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SENADO 
 

16ª SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Parecer da commissão de 

constituição. – Discurso e projecto de lei do Sr. 
marquez de S. Vicente. – Ordem do Dia. – Subsidio 
dos membros da assembléa geral nas sessões 
extraordinarias. – Discursos dos Srs. Zacarias, 
visconde do Rio Branco, Mendes de Almeida, 
Silveira da Motta e F. Octaviano. – Licença ao 
coronel A. M. Piquet. – Licença ao inspector da 
alfandega do Maranhão, J. C. Machado Junior. – 
Discursos dos Srs. Leitão da Cunha, Vieira da Silva 
e Figueira de Mello. – Limites entre o Brasil e o 
Perú. – Aposentadoria. – Pensões. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão 
de Mamanguape, Dias de Carvalho, barão da 
Laguna, barão de Camargos, Chichorro, marquez 
de S. Vicente, Jobim, Sinimbú, Mendes de Almeida, 
Barros Barreto, barão de Maroim, visconde de 
Abaeté, barão de Cotegipe, visconde do Rio 
Grande, Godoy, Teixeira Junior, barão de Pirapama, 
Jaguaribe, Nunes Gonçalves, Leitão da Cunha, 
visconde do Rio Branco, Figueira de Mello, duque 
de Caxias, Zacarias, Paranaguá, Paes de 
Mendonça, Antão, Firmino, barão da Laguna e 
Silveira da Motta. 

Compareceram depois os Srs. visconde do 
Bom Retiro, Diniz, Vieira da Silva, Silveira Lobo, 
Uchoa Cavalcanti, visconde de Muritiba, F. 
Octaviano e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer com causa 
participada os Srs. conde de Baependy, Paula 
Pessôa, Junqueira, Cunha Figueiredo, Nabuco, 
Pompeo, visconde de Camaragibe e visconde de 
Caravellas. 

Deixaram de comparecer sem causa 
participada os Srs. barão de Souza Queiroz, 
Fernandes da Cunha, Saraiva, visconde de 
lnhomerim, visconde de Nitherohy e visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Não houve expediente. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 
 
Licença aos Srs. senadores visconde de 

Camaragibe e Pompeu. 
 
O Sr. senador visconde Camaragibe participa, 

em carta de 8 de Fevereiro, que, não podendo 
achar-se presente no principio da sessão 
extraordinaria, fará esforços para comparecer, logo 
que a sua saude permittir. 

O Sr. senador Pompeu communica em carta 
de 14 do mesmo mez, datada de Nice (Alpes 
Maritimos), que, continuando seus incommodos de 
saude, e devendo por isso, a conselho dos medicos, 
demorar-se na Europa até o fim da estação 
hibernal, não podia comparecer á sessão 
extraordinaria, e solicitava prorogação da licença 
que lhe fôra concedida até a sessão ordinaria. 

Em carta de 28 de Março communica o 
mesmo Sr. senador que era obrigado, pelo rigor do 
inverno excepcional deste anno, a demorar-se 
algum tempo mais, esperando comparecer no 
decurso do corrente mez de Maio, como succedeu. 

A commissão de constituição, a quem foram 
remettidas por ordem do senado as cartas dos dous 
referidos Srs. senadores, examinando os 
precedentes seguidos em taes casos, encontrou os 
seguintes: 

Sempre que qualquer senador pede licença 
para sahir do Imperio ou mesmo limita-se a 
communicar a sua ausencia, o senado o tem 
mandado contemplar em folha para percepção do 
subsidio durante a sessão. 

Sempre que pede prorogação de licença, o 
senado a tem concedido, por mais uma sessão, e 
negando-a dahi por diante, salvo se o senador, 
voltando ao Imperio, reassume os seus trabalhos e 
solicita depois nova licença. 

A commissão de constituição não julga 
necessario citar nomes; mas verificou esses 
precedentes nos pareceres da commissão de 23 de 
Março de 1866 e 4 de Junho de 1867. Em vista dos 
quaes, é de 

 
Parecer. 

 
Que se conceda, na fórma dos estylos, aos 

Srs. senadores visconde de Camaragibe e Pompeu, 
as licenças que solicitaram. 
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Sala das commissões, em 31 de Maio de 1875. – 
Barão de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. – Visconde de 
Nitherohy. 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação 
de projectos de lei, indicações e requerimentos. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
senador. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – A lei que 
estabeleceu um novo systema de recrutamento, para o 
nosso exercito, aboliu a classe dos cadetes. Procedeu 
sem duvida com toda a razão, porque esta classe 
fundava-se em uma base odiosa, qual era a do privilegio, 
e era, portanto, contraria aos principios liberaes da 
constituição do Imperio. 

Cumpre, porém, confessar que a classe dos 
cadetes offerecia uma face de conveniencia para o 
exercito, pelo que me parece acertado, restabelecel-a por 
um outro modo, sobre uma base racional de igualdade, 
que não attenda senão ás habilitações e merecimento 
pessoal. E’ o que alguns outros governos constitucionaes 
teem feito. 

Na verdade, parece util que se abra uma carreira á 
mocidade que tiver vocação para o serviço militar e que 
se apresentar com as habilitações, que forem julgadas 
necessarias. 

Teremos então um viveiro não só para inferiores, 
que saibam cumprir bem os seus deveres, e o serviço 
delles é muito importante no exercito, mas tambem no 
futuro para a escolha dos officiaes. 

E’ neste sentido ou por estes fundamentos, que eu 
mando á mesa o seguinte projecto de resolução (lendo): 

 
PROJECTO DE LEI. 

 
A assembléa geral legislativa resolve: 
Art. 1º Fica creada a classe de soldados com a 

denominação de aspirantes, mediante os seguintes 
requisitos: 

§ 1º Praça voluntaria, idade de 16 a 22 annos, 
constituição vigorosa e sadia, saber lêr e escrever 
correctamente, conhecimento das quatro operações 
arithmeticas em numeros inteiros e em fracções 
ordinarias, e decimaes, principios de metrologia e boa 
reputação. 

Se for menor de 21 annos, deverá apresentar 
autorisação de seu pae ou tutor. 

§ 2º Os voluntarios, ainda que assentem praça de 
simples soldado, quando se mostrarem habilitados nos 
termos do paragrapho anterior e não excedam da idade 
prescripta, poderão passar para a classe de aspirantes. 

§ 3º O governo poderá em seu regulamento, 
quando julgue conveniente, exigir mais algumas 
habilitações em harmonia com o plano de estudos das 
escolas regimentaes e preparatoria da escola militar. 

§ 4º Uma commissão de tres membros nomeada 
pelo governo ou pela presidencia da provincia, procederá 
aos exames de que tratam os paragraphos antecedentes. 

Art. 2º Os aspirantes são obrigados a servir 
quando nomeados nos postos de inferiores como 
effectivos, ou como 

graduados, caso este em que terão vencimento menor 
nos termos do regulamento. 

§ 1º Terão por divisa o distinctivo que o governo 
determinar. 

Elles são isentos do serviço de faxina, e dos 
castigos disciplinares que o governo designar e substituir 
por outros. 

§ 2º Quando, por seu proceder civil ou militar, se 
tornarem indignos da classe, serão expulsos do exercito, 
mediante o conselho disciplinar, e depois de punidos, 
quando mereçam. 

Art. 3º Ninguem poderá ser promovido a alferes 
sem que se mostre habilitado nos termos do regulamento, 
salvos os casos excepcionaes por este indicados. 

Paragrapho unico. Os aspirantes poderão ser 
promovidos a alferes-alumnos, ou effectivos, uma vez que 
tenham as habilitações exigidas. 

Art. 4º Os sargentos que não pertencerem á dita 
classe, mas que semelhantemente se mostrarem 
habilitados, concorrem com os aspirantes, sem que haja 
outro titulo de preferencia, que não seja o gráo de 
merecimento e bom serviço. 

Art. 5º Os actuaes cadetes, assim como os 
sargentos actuaes, embora não se habilitem pelo modo 
determinado, conservarão o direito de ser promovidos 
segundo as regras anteriores. 

Paragrapho unico. – O governo proporá as 
recompensas, que devam ser dadas aos inferiores, que 
no futuro, tendo bons serviços, não possam, todavia, ser 
promovidos a alferes por falta das necessarias 
habilitações. 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do senado, 1º de Junho de 1875. – Marquez 
de S. Vicente. 

Ficou sobre a mesa para ser apoiado 
opportunamente. 

O SR. PRESIDENTE: – A mesa, em consequencia 
da deliberação do senado, contratou com a empreza do 
Diario do Rio de Janeiro a publicação dos debates com as 
condições que já foram approvadas pelo mesmo senado. 
Este contrato tem de executar-se de hoje em diante. 

 
ORDEM DO DIA. 

 
SUBSIDIO AOS MEMBROS DA ASSEMBLÉA GERAL 

NAS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. 
 
Entrou em 3ª discussão a proposição da camara 

dos deputados n. 62 do corrente anno, determinando que 
seja applicavel ás sessões extraordinarias a lei n. 2097 de 
1873. 

O Sr. Zacarias pediu a palavra para interpellar o 
nobre ministro da fazenda a respeito deste projecto. 

S. Ex. disse na outra camara que por dignidade 
votaria ao senado contra esta medida... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que era questão de 
dignidade. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Não disse. 

O SR. ZACARIAS: – ...como na camara votariam 
seus collegas. 
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E, pois que a discussão está a concluir-se, cumpre 
que o nobre presidente do conselho explique o seu 
pensamento. S. Ex. pronunciou a palavra – dignidade; 
quer-se saber o que significa tal expressão. S. Ex. dirá se 
parece digno dos representantes da nação taxar e 
receber hoje um subsidio extraordinario, quando até hoje, 
desde 50 annos, ainda nenhum deputado ou senador 
recebeu subsidio em sessão extraordinaria. 

Como está certo de que o nobre ministro ha de dar 
explicação, pediria o orador que fosse tambem explicito a 
respeito dos boatos que correram, de que o anno 
passado o governo declarava a alguns deputados que 
haveria subsidio extraordinario, pois que o governo 
presentia que, sem esse subsidio extraordinario, não seria 
possivel que viessem de tão longe deputados e 
senadores tomar parte nos trabalhos desde 15 de Março 
até a reunião ordinaria. Disse ao orador um deputado que 
retirava-se para sua provincia, certo, por ouvir a ministros, 
de que haveria subsidio. Constou que o governo 
examinou este ponto; mandou estudar os precedentes e 
os precedentes foram contra o vencimento do subsidio em 
sessão extraordinaria. 

Mas, emfim, a camara apresentou o projecto sem 
o bafejo do governo, ao que parece. Em occasião 
opportuna os ministros deputados não votaram contra a 
providencia; entretanto, o nobre presidente do conselho, 
que podia guardar silencio na camara, proferiu alli a 
palavra dignidade, e declarou extemporaneamente que, 
se o projecto viesse para aqui, votaria contra elle. 

A’ vista de semelhante declaração, muito 
estranhou o orador que o nobre presidente do conselho 
não se achasse hontem aqui para dar seu voto contra a 
medida, tendo ao seu lado o nobre visconde de Nitherohy, 
que a profligou completamente. Pensou que o nobre 
presidente do conselho estivesse debellando a crise, mas 
os jornaes hoje declararam que S. Ex. não tratou disso, 
mas de consolidar amizade com o nobre ministro do 
Imperio na outra camara, dando sua opinião a respeito do 
projecto eleitoral, sem reflectir que assim exautorava o 
nobre ministro do Imperio, porque a historia que o nobre 
presidente do conselho contou hontem na camara é ipsis 
verbis, a que contara o Sr. ministro do Imperio. E, sendo 
assim, para que foi á camara o nobre presidente do 
conselho? 

O ministerio tem na camara grande influencia; 
essa influencia poz em duvida a continuação do 
ministerio. Depois de um mez de explicações, effectuou-
se uma paz completa, como o nobre ministro o declarou á 
camara. Para que, pois, foi á camara o nobre presidente 
do conselho hontem, quando a sua presença era 
necessaria aqui, indispensavel, para explicar o que em 
seu conceito era dignidade ou indignidade em materia do 
subsidio? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E como a maioria o 
derrotou neste assumpto. 

O SR. ZACARIAS: – A interpellação do orador, 
portanto, ao nobre presidente do conselho tem este 
objecto: quer saber se S. Ex. acha que os deputados 
ministros attenderam a dignidade votando pelo subsidio; 
se entende que, se os senadores ministros votarem 
contra, é porque na opinião de S. Ex. assim estygmatisam 
o projecto, como só proprio de uma camara temporaria 
prestes a dissolver-se. 

Eis o que pede a S. Ex., porque o senado de certo 
modo adoptou o principio de ser passivo em materia de 
votação de subsidio, desde que venha da outra camara. A 
todo tempo, por essa fórma, dirá o nobre presidente do 
conselho: a patota (é palavra de que o povo usa alludindo 
a uma fonte mais alta) não foi minha, não foi do ministerio, 
porque o ministerio votou contra e declarou que ella era 
indigna; não foi do senado, porque o senado nesta 
materia é passivo, e quando vem a proposição da camara 
elle vota, para não injurial-a. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quem fez, 
portanto, a patola? A camara; ella merece esse nome? 

O SR. ZACARIAS: – E’ o nome que se dá... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas V. Ex. não 

podia repetil-o aqui. (Apoiados.) 
O SR. JAGUARIBE: – E’ uma injuria a todos nós; 

é uma injuria ao senado. 
O Sr. Zacarias não usa da palavra como sua; está 

referindo o que se diz; não lhe dá a sua autoridade. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas dá a 

autoridade da tribuna, que é maior. 
O SR. ZACARIAS: – Perdôe; a palavra não é do 

orador, teem-na ouvido. 
Mas a todo o tempo, o governo defende-se 

dizendo: «Não tenho nada com isto; não foi minha a 
iniciativa; foi da camara; passou no senado pela 
circumstancia de não querer este injuriar a camara 
devolvendo a proposição; portanto, a culpa é de uma 
camara, que desapparecerá, logo que vier a nova ordem 
de cousas, que se contém nas disposições da nova lei 
eleitoral.» 

Quer ouvir a opinião do nobre presidente do 
conselho. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Sr. presidente, sempre entendi que esta 
materia era da competencia da assembléa geral, e que os 
ministros não deviam ter a pretenção de dictar o voto das 
camaras a este respeito. 

Não emitti sobre o subsidio minha opinião 
extemporaneamente, sem necessidade, como acaba de 
dizel-o o nobre senador pela Bahia. Eu assistia á 
discussão do projecto de lei do orçamento; a questão do 
subsidio foi apresentada como um additivo; alguns 
oradores da opposição interpellaram-me, exigiram que eu 
manifestasse minha opinião. 

Fil-o com a discrição que a natureza da materia me 
prescrevia; não usei da palavra dignidade, usei da palavra 
opportunidade, com relação á medida considerada em si 
mesma. 

O SR. ZACARIAS: – Os extractos disserão 
dignidade. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Fui muito explicito: disse que minha 
humilde opinião era accordo com a daquelles que 
sustentão que a constituição não veda o subsidio nas 
sessões extraordinarias; mas prevendo os commentarios, 
que se podiam fazer sobre este acto da camara, eu disse 
que não julgava opportuna a deliberação; que me parecia 
mais conveniente que a materia fosse regulada na lei 
ordinaria do subsidio (apoiados); eis aqui meu voto. 
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Declarei tambem que, comquanto eu, por este 
motivo, e mais ainda porque sempre se attribue aos 
ministros tudo quanto passa a respeito de despeza, 
tivesse de votar, assim como meus collegas, contra o 
projecto, comtudo respeitaria as intenções e a consciencia 
de sua propria dignidade naquelles que pensassem e 
vetassem diversamente. 

Desde logo entendi que, se a maioria da camara 
dos Srs. deputados pensasse differentemente como 
pensou, e votasse nesse sentido, ninguem teria o direito 
de irrogar-lhe uma injuria (apoiados), considerando seu 
voto como movido por sentimentos menos nobres ou por 
motivos não confessaveis. (Apoiados.) 

E’ preciso que respeitemos o caracter da 
assembléa geral e que, por mais profunda que seja a 
convicção de cada um de nós, não se a pretenda antepor 
á da maioria sobretudo dando á opinião contraria uma cor 
tão odiosa. (Apoiados.) 

Não houve promessa de subsidio. Provendo-se a 
convocação extraordinaria, que não foi acto resolvido 
senão nas proximidades em que se o promulgou, 
levantou-se logo a questão se a sessão extraordinaria 
admittia subsidio. A’quelles com quem conversamos a 
este respeito dissemos que era questão da assembléa 
geral; e mais tarde, examinada ella, e vendo os 
precedentes a que se tem alludido, comquanto sejam 
explicados pelo nobre senador o Sr. barão de Cotegipe 
como não identicos ao caso actual, consideramol-a 
duvidosa; e, se alguma cousa dissemos em nossa 
correspondencia particular, foi sempre que a questão era 
da camara e que melhor seria não fallar em subsidio. 

Todos quantos compareceram vieram disso 
persuadidos. 

Foi aqui que, suscitada a questão, entenderam 
alguns que não havia motivo para privar os Srs. 
deputados e senadores desse auxilio que a constituição 
quiz dar-lhes em uma sessão extraordinaria, como esta 
que a todos foi muito incommoda. 

O SR. ZACARIAS: – E que a constituição não quiz 
dar; reformem-a portanto e poderão dar. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Não compareci hontem ao senado por 
motivo de serviço que me chamava a outro logar. 

Não tinha ainda tomado a palavra sobre o projecto 
da reforma eleitoral. Trata-se da terceira discussão em 
que offereceram-se novas emendas, em que se referiram 
incidentes da vida intima do ministerio. 

Já para enunciar-me a respeito do projecto que é 
da maior importancia politica, já para explicar taes 
incidentes, se fosse interpellado a este respeito, entendi 
que devia comparecer á sessão da camara dos Srs. 
deputados. Além deste serviço, outro tambem occupou-
me no dia de hontem. 

Por isso faltei ao senado, de outro modo teria 
vindo para apresentar as mesmas explicações que acabo 
de offerecer á sua consideração. 

Não fui fazer pazes com o nobre ministro do 
imperio. Estivemos sempre em paz. Fui confirmar que, 
sendo elle divergente quanto á eleição por provincias, 
julgou que tinha por isto motivos para pedir sua retirada 
do ministerio, como effectivamente pedira; sem que dahi 
resultasse rompimento com os seus amigos do ministerio; 
mas que sua propria reflexão, nossas instancias e 
conselhos de amigos communs o demoveram daquelle 
passo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
eu não pretendia fallar sobre a proposta; mas tenho 
necessidade de explicar o meu voto, visto ser membro da 
opposição e ter aqui muitas vezes contestado ao governo 
certas despezas. 

Ha ainda outra razão, que me obriga a tomar parte 
na discussão, e é a de ter eu dado um aparte favoravel a 
esta questão, e haver o nobre senador pela Bahia, o Sr. 
Zacarias, contestado o mesmo aparte. 

Chama-me tambem a esta discussão a maneira 
pela qual tem sido encarada a materia, parecendo querer-
se involver nella a dignidade daquelles que teem 
defendido o projecto ou pela palavra ou por seu voto. 

Como esta casa, segundo bem o disse o nobre 
senador por S. Paulo, o Sr. marquez de S. Vicente, é a 
casa da dignidade e da honra, é conveniente que em 
negocio desta importancia, que nos toca pessoalmente, 
as questões se discutam com toda a clareza e com toda a 
verdade. 

Eis os motivos que me obrigam a tomar parte 
nesta discussão, na qual serei muito breve. 

Sr. presidente, tem-se contestado a 
constitucionalidade e a opportunidade do projecto de que 
se trata. 

Deixo de parte a questão de dignidade, porque, se 
poder provar que o projecto é baseado na constituição e é 
justo, escusado será tratar dos outros dous pontos; 
porque, feita esta demonstração, salva está a dignidade, 
e, por consequencia, tambem desvanecido o defeito de 
opportunidade. 

Antes, Sr. presidente, de tratar da questão da 
constitucionalidade, farei um breve resumo historico, que 
servirá para poder bem apreciar-se a questão 
constitucional. 

O senado sabe que a idéa de subsidio aos 
representantes da nação foi questão muito discutida nos 
paizes que nos precederam e que nos deram lições em 
materia de representação nacional. 

A Inglaterra, que se acha em primeiro logar, deu 
subsidio por muitos seculos aos seus representantes. 
Sómente esta idéa deixou de subsistir na legislação 
daquelle paiz na restauração de Carlos II. Até então os 
membros da camara dos communs recebiam um subsidio 
diario umas vezes de 5 e outras 4 shillings. 

Mas parece que, em razão do que succedeu no 
longo parlamento, a restauração monarchica fez 
estabelecer o que hoje existe firmado, isto é, que os 
membros da camara dos communs não deveriam receber 
subsidio algum. 

Não se nota, porém, uma circumstancia, e vem a 
ser que nessa occasião o censo foi elevado na Inglaterra, 
pelo que só a riqueza podia competir ou aspirar ás 
eleições para a camara dos communs. 

Mas o que succedeu, Sr. presidente? Foi 
necessario lançar mão de novos actos para forçar a 
concurrencia ao parlamento: lançaram-se grandes multas 
e até a pena de prisão, e muitas vezes infructiferamente; 
e é esta uma das causas por que o quorum em uma 
camara que tem tão grande numero de representantes, 
como a dos communs, foi reduzido a quarenta membros, 
assim como na camara dos lords, onde não se recebe 
paga alguma, o quorum é de tres membros. 

Mas a restauração monarchica teve um fim. Sabia-
se qual era a preponderancia que ia adquirindo no paiz a 
camara dos communs. Nessa epocha já influia muito. 
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A realeza queria influir sobre este ramo, e sua 
influencia veio a predominar pelo facto de não receberem 
os membros da camara dos communs um auxilio 
pecuniario. O que resultou disto foi que formou-se como 
elemento do governo naquelle paiz a corrupção em 
grande escala. Consta de toda a historia parlamentar 
ingleza de Carlos II até muito pouco tempo o mesmo 
ainda agora, depois da reforma de 1866, que a corrupção 
lavra na Inglaterra, posto que não com o escandalo das 
outras éras, como bem reconheceu Bentham em uma 
carta, que dirigiu aos hespanhóes a respeito de sua 
constituição, mostrando qual era a corrupção que lavrava 
em seu paiz, que aliás os hespanhoes queriam tomar 
como typo para dirigirem o seu. Elle disse (lendo): 

«Vêde sobretudo a Inglaterra. Tem-se-nos gabado 
a sua constituição. Tem-se-nos fallado desse nobre 
sangue que a dirige e dessa felicidade sem limites, que 
nasce desse poder do sangue dos nobres.» 

«E’ verdade que o governo do pequeno numero, 
por um concurso de circumstancias notaveis, é aqui 
menos pesado que em outros paizes.» 

«E’ verdade que nesta constituição se encontram 
algumas partes verdadeiramente preciosas, de que a 
America, libertando o ouro puro de muita liga, se 
apossou.» 

«Todavia a corrupção vive, floresce nesta 
Inglaterra, onde reina uma constituição tão admiravel. A 
utilidade publica tem aqui algum merecimento, a virtude 
nenhum.» 

Isto diz Bemtham, autoridade insuspeita; não se 
póde dizer mais de um paiz! Elle ainda diz: «Na 
constituição ingleza havia muito ouro, e este ouro foi 
aproveitado pelos americanos na sua constituição de 
1787.» 

Ora, os americanos examinaram essa questão 
com toda a largueza, encarando-a de frente e não 
obliquamente. E o que resolveram os seus estadistas, 
esses grandes homens que fundaram a União 
Americana? Elles sustentaram o principio de que a 
independencia dos representantes da nação fica mais 
vigorada, tendo subsidio, dado pela lei do que expondo o 
representante como objectivo para corrupção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este é o principio 
democrata. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Reconheceu-se 
que a nação não deve exigir dos seus representantes 
sacrificio algum, quando elles teem de prestar serviço. 
Este é que é o principio dominante; a nação não se póde 
considerar um amo aváro, mesquinho, que queira 
desfructar o serviço de seus representantes. 

E mesmo um dos principaes caracteristicos dos 
representantes, é a independencia; ella ficará mantida 
quanto é possivel nas cousas humanas por meio do 
subsidio legal. 

Este principio, que vingou na constituição 
americana, continúa a firmar-se, póde-se dizer, por toda 
parte, com mui raras excepções. Na França, em 1814, e 
mesmo em 1830, elle não se manteve tambem pela razão 
do alto censo; além do espirito francez muito exaltado, a 
eleição fundava-se na riqueza, e como era o censo alto 
que attrahia os ricos, então era muito natural que só elles 
podessem concorrer, podessem dispensar o subsidio e 
servir á patria gratis. 

Eu tive o trabalho de examinar sobre este 
assumpto todas as constituições modernas em geral; e 
todas, com mui raras excepções, adoptam o principio do 
subsidio ao representante da nação. 

Não fallo da portugueza, porque é cópia da nossa; 
mas posso apontar a constituição belga de 1830, a 
hollandeza de 1815, a da Suissa de 1848, da Prussia de 
1850, da Suecia, da Noruega, da Dinamarca e da Grecia, 
quanto á Europa. Poderia tambem citar a da 
Confederação Argentina, na America Meridional, e na 
Septentrional a dos Estados-Unidos, assim como as do 
Mexico e das republicas visinhas, que firmaram o mesmo 
principio. 

Por consequencia o principio do subsidio, como, 
póde-se dizer, reforço á independencia do representante 
da nação, é aceito geralmente. Mesmo na França, depois 
da revolução de 1848, esse principio foi admittido com a 
singularidade de se impôr aos representantes da nação a 
obrigação de não renunciar a elle. Esse principio tambem 
foi assim escripto na constituição prussiana, e é hoje 
dominante, porque todas as constituições novas o vão 
adoptando. 

Onde está, pois, a falta de dignidade em decretar o 
parlamento o subsidio do representante do paiz? Não 
vejo. 

Tratemos agora da historia do subsidio entre nós. 
O primeiro documento que se apresenta 

autorisando o subsidio é a constituição hespanhola de 
1812, que foi a principio aceita pela revolução portugueza 
de 1820 e que aqui foi jurada em um dia a condemnada 
no outro por D. João VI. Ora, essa constituição, que passa 
por uma das mais liberaes, autorisou o subsidio, mediante 
diaria. 

Depois a constituição portugueza de 1820, como é 
geralmente chamada, jurada tambem em algumas partes 
do Brasil, consagra igualmente o subsidio no seu art. 98. 

Depois dessa constituição, em razão das 
difficuldades, que appareceram entre os governos do 
Brasil e de Portugal, convocou-se, pelo decreto de 3 de 
Junho de 1822, a constituinte, não para o fim que teve; 
era uma assembléa luso-brasileira com o fim, não de 
separar-se o Brasil de Portugal, mas de organisar um 
governo que estivesse de accordo, com o governo da 
Europa, sem romper o laço da monarchia. Os successos 
posteriores ás 3 de Junho de 1822 e a proclamação da 
independencia em 7 de Setembro desse anno fizeram 
com que a constituinte, que tinha sido convocada para 
tratar de outros assumptos, tivesse um fim grandioso. Mas 
pelo decreto de 11 de Fevereiro de 1823, que infelizmente 
não se encontra nas nossas collecções, mas vem citado 
nas instrucções de 1824, foi o subsidio estabelecido: é o 
primeiro documento de governo nosso. Cumprido o fim 
daquella convocação, e promulgada depois a constituição 
em 1824, foram expedidas logo as instrucções para sua 
execução e tambem para se pôr em pratica a eleição dos 
novos representantes da nação. 

Nestas instrucções, cap. 9 §§ 2º, 3º e 4º 
consignou-se o que já se achava disposto no decreto de 
11 de Fevereiro, isto é, que os deputados percebessem 
2:400$ em cada sessão, e os senadores mais metade, 
alem dessa somma. Portanto foram essas instrucções a 
que se deu execução nas eleições da primeira legislatura 
do Brasil. 
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Aqui suscitou-se hontem uma discussão, em que 
tomou parte o nobre senador pelo Rio de Janeiro, que não 
se acha presente, o Sr. visconde de Nitherohy, querendo 
estabelecer uma differença entre subsidio e salario. Esta 
questão surgiu logo na constituinte, na sessão de 1º de 
Maio; ahi o Sr. Carneiro de Campos, que foi depois 
marquez de Caravellas, não queria que aos representantes 
da nação se chamasse assallariados, como havia dito o 
deputado Andrada Machado; mas este perfeitamente 
respondeu-lhe que a differença entre o serviço braçal e o 
serviço mental não tirava o valor da palavra salario, 
empregada pelos economistas como a paga ou 
recompensa de qualquer serviço, pois que mesmo o 
trabalho braçal exige alguma intelligencia para ser bem 
feito. Eu peço licença ao senado para ler apenas algumas 
linhas da resposta do Sr. Andrada Machado (lendo): 

«Sr. presidente, admiro a morbida delicadeza dos 
meus collegas; a palavra salario fere-lhes os ouvidos, mas 
a realidade, isto é, a paga, certamente não lhes 
desagrada. Eu, pelo contrario, como admitto a cousa, não 
me arrepio com a expressão.» 

«Em economia politica, Sr. presidente, chama-se 
salario toda a paga de um serviço, ou seja serviço mental, 
ou industrial.» 

«Sei que os jurisconsultos dão differentes nomes ás 
pagas dos diversos trabalhos, honrando com o de 
honorario a paga do trabalho mental; mas não vejo a razão 
da differença: todo o trabalho é mais ou menos mental.» 

Neste sentido vae elle discutindo essa questão, que 
foi bem tratada na sessão da constituinte. 

Mas note o senado que, dispondo a constituição no 
art. 39 que a taxa do subsidio se deve fazer no ultimo anno 
da legislatura, conservou-se no paiz por largo tempo o 
dominio das instrucções de 26 de Março de 1824, pois que 
só em 1837 se fez a primeira lei regulando esta materia. 

Depois de 1837, tambem os legisladores não 
cuidaram mais em cumprir a constituição nessa parte, 
parecendo assim que davam pouca importancia ao 
preceito constitucional, pois que só em 1852 
estabeleceram nova lei, não destruindo o passado, apenas 
regulando as ajudas de custo, que ao principio se davam 
no começo e no fim da legislatura, e que ao depois ficaram 
reguladas em uma tabella, dando-se todos os annos, e 
distribuindo-se pelos annos a quantia que se dava no 
principio e no fim da legislatura. 

Depois dessa lei de 1852 appareceu a de 1873, que 
foi censurada por muitos representantes da nação, porque 
não tinha sido feita no ultimo anno da legislatura anterior, 
quando igual defeito tinha acompanhado muitas 
legislaturas que viveram sem lei e cujo subsidio foi pago, 
não obstante não haver lei. 

Feitas estas observações, vou entrar na questão 
constitucional. 

Tanto o nobre senador pelo Rio de Janeiro o Sr. 
visconde de Nitherohy, como o nobre senador pela Bahia o 
Sr. Zacarias, sustentaram, e ainda hoje apresentou-se 
sectario dessa doutrina o nobre presidente do conselho, 
que a constituição não curou de subsidio para as sessões 
extraordinarias. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Não prohibe na sua lettra e no seu 
espirito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então V. Ex. tem 
opinião contraria. Parecera-me que V. Ex. tinha sustentado 
que o projecto é inconstitucional. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Não, senhor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Neste caso, os 
que sustentam a doutrina opposta são os nobres 
senadores a quem me referi. Os nobres senadores 
firmaram-se no art. 39 da constituição. Apezar de ter sido 
este artigo citado e lido, eu tambem desejo lel-o, afim de 
ser inserido por extenso no meu discurso, para que o 
publico aprecie se as razões que expondo teem ou não 
fundamento. 

Diz o art. 39: «Os deputados vencerão durante as 
sessões um subsidio pecuniario, taxado no fim da ultima 
sessão da legislatura anterior. Além disto se lhes arbitrará 
uma indemnisação para as despezas da vinda e volta.» 

Quem lê, Sr. presidente, a primeira parte deste 
artigo, vê muito bem nas expressões – durante as sessões 
– a maior clareza, e não deve duvidar de que o legislador 
referiu-se a todas as sessões e não simplesmente ás 
sessões ordinarias; a sua intenção foi comprehender 
tambem as extraordinarias. 

E’ principio de direito que, quando a lei não 
distingue, nós não podemos distinguir. Se o legislador, 
dizendo durante as sessões, não fez distincção, não se 
referiu somente á sessão ordinaria ou annual, deste caso 
não usaria do plural. 

Mas diz-se: Confronte-se este artigo com o art. 17 
onde se diz: cada legislatura durará quatro annos e cada 
sessão annual durará quatro mezes. Mas, Sr. presidente, 
em que este artigo se oppõe ao art. 39? Aqui define-se o 
que é sessão annual. Este artigo não está em desaccordo 
com o 39, pelo contrario, é favoravel á doutrina que acabei 
de expender... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porque, dizendo 

– sessão annual – implicitamente declarou-se que havia 
uma outra sessão que não era annual; logo, havia duas 
sessões, ou havia mais de uma sessão, a que o legislador 
se referiu no art. 39. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde haver até 
tres. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Havia mais de 
uma. O que é certo é que o art. 39 é de uma clareza a não 
se poder pôr em duvida; tudo o mais que se tem dito em 
contrario não tem força, porque, para a doutrina opposta, é 
necessario distinguir onde a lei não distinguiu. 

Este art. 39 é o mesmo art. 77 da constituinte, artigo 
que tambem não faz opposição á doutrina que apresento. 
O legislador não podia ser casuistico e dizer: sessão 
ordinaria e sessão extraordinaria; o legislador constituinte 
comprehendeu o serviço que se ia prestar e assim tomou 
esta expressão no plural: durante as sessões. 

Não disse no artigo – sessão ordinaria, sessão 
annual, ou sessão extraordinaria; – comprehendeu todas, 
e nós não temos o direito de dividir, de distinguir o que o 
legislador constituinte não dividiu e não distinguiu. 
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Mas disse-se: – Os precedentes estabeleceram o 
contrario. E’ um argumento que eu respeito. 

Em relação ao honrado senador pela Bahia, eu 
direi: S. Ex. declarou que os precedentes do principio do 
nosso estabelecimento constitucional não eram aceitaveis; 
e eu perdi-lhes a fé, por ter ouvido a S. Ex., que viviamos 
em estado embryonario, e então os precedentes dessa 
época não podiam ser aceitos, não tinham bom cunho. 

Mas continuemos com os precedentes. Para que 
nós possamos admittir uma pratica, um costume, é 
necessario que elle seja de longa data e legitimo, isto é, 
fundado em lei. E’ o principio de nossa legislação, mesmo 
a fundada na lei de 1769, chamada da boa razão. Se esta 
pratica estivesse de accordo com a lei, era uma pratica 
legitima e aceitavel. Mas, como já mostrei, está em 
desaccordo com a lei. Portanto, não tem fundamento 
semelhante principio. 

Por outro lado, ha uma constituição que é igual á 
nossa e lá tambem lê-se artigo identico. Refiro-me á carta 
constitucional portugueza. Entretanto os portuguezes não 
applicam este artigo como nós na sua legislação de 1845 e 
1856. Pois é possivel que o direito seja tão obscuro em um 
negocio tão claro, como as expressões – durante as 
sessões – que nós entendamos de uma maneira e os 
portuguezes de outra? A differença que ha entre os 
portuguezes e nós é a seguinte: que elles estabeleceram 
uma diaria, deram um subsidio ao presidente da camara 
dos deputados, e nós estabelecemos a mesada, que é a 
expressão do cap. 9 § 3º das instrucções de 26 de Março 
(lendo): «Os governos provinciaes proverão ao transporte 
dos deputados, das suas respectivas provincias, bem 
como ao pagamento de suas mesadas.» Nós marcamos a 
mensalidade e os portuguezes a diaria, os portuguezes 
seguindo o que já existia na constituição hespanhola de 
1812 e na sua de 1822 no art. 98. A carta de 1826 no art. 
38 consagra a mesma disposição do nosso art. 39, e os 
legisladores portuguezes a interpretaram no sentido 
favoravel ás tres hypotheses: sessão ordinaria, 
extraordinaria e prorogação. Como, pois, não teremos 
igual direito perante uma disposição tão clara como esta – 
durante as sessões? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Continuemos. 
Como já mostrei, os nossos antecessores não 

cuidaram desta materia senão em 1837; foi a primeira lei 
que veio apoz as instrucções de 26 de Março. Nenhuma 
das legislaturas precedentes tratou de, por uma lei, fixar o 
subsidio. Mas eu vou mostrar que essa pratica era 
resultante, não do justo sentimento, ou do merecimento da 
disposição assim entendida. Era o acanhamento natural de 
tratar de um objecto que interessava pessoalmente a cada 
um daquelles que discutia, como presentemente, porque, 
se outra repartição tratasse desses negocios, nós teriamos 
reclamado e não se executaria a lei por esta maneira; e os 
nossos antepassados ou antecessores o fariam, a não ser 
o acanhamento natural em um negocio em que 
judaicamente, ou antes illegitimamente se executava a 
constituição, pois que se tratava de uma questão de 
dinheiro. 

Mas, se esta disposição constitucional fosse o ideal 
de todos os nossos antecessores, porque, Sr. presidente, 
quando se fez a reforma da Constituição no art. 22 se 
declarou: «Os membros das assembléas provinciaes 
vencerão diariamente 

durante o tempo das sessões ordinarias, extraordinarias e 
das prorogações, um subsidio pecuniario marcado pela 
assembléa provincial na 1ª sessão da legislatura 
antecedente?» Não é porque todos estavam convencidos 
de que a maneira por que se executava a constituição era 
illegitima e não devia passar esta injustiça para as 
assembléas provinciaes? Não é uma disposição, que 
condemna a pratica anterior e dá a interpretação real da 
constituição? Portanto, não se pode invocar o testemunho 
do passado. O testemunho do passado seria de accordo 
com o que se tem allegado, se se dissesse no art. 22: as 
assembléas provinciaes não podem receber diaria senão 
pelas sessões ordinarias; as outras não, como acontece 
com o corpo legislativo; e assim não se fez; pelo contrario. 

Portanto, a condemnação da pratica está no art. 22; 
isto é, aquelles que firmaram o acto addicional, e por 
consequencia os liberaes, pode-se dizer do mais alto gráo, 
que se podia encontrar no paiz naquella época, 
sustentaram que o subsidio devia se pagar pelas sessões 
ordinarias, extraordinarias e pelas prorogações. 

O SR. ZACARIAS: – E’ verdade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perfeitamente 

nos diz o Art. 22. Por consequencia, a questão é saber 
porque é que se dá subsidio: é pelo serviço prestado. Pois 
o serviço prestado nas prorogações é inferior ao prestado 
nas sessões ordinarias? 

O SR. ZACARIAS: – Nesta parte tem razão. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A argumentação 

que V. Ex. apresentou foi perfeita e por mais de uma 
razão; prorogação não se póde chamar exactamente 
continuação da sessão ordinaria, porque na prorogação já 
não é o mesmo poder que convoca, é um poder differente: 
é o poder moderador, já não é mais o poder executivo. 

Se fosse continuação, seria o mesmo poder 
executivo quem convocava; mas não é elle quem convoca; 
é o poder moderador, como acontece na sessão 
extraordinaria. 

Eu encaro a questão de frente e não de perfil; o que 
é máo em negocios desta ordem, é não se fallar com 
clareza a verdade ao paiz; por isso os representantes da 
nação, quando tocam nestes negocios, veem de perfiI, de 
alguma sorte como que se envergonhando de fazer o que 
devem fazer. 

Ora, quer-se saber quaes são as consequencias de 
negar-se o subsidio nas prorogações? E’ o espectaculo 
que todos os annos vemos, é o governo mandar 
suspender a sahida dos vapores, é o governo andar-se 
amesquinhando a pedir a um e a outro que não saia, que 
não se vá, para se votar isto ou aquillo. 

Porque não se diz claramente as cousas? porque 
não se quer executar aquillo que a constituição determina? 
Durante a sessão, não encaro se é ordinaria ou 
prorogação ou extraordinaria, a nação generosamente 
quer recompensar áquelles que soffreram pelo seu serviço 
em qualquer destas occasiões. 

Mas, disse-se: acaso se pagasse o subsidio nas 
sessões extraordinarias ou prorogações, a sessão duraria 
por muito tempo. Perdôe-me o senado que diga, a 
prorogação dura todo o tempo que o poder que a convoca 
estabelece. O mesmo acontece na sessão extraordinaria: 
esse 
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limite está fixado. Não acontecia outro tanto na Inglaterra, 
onde o parlamento tomava por si só o direito de alargar por 
muito tempo a duração do parlamento. Aqui é o contrario, 
está tudo fixado, ha um poder que dirige, o poder que a 
convoca é que fixa o tempo; se vê que não obteve nada 
das prorogações, que pelo contrario as discussões são 
sem termo, a medida não passa, com isto em geral não se 
perde muito, porque ha tempo de reflectir-se melhor sobre 
a materia; no anno seguinte completa-se esse trabalho. 
Dahi não vem inconveniente. 

A outro facto tambem se alludiu, chamou-se contra 
a accumulação da sessão ordinaria com a extraordinaria, e 
o nobre senador pelo Rio de Janeiro apontou para a 
occasião das duas sessões ordinarias ligadas, e disse que 
era conveniente fazer-se este pagamento pelo prejuizo que 
tinha tido o senador de não receber no tempo em que o 
parlamento não funccionava. Ora, na realidade esta razão 
que foi aqui dada pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
reputando um direito perfeito o vencimento do subsidio, 
quando não se trabalhou, é incomprehensivel; entretanto, 
nega-se o subsidio quando se trabalha! E’ uma contradição 
que não posso admittir. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
visconde de Nitherohy, disse nesta casa: – «Nesse caso 
tinha-se antes de tudo em vista não, tirar aos senadores o 
subsidio do anno anterior de que ficariam privados 
injustamente pois com elles se não entendia a dissolução, 
e eram demais a mais chamados a duplo trabalho.» 

Pois os senadores podem funcccionar sem os 
deputados? então qual era a injustiça? ficava o senado 
privado porque não havia parlamento reunido? Não; este 
não é e não pode ser o motivo. 

A questão é o serviço prestado. Logo que esse 
serviço se presta, é conveniente, é mesmo indispensavel 
remuneral-o. 

E note o senado que ainda na questão de 
constitucionalidade ha um ponto, a que ainda não cheguei, 
e vem a ser que, tendo-se marcado subsidio no anno 
anterior, não ha razão para não se poder pagar. A lei 
ordinaria não previne este caso; mas a constituição o 
previniu; e porque não haviamos de reparar esse erro? 
Não ha uma só lei que diga que se pague as sessões 
ordinarias; todas ellas referem-se ao que se disse nas 
instrucções de 1824; e pela razão de não ter-se marcado 
na sessão anterior, não se devia pagar tantas sessões que 
já temos tido nessas circumstancias, sem lei decretada, no 
anno anterior? Nós, como já disse, só temos tres leis: as 
de 1837, 1852 e 1873. 

Portanto, esse argumento de não se haver 
decretado antes, não é motivo para condemnar-se a 
proposta. 

Eu só acho neste projecto um defeito: o de não 
encarar de frente a questão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas é este o 

defeito de quasi toda nossa legislação. E a este respeito, 
sobre o silencio da lei, vou ainda apresentar um outro 
argumento. Esta lei, isto é, a constituição, por ser silente 
não ha de deixar de ser executada pelo ministerio, a 
identidade da rasão não lhe dá poder para o contrario. Mas 
essa argumentação do silencio da lei não é favoravel aos 

nobres senadores. A constituição falla em supplentes de 
deputados? Entretanto mandou-se pagar por muitos annos 
ajudas de custo e subsidio a esses supplentes. Falla a 
constituição em accumulações de subsidio dos ministros e 
conselheiros de Estado? Não; e essa accumulação se fez 
por uma lei; a constituição não autorisa isto. 

Não vejo, portanto, motivo para condemnar-se a 
proposta. Acho que o contrario é uma maneira de 
interpretar judaicamente a lei. 

Mesmo na parte relativa á ajudas de custo, não ha 
rasão na pratica adoptada: com que fundamento não se 
paga ajuda de custo aos senadores? 

Não ha fundamento legal senão essa interpretação 
judaica da lei, porque o principio do subsidio como o da 
ajuda de custo é que a nação não quer sacrificio da parte 
daquelles que a servem. Estabeleceu-se para o deputado, 
a consequencia era estabelecer-se para o senador, porque 
o art. 51 da constituição não se refere senão a um ponto 
que é preciso aclarar, isto é, que o subsidio devia ser 
maior para o senador, mas deste subsidio não é que o 
senador ha de tirar a ajuda de custo para transporte; se 
isto não foi exigido do deputado, como ha de ser exigido 
do senador? O senador tem outra representação que não 
tem o deputado, por isso deu-se-lhe mais meio subsidio; 
dahi, porém, não se póde deduzir que não deva ter ajuda 
de custo, maxime em sessão extraordinaria. 

Em todas as constituições que tenho lido, sómente 
a da Grecia é que fixa esse ponto, isto é, não manda pagar 
a seus representantes nas sessões extraordinarias senão 
a ajuda de custo; mas, dando-se a mesma razão no art. 
39, porque não applicar a mesma disposição? Os 
senadores pela constituição não estão obrigados a vir 
morar na Côrte, para não terem direito á ajuda de custo; se 
não estão obrigados, porque se não applica a mesma 
disposição? 

E se encaraes por outra forma o silencio da lei, 
pergunto eu: por que razão exigis que os ministros 
assignem os decretos do poder moderador, respondam por 
elles? Por que razão estabeleceis essa doutrina pavorosa 
e fundadora do peior despotismo, a doutrina do bill de 
indemnidade pela camara dos deputados? (Apoiados.) 
Está isto por ventura na nossa constituição? Não está, e 
demais a applicação que se quer fazer da doutrina Ingleza 
é uma applicação sem fundamento (apoiados), porque na 
Inglaterra dá-se esta circumstancia: lá ha dous modos de 
condemnar ministros, que são o impeachment, que nós 
tambem temos aqui e o bill de attainder que é uma das 
maiores atrocidades daquella legislação, que não foi 
admittida nos Estados Unidos. 

Com o impeachment a camara dos communs póde 
accusar os ministros e leval-os á camara dos lords; mas, 
depois do bill de attainder, isso não vale nada; o proprio 
Fox o declarou depois da accusação de Warren Hastinge, 
em 1806, porque a camara dos communs tem o direito de 
approvar os bills de attainder; por consequencia ella não é 
simples promotora, e isto é um meio de condemnar um 
homem somente por um acto legislativo. 

Mas nós não temos esse poder, não tomos bill de 
attainder... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Felizmente. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...não temos 
essa tremenda injustiça feita em um paiz de liberdade. 

Nós não temos aqui bill de attainder, nem bill de 
indemnidade, porque a camara dos deputados não é juiz, 
é simples promotor; aqui temos o processo judiciario 
regular, o que na Inglaterra se chama impeachment. 
Portanto admittir-se o bill de indemnidade é fundar-se no 
paiz o despotismo, porque todo o governo tem meios de 
achar na camara dos deputados quem lhe approve os 
desatinos. Pela minha parte declaro que hei de fazer 
sempre toda a opposição ao biIl de indemnidade por essa 
forma. Bill de indemnidade só póde dar a assembléa 
geral. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por uma lei. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por uma lei, e 

jamais como acontece na Inglaterra, onde a camara dos 
communs pôde conceder bill de indemnidade, porque ella 
é quem representa a nação, ella é quem tem a influencia 
politica, é quem governa e que faz os ministerios. 

Mas se no meio do silencio judicioso de nossa 
constituição, vós admittis dessas doutrinas, como quereis 
negar, allegando um silencio que aliás não existe, 
approvação a esta proposição? Esta proposição, repito, 
tem sómente o defeito de não expressar claramente o 
intento do legislador; mas a constituição approva-a; e se o 
governo julgou-se habilitado a mandar pôr em execução 
as instrucções de 26 de Março e as leis que só têm effeito 
por quatro annos, não sei porque não executou o que 
está tão bem definido na constituição. E’ bem claro o que 
diz a constituição com as palavras – durante as sessões. 

Em nenhum paiz isto jamais se poz em duvida: 
sempre se abona a indemnisação completa aos membros 
do corpo legislativo, concedendo-se-lhes o subsidio 
destinado aos seus alimentos no logar onde teem de 
funccionar, e além disto a quantia precisa ao seu 
transporte; porque não se quer impor um onus áquelles, 
que deixam todos os seus interesses e commodos para 
bem servir á nação. A nação não póde querer especular 
com aquelles que a servem, imitando o amo avarento, 
que exige do servo trabalho além do convencionado sem 
lhe augmentar o salario. 

Eis a causa por que as nossas leis sahem tão 
imperfeitas. Chegando ao fim da sessão, muitas cousas 
estão por concluir; para conseguil-o, é preciso pedir aos 
deputados que não se retirem, e em ultimo caso se 
recorre ao adiamento da sahida dos vapores. São cousas 
que não ficam bem ao governo, nem ao corpo legislativo. 

Em 1830 o governo; em vez de reclamar uma 
prorogação, convocou extraordinariamente a assembléa 
geral. Como havia muitos objectos a tratar, a assembléa 
funccionou desde Setembro até Dezembro. E’ cousa 
pasmosa como se fizeram as leis naquelle anno. 

O codigo criminal não teve discussão no senado; 
foi approvado por acclamação. Tem muitas cousas boas, 
mas é muito imperfeito. A commissão de legislação 
propoz que fosse desde logo votado, porque era melhor 
approval-o sem maior exame do que continuar a 
legislação antiga. 

A razão é boa, mas não honra os legisladores, e 
mostra que não tiveram tempo de examinar o que 
legislaram. Lerei o parecer dessa commissão: «A 
commissão de legislação, examinando o projecto do 
codigo criminal: Julga que elle está muito bem organisado 
e fundado nos 

principios da philosophia juridica dos tempos; e por isso é 
de parecer que deve ser adoptado sem outra discussão 
mais do que de se mostrar que é mais conveniente 
adoptal-o assim, deixando alguma correcção para o que a 
pratica fôr demonstrando digno de reforma, do que privar 
o Imperio por mais um anno do beneficio, que deve 
resultar da sua admissão, a qual acaba de um golpe com 
leis barbaras e repugnantes ao estado actual.» 

O mesmo entendeu-se relativamente ao codigo do 
processo. Deu-se um parecer do mesmo quilate, que não 
leio para não alargar a discussão. A questão é que nessa 
occasião não se fez o que era necessario, que o senado 
não desempenhou o seu papel de legislador, examinando 
bem as questões, resultando dahi sahir incompleta e 
defeituosa a legislação. 

Assim tem-se praticado depois, provindo deste 
facto o apresentar-se agora uma proposta com o fim de 
interpretar a expressão – subsidio annual. Isto certamente 
é máo. 

No fim do quarto anno deve-se fazer uma lei 
completa, olhando-se para a constituição, regulando as 
cousas, como ellas devem ser reguladas; falle-se ao povo 
claramente a verdade, visto que não podemos repellir de 
nós o exame desta discussão tão delicada. 

E’, portanto, Sr. presidente, por estes motivos que 
approvo a proposta. Sei que ella não está perfeita, e 
apresenta-se de perfil, como a lei de 1873; mas ella firma 
um principio de justiça, e firmando um principio de justiça, 
em que não se fere a dignidade de nenhuma das 
camaras, em que o publico póde apreciar a procedencia 
destas razões, julgo que não posso deixar de lhe prestar 
minha inteira adhesão. 

Tenho dito. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Duas palavras 

somente, Sr. presidente. 
Tencionava não tomar mais parte neste debate, 

tendo já emittido a minha opinião com a franqueza que 
exigia questão tão melindrosa; me havia quasi que 
imposto o dever de, nas questões que involvem a 
responsabilidade da tribuna, contentar-me com manifestar 
o meu voto. Mas o discurso do honrado senador pela 
provincia da Bahia me obriga ainda a voltar ao debate. 

Hontem S. Ex., referindo-se á doutrina que eu 
expendi a respeito do dever que teem as opposições de 
aceitar o poder, quando são chamadas a substituir os 
governos que cahem, pareceu achar nas minhas 
expressões alguma allusão á declaração que S. Ex. tem 
feito cavalheiramente mais de uma vez nesta casa, de 
que não faz tenção de ser mais ministro. 

Julgo do meu dever explicar a minha allusão. 
Não me referi ao nobre senador, nem podia referir-

me, porque acho nobre e generoso o procedimento de S. 
Ex. Desde que o nobre senador retirou-se do ultimo 
ministerio de que fez parte, eu julguei, antes que S. Ex. 
declarasse, que S. Ex. estava inhibido para ser outra vez 
ministro neste reinado. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que me 

pareceu sempre, e talvez que exhibisse então a minha 
opinião, é que S. Ex. deveria se achar impossibilitado 
antes do que se achou, 
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porque os parlamentos são occasião solemne das 
expansões dos homens politicos; nelles não deve haver 
reserva. 

Quando o nobre senador, sendo presidente do 
conselho, veio á esta casa, e aqui discutiu o incidente 
dessa carta historica que um general em chefe do nosso 
exercito havia dirigido ao ministro da guerra a respeito das 
operações, eu julguei que o ministerio estava 
impossibilitado de continuar. Não accusei a opinião ou as 
convicções de quem dirigiu a carta ao ministro; mas 
julguei que o ministro estava na rigorosa obrigação de 
deixar de o ser. 

Ora, eu que tinha esta opinião a respeito do 
gabinete de que S. Ex. foi presidente, que reconheço que 
o nobre ministro que tanto serviços prestou ao paiz 
durante a guerra, que com a sua palavra rica e illustrada 
sempre sustentou nesta casa os maiores debates, acho 
que S. Ex. teve com effeito motivo (e eu o applaudo) de 
declarar qual a razão por que não quer mais ser ministro 
neste reinado. 

Creio que tenho dado uma plena explicação ao 
nobre senador: na exposição da minha doutrina quanto ao 
dever das opposições, não comprehendi a S. Ex. e muito 
menos censurei a sua declaração. Tenho applaudido 
sempre essa declaração; acho que lhe faz muita honra. 
(Apoiados). E se acaso mais alguns homens politicos do 
meu paiz imitassem o exemplo do nobre ex-presidente do 
conselho, os ministerios se organisariam mais 
regularmente do que se faz. 

Tenho terminado esta palavra; vou á segunda... 
O SR. ZACARIAS: – Quantas syllabas tem esta 

palavra? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ defeito de 

minha intelligencia; não posso dizer as cousas em poucas 
phrases, desculpe-me V. Ex.; mas creio que V. Ex. 
sempre toma mais tempo ao senado do que eu, é verdade 
que com mais proveito. (Não apoiados). 

Vou á outra palavra. S. Ex. hoje, referindo-se ao 
projecto do subsidio, nas sessões extraordinarias, proferiu 
uma palavra que devia susceptibilisar o senado. Essa 
palavra é uma palavra da rua – patota. – Declaro que 
antes que o nobre senador désse á essa palavra as 
honras de apparecer no senado, eu tambem a ouvi na 
rua. 

Eu a ouvi, senhores, em circumstancias taes, que 
tirei desta palavra a determinação de vir a esta casa 
defender o projecto com o meu voto e com a minha 
palavra. Ouvi-a na rua, e em taes circumstancias, que 
entendi que, em logar de ser desairoso ao representante 
da nação defender o projecto do subsidio para as sessões 
extraordinarias, devia ser um motivo de louvor, uma prova 
de independencia... 

O SR. ZACARIAS: – Eu penso que ouvi essa 
palavra a V. Ex. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Todas as 
circumstancias com que ouvi na rua essa palavra me 
fariam crêr que o procedimento da camara era mal 
encarado nas altas regiões. No mesmo momento, 
senhores, em que essa manifestação foi percebida por 
mim, declarei que viria defender o subsidio no senado, eu 
que ainda não defendi patota nenhuma no corpo 
legislativo e creio que isto não é patota da camara dos 
deputados. 

Talvez na sessão passada eu julgasse com 
extrema severidade a camara, empregando as 
expressões que hoje 

rectificou o nobre presidente do conselho. Estou 
convencido de que a camara poderia talvez empregar 
outra fórma de iniciativa, mas procedeu por muitos bons 
principios. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E procedesse por 

que principio fosse, eu, homem politico, que tenho uma 
doutrina, que sirvo-a com dedicação, não tenho que ver 
nas questões senão aquillo que está conforme com as 
minhas convicções. A minha idéa é que o serviço do 
legislador deve ser retribuido vantajosamente; que o 
systema representativo no nosso paiz está degenerado 
pela composição, pelos elementos de organisação da 
camara electiva. Seria agora a occasião de se appellar 
para alguma excentricidade de citação de parlamento 
inglez; agora é que eu poderia pedir que o nosso 
parlamento se approximasse da camara dos communs. 
Mas o nosso corpo legislativo não tem os mesmos 
elementos das camaras inglezas. O nosso paiz não é a 
Inglaterra; não posso, pois, pedir senão que triumphe a 
doutrina mais liberal que póde haver nesta materia, que é 
– «que o serviço do deputado deve ser retribuido.» 

Se fui arrastado a entrar neste debate na 
antecedente sessão, foi para que uma vez sustentasse a 
doutrina mais liberal que ha nesta materia, e que é essa. 
Se acaso aproveitei mal a ocassião, póde ser que sim, 
porque sei que o papel dos nobres senadores que se 
oppoem a esta medida e votam contra ella, é papel mais 
facil; declaro, porém, ao senado que eu não gosto dos 
papeis faceis. 

Tenho dito duas palavras e continuo a votar pelo 
projecto em 3ª discussão. 

O Sr. Zacarias contra a sua vontade é obrigado a 
tomar parte no debate. Uma palavra que proferiu, 
attribuindo-a logo a boatos, excitou as iras do nobre 
senador pela Bahia, o Sr. barão de Cotegipe e, quando 
fallou o nobre senador pela provincia de Goyaz, pensou 
que elle viesse insistir no horror dessa palavra e pedir-lhe 
como cavalheiro que a retirasse. O senado, porém, acaba 
de saber que o nobre senador ouviu essa palavra na rua, 
e o orador não a ouviu na rua, declara que a ouviu ao 
nobre senador... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ao menos ouvi 
uma vez, porque lhe contei. 

O SR. ZACARIAS: – ...e o nobre senador a ouviu 
em um circulo, em que se qualificou de patota o que se 
estava fazendo; e a ausencia dos ministros da casa 
mostra que nas regiões superiores se julga patota. 

O SR. PRESIDENTE: – Um acto da camara não 
se póde qualificar desse modo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se o nobre 
senador julga assim, o seu papel era outro. 

O Sr. Zacarias está accusando o governo. Onde 
estão os ministros para darem seu voto? Todos retiraram-
se, não está nenhum presente. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não votamos por 
capricho; votamos conforme a nossa consciencia. Não 
queremos saber como se pensa em outras regiões. 
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O SR. ZACARIAS: – Pela primeira vez se discute 
assumpto desta ordem, sem que se ache presente 
nenhum ministro; nem o Sr. presidente do conselho, nem o 
Sr. ministro dos negocios estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros participou que não podia comparecer ao 
senado por objecto de serviço, e o Sr. presidente do 
conselho retirou-se pelo mesmo motivo. 

O SR. ZACARIAS: – São coincidencias; mas fica 
tranquillo, porque o nobre senador, em vez de pedir a 
retirada da palavra, explicou a origem della. 

Agora quanto á sua declaração – de que não será 
mais ministro – deve rectificar o que disse o nobre 
senador. O nobre senador insiste em fazer remontar á 
questão da carta historica as causas da sua repugnancia 
ao poder. Tal não ha. Se fosse por esta causa, ella devia 
ser commum a todos os seus collegas; entretanto, nos 
motivos que levaram o orador a não querer ser mais 
ministro, não ha senão motivos pessoaes, com que nada 
tem que ver nenhum dos seus collegas. 

O incidente da carta do Sr. duque de Caxias está 
sobejamente explicado e consta dos Annaes. Não póde 
mais ser citada essa carta. Nem a repugnancia que o 
orador tem ao poder nasce desse episodio; nasce de 
outras causas que lhe são pessoaes. Entende que não 
póde e nem deve ser ministro; isto não tem nada com o 
seu partido, nem com os cavalheiros que o acompanharam 
no ministerio de 3 de Agosto. 

Faz esta segunda rectificação, porque não deseja 
que se envolva em uma declaração, que é individual, a 
causa de um partido, que o orador ha de defender e 
auxiliar, emquanto lhe não faltar vigor. 

Conclue, votando contra esta proposição. 
O Sr. F. Octaviano nota que a discussão tem-se 

animado tanto que não póde deixar de dar algumas 
explicações ao senado. 

Votando contra a proposição da camara dos Srs. 
deputados, não é seu proposito dar a entender que nessa 
proposição haja desar á mesma camara. 

O projecto funda-se em um principio democratico: 
na necessidade de proporcionar ao legislador meios de 
subsistencia, e não ha vexame em confessar isso, em um 
paiz pobre como o nosso. 

Vota contra a proposta, não porque entenda que 
ella contenha offensa a esse principio democratico, nem 
porque seja desairosa á camara dos Srs. deputados, mas 
porque, sendo homem politico, acompanha os seus 
amigos da outra camara, que impugnaram a medida por 
vicio de fórma. 

Findo o debate e posta a votos a proposição, foi 
approvada para ser dirigida á sancção imperial. 

 
LICENÇA AO CORONEL AGOSTINHO MARIA PIQUET. 

 
Seguiu-se em 3ª discussão e foi igualmente 

approvada para ser dirigida á sancção imperial a 
proposição da camara dos deputados n. 55 concedendo 
licença ao coronel Agostinho Maria Piquet. 

LICENÇA AO BACHAREL JOSE’ DA COSTA MACHADO 
JUNIOR. 

 
Proseguiu a 2ª discussão da proposição da mesma 

camara n. 52 relativa á licença concedida ao bacharel José 
da Costa Machado Junior, com o parecer da commissão 
de pensões e ordenados e a emenda do Sr. Figueira de 
Mello. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Levanto-me 
unicamente por força de meu officio de membro da 
commissão de pensões e ordenados, na ausencia do 
illustre senador pela provincia do Rio de Janeiro, o Sr. 
visconde de Nitherohy, para sustentar o parecer dessa 
commissão, não contestando, aliás, as circumstancias do 
empregado impetrante, hontem expostas nesta casa. 

Esta questão de licença pedida por empregados 
publicos com todos os vencimentos, que tem tido facil 
acolhimento na camara dos Srs. deputados, já foi, a meu 
ver, julgada de modo peremptorio pelo senado por 
iniciativa do ilustre senador pela provincia de Minas 
Geraes, o então presidente do senado, o Sr. visconde de 
Abaeté. 

O senado ha de recordar-se de que tem approvado 
multiplicados pareceres da commissão de pensões e 
ordenados, reduzindo as licenças concedidas pela camara 
dos Srs. deputados a empregados publicos á simples 
percepção dos respectivos ordenados. Nesta 
conformidade, fazendo eu actualmente parte da 
commissão de pensões e ordenados, assentei, ou 
concordei, com meu illustre collega o Sr. visconde de 
Nitherohy, que dessemos pareceres sempre firmados 
nesta regra, já adoptada pelo senado, de não conceder, de 
não autorisar estas licenças senão com a percepção dos 
simples ordenados. 

Um dos nossos illustres collegas da commissão, 
porém, o Sr. Vieira da Silva, separou-se desta opinião, e 
entendeu que devia prestar o seu voto a esta resolução tal 
qual veio da camara dos Srs. deputados. Deu o seu 
parecer em separado e, para defendel-o, exhibiu as 
opiniões, ou as observações que o senado hontem lhe 
ouviu. 

Não duvido que o empregado de quem se trata 
esteja nas circumstancias de obter do poder legislativo 
este favor: que não tenha meios para tratar-se; que o seu 
ordenado de empregado da alfandega seja muito 
resumido, como expoz o nobre senador: dar-lhe-ia mesmo 
o meu voto, se não temesse contrariar a resolução, repito, 
já por mais de uma vez manifestada pelo senado. Mas, 
attendendo ás circumstancias que acabo de expender, 
vejo-me na necessidade de continuar a sustentar o parecer 
da commissão, parecer lavrado por mim e pelo Sr. 
visconde de Nitherohy. O senado, porém, se entender que 
em presença das observações do honrado collega, deve 
fazer esta excepção ao julgado, nós não duvidaremos 
receber com todo acatamento a deliberação do senado. 

Tenho dado, Sr. presidente, as razões por que 
assignei o parecer impugnado pelo meu honrado collega o 
nobre senador pelo Maranhão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O principio que a 
maioria da commissão sustenta e que foi tambem 
sustentado constantemente pela mesa, quando presidida 
pelo venerando Sr. visconde de Abaeté, seria verdadeiro, 
se concluisse a commissão negando absolutamente 
licenças aos empregados que, por meio de petições, 
viessem solicital-as ao corpo legislativo. 
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Li hoje, antes de vir para o senado, a opinião do 
nobre visconde de Abaeté, em um de seus pareceres a 
respeito de licença a empregados, e peço permissão ao 
senado para repetir as suas palavras. 

No relatorio de 1871 diz o nobre visconde ou a 
mesa (lendo): 

«...Pouco é o que a mesa poderá dizer de novo 
acerca das licenças concedidas a empregados publicos.» 

«E’ obvio que quaesquer dispensas feitas no direito 
commum por actos legislativos especiaes não se 
compadecem com os verdadeiros principios 
constitucionaes, confundindo-se com privilegios pessoaes, 
essencialmente odiosos, que a constituição condemna.» 

«Os favores concedidos a uns com exclusão do 
maior numero, são outras tantas offensas e violação do 
direito de todos.» 

«A assembléa geral deve estabelecer regras e 
disposições, que aproveitem á communidade brasileira, e 
não a uma fracção della sómente.» 

«E’ nisto que consiste a attribuição, que pelo § 8º 
art. 15 da constituição lhe compete, de fazer leis, 
interpretal-as, suspendel-as e revogal-as.» 

E’ este com effeito o verdadeiro principio. A lei deve 
ser geral e não particular, e, se fixarmos este principio, o 
que cumpre é reformar a lei de 1842, estabelecendo regras 
novas para concessão de licenças aos empregados 
publicos pelo poder executivo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...e não estarmos aqui 

a conceder licenças a uns com vencimentos e a outros 
com o ordenado só. 

Sejamos logicos: ou aceitemos o principio que é 
verdadeiro, mas com as suas conclusões, ou então 
continuemos como até agora a fazer favores. 

O principio é verdadeiro, Sr. presidente, porque o 
corpo legislativo não administra; por esta fórma estamos 
administrando por meio de leis, quando devemos e só 
podemos legislar. Desde que quizermos legislar de 
conformidade com a constituição, é preciso estabelecer 
principios reguladores e regras geraes. 

Eu entendo que estamos administrando; que estas 
dispensas no direito commum, como bem pondera o nobre 
visconde ex-presidente do senado, é uma violação da 
constituição, é uma violação dos principios geraes de 
direito. O direito, a lei, deve ser feita para todos, e não para 
uns com exclusão de outros. Já disse que com este 
principio, que aceitarei de bom grado, se houvesse uma lei 
reguladora, justa e igual, evitar-se-ia o grande defeito da 
nossa legislação quanto á concessão de licenças. 

A lei de 1842 estabeleceu os casos em que os 
presidentes e os ministros de estado podem conceder 
licença aos empregados civis. Posteriormente vieram 
regulamentos, creando disposições sobre licenças, e todos 
elles não são uniformes. Esta desigualdade em relação 
aos empregados é que os obriga a vir ao parlamento 
solicitar taes favores. Em 1868 reformaram-se todas as 
secretarias de Estado; consignou-se o principio de que por 
molestia o ministro podia conceder licença com ordenado 
por inteiro até seis mezes, e com metade do ordenado dahi 
em diante até um anno. Legislou-se só para os 
empregados das secretarias 

de Estado e não se tratou de harmonizar as novas 
disposições com as que continuavam em vigor para os 
demais empregados. Já hontem ponderei que o ministro 
da justiça concede aos seus empregados licença com 
ordenado até seis mezes, e com metade do ordenado até 
um anno, ao passo que esse mesmo ministro não póde 
conceder a magistrados, isto é, aos desembargadores, aos 
juizes de direito, municipaes e promotores senão licença 
com ordenado durante seis mezes, e dahi por diante sem 
ordenado. 

A respeito do correio, é inniqua a disposição do 
regulamento de 1865, art. 43 (lendo): 

«As licenças, ainda que sejam por motivo de 
molestia, serão sujeitas á seguinte regra: o desconto de 
metade do ordenado ao empregado licenciado até tres 
mezes, cessando dahi em diante todo e qualquer 
vencimento.» 

E’ assim que todos os empregados do Imperio 
podem obter seis mezes de licença com ordenado, mas os 
do correio só podem obter tres com metade do seu 
ordenado. Isto é iniquo. A mesma desigualdade se dá a 
respeito de aposentadorias. 

Não tenho duvida nenhuma, Sr. presidente, de 
aceitar o principio, mas com todo o rigor de direito. 
Estabeleça o corpo legislativo regras pelas quaes o 
governo possa conceder com igualdade aposentadorias e 
licenças; eu serei o primeiro a negal-as aos empregados 
publicos, que vierem solicitar taes favores do parlamento. 

Mas, desde que achei precedentes estabelecidos, 
desde que noto na nossa legislação esta desigualdade, 
não serei eu que venha aqui, sem haver uma lei que 
préviamente tenha consultado os interesses geraes, negar 
a esses empregados justiça, negando-lhes o mesmo favor 
que tem sido concedido a outros. 

A respeito dos empregados das alfandegas, que 
recebem porcentagem, tanto o governo reconhece que 
seus ordenados são insufficientes, que, quando se 
aposentam, estando no caso de outros empregados de 
fazenda a quem cabe o ordenado por inteiro, tem-lhes 
concedido, além do ordenado, mais 50% dos vencimentos. 
Creio ser esta a pratica e appello para o Sr. 3º secretario, 
que por tantas vezes tem sido ministro da fazenda. 

Achei tambem no senado o precedente de 
conceder-se licença com todos os vencimentos, assim 
como tambem achei o de conceder-se aposentadoria com 
ordenado e gratificação. Assim; emquanto não legislar-se a 
este respeito, entendo que os peticionarios pódem invocar 
em seu favor os mesmos precedentes. Por que razão teem 
sido jubilados lentes com ordenado e gratificação, e se 
nega o mesmo direito a outros que solicitam igual favor? 
Não admitto que se aposente um lente com todos os 
vencimentos, em attenção a serviços que nada teem que 
ver com o magisterio. Seria melhor que neste caso o 
governo lhes désse uma pensão. 

Agora os precedentes do senado a este respeito. 
Sirvo-me do relatorio da mesa do anno de 1871, e seja dito 
de passagem que, parecendo um trabalho de pouca 
monta, esses relatorios serão para o futuro uma fonte 
importantissima de informações para o estudo da nossa 
vida parlamentar. Eis os precedentes que encontro nesse 
parecer (lendo): 
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«O numero de licenças, que correspondem 
exactamente a cada um dos annos decorridos desde 1861 a 
1869, depois de rectificados dous leves enganos, que 
houve nos quadros a que se refere o relatorio apresentado 
pela mesa do senado no principio da sessão legislativa de 
1870, é o que se segue: 

 
1861............... 5 1866................ 14 
1862............... 7 1867................ 8 
1864............... 3 1868................ 7 
1865............... 1 1869................ 8 

 
Total 53 licenças. 
 
Tempo e vencimentos das licenças concedidas: 
 

Por tres annos..................................... 1 
Por dous annos................................... 3 
Por um anno........................................ 47 
Por oito mezes.................................... 1 
Por seis mezes.................................... 1 
Com todos os vencimentos................. 46 
Com ordenado por inteiro ou congrua. 4 
Com metade dos vencimentos............ 1 
Sem vencimentos................................ 2 

 
Posteriormente o senado tem negado licença com 

todos os vencimentos, mas isto é muito recente; assim, 
senhores, emquanto uma lei não regular esta materia, não 
podemos, sem injustiça, renunciar a estes precedentes do 
senado, para aceitar algumas votações posteriores, é 
verdade, mas, isoladas. 

Quanto as aposentadorias, dá-se a mesma lacuna. 
Ha quem pense que seria melhor e mais prudente acabar 
com esse direito dos empregados publicos; mas para isto 
seria preciso reformar completamente a nossa organisação 
administrativa. Seria uma experiencia difficil senão 
perigosa, de tentar-se e que eu não aconselharia a 
ninguem. As condições de um paiz bureaucratico, como o 
nosso, em que o funccionalismo publico toma 
desenvolvimento de anno em anno, sendo o governo o mais 
interessado em crear e multiplicar as repartições e os 
empregos, não é possivel deixar de fixar-se regras 
invariaveis, mas simples e claras para a concessão das 
aposentadorias, até mesmo porque a tendencia do governo 
é abusar desta arma em favor de afilhados. E’ esta a razão 
porque nos regulamentos do governo quando se trata de 
aposentadorias, nada ha de bem claro, e por isso não se 
fixa nunca a idade. Em que idade cabe a aposentadoria? 
Aos 50, 60 ou 70 annos? Não ha nada de fixo; e assim é 
preciso, porque conserva-se escancarada a porta para o 
abuso e por isto vemos tanto empregado moço aposentado.

Acompanharei o senado na votação de um projecto 
de lei r

ecessaria e 
conven

r 
na 

egulando toda esta materia, e que eu não apresento 
por me faltarem habilitações (Não apoiados.) 

Se o senado entender que é n
iente uma medida nesse sentido, desde já 

comprometto o meu voto, e asseguro-Ihe que neste caso, 
serei consequente; aceitarei as conclusões logicas do 
principio de que não cabe-lhe fazer leis individuaes, 
conceder favores, dispensando na lei commum. 

Tenho dito. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente 
apezar das extensas observações, que fez o nobre senador 
pelo Maranhão, não pude convencer-me da procedencia 
dos argumentos por elle apresentados. 

Entendo que o empregado publico só tem direito aos 
vencimentos que lhe estão marcados pela lei quando presta 
effectivamente o serviço que se lhe exige, e por isto com 
muito fundamento se estabeleceu a distincção entre esses 
vencimentos, sendo uma parte o ordenado e outra parte a 
gratificação. Só perceberá esta ultima quando sirva 
effectivamente, e o ordenado póde muitas vezes ser 
vencido pelo empregado, porque considerações de 
equidade levam o Estado a conceder lhe essa percepção. 

A’ vista deste principio, quando o empregado vem 
nos pedir licença com todos os seus vencimentos; quando, 
para deixar de prestar o serviço que delle se exige, vem 
recorrer á nossa benevolencia e equidade, nós temos o 
direito de concedel-a mais ou menos ampla, concedendo 
esses vencimentos com mais ou menos restricções, 
conforme as circumstancias que apparecerem em favor do 
empregado. 

Em um certo tempo, senhores, deram-se licenças 
com todos os vencimentos, porque eram elles tão 
diminutos, que realmente far-se-hia grande mal ao 
empregado, se ainda elles fossem diminuidos. Mas depois 
as regras adoptadas pelo senado segundo os principios de 
equidade, foram: não se dar aos empregados licenciados a 
percepção das gratificações. 

Este principio está adoptado pelo senado, e delle 
posso dar testemunho, porque quando tomei assento na 
mesa, que então se achava encarregada dos trabalhos da 
commissão de pensões e ordenados, assignei pareceres 
nesse sentido. Ora, um principio sustentado pelo senado, 
que fez reparo na camara dos Srs. deputados, pois alguns 
membros dessa camara diziam que o senado queria 
ensinar-lhes seus deveres, queria ser mais rispido, mais 
defensor das leis e interesses publicos do que a camara; um 
principio que fez regra, digo, deve continuar a ser mantido. 
A camara dos Srs. deputados reconheceu emfim que a 
equidade do senado era mais conforme com o espirito das 
nossas leis, e que o senado defendia com ella os interesses 
do thesouro, que não podem deixar de ser considerados e 
attendidos pelo corpo legislativo, quando vemos que a 
bancarota, por assim dizer, assoma. 

Senhores, o assento dessa legislação se acha na lei 
de Outubro de 1833, que deu ao governo autorisação para 
conceder licenças sem vencimentos aos empregados, para 
fóra do Imperio, e para dentro do Imperio, com metade dos 
vencimentos. 

Quando, porém, as licenças eram por motivo de 
molestia, poderia por essa lei o governo concedel-as até 
seis mezes com o ordenado por inteiro, mesmo para fóra do 
Imperio. 

Ora, se, em virtude do artigo a que acabo de 
referir-me, o governo não póde conceder licença para 
dentro do Imperio, senão com metade do ordenado, e para 
fóra, por motivo de molestia, com ordenado por inteiro, claro 
está, por uma deducção logica e juridica, que, se alguem 
quizer mais de seis mezes com ordenado para dentro, ou 
para fóra do Imperio, ha de recorrer necessariamente ao 
poder legislativo, porque é elle o unico que póde dispensa
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lei, segundo os interesses publicos e os principios de 
equidade. 

Portanto, neste ponto, eu não vejo que haja esses 
embaraços, essas difficuldades que o nobre senador 
indicou nas suas observações. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não aceito o principio. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Este ponto me 

parece claro... 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não é esta a nossa 

missão. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – ...e sem motivo 

para contestação. Mas quero admittir que não seja esta a 
nossa missão; se existe lei, claro está que não podemos 
nos afastar della. As observações, portanto, que fez o nobre 
senador para o fim de se conceder a este empregado todos 
os vencimentos de inspector de alfandega, me parece que 
não são procedentes, porque emquanto não existir uma lei 
que nos colloque nos limites que nos são proprios, como 
quer o nobre senador, havemos de executar aquillo que 
está estabelecido. 

s

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O abuso é o mesmo. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Onde está o 

abuso? Se o governo não póde dar licença para dentro do 
Imperio por mais de seis mezes com vencimentos e com 
esse tempo só com o ordenado para o exterior, no caso de 
molestia, onde está o abuso? Quando empregados 
precisam ter licenças mais prolongadas, recorrem ao poder 
legislativo. Em vez de abuso, eu não vejo senão respeito á 
lei. 

Disse o nobre senador que em materia de licença ha 
grande irregularidade, que um ministro faz uma cousa em 
sua secretaria, outro procede de modo diverso, etc. Mas, na 
minha opinião, se os ministros observarem o que se acha 
nesse regulamento, não exorbitarão, porque não podem dar 
mais de seis mezes com ordenado para fóra do Imperio. Os 
empregados, pois, veem recorrer ao poder legislativo a 
prolongação da licença, porque não ha lei que prohiba 
expressamente isto. 

Se a pratica do senado foi sempre de conceder 
licenças sómente com o ordenado, claro está que a citação 
feita pelo nobre senador do parecer de 1871, não annulla 
essa pratica, porque foi apresentado pelo honrado senador 
por Minas Geraes, que presidia então os nossos trabalhos, 
e que acuradamente fiscalisava tanto quanto podia no seu 
posto os interesses do thesouro, examinando os motivos 
das differentes pretenções de empregados, para esclarecer 
a consciencia do senado. Essa citação em nada nos póde 
adiantar, porque estabelece principios que dizem respeito a 
outros tempos; mas, no que se refere á percepção de todos 
os vencimentos, nós temos um principio que já foi adoptado 
e que devemos seguir. 

Disse tambem o nobre senador que seria negar 
justiça a esses empregados, se acaso não lhes dessemos 
licenças. Mas nós não lhes recusamos as licenças, 
reconhecemos apenas os fundamentos em que ellas 
assentam; e sómente, em vez de todos os vencimentos, 
damos dous terços dos vencimentos. 

extrem

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Isto é o que V. Ex. dá na 
emenda, e não a commissão. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Perdôe-me; a 
commissão quando entra em discussão com um senador, 
não tem maior força do que esse senador, porque ha de ter 
a força resultante de sua razão e não do seu numero ou do 
seu nome. 

Quando eu dou somente dous terços dos 
vencimentos, procuro os fundamentos de toda equidade; 
não quero ser tão generoso com os dinheiros do thesouro, 
como o nobre senador, nem quero ser tão mesquinho como 
foi a illustre commissão, interpretando mal os precedentes 
que ha no senado, porque esqueceu o que tinha o senado 
resolvido, a respeito do guarda-mór da alfandega de 
Pernambuco, Luiz de Carvalho Paes de Andrade. 

Se o senado entendeu que as licenças não podiam 
er da

u-se. 
...se ha esse 

preced

vo, pois, havemos de nos afastar dessa 
regra 

as perssonnas, sed gen eraliter 
constit

o pelo direito 
roman

SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Nós tambem 
podem
pessoa

s aqui está 
um do

iu para avisar de que nem sempre os 

das geralmente a certa ordem de empregados senão 
com o ordenado, e afastou-se, apezar de sua severidade, 
desse principio, para attender ao empregado que tinha um 
diminuto ordenado, cujos vencimentos na maior parte 
pertenciam ás porcentagens, me parece que este ultimo 
exemplo é que nos deve servir de guia. Portanto, se o 
exemplo se deu, e appello para o nobre senador pelo 
Maranhão, o Sr. Nunes Gonçalves... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – De
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – 
ente, devemos proceder de accordo com elle. Ha a 

mesma identidade de razões, as circumstancias são 
inteiramente iguaes, empregados da alfandega ambos, 
tendo seus vencimentos divididos em ordenado e 
porcentagens, etc. 

Por que moti
e seguir um principio que já o senado, já o corpo 

legislativo reprovou, que é o de dar todos os vencimentos? 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O verdadeiro principio é 

outro: jura non in sigul
uuntur. E’ principio de direito romano. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Este principio que a 

lei deve ser geral foi com effeito adoptad
o. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – E por todos os direitos. 
O 
os fazer leis relativamente a certas e determinadas 
s, quando tratamos, não de lhes dar os direitos 

geraes que as constituições dão, mas de lhes assegurar 
certos privilegios e impor mais ou menos obrigações. E’ isto 
o que fazemos a respeito de muitos casos. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Como excepção. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Bem; ma

s casos em que a excepção vigora. 
Admittindo, por consequencia, o meio termo da 

minha emenda... 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ contraria ao uso que 

achei admittido. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ uma regra que foi 

adoptada e serv
os devem ser adoptados: in medio tutissimus ibis, 

inter utrumque tene. 
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Por consequencia, usemos do meio termo 
apresentado pela minha emenda. Funda-se na equidade de 
dar ao empregado mais uma parte de vencimentos do que 
elle tem pelo seu simples ordenado, e habilital-o assim a 
poder-se tratar em paiz estrangeiro ou onde lhe convier, 
mas ao mesmo tempo coarctando-o um pouco em seus 
vencimentos, porque desta maneira poupamos os dinheiros 
do Estado e não abrimos a porta a muitas outras pretenções 
que se podem apresentar. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A questão não é de 
meia duzia de contos de réis. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não se diga que a 
questão não é de meia duzia de contos de réis. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ de principios que 
desejo ver restabelecidos. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Todas as vezes que 
podermos fazer economia em bem do thesouro, o devemos 
fazer. 

As economias mesmo de vintem, que eram 
antigamente muito stygmatisadas quando esteve na 
administração da fazenda meu comprovinciano Manoel do 
Nascimento Castro e Silva, muito serviram ao thesouro. As 
economias que o poder legislativo em 1831, 1832 e 1833, 
adoptou fizeram com que as finanças do Estado sahissem 
do cahos em que se achavam no primeiro anno e pouco 
chegassem ao estado feliz em que depois nós as vimos. 
Não se repillam, portanto, essas pequenas economias que 
devemos fazer, porque são ellas que em todos os tempos 
produziram a riqueza. Todos os economistas dizem que a 
riqueza que actualmente tem o mundo provém mais do 
espirito de economia que nelle tem apparecido do que 
mesmo da producção de riqueza, porque, se muito 
produzimos hoje, muito tambem consumimos; nossas 
paixões para o consumo são vivazes. 

Portanto economisemos os dinheiros publicos, 
attendamos um pouco á equidade, dando ao empregado 
necessitado mais do que seu ordenado, e ao mesmo tempo 
defendendo o thesouro. Não concedamos a esse 
empregado direito a todos os seus vencimentos, porque 
assim tambem evitamos que haja pretenções identicas e 
que pelo principio de que a justiça deve ser igual para todos 
nos achemos sem força, sem coragem para negar o mesmo 
favor. Portanto espero que o senado vote pela minha 
emenda. 

Findo o debate e não havendo numero para votar-se, 
ficou encerrada a discussão. 

 
LIMITES ENTRE O BRASIL E O PERU’. 

 
Entrou em 3ª discussão a proposição da mesma 

camara n. 23 relativa ao accôrdo sobre limites entre o Brasil 
e o Perú. 

O Sr. Presidente declarou que sobre esta proposição 
ha um requerimento do Sr. Silveira da Motta pedindo que 
seja discutida na presença do Sr. ministro de estrangeiros, e 
que, tendo o mesmo Sr. ministro communicado não poder 
ainda comparecer, por objecto de serviço, continuava 
adiada a discussão. 

APOSENTADORIA. 
 
Entrou em 3ª discussão e ficou encerrada por falta 

de numero para votar-se a proposição da mesma camara n. 
200 de 1869, sobre a aposentadoria do desembargador 
Affonso Cordeiro de Negreiros Lobato. 

 
PENSÕES. 

 
Seguiram-se successivamente em 2ª discussão e 

ficaram pelo mesmo motivo encerradas as proposições da 
mesma camara do corrente anno: 

N. 19 sobre pensões a D. Emilia Loureiro de Mello e 
outros. 

N. 20 elevando a pensão concedida a D. Porcia de 
Albuquerque Maranhão. 

N. 65 tornando extensiva a lei de 22 de Junho de 
1866 ás filhas dos officiaes fallecidos antes de sua 
promulgação. 

N. 4 sobre pensões a D. Francisca Maria da 
Conceição e outros. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente disse que, tendo já sido distribuidos os 
impressos da proposta do poder executivo orçando a 
receita e fixando a despeza para o anno de 1875 a 1876, 
bem como do parecer da respectiva commissão, a daria 
amanhã para a ordem do dia 3. 

Deu em seguida para a de 2: 
Votação das proposições cuja discussão ficou 

encerrada. 
Trabalhos de commissões. 
Levantou-se a sessão á 1 hora e 50 minutos da 

tarde. 
 

ACTA EM 2 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, Nabuco, 
barão de Camargos, barão de Cotegipe, barão da Laguna, 
Chichorro, Mendes de Almeida, visconde de Muritiba, 
Barros Barreto, visconde de Abaeté, barão de Maroim, 
visconde do Rio Grande, Paes de Mendonça, Firmino, 
duque de Caxias, Sinimbú, Nunes Gonçalves, Diniz, Vieira 
da Silva, Zacarias, Paranaguá, Figueira de Mello, visconde 
do Rio Branco e Uchôa Cavalcanti. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Sr. conde de Baependy, Junqueira, Paula Pessoa, Ribeiro 
da Luz, Cunha Figueiredo, Pompeu, visconde de 
Camaragibe e visconde de Caravellas. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. Leitão da Cunha, barão de Pirapama, barão de Souza 
Queiroz, Octaviano, Silveira Lobo, Teixeira Junior, 
Jaguaribe, Antão, Godoy, Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Silveira da Motta, Jobim, marquez de S. Vicente, visconde 
do Bom Retiro, visconde de Inhomerim, visconde de 
Nitherohy e visconde de Suassuna. 
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O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 31 do mez proximo findo, do ministerio da 

fazenda, remettendo o autographo sanccionado do decreto 
da assembléa geral que autorisa o governo para emittir até 
a somma de 25,000:000$ em bilhetes ao portador e tomar 
outras providencias. – Ao archivo o autographo, 
communicando-se á outra camara. 

Quatro officios da mesma data do 1º secretario da 
camara dos Srs. deputados, remettendo as seguintes 
proposições: 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvada a pensão mensal de 60$000 

concedida por decreto de 24 de Abril de 1875 a D. Marianna 
Augusta Horta de Araujo, mãe do capitão de voluntarios da 
patria Bernardo Garcia Horta de Araujo, morto em combate, 
conservando esta o meio soldo que percebe como viuva do 
capitão reformado do exercito Bernardo José de Araujo. 

Art. 2º A pensão será paga da data do citado 
decreto

t. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrari

 da camara dos deputados, em 31 de Maio de 
1875. 

e ordenados. 

o n. 5285 de 19 de Maio 
de 187

s em 
contrari

 da camara dos deputados, em 31 de Maio de 
1875. 

s previlegiadas. 

o para mandar pagar os 
vencim

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrari

 da camara dos deputados, em 31 de Maio de 
1875. 

e guerra. 

COMMISSÃO DE PENSÕES E 

 
nça a Gabriel Antonio Rebello e outros. 

 
oram submettidas a exame da commissão de 

pensõe

tonio Rebello, porteiro do tribunal do 
comme

arel Joaquim Hypolito Ewerton de Almeida, 
official

uimarães, official 
aior 

Felippe de Souza Leão, 
desem

, juiz de 
direito 

commissão, não tendo observações a fazer sobre 
as dita

PARECER. 
 

ue as cinco proposições da camara dos Srs. 
deputa

do, 1 de Junho de 1875. – Luiz Antonio 
Vieira 

. 
Ar
o. 
Paço
– Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Delphino 

Pinheiro de Ulhôa Cintra, 1º secretario. – João Juvencio 
Ferreira de Aguiar, 2º secretario. 

A’ commissão de pensões 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvado o decret
5 que concede a William Fleeming Serher, privilegio 

exclusivo por 10 annos, para usarem no Imperio dos 
apparelhos e melhoramentos de sua invenção destinados 
ao serviço de telegraphos sub-marinos. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposiçõe
o. 
Paço
– Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Delphino 

Pinheiro de Ulhôa Cintra, 1º secretario. – João Juvencio 
Ferreira de Aguiar, 2º secretario. 

A’ commissão de empreza
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorisado o govern
entos que reclama o alferes da companhia da 

provincia de Santa Catharina Hermogeneo Eloy de 
Medeiros, desde 8 de Junho de 1870 até 7 de Outubro de 
1871. 

o. 
Paço

m

– Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Delphino 
Pinheiro de Ulhôa Cintra, 1º secretario. – João Juvencio 
Ferreira de Aguiar, 2º secretario. 

A’ commissão de marinha 
A assembléa geral resolve: 

Artigo unico. E’ autorisado o governo a transferir 
para a arma de infantaria o capitão graduado do 1º 
regimento de artilharia Miguel Victor de Andrade Figueira; 
revogadas as disposições em contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 31 de Maio de 
1875. – Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Delphino 
Pinheiro de Ulhôa Cintra, 1º secretario. – João Juvencio 
Ferreira de Aguiar, 2º secretario. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes pareceres: 
 
PARECER DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 

PRIVILEGIADAS. 
 

Privilegio para introducção de polvora a inexplosivel. 
 
Alexandre Gasparoni e J. Pablo Ramon Pech 

requereram ao governo privilegio por 20 annos para 
introducção no Imperio de uma polvora inexplosiva de sua 
invenção; e o governo, tendo mandado proceder aos 
necessarios exames e experiencias, e ouvido o procurador 
da Corôa, concedeu-lhes o dito privilegio sómente por 10 
annos, dependente de approvação do poder legislativo, por 
decreto de n. 5740 de 3 de Setembro de 1874. A camara 
dos Srs. deputados approvou este decreto pela sua 
resolução de 26 de Maio de 1875. E a commissão de 
emprezas privilegiadas e obras publicas, a quem foi 
presente a mesma resolução, é de parecer que ella entre na 
ordem dos trabalhos do senado, e que seja approvada. 

Sala das commissões, 1 de Junho de 1875. – Uchôa 
Cavalcanti. – Barão de Maroim. – Nunes Gonçalves. 

 
PARECER DA 

ORDENADOS. 

Lice

F
s e ordenados as proposições da camara dos Srs. 

deputados ns. 66, 68, 71, 72 e 74, todas do corrente anno, 
autorisando o governo a conceder um anno de licença com 
o respectivo ordenado para tratarem da sua saude, onde 
lhes convier, aos empregados cujos, nomes nellas se 
declaram, e são: 

Gabriel An
rcio e continuo da relação da provincia do 

Maranhão. 
Bach

 da secretaria de policia da Côrte. 
Bacharel Julio Augusto da Cunha G

da secretaria do tribunal do commercio da provincia 
de Pernambuco. 

Bacharel José 
bargador da relação da mesma provincia. 
Bacharel Manoel de Azevedo Monteiro
da comarca de Barbacena, na provincia de Minas 

Geraes. 
A 
s proposições, offerece o seguinte 
 

Q
dos acima mencionadas entrem em discussão e 

sejam approvadas. 
Paço do Sena

da Silva. – A. Leitão da Cunha. 
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Ficaram sobre a mesa para serem tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero sufficiente de Srs. senadores. 

Deu em seguida para ordem do dia 3: 
1ª parte até ás 2 horas. – 2ª discussão da proposta 

do poder executivo fixando a despeza e orçando a receita 
geral do Imperio para o exercicio de 1875 a 1876, no art. 1º 
relativo ao ministerio do Imperio. 

O Sr. Presidente declarou que, constando á mesa 
que talvez não possa comparecer o Sr. ministro do Imperio, 
vae officiar-se ao Sr. ministro da justiça, prevenindo-o disto, 
afim de que possa ter logar a discussão do art. 2º, se o 
senado assim o julgar conveniente. 

2ª parte
have

 ás 2 horas. – Votação das proposições cuja 
discuss

parecer da commissão de 
constit

ara dos deputados do 
corren

 porteiro do tribunal 
do com

ypolito Ewerton de 
Almeid

 Cunha 
Guima

17ª SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

ummario. – Expediente. – Parecer da commissão 
de res

’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
achara

ecer sem causa participada os 
Srs. ba

. Presidente abriu a sessão. 
rrente mez, e, não 

nd

o deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
 

fficio, datado de hoje, do ministro do Imperio em 
respos

DE RESPOSTA Á FALLA DO 

 
enhor, as graves questões politicas e economicas 

que m

enado, senhor, a certeza do sensivel 
or

nhor, de achar-se completamente 
estab

 povos não se 
lle

ão ficou encerrada. 
1ª discussão do 
uição, concedendo licença aos Srs. senadores 

visconde de Camaragibe e Pompeu. 
2ª dita das proposições da cam

te anno, concedendo licença: 
N. 66, a Gabriel Antonio Rebello,
mercio do Maranhão. 
N. 68, ao bacharel Joaquim H
a, official da secretaria de policia da Côrte. 
N. 71, ao bacharel Julio Augusto da
rães, official maior da secretaria do tribunal do 

commercio de Pernambuco. 
 

PARECER DA COMMISSÃO 

 
S
posta á falla do throno. – Emendas substitutivas do 

Sr. Zacarias. – Discurso e projecto de lei do Sr. Figueira de 
Mello. – Licença. – Aposentadoria. – Pensões. – Orçamento 
do ministerio do Imperio. – Observações do Sr. presidente. 
– Observações e requerimento do Sr. F. Octaviano. – 
Observações do Sr. visconde do Rio Branco. – Licença aos 
Srs. senadores visconde de Camaragibe e Pompeu. – 
Licenças. 

 

melh

A
m-se presentes 34 senadores, a saber: visconde de 

Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de Mamanguape, 
Dias de Carvalho, Cruz Machado, barão de Cotegipe, 
Jobim, Chichorro, barão de Camargos, barão de Maroim, 
visconde de Muritiba, Godoy, duque de Caxias, Barros 
Barreto, barão da Laguna, visconde do Rio Grande, 
Figueira de Mello, Paranaguá, visconde de Abaeté, Silveira 
Lobo, visconde de Nitherohy, marquez de S. Vicente, Leitão 
da Cunha, Ribeiro da Luz, Uchoa Cavalcanti, Jaguaribe, 
Sinimbú, visconde do Rio Branco, Zacarias, Paes de 
Mendonça, e Firmino. 

r

repe

Compareceram depois os Sr. Nunes Gonçalves, 
Junqueira, Vieira da Silva, Diniz, visconde de Caravellas, 
Mendes de Almeida, Fernandes da Cunha, Pompeo, 
Octaviano e visconde de Inhomerim. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. conde de Baependy, Paula Pessôa, Cunha Figueiredo, 
visconde do Bom Retiro e visconde de Camaragibe. 

Deixaram de compar
rão de Pirapama, barão de Souza Queiroz, Teixeira 

Junior, Antão, Saraiva, Silveira da Motta e visconde de 
Suassuna. 

O Sr
Leram-se as actas de 1 e 2 do co
o quem sobre ellas fizesse observações, foram 

dadas por approvadas. 
O Sr. 1º Secretari
 

O
ta ao do senado, de hontem, communicando que não 

póde comparecer e assistir hoje á discussão da parte do 
orçamento relativa ao seu ministerio, mas que poderá 
comparecer amanhã. – Ficou o senado inteirado. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

THRONO. 

S
ais importam ao regimen representativo e ao 

incremento da riqueza nacional serão tomadas pelo senado 
na mais séria consideração, esforçando-se, quanto em si 
couber, para corresponder não só á esperança de Vossa 
Magestade Imperial senão tambem á confiança de todos os 
brasileiros. 

Foi grata ao s
amento no estado sanitario de nossas povoações; e 

rendendo graças á Divina Providencia por tão apreciado 
beneficio, louva o proposito do governo de Vossa 
Magestade Imperial em procurar remover, segundo os 
meios de que dispõe, as causas que alteram as condições 
naturaes de salubridade. 

Folga o senado, se
elecida, nas provincias do Norte, a ordem publica, 

que alli fora infelizmente perturbada. Elle aprecia 
devidamente a segurança de que o Brasil permanece em 
paz com as outras nações, e que de dia em dia crescem 
seus reciprocos interesses, trocando-se testemunhos de 
justo e mutuo apreço, que tornam cada vez mais gratas 
essas amigaveis relações. 

Senhor, os legitimos interesses dos
m, antes são harmonicos e tendem naturalmente a 

unil-os entre si, quando paixões más os não desvairam. Da 
prudencia e do patriotismo do governo de Vossa Magestade 
Imperial na direcção das relações exteriores espera e confia 
o senado não só a continuação de tão assignalado 
beneficio, senão tambem o feliz exito das negociações 
recentemente reatadas com a Republica Argentina, para o 
complemento dos ajustes de paz entre a mesma Republica 
alliada do Imperio e a do Paraguay. 
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Muito deplora o senado, senhor, que as dioceses de 
Olinda e do Pará ainda se conservem nas condições 
anormaes produzidas pelo conflicto que os respectivos 
prelados suscitaram; e lamenta que o governo de Vossa 
Magestade Imperial tivesse sido constrangido a usar de 
meios repressivos para trazer aquella parte do clero á 
obediencia devida á constituição e ás leis. O senado faz 
sinceros votos para que a Santa Sé, apreciando melhor os 
factos e as penosas circumstancias deste estado de 
cousas, concorra da sua parte para restaurar a antiga 
harmonia entre a autoridade civil e a ecclesiastica. Elle 
nutre ainda a esperança do restabelecimento dessa boa 
harmonia, que dispensará o governo de Vossa Magestade 
Imperial de recorrer ao poder legislativo para ser habilitado 
a prover de remedio tão desagradavel situação. 

Sente o senado, senhor, que a renda publica 
houvesse decrescido no exercicio de 1873 a 1874; estima, 
porém, saber que já vae reassumindo o seu progresso 
natural no anno financeiro corrente, não obstante a 
reducção de direitos da nova tarifa das alfandegas, e o 
aspecto desfavoravel da producção e do commercio de 
algumas provincias do Imperio. Ainda em mais estimou elle 
a certeza do equilibrio da despeza ordinaria com a receita 
tambem ordinaria, excluidas as operações de credito para 
gastos extraordinarios; e emfim applaude que seja o 
governo imperial o primeiro a reconhecer não só a 
importancia dos empenhos já contrahidos, como a 
necessidade do maior cuidado na fixação annual dos 
creditos, e ainda mais na utilidade de sua applicação. 

Se a observancia de principios tão salutares e de tão 
justa economia é em todo o tempo vantajosa, torna-se ella 
actualmente uma rigorosa necessidade. 

Senhor, os defeitos geralmente sentidos do systema 
eleitoral vigente e a necessidade de garantir legitima 
representação ás diversas opiniões politicas instam 
urgentemente pela reforma desse systema. O senado faz 
votos pela realisação desta medida, condição indispensavel 
á verdade do regimen representativo. 

187

O senado reconhece e lamenta o estado grave de 
nossa agricultura, principal fonte da riqueza publica e 
particular, e sente os serios embaraços com que ella luta 
para vencer os obstaculos que lhe oppoem a falta de 
braços, a de capitaes e a de instrucção profissional, meios 
indispensaveis para lavrar e fazer fructificar o fertil solo do 
Imperio. O senado reconhece tambem que não é facil 
prover de momento a todas estas necessidades, mas, 
convencido da urgencia de acudir a tão vitaes interesses, 
prestará a sua mais séria attenção a semelhante assumpto 
e aos projectos concernentes á sua solução. 

Igualmente prestará o senado toda a sua attenção ás 
urgentes medidas da lei do orçamento, do desenvolvimento 
do ensino primario, secundario e profissional e bem assim á 
fundação de instituições de credito, que auxiliem a lavoura.

Senhor, assim como Vossa Magestade Imperial, o 
senado

das sessões do senado, em 3 de Junho de 
5. 

os trabalhos. 
, 

levanto

nte, que pretendo 
aprese

u-se justificar a creação destas 
relaçõe

 se sente esperançoso do prospero e lisonjeiro 
futuro que aguarda a nossa patria, uma vez desenvolvidos 
seus poderosos elementos de riqueza natural. Do 
patriotismo dos brasileiros e do seu perseverante esforço, 
ajudado da protecção do Omnipotente, que nunca faltou ao 
Brasil, 

muito confia o senado que se hão de realisar nossos votos e 
esperanças. 

Sala das sessões do senado, em 3 de Junho de 
1875. – Visconde do Rio Grande. – J. J. Fernandes da 
Cunha. – Z. de Góes e Vasconcellos. – Com as seguintes 

 
Emendas substitutivas. 

 
Ao periodo 6º. O senado, senhor, deplora que as 

dioceses de Olinda e do Pará se conservem nas condições 
anormaes que resultaram do processo e condemnação dos 
respectivos prelados, convencido de que foi uma 
infelicidade empregarem-se meios repressivos para trazer á 
obediencia devida á constituição e ás leis aquella parte do 
clero brasileiro, que, bem considerado o caso, não offendeu 
as leis nem a constituição. 

E pois, senhor, ao senado affigura-se de extrema 
difficuldade restaurar-se, segundo fora para desejar, a 
antiga harmonia entre a autoridade civil e a ecclesiastica, 
tendo a Santa Sé, como tem, inteiro conhecimento dos 
factos, e apreciando, como aprecia exactamente, tão 
penosas circumstancias e mais difficil ainda, acredita o 
senado, será o desejado accôrdo, se medidas legislativas 
vierem aggravar o estado, tão melindroso já, das relações 
das duas autoridades entre si. 

Ao periodo 8º. O equilibrio da despeza ordinaria com 
a receita, deduzido desta o producto das operações de 
credito, destinadas aos gastos extraordinarios, é indicio de 
deficit no orçamento, e assim pensa o senado com Vossa 
Magestade Imperial que a importancia dos empenhos já 
contrahidos recommenda o maior cuidado na fixação dos 
creditos e mais ainda na utilidade de sua applicação. 

Sala 
– Z. de Góes e Vasconcellos. 
Foi a imprimir para entrar na ordem d
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente
-me para offerecer á consideração do senado alguns 

projectos sobre a administração da justiça no paiz, projectos 
que me parece devem merecer a attenção do corpo 
legislativo, porque tendem não só a economisar os 
dinheiros do thesouro publico, como tambem a assegurar 
melhor a administração da justiça, garantindo ao mesmo 
tempo a independencia do magistrado. 

O primeiro projecto, Sr. preside
ntar ao senado, tem por fim extinguir as duas 

relações de Matto Grosso e de Goyaz. Estas relações, 
senhores, foram creadas sem verdadeiro conhecimento das 
circumstancias das respectivas provincias, ou antes com 
desconhecimento absoluto das circumstancias que nellas 
se davam. Parece-me que mais contribuiu para o 
estabelecimento de taes relações o favor e a protecção que 
lhe quiz dar o Sr. ministro da fazenda, senador pela 
provincia de Matto Grosso, do que as verdadeiras 
necessidades da justiça. 

Senhores, procuro
s, dizendo-se que a provincia de Mato Grosso tinha 

não menos de 100,000 habitantes e que a de Goyaz 
continha em seu territorio 200,000. Entretanto, os 
documentos que acabam de ser publicados pela secção de
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estatistica da secretaria do Imperio, demonstram muito bem 
que a provincia de Matto Grosso não tem mais do que 
60,000 habitantes e que a de Goyaz apenas conta cento e 
cincoenta e tantos mil. Pretendeu-se tambem, que estas 
provincias não colhiam todos os beneficios de uma prompta 
administração da justiça, porque se achavam muito 
distantes, ponderando-se que logo que tivessem 
administração mais de casa, dentro dos seus limites, 
appareceriam as causas, e a justiça havia de ter o 
expediente que, todos nós desejamos. 

Entretanto, senhores, o facto demonstrou que as 
aprehensões dos Srs. senadores, que se oppunham á 
creação de relações nas duas indicadas provincias, 
realisaram-se inteiramente; que, se não fora o açodamento, 
com que no anno de 1873 se quiz a creação dessas 
relações para não prejudicar a das outras, o senado havia 
de chegar á conclusão de que aquellas duas não deviam 
ser creadas. 

O nobre senador pela provincia da Bahia, o Sr. 
visconde de Muritiba, oppoz-se então á creação dessas 
relações, demonstrando por documentos estatisticos, que 
colhera do relatorio do Sr. ministro da justiça, serem tão 
limitadas as causas provenientes dessas duas provincias, 
que appareciam na relação do Rio de Janeiro, a cujo 
districto e jurisdição pertenciam, que em verdade não se 
podia dahi tirar fundamento para a creação nellas de um 
tribunal de 2ª instancia. 

No mesmo sentido tambem fallou o Sr. barão de 
Cotegipe. 

O nobre barão de Pirapama, velho magistrado que 
foi por muito tempo presidente da relação do Rio de Janeiro, 
tambem oppoz-se á creação de que se trata. 

Dizia elle, na sessão de 26 de Julho, o seguinte: 
«Eu entendo que, para se crearem relações, é 

indispensavel que concorram simultaneamente duas 
condições essenciaes: A 1ª é que as provincias, a que são 
destinadas, tenham pela sua população, pela sua riqueza, 
pelo seu commercio, pela sua industria, pelas suas 
differentes transacções, um tão grande numero de causas, 
que justifiquem e reclamem a creação de um tribunal de 2ª 
instancia.» 

«Ora esta primeira condição não se verifica de certo 
em algumas das provincias de que resa a proposição. As 
provincias de Goyaz e Matto Grosso, por exemplo, são duas 
provincias de grande extensão territorial, porém pobres, 
sem população, sem commercio, sem industria; e, portanto, 
muito limitado deve ser, e realmente é, o numero de suas 
causas.» 

Continuando na sua argumentação, dizia ainda o 
nobre senador que, tendo servindo na relação do Rio de 
Janeiro quasi 20 annos e no supremo tribunal de justiça 19, 
não se lembrava de ter visto feitos das provincias de Goyaz 
e Matto Grosso. 

Por occasião desta discussão, eu tambem disse 
algumas palavras que o senado me permittirá citar agora. 
«A minha opinião intima é que não deviamos crear tantas 
relações quantas se acham mencionadas no projecto. 
Parece-me que as relações nas provincias de Goyaz e 
Matto Grosso podiam por emquanto ser dispensadas.» 

Nessa occasião, senhores, enunciei o meu juizo, 
dizendo que os magistrados, os desembargadores, que 
para taes relações fossem nomeados, ficariam inteiramente 
isolados, 

quasi que desterrados; que de sua communicação intima, 
especial com esses povos, havia de resultar provavelmente 
algum prejuizo para o respeito devido ás suas pessoas, pois 
que, como disse então, da communicação e das relações 
entre desiguaes conversações, resulta quasi sempre falta 
de reverencia. 

Na sessão de 28 de Julho dizia eu: A minha opinião 
intima é: que não deviamos crear tantas relações quantas 
se acham mencionadas no projecto. Parece-me que 
relações nas provincias de Goyaz e Matto Grosso podiam 
por emquanto ser dispensadas.» Dando as rasões de meu 
parecer, acrescentei: «entretanto como está estabelecido 
esse numero, e o governo o deseja, não mando á meza 
nenhuma emenda de suppressão.» 

Agora, senhores, vejamos quaes os factos que se 
dão actualmente nas provincias de Matto Grosso e Goyaz. 
O primeiro facto, que tenho de apresentar é o seguinte: que 
é tão pequeno o numero de causas na relação de Goyaz, a 
que me vou referir, que o proprio escrivão, que foi nomeado 
para a referida relação, não achou meios de subsistencia 
nos proventos do seu officio; que para poder continuar a 
servir, foi preciso que os desembargadores daquella 
relação lhe cedessem todos os emolumentos, que por 
ventura lhes coubessem no exercicio dos seus cargos. 

E’ isto o que consta de uma correspondencia de 
Goyaz, publicada no Jornal do Commercio de 9 de Janeiro 
deste anno. 

«Sabe-se que está ella ainda privada de um de seus 
dignos membros, nomeado procurador da Corôa, e 
contando com um só escrivão interino, que difficilmente 
prestou-se a aceitar o logar, que, em verdade, não convida 
a pretendente algum, está ameaçada de perder esta mola 
de seu machinismo. Os desembargadores teem cedido, em 
favor do actual serventuario, suas propinas de sete mezes, 
e ainda assim não se indemnisou elle das pequenas 
despezas do titulo, de sorte que terá de deixar o tal 
emprego, se não obtiver uma gratificação, que solicita.» 

Este facto está devidamente comprovado pelo 
numero de autos, que se teem apresentado nas relações de 
Goyaz e Matto Grosso durante o anno de 1874. 

Taes relações, segundo os dados que colhi do 
relatorio do Sr. ministro da justiça, apenas tiveram 19 feitos 
de appellações civeis, commerciaes e criminaes. Ora, 
essas appellações são distribuidas por oito 
desembargadores; e o que resulta de tudo isto? E’ que um 
desembargador não tem mais que dous feitos que lhe são 
distribuidos; e que tem de rever, como juiz, nove feitos, que 
lhe mandam os relatores anteriores. 

Ora, pergunto eu, senhores, tão limitado numero de 
autos é bastante, em boa administração, para empregar 
magistrados de alta categoria, crear um tribunal, e trazer 
despezas ao Estado? Eu julgo que não; e para demonstrar 
que tão limitado numero de autos não póde ser bastante 
para fundamentar o emprego de tantos juizes, lembrarei 
que, na relação do Rio de Janeiro, são distribuidos a cada 
desembargador 56 feitos de appellações crimes, civeis e 
commerciaes, e pela mesma razão que ha pouco disse, de 
que ha tres desembargadores que devem rever os feitos, 
segue-se que ha 168 feitos revistos por cada 
desembargador. Se na relação do Rio de Janeiro revê cada 
desembargador 168 feitos na roda do anno, como se 
poderá consentir que nas relações de Goyaz 
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ou Matto Grosso apenas veja nove feitos? E’ vinte vezes 
menos do que se dá no Rio de Janeiro! 

Na relação da Bahia cada desembargador, segundo 
o mesmo documento apresentado pelo Sr. ministro da 
justiça, revê 25 feitos de appellações civeis, commerciaes e 
crimes como relator e 75 como juiz. Em Pernambuco cada 
desembargador é relator de 65 feitos e revê 195, tres vezes 
mais. Em S. Luiz do Maranhão um desembargador é relator 
de 30 feitos, e revê 90, e em Belém é relator de 11, e revê 
33. 

Portanto, parece-me que está bem demonstrado 
pelos factos, que não é possivel continuar a existencia de 
taes relações, e que ao Sr. visconde de Muritiba assistia 
toda razão, quando se oppunha a semelhante creação, tão 
hybrida e tão desconforme com a utilidade publica. 

Senhores, além da inutilidade destas relações, 
ponderarei ao senado que devem ellas serem extinctas, 
para quebrar-se nas mãos do governo uma arma, de que 
elle póde servir-se contra os magistrados de 3ª entrancia, 
que não quizerem prestar-se ás suas velleidades. 

Então, o magistrado será punido, sob a apparencia 
de um despacho, com um verdadeiro desterro, que o 
segrega de sua familia, e o afasta dos logares que ama, 
sendo removido para logares inteiramente desconhecidos. 

E’ por isso, senhores, que eu desejo que se acabe 
com essa arma mais, de que o governo póde usar para 
esmagar os magistrados, que ainda no paiz tiverem um 
resto de independencia. 

Depois, senhores, considerando a individualidade 
dos magistrados, eu digo que o isolamento em que vão 
viver, a falta de causas que teem para julgar, não sómente 
os acabrunhará de desgosto, mas os privará dos meios de 
adquirir os conhecimentos juridicos necessarios, para 
apparecerem em tribunaes de maior importancia, talvez no 
supremo tribunal de justiça, se Deus lhes conceder vida 
para que possam attingir a este ultimo e honroso estadio da 
magistratura. 

Sendo assim, senhores, demonstrada não só a 
utilidade que resulta á boa administração da justiça, de 
extinguirem-se esses tribunaes, como a vantagem, que 
teem os magistrados de não serem desterrados por um acto 
hypocrita do governo, ainda accresce que os magistrados 
actualmente existentes nas duas relações podem ser 
distribuidos pelas outras, que apenas teem sete 
desembargadores. Facilitar-se-ha a administração da 
justiça, que algumas vezes tem sido prejudicada por falta de 
numero sufficiente de desembargadores. 

extra

Não haverá, portanto, necessidade de chamar juizes 
de direito que formam maioria nos tribunaes, como eu em 
outra occasião demonstrei á casa não ser legal, nem 
conveniente. 

Portanto, a primeira consequencia do meu projecto é 
acabar com as duas relações, e distribuir os respectivos 
desembargadores por outras. 

Como, porém, existem seis relações com sete 
desembargadores, segue-se a necessidade de se 
nomearem dous demais. Nomeiem-se; e entretanto dahi 
não resultará maior despeza para o Estado, porque eu 
tambem acabo com as duas varas de juizes de direito, que 
creou o Sr. ministro da justiça com manifesta illegalidade. O 
que se gastava com as relações, se despenderá com mais 
estes dous desembargadores, 

os quaes tornarão os nossos tribunaes mais aptos para 
fazerem boa administração da justiça. 

No meu primeiro projecto eu digo que ao districto de 
Minas pertencerá o de Goyaz, e ao do Rio de Janeiro o de 
Matto Grosso, como anteriormente acontecia. 

Agora passarei a fundamentar o 2º projecto, ou, 
antes, a 2ª parte do mesmo projecto. Contem elle cinco 
idéas capitaes. A primeira é reduzir os juizes de direito da 
cidade de S. Luiz, do Maranhão, pois ha alli actualmente 
cinco. 

Não vejo razão alguma para que permaneça alli tão 
grande numero de magistrados, quando aquella capital não 
é superior em população nem á de Porto Alegre, nem á de 
S. Paulo, nem á de Ouro Preto, nem mesmo á do Ceará. E, 
se alguma superioridade ha com relação a estas cidades, 
que acabo de enumerar, ella é de tão pouca monta, que não 
póde justificar o facto de possuir a cidade de S. Luiz do 
Maranhão mais tres juizes de direito. E como em todas as 
novas relações se crearam juizes para as varas especiaes, 
um para a dos feitos da fazenda e commercio, e outro para 
a de orphãos, provedoria de capellas e residuos, 
declarando-se que ambos exercerão a jurisdicção civil e 
criminal cumulativamente, penso que a bem da harmonia, 
da homogeneidade de circumstancias, deve tambem a 
relação da cidade de S. Luiz do Maranhão ter o mesmo 
numero de juizes de direito, que teem as outras provincias, 
em cujas capitaes se teem creado relações. 

A segunda idéa que tenho de offerecer é, que não 
devem

o é nova, já foi lembrada aqui em 
1859, 

 ou ao menos 
no me

quando nós notamos o numero 
o

s relatorios do Sr. ministro da justiça em 
todos 

 
annos 

: – A população tem 
augme

IGUEIRA DE MELLO: – Essa despeza, 
senhor

 ser providas de juizes de direito e de promotores 
publicos as comarcas, que novamente se crearem no 
Imperio, emquanto na lei do orçamento não forem 
consignados fundos especiaes para pagamento dos 
respectivos magistrados. 

Esta providencia nã
se bem me recordo, em uma proposição de 

orçamento que veio da camara dos Srs. deputados, e que 
foi separada do orçamento para ser melhor discutida; mas 
não sei por que motivo uma medida de tal ordem, de tanta 
vantagem, tem sido inteiramente esquecida! 

Eu restabeleço-a nos mesmos termos,
smo sentido. 
Senhores, 

rdinario de comarcas, que se tem creado desde 1872 
para cá, ficamos espantados de ver como as assembléas 
provinciaes, no exercicio, aliás de um direito que lhes dá o 
acto addicional, teem abusado dessa attribuição, 
sobrecarregando os cofres publicos com uma enorme 
despeza! 

Compulsei o
os quatro annos de sua fatal administração, e vi que 

existiam, em 1871, 229 comarcas; em 1872, 240; que, em 
1873, elevou-se a 283; em 1874, 313, e em 1875 343. 

Assim, senhores, no espaço sómente de quatro
se crearam 114 comarcas mais no lmperio, e, 

portanto, se augmentou extraordinariamente a despeza que 
com ellas devia fazer o thesouro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA
ntado... 
O SR. F
es, anda por quasi 700:000$, a saber: 114 juizes de 

direito a 3:600$ dá-nos em resultado 410:000$; 114 
promotores a 1:600$ produzem a despeza de 182:000$; 72
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juizes municipaes, que foram creados posteriormente, 
acarretaram a despeza de 84:000$, dando-se a cada um 
600$ de ordenado e 600$ da gratificação; portanto, 
sommadas todas estas despezas, temos 686:000$000. 

E’ possivel que convenhamos nisto só pela livre 
vontade de homens, que serão muito aptos para attender 
aos interesses das provincias, mas que não teem o direito 
de sobrecarregar o Estado com despezas tão enormes, 
muito principalmente quando vemos que elle se acha já 
tão onerado!... 

E’ necessario pôr cobro a semelhante malbarato 
dos dinheiros publicos, que fazem as assembléas 
provinciaes sem verdadeira consciencia dos males, que 
causam ao Estado. 

Se não puzermos desde já cobro a esse 
procedimento, o resultado será que todos os annos se 
crearão novas comarcas; que se procure elevar, como se 
tem feito, freguezia a municipio, e municipio a comarca. 

E’ assim, senhores, que, por um patronato, que 
chamarei escandalosissimo, na provincia de Pernambuco 
se elevou a freguezia de Jaboatão, tres leguas distante da 
cidade do Recife, a municipio, e no outro anno, senão 
nesse mesmo, a freguezia foi elevada á comarca. Para 
que, senhores? Para que essa comarca, que chamarei de 
meia de seda, para me servir da expressão commum, 
podesse ser dada a um dos agentes do ministerio, o Sr. 
Henrique Pereira de Lucena; tanto assim que, emquanto 
elle esteve empregado na presidencia de Pernambuco, 
nunca essa comarca foi preenchida, como aliás tem 
acontecido a respeito de muitas outras. Se tanta era a 
necessidade de collocar alli um juiz de direito, para que, 
como autoridade independente, fizesse reinar a justiça, 
então o governo devia nomear immediatamente um juiz, 
que podesse prestar a essa comarca seus serviços, e não 
deixal-a entregue ao juiz municipal. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo lembrar ao nobre 
senador que já passou a hora dos requerimentos. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Esqueceu-me 
dizer, Sr. presidente, que, quando V. Ex. entendesse que 
a hora estava dada, eu immediatamente parava meu 
discurso, e fazia tres pontos, deixando o desenvolvimento 
delle para outra occasião. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então não tem 
ponto final? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não tem. O resto 
será expendido em outra occasião, salvo se V. Ex. me 
consentir duas palavras mais. 

Direi ainda apenas, que no meu projecto 
determinava que as comarcas, que as assembléas 
provinciaes creassem tambem não fossem providas de 
juizes municipaes, para que, providas ellas, os juizes 
municipaes não passassem a exercer a jurisdicção dos 
juizes de direito, porque neste caso elles tinham tambem 
os ordenados daquelles ou parte delles. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ um conflicto, 
que vae estabelecer com as assembléas provinciaes. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas, se a caso o 
governo imperial tivesse um pouco mais de interesse pela 
fazenda publica, aconselharia aos seus delegados que 
oppuzessem todos os obstaculos possiveis á creação 
destas comarcas 

inuteis, creadas somente por favoretismo, por patronato, e 
creadas designadamente para que nellas fossem 
empregados taes e taes individuos; de sorte tendo 
acontecido que não fossem, porque o Sr. ministro da 
justiça tambem tinha os seus afilhados, as assembléas 
provinciaes viram-se obrigadas a crear novas comarcas 
para vêr se com a repetição destas creações podiam 
conseguir os fins que se almejavam. 

Não direi mais nada, e passo a Iêr os meus 
projectos, cujo primeiro é o seguinte: (lendo): 

«Projecto de lei. – A assembléa geral legislativa 
decreta: 

Art. 1º Ficam extinctas as relações de Goyaz e 
Cuyabá. 

Os desembargadores, que nellas servem 
actualmente serão distribuidos pelas relações de Belém, 
Ceará, Maranhão, Ouro Preto, S. Paulo e Porto Alegre, as 
quaes constarão de nove desembargadores. 

§ 1º Ficam tambem extinctas as duas varas de 
juizes de direito especiaes, que nellas foram creadas pelo 
decreto n. 1857 de 30 de Janeiro do corrente anno. 

§ 2º Os funccionarios e officiaes que foram 
nomeados para estas relações serão empregados com 
preferencia nos officios de justiça, para que se 
habilitarem, sem direito a nenhum vencimento do 
thesouro, emquanto não o forem. 

§ 3º Ao districto da relação de Ouro Preto 
pertencerá a provincia de Goyaz, e á do Rio de Janeiro a 
de Matto Grosso. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do senado, 1 de Junho de 1875. – Jeronymo 
Martiniano Figueira de Mello.» 

O outro projecto é o seguinte (Lendo): 
«Projecto de lei. – A assembléa geral legislativa 

decreta: 
Art. 1º Ficam reduzidos a dous os juizes de direito 

da cidade de S. Luiz do Maranhão, que exercerão, o 
primeiro a vara dos feitos da fazenda e a commercial, e o 
segundo a de orphãos e a da provedoria de capellas e 
residuos, e ambos a jurisdicção civil e criminal 
cumulativamente. 

Art. 2º Não serão providas de juizes de direito e 
promotores publicos as comarcas, que novamente se 
crearem no Imperio, emquanto nas leis do orçamento não 
forem consignados fundos especiaes para o pagamento 
dos vencimentos, a que tiverem direito os respectivos 
empregados. 

§ 1º Os juizes municipaes do termo ou termos, que 
foram elevados a comarcas, não entrarão na jurisdicção 
dos juizes de direito, durante a sua falta, sem que a 
consignação de fundos para pagar os vencimentos dos 
mesmos juizes de direito se tenha realisado para o anno 
financeiro vigente. 

Art. 3º Ficam extinctos os logares de juizes 
municipaes nas comarcas actuaes de um só termo; e na 
fórma da lei de 28 de Setembro de 1871 serão nomeados 
os substitutos dos juizes de direito respectivos. Estes 
assumem a mesma jurisdicção, que teem os juizes de 
direito das comarcas especiaes. 

§ 1º Os aggravos de instrumento e de petição 
ficarão convertidos em aggravos no auto do processo nas 
comarcas de um só termo, que distarem das sédes das 
relações mais de 15 leguas. No caso de menor distancia 
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conhecerá desses aggravos a relação do districto, sendo 
a distancia contada na fórma do art. 9º do decreto e 
regulamento n. 148 de 1842. 

Art. 4º Não é permittido aos desembargadores e 
ministros do supremo tribunal de justiça, que nos 
accordãos se declararem vencidos, o darem os 
fundamentos dos seus votos. 

Art. 5º No julgamento das causas crimes sómente 
intervirão sete desembargadores, excluidos o presidente e 
promotor da justiça. Nas relações, em que o numero de 
desembargadores for maior, serão excluidos os 
excedentes de sete. 

Art. 6º Nas relações, designadas pelo supremo 
tribunal de justiça para julgar as causas civeis, intervirão e 
votarão todos os desembargadores presentes, 
exceptuados os presidentes respectivos e os 
procuradores da Corôa e fazenda, quando a fazenda 
nacional nellas não esteja interessada. 

Art. 7º Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

«Paço do senado, 1º de Junho de 1875. – 
Jeronymo Martiniano Figueira de Mello.» 

Ficaram ambos os projectos sobre a mesa para 
ser apoiados opportunamente. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
LICENÇA. 

 
Votou-se em 2ª discussão e foi approvada, salvas 

as emendas, a proposição da camara dos deputados n. 
52 do corrente anno, concedendo licença ao bacharel 
José da Costa Machado Junior. 

Posta a votos a emenda da commissão, foi 
approvada e ficou prejudicada a do Sr. Figueira de Mello. 

Foi adoptada com a emenda com a proposição 
para passar á 3ª discussão. 

 
APOSENTADORIA. 

 
Foi igualmente votada em 3ª discussão e 

approvada para ser dirigida a sancção imperial a 
proposição da mesma camara n. 200 de 1869, 
approvando a aposentadoria concedida ao 
desembargador Affonso Cordeiro de Negreiros Lobato. 

 
PENSÕES. 

 
Votou-se em 2ª discussão e foi approvada para 

passar á 3ª a proposição da mesma camara n. 19 do 
corrente anno, approvando a pensão concedida a D. 
Emilia Loureiro de Mello e outros. 

Votou-se e foi approvada com a emenda da 
commissão para passar á 3ª discussão a proposição da 
mesma camara n. 20 do corrente anno, elevando a 
pensão concedida a D. Porcia de Albuquerque Maranhão. 

Foram igualmente votadas em 2ª discussão e 
approvadas para passarem á 3ª as proposições da 
mesma camara do corrente anno: 

N. 65, tornando extensiva a lei de 22 de Junho de 
1866 ás filhas dos officiaes do exercito fallecidos antes da 
sua promulgação. 

N. 4 do mesmo anno, approvando as pensões 
concedidas a D. Francisca Maria da Conceição e outros. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Entrou em 2ª discussão a proposta do orçamento 

com as emendas da camara dos Srs. deputados, no art. 
2º relativo ao ministerio do Imperio. 

O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a discussão da 
proposta do poder executivo, fixando a despeza e 
orçando a receita geral do Imperio para o exercicio de 
1875 – 1876, com as emendas da camara dos deputados. 

Conforme os estylos, a discussão deve começar 
pelo art. 2º, relativo ás despezas do ministerio do Imperio, 
reservando-se a votação do art. 1º para depois da 
votação dos artigos relativos ás despezas dos diversos 
ministerios, porque naquelle art. 1º se contempla o 
resultado della. 

O Sr. ministro do Imperio, como o senado ouviu da 
leitura do seu officio, participa que não lhe é possivel 
assistir hoje a esta discussão, porque se acha occupado 
na camara dos deputados com a do projecto de reforma 
eleitoral, mas que, se o senado não resolver que sejam 
antes discutidos outros artigos, até que cesse o seu 
impedimento, procurará obter daquella camara que os 
trabalhos sejam distribuidos de modo que possa elle 
assistir a esta discussão; e neste caso comparecerá 
amanhã. 

O senado resolverá o que julgar conveniente. 
Está em discussão o art. 2º. 
O SR. F. OCTAVIANO (pela ordem): – O senado 

acaba de ouvir a leitura do officio do Sr. ministro do 
Imperio, que allega justo impedimento para não 
comparecer, pois que se acha na outra camara em 
discussão a reforma eleitoral. 

Do mesmo officio consta que o Sr. ministro do 
Imperio, usando da attenção que deve ao senado, 
promette vir amanhã, se acaso se puder adiar a discussão 
até então. E’ o que se deprehende da redacção do officio, 
pois que, o nobre ministro diz que procurará entender-se 
com a mesa da camara dos Srs. deputados, de modo que 
a ordem do dia seja marcada convenientemente, afim de 
que possa comparecer amanhã no senado... 

O SR. PRESIDENTE: – Se o senado não resolver 
o contrario. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ o que eu queria 
dizer... 

Portanto, já vê V. Ex. que mui delicadamente está 
recommendado o adiamento pelo Sr. ministro do Imperio, 
que tem todo interesse nesta discussão. 

Vou mandar á mesa o requerimento em que 
proponho o adiamento. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

Requerimento. 
 
Requeiro o adiamento da discussão até que possa 

comparecer o Sr. ministro do Imperio. – F. Octaviano. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Sr. presidente, o nobre senador autor do 
requerimento bem comprehendeu o Sr. ministro do 
Imperio. S. Ex. diz que poderá comparecer amanhã, se o 
senado não quizer transpor a ordem da discussão dos 
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artigos de orçamento. Elle tinha necessidade de 
acompanhar a discussão da reforma eleitoral, mas as 
opposições teem direitos, que todos devemos reconhecer. 
(Apoiados). 

Tenho ouvido que os membros da opposição não 
receberam bem a transposição, querem a discussão 
regular, começando pelo ministerio do Imperio, pois ahi 
admitte-se tratar de politica geral. 

Portanto, em nome do meu collega o Sr. ministro 
do Imperio, annuo ao requerimento do nobre senador pela 
provincia do Rio de Janeiro, certo de que o mesmo Sr. 
ministro se esforçará por comparecer amanhã e 
conseguirá que se regularisem os trabalhos da camara 
dos Srs. deputados, de modo que possa cumprir perante 
o senado o seu dever sem faltar a elle perante a camara 
dos Srs. deputados. 

Foi approvado o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Em vista da deliberação 

do senado está esgotada a primeira parte da ordem do 
dia. 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
LICENÇA AOS SRS. VISCONDE DE CAMARAGIBE E 

POMPEU. 
 
Entrou em 1ª discussão e foi approvado para 

passar á 2ª o parecer da commissão de constituição, 
concedendo licença aos Srs. senadores visconde de 
Camaragibe e Pompeu. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiram-se successivamente em 2ª discussão e 

foram approvadas para passarem á 3ª as proposições da 
camara dos deputados do corrente anno, concedendo 
licenças: 

N. 66, a Gabriel Antonio Rebello, porteiro do 
tribunal do commercio do Maranhão. 

N. 68, ao bacharel Joaquim Hyppolito Ewerton de 
Almeida, official da secretaria de policia da Côrte. 

N. 71, ao bacharel Julio Augusto da Cunha 
Guimarães, official-maior da secretaria do tribunal do 
commercio de Pernambuco. 

N. 72, ao bacharel José Felippe de Souza Leão, 
desembargador da relação da mesma provincia. 

N. 74, ao bacharel Manoel de Azevedo Monteiro, 
juiz de direito da comarca de Barbacena na provincia de 
Minas Geraes. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu a 
seguinte para 4: 

1ª parte até a's 2 horas. – 2ª discussão dá 
proposta do poder executivo, fixando a despeza e 
orçando a receita geral do lmperio para o exercicio de 
1875 a 1876, começando pelo art. 2º relativo ao ministerio 
do Imperio. 

2ª parte a's 2 horas. – 3ª discussão da proposição 
relativa ao accôrdo entre o Brasil e o Perú, estando 
presente o Sr. ministro dos negocios estrangeiros. 

3ª dita das proposições da camara dos Srs. 
deputados: 

N. 19, approvando pensões concedidas a D. Emilia 
Loureiro de Mello e outros. 

N. 20, elevando a pensão concedida a D. Porcia 
de Albuquerque Maranhão. 

N. 4, approvando a pensão concedida a D. 
Francisca Maria da Conceição e outros. 

Levantou-se a sessão 45 minutos depois do meio-
dia. 

 
18ª SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario: – Pareceres da commissão de pensões 

e ordenados. – Projecto do Sr. marquez de S. Vicente. – 
Ordem do Dia. – Orçamento do ministerio do Imperio. – 
Discurso do Sr. Zacarias. – Emenda. – Limites entre o 
Brasil e o Perú. – Pensões. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Cruz Machado, Chichorro, Silveira Lobo, 
Paranaguá, Fernandes da Cunha, visconde de Nitherohy, 
Jobim, Barros Barreto, duque de Caxias, barão de 
Maroim, Teixeira Junior, Antão, barão de Cotegipe, barão 
da Laguna, visconde de Abaeté, Uchôa Cavalcanti, 
visconde de Caravellas, marquez S. Vicente, visconde de 
Muritiba, visconde do Rio Grande, Sinimbú, Zacarias, 
Nunes Gonçalves, visconde do Rio Branco, Jaguaribe, 
barão de Camargos, e Figueira de Mello. 

Compareceram depois os Srs. barão de Pirapama, 
Diniz, visconde do Bom Retiro, Paes de Mendonça, 
Mendes de Almeida Firmino, Vieira da Silva, Leitão da 
Cunha, Octaviano Ribeiro da Luz, Pompeu, e Godoy. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. conde de Baependy, Paula Pessoa, Junqueira, 
Cunha Figueiredo, Dias de Carvalho, visconde de 
Camaragibe. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz, Saraiva, Silveira da 
Motta, Nabuco, visconde de Inhomerim, visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Não houve expediente. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Pensão ao soldado José dos Santos Ferreira. 
 
A commissão de pensões e ordenados, tendo 

examinado a proposição n. 22 deste anno da camara dos 
Srs. deputados, nella achou o seguinte: 

Por decreto de 30 de Dezembro de 1868, 
concedeu-se a pensão diaria de 400 rs. ao soldado José 
dos Santos Ferreira. 

Verificando-se que o agraciado era cabo de 
esquadra, foi a pensão elevada a 500 rs. por decreto de 
29 de Novembro de 1873. 

Neste decreto, por occasião de mencionar-se a 
data de 30 de Dezembro de 1868 para começo do 
pagamento da pensão, por engano se escreveu 3 de 
Outubro. 

Tal é o engano rectificado no decreto de 26 de 
Dezembro de 1874, que a proposição da camara dos Srs. 
deputados approva. 
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A commissão, portanto, propõe o seguinte parecer: 
Que a proposição n. 22 da camara dos Srs. 

deputados entre na ordem dos trabalhos e seja adoptada. 
Paço do senado, em 3 de Junho de 1875. – Luiz 

Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Visconde 
de Nitherohy. 

 
Pensão a D. Maria Narciza Ribeiro de Narvarro e outros. 

 
A’ commissão de pensões e ordenados foi 

presente a proposição n. 21 de 30 de Abril do corrente 
anno enviada ao senado pela camara dos Srs. deputados. 

O objecto da proposição é approvar a pensão 
mensal de 60$ concedida por decreto de 20 de Março de 
1875 a D. Maria Narcisa Ribeiro de Navarro, 
repartidamente com os menores Carlos Conçalves Ribeiro 
de Navarro e Pensylvania Rosa Pinto Ribeiro de Navarro, 
irmã e sobrinhos do capitão João Dias Cardoso de Mello, 
fallecido no Paraguay, realisando-se a dita pensão quanto 
ao menor Carlos até a sua maioridade. 

A pensão será paga da data do citado decreto, e a 
sua importancia annual é de 720$000. 

A fé de officio do capitão de artilharia João Dias 
Cardoso de Mello, no tempo que serviu na guerra do 
Paraguay, é das mais brilhantes. 

A parte que tomou na batalha de 24 de Maio, bem 
como em outras acções anteriores e subsequentes, o 
bom desempenho de commissões importantes desde que 
acampara em frente a Itapirú (31 de Março de 1866) até 
que foi assassinado no reducto da sua bateria em frente 
ao inimigo (19 do Março de 1868) tornam a sua memoria 
merecedora de honrosa menção. 

Os generaes que commandaram em chefe o 
exercito, o chefe do estado maior e o commandante geral 
da artilheria louvaram em ordens do dia o zelo e interesse 
que tinha pela bateria do seu commando, a sua distincção 
e bravura nos combates e os serviços que prestara ao 
exercito. 

Em aviso reservado de 12 de Fevereiro deste anno 
o ministerio da guerra, solicitando do Imperio a pensão de 
que se trata, disse que «o dito official era muito distincto, 
quer como militar, quer como homem de lettras.» 

A’ vista do exposto, comquanto nem todos os 
requisitos legaes fossem rigorosamente satisfeitos pela 
peticionaria, não hesita a commissão em imitar a outra 
camara na deliberação de approvar o acto do governo 
imperial; maxime, attendendo-se ao estado de penuria da 
viuva, irmã daquelle distincto official, que falleceu solteiro 
e lhe servia de amparo. 

E’, portanto, a commissão do parecer: 
Que a dita proposição entre na ordem dos 

trabalhos e seja adoptada. 
Paço do senado, em 3 de Junho de 1875. – Luiz 

Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Visconde 
de Nitherohy. 

Ficaram sobre a mesa para serem tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

Foi apoiado e mandado a imprimir o projecto 
offerecido na sessão de 1º do corrente pelo Sr. marquez 
de S. Vicente, creando uma classe de soldados com a 
denominação de aspirantes, mediante certos requisitos. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Entrou em 2ª discussão o projecto do poder 

executivo, fixando a despeza e orçando a receita geral do 
lmperio para o exercicio de 1875 a 1876, com as 
emendas da camara dos deputados, no art. 2º relativo a 
despezas do ministerio do lmperio. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 
lmperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. visconde do Bom Retiro, Silveira Lobo e 
barão da Laguna, e, sendo o mesmo Sr. ministro 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

O Sr. Zacarias pondera que ha cerca de 5 annos 
que foi o nobre ministro do Imperio chamado aos 
conselhos da corôa, e esta é a segunda vez que S. Ex. se 
apresenta ao senado. Este só facto é uma prova 
inconcussa da maneira irregular porque corre a 
administração suprema do Estado: em cinco annos o 
governo tem feito um orçamento e tenta fazer segundo. E 
para mais dobradas magoas ainda hontem correu-se risco 
de testemunhar o senado uma grande irregularidade 
porque pretendeu-se começar a discussão, não pelo 
segundo artigo do ministerio do Imperio, mas pelo do 
ministerio da justiça, facto nunca visto, porque sempre a 
discussão do orçamento começou por aquelle artigo que é 
o de maior importancia, é o assento da politica, é aquelle 
em que se póde fazer ao governo interpellações sobre a 
politica geral. Felizmente o bom senso do senado 
comprehendeu que não se devia abrir semelhante 
exemplo. 

Por outro lado o nobre ministro do Imperio, 
officiando em tempo que poderia hoje comparecer, deu 
logar a que o nobre ministro da fazenda, presidente do 
conselho, apoiasse o adiamento proposto e fosse este 
adoptado. A não ser assim, ficaria o senador, que 
quizesse romper este debate, inhibido de fazer algumas 
perguntas sobre a politica geral. 

Cabia e cabe hoje, antes de encetar a discussão, 
fazer uma pergunta de politica internacional. 

As folhas dizem, e é certo que o ministro argentino 
retirou-se até bruscamente, isto é, com a mesma 
formalidade com que se dirigiu á Corôa. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Assim como foi secco o 

brusco ao entrar, brusco e secco foi ao sahir. 
OS SRS. PARANAGUÁ E CANSANSÃO DE 

SINIMBÚ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Este modo singular de retirar-

se o ministro argentino, parece autorisar o boato que 
corre de que não se fez o tratado definitivo de paz entre a 
Republica Argentina e o Paraguay, ou pelo menos fez-se 
pondo o ministro argentino e o do Paraguayo á margem o 
governo brasileiro. 
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O SR. PARANAGUÁ: – Então foi tratada. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro do Imperio 

hontem declinou na camara de toda a discussão a este 
respeito; portanto não deseja o orador que o nobre 
ministro entre em pormenores, mas que simplesmente 
diga sim ou não, se fez o tratado de paz definitivo que se 
esperava fazer. Basta isto. 

Contesta-se com esta pergunta de politica, e 
passará a examinar o orçamento. Fará algumas 
observações, guiando-se, não pela importancia, que liga a 
cada um dos assumptos de que vae tratar, mas pela 
ordem dos paragraphos do artigo, que está em discussão. 

Vê com prazer que o nobre ministro conseguiu 
eliminar na camara dous paragraphos do orçamento, o 5º 
que diz, dotação da princeza a Sra. D. Januaria e aluguel 
de casa, e o 10º alimentos do principe o Sr. D. Luiz, filho 
da mesma princeza. 

Felicita o orador o nobre ministro, porque emfim 
conseguiu illiminar do nosso orçamento essas despezas. 
Já era tempo. De ha muito clamava-se para que o chefe 
do Estado pozesse termo á licença com que ha mais de 
20 annos conservava-se na Europa a Sra. princeza D. 
Januaria e sua familia, recebendo dotação e aluguel de 
casa na importancia de 102:000$, em vez de receber, na 
fórma da constituição, por uma só vez a quantia de 
750:000$, conforme o tratado de casamento o espirito da 
lei fundamental. 

Emfim resulta do voto das emendas da camara 
que esse abuso cessou e que, na fórma da autorisação, 
que tem o governo, vae entregar-se á princeza a somma 
de 750:000$ pelo padrão monetario de 1843, terminando 
por consequencia essa despeza. 

Mas a logica e a jurisprudencia ordenavam que se 
eliminasse tambem o § 1º, aquelle que, pelo voto que veio 
da camara, assegura ao principe o Sr. D. Felippe 
12:000$000. 

Observa, que o principio da constituição é muito 
claro; o art. 113 diz: 

«Aos principes que se casarem, e forem residir 
fóra do Imperio, se entregará por uma vez sómente uma 
quantia determinada pela assembléa com o que cessarão 
os alimentos que percebiam.» 

E o art. 11 da lei de 29 de Setembro de 1840, que 
tratou do casamento das princezas, a Sra. D. Januaria e a 
Sra. D. Francisca, diz: 

«Realisado o caso de sahir do Imperio Sua Alteza 
Imperial se lhe entregará, por uma vez sómente, na fórma 
do art. 113 da constituição, a quantia de 750:000$, 
segundo o padrão monetario, além da somma marcada 
no art. 4º da presente lei para enxoval.» 

Depois de muita proscastinação, declarou-se 
emfim que a estada na Europa, não autorisada por 
licença, importava a residencia constante alli, daquella 
familia e dá-se-lhe portanto uma quantia só, sem mais 
alimentos para ninguem. E’ por esse principio que o § 10º 
que assegurava 12:000$ ao principe D. Luiz ficou 
supprimido, porque esse filho da Sra. D. Januaria, que 
está nos Estados Unidos, casou-se morganaticamente, 
fez casa, não recebe mais seus 12:000$, visto que deu-se 
ao chefe da familia a 

quantia que a constituição e o tratado mandavam dar e 
desapparecem de todo a consideração pela qual os 
membros dessa familia recebiam os alimentos da 
constituição. 

Entretanto para o Sr. D. Felippe ficam 12:000$000. 
A titulo de alimentos? Mas como se com a entrega dos 
750:000$000, essa familia destacou-se da familia imperial 
no que toca á subvenção do thesouro nacional? Esse 
dote de 750:000$, que importa em mil e tantos contos de 
réis, concedeu-se como bastante para a subsistencia da 
familia, a cujo chefe compete dar a seus filhos quanto 
precisem, qualquer que seja a sua idade. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Supponha-se que o principe 

D. Felippe não é homem para reger-se, nem para manter-
se com o que ganhar; a quem compete auxilial-o nessas 
emergencias? A' sua familia, a quem a nação dotou 
quanto convinha para que olhasse para os seus. Ainda 
subsistem as relações antigas da licença? Não; a licença 
caducou e com ella todos os seus effeitos. 

Mas, diz-se o Sr. D. Felippe está no Brasil. O que 
importa isto? Emquanto a Sra. D. Januaria tinha direito 
aos 102:000$, davam-se alimentos aos seus filhos, onde 
quer que elles estivessem, casados ou solteiros, no velho 
ou no novo mundo, em toda a parte; é o disposto na 
constituição. 

Mas, com a modificação profunda, que o facto da 
entrega por uma vez da quantia de 750:000$, moeda 
forte; produziu, esse regimen acabou: os principes tem 
com que vivam, ou tem o que ganham, porque o trabalho 
não malsina ninguem, e, tanto pesa sobre o sangue azul 
como sobre o sangue vermelho. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Se a sua familia descuida-se, 

não é o thesouro do Brasil, que deve supprir os 
descuidos, não é pelo orçamento do Brasil, que se ha de 
dar a um principe, cujos paes não recebem e nem tem 
direito a receber mais nada do Estado, uma pensão, 
emquanto elle estiver aqui! 

E porque está no Brasil o Sr. D. Felippe? Servindo 
no exercito? Pensa o orador que ali não é elle senão um 
germen de indisciplina constante, de sorte que para os 
corpos para onde vai remette-se esse germen. 

Pois ha de continuar-se a dotar, com 12:000$ do 
thesouro publico, a insubordinação de um descendente de 
Pedro l, emquanto estão vivos seu pae e sua mãe, depois 
de ter a nação dado generosamente a esse casal um dote 
de 750:000$ em moeda forte? 

Parece que não. Essa disposição, pois que 
supprimiu a dotação da princeza e do principe D. Luiz, 
deve comprehender o Sr. D. Felippe, que está no Rio 
Grande do Sul, isto é, porque não póde ser conservado 
no Rio de Janeiro. Nem a moral, nem os precedentes, 
nem o direito, nem a logica, permittem que continue essa 
dotação de 12:000$. 

O legislador marchou com segurança, quando 
disse: «Entreguem-se á Sra. D. Januaria e ao Sr. conde 
d’Aquilla 750:000$; elles não teem mais direito á dotação 
nem a alimentos; do mesmo modo não percebe o Sr. D. 
Luiz de ora em diante mais 12:000$ para alimentos.» 
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Mas, estacou ahi o legislador, quando devia 
accrescentar: «supprimam-se os alimentos de 12:000$ ao 
Sr. D. Felippe.» 

Por que razão tinha elle esse favor? Pela mesma 
razão por que o tinham o Sr. D. Luiz e sua augusta mãe. 
Mas, tendo cessado essa ordem de cousas, por que 
querem que ainda subsista a disposição a que se refere o 
orador? 

Não vê nisto senão, permitta o nobre ministro dizel-
o, contemplação pela magestade da terra. 

Está o orador persuadido de que a magestade a 
que se refere não póde aquiescer a isto; porque é o 
primeiro a zelar o procedimento de sua familia. Os 
monarchas hoje, além de outras obrigações, cujo 
desempenho lhe cumpre mais do que a ninguem, teem a 
de empregar escrupuloso zelo em tudo quanto se refere a 
materia de dinheiro. 

Por muito abundante que estivesse o nosso 
thesouro, que aliás não está, seria inconveniente que um 
principe como o Sr. D. Felippe, continuasse a receber 
12:000$, sem nenhuma razão juridica, em que se apoie a 
collação desses alimentos. 

O que ha é contemplação manifesta pela 
magestade da terra; entretanto o Sr. ministro nenhuma 
attenção tem com a magestade do céo, de sorte que ao 
mesmo tempo que elle consente que continue a ser o Sr. 
D. Fellipe, que insubordina todos os corpos para onde vae, 
dotado com 12:000$, conserva nas prisões 2 bispos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sem crime nem culpa 
alguma, cobertos e cheios de merecimentos. 

O SR. ZACARIAS: – A’ magestade terrestre tudo, 
ao culto divino o desprezo! 

Isto encaminha o orador a discutir um pouco com o 
honrado Sr. ministro do Imperio a questão religiosa. 

O senado sabe que, em uma das discussões 
anteriores, respondendo ao discurso do nobre senador 
pela Bahia, proferido na discussão da resposta á falla do 
throno, o qual ainda não foi publicado... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Ha de ser 
publicado. 

O SR. ZACARIAS: – ...o orador disse que estava já 
inclinado a discutir pouco esta materia, e que só desejava 
fazel-o com o nobre ministro do Imperio; porque S. Ex. 
desde que nasceu e cresceu esta tempestade, nunca mais 
foi visto no senado. 

O senado e o nobre ministro hão de permittir, pois, 
que o orador nesta opportunidade discuta com S. Ex. a 
questão a que se refere. 

Não quer fazel-o citando bullas e principios de 
direito canonico. 

Não póde deixar, porém, de notar que o nobre 
ministro ainda não apresentou o seu relatorio; e nota-o 
tanto mais quanto nisto S. Ex. é revel. O anno passado 
demorou tambem a apresentação de seu relatorio; agora 
faz o mesmo. Vae discutir-se o orçamento em Junho, sem 
estar ainda distribuido esse documento indispensavel. 

Mas não se fará o orador cargo de insistir neste 
ponto; porque seria malhar em ferro frio; nem tambem 
observará que não é decente que o nobre ministro venha 
discutir o orçamento de sua repartição, quando ainda não 
está distribuido o seu relatorio. 

Que peça é essa?! 
(Ha um aparte.) 

O SR. ZACARIAS: – Sabe que esse orçamento é o 
de 1875 a 1876; sabe que a base principal são os 
relatorios do anno passado, mas conviria que os outros já 
estivessem distribuidos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E a lei o ordena. 
O SR. ZACARIAS: – Mas não se faz caso da lei. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Não se aproveitará, porém, 

desta omissão do Sr. ministro, discutirá, segundo o 
relatorio do anno passado. 

O documento mais importante, em que o nobre 
ministro exprimiu a sua opinião com mais franqueza, é 
esse relatorio do anno passado. Acompanhal-o-ha, pois, 
nesse terreno. 

O artigo – negocios ecclesiasticos – deve ser da 
penna do nobre ministro, porque é o assumpto mais 
importante de sua pasta, e esse artigo em que vem 
expendida toda a sua opinião a respeito da materia é seu, 
ou pelo menos de alguem que lhe merece inteira 
confiança. 

Sendo assim, não póde o orador travar a discussão 
com o nobre ministro em terreno mais a seu gosto. 

Pois bem; diz o nobre ministro (lendo): «Sem fallar 
de questões mais antigas, resolvidas sem quebra da 
autoridade temporal e segundo o interesse commum do 
estado e da igreja, tinham alguns bispos manifestado ha 
annos a esta parte, a pretenção de dilatar suas attribuições 
em prejuizo das do poder civil.» 

Aqui o nobre ministro dennuncia a tendencia do 
episcopado brasileiro a invadir as attribuições do poder 
civil, e dá suas provas. A primeira é esta (lendo): «Essa 
pretenção manifestou-se em 1857 recusando um bispo, 
aliás respeitavel por suas virtudes e pela bondade com que 
governa a diocese, conferir a instituição canonica a um 
conego, que o governo imperial havia apresentado de 
entre os dous sacerdotes que elle propozera, sob o 
fundamento de que era melhor e que deixava de ser 
escolhido.» 

Desde que o nobre ministro, para corroborar o que 
tinha de dizer a respeito dos interdictos, recorreu á historia 
e citou este facto de 1857, desarmou-se perante seus 
adversarios, porque disse que o episcopado brasileiro e á 
frente delle os bispos de Olinda e do Pará eram insuflados 
pelo Syllabus e pela declaração de infallibilidade do 
concilio do Vaticano, que conferia ao pontifice o direito de 
ser obedecido em tudo e por tudo. Desde que o nobre 
ministro recorreu á historia de 1857, mostra que é falsa 
essa sua accusação. 

Em 1857 nem Syllabus havia nem definição 
autentica de infallibilidade, e entretanto já o santo bispo de 
Marianna resistia ao governo. A razão, pois, do 
procedimento do episcopado não nasce dos factos de 
1864, não nasce do Syllabus e da infallibilidade; tem uma 
origem mais antiga, tão antiga como a origem do 
christianismo. A citação do Syllabus e da decisão do 
consilio do Vaticano é, portanto, na boca do ministro, um 
simples pretexto para elle apontar o mal como nascendo 
dez annos antes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é, fantasia o mal. 
O SR. ZACARIAS: – Mas convem que o orador 

esmerilhe o que foi esse facto de 1857. 

 



Sessão em 4 de Junho                                                                            27 
 

Disse o nobre ministro que o bispo de Marianna 
propoz dous individuos, um dos quaes foi preferido pelo 
governo; e depois o bispo não quiz collar esse sacerdote 
preferido. Isto não é exacto. O bispo de Marianna em 
obediencia a um aviso de 1856, em que se determinava 
que o bispo contemplasse na proposta ainda aquelles que 
não julgasse dignos, uma vez que declarasse os motivos 
disto, entendeu que não se tratava de uma proposta no 
rigor do termo, mas de uma historia da concurrencia, e 
portanto apontou o primeiro que lhe pareceu digno do 
conceito do governo pelos seus costumes, pela sua fé 
illibada; e, apontando outro, declarou que era um homem 
coberto de vicios. 

O SR. ANTÃO: – Parce sepultis. 
O SR. ZACARIAS: – Bem; mas, cumpre observar 

que o bispo, desde que apontou os defeitos desse, não o 
propoz. Se acaso prevalecesse a sua doutrina, só proporia 
um, mas anteriormente, em 1847, 10 annos antes, o 
governo tinha dito que, em todo caso, o bispo 
apresentasse os concurrentes, mas contasse a historia de 
todos elles. O bispo de Marianna, com a singeleza e 
verdade de um varão apostolico, contou o que occorria a 
respeito do segundo individuo da proposta, indicando seus 
vicios; mas o governo affeiçoou-se a esse segundo e 
mandou que o bispo o collasse. 

Suscitou-se então a questão se a collação era 
obrigatoria. A secção do conselho de Estado, em parecer 
de 10 de Março, opinou correntemente que era obrigatoria 
a collação; que o governo podia constranger o bispo. Foi 
ouvido o conselho de Estado pleno, o qual deu em 26 de 
Janeiro de 1857 sua opinião em maioria no sentido da 
secção. Portanto, ficou pelo governo assentado isso. Não 
quer o orador occultar do facto circumstancia alguma para 
mostrar a differença das épocas, dos ministros e dos 
conselheiros de Estado. 

OS SRS. SILVEIRA LOBO E FIGUEIRA DE 
MELLO: – Apoiado. 

O SR. ZACARIAS: – A maioria como disse, opinou 
pela obrigação de Cesar impôr ao successor do Apostolo a 
collação, e, quando elle não quizesse, considerava o 
governo autorisado a fazel-o por uma outra autoridade 
qualquer. 

Mas, nesta torrente de opiniões subversivas de 
direito canonico e do nosso direito patrio, levantou-se o 
saber do honrado marquez de Olinda, que profligou esse 
parecer de uma maneira a fazer honra á sua minoria. 

Opinou elle que o bispo não errara deixando de 
instituir canonicamente o escolhido; que o padroado não é 
direito inherente á Corôa, mas que só existe na 
constituição como uma concessão do poder espiritual. 

Quando tantos outros titulos não deixasse de seu 
saber e prudencia o nobre marquez de Olinda, este 
parecer basta, porque espanca as trevas que 
determinaram a resolução de se constranger o velho bispo 
á collar um homem immoral como elle declarou que era o 
indicado. 

O governo ordenou que fossem incluidos na 
proposta todos os concurrentes, acompanhada do historico 
de cada um delles. 

Mandou-se o aviso declarando esta these de 
direito, que resultara de taes opiniões, a saber: que o bispo 
devia 

collar. O bispo, porém, não collou. E’ outra face deste 
incidente. 

Deseja o orador deixar sempre o extracto da 
opinião do marquez de Olinda. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ bom. 
O SR. ZACARIAS: – Além de muitos trechos 

preciosos, elle diz isto (lendo): 
«Em resultado destas observações feitas na 

constituição, a Corôa tem o direito de apresentar como 
exercendo o padroado; mas pela constituição não se póde 
provar que ella igualmente tem o de collar, por faltar a este 
ultimo o titulo que o legitima.» 

O orador deseja que fique tambem consignado 
outro trecho do parecer do nobre marquez de Olinda, que 
é o seguinte: 

«Como a apresentação que não é mais do que o 
padroado, entretanto que faz parte desse nosso direito 
publico, não deriva todavia das relações especiaes entre a 
Igreja e o Estado, mas sim do poder espiritual, que é só 
quem a poderia estatuir; é mister que ella tenha um titulo 
especial que lhe sirva de fundamento e por esse titulo, 
qualquer que seja, é que se ha de julgar dos direitos que a 
acompanham.» 

Ora, sabe-se que o Sr. D. Pedro I solicitou da Santa 
Sé a concessão do padroado e do grão mestrado. A bulla 
veio, mas foi repellida na camara, cahiu por inutil, visto 
como tudo isto que a bulla concedia derivava-se da 
constituição. 

Mas tal não era a opinião do nobre marquez de 
Olinda, e muito fundada, tanto mais quanto elle era um dos 
homens leigos que no Brasil melhor entendiam da sciencia 
canonica. 

O SR. PARANAGUA’: – Era canonista. 
O SR. ZACARIAS: – Mas prossigamos. O bispo, 

respondeu a este aviso da maneira seguinte (peço que se 
tome este typo de independencia apostolica): 

«IIIm. e Exm. Sr. ministro da justiça. – Tive a honra 
de receber o aviso de V. Ex. de 4 de Agosto de 1857, pelo 
qual Sua Magestade o Imperador me ordena que cumpra a 
carta de apresentação do conego honorario Jose de Souza 
e Silva Roussin em um canonicato da Sé de Marianna. 
Esta carta contém dous objectos: um preceito – mando 
que vos seja apresentado; e uma recommendação, – 
encommendo-vos colleis. Está satisfeita a primeira parte; 
mas não posso satisfazer a segunda sem ir de encontro as 
leis da igreja no concilio trid., ses 25 cap. 9º de reformat. 
como já tenho representado a Sua Magestade. 

Estou tão longe de me julgar desobediente ao 
mesmo senhor, que antes me julgaria traidor, não ao seu 
imperio temporal, mas sim ao eterno que lhe está 
destinado por suas virtudes, se eu collasse o apresentado. 
Mas, se o governo de Sua Magestade assenta que lhe sou 
desobediente, faça de mim o que bem lhe parecer, pois 
confio na misericordia de Deus, que me dará animo para 
soffrer os carceres, o desterro e o mais; lembrando-me que 
foi sempre a sorte da igreja de Deus soffrer em silencio.» 

Por consequencia, entregou-se ao governo; disse-
lhe que fizesse delle o que quizesse; não cumpriu. 
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As palavras de que usou e que se traduzem pelo 
non possumus apostolico, fazem lembrar as palavras dos 
tres principaes officiaes da legião thebana em uma carta 
dirigida ao imperador Maximiano, que os queria 
constranger a martyrisar christãos, sendo elles christãos. 
Disseram elles nessa carta celebre: – «Senhor, somos 
vossos soldados, mas confessores do verdadeiro Deus; de 
vós recebemos o soldo, delle a vida. E, pois, se exigirdes 
de nós alguma cousa, que não o offenda, estamos 
promptos a cumprir a ordem, como sempre havemos feito; 
mas, se assim não fôr, acataremos antes a sua, que a 
vossa vontade.» 

Foi o que fez o bispo de Marianna. 
Subdito tão fiel, como mais não ha no Imperio; 

subdito amante da Corôa como ninguem houve mais, 
neste ponto disse: – Façam de mim, o que quizerem; mas 
não collo o padre Roussin. – Collou, quando, passados 
quasi 20 annos, as causas que o impelliram tinham 
cessado. 

Mas vamos ver como se houve o governo de então, 
para comparar o seu proceder com o de hoje. O negocio 
foi ao conselho de Estado, porque no Brasil se não faz 
nada sem ouvir o conselho de Estado, essa audiencia 
eterna, mas não para se melhorar a marcha do governo, 
porque todos os dias elle está a dar com a cabeça em 
precipicios; vamos ver o que fez a secção do conselho de 
Estado, em que estava um dos signatarios que mais firme 
se apresentara contra a audacia do bispo, e que foi o Sr. 
visconde de Jequitinhonha, a quem o orador absolveria, se 
alguma magoa tivesse delle (que não tem, como não tem 
de ninguem) de quantos desvios elle tivesse commettido 
pela sua linguagem que, vae lêr: 

«A secção, pois, não confunde a questão das 
habilitações do apresentado com a das prerogativas da 
Corôa, mas não póde separar uma da outra quando se 
trata do exercicio dessas prerogativas; e por isso, não lhe 
sendo possivel ainda presumir falsas e calumniosas as 
accusações e queixas reteiradas pelo Rev. bispo contra o 
ecclesiastico apresentado, julga a materia gravissima.» 

Ora, eis aqui a voz da consciencia de um 
conselheiro de Estado, que respeita o seu juramento. Elle, 
que a principio concorrera para que se expedisse um aviso 
ao bispo, ordenando que collasse logo, agora começa a 
julgar a materia gravissima. 

«E, com animo cortado de receios e abatido pelo 
respeito devido á Corôa Imperial: primeiro, não crê a 
decisão tão urgente que não admitta demora, antes esta, 
se fôr devidamente empregada, muito poderá concorrer 
para acertar-se com a melhor decisão; e em segundo logar 
é de opinião que o governo imperial mande proceder ao 
inquerito mais rigoroso sobre os factos mencionados no 
primeiro officio do Rev. bispo, visto como os documentos 
de justificação, juntos a esta consulta, não illidem as 
accusações contra o apresentado, tanto mais quanto 
devera, como bem officiou o promotor publico da comarca, 
ser ouvido naquella justificação o de juizo ecclesiastico, 
para que, provados verdadeiros os factos, possa ser 
revogada a apresentação, mandando Vossa Magestade 
Imperial proceder a novo concurso e proposta: convencido 
assim o Rev. bispo do abuso que se fez de sua religião e 
paternal caridade, desista de sua repugnancia e erroneo 
proceder, 

collando o apresentado, ou seja collado por outro qualquer 
ecclesiastico, ou leigo como se tem já praticado.» 

«Senhor, a secção entende que materias de 
consciencia são melindrosissimas, e quanto mais aguçado 
é o zelo em observar a lei de Deus, menos é possivel 
embotar o pungente fio dos escrupulos. E assim se deve o 
officio do Revd. bispo. Haverá nelle fervor de martyrio, mas 
não falta de respeito á Corôa ou insolita ameaça, que aos 
olhos da lei mereçam ser responsabilisados, ou ainda 
extranhados. A corôa Imperial paira tão alto sobre todos, 
tão poderoso e vital é o interesse que teem todas as 
classes e jerarchias sociaes na manutenção dos direitos 
magestaticos que, sem derogação da suprema autoridade, 
a Vossa Magestade Imperial cabe ser indulgente, 
desvanecer e não punir escrupulos, mormente nascidos de 
allumiada piedade. Neste voto, senhor, a que levam a 
secção a nimia bondade de Vossa Magestade Imperial, e a 
franqueza e lealdade inherentes ao alto cargo de 
conselheiro de Estado, encerra-se outro pensamento e 
vem a ser a necessidade de consolidar a força moral da 
primeira autoridade ecclesiastica na diocese, já tão 
enfraquecida pela reconhecida relaxação do clero; o que 
tornaria talvez necessario despertar a attenção do mesmo 
Revd. bispo, mandando-o ouvir sobre o que expõe o 
apresentado acerca do teor escandaloso por que vivem 
alguns ecclesiasticos beneficiados, e que o mesmo 
apresentado não nomêa.» 

Eis aqui as palavras de um conselheiro de Estado 
daquelle tempo. Depois de praticada a desobediencia firme 
e positivamente, porque o bispo não collava Roussin, 
porque elle era o unico juiz do impedimento moral, só a 
sua consciencia podia muitos annos depois dizer: 
cessaram os escrupulos, regenerou-se o individuo, agora 
collo, como collou. Mas emquanto o Estado com 
prepotencia determinava que collasse, isto é, emquanto o 
governo julgava-se competente para entrar em materia 
espiritual, o que fez? Não resolveu a consulta, mas adheriu 
ao seu conselho, e disse: o bispo julgou-se sempre na 
verdadeira senda. E elle foi ultimamente nomeado conde e 
era digno de todos os titulos respeitaveis; esse 
desobediente foi e ha de ser grande amigo da monarchia 
brasileira. 

O Imperador, aconselhado assim, não foi por 
diante; e essa tentativa de força e prepotencia cahiu e 
cahiu em honra da igreja e em honra do governo 
(apoiados); porque ser vencido em um caso destes, não 
arrostrar o governo a consciencia dos prelados, porque 
tem exercito e armada, é uma prova de condescendencia, 
e a condescendencia neste caso é um dever. 

De sorte que a desobediencia do bispo de Marianna 
nem de estranheza foi objecto; deixou-se de parte; não se 
tocou mais nisto; mas, pergunta o orador, antes de 
proseguir: qual a razão da differença? Porque o governo 
imperial concordou então e hoje vae por diante? 

A differença unica que acha é que a maçonaria é 
quem hoje está governando. Naquelle tempo, embora 
alguns ministros fossem maçons, não eram militantes, 
quando achavam-se á frente do poder. (Apoiados.) Porque 
não seguiu o governo o exemplo que deu na Inglaterra lord 
Ripon, homem de alta capacidade para a administração 
publica, chefe da maçonaria? Desde que elle se converteu 
ao catholicismo, renunciou á direcção da maçonaria. 
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E’ certo que succedeu-lhe o principe de Galles; mas 
o principe de Galles é protestante. Será por ventura 
protestante o nobre presidente do conselho ou o nobre 
ministro do Imperio? 

Se o nobre ministro é protestante, está em seu 
direito perseguindo a igreja. Mas ser catholico e perseguir, 
vexar, encarcerar os bispos? Fez o contrario do bello 
procedimento do lord Ripon. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nem que fosse 
protestante deveria proceder assim. 

O SR. ZACARIAS: – Procedendo assim, o nobre 
ministro vem dizer: sou catholico genuino, persigo a 
religião catholica. 

O outro conflicto é o que passa a expôr: 
Em 1863, sendo ministro do Imperio o finado 

marquez de Olinda, de sentimentos religiosos bem 
conhecidos e de notaveis conhecimentos especiaes na 
materia, oppuzeram-se alguns bispos ao decreto n. 3073 
de 22 de Abril, expedido para uniformisar os estudos das 
cadeiras dos seminarios episcopaes, que são subsidiados 
pelo Estado. 

Não se queria admittir que o governo imperial 
prescrevesse regras para o provimento das cadeiras e 
para fiscalisação dos dinheiros publicos com que são 
mantidas! 

Representava-se que havia nisto offensa aos 
direitos e dignidade do episcopado, a quem aliás deixava o 
decreto inteira liberdade para regular e inspeccionar o 
curso dos estudos nos seminarios, para regularisar os 
seus regulamentos internos, para instituir as cadeiras, que 
julgasse convenientes, e finalmente para nomear os 
reitores e professores, sendo que, quanto a estes, altera-
se o direito estabelecido, fazendo-se a concessão de 
serem as suas nomeações independentes do governo, 
salvo se fossem estrangeiros contratados, porque neste 
caso o contrato deveria ser previamente submettido á 
approvação. 

Este decreto, repete o orador, é do marquez de 
Olinda, faz-lhe honra, não menos que o seu luminoso 
parecer de 23 de Janeiro de 1857 no conselho de Estado. 

O decreto de 22 de Abril de 1863 fez a luz nesta 
materia, porque a tendencia dos governos foi sempre, a 
pretexto de auxiliar os seminarios, interferir no ensino, na 
designação de compendios, nomeação de professores, 
etc. 

Os bispos oppuzeram-se a essa idéa, 
anteriormente a 1863, combateram-na e com toda a razão. 
Pois, se o governo não consentia que os jesuitas 
ensinassem, com receio de que elles pervertessem a 
moral e as doutrinas governamentaes, como podia exigir 
que a igreja entregasse o seu ensino a pessoas suspeitas, 
a seus adversarios? E’ portanto, um ponto cardeal sobre 
que não póde haver transacção. A igreja deve ter no seu 
ensino toda a liberdade na nomeação e demissão dos 
professores, bem como na escolha dos livros, porque só 
assim é que ella tem a responsabilidade do progresso da 
instrucção religiosa. De outra fórma não; é preciso que só 
ella intervenha nesse terreno. 

Ora, o regulamento de 1868 attende aos pontos 
capitaes. A nomeação depende de concurso, mas quem o 
faz é o bispo; elle tem pelo art. 7º o direito de livre 
demissão sem recurso para ninguem. E, a proposito, 
lembra o orador ao nobre ministro que, quando o decreto 
se publicou, os lentes dos seminarios do Pará 
representaram, dizendo que era contra a sua dignidade 
ficarem elles sujeitos á vontade 

do bispo, de maneira que os podia demittir livremente. O 
governo respondeu que esse direito do episcopado era 
imprescindivel. 

Onde, portanto, o conflicto? Apenas pedidos de 
explicações. O prelado de Marianna e os outros pediram 
algumas explicações, mas as respostas foram sempre 
conciliadoras, e os bispos ficaram satisfeitos com o 
decreto. 

Toda a vez que apparece uma lei, os pedidos de 
explicações são inevitaveis. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Porém houve mais do que isso. 

O SR. ZACARIAS: – Porque algumas partes do 
decreto davam a entender que o governo ainda queria 
exercer uma grande influencia, e sobre isso foi que 
versaram as reclamações; mas não houve conflicto. 

Era uma transacção em materia secundaria, o 
episcopado não podia ficar de todo satisfeito; mas não 
houve conflicto, não houve desobediencia de nenhum 
bispo, ao menos segundo o que o orador tem lido. Nas 
consultas do conselho de Estado sobre negocios 
ecclesiasticos vem essa historia, e não ha isso. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ha escriptos do bispo do Pará. 

O SR. ZACARIAS: – O Sr. bispo do Pará, antes da 
declaração do art. 7, defendia-se contra as pretenções do 
clero a não ficar sujeito a seu alvedrio. Chegando-lhe esse 
decreto, elle fez as convenientes reflexões, porque o 
decreto, comquanto muito luminoso e importando muito ao 
ensino, comtudo podia ter confiado mais no episcopado. 
Não houve, porém, desobediencia. 

E nenhum ministro póde fallar a este respeito com 
menos fundamento do que o nobre ministro do Imperio. O 
que fez S. Ex. com o bispo de Olinda? Deu-lhe uma certa 
quantia para elle distribuir conforme sua consciencia por 
professores, de sorte que elle podia admittir maior ou 
menor numero e dar maior ou menor remuneração, 
completando-a com residencia e mesa á sua vontade. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso foi no tempo da 
amizade. 

O SR. ZACARIAS: – O que significa esse acto do 
nobre ministro do Imperio com relação ao bispo de Olinda? 
Pois se os bispos são exorbitantes, se querem a direcção 
suprema e omnimoda de ensino, e com toda razão, como 
condição substancial de seu ministerio, como é que o 
nobre ministro, em um momento de amizade e de 
expansão, deu ao bispo de Olinda faculdade para receber 
os dinheiros e distribuil-os como melhor entendesse? 
Confessou nesse momento o nobre ministro a confiança 
illimitada que tinha nesse bispo, a certeza que tinha de que 
elle não abusava, que aquelle dinheiro havia de ser 
applicado ao ensino da maneira mais conveniente. 

Depois o nobre ministro mudou de tom, hoje não 
approva o procedimento do bispo; mas, em uma das duas 
vezes, deixou S. Ex. de ser homem de estado, ou quando, 
contra lei, dava ao bispo dinheiro para distribuir da melhor 
maneira, ou quando, movido pelo despeito das 
occurrencias, tratou de vingar-se. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Vingança de que? 
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O SR. ZACARIAS: – Não é outra cousa; S. Ex. 
deixou-se levar pelo despeito, porque não foi outrem, foi o 
nobre ministro quem autorisou o bispo a receber o dinheiro 
e a distribuil-o da melhor maneira; nesse momento 
depositava S. Ex. confiança nelle, e depois qualificou isso 
de abuso. Acha o orador que o nobre ministro foi homem 
de estado no primeiro caso; no segundo procedeu 
conforme as circumstancias e arrebatado pelas 
occurrencias, que tiraram do seu animo a serenidade de 
que precisava em uma emergencia tão grave. 

O outro ponto, o segundo de que fallou, não foi 
conflicto, não foi desobediencia. Cumpriu-se o decreto, 
pediram-se explicações, fizeram-se votos para o ampliar o 
mais possivel; mas não deixou de ter obediencia. 

Não houve desobediencia, não houve conflicto, 
portanto, como houve no caso de Minas. 

Vamos ao terceiro caso: o provimento das 
parochias vagas. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Este ha de ser mais difficil um pouco. 

O SR. ZACARIAS: – Pois eu acho bem facil. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Neste V. Ex. ha de ver-se ás voltas com o 
concilio tridentino. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. é que ha de se ver ás 
voltas com ás difficuldades que o rodeiam; deixe-me cá 
com o concilio tridentino. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – (lendo) «Ainda mais indicativo 

da pretenção que assignalei é o facto de se terem negado 
systematicamente alguns bispos a pôr em concurso as 
parochias vagas com infracção do alvará de 14 de Abril de 
1781 que a isso os obriga em prazo certo, e, o que mais é, 
contra as expressas disposições do concilio tridentino 
sendo que por este modo, no intuito de inutilisar-se o 
direito do padroado, ao passo que suspende-se a 
faculdade de apresentação, crêa-se aos vigarios um 
estado que não é canonico, de amovibilidade e 
dependencia, sem garantias contra os excessos da 
autoridade episcopal, nem contra os odios e intrigas dos 
parochianos, a cuja má influencia não se acharão em 
muitos casos com forças de resistir. Sei que para isto 
allegam-se motivos até certo ponto attendiveis: observa-se 
que é preciso crear um clero habilitado antes de se pôrem 
em concurso as parochias vagas; mas além de que, 
segundo o concilio tridentino, o melhor meio de verificar se 
ha padres dignos e habilitados é o concurso, o proposito 
de evital-o por outros motivos parece evidente da parte de 
um dos bispos que assim procede, tendo negado antes de 
sua nomeação o padroado do Brasil e os direitos que lhe 
são inherentes.» 

O nobre ministro já disse que aqui ha de o orador 
lutar com mais dificuldade: pensa elle porem que não. 

Em 1873, a primeira vez que appareceu nesta casa 
o nobre ministro, o honrado senador visconde de Souza 
Franco e o Sr. senador Pompeo levantaram-se para 
combater este facto dizendo que não só o concilio 
tridentino si não o alvará das faculdades eram postergados 
por este proceder dos bispos. 

Mas respondendo a estes oradores o que disse o 
nobre ministro, disse que o proceder dos bispos justificava-
se pela desmoralisação e ignorancia do clero. O certo é 
que o seu discurso não veio na collecção, como não vem 
muitos do orador; mas ouviu bem e lá conservou-se 
todavia um aparte quando fallaram estes oradores que 
indica sua opinião, que não queria que se collassem 
vigarios máos. 

O Sr. Corrêa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. defendeu-se e 
defendeu-se muito bem naquella occasião, porque quando 
o concilio tridentino pede o provimento das vagas, quando 
o alvará das faculdades recommenda que seja immediata 
suppõe que haja pessoal; mas se o bispo em sua 
consciencia acha que não ha pessoal, como forçal-o a 
apresentar? O orador esteve na provincia do Paraná onde 
o bispo não collava, e se fora elle bispo tambem não 
collava porque estava a examinar costumes, probidade e 
instrucção e não encontrava; exceptuando um Damazo de 
Castro e mais outro, não havia quem servisse e então, por 
amor da moralidade, o bispo suspendia este acto e não 
provia. 

O que se dava alli dá-se em toda parte, porque 
quando os ministros e pessoas, que não reflectem bem, 
querem accusar os bispos dizem: «Os bispos teem contra 
si um clero illustrado.» 

Não ha clero illustrado no Brasil. O bispo do Rio de 
Janeiro quando entrou no exercicio de suas funcções, qual 
foi o primeiro acto que praticou? Acabou com o seminario 
porque viu que o ensino não era o que cumpria; fechou-o. 

E começou pelo principio: e então despediu o 
collegio, e estabeleceu as primeiras aulas, seguindo 
antecipadamente o conselho que dera ao nobre ministro, o 
Sr. Abilio, em uma das sessões do seu collegio, quando, 
referindo-se ao projecto da creação da universidade, 
advertia que o ensino primario era como as vertentes, o 
secundario como o arroio, e a universidade o rio caudal, e 
que assim querer o rio caudal fornecido de fontes 
acanhadas e impuras, era edificar na arêa. Este preceito 
de bom senso que o orador está persuadido, o nobre 
ministro aceitou, porque lhe foi dado em face. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não aceitei. 

O SR. ZACARIAS: – Pois devia acceitar... esse 
preceito seguiu o bispo; começou pelas primeiras aulas. E 
porque? porque não havia clero. Converse alguem com 
elle e lhe dirá o que são sacerdotes estrangeiros. 

Contou o bispo ao orador uma vez, que um padre 
estrangeiro quiz ser admittido á missa. Pegou o bispo em 
um livro, e pediu ao padre que traduzisse um pedaço; não 
pôde. Virou o livro; era a mesma cousa. Procurou a luz, 
como o orador está fazendo, foi para a janella; não 
entendia um pedaço do breviario. Eis aqui o clero nacional 
e o importado. 

Nesta conjuntura, portanto, a esperança está 
depositada no bispo do Rio de Janeiro e nos outros bispos 
que o Sr. ministro tem presos porque sinceramente elles 
não tem por fim senão melhorar pela instrucção da 
mocidade a 
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sorte das dioceses, onde estão as esperanças da igreja e 
do Estado. (Apoiados.) 

Neste caso o governo desde que confiou nos 
bispos poderá estar pela razão que elles dão e justificar 
aqui o seu proceder, porque se não é assim, como tem 
transegido? como antes desse incidente desgraçado 
nunca o nobre ministro mostrou-se zeloso da disposição 
do concilio tridentino e do alvará das faculdades? não 
ordenou que se fizessem os concursos? 

Recorreu o orador aos annaes do anno passado 
para vêr o discurso do nobre ministro. Infelizmente houve 
omissão delle. Entretanto ficou um aparte, e como Cuvier, 
por esse aparte pôde o orador conhecer a especie a que 
pertence. Com esse aparte fará o que fazia Cuvier, que 
procurava por uma vertebra classificar o animal. O orador 
classifica esse discurso do nobre ministro como de um 
defensor dos bispos, defensor muito esclarecido naquella 
occasião; agora não, porque tornou-se seu adversario, 
não os pode julgar porque está apaixonado. 

E não faz injuria em dizer isto porque é impossivel 
que o nobre ministro tenha feito o que tem feito a sangue 
frio. 

Diz o relatorio que nesse proposito ha designio de 
combater o padroado, como combateu e negou um dos 
bispos antes de sua nomeação. O nobre ministro assim 
se denuncia á desestima publica. Pois se houve um 
clerigo, que interveio na questão de 1857 e publicou um 
luminoso trabalho sobre o padroado do Brasil, 
combatendo a supposta desobediencia do bispo de 
Marianna, affirmada por homens que sem sciencia da 
materia se julgam habilitados a decidir della, porque 
nomeou o nobre ministro bispo a seu autor? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não o nomeei bispo. 

O SR. ZACARIAS: – Porque quem nomêa, 
nomeou? O nobre ministro não nomeia, faz a 
apresentação, mas como é que essa apresentação foi 
posterior a esse bellissimo escripto, em que elle combatia 
as doutrinas dos Euzebios dos Nabucos, de accôrdo com 
as idéas do marquez de Olinda? Entretanto elle é bispo 
de Diamantina, dizem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não, senhor. 

O SR. PARANAGUA’: – Do Ceará. 
O SR. ZACARIAS: – Seja de que bispado fôr, o 

certo é que escreveu um trabalho muito luminoso, e foi 
nomeado, porque ninguem entendeu que a doutrina que 
no seu folheto invocava... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle não assignou o escripto. 

O SR. ZACARIAS: – Mas, sabia-se... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Foi esse escripto 

que o tornou conhecido e o habilitou para bispo. 
O SR. ZACARIAS: – Sim, senhor, porque suas 

doutrinas eram verdadeiras e a verdade capta o respeito 
dos proprios adversarios. O bispo disse o que diria, por 
exemplo, o marquez de Olinda, o que diz todo o homem 
que pense bem sobre o padroado, isto é, que o padroado 
é uma instituição 

espiritual, que só a autoridade suprema ecclesiastica 
póde debaixo de certas condicções conferir. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Esse direito não nasce com 

os outros direitos do art. 102, da delegação nacional. O 
art. 102 é o inventario de todas as faculdades dos nossos 
reis, e nesse inventario figurão os direitos delegados pelo 
povo a autoridade superior que tem de reger o paiz e 
todos aquelles que por accôrdo, pelo menos tacito, 
engrossão os limites de suas attribuições. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Essa intelligencia, portanto, 

quem a nega? Não está escripta na constituição? Mas 
esse direito não é inherente á soberania, porque então o 
presidente dos Estados Unidos o devia ter; a Rainha 
Victoria, como chefe de um governo constitucional, devia 
ter o direito de intervir nas nomeações, porque é 
assumpto que sempre interessa ao governo. 

Não se trata, pois, de delegação nacional. A corôa 
tem taes, taes e taes direitos, dados pelo povo e taes e 
taes, que lhe pertencem pelo poder espiritual. Se o povo 
não tem essa incumbencia, como o transferio e deu o que 
não tinha ao governo? Isto dizia o Sr. Olinda, que 
entretanto de visconde passou a marquez, de marquez a 
organisador de ministerios, etc., e sempre gozou no paiz 
de uma influencia immensa e bem merecida. (Apoiados.) 

Em 1827, quando se pronunciou a maioria das 
commissões reunidas da camara dos deputados para 
interporem seu parecer sobre o direito do grão mestrado, 
ou do padroado, o Sr. D. Marcos, bispo do Maranhão deu 
voto separado, muito luminoso, em que dizia que o direito 
do padroado é direito accessorio da corôa, que o tem por 
autorga do poder competente e legitimo; porque foi dado 
por quem póde. Mas se retirava-se a bulla, ficava o 
governo sem o direito de padroado competentemente 
definido. 

Dahi vem que sempre que o poder executivo 
offerece á santa sé um nome para bispo, a bulla resalva 
os direitos da mesma Santa Sé. 

Este é o estado da questão, e o bispo do 
Maranhão, que deu aquelle voto, foi sempre muito 
estimado. 

Então, porque motivo o bispo que escreveu o 
folheto, a que tem alludido se tornou criminoso e indigno 
de ser nomeado bispo? Ao contrario, entende o orador 
que aquella obra foi um titulo para a sua nomeação de 
bispo, embora aos olhos do governo agora não seja. 

E no parecer do conselho de Estado que ha pouco 
o orador citou não ha só essa opinião do Sr. marquez de 
Olinda; outros opinaram com elle, não tão luminosamente, 
mas emfim concordaram. 

Entre os tres chamados conflictos que o Sr. 
ministro do Imperio allegou no seu relatorio do anno 
passado, nenhum deu o resultado do actual. O orador 
descobre sempre a differença destes casos na 
circumstancia de estar a maçonaria encarnada na 
direcção suprema do governo cujo chefe é o grão-mestre. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Isto diz desde que começou 

o conflicto, e hade repetil-o sempre. 
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Tem-se citado muitas vezes a facto de que 
homens importantes, como o Sr. marquez de Olinda, José 
Bonifacio e outros, eram maçons. Que o fossem; mas não 
militavão no momento, não se tornaram chefes de uma 
das turmas combatentes. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – O Sr. marquez de Abrantes era ministro 
e grão-mestre da maçonaria. 

O SR. ZACARIAS: – Quando foi ministro não ia lá. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não estava no campo 

de batalha de espada desembainhada. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre Sr. marquez de 

Abrantes nunca dirigiu a politica do paiz, mas V. Ex. tem a 
sua direcção suprema e no entanto tornou-se chefe de 
uma turma maçonica; tomou parte na pugna, e ainda que 
uma palavra não disse, animou a luta encarniçada, que 
trouxe como consequencia este triste estado. 

Que o Sr. ministro é impenitente, o orador sabe 
assim que em outro paiz ha muito tempo não era mais 
ministro, entretanto, o é, não obstante apresentar-se em 
luta com o seu collega chefe do gabinete, não obstante 
transpirar que S. Ex., deu-se por vencido e adoptou a 
eleição por provincias, quando era sua convicção que 
devia ser por circulos, condição sem a qual sua proposta 
não podia ir avante ! Nunca vimos isto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Só isto basta para 
caracterisal-o. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Dá um aparte. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. como veio aqui uns 
oito dias ha dous annos deve saber que o nobre 
presidente do senado admittiu a regra de que a mesa não 
dá apartes; os apartes do ministro estimulam e podem 
levar o orador muito longe. 

Mas, passará a considerar o quarto conflicto que 
na ordem dos tempos se apresentou. 

O conflicto descripto no relatorio do Sr. ministro do 
Imperio consiste em terem dous bispos, o de Olinda e 
Pará, lançado interdictos sobre algumas irmandades e em 
não terem levantado esses interdictos quando o governo, 
autorisado por decisão do conselho de Estado, assim o 
determinou. 

Eis aqui um incidente, dous bispos lançaram 
interdicto sobre algumas irmandades, o governo declarou 
que semelhantes interdictos não procediam, porque 
tinham por motivo o serem as irmandades compostas de 
marçons. 

Mas o nobre ministro no seu relatorio enleia-se 
neste negocio; por que disse: 

«Serve de pretexto a maçonaria, por que 
comquanto seja certo que ella está sob censuras graves 
dos diversos papas, nunca houve quem se lembrasse no 
Brazil de imputar-lhe fins e actos contrarios á religião do 
Imperio, nem houve bispo que, conhecendo o nosso 
direito, quizesse dar ás bullas de condemnação effeitos 
externos, dependentes do beneplacito, que nunca 
tiveram. 

«Permittidas pela lei civil, como todas as 
sociedades secretas em geral, as sociedades maçonicas 
são manifestações de um direito garantido aos cidadãos 
brazileiros, que a autoridade ecclesiastica não póde 
impedir por meios 

que não se restrinjam ao conselho, á persuasão, ao fôro 
interno, e á imposição de penas meramente espirituaes, 
isto é, de effeitos limitados á consciencia dos catholicos. 

O orador está habilitado a apreciar os fundamentos 
que teve o nobre ministro para irritar-se tanto contra os 
bispos. S. Ex. diz que as bullas estão sujeitas á censura, 
que varios papas expediram-as, mas não foram placitadas 
e que só serião aceitas, se se restringissem a penas 
meramente espirituaes. Logo o nobre ministro é quem se 
condemna: desde que os bispos só lançaram penas 
espirituaes o que o nobre ministro não póde negar, tem 
sua Ex. confessado que a sua perseguição foi injusta. 

O nobre ministro não nega que diversas bullas 
teem condemnado na maçonaria, não nega nem póde 
negar. (Apoiados.) 

Tambem não póde negar que os bispos em sua 
diocese podem em virtude dessas disposições emanadas 
dos Papas applicar penas meramente espirituaes. Logo 
tollitur questo; pois que toda a questão consistiria em 
decidir-se se a pena foi meramente espiritual ou não. 

O nobre, ministro confessa-o em seu relatorio, e ha 
de confessal-o perante o senado. Com isto não faz mais 
de que proclamar o alto merecimento da prelasia 
brasileira. (Apoiados.) 

O nobre ministro falla em soberania nacional, mas 
a questão não é de soberania nacional, é de cumprimento 
de uma ordem do conselho de Estado. 

Isso não tem nada com a soberania nacional (logo 
ha de encarar a questão da soberania nacional,) essa 
questão é pequena, é uma questão ordinaria de 
competencia. Si a pena imposta aos bispos é 
necessariamente espiritual, o governo confessa a sem 
razão com que tem procedido; e si ella não é só espiritual, 
si é tambem temporal, elle teria razão; mas o interdicto é 
pena puramente espiritual. (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso é fora de duvida. 
O SR. ZACARIAS: – Em que consistio o 

interdicto? Consistiu em dizer o bispo já que não 
obedeceis ao meu preceito. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Sereis 
expulsos. 

O Sr. Zacarias vae á questão, tem muita 
lembrança do folheto do Sr. S. Vicente, que é de eterna 
memoria. «Já que não obedeceis ao meu preceito, deixae 
a contraria.» 

Ora, diz o nobre ministro: «Essa expulsão 
ordenada pelo bispo é uma infracção dos compromissos, 
porque um compromisso é materia mixta, visto como 
intervem nelle os dous poderes, o temporal e o espiritual; 
logo, não póde o bispo por si eliminar alguem de uma 
confraria sem restringir o respectivo compromisso, sem 
modifical-o, sem mutilal-o. Eis aqui o grande engano do 
nobre ministro; o orador appella para sua esclarecida 
intelligencia, afim de vêr se o que vae brevemente 
expender não é a verdade. 

Os bispos de Olinda e do Pará não alteraram uma 
virgula dos compromissos, não sahiram da parte religiosa 
que lhes pertencia, porquanto diz o orador que os 
compromissos estavam em uma de duas hypotheses: ou 
expressamente diziam que só podiam pertencer ás 
irmandades os catholicos – «só entram catholicos», ou, 
sendo desnecessaria esta declaração, calavam-se, e por 
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conseguinte está subentendido que só catholicos podem 
pertencer. (Apoiados.) Este argumento é fortissimo 
(Apoiados.) Considerando a primeira hypothese – só póde 
ser membro da confraria o catholico – quem é juiz da 
catholicidade? Quem é que sabe quem é catholico? E’ o 
governo? é V. Ex.? é o conselho de Estado? é Sua 
Magestade o Imperador? são as ovelhas do rebanho que 
hão de dar regras sobre o magisterio divino, sobre a 
verdade catholica? Não é o bispo quem diz na primeira 
hypothese, de accordo com a lettra do compromisso: 
«Vós não estaes no caso de pertencer a essa confraria, 
não sois catholico; sois grão-mestre da maçonaria, sois 
primeiro ministro, mas não sois catholico.» 

Mas dir-se-ha: o bispo o muito duro nisto. Então 
negaes o magisterio, e ninguem ousará dizer que o 
magisterio da verdade catholica não pertence ao bispo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – O bispo é que sabe quem é 

catholico. Elle não se leva pelas palavras. Pois um 
individuo que tem um proceder desregrado, que falla 
contra os dogmas e a religião e todavia diz: – eu sou 
catholico, só por estas palavras é catholico? Ha engano, 
portanto, dos que teem intervindo nesta questão em 
considerar que deroga-se o compromisso quando (na 
hypothese que em primeiro logar o orador figurou) se 
exclue um individuo que dizendo-se catholico não é, é o 
contrario disto; e o tribunal desta decisão é só o bispo e 
mais ninguem. 

Se o bispo, depois de feito o compromisso, alterou 
alguma disposição, bem; mas não alterou; e nesta 
hypothese que o orador figura, se comprehende uma das 
confrarias do Pará ou Pernambuco. Um desses 
compromissos diz expressamente ser catholico; mas na 
segunda hypothese, se não ha este preceito expresso, 
está subentendido. De maneira que o nobre ministro e os 
seus adeptos querem roubar á igreja uma attribuição, que 
tem qualquer sociedade, ainda a menos importante, de 
excluir de seu seio os membros, que ella julgue não 
estarem no caso de pertencer-lhe. 

Dizer o bispo: catholico não sois; persegue? Não. 
Podeis installar quantas associações maçonicas 
quizerdes, mas no gremio da Igreja não podeis estar. Vós 
não sois catholico, porque o dizeis, nem porque o diz o 
vosso Rei, o vosso ministro, que não tem attribuição para 
isto. 

O bispo não persegue: quereis ser maçon? sêde 
maçon; quereis banquetear? banqueteae; quereis fazer 
beneficencias? fazei beneficencias. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Mas não sois catholicos, não 

fazeis beneficencia como catholicos. Não querer isto, é 
não querer a religião catholica; mas sêde franco como 
Bismark, que é o seu inimigo jurado e pretende extinguil-
a. O ministro, porém, de um chefe de Estado, tão 
catholico como é o do Brasil, que censurar isto é do que 
se não apresenta exemplo em paiz nenhum do mundo. E’ 
o nosso costume conciliar as cousas mais inconciliaveis. 
Assim o grão-mestre da maçonaria concilia-se com o 
catholicismo, bem como o nobre ministro do Imperio, que 
tinha o seu cheiro de santidade e que o orador mesmo 
considerava como um daquelles bellos discipulos da 
academia de Olinda, onde os verdadeiros principios do 
catholicismo foram sempre observados, 

tanto assim que defendeu no senado o procedimento dos 
bispos, que não mandavam com toda a promptidão prover 
todas as parochias; o nobre ministro do Imperio está 
conciliado com o maçonismo e defende agora os seus 
interesses. 

Passará o orador agora a tratar da soberania. 
O nobre ministro disse: «Portanto, o governo viu-

se na dolorosissima, mas imperiosa posição, sob pena de 
criminoso sacrificio da soberania nacional, a tomar a 
resolução que tomou, etc.» 

Eis a alta, a importante salvação da soberania 
nacional! Questão mesquinha de opa das freguezias, uma 
questão secundaria, de repente tomou proporção de 
questão de primeira ordem, de ataque á soberania! O 
governo não é sincero nisso. 

Antes que os bispos do Pará e Olinda lançassem 
interdicto sobre as irmandades e recusassem levantal-o, o 
bispo do Rio de Janeiro havia encarado de frente a 
questão da soberania nacional, o que o nobre ministro 
escureceu, para apresentar como unicos offensores 
dessa soberania os prelados D. Vital e D. Antonio. 

Sabe-se que a questão começou aqui pelo 
incidente da festa de 5 de Março, em que figurou como 
orador o padre Almeida Martins, cujo discurso sahiu á luz. 
O que fez o bispo nesta questão? No parecer de 23 de 
Maio do conselho de Estado pleno se elogiou a 
moderação do bispo do Rio de Janeiro, dizendo que, 
quando os bispos de Olinda e do Pará se mostravam 
rebeldes á soberania nacional, outro fôra e exemplo dado 
pelo bispo do Rio de Janeiro. Isto foi uma offensa que o 
conselho de Estado lançou ao bispo o que elle 
brilhantemente repelliu em uma reclamação que publicou. 
Julgou-se injuriado por estar no animo do conselho de 
Estado e do governo que elle não encarava de face a 
questão. 

Este ponto já foi magistralmente tratado pelo nobre 
senador pelo Maranhão, que, entretanto, não citou as 
palavras do bispo, que o orador vae citar. Lerá esse 
documento em face do nobre ministro do Imperio, que 
tantas vezes recorreu ao salvaterio, ao parecer do 
conselho de Estado de 2 de Junho, que em nada é 
superior ao de 16 de Janeiro de 1857, quando á 
illustração dos membros que o compoem e só é differente 
pelo resultado. 

O bispo offendido por esse elogio, que era um 
sarcasmo pungente, disse (lendo): 

«Graças, porém, dadas a Deus, não é exacto o 
que a consulta asseverou, expondo o facto da suspensão 
do padre Almeida Martins. Pensa ella que o Rev. padre foi 
suspenso somente de pregar e de confessar, e que não 
lhe foi vedado de subir ao altar e celebrar. Mas tal não ha, 
porque esse sacerdote foi suspenso de tudo isso, posto 
que de differentes modos e em differentes momentos, 
pouco distantes uns dos outros. E’ o que passo a provar, 
e é este um dos motivos mais especiaes que me levaram 
a publicar este escripto, que julgo de meu dever estampar 
para esclarecimento de meu acto e até justificação de 
minha pessoa, o que felizmente não é difficil fazer.» 

Portanto, continúa o orador, o padre Almeida 
Martins, em virtude de bullas que excommungam a 
maçonaria, foi suspenso do seu estado; não préga, não 
diz missa, e se outros recursos não tivesse, podia sua 
subsistencia não correr folgadamente. 
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Isso é mais do que negar a um individuo ser 
membro de uma confraria. 

Quando appareceu a consulta do conselho de 
Estado o padre Almeida Martins fez o seguinte 
requerimento ao bispo: 

«Illm. e Exm. Sr. bispo do Rio de Janeiro. – 
Desejando exercer o meu ministerio sacerdotal, envio a V. 
Ex. a respectiva petição... A qualidade de maçon não é 
mais um crime nesta terra e então posso eu exercer o 
meu ministerio sem retractação desairosa e pode V. Ex. 
ser justo e benevolente sem ir de encontro aos seus 
deveres. A questão está resolvida, não ha pois motivo 
para que eu continue afastado do pulpito, do altar e do 
confissionario. A V. Ex. entrego agora a decisão do meu 
futuro. » 

A resposta do bispo foi esta: 
«O supplicante deve saber que perante DEUS A 

CONSCIENCIA E A IGREJA CATHOLICA, está irregular e 
escommungado, embora não seja vitando... Não posso, 
pois, nem devo dar ao supplicante a faculdade nem para 
celebrar, nem para prégar, nem para administrar o 
Sacramento da penitencia, nem para qualquer acto do 
seu ministerio sacerdotal, a não ser o que in extremis 
qualquer sacerdote póde sem licença do ordinario.» 

Assim o bispo usou de uma severa attribuição 
contra um padre de talento, em nome das bullas, cujo 
effeito, diz o nobre ministro, depende do beneplacito. 

Por que razão, pois, os individuos de Pernambuco 
e do Pará poderam mover essa guerra ao episcopado e 
não o padre Almeida Martins? Em favor do padre Almeida 
Martins havia a prioridade, havia a circumstancia de ser 
privado do officio que lhe dava meios de vida. 

O orador já ouviu esta desculpa: «que o governo 
procedeu em Pernambuco e no Pará em consequencia de 
denuncia.» Mas aqui era caso de ex-officio, está no 
decreto de 18 de Março. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não é exacto, V. Ex. nunca o provará. 

O SR. ZACARIAS: – Mas a mesa não fallará. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

lmperio): – Eu não faço parte da mesa. 
O SR. ZACARIAS: – Disse-se que o governo não 

teve denuncia, mas não era preciso denuncia, ex-officio 
mandava deslindar o negocio. Como é que o governo, na 
presença do primeiro e mais importante facto, não 
procedeu contra o bispo do Rio de Janeiro e foi proceder 
contra os de Olinda e Pará? A soberania nacional é a 
mesma. Não serve de desculpa dizer-se que o governo 
escolhia victimas; por coherencia, elle devia ser tão 
severo com os bispos de Olinda e Pará como com os 
outros. O bispo do Rio de Janeiro fez o que convinha; 
authenticou os seus sentimentos com essa Reclamação 
de que o governo devia ter um exemplar, e declarou que 
usava de sua autoridade. Porque contra elle não se faz o 
mesmo que aos outros? Aqui houve sentimento occulto, 
um motivo pessoal de provincia. 

O nobre ministro nesse seu artigo, segundo a 
doutrina do nobre marquez de S. Vicente, diz que só 
autorisa nos 

bispos os actos que tenham effeito puramente interno e 
não externo. 

Isto é o maior e o mais qualificado absurdo. O 
catholicismo não tem só culto interno, tem tambem culto 
externo. 

Se os effeitos permittidos, á acção da suprema 
autoridade ecclesiastica se limitassem ao que é 
puramente interno, não teriamos culto externo algum. 

Mas o culto interno tem por correspondente o 
externo; e a pompa do catholicismo aviva no fiel os 
sentimentos intimos que se manifestam pelas 
exterioridades do culto. Quem se dirigir a Deus para lhe 
supplicar um favor qualquer, tanto lhe manifesta seus 
sentimentos, orando mentalmente, como ajoelhando-se. 
(Apoiados.) 

O nobre ministro, porém, deixando-se guiar pela 
opinião que o nobre marquez de S. Vicente lhe 
transmittiu, para figurar no seu relatorio, declarou que a 
maçonaria em seus actos não incorre no interdicto 
ordenado pelos papas, uma vez que esses actos sejam 
externos. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A materia é mixta. 

O SR. ZACARIAS: – A materia é mixta para outros 
effeitos, quando se trata de confrarias, nas quaes uma 
parte é temporal e outra ecclesiastica. Nesta se 
comprehende o culto externo, sujeito ao poder da igreja. 

O nobre ministro está possuido da idéa de que o 
poder da igreja limita-se ao que é interno; mas desta 
maneira S. Ex. supprime o culto externo, pelo qual o 
catholicismo se manifesta. A igreja não é deste mundo, 
mas está neste mundo. Ha muita cousa que se 
comprehende nos sentimentos externos e que pertencem 
ao dominio espiritual. 

A sentença dos bispos do Pará e de Olinda 
confundiu o governo, porque nella respeitou-se a parte 
temporal. 

A questão, pois, é se os dous bispos sahiram da 
esphera do espiritual. 

O governo agora não teve a prudencia do governo 
de 1857. 

Naquelle tempo um bispo desobedeceu e ninguem 
lhe foi ás mãos; mas agora o governo foi ás mãos dos 
bispos e dahi a série de desatinos immensos que tendem 
a mostrar a fraqueza do governo e que este está fóra do 
seu elemento. 

Decidiu-se que se mandasse a autoridade 
temporal cumprir o levantamento do interdicto, porque diz 
o decreto de 28 de Março: «e quando o bispo não quizer 
cumprir, o governo dará suas ordens para o poder 
temporal fazel-o». Foi essa ordem, e no entanto não se 
levantou o interdicto. 

O governo nessa má vereda continúa e persiste. 
Entendeu que devia mandar prender os bispos, processal-
os e mandar uma embaixada á Roma, embaixada que foi 
uma perfeita burla. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E em boa hora! 
O SR. ZACARIAS: – Fallava-se lá em diplomacia, 

quando aqui tratava-se de cadêa. Depois mandou o Sr. 
visconde de Araguaya negociar com a Santa Sé. Tem 
conseguido alguma cousa? O nobre ministro pode dar 
alguma esperança a este respeito? Não dá nenhuma, 
porque o governo está a bater com a cabeça pelas 
paredes, está no caso de todo aquelle que quer ser forte 
contra o fraco. 
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O governo vê diante de si um homem desarmado, 
sem throno temporal, sem esquadra e então incommoda-
se, enfurece-se por não encontrar docilidade nesse poder! 
E seria muito para rir ver o nobre ministro do Imperio 
esmurrar uma mesa e quebral-a como Napoleão quando 
viu Pio VII zombar de suas ameaças e oppor a todas as 
suas palavras o non possumus! 

O tempo mostrará que o governo está fóra do seu 
elemento e quer invadir a esphera espiritual. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Vae de desatino em 
desatino. 

O SR. ZACARIAS: – Justamente, e depois que 
uma missão ficou desconceituada e a outra se 
desacreditar tambem, o governo ha de vir com medidas 
reactoras; ha de querer estabelecer o casamento civil e 
tudo mais. 

Sempre marchará no peior terreno, porque o 
tempo ha de tambem mostrar que o incidente dos 
interdictos foi uma miseria, foi um pretexto aproveitado 
pela maçonaria para arrastar o governo a esta serie de 
desatinos! 

O orador passa a tratar de materia temporal, 
materia da predilecção do nobre ministro, porque dizem 
seus amigos que S. Ex. conserva na pasta planos que o 
tornarão, na instrucção publica, o maior ministro do 
Imperio que o paiz tem tido. 

Ninguem conhecendo o plano da universidade do 
nobre ministro, o orador guiar-se-ha por um decreto que 
tem mais de um anno de existencia. 

O nobre ministro, com o fim de desenvolver a 
instrucção secundaria nas provincias aonde não ha 
faculdades, de facilitar aos estudantes os meios de 
fazerem os exames dos preparatorios para os cursos 
superiores, expediu o decreto de 2 de Outubro de 1873, 
permittindo aquelles exames em todas as provincias. 

Os sectarios do ensino livre elevam ás nuvens este 
acto ministerial e o nobre ministro considerou-o como um 
padrão de gloria. 

Mas o orador pensa que não, porque não póde 
haver gloria quando um ministro infringe sem motivo uma 
lei vigente. 

Pelo decreto de 28 de Abril de 1854 referendado 
pelo Sr. visconde do Bom Retiro, as provas das 
habilitações exigidas para a matricula nos cursos juridicos 
eram as seguintes (lendo): 

«Art. 54. A prova destas habilitações será dada 
apresentando o pretendente diploma de bacharel em 
lettras do collegio de Pedro II, ou titulo de approvação 
obtido nos concursos annuaes da capital do Imperio, na 
conformidade do art. 112 do regulamento da instrucção 
primaria e secundaria do municipio da Côrte; ou certidão 
de approvação em exames perante os professores das 
aulas preparatorias das mesmas faculdades de direito.» 

O mesmo se determinou para as outras 
faculdades, de sorte que não havia habilitações para o 
ensino superior que não fossem o titulo de bacharel do 
collegio D. Pedro II, ou exame na inspectoria geral de 
instrucção publica do municipio neutro, e nas mesmas 
faculdades. 

O orador não justifica a doutrina, cita a lei 
existente. 

Era tão rigorosa esta disposição de lei, que não se 
admittiam na faculdade e escolas da Côrte os exames 
feitos na Bahia, e no Recife ou em S. Paulo. Ha dous 
annos porém, uma lei revogou essa prohibição, 
determinando que 

fossem aceitos em qualquer faculdade ou escola superior 
os exames feitos em outras. 

Esta modificação muito justa, muito conveniente, 
põe em relevo, comtudo, o espirito do legislador, e era a 
prohibição de outra prova. 

O nobre ministro do Imperio tinha a faculdade de 
apresentar um projecto, visto que S. Ex. á sectario do 
ensino livre, pondo abaixo todas essas barreiras, que 
recebesse a approvação do legislador; tinha a faculdade 
de propôr um systema que substituisse aquelle; S. Ex., 
porém, não fez isso, formulou o seu decreto de 2 de 
Outubro, que diz (lendo): 

«Attendendo á necessidade de desenvolver o 
ensino secundario nas provincias onde não ha faculdade, 
e de facilitar aos estudantes os meios de fazerem os 
respectivos exames, hei por bem, etc.» 

Quem autorisou S. Ex. a admitir que no Espirito 
Santo, no Paraná, em todas as provincias houvesse 
mesas, remuneradas até, para exames dos preparatorios 
exigidos para matricula nos cursos superiores? 

O orador não examina o merito da medida, acha-a 
illegal; o nobre ministro não fez caso da lei. Como se fôra 
um marquez de Pombal, ministro de um Rei cuja vontade 
era a lei viva, disse: «A bem do desenvolvimento das 
lettras, autoriso que se creem em todas as provincias 
mesas para exames de preparatorios, facilitando-os deste 
modo aos estudantes.» Póde alguem louvar S. Ex. por 
este abuso de autoridade que commetteu? S. Ex., que 
tinha a consciencia de perdurar no ministerio, por que, 
não se apressou em consignar em projecto tão bellas 
idéas? 

As disposições do decreto de 1854 teem recebido 
modificações por leis; mas um principio ficou sempre. 
Este principio cahiu entretanto por terra, com o decreto de 
2 de Outubro de 1873, que seria um borrão na vida 
ministerial de S. Ex., se o respeito da lei tivesse alguma 
significação neste paiz. 

Mas o nobre ministro se resolveu um bello dia, a 
crear mesas no Espirito Santo, em Sergipe, nas Alagoas, 
etc. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Estou aqui para ouvir as accusações. 

O Sr. Zacarias isto é o que está fazendo. Não são 
estas só, tem muitas outras. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Eu tambem tenho 
alguma cousa. 

O Sr. Zacarias teria talvez dado o seu voto á 
reforma desse methodo, se o nobre ministro a trouxesse 
ao corpo legislativo; mas S. Ex. resolvel-a em sua casa e 
mandar cumpril-a contra a legislação existente, não é 
programma, é escarneo. 

Ministros como o visconde do Bom Retiro e o 
marquez do Paraná conservaram o antigo systema, e o 
actual ministro, seduzido pelo ensino livre, cujo alcance 
ainda não mediu, manda estabelecer mesas de exames 
de preparatorios em todas as provincias. Para que ? Para 
promover o maior numero de matriculas nos cursos 
superiores, como se promover a esmo o maior numero de 
matriculas fosse promover o ensino publico. 

De duas uma: ou os estudantes das provincias não 
precisam dos preparatorios e contentam-se com a 
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instrucção obtida nos seus lyceus, ou aspiram a seguir os 
cursos superiores. 

Neste caso, porque não poderiam prestar os seus 
exames nas faculdades ou nas mesas da inspectoria 
geral da instrucção publica nesta Côrte? A base do ensino 
requeria de nobre ministro uma cautela; deixasse que 
viessem fazer os exames na Côrte, porque os exames 
feitos compadrescamente nas pequenas capitaes das 
provincias são prejudiciaes ao ensino. Quando um moço 
faz os seus exames um por um, esquece-os para nunca 
mais se lembrar, porque conta com os documentos para a 
matricula. 

O SR. F. OCTAVIANO: – V. Ex. tem toda a razão. 
Hoje quando fazem o ultimo exame, não sabem nada dos 
anteriores. 

O SR. ZACARIAS: – Este decreto veio animar o 
pedantismo, veio facilitar o mercantilismo nas mesas de 
exames. O orador cita o exemplo de um moço que, 
querendo matricular-se na faculdade de Olinda, fez em 
um só dia todos ou seus exames. 

Como o decreto de 1873 poderia fazel-o? 
Que facilidade nociva é esta que o nobre ministro 

prepotentemente deu contra a lei? 
Esse decreto foi dictado pelo obscurantismo e não 

pelo desejo de derramar luzes. 
Nós não temos ainda o ensino livre. O nobre 

ministro estude e pronuncie-se por um ou por outro 
systema; mas não faça a retalho e nem por decreto 
aquillo que depende de lei. 

Ha um outro ponto sobre a instrucção, a respeito 
do qual o orador não póde deixar de interpellar o nobre 
ministro. 

Passou no senado, por votação unanime, com o 
apoio expresso de honrado presidente do conselho, uma 
emenda, que, com relação ás faculdades de medicina, 
acabava com o duplo concurso. 

Hoje um individuo, para ser oppositor nessas 
faculdades, faz um concurso e para subir a lente faz outro 
concurso. O orador censurou tal disposição, como 
immoral, porque o lente, o substituto de uma faculdade 
que mediante provas conseguiu entrar nella, se depender 
de um outro concurso e não fôr sobrevivente aos lentes, 
ha de achar muitos votos contra. 

Esta disposição é contraria á independencia do 
candidato, do moço que póde estar quatro, seis ou dez 
annos como substituto sem poder arrostrar aquelle de 
seus mestres que ainda tem de ser seu juiz. E’ claro que 
reduzir a um concurso somente que assegure a 
capacidade de um individuo e deixar o resto ao tempo, é 
uma condição essencial para o substituto ser juiz nos 
exames. Aliás é um votante, é um phosphoro na 
academia, excepto se fôr homem de bem, porque este 
nunca subirá a lente. 

As probabilidades para subir medem-se pelo gráo 
de sujeição á que elle se condemnar. Tanto mais é 
irregular este methodo, quando na academia de direito 
não se admitte isto; tanto mais é isto inadmissivel, quanto 
na reforma que o nobre ministro fez para a escola 
polytechnica (e esta lembrança, esta objecção, este 
argumento foi fornecido ao orador pelo illustre presidente 
do conselho) acabou com os dous concursos. 

Se o nobre ministro fosse bem informado, saberia 
que aquella emenda passou no senado, com a 
declaração expressa 

do seu decreto. Na camara combateu e fez cahir a 
emenda por quatro ou seis votos. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A disposição não era a mesma. 

O Sr. Zacarias não sabe se já então havia 
discordancia entre o nobre presidente do conselho e o 
nobre ministro do Imperio, discordancia que proseguiu até 
que interveio o compadresco. Mas emfim o que é certo é 
que o senado votou, e o orador enche-se de orgulho por 
vêr reunidos em torno desta idéa todas as capacidades do 
senado que adoptaram aquella emenda. 

Mas na camara a emenda cahiu. Por que razão? 
Pela cega prepotencia do nobre ministro. Elle que na 
escola polytechnica não tinha admittido o duplo concurso; 
elle que sabe que nas academias de direito não ha e 
duplo concurso; elle que não póde deixar de reconhecer 
que o duplo concurso é a sujeição de um individuo depois 
de ter sido juiz! Quando o individuo se apresenta ao 1º 
concurso é que deve haver as investigações, porque no 
2º concurso só se aprecia o seu caracter, os seus 
precedentes. Esse segundo concurso, pois, é um perigo, 
é um acto favoravel somente á bajulação. Porque o nobre 
ministro fez cahir esta idéa sem ao mesmo dar uma 
razão? Esta idéa, que merecera todo o apoio do senado 
de todos seus collegas, podia cahir, mas era preciso que 
o nobre ministro a justificasse; mas não o fez. O orador 
pede que justifique agora. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Já justifiquei o meu voto. 

O Sr. Zacarias regula-se pelo extracto do Jornal e 
ahi não leu razão nenhuma. Cahiu, porque... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. toma esse tom de autoridade e vem 
assim decidindo... 

O Sr. Zacarias toma autoridade da palavra como a 
toma S. Ex. quando discute. 

Não pense S. Ex. que na Siberia não ha tambem 
calor. 

Trata de outro ponto relativo á instrucção publica; 
refere-se aos donativos para ella. O nobre ministro recebe 
donativos que se quer fazer a titulo de instrucção publica 
e dá condecorações na fórma do regulamento de 1861. 
Mas o que fez desse dinheiro? O orador já tem 
denunciado no senado os grandes abusos que se 
praticam. 

O donativo que o individuo faz a titulo de serviços 
é um donativo voluntario, e o orador quer crer que seja da 
maneira a mais pura que A ou B julgue serviço ao paiz ou 
á igreja com o serviço metalico que presta, dando uma 
quantia para ter uma condecoração. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Como se fez com o hospicio. 

O SR. ZACARIAS: – E’ verdade, faz-se isso com o 
hospicio; mas o que diz é que não fica licito ao ministro 
desviar a applicação daquelles donativos. O Sr. José 
Clemente Pereira levantou o hospicio de alienados com 
esses donativos, mas debaixo de um plano approvado 
pelo governo, e ainda para esse edificio se dão loterias, 
cujo producto é augmentado com esses donativos. Todos 
os annos se manda ao governo uma conta do que se faz. 
Os donativos 
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para o hospicio teem uma applicação inspeccionada 
pelo governo e pelas camaras, porque todos os annos 
se apresenta o relatorio, expondo fielmente isto. Mas 
S. Ex. arvora-se em recebedor dos donativos, manda-
os para o thesouro escripturar como depositos, e 
depois tira-se dahi para... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sempre para a instrucção publica. 

O SR. ZACARIAS: – Devia communicar ás 
camaras. E’ uma questão seria. Deposite S. Ex. 
centenas de contos no thesouro, mas comunique aos 
legisladores, porque, se não teem todos a presumpção 
de ser marquez de Pombal, teem pela constituição 
direito de fiscalisar. Diga no relatorio. Ha para 
instrucção publica estes fundos que se póde empregar 
neste ou naquelle sentido. Um governo livre não 
applica dinheiro sem o voto legislativo. Se o governo 
aceita esses donativos, é por que ha um decreto 
remunerando serviços e por cujas disposições essas 
concessões se fazem. Não venha V. Ex. citar o 
hospicio, porque é contra V. Ex. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A differença quanto ao hospicio é porque 
V. Ex. faz a applicação. 

O SR. ZACARIAS: – Mas debaixo das vistas do 
governo, por um regulamento, que é do governo. S. 
Ex. parece que não comprehende o serviço do 
hospicio. A despeza se faz alli conforme esse 
regulamento. Não se recebe o producto de uma loteria 
sem se dizer em que se gasta; a despeza tem 
applicação sabida... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Fallo das condecorações que tem-se dado 
a pedido de V. Ex. 

O SR. ZACARIAS: – A que vem isto? S. Ex. 
está confundido. Mas já que toca nisto, dirá que nunca 
mais usará desse meio, porque, mandando 
ultimamente alguns nomes a S. Ex., nenhuma resposta 
teve. Daqui por diante... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. queria que eu despachasse sem 
mais informações? 

O SR. ZACARIAS: – Mas respondesse... 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Responderei opportunamente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tanto os discursos 

como os apartes devem ser dirigidos ao senado ou á 
mesa. 

O Sr. Zacarias só se dirige á mesa, mas quer 
liquidar este ponto. As obras do hospicio fazem-se por 
um plano; os meios são fornecidos por loterias e as 
doações encorporam-se ao producto dellas. Logo, o 
orador não se desvia de sua applicação. 

O governo sabe disto. Quer para todos os 
donativos a mesma regra; quer que elles se 
encorporem aos recursos do Estado; que o ministro 
tenha um plano e diga ás camaras qual elle seja. Isto é 
que é legal; o mais é ter o nobre ministro poder que 
nenhum dos outros tem, um meio de fazer dinheiro. 

O orador dá testemunho da alta, da apurada 
probidade do nobre ministro, isto está entendido; mas 
não é regular que o thesouro guarde em deposito 
esses donativos, e 

mande dizer – tire-se tanto para aqui e tanto para alli. – 
E’ isto arbitrio intoleravel no nosso systema. S. Ex. 
dava um bello exemplo de docilidade se, continuando 
a receber esses donativos, tornasse o legislador 
participante do destino delles, havendo certo plano, um 
voto que autorisasse o proceder do governo. Isto é que 
é regular... 

O SR. F. OCTAVIANO: – O governo não podia 
fazer renda especial, sem o voto legislativo. 

O SR. ZACARIAS: – Mas o governo inventou 
um meio de ter dinheiro para a instrucção. 

Ora, em materia de dinheiro, o governo não 
póde desprezar o voto legislativo. 

Ha tres annos que está fallando nisto, mas é a 
primeira vez que póde dizel-o ao nobre ministro. Esse 
systema é abusivo. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E no tempo da guerra? 

O SR. ZACARIAS: – Que tem a guerra? 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Como se fazia isto? 
O SR. ZACARIAS: – No tempo da guerra todo 

dinheiro ia para a guerra... 
O SR. PARANAGUÁ: – Iam para o thesouro os 

donativos. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Como agora. 
O SR. ZACARIAS: – ...dava-se conta no 

relatorio. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Dava-se ao dinheiro 

aquelle destino; já vinha com condicção de ser 
applicado a esse fim. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Agora tambem designam o fim, que é a 
instrucção publica. 

O SR. ZACARIAS: – A guerra absorvia todos os 
recursos; o governo lançou papel-moeda, recebeu 
donativos, comprou escravos, libertava-os e os 
mandava para o sul. Mas isto durou um periodo que já 
passou. Nesse tempo o designio era evidente; mas em 
uma época de paz, o nobre ministro arvora-se em 
dictador do gosto. Novo Mecenas, S. Ex. quer passar 
por homem de gosto e já que Augusto não é contrario, 
Mecenas protege os artistas. Principiou pela sua 
secretaria, onde fez obras primorosas, que dous annos 
depois estavam embaixo, porque a casa arruinou-se. 
E’ um ponto que pelos apartes do nobre ministro leva o 
orador a pedir algumas explicações. 

Ha no projecto umas emendas que crêam 
tacitamente repartições e augmentam vencimentos. O 
orador protesta contra este abuso. 

Diz uma emenda da camara: 
«Ao n. 22. Eleve-se a verba a 252.100$, 

dizendo-se depois de faculdades de direito: – ficando 
elevados a 2:400$ annuaes os vencimentos dos 
professores de francez e inglez das faculdades de 
direito de S. Paulo e do Recife.» 

Isto não é methodo de legislar. O augmento de 
vencimentos é consequencia de um voto sobre a 
medida; o orçamento somma as verbas consagradas 
em lei. Mas sorrateiramente 
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dizer-se: eleve-se a tanto a quantia, para ficar melhorada 
a posição de tal e tal empregado, é a antithese do 
verdadeiro methodo de julgar. 

Mais adiante diz-se: 
«Ao n. 36. Eleve-se a verba a 20:000$ 

accrescentando-se depois das palavras – lyceu de artes e 
officios – as seguintes: e escola normal creada nesta 
Côrte por iniciativa particular com autorisação do governo, 
emquanto não fôr creado por lei outro estabelecimento 
igual, sendo 10:000$ para a mesma escola.» 

Isto é modo serio de legislar? A iniciativa particular 
apresentou a creação de uma escola normal e o governo 
disse: pois bem, emquanto não crêa se outra escola, dê-
se-lhe 10:000$! Isto é um modo regular de legislar? 

O orador sempre disse e dirá que a nação não 
pode ter orçamento regular todos os annos, emquanto o 
governo e as camaras não adoptarem escrupulosamente 
esses principios: no orçamento não se augmenta 
despezas; as despezas são decretadas em disposições 
especiaes e no orçamento computa-se a despeza 
decretada, e somma-se. Se continúa este systema de 
hoje, o orçamento retarda-se, não passa rapidamente. 

Como votará o senador por esse augmento de 
10:000$ sem saber que iniciativa particular foi esta, sem 
receber do nobre ministro uma explicação que demore um 
dia a passagem do projecto? 

Este systema vicioso deve acabar. 
A passagem rapida do orçamento não ha de vir 

dessa lembrança de fraccional-o em diversas partes. Não 
é esse o meio: é escoimal-o de disposições estranhas e 
de simplifical-o, reduzindo-o a sommar as despezas feitas 
e a não trazer autorisações novas. Se trouxer, está tudo 
perdido; institue-se debate a respeito de cada emenda. 

O nobre ministro, que trata de um projecto de 
ensino publico, por que razão não inseriu nelle uma 
escola normal? porque não adoptou essa escola devida á 
iniciativa particular e não apresentou-a no seu projecto, 
pedindo meios para ella? para que destacar essa idéa e 
envolvel-a em uma emenda, que póde passar 
desapercebida aos olhos de quem não repara bem no 
orçamento? 

O orador votará contra essas emendas e pela 
emenda que supprime no art. 2º § 11. 

Passando a outro assumpto, o orador diz que um 
honrado representante do municipio neutro, na sessão de 
16 de Abril, fez um longo discurso sobre o serviço 
mortuario, e lançou não poucos stygmas sobre elle, 
stygmas que, se fôra o nobre ministro do Imperio, teria 
repellido, embora não se tratasse de um amigo, porque 
este negocio é materia do governo; commettido a uma 
irmandade com certas condições, de que sempre o 
governo é fiscal. 

O nobre deputado disse que a lei de 5 de 
Setembro de 1850 estabeleceu um privilegio em favor da 
Santa Casa, privilegio tanto mais odioso quanto é 
exercido á custa de cadaveres. 

Esta asseveração é de quem ignora inteiramente 
esse ramo de serviço. A lei de 5 de Setembro de 1850 
creou um monopolio, mas não para a Santa Casa e, 
accrescenta, tambem não para o governo, em honra do 
governo do paiz. O privilegio não foi dado, a lei não foi 
feita como um meio de especulação, nem para locupletar-
se o thesouro. 

Nunca esta idéa calou no espirito do legislador 
daquelle tempo. 

Em 1850 o legislador fez o que se faz nos paizes 
civilisados, visto que entregar este serviço á especulação 
privada traria graves inconvenientes, pois que nas 
occasiões em que precisam, as partes interessadas não 
teem a liberdade de pensamento necessario para 
contratar. Então a esposa se acha perturbada pela perda 
do marido, este pela da consorte, o pae pela do filho: o 
pensamento não está habilitado para discutir preços. Por 
isso em toda parte se entrega naturalmente a alguem que 
intervem, que estabelece os preços das esmolas para as 
sepulturas, caixões, etc. 

Nestas circumstancias interveiu o legislador e 
autorisou o governo, não para especular, diga-se em 
honra do ministerio de 1850, mas para fixar as taxas de 
maneira que não houvessem abusos. 

Disse o nobre deputado que, se se tratasse agora 
de fazer a lei, votaria contra ella. Mas o orador lhe 
responde que, se o nobre deputado em 1850 fosse 
membro da camara, e votasse contra, seria dissidente 25 
annos antes de o ser effectivamente; porque aquella lei 
teve o apoio de todo o partido conservador, que estava no 
maior gráo de sua pujança. As razões produzidas então 
foram de tal natureza, que calaram em todos os animos, e 
o deputado que negasse o voto, seria dissidente sem 
causa. 

O governo pela lei ficou autorisado a commetter 
este serviço a quem o quizesse, a uma corporação, a uma 
firma social; mas escolheu a Santa Casa e em boa hora 
escolheu. 

O orador diz que escolheu bem; mas desde já 
fique sabendo o governo que a Santa Casa nunca lucrou 
1$ além das suas despezas ordinarias e nunca receberá 
lucro; porque quanto recebe é para fazer face às grandes 
despezas a que está obrigada. 

O nobre deputado ameaçou a Santa Casa com a 
encampação, não attendendo a que o contrato existente é 
nimiamente oneroso. Quando o orador assumiu a 
direcção da Santa Casa, a sua divida elevava-se a mais 
de 400:000$; actualmente acha-se reduzida a 68:000$. 
Essa divida brevemente será extincta. 

Ha obras por fazer calculadas em milhares de 
contos de réis. 

Presentemente ha cemiterios no Rio de Janeiro; ha 
poucos annos não os tinhamos. 

Quando tomou posse da provedoria, os animaes 
entravam pelos cemiterios, que em geral não tinham uma 
grade para fechal-os. Não havia dinheiro para concertar 
os telhados dos escriptorios.Tudo era pouco para pagar a 
divida contrahida nos bancos. Extinguiu-as, e as outras 
hão de ser extinctas brevemente. 

A despeza annual que se faz com obras sobe a 
100:00$; e está procedendo a outras de muita 
importancia. 

O terreno do cemiterio de S. Francisco Xavier tem 
de ser cercado com gradil e muro: quantas centenas de 
contos não terão de ser despendidas? A área do cemiterio 
de S. João Baptista é exigua: não póde ser por ora 
cercada; por que é preciso ir comprando, conforme a 
possibilidade, pouco a pouco, os terrenos adjacentes para 
amplial-os. Alli é necessario construir uma igreja e outras 
obras, que deverão custar centenas de contos de réis. 
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Em poucos annos o orador tem gasto mais de 
600:000$, sem realisar, porém, a centesima parte do que 
cumpre fazer-se. 

As despezas vão crescendo á proporção que se 
desenvolve-se esta cidade e que as epidemias 
apparecem. 

Todos os annos o governo ordena á Santa Casa 
que estabeleça novas enfermarias, além das que ella já 
tem, sem numero limitado como succedeu no tempo do 
choleramorbus. 

Portanto os preços da empreza funeraria se 
adaptam a todas as necessidades. Mas disse o nobre 
deputado a quem se refere que essa empreza tem o 
defeito de favorecer aos ricos e não aos pobres. 

O favor consiste no seguinte: se algum barão, se 
algum millionario, se algum poderoso da terra quer para 
um funeral um caixão que custe 4 ou 6:000$ a empreza 
não póde fornecel-o, e elle não acha em outra parte, 
porque não é permittido. 

Mas esse tenue obstaculo á prodigalidade das 
familias é um mal que mereça censura? Pois o enterro 
que custe 1:000$ ou 1:200$ não é tão rico que satisfaça a 
familia a que pertença o defunto? Porque ha de se deixar 
á vaidade das familias a facilidade para despezas 
desmedidas e desnecessarias? 

O orador não é sectario de leis sumptuarias; mas, 
neste assumpto entende que convém limitar as despezas. 

Mas se disse: a empreza não attende aos pobres 
que teem de pagar á vista, e então encontram-se na 
necessidade de procurar no fundo das suas commodas 
(expressão do nobre deputado) alguma cousa para 
empenhar, porque a Santa Casa não admitte dividas por 
fornecimento para serem pagas quando fôr possivel. 

Com effeito, o regulamento do governo preceitúa 
que se pague á vista, e é immensa a escala dos preços, 
desde a valla commum para os indigentes, até a sepultura 
para os ricos, de 5$ até mais alta quantia. 

Não é isto melhor do que ir contrahir com um 
estabelecimento particular uma divida que tem de ser 
paga em parcellas? 

Não é uma immoralidade esse systema de luxo 
nos funeraes para pagar depois ou calotear no fim? 

Na Santa Casa o orador achou á testa do serviço 
um irmão, dotado dos mais bellos sentimentos, de 
coração o mais compassivo. Quando alguem chorava 
muito, elle mandava fazer o enterro fiado, e assim sahia 
mais caro. Quando falleceu, deixou uma divida que a 
Santa Casa teve de perdoar. Agora está adoptado o 
principio de não fiar-se a importancia de enterros por mal 
entendida piedade. Se ha culpa, é do nobre presidente do 
conselho, é do Sr. ministro do Imperio. Se o governo 
quizer, mande que a Santa Casa abra contas a quem não 
poder pagar á vista; mas deverá correr por conta do 
governo o deficit que houver. 

Disse o nobre deputado que a empreza funeraria 
tem pessimo serviço, e contou diversas anecdotas. 

O orador não pode asseverar que um serviço tão 
extenso, que se torna cada vez mais difficil, com o 
desenvolvimento da população desta cidade, não esteja 
sujeito a uma ou outra falta. Devem os particulares 
denuncial-as quando occorram, porque as suas denuncias 
serão remettidas ao chefe de policia para dar 
providencias. 

Eis o meio que o orador tem para averiguar se ha 
ou não queixa; não se ha de regular por escriptos 
anonymos e infundados: quando ha denuncias, é porque 
ha queixas; se não ha denuncias, é porque não ha 
queixas. 

Mas é bom que o senado veja como se 
compromette uma repartição do governo, uma repartição 
mixta; a Misericordia entra ahi em parte pelo cancro que 
recebeu do governo. 

O argumento do nobre deputado a quem o nobre 
ministro podia com um aparte reduzir ao silencio, foi este: 

Abriu elle o balanço da Santa Casa, que o nobre 
ministro tem, porque o orador lh’o mandou, e disse: «Os 
sub-emprezarios produziram 416:040$250; despendeu-se 
com os sub-emprezarios 232:150$061, logo, ha um saldo 
de 183:890$189.» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Negocio da China. 
O SR. ZACARIAS: – Grande negocio para 

estimular o nobre ministro a fazer-me a graça, o especial 
favor de tomar a empreza funeraria. 

Mas, se alguem, analysando o orçamento do 
Estado e vendo que o ministerio da fazenda arrecadou 
uns 100,000:000$ e gastou 46,000:000$, dissesse: 
«Hosannas ao nobre ministro da fazenda!» 

Temos um saldo de 54,000:000$; pergunta-se: 
com que o nobre ministro do Imperio havia de fazer a 
despeza de sua repartição, se o excesso da receita de 
uma repartição sobre sua despeza se podesse entender 
como significando o bem estar da nação? E’ o que 
acontece a respeito da empreza funeraria. 

Primeiro que tudo o nobre deputado disse que a 
empreza funeraria propriamente são apenas os sub-
emprezarios; mas o quadro diz que são cemiterios 
publicos sub-emprezarios, enfermarias publicas, predios 
urbanos predios rusticos, indemnisações, pedras, cruzes 
e grades, rendimentos diversos, etc., etc. 

Se elle attendesse, veria que ao passo que os sub-
emprezarios produziram mais do que receberam, os 
cemiterios publicos renderam 124:000$ e despenderam 
204:000$; as enfermarias publicas, que renderam 
23:000$, gastaram 89:000$. Está no balanço a 
demonstração completa; basta lêl-o para vêr que não é 
exacto o que disse o nobre deputado. 

Depois disse elle – «Porque o balanço exprime-se 
assim – saldo existente em 30 de Junho findo: no Banco 
do Brasil, em conta corrente 93:786$970; em dinheiro que 
passa ao mez seguinte 45:243$567? Ao menos aqui ha 
um saldo.» – E’ verdade que havia esse saldo em 30 de 
Junho; mas nos primeiros dias de Julho paga-se aos sub-
emprezarios e logo depois, como se fazem construcções, 
as respectivas ferias tambem pagam-se, de maneira que 
quando á custa de energia e zelo da administração se tem 
conseguido extinguir parte da divida, se diz que isso é 
lucro liquido; que o governo póde tomar a si a empreza 
funeraria sem indemnisação, quando do balanço consta 
que a empreza funeraria é devedora de sessenta e tantos 
contos! 

Está isto tão bem explicado no balanço como em 
qualquer tabella do thesouro, menos as do saldo, que são 
um pouco enigmaticas. 

A empreza funeraria deixou de ser um cancro; 
distingue-se em fazer muitas obras; mas, daqui a 20 
annos, 
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quem for provedor verá que ella não está no meio do 
caminho das obras que deve fazer e que toda essa renda 
que vae adquirindo, excluida mesmo a divida, é pouca 
para as grandes obras que esta capital exige de seus 
cemiterios, para não serem curraes de animaes. 

Sentiu o orador que a tribuna se unisse á imprensa 
anonyma para deprimir esse serviço. A respeito das 
publicações da imprensa, a principio, logo que se 
articulava um facto, elle mandava responder; ás vezes até 
recorria ao governo (invoca o testemunho do nobre 
ministro do Imperio) para ajudal-o na inquirição de alguns 
factos. 

No principio da invasão da ultima epidemia da 
febre amarella se disse na imprensa que haviam morrido 
envenenados cento e tantos individuos no hospicio da 
Saude, por effeito do cobre no vasilhame; o orador 
mandou responder que isto era falso; mas, continuando a 
imputação, recorreu á autoridade para que mandasse 
fazer um processo; fez-se o processo e a resposta foi que 
não tinha fundamento algum semelhante imputação. 

Depois teem apparecido certos jornaes sempre a 
bater no serviço, a estigmatisar a administração, a 
denunciar assassinatos, etc.; entendeu o orador que era 
uma especulação e prohibiu as respostas; todavia, 
sempre que so articulam factos, manda averigual-os e 
está disposto a dar contas a quem isto competir, mas não 
a gastar dinheiro da Santa Casa para responder a 
pessoas que fazem taes accusações a vêr se cresce a 
renda dos jornaes a que servem. 

Mas sentiu que a tribuna se associasse á 
imprensa, por que o nobre deputado a quem se refere 
não póde censurar essa grande providencia de 1850 sem 
offender seu partido em um acto de grande utilidade 
publica. 

A razão de tudo isso é clara: é que o catholicismo, 
em todas as suas manifestações, é objecto de ataques, 
de agressões; mas o Sr. presidente do senado, que é tão 
digno membro da administração da Santa Casa, sabe que 
ella, com os seus estabelecimentos annexos, é a mais 
esplendida prova de caridade, de religião que esta cidade 
offerece a seus habitantes, e, principalmente, aos 
estrangeiros que a ella chegam. 

Tem concluido por hoje. (Muito bem.) 
Foi lida, apoiada e posta em discussão 

conjunctamente a seguinte 
 

Emenda. 
 
Supprima-se o § 11 do art. 2. – Z. de Góes e 

Vasconcellos. 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

LIMITES ENTRE O BRASIL E O PERU’. 
 
Seguiu-se em 3ª discussão a proposição n. 23 do 

corrente anno, da camara dos deputados, relativa ao 
accôrdo entre o Imperio e o Perú. 

Não havendo quem pedisse a palavra, votou-se e 
foi approvada para ser dirigida á sancção imperial. 

PENSÕES. 
 
Entraram em 3ª discussão, a qual ficou encerrada 

por falta de numero para votar-se, as proposições da 
camara dos deputados do corrente anno: 

N. 19, approvando pensões concedidas a D. Emilia 
Loureiro de Mello e outros. 

N. 20, elevando a pensão concedida a D. Porcia 
de Albuquerque Maranhão. 

N. 4, approvando a pensão concedida a D. 
Francisca Maria da Conceição. 

O Sr. Presidente nomeou o Sr. Pompeu para 
substituir na commissão de instrucção publica ao Sr. 
Cunha Figueiredo durante o seu impedimento. 

Esgotada a ordem do dia, deu a seguinte para 5: 
1ª parte até a’s 2 horas. – Votação das 

proposições, cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da discussão do art. 2º da proposta 

do orçamento relativo á despeza do ministerio do Imperio. 
2ª parte a’s 2 horas. – 2ª discussão das seguintes 

proposições da camara dos deputados do corrente anno: 
N. 21, approvando a pensão concedida a D. Maria 

Narcisa Ribeiro de Navarro e outros. 
N. 22, rectificando o engano havido no decreto que 

concedeu uma pensão ao cabo de esquadra José dos 
Santos Ferreira. 

N. 92, concedendo privilegio a Alexandre 
Gasparoni e outro. 

Levantou-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 
 

19ª SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Parecer da commissão de pensões e 

ordenados. – Pareceres da commissão de instrucção 
publica. – Pareceres da commissão de emprezas 
privilegiadas. – Discurso e requerimento do Sr. Silveira 
Lobo.– Ordem do Dia. – Pensões e orçamento do Imperio. 
– Discursos dos Srs. visconde de Caravellas, ministro do 
Imperio e Figueira de Mello. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Chichorro, barão de Camargos, Silveira da Motta, barão 
da Laguna, barão de Maroim, Silveira Lobo, visconde de 
Muritiba, Octaviano, barão de Cotegipe, Leitão da Cunha, 
Jaguaribe, visconde de Caravellas, Barros Barreto, Jobim, 
Antão, visconde do Rio Branco, Diniz, visconde do Rio 
Grande, visconde de Abaeté, visconde de Nitherohy, 
Figueira de Mello, Zacarias, duque de Caxias, Vieira da 
Silva, Paes de Mendonça, e visconde do Bom Retiro. 

Compareceram depois os Srs. Godoy, Nunes 
Gonçalves, Uchoa Cavalcanti, Mendes de Almeida, 
Paranaguá, Junqueira, Ribeiro da Luz, Firmino, Sinimbú, 
marquez de S. Vicente, Saraiva, Pompeo e visconde de 
Inhomerim. 
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Deixaram de comparecer com causa participada 

os Srs. barão de Pirapama, barão de Souza Queiroz, 
Teixeira Junior, Fernandes da Cunha, e visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Não houve expediente. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES. 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Licença ao official do thesouro bacharel A. P. da Costa 

Pinto. 
 
A’ commissão de pensões e ordenados foi 

presente a proposição n. 76 de 19 de Maio deste anno, 
enviada ao senado pela camara dos Srs. deputados. 

O objecto da proposição é autorisar o governo 
para conceder ao official da directoria geral do 
contencioso do thesouro nacional, bacharel Antonio Pedro 
da Costa Pinto, um anno de licença com os seus 
vencimentos, para tratar da sua saude onde lhe convier. 

Ao requerimento de licença está annexo um 
attestado medico, donde consta que o peticionario, para 
curar-se completamente, precisa de mudança de clima. 

Não se oppõe por isso a commissão á concessão 
da licença, mas entende que a gratificação dos 
empregados só lhes deve ser abonada, quando se achem 
no effectivo exercicio do emprego, mantidos assim os 
arestes já formados pelo senado. 

E’, portanto, a commissão de parecer: 
«Que a proposição n. 76 da camara dos Srs. 

deputados entre na ordem dos trabalhos e seja adoptada 
com a seguinte 

 
Emenda. 

 
No art. 1º, em vez de – com os seus vencimentos 

– diga-se – com o ordenado simplesmente.» 
Paço do senado, em 5 de Junho de 1875. – A. 

Leitão da Cunha. – Visconde de Nitherohy. 
 

Voto separado. 
 
Discordo do parecer da maioria da commissão de 

pensões e ordenados quanto á licença pedida pelo official 
do contencioso do thesouro nacional, bacharel Antonio 
Pedro da Costa Pinto, da qual trata a proposição n. 76, do 
corrente anno, da camara dos Srs. deputados. 

O estado de saude do empregado de quem se 
trata, e a maior despeza que reclama o seu curativo, me 
parecem sufficientes para justificar o favor que lhe foi 
concedido pela outra camara. 

Assim que, baseando-se em muitos precedentes 
autorisados por votação do senado, sou de parecer: 

«Que a proposição entre na ordem dos trabalhos e 
seja approvada.» 

Paço do senado, em 5 de Junho de 1875. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 

PRIVILEGIADAS. 
 

Privilegio a Claudio Guigon. 
 
A’ commissão de emprezas privilegiadas foi 

presente a proposição da outra camara, approvando o 
decreto n. 5074 de 28 de Agosto de 1872, pelo qual foi 
concedido a Claudio Guigon privilegio por 10 annos para 
estabelecer no Imperio uma fabrica de tubos iguaes aos 
denominados tubos de Vecque J. & C. 

A’ mencionada proposição vieram juntas cópias 
não só do decreto alludido como de um outro sob n. 4597 
de 15 de Setembro de 1870, pelo qual foi concedido ao 
dito Claudio Guigon privilegio por cinco annos para 
introduzir no Imperio os tubos de que se trata e bem 
assim as informações que prestaram sobre o assumpto a 
secretaria da agricultura, commercio e obras publicas, a 
secção de machinas e apparelhos da Sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional e o procurador da 
Corôa, soberania e fazenda nacional, concluindo todos 
em favor da empreza projectada, por ser de utilidade 
publica. 

A secção de machinas e apparelhos da Sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional diz que os tubos de 
Vecque J. & C. são realmente bons e de conveniente 
applicação á conducção da agua, do gaz e de outros 
fluidos; e a secretaria da agricultura, commercio e obras 
publicas accrescenta que as vantagens de taes tubos já 
tinham sido reconhecidas antes mesmo do privilegio, que 
actualmente usofrue o concessionario. 

A commissão, aceitando estes esclarecimentos 
como sufficientes para determinarem o seu voto, é de 
parecer que a proposição entre em discussão para ser 
adoptada pelo senado. 

Sala das commissões do senado, em 3 de Junho 
de 1875. – A. M. Nunes Gonçalves. – Uchôa Cavalcanti. – 
Barão de Maroim. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

Foram igualmente lidos, postos em discussão e 
approvados os requerimentos offerecidos nos seguintes 
pareceres: 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 

PRIVILEGIADAS. 
 

Privilegio ao Dr. M. P. da S. Ubatuba. 
 
A’ commissão de emprezas privilegiadas foi 

presente a proposição da outra camara, autorisando o 
governo a conceder ao Dr. Manoel Pereira da Silva 
Ubatuba privilegio por 30 annos para o fabrico e venda do 
extracto de carne, producto de sua invenção, e bem assim 
isenção de direitos de importação para os materiaes, 
machinas e ferramentas necessarios ao uso e consumo 
do mesmo fabrico, fixando o governo previamente a 
quantidade e qualidade dos objectos favorecidos com 
aquella isenção. 

A commissão sente-se na impossibilidade de 
emittir qualquer juizo sobre o objecto de tal proposição, 
por isso que veio ella destituida de documentos e de 
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esclarecimentos e informações de qualquer especie, 
acompanhando-a unicamente a petição em que o dito Dr. 
Manoel Pereira da Silva Ubatuba a requereu, além dos 
favores mencionados, os seguintes: privilegio para a 
fabricação de carnes preparadas, segundo os processos 
por elle empregados, isenção dos direitos de exportação 
para as carnes preparadas e permissão de embarque dos 
generos privilegiados do logar da fabrica, sem obstaculos 
de despachos para seguirem viagem. 

Ignora a commissão que razões actuaram para a 
concessão de uns e denegação de outros desses favores, 
e, considerando que bem póde acontecer que todos 
estejam no caso de serem outorgados ou todos 
recusados, é de parecer que se peçam ao governo 
informações a respeito, ouvidas a Sociedade Auxiliadora 
da Industria Nacional e a presidencia da provincia do Rio 
Grande do Sul, se assim parecer conveniente. 

Sala das commissões do senado, em 3 de Junho 
de 1875. – A. M. Nunes Gonçalves. – Uchôa Cavalcanti. – 
Barão de Maroim. 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 

PUBLICA. 
 

Licença ao 2º escripturario da thesouraria de S. Paulo M. 
C. Dias. 

 
Foi presente á commissão de instrucção publica a 

proposição n. 16 de 30 de Abril do corrente anno, enviada 
ao senado pela camara dos Srs. deputados. 

O objecto da proposição é autorisar o governo 
para permittir que o 2º escripturario da thesouraria de 
fazenda de S. Paulo Manoel Corrêa Dias, actualmente 
matriculado na faculdade de direito daquella cidade, seja 
dispensado do serviço da repartição, sómente nas horas 
em que tiver de estar presente nas aulas. 

Parece mais competente a commissão de fazenda 
para dar opinião sobre o assumpto. 

Assim que a commissão de instrucção publica 
requer: 

«Que a proposição seja remettida á commissão de 
fazenda.» 

Paço do senado, 4 de Junho de 1875. – J. M. da 
Cruz Jobim. – Thomaz Pompeu de Souza Brasil. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, é não 
só direito como dever do representante da nação fiscalisar 
o emprego, que faz o governo, o destino que dá aos 
dinheiros publicos; e nós estamos em época, a este 
respeito, tão infeliz que a importancia do cumprimento 
deste dever sobe de ponto. Temos desgraçadamente 
observado a facilidade com que o governo actual 
desbarata o thesouro publico; e não simplesmente a 
facilidade, motivos qualificados de culposos, ante a lei 
criminal, confessados como tendo concorrido para esse 
desbarato, que tem assumido proporções nunca vistas no 
paiz. Os factos considerados autorisam o estremecimento 
do espirito publico, em relação aos escrupulos ou, com 
mais propriedade, á falta de escrupulos, com que o 
governo despende os dinheiros do erario nacional. Talvez 
sem fundamento se inculcam actos de patronato em 
proporções, que chegam até á indecencia a pretexto de 
serviços autorisados pela lei ou estylos do governo. 

E’ assim, senhores, que ouço rumores de que o 
governo não tem exercido a economia precisa, 
indispensavel em relação a um serviço, embora de pouca 
monta, mas que se diz ter avultado, além de todos os 
termos do razoavel e justo. Esse serviço não e com effeito 
de grande importancia, mas essa pequena porta foi pelo 
governo convertida em grande portão para desperdicios 
consideraveis; refiro-me á impressão de relatorios. E’ em 
beneficio dos creditos do governo, já tão debilitados na 
opinião publica, que faço o meu requerimento e peço 
esclarecimentos a semelhante respeito. 

Ouço dizer que, sob este pretexto, se 
subvencionam favorecidos do governo; quero, portanto, 
abrir espaço, para que o mesmo governo neste ponto se 
mostre incolume das censuras que os rumores levantam 
sobre elle. 

Para este fim, Sr. presidente, vou fazer, repito, um 
requerimento, pedindo que os nobres ministros, todos e 
cada um delles, informem a quanto monta a impressão de 
cada um dos seus relatorios, e com quaes typographias 
foi contratada essa impressão. 

(Depois de lêr o requerimento): 
E’ manifesto o serviço que faço ao governo, elle 

terá occasião de mostrar, a este respeito ao menos, que 
não são merecidas as suspeitas que contra elle se 
levantam, e, dando ao governo esta oportunidade, exerço 
ao mesmo tempo o meu direito de fiscalisar. 

E’ certo que os relatorios não vieram ainda todos 
ao senado, nem á outra camara; mas para o fim, que 
tenho em vista, basta somente o acto do contrato, porque, 
embora não esteja ultimada a impressão, o contrato foi 
anterior, e o governo, ainda que não tenha apresentado 
os relatorios contra o seu dever, e em menoscabo da lei, 
está habilitado para prestar as informações que solicito. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado 
o seguinte 

 
Requerimento. 

 
Requeiro que se peçam ao governo as seguintes 

informações: 
1ª Qual a importancia das despezas feitas com a 

impressão dos relatorios dos differentes ministerios 
apresentados e por apresentar á assembléa geral na 
presente sessão legislativa. 

2ª Quaes as typographias em que foi contratada a 
impressão dos ditos relatorios. 

S. R. – Silveira Lobo. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Votou-se em 3ª discussão e foi approvada para ser 

dirigida á sancção imperial a proposição n. 19 da camara 
dos Srs. deputados, approvando a pensão concedida a D. 
Emilia Loureiro de Mello e outros. 

Foi igualmente votada em 3ª discussão e 
approvada tal qual passou em 2ª e remettida á 
commissão de redacção, a proposição da mesma camara, 
elevando a pensão concedida a D. Porcia de Albuquerque 
Maranhão. 
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Votou-se ainda em 3ª discussão e foi approvada 
para ser dirigida á sancção imperial, a proposição da 
mesma camara, approvando a pensão concedida a D. 
Francisca Maria da Conceição e outros. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. barão da Laguna, visconde do Bom 
Retiro e Paranaguá, e sendo o mesmo Sr. ministro 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do 
orçamento para o exercicio de 1875 – 1876 no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Sr. presidente, pedi a palavra para 
dar uma breve resposta ao nobre senador pela Bahia, que 
hontem tomou parte na discussão e que principiou o seu 
discurso dirigindo uma pergunta ao governo relativamente 
ás nossas relações internacionaes. 

O nobre senador, illustrado como é, e politico 
pratico, não pediu ao governo explicações ou informações 
sobre a negociação ultima; disse que desejava só saber 
se se tinha celebrado algum tratado. 

Reconheceu S. Ex. que podiam dar-se 
circumstancias, que inhibissem o governo de expender o 
que occorrera nas negociações, podendo haver ainda 
questões, cuja solução dependesse do emprego dos 
meios diplomaticos. 

Por isso o pedido do nobre senador foi parcial: não 
exigiu explicações sobre a marcha das negociações, 
sobre os seus incidentes. Mostrou somente desejo de 
saber se tinha se chegado a assignar alguma convenção. 

Eu, Sr. presidente, supponho que com o que na 
camara dos Srs. deputados já dissera o meu nobre 
collega o Sr. ministro do Imperio, o governo tinha feito vêr 
que alguma tal ou qual demora nas explicações sobre as 
negociações era-lhe necessario. 

Se o governo entendesse que podia prestar desde 
já essas explicações, de certo não esperaria ser 
provocado. Teria vindo dal-as espontaneamente, visto 
como deu conta deste assumpto já em relatorios 
anteriores no do anno passado e no deste. 

Portanto, era um objecto, sobre o qual devia afinal 
dizer ás camaras o que occorrera. Não o fazendo o 
governo, está entendido que ainda pende alguma cousa 
que póde e deve ser tratada por meios diplomaticos. 

Não me refiro só ás negociações em si; refiro-me 
tambem a factos, que podem ligar-se-lhes. 

Portanto, não póde o governo desde já satisfazer o 
nobre senador. 

Opportunamente as camaras serão 
completamente informadas de todos os passos das 
negociações e do que a ellas fôr concernente. Serão 
informados não só verbalmente, como pela publicação de 
todos os documentos, que as esclareçam. 

Eu, pois, peço licença ao nobre senador para, por 
emquanto, manter o debate naquelle terreno em que o 
collocou o Sr. ministro do Imperio na outra camara. 

Em tempo competente tudo ha de ser trazido ao 
conhecimento das camaras; mas ha circumstancias que 
exigem que por ora assim se não proceda. 

Devo accrescentar que presumo que as camaras 
farão ao governo a justiça de acreditar que elle se não 
terá descuidado, nem se descuidará de pugnar pelos 
grandes interesses do paiz e sobretudo pela sua 
dignidade, e que se chegarão a convencer de que, em 
tudo que se tem feito e se haja de fazer, o ministerio não 
esquece um só momento esses sagrados deveres. 
(Apoiados, muito bem.) 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, satisfeita, como acaba de ser, 
pelo meu honrado collega, Sr. ministro de estrangeiros, a 
pergunta que ao governo dirigiu o nobre senador pela 
provincia da Bahia, venho cumprir o dever de responder 
ás outras partes do discurso, com que hontem S. Ex. 
encetou o debate. 

Conservo a mais grata lembrança do modo por 
que o nobre senador tratou-me quando, em 1873, vim 
discutir aqui o orçamento do ministerio do Imperio. Então, 
como agora, recordo-me de que S. Ex. fez reparo sobre o 
facto de não virem todos os annos os membros do 
gabinete actual discutir o orçamento nesta camara. 

Eu poderia hoje reproduzir a resposta que então 
dei ao nobre senador, como foi reproduzido o seu reparo. 

Sr. Presidente, o ministerio de 7 de Março não se 
descuida nunca do dever de adiantar a discussão do 
orçamento; mas, embaraçado por tantos outros trabalhos, 
de que tem dado conta como póde, não lhe chega o 
tempo para o cumprimento de todos os seus deveres, o 
que aliás não póde ser imputado a falta de nenhum dos 
ministros. 

UMA VOZ: – Deve cumpril-os todos. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não tenho que fazer increspações a ninguem, 
mas somente de defender-me. O ministerio tem sempre 
opportunamente tratado do cumprimento de seus 
deveres; se as discussões se teem prolongado, teem 
mesmo ido além do limite que se devia esperar, não é 
delle a culpa; e em todo caso póde ser allegado como 
defesa o facto de haver o ministerio actual promovido e 
realisado reformas, que absorveram quasi todo o tempo 
das sessões anteriores; mais feliz nesta parte do que 
ministerios anteriores, que sem poderam fazer passar o 
orçamento, nem cuidaram de reforma alguma. 

Menos justo parece-me, Sr. presidente, o reparo 
que fez o nobre senador, tambem a respeito da pretenção 
de inverter-se a ordem dos artigos do orçamento, 
começando a discussão pelo que se refere ao ministerio 
da justiça. 

A unica razão, que o nobre senador produziu 
contra semelhante pretenção, foi que assim prejudicava-
se a discussão da politica geral. Mas, Sr. Presidente, 
quando sabemos que em nosso parlamento não faltam 
occasiões para discutir-se politica geral, quando sabemos 
que qualquer dos membros, tanto desta como da camara 
temporaria, teem o direito de interpellar o governo sobre 
qualquer facto novo e grave, a respeito do qual deva elle 
dar logo informações, bem vê V. Ex. que uma pequena 
demora da discussão, em que se podia tratar de politica 
geral, não era motivo que podesse ser anteposto a outro, 
que influisse para se exigir a inversão de que já fallei. 
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O senado sabe que se está discutindo 

presentemente na camara dos deputados a reforma 
eleitoral, e que eu tenho obrigação de acompanhar essa 
discussão... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A isso quem deve 
responder é o Sr. presidente do conselho. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...foi por isso, e por causa do meu máo estado 
de saude, que se tratou da inversão; mas, desde que 
soubemos que alguns Srs. senadores a levaram a mal, 
demo-nos pressa a concordar com seus desejos, e eu 
declarei que estava prompto para vir ao senado. 

Não ha, portanto, nenhum motivo de censura, nem 
quanto á pretenção de que fallou o nobre senador, e 
menos quanto ao facto, porque o facto é que a discussão 
começou e vae correndo como os nobres senadores 
quizeram. 

Sr. Presidente, o nobre senador pela Bahia 
declarou que tinha visto com prazer a eliminação das 
quantias votadas para dotação de Sua Alteza a Sra. 
princeza Januaria e de seu filho o principe D. Luiz, assim 
como para o aluguel de casa da mesma augusta princeza; 
S. Ex. louvou este procedimento, mas estranhou que não 
se tivesse procedido do mesmo modo a respeito do 
principe o Sr. D. Felippe. Entende o nobre senador que, á 
vista do art. 113 da constituição e da lei que regulou o 
dote das princezas irmãs de Sua Magestade o Imperador, 
não póde haver duvida a respeito da cessação do 
pagamento que actualmente se faz áquelle principe. Peço 
licença ao nobre senador para dizer-lhe que o art. 113 da 
constituição, citado por S. Ex., não tem applicação alguma 
ao caso. 

Diz o art. 113: «Aos principes que se casarem e 
forem residir fóra do Imperio se entregará por uma vez 
sómente a quantia determinada pela assembléa, com o 
que cessarão os alimentos que percebiam.» 

Não tem applicação este artigo, digo eu, porque o 
senado sabe que, em virtude do contrato matrimonial, 
foram conservados á Sua Alteza a Sra. D. Januaria e a 
seus filhos os direitos de principes brasileiros, emquanto 
residirem no Brasil ou estiverem em paiz estrangeiro com 
licença do Imperador. Dava-se a segunda hypothese; 
Suas Altezas estavam na Europa com licença de Sua 
Magestade o Imperador, logo conservavam os direitos de 
principes brasileiros. 

Nesse estado de cousas veio para o Brasil Sua 
Alteza o Sr. D. Felippe, começou a servir no exercito e 
aqui se conserva; é claro que este principe tinha todos os 
direitos de seus augustos paes garantidos pelo contrato 
matrimonial; que pelo facto de vir residir no Brasil optava 
por esta patria e fazia a declaração de que queria os 
direitos garantidos pelo contrato matrimonial. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Se, depois, o governo resolveu não conceder 
taes licenças a Suas Altezas, os Srs. conde e condessa 
de Aquila, para se conservarem fóra do Imperio, e elles 
vieram por isto a perder os direitos, garantidos pelo 
contrato matrimonial, a perda desses direitos não é 
estensiva ao principe, que veio para o Brasil e que aqui se 
conserva no exercito. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado; o filho 
segue a condição do pae. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ainda que seja 
maior? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto não é razão, nem 
argumento. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. Presidente, esta opinião me pareceu 
fundada, e eu, não querendo, sobre questão tão 
importante, que se deixasse de proceder com toda a 
segurança, pois que tratava-se de dar ou de tirar direitos, 
de que falla a constituição, ouvi o illustrado parecer da 
secção dos negocios do Imperio do conselho de Estado e 
peço licença para lel-o aos nobres senadores. 

O quesito é este, 2º da consulta (lendo). 
«Effectuada a entrega do dote e, portanto, em vigor a 
disposição do citado § 1º do art. 22 da lei n. 1177 de 9 de 
Setembro de 1862, que manda annullar os creditos da lei 
do orçamento destinados aos alimentos dos principes 
filhos de Suas Altezas, em que estado ficam, ou que 
direitos conservam os ditos principes, especialmente o Sr. 
D. Felippe, que serve no exercito nacional?» 

Respondeu a secção (lendo): «Quanto ao segundo 
ponto, o § 1º do art. 22 da lei n. 1777 citada determina 
que, entregue o dote, fiquem annullados os creditos dos 
§§ 5º, 7º e 8º da lei. Estes §§ 7º e 8º são os que fixam a 
dotação dos dous filhos de Suas Altezas, dotação que, 
nas leis posteriores, não guardou a mesma numeração, 
nem o mesmo algarismo, elevado de 6 para 12:000$000. 

A annullação dos creditos e cessação das 
dotações é clara a respeito de Sua Alteza e seu filho o Sr. 
D. Luiz, que reside fóra do Imperio, porém não do que 
reside no Imperio, em vista do art. 109 da constituição, 
que somente determina a cessação dos alimentos, 
quando elles sahirem do Imperio, caso que não se dá a 
respeito do Sr. D. Felippe. 

A assembléa geral legislativa, que tem mantido 
alimentos aos Srs. D. Luiz e D. Felippe, de conformidade 
com o art. 5º do tratado matrimonial de seus augustos 
paes, parece a competente para resolver a questão a 
respeito do ultimo, em serviço no exercito brasileiro. 

E emquanto, em subsequente lei do orçamento, 
não for omittida a verba respectiva, parece á secção que 
a dotação do Sr. D. Felippe deve continuar a ser paga.» 

O Sr. conselheiro de Estado visconde do Bom 
Retiro accrescentou o seguinte: «Que, quanto ao Sr. D. 
Felippe, á vista do art. 109 da constituição, o qual não 
podia, nem póde ser revogado por lei ordinaria e menos 
ainda por interpretação deduzida de um tratado 
matrimonial, é liquido o direito de Sua Alteza a alimentos, 
emquanto residir no Imperio.» 

A’ vista deste parecer e das razões que já expuz, 
entendi que devia deixar a questão para ser decidida pelo 
poder legislativo, a quem está sujeita. Elle decidirá 
conforme entender de justiça. 

Já vê, pois, o nobre senador que, pelas razões 
allegadas e não por contemplação á magestade da terra, 
não quiz o governo resolver por si uma questão 
importante, grave. Eu não preciso dizer ao senado que o 
desinteresse da familia imperial não permitte allusões, 
como aos que tem sido feitas a este respeito. 
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Passo, Sr. presidente, a outro ponto. O nobre 

senador achou natural a transição; quando fallava da 
contemplação com a magestade da terra, disse que isto 
era tanto mais para estranhar quanto via que o ministerio 
não tinha contemplação alguma com a magestade do céo, 
e como prova accrescentou que os bispos perseguidos 
estão presos. 

Sr. presidente, acompanhando o nobre senador 
nas considerações, que fez sobre este ponto, cabe-me 
primeiramente dizer a S. Ex. que não ha inexactidão 
alguma no que exponho no meu relatorio a respeito do 
facto de 1857. O que eu disse foi que o virtuoso bispo de 
Marianna se tinha recusado a dar instituição canonica a 
um conego apresentado pelo governo dentre dous que 
elle havia proposto. Negou o nobre senador a proposta, 
porém, ella, senhores, me parece perfeitamente clara. 

Dizia o Revd. bispo em officio de 18 de Janeiro de 
1855: «Achando-se vago um canonicato da sé de 
Marianna pela desistencia do conego Joaquim José 
Rodrigues Rego, que Vossa Magestade se dignou elevar 
a arcediago, opposeram-se á vaga o padre Joaquim 
Antonio de Andrade Bemfica e o conego honorario José 
de Souza e Silva Roussin, e attentas as qualidades de 
cada um delles, tenho a honra de propor, em primeiro 
logar, o padre Joaquim Antonio de Andrade Bemfica, 
capellão que tem sido da Sé de Marianna, meu 
companheiro nas visitas episcopaes, onde sempre se tem 
portado irreprehensivelmente.» 

Propunha, pois, em primeiro logar o padre Andrade 
Bemfica, mas não deixava de propor o segundo. 

O SR. ZACARIAS: – Continue a ler. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – E’ verdade, que depois accrescenta o bispo o 
seu juizo a respeito do padre Roussin. 

«Quanto ao 2º (continuando a leitura) além do seu 
genio altivo, todos sabem da falta de honestidade de seus 
costumes e existem effeitos de sua incontinencia.» 

O SR. ZACARIAS: – Logo, não propoz. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Perdoe-me. O bispo propoz. 
O SR. ZACARIAS: – Não propoz. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Propoz em 1º logar um e em 2º logar outro. A 
respeito do que propoz em 2º logar emittiu com franqueza 
o seu juizo, que seria motivo para o governo deixar de 
apresental-o. Não entre nesta questão; não digo se o 
governo fez bem ou fez mal, apresentando na sé de 
Marianna um conego, de quem o bispo dizia as palavras 
que acabei de citar. Mas o facto é que houve proposta, e, 
havendo-a, o governo estava em seu perfeito direito, 
escolhendo aquelle que mais lhe agradasse. O Revd. 
bispo podia ter muito bons motivos para emittir o juizo que 
emittiu, e o governo podia ter informações que 
satisfizessem á sua consciencia para deixar de attender a 
esse juizo, apresentando o padre que mais digno lhe 
parecia. 

O ponto questionado é se houve ou não proposta. 
Das palavras que li evidencia-se que houve. 

O SR. ZACARIAS: – Mas as seguintes que leu 
destroem o effeito da proposta. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – As seguintes são informações desfavoraveis 
ao padre Roussin, mas elle foi proposto. 

Tendo-se dado a proposta do padre Roussin, e 
tendo o governo usado do seu direito de apresental-o… 

O SR. ZACARIAS: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – …seguiu-se a resistencia do Revd. bispo, que 
não quiz dar a instituição canonica. 

Sobre isto houve consulta da secção do conselho 
de Estado dos negocios da justiça, cuja maioria entendeu 
que a instituição canonica á collação era necessaria. 

Ha o parecer do finado Sr. marquez de Olinda, 
parecer luminoso, em que a materia está muito bem 
desenvolvida, e no qual aquelle conselheiro de Estado 
sustentava que, pelo facto de ter o soberano do Brasil 
perdido o grão mestrado da ordem de Christo, não tinha 
perdido, é certo, o seu direito de apresentar, mas não 
tinha todos os direitos que estavam ligados ao grão 
mestrado, concluindo dahi que a collação não era 
necessaria. 

Esta questão, se teve por um lado a opinião do Sr. 
marquez de Olinda, por outro lado teve um parecer muito 
luminoso do finado conselheiro de Estado Euzebio de 
Queiroz, onde sustenta-se com a maior procedencia que 
a Corôa do Brasil conserva todos os direitos que tinha a 
Corôa de Portugal e conserva até por acto especial do 
papa Leão XII. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – A este respeito, eu posso fornecer ao nobre 
senador tudo quanto houve e se escreveu. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já li. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Então, como nega o facto que consta de 
papeis impressos? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não digo isto; é quanto 
á doutrina que abraça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas, senhores, se o nobre senador pela 
Bahia argumenta com o parecer do Sr. marquez de 
Olinda, eu argumento com um acto do seu governo. 

Em 1857, sendo o finado marquez de Olinda 
presidente do conselho de ministros, o ministro da justiça 
de então, Sr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 
resolveu a consulta, mandando que o padre Roussin 
fosse collado. 

Aqui temos que, contra a opinião do Sr. marquez 
de Olinda, ha um acto do seu governo, acto com o qual 
elle foi solidario, e que revela ter S. Ex. mudado de 
opinião. 

Exposto assim o facto, vê o senado que eu não 
affirmei nenhuma inexactidão no meu relatorio, e que o 
acto do Rev. bispo de Marianna, embora determinado por 
motivos muito respeitaveis de consciencia, não deixou de 
ser de resistencia ao exercicio de um direito que tem o 
governo do Brasil. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – E’ preciso que V. Ex. ponha em duvida a bulla 
de Leão XII. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não ponho em 
duvida a bulla, mas sim esse direito que V. Ex. diz que 
existe. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas o direito do padroado é sustentado por 
todos os escriptores, que tenho lido, até por bispos, e 
fundado nos canones. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Depois da 
constituição não ha mais padroado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A Corôa do Brasil está 
circumscripta á nossa constituição. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdoe o nobre senador. O art. 102 pode ser 
a consagração do direito preexistente; e não considero de 
outro modo a consagração do padroado, que existe e 
devia existir. 

Sabem os nobres senadores que o que constitue o 
patrono é a edificação e dotação das igrejas. 

O governo brasileiro tem edificado e dotado as 
igrejas cathedraes e parochiaes. O padroado parte deste 
facto: é do direito canonico. Sua consequencia é a 
apresentação. 

A constituição politica do Imperio, portanto, 
consagrou o direito preexistente. (Apoiados.) 

(Ha um aparte). 
Conheço a opinião que se apresentou na camara 

dos Srs. deputados, quando se tratou da bulla de Leão 
XII; mas permittam os nobres senadores que eu adopte a 
opinião contraria. 

O nobre senador pela Bahia argumentou com a 
moderação, que teve então o governo, opposta ao 
procedimento que tem presentemente. Mas eu peço a S. 
Ex. que note a grande differença que existe entre um e 
outro caso. 

A resistencia do reverendo bispo de Marianna 
versava sobre uma individualidade. Elle apresentava-se 
com a autoridade que lhe dão o cargo, idade e virtudes, 
declarando que, sem querer desobedecer ao governo, 
tinha motivos de consciencia, e motivos fortissimos para 
não aceitar em seu cabido um padre de máos costumes. 
Não negava o direito do governo; dizia somente que não 
o podia fazer em sua consciencia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto nada tem com o 
direito. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em todo caso tratava-se, como já disse, de 
um facto individual. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O que tem isto? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O proprio governo, compenetrando-se dos 
motivos que influiam na resolução do Rev. bispo, poderia 
ceder de um direito que era seu, poderia adiar o 
cumprimento de suas ordens. 

Não é assim quanto ao conflicto actual; porque 
neste poem-se em duvida principios geraes, theses 
constitucionaes, a propria soberania nacional. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O governo não póde 
ceder nem adiar direitos; não fórma um patrimonio seu, 
não são a sua herdade. Que doutrina! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Outro facto que vem exposto no relatorio, e 
que o nobre senador pela Bahia contestou, é que o 
venerando bispo do Pará se tivesse levantado contra o 
decreto pelo qual o Sr. marquez de Olinda regulou o 
ensino nos seminarios episcopaes. O proprio nobre 
senador reconheceu que, antes desse decreto, o ensino 
nos seminarios estava mais sujeito á direcção e 
inspecção do governo. 

Eu não preciso recordar factos praticados por 
alguns ministros, aliás mui respeitaveis, segundo os 
quaes aquelle ensino não poderia ser abandonado 
sómente aos bispos. 

O Sr. marquez de Olinda fez concessões aos 
Revs. bispos, deu-lhos quasi a direcção exclusiva do 
ensino nos seminarios episcopaes, unicamente com 
restricções quanto ao provimento das cadeiras e 
fiscalisação dos dinheiros publicos, destinados ao 
pagamento dos professores. Insurgiu-se o Sr. bispo do 
Pará, declarando que era contra a dignidade do 
episcopado, contra os seus direitos o que o governo fazia; 
que era uma verdadeira usurpação desses direitos. 
Travou-se questão muito renhida, não ficou em simples 
pedido de informações, como disse o nobre senador. 

A questão não foi adiante, nem teve as 
consequencias do conflicto actual, porque então os 
protestos do Sr bispo do Pará não se traduziram em 
factos de desobediencia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já se vê que o governo 
está se vingando das culpas velhas. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle cedeu de sua pretenção. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ odio velho. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Odio velho não 

cansa. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Odio de quem? 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Do governo, que 

não gostou dessa resistencia. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu menciono estes factos como symptomas 
da resistencia, que ultimamente se manifestou, como 
indicio das pretenções exageradas de alguns bispos do 
Brasil. Os factos deram-se, as pretenções eram injustas; 
não sei como os nobres senadores condemnam a 
allegação dos factos! 

Sr. presidente, mais notavel ainda pareceu-me a 
injustiça do nobre senador, quando disse que a tendencia 
geral do governo é para dirigir e dominar o ensino 
ecclesiastico. 

O SR. ZACARIAS: – Era. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O facto entre nós é o contrario. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Que irrisão! O governo 

invade a esphera espiritual, os bispos são condemnados 
iniquamente por sua ordem, e o facto entre nós é o 
contrario! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O facto entre nós é o contrario, repito. Em 
1863 um decreto do governo fazia concessões aos 
bispos, e libertava, se o nobre senador quer a expressão, 
o ensino ecclesiastico permittido allegar tambem que as 
disposições que eu nutria eram taes, que fiz ao bispo de 
Olinda a 
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concessão de que fallou o nobre senador. Ninguem 
pretendia nem pretende dirigir, ou dominar o ensino 
ecclesiastico; mas sou hoje forçado pelas circumstancias, 
pelos factos conhecidos, a declarar que confesso-me 
arrependido do que fiz, e reconheço a necessidade de 
não abster-se o governo inteiramente de alguma 
intervenção, que deve ter nesta materia. 

Sr. presidente, o terceiro facto que alleguei no 
relatorio é o procedimento de alguns bispos, não 
querendo pôr em concurso as parochias vagas. 

Não preciso dizer ao senado quanto este 
procedimento contraria a lei canonica e a lei civil. Os 
bispos contravem deste modo as disposições claras e 
expressas, aliás muito convenientes, tanto do direito 
canonico como do civil. 

Tem-se allegado que faltam padres habilitados 
para as parochias, mas eu não cessarei de ponderar que 
o melhor meio de se reconhecer se existem ou não 
padres habilitados é o que manda o concilio tridentino, é o 
concurso (apoiados); e, se os bispos não recorrem a este 
meio, mostram que querem desobedecer á lei, dando 
como verificado um facto que precisa de verificação. 

Quando fui interrogado pelo nobre senador pelo 
Ceará, o Sr. Pompeu, sobre esse facto, perdoe-me o 
nobre senador pela Bahia dizer-lhe, eu não justifiquei, não 
disse que o procedimento era bom; disse somente quaes 
os motivos que os bispos allegavam em sua defesa; e, 
interrogado ainda por que não empregava meios para que 
os bispos cumprissem seu dever, respondi que neste 
ponto encontrava difficuldades. Os bispos teem no 
processo de habilitação, nos exames a que os 
concurrentes se sujeitam e na proposta, meios taes que 
podiam inutilisar o concurso; foi como respondi; mas não 
louvei, não podia louvar o procedimento que tinham; e, 
digo conscienciosamente, espanta-me que, quando se 
declaram os clerigos brasileiros incapazes de ser providos 
nas parochias, estejam sendo nomeados padres 
estrangeiros que aqui chegam, os quaes se mostram tão 
inhabilitados como o nobre senador nos referiu hontem 
(apoiados), e dos quaes constam factos bem tristes 
(apoiados), que levam o governo a considerar urgente 
qualquer providencia no sentido de tornar difficil, ou de 
impossibilitar a sua nomeação interina. (Muitos apoiados.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Principalmente 
hoje que o clero brasileiro é mais instruido. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diz-se que o clero brasileiro não é 
sufficientemente habilitado; eu ponderarei, entretanto, que 
na diocese de Goyaz, onde o bispo mostra sentimentos 
de obediencia ás nossas leis, ha concursos e são bem 
providas algumas parochias. Na diocese da Bahia ha 
concursos e as parochias são providas. (Apoiados). O 
Rev. e virtuoso bispo de Marianna faz concursos, e as 
parochias são providas. (Apoiados.) Ha da parte de 
alguns outros bispos proposito, e este proposito eu não 
posso interpretar senão como desobediencia á nossa lei 
civil. (Apoiados.) 

Citei o facto de haver um dos bispos actuaes 
negado o padroado, e parece-me que o nobre senador 
deu razão a esse bispo; não sei, porém, onde foi o nobre 
senador procurar fundamento para essa opinião, pois 
que, assim em canonistas, como nos pareceres do 
conselho de estado, a 

que recorreu para basea-la, que vejo claramente 
estabelecido é que o padroado existe, não póde deixar de 
existir. 

Não se nega em nenhum desses pareceres, lidos 
pelo nobre senador, o direito de apresentação; o que 
apenas negava o Sr. marquez de Olinda é que esse 
direito tenha todas as consequencias que tinha quando 
exercido em virtude do grão-mestrado da ordem de 
Christo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Parece estarmos em 
pleno Portugal antigo... Não parece? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quer-se voltar 
para traz. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, creio ter dito quanto basta 
para mostrar que o nobre senador não teve razão, quando 
impugnou a exposição de meu relatorio. Os factos que 
citei são verdadeiros e creio que a todos parecerá que 
taes factos indicam a resistencia de que fallei. 

Diz, porém, o nobre senador que outro é o motivo 
do conflicto actual; que os bispos não resistem de modo 
algum ás nossas leis civis; que tudo provém da 
maçonaria, e que é porque a maçonaria governa que a 
questão nasceu. 

Senhores, não tenho necessidade de entrar em 
largos desenvolvimentos sobre uma questão já tão 
debatida. Direi, porém, ao nobre senador que, se S. Ex. 
louvou a moderação do governo quando, insistindo pela 
collação do conego Roussin, não mandou processar o 
bispo, como aliás se lhe aconselhou; tambem neste 
deploravel conflicto, que ainda dura entre nós, o governo 
esgotou todas as medidas de prudencia para que o bispo 
que levantou a questão reconsiderasse o seu acto e 
evitasse a luta que todos lamentamos. 

Se o governo de então teve prudencia, permitta-
me o nobre senador dizer que tambem teve toda 
prudencia o governo actual. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Senhores, recordarei que a questão tinha 
começado havia muito e que o governo, embora instado 
pela imprensa por muitas vozes do parlamento, abstinha-
se de tomar uma deliberação; appellava para a reflexão e 
para o tempo; esperava que o Sr. bispo de Olinda 
reflectisse sobre as tristes consequencias de seu 
procedimento. 

Peço licença ao nobre senador para dizer-lhes em 
que termos dirigi-me ao Sr. bispo de Olinda, a quem me 
ligavam relações antigas de amizade. Escrevi-lhe em 20 
de Fevereiro de 1873 nestes termos (lendo): «Estou muito 
inquieto com a questão maçonica e infelizmente vejo que 
a acção do tempo não a tem modificado. Receio que as 
manifestações de resistencia á resolução que V. Ex. 
Revma. tomou prosigam e perturbem a ordem publica 
nessa provincia. Receio tambem que V. Ex. Revma. seja 
levado pela coherencia a estender a todas as irmandades 
a providencia que já deu a respeito de muitas, e, quando 
isto acontecer, Deus sabe o que será. Prevejo que V. Ex. 
Revma. terá contra si quasi toda a população do Recife, 
animada pelas adhesões, que vão chegando de outras 
provincias, e incitada a outros meios de opposição.» 
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Depois de muitas outras observações, dizia-lhe eu: 
«Ainda não ha resolução tomada pelo governo 

imperial; eu tenho evitado tomal-a em respeito a V. Ex. 
Revma., pela muita consideração que me merece e que 
eu devo á autoridade ecclesiastica; mas não sei até 
quando poderei esquivar-me á intervenção, que é 
solicitada e que os factos podem tornar urgente e 
indispensavel. 

Nestas circumstancias e cheio de verdadeira 
afflicção, venho rogar a V. Ex. Revma. que escogite meios 
de nada adiantar na questão e de moderar a opposição, 
até que pelo tempo, pela reflexão, ou por meio de 
providencias mais opportunas, cesse para o governo a 
obrigação de conjurar os perigos de ordem publica, e se 
offereça a V. Ex. Revma. occasião de conseguir de suas 
ovelhas pacificamente, pela autoridade moral da Igreja, 
que lhe aceitem os conselhos e determinações. O tempo 
é um grande remedio e o que em certas occasiões e 
circumstancias levanta resistencias e clamores geraes, 
em outras faz-se com grande facilidade, com um só acto, 
com uma só palavra...» 

O SR. ZACARIAS: – E’ bom ler tudo. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Hei de ler desta carta o que me convier. Mas 
se V. Ex. faz questão, lerei toda. Contém, porém, outros 
pontos que não vem á questão e por isto não leio. 

O SR. ZACARIAS: – Seria bom que publicasse a 
carta toda; é um documento historico; quem sabe se os 
paragraphos separados não dizem alguma cousa? 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Occorria a questão em Pernambuco, 
levantando alli, aqui e em todo o Imperio grandes 
clamores. O governo recorria aos meios pacificos, ao 
conselho, á supplica, pedindo ao bispo que elle proprio 
escogitasse meios de conjurar a tempestade, que se 
levantava em sua diocese. A resposta dada pelo Revd. 
bispo de Pernambuco a este procedimento, assim 
amigavel e pacifico do governo, era a que todos sabem, – 
cada vez mais decidido e provocador de resistencia. 

Deu-se o facto que se tinha previsto; a ordem 
publica foi perturbada em Pernambuco. Os actos do bispo 
ameaçavam de maior perturbação aquella provincia. 
Nestas circumstancias, podia o governo deixar de intervir 
com a autoridade que lhe conferem as leis civis do 
Imperio? podia o governo deixar de fazer justiça ás partes 
que a elle recorriam? 

Foi só em 12 de Junho, depois de factos de grave 
perturbação da ordem publica, que o governo decidiu a 
questão; e, embora na sua decisão tivesse ainda 
escogitado as palavras de maior moderação e cortezia, o 
senado e o paiz se recordam de que a taes palavras o 
Rev. bispo de Olinda replicou com termos offensivos, pelo 
menos muito altivos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A altivez é um crime 
nesta terra? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Respondeu em 
termos muito convenientes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – De que lado, pois, está a provocação? da 
parte do governo, que deixava correr o tempo a vêr se o 
bispo, reconsiderando os seus actos, evitava os factos, 
que se deram, e a decisão 

que o governo se viu obrigado a tomar? ou da parte do 
bispo, que, provocando, por actos menos prudentes, o 
conflicto actual, respondia ao governo do modo que todos 
nós sabemos? 

Diz o nobre senador pelo Ceará que a resposta do 
bispo foi dada em termos muito convenientes. Eu. deixo a 
cada um dos nobres senadores que leram essa resposta 
dizer se ella devia partir de um bispo, dirigindo-se ao 
governo do seu paiz. 

O SR. ZACARIAS: – Mas o que disse o bispo? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não preciso recordar os termos ahi 
empregados; em todo caso, o que importa examinar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ um crime nesta 
terra, um contrabando horroroso! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não será para V. Ex., e conforme os habitos 
que cada um tenha de enunciar-se a respeito de outro; 
mas ha de permittir que eu considere muito offensivos, 
pelo menos muito altivos, os termos com que o bispo 
respondeu ao governo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O governo tem lá que 
entender com a altivez de quem quer que seja? 

O SR. ZACARIAS: – E’ que a carta não foi 
amorosa. 

O SR.SILVEIRA LOBO: – Portanto, cadêa. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Art. 96 com elles. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Em todo o caso, o Rev. bispo de Olinda, 
nesse documento que o nobre senador achou tão 
innocente, negava ostentosamente direitos, que nenhum 
bispo ainda tinha posto em duvida. E' assim que o 
beneplacito era condemnado pela igreja, elle não o 
admittia; um recurso á Corôa era tambem um meio... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não existe; é uma 
usurpação que se está fazendo neste paiz contra a 
constituição. Admitte-se isto por conveniencias 
magestaticas. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 
O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – Pois 

não ha o decreto de 1857? 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Era direito da Corôa 

despotica portugueza; não da nossa. 
O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – Ainda 

não vi propor-se a revogação desse decreto. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é decreto do 

governo, sem base legal. 
O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – 

Consagra o recurso á Corôa. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não podia dar, como 

demonstrei aqui cabalmente e ainda não vi razão que 
abalasse a convicção que tenho. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Difficilmente o nobre senador que me 
interrompe com seus apartes poderá mostrar paiz livre e 
catholico... 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu fallo da nossa 
constituição. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A nossa constituição consagra o direito de 
beneplacito. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu peço a V. Ex. que 
me diga qual a attribuição, que confere á Corôa o direito 
de conhecer desses recursos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A constituição consagra o direito do 
beneplacito, e o bispo de Olinda julgava-se com 
autoridade sufficiente para negar... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Negava a 
legitimidade. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e recurso á Corôa, que está na legislação 
de muitos outros paizes. Era direito anterior, direito que 
nos veiu da legislação de Portugal, direito que foi 
regulado no Brasil duas vezes e a ultima em 1857, pelo 
nobre senador pela Bahia, chefe de partido liberal. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Em nenhuma 
das vezes com direito. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Seja como fôr, o ministerio actual encontrou 
direito constituido, não fez senão usar elle; nada inventou, 
nada inovou. O que não podia era dizer: esse direito não 
existe... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A Corôa não tem tal 
direito e ninguem, por mais presumpção que tenha, póde 
provar o contrario. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que o governo não podia era dizer: o direito 
constituido nada vale, ou a nossa vontade é que isto nada 
valha... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ahi não ha 
direito constituido; ha decretos illegaes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto é o que não podiamos dizer. 

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Se o nobre senador nega o direito, porque 
vem dos reis de Portugal, então nega quasi toda a nossa 
legislação. (Apoiados). Mas o que o governo não podia 
era dizer aos cidadãos aggravados pelo procedimento dos 
bispos e que vinham pedir justiça: «não vos devemos 
nada, porque a legislação que existe é como se não 
existisse.» Esse passo só pódem dar aquelles que, como 
o Rev. bispo do Pará na sua obra recentemente 
publicada, Direito contra Direito, dão á Igreja, dão aos 
bispos o poder de declarar nullas e irritas as leis civis. Se 
os nobres senadores, alguns, aliás, liberaes muito 
adiantados, podem conformar-se com essa theoria e 
reconhecem um poder, que entre nós tenha o direito de 
declarar sem effeito as leis, que resultam da soberania 
nacional, eu declaro que, qualquer que sejam as 
condemnações, nunca me submetterei a semelhante 
theoria. 

Sr. presidente, como disse, não pretendo entrar 
em grandes desenvolvimentos sobre a questão religiosa, 
já tão debatida. 

O certo é que o governo não podia conformar-se 
com o procedimento dos bispos, os quaes, de propria 
autoridade, declararam revogadas leis civis, como 
aquellas em virtude das quaes existem os compromissos 
das irmandades. O certo é que o governo do Brasil não 
podia tolerar que os bispos se erigissem em poder 
sufficiente para declarar sem effeito a legislação em vigor. 

Passo, Sr. presidente, a tratar de outras 
observações que fez o nobre senador pela Bahia. 

Censurou o nobre senador que eu tivesse 
expedido o decreto de 2 de Outubro de 1873, que creou 
mesas de exames nas provincias. 

Pareceu ao nobre senador que eu procedera 
illegalmente; e para affirmal-o leu a disposição de um 
decreto, em virtude do qual só teem validade para as 
matriculas nos cursos superiores exames feitos no 
collegio de Pedro II, na inspectoria de instrucção publica e 
nos cursos annexos ás faculdades de direito. 

Esta questão já foi discutida na camara dos Srs. 
deputados: bastar-me-á, portanto, reproduzir a resposta 
que lá dei. 

Ninguem póde contestar a conveniencia de crear 
essas mesas de exames. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. retrogradou no ensino, 
relaxou-o. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O facto que conheço é o seguinte: em todas 
as provincias crearam se lyceus, atheneus, cursos de 
humanidades com diversos nomes. Nesses 
estabelecimentos a principio as materias eram bem 
ensinadas. Havia mesmo provincias, como a do 
Maranhão (apoiados), em que os preparatorios eram mais 
cuidadosamente ensinados do que em qualquer outra 
parte. Mas pelo facto de não valerem os exames 
prestados alli e serem os estudantes obrigados a 
transportar-se com grandes despezas para os pontos em 
que os mesmos exames poderiam ser feitos validamente, 
ficaram em completo abandono taes estabelecimentos. 
Uma ou outra provincia fazia grandes esforços para 
mantel-os; mas elles decahiam visivelmente. 

Nestas circumstancias occorreu ao governo a idéa 
de manter nas provincias estabelecimentos geraes de 
ensino secundario, que satisfizessem a necessidade a 
que se não tinha podido attender nos estabelecimentos 
provinciaes. 

Eu, porém, Sr. presidente, entendi que podia 
chegar desde logo ao mesmo fim sem as despezas que 
aquella idéa havia de acarretar. 

Não contestam os nobres senadores que, tendo os 
exames feitos na inspectoria da instrucção publica toda a 
validade, podia o governo multiplicar as mesas de exames 
na Côrte para todos os estudantes que viessem de 
qualquer procedencia, de qualquer provincia. Assim em 
vez de multiplicar as mesas na Corte, mandei creal-as nas 
provincias. 

O SR. ZACARIAS: – Mandei creal-as! Quem lhe 
deu autoridade para isso? Em todo caso o Imperador é 
quem manda. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não façam os nobres senadores questão da 
palavra – mandei –; se ella offende os ouvidos de V. Exs., 
retiro-a. 
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O SR. ZACARIAS: – Mandei! O Imperador não 
póde dizer – mandei –, desde que a lei não autorisava. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. gosta tanto de autoridade que, ouvindo 
qualquer expressão que signifique autoridade, fica 
incommodado; parece que é seu monopolio. 

O SR. ZACARIAS: – Pelo contrario, como liberal, 
eu impugno o emprego das palavras – autoridade e 
mando, quando não teem logar. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Já disse que não faço questão da palavra – 
mandei. – 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mandei é proprio de 
mandão. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Como querem que diga? 

O SR. ZACARIAS: – Decreto... 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Pois bem, o decreto eu formulei mandou... 
O SR. ZACARIAS: – Ora, porte-se serio. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Estão me censurando, pergunto como 
querem que me exprima, e agora dizem – porte-se sério –
! Então, venha a seriedade de lá. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Qualquer que seja a resposta que o nobre 
senador tenha de dar-me, ouvil-a-hei com attenção, e 
espero que tambem replicarei como entender conveniente 
e for do meu dever. 

O SR. ZACARIAS: – Eu tambem cumprirei o meu 
dever. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que dizia eu, Sr. presidente, é que o 
governo podia multiplicar as mesas de exame na Côrte 
conforme a concorrencia de examinandos; isto é, se de 
todas as provincias viessem centenas de estudantes 
prestar exames na Côrte, o governo poderia multiplicar as 
mesas. O que mandou o decreto que eu formulei? 
Mandou que com um pessoal identico, nas mesmas 
condições, com o mesmo processo de exame, se 
estabelecessem as mesas nas provincias. 

O SR. ZACARIAS: – Contra a lei. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Póde na Côrte inspirar confiança para dirigir 
os exames um individuo que o governo nomeia inspector 
geral da instrucção primaria e secundaria, e não póde um 
outro, seu delegado, inspirar nas provincias a mesma 
confiança? Póde o governo compôr as mesas na Côrte 
com pessoal de sua escolha, serem validos e bons os 
exames feitos aqui, e não póde com pessoal tambem de 
sua escolha e confiança, compôr mesas identicas nas 
provincias? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Essa não é a questão. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O que era preciso era que os exames fossem 
feitos do mesmo modo; esta condição preenche-se. Não 
vejo, pois, que se possa atacar, por illegal, semelhante 
providencia. 

O SR. ZACARIAS: – Porque é util, é legal! 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu separei a questão de utilidade da de 
legalidade. 

O SR. ZACARIAS: – Relaxou os estudos. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – E’ muito cedo ainda para se conhecer se tal 
providencia relaxou os estudos. Segundo as informações 
que tenho, os exames teem corrido com muita 
regularidade, salvo em um ou outro ponto; mas não é de 
admirar que uma ou outra irregularidade se tenha dado 
em taes exames nas provincias, quando é sabido que 
aqui na Côrte, ha muitos annos, apezar dos esforços que 
se teem empregado, não se tem podido conseguir que 
elles se façam com a severidade necessaria. Estou, 
porém, persuadido de que, perseverando o governo nos 
seus esforços para que os exames sejam elevados á 
altura conveniente, todas as provincias ganharão muito 
com isso. 

O nobre senador pôde bem avaliar se era ou não 
uma difficuldade, insuperavel a muitos talentos 
desfavorecidos da fortuna, transportarem-se para uma 
provincia, para uma cidade remota com muitas despezas, 
afim de fazerem um curso de preparatorios e depois um 
curso de direito ou de medicina. 

Conheço muitos moços que hoje figuram 
distinctamente em diversas carreiras, a alguns dos quaes 
já ouvi que não teriam podido attingir á posição que 
occupam, se por felicidade sua não se achassem em um 
logar onde havia facilidade de estudar preparatorios. 

O SR. ZACARIAS: – Estudem os preparatorios e 
vão fazer exames nas faculdades. Isto é o que mandava a 
lei. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Fazer exames, como diz o nobre senador, 
nas faculdades, segundo mandava a lei... 

O SR. ZACARIAS: – E manda. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio):– ...era uma difficuldade muito grande. 
O SR. ZACARIAS: – A difficuldade não se remove 

com um acto arbitrario. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Todos comprehendem que é muito difficil 
agglomerar alguem diversas materias e apresentar-se 
para fazer exame de todas em alguns dias, ou mesmo em 
um mez. O nobre senador póde citar o facto que citou 
hontem; é uma excepção. 

O SR. ZACARIAS: – Só foi excepção, porque 
quizeram que os estudantes fizessem exame em poucas 
horas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador pela Bahia occupou-se de 
um projecto que aqui passou sob seus auspicios, mas que 
foi rejeitado na camara dos deputados. Esse projecto 
dava aos actuaes oppositores da faculdade de medicina o 
direito de serem providos independentemente de 
concurso, e por antiguidade, nas cadeiras que fossem 
vagando. 

Eu senhores, não sou infenso á idéa; acho que, 
desde que se tem passado por um concurso feito 
regularmente, póde-se por antiguidade passar a lente 
cathedratico. 
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Mas notarei ao nobre senador que, pelo facto de 
estarem os oppositores das faculdades de medicina 
sujeitos ao segundo concurso e por outros motivos que 
omittirei nesta occasião, aconteceu que nem sempre 
fosse nomeado oppositor quem tivesse grande 
merecimento para ser lente effectivo. O facto é 
reconhecido e attestado pelos proprios professores das 
faculdades aos quaes tenho ouvido. Nessas 
circumstancias pareceu-me que não podia aceitar um 
projecto, que dava aos oppositores sem mais restricção o 
direito de serem promovidos por antiguidade. 

Declarei então que, se quizessem apresentar um 
projecto nos termos do regulamento que actualmente rege 
a escola polytechnica, eu não duvidaria aceital-o. Nesse 
regulamento se diz que os substitutos (taes foram 
declarados os repetidores) passarão a lentes, precedendo 
informação da congregação a respeito de seu 
procedimento moral e aptidão intellectual. Esse 
regulamento dá ao governo o direito de aposentar os 
substitutos, que não poderem passar a lentes 
cathedraticos. Se a respeito das faculdades de medicina 
se apresentasse disposição identica, não duvidaria 
aceital-a; mas como se apresentou, reconhecendo sem 
nenhuma restricção o direito de serem os oppositores 
promovidos a lentes, entendi que seria um desserviço ao 
estudo da medicina aceitar semelhante disposição. 

Sei que nas faculdades de medicina estão como 
oppositores moços muito dignos e que promettem honrar 
o magisterio; mas basta que eu tenha consciencia de que 
mais de um e talvez muitos não estejam no caso de ter 
essa promoção, para não aceitar um projecto nos termos 
em que foi aqui apresentada a emenda. 

Perguntou-me o nobre senador que destino dou 
aos donativos que se fazem em favor da instrucção 
publica. 

O SR. ZACARIAS: – Não perguntei o destino que 
dava. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Bem. Negou o nobre senador que o governo 
tivesse o direito de receber e applicar esses donativos. 

O SR. ZACARIAS: – Deve dar conta ao corpo 
legislativo, para applicar á instrucção publica conforme 
elle determinar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Entende o nobre senador que o governo, 
recebendo donativos feitos em favor da instrucção publica 
e recolhendo-os ao thesouro, deve dar disto conta ao 
poder legislativo para fazer applicação conforme este 
determinar. 

O SR. ZACARIAS: – Vem a ser um fundo especial 
para a instrucção. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ novo este modo de entender as cousas... 

O SR. ZACARIAS: – Pois é o que deve 
prevalecer. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e hontem mesmo o nobre senador 
confessou-nos que no tempo de guerra... 

E’ verdade que S. Ex. accrescentou logo: «Mas 
estavamos em guerra, tinhamos grandes necessidades, 
urgencias; o que haviamos de fazer?» 

O modo de entender é nove. Os donativos tinham 
sido até agora recebidos pelo governo e por este 
applicados segundo as intenções do doador. 
Comprehende-se bem que muitos individuos podem 
concorrer com pequenas quantias, que não chegam para 
nenhuma construcção, para nenhum acto util da 
instrucção publica, mas que, depositadas nas mãos do 
governo, este possa fazer do total uma applicação util e 
conforme á intenção dos doadores. Era o que se tinha 
feito antes da theoria do nobre senador, expendida 
hontem. 

O SR. ZACARIAS: – Perdoe-me; V. Ex. ouviu 
hontem pela primeira vez, mas eu a tenho repetido aqui 
muitas vezes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas não fez assim quando ministro, porque 
então recebia os donativos e applicava-os ás despezas da 
guerra. 

O SR. ZACARIAS: – Tudo quanto havia no 
thesouro applicava-se á guerra. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mesmo o que o poder legislativo não dava 
para a guerra? 

O SR. ZACARIAS: – Dava; dava até papel-moeda. 
E’ preciso confessar que o periodo decorrido durante a 
guerra não é regimen para se continuar; é preciso 
reconhecer isto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Durante a guerra o governo recebia os 
donativos feitos por particulares e applicava-os ao fim 
destinado pelos doadores; e o que se está fazendo 
agora? O governo recebe donativos que os cidadãos 
querem prestar em bem da instrucção publica e os applica 
segundo a intenção dos doadores. 

Posso asseverar ao nobre senador e provar-lhe, 
quando queira, que todos os donativos são recolhidos ao 
thesouro como deposito, ahi escripturados; vae o 
conhecimento de cada um donativo para a secretaria do 
Imperio, e, conforme as necessidades da instrucção, para 
construcção de casas e como auxilio ás sociedades 
litterarias, propagadoras da instrucção publica, o governo 
os manda applicar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sem direito algum. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sem direito? Eu creio que neste caso se póde 
bem dizer que o governo procede como procurador dos 
particulares, que fazem esses donativos. 

O SR. ZACARIAS: – Não é procurador dos 
particulares. Isso é renda da nação... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Se o nobre senador entender que o modo que 
indica é melhor, não duvido tomar com S. Ex. o 
compromisso de proceder assim. O que não podia suppor 
é que ao nobre senador parecesse mal, o que antes não 
lhe tinha parecido, que me censurasse hoje por aquillo 
que fez em grande escala, sem que nunca se levantasse 
reclamação de qualidade alguma. 

A respeito de donativos feitos pelos particulares 
com destino a qualquer ramo do serviço publico, foi 
sempre este o modo de proceder. Lembrarei ao nobre 
senador que não se procede differentemente quanto ao 
hospicio de 
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Pedro II. Por minhas mãos ou por meu intermedio tem o 
nobre senador recebido donativos, que vão para a caixa 
daquelle estabelecimento, e que alli são applicados 
segundo os planos... 

O SR. ZACARIAS: – Existentes, approvados pelo 
governo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Bem. O que faz o governo com os donativos 
feitos em favor da instrucção publica? Existindo differentes 
construcções em andamento, applica-os a estas 
construcções. Tendo aceitado donativos que se fazem com 
a declaração de que são para taes e taes estabelecimentos 
nas provincias, e mando entregal-os aos respectivos 
presidentes para que os appliquem. E’ exactamente o que 
está fazendo o nobre senador como provedor da Santa 
Casa da Misericordia, e o que tinha feito antes como 
ministro da fazenda. 

O SR. ZACARIAS: – A differença é immensa. O 
caso é que o provedor da Santa Casa não tem bolsinho. E’ 
necessario que se conheçam esses planos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Os planos estão expostos... 

O SR. ZACARIAS: – Hei de fallar sobre isto 
extensamente; mostrar a differença que ha. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Estou prompto a ouvir a V. Ex. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E sobre o 
interdicto nada disse! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ verdade. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador pela Bahia fallou de algumas 
emendas que foram approvadas pela camara. Uma dellas 
refere-se aos professores de inglez e de francez. Não se 
sabe bem por que esses professores teem vencimentos 
inferiores aos de latim, da geographia, de rhetorica e outras 
materias. 

Pareceu bem á camara equiparar esses 
vencimentos e approvou neste sentido uma emenda. A mim 
pareceu-me que não devia impugnal-a; era um acto de 
justiça igualar aquelles vencimentos; e porque hão de ser 
conservados esses dous professores com vencimentos 
inferiores aos outros? 

A respeito da escola normal direi somente ao nobre 
senador que a emenda é da iniciativa de um Sr. deputado e 
passou com esta clausula: «Até que o governo crêe escolas 
normaes». Como aquella creação, de iniciativa particular, 
está prestando alguns serviços e póde prestal-os emquanto 
o governo não crear escolas normaes, para o que já pediu 
os fundos necessarios, parece que é digna de alguma 
protecção e entendi que não devia combater a emenda. 

Peço licença ao nobre senador para não 
acomp

ador levou a mal que eu, tendo ouvido 
censur

levei a mal; senti. 
ro do 

Imperi

anhal-o nas observações que fez a respeito da 
empresa funeraria. 

O nobre sen
as feitas a esse serviço... 
O SR. ZACARIAS: – Não 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Minist
o): – ...não acudisse logo contestando. Mas, 

senhores, ouvi allegar factos, e comquanto tenha perfeita 
confiança 

a certeza de que o serviço que corre sob a direcção de S. 
Ex., corre sempre bem, desde que se allegavam factos de 
que eu não tinha conhecimento, não podia, somente porque 
presumia e confio que o nobre senador dirige muito bem 
aquelle ramo do serviço, dizer: «Tudo isto é falso, 
contesto.» Era preciso vêr, verificar se com effeito tinha 
razão o deputado, que fazia as queixas ou censuras. 

Não ha, pois, motivo para que o nobre senador se 
sinta do meu procedimento, e se eu lhe posso dar uma 
compensação, esta será a declaração que faço muito 
solemnemente, que, a respeito de serviços dirigidos pelo 
nobre senador, eu sou mais cauteloso do que S. Thomé, 
que não cria senão vendo, e eu, ainda vendo que vae mal, 
quererei crêr que vae bem. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente, não 
esperava fallar em hora tão adiantada sobre o orçamento do 
Imperio, que não só exige um estudo acurado, como dá 
direito a discorrer sobre a politica geral. Tenho tanto a dizer 
que me parece não poderei limitar-me á hora marcada para 
esta discussão, mas, afim de que não falte em um momento 
dado, quem venha discutir as questões que merecem a 
nossa attenção e estygmatisar o gabinete que viola a lei, eu 
me apresento na tribuna. 

Senhores, não sei por onde comece, porque de um 
lado chama-me a questão que se tem denominado 
religiosa; de outro lado attrahem-me questões de ordem 
secundaria, que dizem respeito á politica tambem geral do 
Estado; e finalmente as questões propriamente ditas do 
orçamento. 

Principiarei, pois, por aquella que, no meu espirito e 
no meu coração, tem o primeiro logar, a questão que se tem 
denominado religiosa: ab Jove principium. 

Antes, porém, de fazel-o, peço a attenção do senado 
para dirigir-me ao Sr. visconde de Nitherohy, que, em uma 
das sessões ultimas, avaliou de um modo injusto e 
inconveniente a maneira por que eu me apresentava nesta 
tribuna. 

Senhores, tal censura, e direi mesmo taes apodos, 
dirigiu-me o Sr. visconde de Nitherohy, que é do meu dever 
e da minha dignidade repellil-os tanto quanto me é possivel. 
E como estou certo de que vós os julgaes immerecidos, não 
duvido lel-os para que, comparando a defesa com a 
accusação, possaes dizer, se aquella não excedeu os 
justos limites que me são prescriptos pela honra e pelo 
dever. 

O nobre visconde de Nitherohy, na parte de seu 
discurso que me dizia respeito, disse (lendo): 

«Deu largas a uma declamação que se tornou 
escandalosissima, não passou de uma successão de 
maldições, de condemnações, emfim um continuo 
praguejamento para não dizer xingamento.» 

Disse ainda o nobre senador que eu era dirigido por 
uma paixão odienta, pelo furor de tudo deprimir. Disse, que 
a linguagem, de que uso, é a labareda de uma paixão, e não 
a manifestação da verdade; denota uma temeridade odiosa 
por não inteirar-me dos factos, a renuncia dos simples 
dictames do bom senso. 

Senhores, cito estas palavras sem rubor, porque 
estou certo de que nos vossos corações me tendes já 
absolvido pela injustiça, que ellas encerram. 

Mas, perguntarei, se eu senador opposicionista, que 
profligo os máos actos do governo, como é dever de todo 
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opposicionista, a quem não pertence lançar flores por sobre 
o caminho por onde passa o governo, mereço censura, não 
posso dizer ao nobre senador: «Vós tendes o furor de tudo 
elogiar e justificar todos os crimes, todos os actos injustos 
do governo? Vós que assumistes esta posição, boa ou má, 
de leader, não vindes todos os dias envernisar horrores?» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Muitas vezes é mais 
govern

: – No caracter de 
opposi

ostrar que o governo do paiz, procedendo assim, 
não sa

do governo, sem 
penetr

gma da opposição, e quando 
os pro

o da 
Nemes

adãos, sou uma voz que 
clama 

GUEIRA DE MELLO: – As nossas posições 
são div opria 
deliber

ista do que o proprio governo. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO
cionista devo usar do meu direito, que é censurar o 

governo, mas isto não me priva de em alguns casos 
fazer-lhe justiça. Entretanto o nobre senador procede de 
modo inteiramente contrario; nunca achou que o governo 
que defende tenha commettido injustiças; e, por uma 
dessas contradicções da sorte, só encontrou um motivo 
para censurar o governo, e foi quando este, levado por um 
sentimento de caridade, por um sentimento de 
benevolencia para com cidadãos notaveis, teve o merito de 
lhes designar prisão mais adequada á sua elevada posição!

Hei de, senhores em outra occasião tratar deste 
ponto e m

hiu das leis que o nobre senador invocava para 
augmentar a afflicção ao afflicto, a perseguição ao 
perseguido, e assim tornar ainda mais dolorosa a sorte de 
nobres, illustres e virtuosas victimas. 

O nobre senador parece que tomou o papel de 
leader nesta casa, de defensor 

ar-se de intima convicção, como essas carpideiras de 
Roma, que derramavam copiosas lagrimas para simular um 
sentimento que não tinham. 

Por isso, quando tantos actos do governo mereciam 
em differentes tempos o esty

prios conservadores, que os defendiam outr'ora, 
vieram confessar os erros que então se commetteram, eu 
não podia suppor nunca que o nobre senador não tivesse 
um momento para fazer justiça aos seus adversarios. 

Assim, senhores, é para admirar, e vós admirareis 
sem duvida, que o nobre senador, empunhando o lateg

is parlamentar, viesse aqui censurar e deprimir um 
collega, com quem até então entretinha relações, e 
quizesse por essa maneira destruir ou desmoralisar a 
coragem que elle tivera de romper antigos laços 
governativos para, ouvindo somente a voz do dever, 
censurar o governo do seu paiz! 

O paiz avaliará nossos papeis: eu nesta tribuna 
defendo a causa dos nossos cid

pela execução das leis; perdi nessa posição nobre 
que tomei todas as graças do governo, rejeitei-as 
publicamente daqui; não tenho os sorrisos e os bellos 
olhares do poder, ao passo que o nobre senador, na 
posição em que se acha, gosa, usofrue o poder por si, por 
seus parentes e por seus amigos, é attendido em todas as 
suas pretenções, e quem sabe mesmo, senhores, se eu não 
fallarei a verdade, dizendo que S. Ex. não tem um filho, um 
cunhado, um genro, que não esteja empregado pelo 
governo? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. FI
ersas, porém prefiro a que tomei por minha pr
ação, 

sem insinuação nem pedido de ninguem, porque a 
consciencia me fallava mais alto do que todos os interesses 
que me podessem apresentar. 

Julgo que com razão posso applicar a mim neste 
momento aquellas palavras de Cicero quando dizia: – «ea 
den’que virtus autem laboriosa aut periculosa, aut certê 
gratuita, esse videtur pœstants viri, quœ fructuosa aliis, ipsi. 
O cidadão prestante merece grande louvor, quando se 
entrega a negocios perigosos, de que não levem nenhum 
proveito e que entretanto tem proficiencia e vantagens para 
terceiros. 

Dada, senhores, esta pequena satisfação para 
repellir as expressões duras e immerecidas, com que fui 
tratado pelo nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, 
na occasião em que se discutia a falla do throno da sessão 
extraordinaria, devo agora passar a tratar da questão 
religiosa, e unicamente me limitarei a refutar os 
argumentos, que o nobre senador empregou nessa sessão, 
e que eu não tive occasião de refutar, como quizera, porque 
elle não se achava presente na casa. Agora mesmo sahiu; 
no momento em que principiava o meu discurso, no 
momento em que eu me dirigia a elle, e parecia dizer-lhe: 
«Não saia, porque temos de ajustar contas», o nobre 
senador ausentou-se, deixando-me ainda na mesma 
difficuldade, se eu entendesse que devia sujeitar os meus 
discursos no procedimento, que elle acaba de ter, certo de 
que não me póde responder nestas questões com a 
proficiencia que lhe daria o titulo, de que gosa na 
administração do Estado. 

Senhores, na discussão da resposta á falla do throno 
da sessão extraordinaria, levantei-me nesta casa, afim de 
dar as razões, em que me fundava para fazer opposição ao 
governo; e então disse que, se essas razões fossem 
devidamente refutadas, mudaria de opinião; mas o leader 
do gabinete, o nobre senador que se encarregava desta 
missão, em vez de me trazer á convicção diversa, me fez ao 
contrario permanecer nas mesmas idéas. 

Eu disse que o governo tinha faltado á justiça e á 
equidade, quando deportou os padres jesuitas que existiam 
na provincia de Pernambuco; padres inoffensivos, padres a 
quem não se tinha imputado um só crime, padres contra 
quem somente appareciam as calumnias aérias, vãs e 
infundadas de jornaes redigidos pela maçonaria. Disse que 
o governo, e disse-o com outros senadores, não podia 
incumbir esta expulsão á jurisprudencia de um seu 
delegado, e que delle devia por si mesmo executar a sua 
deliberação. 

Então appellei para o nobre visconde de Nitherohy 
dizendo que elle mesmo se tinha levantado nesta casa para 
defender não sómente a legalidade, com que se achavam 
no Estado os jesuitas, mas tambem a innocencia destes 
sacerdotes. Mas o nobre senador que resposta deu? A 
seguinte unicamente que elle, defendendo os jesuitas, não 
tinha negado o direito que tem todo o governo de expellil-os, 
quando offendessem a ordem e a tranquillidade publica; e a 
tanto se limitou a sua defesa. 

Pergunto: é isto sufficiente? Se acaso não provaes 
que estes homens offendiam de algum modo a 
tranquillidade publica, que perturbavam a sociedade, não 
tendes o direito de os expellir. Se, porém, estes padres 
tinham offendido a tranquillidade publica e vós vos acháveis 
possuidores de documentos que assim o demonstrassem, o 
vosso 
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dever então era sujeital-os aos tribunaes, afim de que 
respondessem pelos seus crimes, como respondem todos 
os outros estrangeiros seculares, como respondem todos 
os cidadãos, porque é por esta maneira que as leis mostram 
o seu poder e não por actos arbitrarios e iniquos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; e que no fundo 
significam fraqueza e covardia. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Disse o nobre 
senador que, fallando dos jesuitas, somente se referira aos 
bons officios que elles faziam no ensino publico. Porém, 
pergunto, senhores: se estes homens eram proficientes no 
ensino publico, que mais poderieis vós querer? O ensino é 
uma das primeiras bases da sociedade. 

Os sabios da antiguidade diziam que os homens 
davam á educação o que são na sociedade; Platão e todos 
os sabios da antiguidade queriam que a educação fosse 
dada de uma maneira igual, geral, permanente e a escola 
moderna entende que a educação deve ser dada 
principalmente pelo Estado, segundo os methodos e as 
doutrinas que tiver escolhido. Se, pois, estes padres eram 
tão proficientes no ensino e na educação publica, devieis 
comprehender que elles eram tambem uteis á sociedade; 
deviam ser acolhidos, estimados, respeitados e protegidos 
como ninguem, porque eram, por assim dizer, os primeiros 
mestres, os primeiros directores da infancia, que apparece 
na sociedade e que mais tarde ha de ser os directores della.

Para desculpar o governo appellou o nobre senador 
para a

o facto 
anoma

s nunca se levantaram para tal cousa; foram os 
govern

as nações respeitaram sempre estes homens, 
como 

rias. 

ctos dos jesuitas, dizendo que tinham sido sempre 
malquistos no Imperio. Mas, senhores, semelhante 
asserção é inteiramente repellida pela historia do Brasil. Os 
nomes dos Anchietas, dos Nobregas, dos Vieiras 
apresentam-se ante o paiz com uma aureola tal de gloria, 
que essa gloria não póde ser destruida pelo sopro da 
maledicencia e da calumnia. Esses homens mereciam a 
grande estima que tiveram, porque eram nelles que se 
encontravam os defensores da liberdade dessa raça 
vencida, esmagada pelos descobridores do Brasil. 

Appellou ainda o nobre senador para 
lo e extraordinario de terem quatro nações catholicas 

se levantado para pedirem a extincção dos jesuitas. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tudo é inexacto; 

as naçõe
os. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas isso não narra 

a historia: 
fontes de virtudes, como luzes da sciencia. Mas o 

espirito philosophico, o livre pensamento, que tinha 
apparecido na Europa no fim do seculo XVIII em 
consequencia da diffusão mais ampla das doutrinas da 
sociedade maçonica, o livre pensamento foi aquelle que, 
innoculando-se nos ministros dos differentes Estados, como 
se tem innoculado nos ministros deste paiz, fizeram com 
que elles pedissem ao santo padre a extincção dos jesuitas. 
Esta abolição foi concedida não tanto porque os jesuitas 
fossem máos, indignos da protecção da sociedade e da 
santa sé, mas porque o pontifice tinha assentado, por 
motivos que lhe era dado conhecer, que, se acaso não 
annuisse aos votos desses governos, poderia causar 
maiores calamidades á Igreja. Clemente XIV entendeu que 
devia pelo maior bem da Igreja extinguir esta sociedade, 
como em tempo diversos 

se havia extinguido outras sociedades, que appareciam na 
Igreja como benemeritas, como fora abolida a ordem dos 
Templarios. 

Mas, senhores, é cousa admiravel, e digna de 
notar-se que, ao tempo em que governos catholicos 
pediam, voz em grita, a extincção do instituto, dos jesuitas, 
a Prussia, apezar de governada por um rei, que se dizia 
philosopho, e que se correspondia com os livres 
pensadores, como Diderot, Voltaire, d'Alembert, os acolheu, 
deu-lhes toda a protecção. O mesmo fez a Russia, onde 
então governava Catharina II. 

E para demonstrar, que essa sociedade tinha sido 
uma sociedade util, conveniente, citarei o proprio Imperador 
da Russia Paulo I, que, conhecendo em seus Estados as 
grandes vantagens que resultavam do instituto de Jesus, foi 
quem pediu ao papa Pio VII, no anno de 1814, o 
restabelecimento dessa sociedade no seu Imperio. Foi 
tambem essa sociedade restabelecida em Roma pelo 
mesmo papa e no mesmo anno, e finalmente foi 
restabelecida no orbe catholico, á requisição dos reis de 
Hespanha e de Napoles. 

Assim, as provas adduzidas pelo nobre senador não 
teem o menor valor. No nosso paiz, a historia dá 
testemunho dos grandes feitos dos jesuitas em abono da 
liberdade dos povos; a Russia e a Prussia são testemunhas 
em seu abono; e aquelles mesmos governos, que haviam 
pedido a extincção da sua companhia, foram os que 
rogaram ao papa o seu restabelecimento. 

Senhores, tendo apparecido os movimentos 
sediciosos nas provincias da Parahyba do Norte e 
Pernambuco, movimentos que foram o effeito, como já tive 
occasião de dizer, da perseguição a que está entregue o 
povo, que foram o grito das victimas, tão natural aliás pelas 
circumstancias de que se achavam rodeadas, como as 
jacqueries em França, como as desse levantamento de 
outro povo opprimido por uma aristocracia inexoravel, 
tendo-se dado esses movimentos, o governo quiz 
attribuil-os não a si, mas a pessoas estranhas, e então os 
jesuitas foram considerados victimas expiato

O governo e a maçonaria entenderam tambem que 
deviam fazer victimas de taes movimentos o Dr. José 
Antonio Pereira Ibiapina, sacerdote illustrado, virtuoso, 
celebre pelas muitas obras de caridade que tem feito no 
Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte, e tambem o 
vigario da freguezia de Campina, padre Calixto Corrêa da 
Nobrega. 

Não estava, sem duvida, nos decretos da 
Providencia que um homem carregado de annos, tão 
benemerito como é o padre Ibiapina, fosse victima das 
vistas da maçonaria e do governo, mais sim um outro 
menos qualificado e menos conhecido, esse vigario a que 
me referi. 

Senhores, quando se leem os documentos relativos 
a essa sedição, e se procura examinar o relatorio do chefe 
de policia da provincia da Parahyba do Norte, Dr. Manoel 
Caldas Barreto, vemos, pelos ditos das testemunhas, que 
esse vigario não foi pronunciado por factos que tivesse 
commettido, mas somente pelas inferencias logicas da 
historia da sedição. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pelas vinganças 
que quizeram exercer contra ellle. 
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O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Eu cito estas 
expressões, porque ellas estão textualmente, no officio do 
chefe de policia ao governo da provincia. Depois de declarar 
no seu officio de 23 de Fevereiro de 1875 quaes as pessoas 
que tinha pronunciado no art. 111 do nosso codigo criminal, 
accrescenta: «A criminalidade dos sete primeiros ficou 
demonstrada pelas testemunhas que juraram, que os viram 
á frente do povo na qualidade de chefes; a culpabilidade do 
ultimo (o vigario Calixto) é inferida logicamente da historia 
da revolução.» 

Ora, senhores, pelo nosso codigo do processo 
ninguem póde ser pronunciado por presumpções 
vehementes e, portanto, ainda menos por inferencias 
historicas. As pronuncias se fazem em virtude das 
declarações de testemunhas, de documentos e de outras 
provas que possam apparecer no momento; a respeito 
desse vigario, victima da perseguição que lhe faz o governo, 
só houve inferencias historicas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não houve prova, nem 
indicio algum. Foi para dar tintura ecclesiastica á revolução.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Se por inferencias 
historic

ho de 
1873 

anto justo exclamou: (lendo): «Eu direi ao povo 
brasile

vo ser pronunciado. 

ou historia dos factos, S. 
Ex. na

ue me merece toda 
d

o, que o governo, 
levado

as vós julgaes que é devidamente pronunciado um 
cidadão, então digo com toda franqueza que sou eu quem 
devia estar pronunciado em logar do vigario Calixto. 

Fui eu, senhores, quem na sessão de 3 de Jun
veio aqui discutir em termos quaes permittia o 

sentimento intimo, de que me achava possuido, declarando 
que no Estado se fazia uma propaganda protestante, 
favoneada, protegida e estendida pela maçonaria; que a 
maçonaria procedia por essa fórma, porque o 
protestantismo, resumindo-se no livre pensamento, e livre 
exame, tendia a destruir e abalar as verdades da religião 
catholica que se fundam na crença aos seus dogmas, e na 
obediencia as regras de sua doutrina. 

Fui eu, senhores, quem por um movimento tão 
sincero qu

iro que ame e sustente a sua religião, santa pela sua 
moral veneravel pelos seus dogmas, respeitavel pelos seus 
mysterios; que sustente essa religião, cujo impulso 
poderoso fez com que as erroneas doutrinas de Luthero e 
de Calvino não viessem plantar-se no Imperio e o 
impedissem de formar um só todo, destinado 
providencialmente a ser no futuro um Estado forte e 
glorioso; que se una em espirito e verdade a seus pastores, 
ao papa de Roma, que é o pae e o mestre, o guia e a luz, o 
fundamento e a columna de toda a Igreja Catholica, porque, 
se assim não fizer, as revoluções no Estado e as desordens 
na familia hão de augmentar cada vez mais e seremos 
todos victimas das maiores desgraças.» 

Se, portanto, senhores, as inferencias historicas 
devem servir aos jurisconsultos do paiz, então sou tambem 
criminoso, de

consi

Disse então que o governo perseguia a Igreja. O 
nobre senador negou a procedencia da minha proposição; 
mas, remontando-se ao que cham

da provou, nada demonstrou. Uma rapida analyse da 
questão bastará para mostrar a todo mundo que tem olhos 
para vêr e ouvidos para ouvir, que eu declarei uma verdade.

Em primeiro logar, senhores, o governo tomou 
conhecimento de um recurso, de que não podia conhecer, 
porque dizia respeito á materia espiritual, e porque tinha 
passado o prazo legal, em que o devia fazer. 

O decreto de 21 de Maio de 1821 determina muito 
expressamente que os recursos interpostos das 
autoridades ecclesiasticas por abusos, que ellas podessem 
ter commettido, deviam ser apresentados e processados 
como aggravos de petição; e os aggravos de petição pela 
ordenação e pelas leis que então dominavam e ainda 
dominam não eram interposto senão dentro de 10 dias; 
quando se excedia esse prazo, não se conhecia delle, de 
modo que por mais esforços que quizesse fazer a secção 
do conselho do Estado para desculpar o conhecimento 
illegal desse recurso, o nobre senador não póde deixar de 
concordar, que houve uma nova illegalidade para se levar á 
effeito as perseguições, que o governo queria fazer ao 
episcopado. 

Em virtude do conhecimento que se tomou desse 
recurso, a autoridade ecclesiastica foi intimada para 
levantar os interdictos. Mas diz o decreto de Março de 1857 
de uma maneira expressa, que, se ella não quizesse 
levantar o interdicto, fizesse-o a autoridade civil. Foi isto 
exactamente o que se fez, e, portanto, o bispo estava no 
seu direito, usando da faculdade que a lei lhe tinha dado; e, 
se o governo do paiz não fosse estimulado por esse espirito 
satanico de perseguição, elle se contentaria com reprovar o 
procedimento do bispo, não procederia ad ulteriora, a outros 
actos. 

Não se procede assim em França, quando se toma 
conhecimento de iguaes recursos, alli chamados appels 
comme d'abus. Tal é o respeito com que naquelle paiz se 
denunciam os actos dos bispos que parecem menos 
legaes, que não se dominam abusos, mas sim que parecem 
sel-o, como se fossem abusos. 

Por outro lado, senhores, o que nós vemos? Depois 
que o bispo de Pernambuco deixou de executar a intimação 
que mandava suspender os interdictos, e deixou de o fazer, 
dando as razões mais plausiveis, e fallando a linguagem 
nobre e conveniente, que, embora seja respeitosa, não 
póde deixar de ser tão altiva como a consciencia, o governo 
tomou a deliberação de consultar o conselho de Estado 
sobre qual fosse a medida, que havia de empregar para 
chamar os bispos a cumprir o que elle chamava seu dever. 

No conselho de Estado, q
eração, embora algumas vozes fossem de opinião 

que o bispo não tinha commettido crime, todavia a maioria 
opinou que elles deviam responder pelo crime de 
desobediencia. Os Srs. conselheiros que declararam, que 
os bispos não tinham commettido crime algum, se 
expressaram em termos tão elevados e tão dignos que, se o 
governo não tivesse o pensamento da perseguição, havia 
sem duvida de attendel-os, como attendeu as vozes 
daquelles conselheiros que em 1855 ou 1857 opinaram que 
nenhum procedimento se devia ter contra o digno e virtuoso 
bispo de Marianna, porque este prelado fallava sómente 
com a voz da sua consciencia. 

Mas admittamos por um moment
 pelo falso sentimento de sua dignidade, entendia 

que devia ter um procedimento publico contra o bispo. 
Então, elle devia ser o primeiro a executar a resolução que 
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foi tomada pelo Imperador, que era a de fazer o bispo 
responder unicamente pelo crime de desobediencia. 

Entretanto, senhores, o que vimos? O nobre ministro 
do Imperio, em vez de assim o determinar, envolveu-se em 
uma linguagem faustosa, hyperbolica e amplificativa, sem 
dizer qual era o crime, pelo qual devia ser processado o 
bispo de Olinda. Não se acha no officio do nobre ministro 
dirigido ao procurador da Corôa, fazenda e soberania 
nacional uma designação clara do pensamento, que tinha 
presidido a resolução da consulta do conselho de Estado 
pleno. 

Senhores, este facto não denota bem, que o governo 
tinha em seu animo o desejo de perseguir os bispos de 
Olinda e Pará, e que entendia dever deixar aos tribunaes e 
ao procurador da Corôa a solução de uma questão que já 
estava de ante-mão resolvida pelo conselho do Estado, pelo 
poder competente? 

dig

E, senhores, não vislumbra ainda mais este 
pensamento, quando vemos que por occasião de sujeitar a 
processo de responsabilidade o bispo do Pará, o Sr. 
ministro da justiça, no officio que dirigiu ao mesmo 
procurador da Corôa, designou bem que o crime, pelo qual 
aquelle bispo devia ser responsabilisado, era o de 
desobediencia? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A falla do throno na 
vespera já o dava como condemnado. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Qual foi o effeito de 
semelhante ordem? Por ventura o Sr. ministro do Imperio, 
tanto na primeira occasião, em que se tratava da accusação 
do bispo de Olinda, como na segunda, em que se tratava da 
accusação do bispo do Pará, chamou o procurador da 
Corôa para combinar com elle esta materia, e fazer com que 
não sahisse das raias que lhe marcava o governo? Não o 
deixou entregue a outras vontades, a outras insinuações, a 
outros impulsos? 

e

E o resultado foi, senhores, que o procurador da 
Corôa denunciou os bispos de Olinda e do Para como 
incursos em uma quantidade de artigos do codigo, que não 
tinham a menor applicação. 

Senhores, póde-se negar essa perseguição aos 
dignos prelados, a que me tenho referido, quando vemos 
que elle tambem passou para as pessoas que os tinham 
substituido no governo da Igreja? Os governadores dos 
bispados de Olinda e do Pará, eu já o disse, não podiam 
exercer suas attribuições senão dentro dos limites do 
mandato que lhes fora imposto; não podia o constituido 
revoltar-se contra o constituinte sem faltar a todas as regras 
do dever, sem commetter um crime manifesto. Como, pois, 
esses homens, que assim haviam procedido, poderiam ser 
chamados a responder pelo facto da não suspensão dos 
interdictos, se não tinham autoridade para tanto, se isso se 
lhes fora prohibido expressamente pelo mandato recebido? 
Quando porém não tivessem semelhante recommendação, 
ainda assim cumpria-lhes nada innovar na Igreja, 
conserval-a constituida, como a deixaram os seus prelados.

Dizia eu Senhores qu

r

ne

e o nobre senador negava a 
perseg

emnação foi a 
mesma

r, não me 
a ni

s minhas 
xpres

 gemem hoje nas prisões, porém que dellas 
eflecte

UEIRA DE MELLO: – Senhores, o nobre 
senado eu, que 

nhu

uição aos bispos. Como negal-a, porem, depois de 
vêrmos que os governadores dos bispados de Olinda e do 
Pará, sendo responsabilisados pelo mesmo supposto 
crime, e condemnados ao mesmo art. 96 do codigo criminal, 
como foram os bispos, os quaes tiveram a commutação da 

pena de quatro annos de prisão com trabalho em quatro 
annos de prisão simples, entretanto que os vigarios ficaram 
sujeitos sómente a desterro por espaço de um anno? 

Se o crime é o mesmo, se a cond
, qual a razão porque uns, elevados pela sciencia, 

pelo cargo, pelas virtudes, teem a pena commutada em 
quatro annos de prisão simples, e os outros, que não 
brilhavam tanto na sociedade, mas que tambem ora estão 
brilhando muito pela sua dedicação ás leis da Igreja, viram 
commutada em um anno de desterro a que lhes foi 
imposta? Aqui ha injustiça manifesta, o effeito de um 
principio occulto, que domina nos conselhos do governo; é 
preciso, por consequencia, que se nos explique a razão de 
procedimento tão desparatado e contradictorio. 

Senhores, não me diga o nobre senado
nguem, que a commutação da pena de prisão com 

trabalho em prisão simples é um favor immenso que os 
bispos, que os catholicos devem agradecer ao governo. 
Não, senhores; um bispo que se acha concentrado em uma 
prisão, recebendo limitadas visitas, não tendo o direito de, 
mover-se no sentido de sua vontade; que se vê privado da 
elevada missão de dirigir o rebanho que Deus lhe confiou; 
este bispo não póde julgar-se se não perseguido, e se não 
ha de ter senão orações para pedir a Deus o perdão dos 
que assim o acabrunham, não agradecerá nunca a situação 
dolorosissima que lhe fizeram. 

Senhores permitti que em abono desta
sões eu cite a opinião de um celebre escriptor, a 

quem o proprio Sr. visconde de Nitherohy nas discussões 
do anno de 1863 quiz dar as honras de padre da Igreja, 
sendo elle aliás protestante, e não tendo, apezar dos seus 
escriptos, taes meritos que o igualem aos Agostinhos, aos 
Jeronymos, aos Ambrosios, aos Chrysostomos e outros. 
Dizia Guizot (lendo): «A vida social do homem não se 
concentra no espaço material, que é o seu theatro, e nem 
no momento que foge; ella se espalha em todas as relações 
que elle contrahiu nos differentes pontos do territorio, e não 
só nas relações que contrahiu, senão tambem nas que póde 
contrahir ou conceber. Ella abraça não só o presente, mas 
tambem o futuro. O homem vive sobre mui pontos, que não 
habita, em mil momentos que ainda não chegaram; e se 
este desenvolvimento de sua vida lhe for cortado, se elle for 
obrigado a circumscrever-se aos estreitos limites de sua 
existencia material e actual, isolar-se no espaço e no tempo, 
a vida social está mutilada.» 

E’ justamente o que acontece aos benemeritos 
bispos, que

m um esplendor que allumia o mundo, e que consola 
a Igreja! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. FIG
r pela provincia do Rio de Janeiro entend

ma razão teem aquelles que sustentam a idéa de que 
o maçon não é catholico, porque, dizia o nobre senador, 
teem havido no Imperio vultos eminentes, cidadãos 
altamente collocados, como os Abrantes, Olindas, Paranas 
e outros, que eram maçons, e entretanto declaravam-se 
bons catholicos. Mas, senhores, não basta para ser 
catholico que alguem declara tal; e necessario que o seja 
effectivamente. E, como, senhores? Crendo nos dogmas 
que a Igreja tem estabelecido, sujeitando-se ás decisões da 
Igreja, sujeitando-se
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á voz do seu pastor universal constituido por Christo para 
levar a Igreja Catholica, isto é, todos os catholicos ao seu 
ultimo destino. 

Portanto, senhores, se acaso o santissimo padre, 
que é o chefe da Igreja Catholica, chefe que obedeço no 
espiritual, como obedeço o governo do paiz no que respeita 
ao temporal, tiver declarado que a maçonaria é seu inimigo, 
é o contraposto, pretende supplantar a nossa santa religião, 
que será sempre immorredoura no mundo até á 
consummação dos seculos, o nosso dever é acredital-o 
sem nos deixarmos levar de declarações vãs, nem desses 
actos que a hypocrisia simula para occultar os sentimentos 
do coração. 

Senhores, o Evangelho nos ensina que Christo 
disse: Qui ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus.» Aquelle que não ouve a Igreja seja para vós 
um pagão, como uma pessoa que está fóra della, como um 
excommungado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como gente ruim.
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Peço licença ao 

senado para citar-lhe um grande escriptor, Donoso Cortez, 
que todos vós deveis conhecer. Dizia elle (lendo): « Eu sou 
puramente catholico creio e professo quanto professa e crê 
a Santa Igreja Catholica, Apostolica Romana. Para saber o 
que devo crer, e o que devo pensar, eu não vou procurar os 
philosophos, mas os doutores da Igreja. Eu não interrogo os 
sabios, porque elles nada me poderão responder.» 

Santo Agostinho dizia, que a Igreja nada ensina, 
nada 

e 
senado

 nobre senador que não ha 
perseg

e Abril, respondendo elle a 
uma m

a revolução que ainda prosegue em seu 
espant

acaba de ser encarcerado no 
Imperio

ador, 
contra

i 
commu

dor 
assim 

approva, nada faz contra a doutrina de Christo 
tendente ao dogma e á moral: quœ contra fidem aut bonam 
vitam nec adprobat, nec tacet, nec facit. 

Portanto, esses exemplos que nos trouxe o nobr
r pela provincia do Rio de Janeiro nada provam, 

tendem simplesmente a deitar poeira nos olhos dos 
ignorantes, para fazer-lhes suppor que se póde ser maçon e 
ao mesmo tempo catholico. 

Senhores, pretendeu o
uição, e appellou para essas razões; mas eu tenho 

uma autoridade, que vale mais que todas no meu animo e 
no dos catholicos. Pio IX, no excelso throno em que se 
assenta, onde não ouve o embate das paixões, onde não 
teme as iras dos potentados, disse em uma allocução que a 
Igreja Catholica se achava mais que muito perseguida pelo 
governo deste Imperio. 

Na audiencia dada a 23 d
ensagem da nobreza romana, dizia o seguinte 

(Lendo): 
«N
oso caminho, adora-se a materia e repete-se a 

expoliação das igrejas, a perseguição do clero, o ostracismo 
dos bons, as prisões dos bispos, os fusilamentos e o 
morticinio.» 

«Neste mesmo tempo 
 do Brasil um bispo por haver condemnado os 

franco-maçons, condemnados muitas vezes por esta Santa 
Sé. Mas, como entre os ministros que formam aquelle 
governo, ha maçons altamente collocados na seita, 
quizeram perseguir o justo para sustentar os sectarios, e 
sectarios, que são aspides venenosas. 

«E tudo isto se pôz em pratica contra a fé dada por 
parte de quem representava o governo.» 

Proseguirei ainda. 
O nobre senador entendeu que devia lançar á conta 

de todos os catholicos expressões, que tinham sido 
confiadas em uma carta dirigida a um amigo, carta que 
vem na collecção de documentos mandados publicar pelo 
presidente de Pernambuco, como prova dos tramas 
machinados contra a ordem publica pelos jesuitas; mas, 
senhores, se o nobre senador tanto tomou as dores pelo 
internuncio Sanguigoi, porque um amigo nas expansões do 
seu coração disse algumas palavras contra esse ministro 
da Santa Sé, porque não se levantou S. Ex. para 
estygmatisar o governo quando, tendo recebido do mesmo 
internuncio uma nota em termos convenientes e 
adequados protestando contra a perseguição dos bispos, o 
Sr. ministro dos negocios estrangeiros respondeu que não 
tomava conhecimento dessa nota por ser intempestiva e 
inopportuna, não produzindo nenhum effeito? Portanto, o 
nobre senador não póde ter razão para censurar ao amigo 
que se desabafava, quando S. Ex. nos actos do proprio 
governo de que é leader, e que defende pro aris et focis, 
tem motivos para censural-o.O nobre senador veio 
tambem aqui censurar os bispos, porque elles de suas 
gloriosas prisões teem-se annunciado ás suas ovelhas 
como pastores, e de lá ainda dirigem seus rebanhos 
conforme as leis da Igreja. O nobre senador não tem razão 
nenhuma para isso, senhores, porque os bispos, na 
qualidade de empregados somente destinados a dirigir o 
homem espiritual, são bispos em toda a parte onde se 
acharem, quer estejam presos, quer estejam soltos. Nós 
sabemos que S. Paulo, annunciando se aos povos como 
apostolo destinado a prégar a lei de Christo, disse que elle 
não era enviado pelo homem nem pelos homens, mas sim 
por Jesus Christo: Paulus apostolus non ab hominibus, nec 
per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum patrem 
qui suscitavit eum a mortuis. A Escriptura nos diz que este 
conselho foi dado pelos apostolos: Attendite vobis et 
universo gregi, in quo Spiritus Sanctus possuit episcopos 
regere ecclesiam Dei, quam acquisvit sanguine suo. Os 
bispos não são, portanto, empregados publicos, não estão 
sujeitos ás mesmas leis; gyram em uma esphera 
inteiramente independente, e esta esphera, como espiritual 
que é, escapa á acção do poder temporal. 

Senhores, eu disse que o nobre sen
riando seus habitos nunca interrompidos de 

defender o governo em todas e quaesquer materias, de 
modo que não se acha neste parlamento um discurso só 
em que o nobre senador se affastasse de um tal systema, 
affastou-se ultimamente para censurar o governo por ter 
designado uma prisão especial aos bispos, e por lhes ter 
dado permissão de passear nas fortalezas, e de receber 
algumas pessoas que vão lá visital-os. O nobre senador 
não tem a menor razão para se pronunciar desse modo. 

Logo que a pena de prisão com trabalho fo
tada em prisão simples, o poder moderador 

designando a fortaleza de S. João para o bispo de Olinda, 
e a das Serpentes para o do Pará, tinha por assim dizer 
feito entrar esta circumstancia na essencia do perdão. 

E’ extraordinario, senhores, que o nobre sena
se exprimisse para augmentar a perseguição dos 

dignos prelados, quando foi elle mesmo quem disse, em 
um parecer 
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dado ao governo, que os bispos não tinhão commettido o 
menor crime, e que o processo que se houvesse de 
instaurar contra elles, era inteiramente injusto, e não podia 
ser feito senão por um tribunal incompetente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sapientis est 
mutara consilium. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Como é, pois, que o 
nobre senador que assim apregoava a innocencia dos 
bispos dizendo que elles não tinham commettido nenhum 
crime, tem animo de vir aqui censurar o governo, porque 
adoçou um pouco as amarguras de sua prisão? 

O nobre senador parece que nessa occasião tomou 
o duro papel de Catão 

 
O triste sobresenho carregando, 

Do severo Catão a mascara toma. 
 
Senhores, a idéa de prisão contém simplesmente a 

idéa de privação de uma locomoção mais ou menos ampla, 
conforme parece ao legislador. Assim os escriptores 
declaram que a prisão póde ser dada em um quarto isolado, 
póde ser dada em um quarto ou sala, com companhia; póde 
ser dada em fortaleza, póde ser dada em uma cidade, cujo 
recinto se conceda ao preso por menagem; póde ser dada 
até em uma comarca, donde o preso não possa sahir; é isto 
que os inglezes chamam confinement. Limita a locomoção 
de um individuo a um certo termo, donde não póde sahir, ou 
onde não póde entrar, tal é o caso de banimento: o individuo 
que é banido de um Estado, não póde mais entrar nelle. 

Vou justificar com disposições legaes aquillo que 
acabo 

 do nosso codigo criminal: 
aos réos a 

estarem

stas penas de prisão serão cumpridas nas 
prisões

stes artigos pergunto eu: uma fortaleza 
não é 

, que já li, que as penas de prisão 
simple

ia que os carceres 
eram f

prisão como pena é cousa moderna. 

de affirmar. 
Diz o art. 47
«A pena de prisão simples obrigará 
 reclusos nas prisões publicas pelo tempo marcado 

nas sentenças.» 
«Art. 48. E
 publicas que offerecerem maior commodidade e 

segurança, e na maior proximidade que for possivel dos 
logares dos delictos, devendo ser designadas pelos juizes 
nas sentenças.» 

A’ vista de
uma praça publica? Não é nas fortalezas que se 

acham presos os militares? Como, pois, o nobre senador 
censura o governo, porque não enviou os dignos prelados 
de Olinda e do Pará para a casa de correcção, e não fel-os 
circumdar de quatro paredes unicamente, em que elles mal 
podessem respirar? 

Diz o art. 48
s serão cumpridas nas prisões publicas que 

offerecerem maior commodidade e segurança. Senhores, 
os dous termos indicam muito bem até onde póde chegar a 
acção do governo, isto é, deve procurar a segurança para 
que os presos não se possam evadir, deve procurar a 
commodidade para que os presos sejam tratados tanto 
quanto convem ás leis da humanidade. 

E’ por isto que uma lei romana diz
eitos para deter, e não para perseguir os homens. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Assim sempre se 

intendeu; 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Tambem o art. 148 
do regulamento de 31 de Janeiro manda classificar os 
presos por sexos, idades, moralidade e condições, 
separando-se estas classes tanto quanto fôr possivel, e 
observando-se o maior numero de subdivisões que permittir 
o edificio. 

Ora, senhores, se nossa legislação admitte estas 
separações quanto á idade, á moralidade e ás condições, 
porque razão a condição de um bispo não poderia merecer 
alguma attenção ao governo do paiz, e se havia de unir um 
criminoso (usamos destas palavras á contragosto), que 
sómente o é pela consciencia, com os assassinos, os 
ladrões, os ratoneiros de toda a ordem, que já perderam 
todo o sentimento de moralidade? Se um homem virtuoso, e 
illustre que cahiu em uma falta, só levado pela sua 
consciencia, tivesse de misturar-se com criminosos não lhe 
darias uma pena ainda muito maior? Certamente. 

O preso, o escravo que estivesse com um bispo na 
mesma prisão, não havia de ter as mesmas dores que elle.

Segundo os bons principios dos jurisconsultos, as 
penas devem ser iguaes para todos, e desde que a um 
bispo se tornasse inteiramente horrorosa, insupportavel a 
pena de prisão, que dada a um escravo seria branda, não 
haveria igualdade. 

Benthan dizia: «Em materia de severidade a prisão 
simples não deve ir além de seu fim, a segurança do preso. 
Todo o rigor que excede ao objecto de contel-o, é um 
abuso.» Pois bem, se os bispos estão nas prisões contidos, 
não fogem, não querem fugir, não hão de fugir nunca, 
porque razão quer o nobre senador aggravar esta pena, e 
censura o governo por ter um pouco amaciado a 
perseguição que do governo veio e de que elles são 
victimas? 

Senhores, o nobre senador que nos disse aqui que 
os bispos não tinham commettido crime nenhum, que eram 
innocentes; o nobre senador que tem querido apresentar-se 
no parlamento como Catão, severo deffensor das leis, 
esquece todavia uma lei da igreja. As leis da igreja são tanto 
leis do estado, como são o codigo criminal, o codigo do 
processo e todas as outras leis, que faz o poder legislativo. 
O nobre senador nos disse que o governo devia depois de 
condemnados os governadores dos bispados do Pará e de 
Olinda, ensinuar aos cabidos para elegerem os 
governadores que elle tivesse apresentado. Mas, se pelo 
concilio tridentino, sessão 24 de reformatione, os cabidos só 
podem eleger os vigarios capitulares, quando a séde está 
vaga, como é que o nobre senador, que não deve ignorar 
semelhante lei, diz que é chegada a occasião dos cabidos 
exercerem esse direito, que só lhe é dado, sede vacante, 
isto é, quando a sé está viuva de seu pastor, suo viduata 
pastoré? Por tanto não tem logar nenhum essa insinuação 
que o nobre senador queria que o governo fizesse, quando 
os bispos estão vivos? 

Demais, a eleição que, pertence ao cabido, deve ser 
um acto todo de sua vontade, uma deliberação 
simplesmente de seu animo, e não o resultado das 
insinuações do governo. Onde foi o nobre senador 
descobrir esse direito de ensinuação, que S. Ex. inculca ao 
governo? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Elle disse que era 
um direito da Corôa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não existe 
semelhante direito; o nobre senador quiz aconselhar, por 
servil imitação 
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aquillo que quiz fazer o governo de Portugal, e que 
entretanto, não se ha de fazer no Brasil, por que o 
sentimento catholico ha de ainda permanecer nos corações 
dos cabidos de Olinda e do Pará para não ser admittida 
semelhante insinuação. 

Senhores, admira que o nobre senador, depois de 
emittir opiniões no intuito de perseguir as victimas da 
maçonaria, que se acham encarceradas, tivesse animo de 
me accusar de falto de benevolencia e de caridade por ter 
pedido ao governo que attendesse um pouco mais para a 
multidão de perdões que elle tem dado em todos crimes, 
quaesquer que elles sejam, em todos os tempos, qualquer 
que seja aquelle em que o crime se tenha commettido. O 
nobre senador entendeu que devia stygmatisar os reparos 
que tive de fazer sobre os actos do governo nesta parte, 
dizendo que eu hia attacar sublimes alturas, o poder 
moderador, aquelle que é exercido exclusivamente por Sua 
Magestade Imperador. 

Mas, senhores, vós bem visteis a maneira porque 
me exprimi, quando pela primeira vez fallei nesta materia. 
Reconheci que o direito de perdoar e commutar as penas 
era um direito magestatico, era um direito, de que o 
imperante não devia ser privado, mas que devia ser 
exercido dentro de certos limites, isto é, quando a pena 
tinha sido injustamente applicada, porque a innocencia do 
réo veio a ser conhecida, ou quando a pena tinha sido 
applicada em maior extensão ou severidade do que a 
merecida pelas circumstancias do delicto, provadas nos 
autos. 

Eu justifiquei esta minha opinião com a de 
escriptores notaveis que fazem autoridade na sciencia, 
porque, quando escrevem no seu gabinete, não são 
inspirados senão pela paixão da verdade, e nunca se 
deixam levar por paixões que podem guiar as palavras e 
acções dos outros homens. Logo que um escriptor se votou 
ao desejo de illuminar os seus semelhantes, deve lançar por 
terra todas as más paixões para sómente defender aquillo 
que elle considere verdadeiro. 

E’ por isto, senhores, que eu, vendo-me na luta em 
que me acho, julgando-me sem autoridade, procuro 
justificar minhas opiniões com as desses escriptores que 
fallam livres de toda e qualquer paixão. 

Eu, senhores, não podia querer de nenhum modo 
offender as alturas, a que alludiu o nobre senador, porque 
ninguem tem mais vivo o sentimento da necessidade da 
monarchia no paiz; ninguem respeita mais do que eu 
aquelle que actualmente é Imperador do Brasil. Tenho dado 
na minha vida provas desses sentimentos, pois que em uma 
occasião notavel, quando uma cidade se achava rodeada 
de inimigos, o orador que vos falla não estremeceu nem 
empallideceu, atirou-se ao combate, animando os bons 
cidadãos, repellindo os inimigos da ordem, e talvez da 
monarchia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto lhe faz muita 
honra. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Quando o nobre 
senador tiver obtido esses titulos, quando tiver dito neste 
recinto que nada pede, nada requer, nada deseja dos 
ministros; que não o fará nem actualmente nem nunca, 
então terá razão e motivo para lançar sobre outros o stygma 
de violento, de inimigo da monarchia. Emquanto não o fizer, 
suas palavras não tem valor nenhum. 

Senhores, eu fallei contra o abuso dos perdões; 
disse que este abuso era uma das causas da impunidade 
que encontravam os crimes; que se o governo não puzesse 
de sua parte algum obstaculo, a sociedade muito soffreria. 
Com effeito, nós vemos o crime, altanado e orgulhoso, 
apparecer em toda a sociedade, desenvolver-se em actos 
so mais hediondos. E já o disse, todos esses factos provém 
igualmente da falta de religião, de moral, e de educação 
civil. 

Ahi estão todos os relatorios dos chefes de Policia do 
Imperio. Se o governo não lançar suas vistas sobre um tal 
estado de cousas, para cujo melhoramento muito póde 
concorrer tambem o Sr. ministro do Imperio pela pasta a seu 
cargo, os crimes hão de multiplicar-se. 

Multiplicai, como quizerdes, as vossas leis 
criminaes, vossas penas; multiplicai os tribunaes, os juizes, 
os officiaes de justiça; levantai forcas, construi ergastulos; o 
crime ha de sempre apparecer e desenvolver-se; porque 
não fosteis no coração do homem destruir as raizes das 
paixões, as quaes são como certas plantas que se 
entranham no sólo, e nunca o deixam, se a paciencia do 
lavrador não consegue extirpal-as. 

Quanto ao abuso nos perdões, peço ao senado 
licença para sustentar que minha opinião é fundada; 
porquanto, se a maioria dos conselheiros de Estado opina 
que se não dê perdão nos casos de pena de morte, e 
sómente um conselheiro de Estado, como disse o nobre, 
senador, se inclina a esse acto, é claro que alguma cousa 
existe para demonstrar, que nem todos os perdões são 
formados em boa razão. 

Pois, senhores, só porque ha um conselheiro de 
Estado que, possuido de benevolencia e sentimentalismo 
vota pelo perdão, contra o parecer da maioria, haveis de 
pensar que esse perdão foi bem concedido? O governo não 
dá perdão por sentimentalismo, mas pelo sentimento da 
justiça e da equidade. 

Uma das censuras que fiz ao governo foi por 
demorar um perdão por espaço não inferior a 13 annos. E’ 
impossivel que desde que uma sentença de pena de morte 
se tornou irrevogavel por decisão dos tribunaes, não seja a 
petição de graça immediatamente dirigida ao governo. 
Como é que o governo deixa apodrecer esse condemnado 
nas prisões por tanto tempo, deixa-o curtir tantos tormentos 
que se prolongam cada dia, cada hora? 

Por isso Filangieri, depois de affirmar que o principal 
objecto da pena é offerecer um exemplo para o futuro, 
passa a deduzir do seguinte modo os principios que devem 
dirigir a execução da sentença: 

«O primeiro, diz elle, é a promptidão desta execução 
util á sociedade e ao accusado; á sociedade, porque ella 
liga fortemente no espirito dos homens a idéa do crime á da 
pena..., ao accusado, porque accelera o termo da pena, 
quando tem duração determinada, o subtrae aos tormentos 
da imaginação, quando tem de ser punido com pena 
capital... Condemnar um homem a morte, annunciar-lhe a 
sua sentença, e deixal-o por muito tempo nessa horrorosa 
situação, é fazer-lhe soffrer suplicios, que não é possivel 
exprimir.» 

Quanto ás consequencias do poder de perdoar 
assim se exprime Bentham: 

«A consequencia immediata do poder de perdoar é 
tornar incertas as penas... Quantos elogios se prodigam 
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á clemencia! repete-se mil vezes, que ella é a primeira 
virtude de um suberano. Sim, se o delicto é uma offensa 
ao seu amor proprio; se se trata de uma satyra, que foi 
enderessada a elle ou aos seus favoritos, a moderação do 
principe é meritoria, o perdão que concede um triumpho 
sobre si mesmo; porém, quando se trata de um delicto 
contra a sociedade, o perdão já não é acto de clemencia, 
porém uma real prevaricação... Esses perdões não 
motivados, effeitos do favor ou da falidade de principe 
acusam as leis e o governo; as leis de serem crueis para 
com os individuos, e o governo de ser cruel para com o 
publico. A razão, a justiça e a humanidade devem faltar 
necessariamente em alguma parte, porque a razão não 
póde estar em contradição comsigo mesma, a justiça não 
póde destruir com uma mão o que fez com a outra, a 
humanidade não póde ordenar, que se estabeleçam 
penas para protecção da innocencia, e se concedam 
perdões para animação do crime.» 

Tenho, outras citações; mas não posso omittir o 
que dizia Cicero, que tem toda a applicação ao caso. São 
estas as palavras do orador romano: «que o perdão dos 
condemnados, a rescisão das sentenças que passaram 
em julgado, são infalliveis signaes da decadencia da 
republica. – Perditas civitates, desperatis omnibus rebus, 
hos solére exitus exitailes habere, ut damnati in integrum 
restituan tur, vincti solvantur, exules reduncantur, res 
judicatœ rescindantur. Quœ cum accidunt, nemo est, quin 
intelligat ruere illam rempublicam. 

O nobre senador, accusando-me de ter feito 
algumas leves e moderadas reflexões contra o abuso dos 
perdões, concedidos em nossa terra, parece que teve o 
desejo de apresentar-me como o unico que tenha querido 
offender as altas regiões, a que elle referia-se. Mas, 
senhores, todos vós sabeis que nesta casa alguns nobres 
senadores tiveram a mesma linguagem, quando lhes 
pareceu que os abusos eram patentes. 

O Sr. barão de Cotegipe, na sessão de 22 de 
Junho de 1867, fallando contra os abusos dos perdões, 
disse que até considerava um crime a maneira por que 
tinham elles sido dados. 

Na outra camara o Sr. Dr. Andrade Figueira, que 
nos todos reconhecemos digno de consideração, dizia na 
sessão de 30 de Maio de 1871: (lendo). 

«A constituição conferio ao chefe do Estado a 
faculdade preciosa de commutar as penas, de perdoar os 
crimes nos casos em que a segurança do Estado e o bem 
da humanidade assim o aconselhassem. Pois bem, 
sabeis o que é, ha muitos annos, essa faculdade preciosa 
nas mãos do poder moderador aconselhado e dirigido por 
ministros complacentes?» 

«Tem sido um excellente recurso para revoltar 
escravos contra os senhores, para estabelecer a 
impunidade mais horrorosa que ha no paiz. A lei concede 
a faculdade de perdoar para casos extraordinarios, de 
erro no julgamento irreparavel pelos recursos ordinarios, 
de uma pena legal por demais severa em um caso 
especial; mas nunca autorisar o dogma da propaganda, 
conforme tem sido praticado nestes ultimos tempos, em 
que nenhuma pena de morte se ha tornado effectiva 
contra escravos. Podia o legislador constituinte dar ao 
poder moderador a faculdade singular de annular a lei, 
obra do poder legislativo, e os 

julgamentos do poder judiciario, systematicamente 
abolindo de facto uma pena legalmente decretada, e os 
julgamentos, que a applicam?» 

Portanto, senhores, eu não vim apresentar uma 
novidade com minha linguagem, mas somente protestar 
contra um abuso, censurar os ministros que aconselham 
ao poder moderador esses perdões extraordinariamente 
numerosos, e chamar ao mesmo tempo a attenção do 
poder moderador para duvidar, para lêr duas vezes as 
propostas que fazem os ministros para arrancarem certos 
perdões. 

Deixo, senhores, de refutar as idéas do Sr. 
senador pela provincia do Rio de Janeiro no que diz 
respeito aos perdões em crimes de injuria. A sua theoria 
me parece inteiramente falsa, porque, se a injuria é um 
crime, não se póde ir buscar nos motivos, que a elle 
deram logar, razão sufficiente para o perdão. A injuria é 
tão reprovada pelas leis, que estas nem admittem que o 
injuriante venha provar as razões com que a proferira. 

Não me referi ao caso de que fallou o nobre 
senador, delle não tinha conhecimento; mas, se acaso o 
governo de Sua Magestade mandasse publicar esses 
pareceres do conselho de Estado aconselhando os 
perdões, eu demonstraria que em muitos casos elles não 
se fundaram em razão conveniente, e apenas foram o 
resultado do patronato ou de qualquer outro procedimento 
dos ministros que os aconselharam. 

Senhores, esta materia de perdões, que tem por 
fim livrar o réo de uma pena que lhe fôra justamente 
applicada pela autoridade competente, está hoje dirijida 
pelo arbitrario. Exige-se, com effeito, a consulta do 
conselho de Estado para o caso, em que o réo 
condemnado á morte pede a commutação da pena, ou 
mesmo perdão; porém em todos os outros casos, que são 
muito mais numerosos, os conselheiros de Estado não 
são ouvidos, tudo depende do arbitrio: o Sr. ministro da 
justiça aconselha o perdão, porque entende que deve 
favorecer os votos e desejos de amigos e o poder 
moderador não tem tempo para examinar os motivos, em 
que elle se fundamenta. 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – Não apoiado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Publique o 

governo as razões porque deu esses perdões, e nós 
veremos o quanto elles foram mal cabidos. 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – A’ concessão 
desses perdões precede toda a apreciação necessaria. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Senhores, vou 
passar rapidamente a vista sobre o orçamento do Imperio. 
Não desenvolverei, como pretendia, todas as questões a 
que circumscrevi meu estudo; tocarei ligeiramente sobre 
algumas para mostrar que não me passam 
desapercebidas as materias, que se discutem nesta casa. 

Me occuparei primeiramente do conselho de 
Estado. 

O conselho de Estado acha-se hoje inteiramente 
fóra dos termos em que foi creado. A lei creou 24 
conselheiros de estado, 12 ordinarios e 12 
extraordinarios, e no entanto nós vemos que apenas 
existem 12 conselheiros de estado, cinco ordinarios e sete 
extraordinarios incluidos dous ministros de Estado. 

Porque razão, quando a lei é tão clara e terminante 
marcando o numero de 24 conselheiros de Estado, o
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Sr. ministro do Imperio, por cuja repartição correm 
essas nomeações, deixa de executar a lei? Por ventura 
não ha no paiz homens, que possam ser chamados a 
occupar esta posição? Que considerações, que motivos 
pódem haver para que a lei seja assim desvirtuada, e o 
governo não tenha os conselheiros que ella julgou 
conveniente dar-lhe não só para discutirem os grandes 
interesses do Estado, mas tambem para darem parecer 
sobre outros de menor importancia? 

Não estamos vendo que os Srs. ministros, quando 
querem apresentar uma proposta, não recorrem ao 
conselho de Estado? Dá-se um regulamento de relações, 
os conselheiros do Estado não são ouvidos officialmente 
sobre a materia. Faz-se um regulamento de custas, e este 
regulamento não passa por um cadinho conveniente. O 
Sr. ministro do Imperio apresenta um projecto sobre a 
instrucção publica, é obra sua, mas não do conselho de 
Estado, e assim por diante. Porque, pois, se despreza o 
conselho de Estado por esta forma? O unico motivo que 
eu vejo é a não existencia de um numero sufficiente de 
conselheiros, quem o governo recorra. 

O nobre ministro do Imperio, no relatorio de 1872, 
a que se referiu o de 1873, deu como causas 
reconhecidas: 1º a pouca iniciativa, a falta de acção e a 
morosidade que na marcha da administração se observa 
em relação ao conselho de Estado; 2º a deficiencia de 
sua organisação afim de poder exercer a importantissima 
attribuição de intervir nas questões do contencioso 
administrativo; e declarou que, para evitar esses 
inconvenientes, elle propunha: 1º a elevação do numero 
dos conselheiros de Estado ordinarios a 18; 2º a creação 
de auxiliares adjuntos, incumbidos de trabalhos e estudos 
preliminares que facilitem o conhecimento e a decisão dos 
negocios e questões; 3º a instituição de uma secção 
especial para conhecer do contencioso administrativo 
segundo certas tendentes a conciliar o interesse publico 
com o respeito ao direito particular; 4º a organisação de 
uma secretaria propria, na qual se preparassem, 
concentrassem, coordenassem e archivassem todos os 
trabalhos do conselho de Estado. 

Ora, senhores, admira que o nobre ministro, tendo 
já em 1872 essas idéas não viesse apresentar ao poder 
legislativo uma proposta afim de serem devidamente 
discutidas as medidas que elle indicou. Eu não posso, 
portanto, deixar de declarar, que o Sr. ministro tem culpa 
do estado de cousas que elle deplorava em 1872 e que 
nós ainda deploramos em 1875. Parece que a pratica da 
administração por tanto tempo, desde 1870 até hoje, 
devia ter dado a S. Ex. conhecimento da materia e 
facilidade para redigir a esse respeito uma proposta, que 
o poder legislativo tomasse em consideração. 

Senhores, tambem direi algumas palavras 
relativamente a secretaria de Estado que é dirigida pelo 
nobre ministro. 

Na lei do orçamento de 25 de Agosto de 1873 se 
ordenou que a reforma dessa secretaria não 
augmentasse a despeza que com ella então se fazia; 
entretanto o Sr. ministro do Imperio fazendo essa reforma 
em 1874, estabelecera um acrescimo de 12:000$000. 

E’ verdade que o nobre ministro fez a reforma 
declarando que tres officiaes ficavam como addidos; mas, 
porque esses officiaes não ficaram no quadro? Eu 
desejava que 

S. Ex. nos explicasse a razão desse excesso. Ou 
elles prestavam para servir na secretaria ou não; se 
prestavão, deviam ser contemplados no quadro, e se não 
prestavam, porque ficaram addidos? 

No orçamento para 1876 a 1877 pede o nobre 
ministro mais 43:475$ para a secretaria; pergunto eu, 
dado este facto, houve com effeito o não – excesso de 
despeza? Não houve tal; o nobre ministro faltou neste 
ponto ás promessas, que tinha feito ao poder legislativo. 

No senado, em sessão de 19 de Maio de 1873, o 
Sr. ministro do Imperio, respondendo á allegação de que 
a despeza com a sua secretaria de Estado seria excedida 
a das outras secretarias, disse-nos estas palavras: 
«Declaro ao senado que minha intenção é muito 
differente. A observação me tem demonstrado que com 
menor pessoal e melhor retribuição, sendo o trabalho bem 
distribuido, o serviço da secretaria póde melhorar muito. 
Presentemente ha grande apparato de fórmas, muitas 
secções, papeis a transitarem por muitas mesas. Eu 
concebi uma reforma que simplifica este trabalho, que 
apressa as soluções, que anima e estimula os 
empregados, e não duvidei pedir ao corpo legislativo a 
autorisação que a camara dos deputados concedeu. Não 
tenho a intenção de augmentar a despeza geral, mas é 
certo que, de accordo com o pensamento ennunciado na 
falla do throno, tenho em vista augmentar os vencimentos 
dos empregados que forem conservados.» 

Ora, estas promessas feitas pelo nobre ministro 
foram inteiramente esquecidas em sua reforma, porque 
ella trouxe o augmento de 12.000$000 pelo menos. 

Tambem, senhores, tenho de fazer algumas 
reflexões sobre a idéa que ennunciou o nobre ministro de 
querer crear nesta Côrte uma universidade, concentrando 
nella todos os estudos superiores. 

Primeiro que tudo entendo que esta idéa não deve 
passar, porque é o effeito desse plano de concentração 
que se quer realisar no paiz, fazendo com que a Côrte 
seja o unico ponto de vida e de poder que haja no estado. 
Eu entendo que este plano é prejudicial, e que, muito pelo 
contrario, deve-se repartir pelas provincias o movimento e 
a vida, porque, se assim o fizermos, o governo na Côrte 
ha de ter com todas as provincias as convenientes 
attenções e o movimento, a força, e a vida social ha de 
apparecer por toda a parte. 

A idéa de crear-se uma universidade nesta Côrte 
já se aventou em outros tempos, e foi sempre 
considerada uma utopia. Eu considero-a da mesma 
maneira. 

Quando se quiz estabelecer no Brasil, em 1827, 
cursos juridicos e escolas de medicina, as opiniões foram 
que se deviam dividir essas faculdades por todo o 
Imperio. Creou-se uma faculdade de medicina na Côrte e 
outra na Bahia, um curso juridico em Olinda e outro em S. 
Paulo, assim como um curso de mineralogia na provincia 
de Minas Geraes, e assim por diante. Por toda a parte 
havia estudos superiores para aquelles que o quizessem 
seguir. 

Mas o que me parece novidade extraordinaria é a 
idéa que tem o nobre ministro de levar essa universidade 
para um arrabalde desta côrte, o povoado da Villa Isabel. 

Como estabelecer-se alli uma universidade, 
quando os estudantes todos e os professores, pela 
natureza das cousas, hão de morar nesta Côrte por 
interesses particulares, e 
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teem de soffrer o grande inconveniente de gastarem 
diariamente não menos de tres horas no seu trajecto? 
Como crear-se uma faculdade de medicina na Villa Isabel, 
quando alli não ha hospitaes, onde o professor de clinica 
possa encontrar doentes para as suas explicações, e 
quando o professor de pathologia, ou de anatomia não 
podem encontrar cadaveres para as dissecações que 
elles tem de fazer? Entendo que a faculdade de medicina 
naquelle logar ha de produzir muitos inconvenientes, não 
ha de ter effeito nenhum util. 

E, segundo me informão, o nobre ministro tenciona 
pôr em execução estas idéas, tanto assim que comprou 
por preço muito elevado um grande terreno... 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – Baratissimo. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não digo que não 

tenha o devido valor, mas que é de um preço elevado. 
O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – Segundo a 

avaliação dos profissionaes, vale o dobro ou o triplo do 
que custou. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Tem-se de se 
construirem desde o principio todos os edificios que são 
necessarios para uma universidade. Eu quizera saber do 
Sr. ministro do Imperio si porventura a faculdade de 
medicina foi consultada para esse fim; se o nobre ministro 
dirigiu-se ao director dessa faculdade para conhecer si 
era conveniente ou não essa mudança. Estou bem certo 
de que, si o fizer, ha de ter resposta inteiramente contraria 
aos desejos que tem emittido, e que parece vão realisar-
se, uma vez que comprou uma porção de terrenos na 
Villa-Izabel. 

Senhores, fallarei ainda sobre a directoria geral de 
estatistica. 

Quando se tratou de marcar na lei do orçamento 
de 25 de Agosto de 1873 a conveniente consignação para 
pagamento dos empregados da estatistica, houve no 
senado alguns membros da commissão de orçamento 
que declaram, que não tinha lugar marcar-se consignação 
para essa repartição, porque o Sr. ministro do Imperio já 
se achava autorisado pelo credito que se lhe tinha 
concedido na lei de 1870. A esta reclamação accudio o 
Sr. presidente do conselho na sessão de 23 de Maio. 
Disse elle: «pelo que respeita á repartição de estatistica, 
creio que a maioria dos membros da commissão 
reconhece que deve subsistir o que veio da outra camara. 
Houve ideia de que a quantia votada neste orçamento 
(68:080$) era dispensavel, porque o governo tinha a 
faculdade de custear o mesmo serviço por conta do 
credito especial da lei de 1870. Explicado que não ha 
essa duplicata de despeza, que o credito especial não 
póde servir sinão para os trabalhos do recenseamento da 
população; que a verba do projecto que discutimos trata 
da despeza ordinaria ou annual da repartição de 
estatistica, é claro que o senado não póde deixar de 
approvar a disposição votada pela outra camara. Só póde 
haver questão sobre a importancia do algarismo desta 
verba. 

Entretanto, senhores, tendo-se destinado na lei de 
1873 quantia sufficiente para a estatistica; havendo a 
mesma lei determinado que ficavam extinctos todos os 
creditos votados para verbas, que tinham já assento na lei 
do orçamento, o nobre ministro por decreto do anno 
passado, se me não engano, abriu um novo credito de 
100 ou 200 contos; por consequencia, o nobre ministro, 
na minha opinião, violou manifestamente a lei. 

A lei é clara; ella diz no art. 21: «Continuam em 
vigor, nos exercicios desta lei, a disposição do art. 13 n. 2 
da lei n. 1,245 de 28 de Junho de 1865, os creditos 
extraordinarios mencionados na resolução n. 2,035 de 23 
de Setembro de 1871, excepto os que passaram para as 
rubricas desta lei, e o credito especial concedido pela lei 
n. 1,953 de 17 de Julho do referido anno de 1871.» 

Ora, a repartição da estatistica, para a qual se 
tinha dado um credito especial, veio ter assento nesta lei 
pelo art. 2º, § 42. (Lê): 

«Directoria geral de estatistica, sendo: 7:200$ para 
os vencimentos do director geral, 21:920$ para os dos 
outros empregados, 600$ para um servente, 20:000$ para 
a impressão do relatorio annual e trabalhos estatisticos. 
8:000$ para impressões avulsas a acquisição de livros, 
8:880$ para objectos de expediente, e 1:480$ para 
despezas miudas e eventuaes.» 

Portanto, em vista do art. 21 combinado com o art. 
2º, § 42, o nobre ministro do Imperio não podia abrir novo 
credito para o censo da população, porque tinha cessado 
toda a autorisação que as leis anteriores lhe tinham dado. 

Demais, achando-se, por assim dizer, muito 
proxima a abertura do parlamento, o nobre ministro bem 
podia demorar as despezas que tivesse de fazer, porque 
não era sangria desatada, podia esperar que o 
parlamento lhe desse os meios convenientes. 

Senhores, ha ainda uma outra observação, que 
farei rapidamente; é relativa á escola polytechinica. 

Tratando da escola militar antiga, dizia o Sr. 
visconde do Rio Branco, no caracter de ministro da 
guerra, em seu relatorio de 1871: 

«Devo aqui ponderar-vos, como alguns dos meus 
antecessores, que os individuos que estudam na escola 
central, destinam-se antes á vida civil do que á militar. 
Vós reconhecereis que é mais regular completar na 
escola militar o curso de engenharia militar e do estado-
maior de 1ª classe do exercito, dando se áquelle 
estabelecimento o seu verdadeiro caracter de escola de 
engenheiros geographos, engenheiros civis e candidatos 
á direcção dos trabalhos industriaes, agricolas e de 
mineração.» 

Com effeito, esta idéa foi aproveitada na lei de 
orçamento de 25 de Agosto de 1873, n. 2348. Nessa lei 
se dizia que «ficava o governo autorisado para reformar a 
escola militar, passando para ella os estudos 
convenientes, e passando a escola central para o 
ministerio do Imperio, comtanto que se não augmentasse 
a despeza.» Ora foi exactamente o contrario o que fez o 
nobre ministro do Imperio; augmentou a despeza e mais 
98:000$; tenho aqui a nota. Quanto á escola militar a lei 
dizia que devia comprehender os estudos necessarios á 
engenharia. Relativamente á escola central a lei não 
autorisava a mudar o plano de estudos; e declarou 
expressamente que não fossem augmentados os 
vencimentos dos lentes e empregados. Entretanto o nobre 
ministro do Imperio elevou a despeza a mais 98:000$. S. 
Ex. não augmentou os vencimentos dos lentes; mas 
augmentou consideravelmente o numero dos lentes, e 
deu á escola outra organisação, para a qual não estava 
autorisado pela lei. S. Ex. faltou, pois, ao fim da lei, que 
era não elevar a despeza, mas apenas separar a escola 
militar da escola central, segundo 
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tinha aconselhado o Sr. visconde do Rio Branco em seu 
relatorio. 

Portanto, senhores, eu não posso deixar de 
censurar o Sr. ministro do Imperio por este excesso de 
despeza. Este e outros excessos, tanto na sua repartição 
como na dos seus collegas, tem dado logar a que eu diga 
que o governo marcha para uma banca-rota; e, se elle 
tiver de continuar, este resultado será infallivel, na minha 
opinião. O governo já não tem animo para resistir aos 
botes dos amigos, que lhe pedem que augmente tal ou tal 
despeza a pretexto do bem publico. A lei é sophisticada, e 
no caso que eu apresento ella não queria que se 
augmentassem os vencimentos dos lentes para não se 
augmentar a despeza; mas o Sr. ministro do Imperio 
disse: «Eu posso crear tantos quantos lentes me parecer, 
segundo o plano que entendo conveniente», e augmentou 
a despeza com mais 98:000$000. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Directamente 
feriu a lei. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente, 
estou cançado embora pouco eu dicesse em relação ao 
muito que tinha a dizer. Peço aos Srs. senadores que me 
desculpem ter occupado sua attenção até este momento. 
Fallei para servir aos meus amigos que me pediram 
aproveitasse o tempo que ainda nos restava, afim de não 
se interromper a discussão do orçamento. Glorio-me de 
lhes ter prestado este serviço; e sómente peço desculpa 
áquelles que não estão interessados neste debate, e se 
dignarão ouvir-me. (Muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu a ordem do dia para 7: 
A mesma já designada. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 35 minutos da 

tarde. 
 

20ª SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de marinha e guerra. – Ordem do Dia. – 
Orçamento do ministerio do Imperio. – Discurso do Sr. 
Mendes de Almeida. – Pensões. – Privilegio de A. 
Gasparoni e outro. 

 
A’s 11 horas da manhã acharam-se presentes 33 

Srs. senadores, a saber: visconde de Jaguary, Almeida e 
Albuquerque, barão de Mamanguape, Dias de Carvalho, 
Cruz Machado, barão da Laguna, F. Octaviano, Silveira 
Lobo, Chichorro, barão de Maroim, Mendes de Almeida, 
duque de Caxias, Jobim, visconde do Bom Retiro, Barros 
Barreto, Leitão da Cunha, visconde de Muritiba, visconde 
do Rio Grande, barão de Cotegipe, visconde de 
Caravellas, Godoy, Firmino, visconde de Abaeté, 
Zacarias, visconde de Nitherohy, barão de Camargos, 
Antão, Paes de Mendonça, Nunes Gonçalves, Figueira de 
Mello, Vieira da Silva, Diniz e Jaguaribe. 

Compareceram depois os Srs. marquez de S. 
Vicente, visconde do Rio Branco, Uchôa Cavalcanti, 
Saraiva, Sinimbú, Paranaguá, barão de Pirapama, Ribeiro 
da Luz e Pompeu. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. conde de Baependy, Paula Pessoa, Junqueira, 
Cunha Figueiredo, Nabuco e visconde de Camaragibe. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz, Teixeira Junior, 
Fernandes da Cunha, Silveira da Motta, visconde de 
Inhomerim e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 4 do corrente mez, do 1º secretario da 

camara dos Srs. deputados, communicando que a dita 
camara procedeu na sessão de 3 do mesmo mez á 
eleição da mesa que devo funccionar durante o corrente 
mez e foram eleitos: presidente o Sr. Manoel Francisco 
Corrêa; vice-presidentes os Srs. Antonio José Henriques, 
Joaquim Pires Machado Portella e Antonio Gabriel de 
Paula Fonseca; 1º secretario o Sr. Delfino Pinheiro de 
Ulhôa Cintra, 2º, 3º e 4º os Srs. Manoel Pinheiro de 
Miranda Ozorio, Heleodoro José da Silva e Agesiláo 
Pereira da Silva. – Ficou o senado inteirado. 

Dito da mesma data, do ministerio da guerra, 
remettendo o autographo sanccionado da resolução da 
assembléa geral autorisando o governo a conceder um 
anno de licença com vencimentos geraes ao coronel 
Agostinho Maria Piquet para tratar de sua saude onde lhe 
convier. – Ao archivo o autographo, communicando-se á 
outra camara. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE MARINHA E 
GUERRA. 

 
Transferencia do capitão M. V. de Andrade Figueira. 

 
A commissão de marinha e guerra, tendo 

examinado a resolução vinda da camara dos Srs. 
deputados, com data de 31 de Maio proximo passado, na 
qual é autorisado o governo para transferir para a arma de 
infantaria o capitão graduado do 1º regimento de artilharia 
a cavallo Miguel Victor de Andrade Figueira, e vendo da 
informação dada pelo ministro da guerra, que o dito 
capitão graduado não tem o curso da arma a que 
pertence, nem idade para poder estudar esse curso, 
sendo por isso de pouca vantagem a sua permanencia na 
arma de artilharia é de parecer a commissão que entre 
em discussão a mencionada resolução e seja adoptada. 

Paço do senado, 4 de Junho de 1875. – Duque de 
Caxias. – V. de Muritiba. – Domingues José Nogueira 
Jaguaribe. 

 
Vencimentos do alferes H. E. Medeiros. 

 
A commissão de marinha e guerra tendo 

examinado a resolução vinda da camara dos Srs. 
deputados, com data 
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de 31 de Maio proximo passado, na qual é autorisado o 
governo para mandar pagar os vencimentos que reclama 
o alferes da companhia de infantaria da provincia de 
Santa Catharina Hermogenes Eloy de Medeiros, desde 8 
de Junho de 1870 até 7 de Outubro de 1871; e constando 
dos documentos que acompanharam que o supplicante 
tem direito a taes vencimentos, é de parecer que a dita 
resolução entre em discussão e seja adoptada. 

Paço do senado, 4 de Junho de 1875. – Duque de 
Caxias. – V. de Muritiba. – Domingos J. Nogueira 
Jaguaribe. 

Ficaram sobre a mesa para serem tomadas em 
consideração com as proposições a que se referem. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Proseguiu a 2ª discussão da proposta do 

orçamento para o exercicio de 1875 a 1876 no art. 2º 
relativo ao ministerio do Imperio. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 
Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Antão, visconde de Muritiba e Vieira da 
Silva, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido no salão, 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
não sei se o nobre ministro do Imperio prefere fallar antes 
de mim... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não, senhor. 

O SR. PRESIDENTE: – Não pediu a palavra. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porque nesse 

caso eu não teria duvida em ceder desde já, para que 
podesse S. Ex. responder ao nobre senador pelo Ceará. 
Mas, visto que o nobre ministro não quer tomar a palavra, 
aproveitar-me-hei da que pedi na ultima sessão, para 
fazer algumas considerações a respeito do orçamento do 
Imperio. 

Segundo o nosso regimento, na discussão do art. 
1º do orçamento, o de que se trata, pode-se fallar da 
politica em geral. Em vista, porém, do que ultimamente 
disse aqui o nobre ministro dos negocios estrangeiros 
relativamente ao deploravel incidente da retirada do 
ministro argentino desta Côrte para o seu paiz, não me 
occuparei com a politica exterior do imperio nem na 
America, nem fóra della. 

Tratarei sómente do orçamento do ministerio do 
Imperio. 

Sr. presidente, sinto-me constrangido ao tomar 
parte nesta discussão, porque com quanto muito respeite 
e considere todos os membros do actual gabinete, tenho 
particular affeição e sympathia ao honrado ministro. Faço 
justiça á sua ilIustração e ás suas intenções; e pelas 
relações que entretive com o nobre ministro desde que o 
conheci na camara dos deputados, fiquei-lhe devendo 
muita sympathia, especialmente pelos sentimentos 
religiosos que S. Ex. manifestava. E’ por isto que 
constrangido, 

tomo parte na presente discussão; sendo que sómente o 
dever da minha posição me força a calar os sentimentos a 
que acabo de alludir, e que nutro por S. Ex. 

Estou convencido, e talvez me engane, de que S. 
Ex. estimaria antes que eu me calasse; mas não é isso 
possivel. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tenho prazer em ouvir o nobre senador. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Havendo 
materia importante no seu ministerio, sobre que desejaria 
ouvir a S. Ex., não poderia eu annuir a este desejo, se o 
nobre ministro o exhibisse. 

Antes de entrar na materia que mais preoccupa a 
minha attenção, examinarei algumas das verbas que 
merecem reparo, por exemplo, a que diz: «Conselho de 
Estado.» 

Sobre esta verba farei uma reflecção, e é a 
primeira censura que vou dirigir ao nobre ministro que, 
espero, a receba sempre, como o resultado do 
desempenho de um dever, e não de modo algum no 
interesse de malsinar. 

Todos os ministerios têem apresentado seus 
relatorios; mas entramos nesta discussão do orçamento 
do Imperio sem termos tido ainda o gosto de lêr o relatorio 
do nobre ministro... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado, e é bem sensivel a 
falta. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...contra o que 
se acha disposto em lei ha tanto tempo. Por isso, não 
tenho remedio senão recorrer aos antigos relatorios de S. 
Ex., que tem muitos, pois que de todos os membros deste 
gabinete é o mais antigo, e presumo que irá muito além, 
ainda quando se dissolva o mesmo gabinete. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está se formando 
especialmente para jubilar-se. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Até acredito que 
S. Ex., não direi que seja assim, mas está muito no caso 
de completar o que aliás acha-se em moda, o septenato. 

Examinei esta verba – conselho de Estado – e fui 
forçado a examinar os relatorios de S. Ex., visto que não 
tinhamos tido ainda o gosto de vêr o deste anno. 

S. Ex. nos relatorios de 1871 e 1872 manifesta 
interesse por esta instituição e o desejo de reformal-a; 
mas, durante tanto tempo em que o nobre ministro está 
na administração da sua pasta, não me consta que tenha 
preparado projecto algum neste sentido. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; já notei. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Entretanto, 

perguntarei ao nobre ministro: os conselheiros de Estado 
accumulam os seus vencimentos, quando funccionam nas 
camaras? Eu desejava saber alguma cousa a este 
respeito, porquanto pela constituição vejo que só podem 
accumular as funcções, e portanto vencimentos os 
ministros de Estado. O conselho de Estado actual é mais 
administrativo, que politico, como o nobre ministro 
reconhece; o antigo conselho de Estado era precisamente 
uma corporação politica, com responsabilidade rigorosa, 
porque era responsavel pelos actos do poder moderador. 
Isto que digo parece que o nobre ministro sustentou no 
seu relatorio, assim como o seu antecessor, quando 
declara que o actual conselho de Estado não é o antigo, 
que foi extincto pelo art. 32 do acto addicional. 
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Portanto, o que diz o art. 29 da constituição a 

respeito do conselho de Estado refere-se a uma entidade 
que desappareceu, que hoje não existe. Hoje, o conselho 
de Estado é uma instituição nova, creada pela lei de 23 
de Novembro de 1841. 

Nestas condições pergunto eu, os conselheiros de 
Estado estão no mesmo caso em que estavam 
anteriormente a essa lei? Não, porque sendo entidades 
differentes não se póde a seu respeito applicar o que 
acha no art. 29 da constituição do Imperio. 

Eu desejara que o nobre ministro expuzesse suas 
idéas sobre as reformas que tem de fazer nesta materia, 
porque nada sabemos, e o senado ha de esperar as 
informações do governo. Os orçamentos são livros (?) 
sybilinos para o corpo legislativo, se os ministros não se 
dispoem a dar explicações. 

Por consequencia, a palavra conselho de Estado, 
que se lê no art. 29 da constituição, não tem applicação 
ao conselho de Estado creado pela lei de 1841. Não é 
mais um corpo politico; é um corpo administrativo, que se 
póde consultar ou deixar de consultar. 

E foi pena que se acabasse com o conselho de 
Estado antigo; era um corpo politico, uma mola creada 
expressamente para a instituição nova do poder 
moderador, que a nossa constituição foi a primeira a 
consignar. Não se encontra essa instituição em nenhuma 
outra constituição antes da nossa. A separação do poder 
real do poder executivo é uma instituição lembrada e 
definida por Benjamin Constant e que a nossa 
constituição consagrou antes de qualquer outra. 

E’ por isto que tantas vezes queremos adoptar 
usos politicos da Europa a respeito do funccionamento do 
poder moderador e vamos buscar aquillo que não póde 
ser applicado entre nós. Lá poder real e poder executivo é 
um só e aqui não; aqui é cousa diversa, os ministros não 
são responsaveis pelos actos do poder moderador. 

Lembro ainda uma circumstancia e é que, quando 
se tratou do acto addicional, houve quem propuzesse que 
a responsabilidade do poder moderador, incumbido ao 
conselho de Estado, passasse para os ministros, e essa 
proposição cahiu e o poder moderador, pois, está sem 
responsaveis; e, segundo o nosso direito politico, não ha 
possibilidade de se impor a outro poder a obrigação dessa 
responsabilidade. 

Ha no relatorio do Imperio de 1874 um artigo a 
respeito dos limites das provincias. 

Eu desejara, Sr. presidente, visto que actualmente 
o ministerio do lmperio tem á sua disposição a escola 
polytechnica, que S. Ex. ou seus successores cuidem do 
exame dessa materia, que é muito grave e muito 
importante. (Apoiados). Os governos devem entrar com 
toda a sua responsabilidade nessas questões de limites, 
para não deixarem as provincias debatendo-se com 
emulações, que tanto damno causam á bôa divisão do 
paiz. 

Vi com muito desgosto adiar-se ainda uma vez a 
questão de limites entre as provincias de Paraná e Santa 
Catharina, questão muitissimo importante (apoiados), que 
se prende á dos nossos limites com o territorio das 
Missões, que agora foi entregue á republica Argentina. 

Além destes, ha outros limites que convinha 
estabelecer. 

Porque razão, por exemplo, o nobre ministro não 
se empenhou 

com seu collega, presidente do conselho, para continuar a 
discussão do projecto da nova provincia de S. Francisco? 

Pois é possivel se consinta que um paiz como o 
nosso, que precisa de ter mais élos de segurança, hoje 
que o mundo marcha para a creação dos grandes 
Estados, que se mantenham essas grandes 
agglomerações de territorios, de maneira que para o 
futuro será um grande perigo para a questão da 
segurança e indivisibilidade do Imperio? 

Vemos nos Estados Unidos o que a esse respeito 
se faz, ha pouco tempo por causa da guerra da 
seccessão Virginia foi dividida em dous estados, Virginia 
Oriental e a Virginia Occidental. Os americanos 
comprehenderam sempre a grande utilidade que resulta 
da boa divisão do seu paiz, que não póde combinar-se 
com enormes territorios organizados em provincias. 

Dahi tem resultado que as grandes provincias em 
nossas assembléas legislativas teem predominado pela 
massa dos seus representantes, dando occasião a 
desapparecer por vezes o espirito de justiça nas 
distribuições dos favores do Estado. 

Todos os dias vemos a preponderancia que tem 
nestes casos o predominio das grandes provincias. 

Ainda mais, pelo recente acto de condescendencia 
do nobre ministro do Imperio veiu a firmar-se este 
predominio por meio da eleição por provincias acabando-
se com a dos circulos, o que ainda era pouco; porque a 
eleição devia ser por districtos de um só representante. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. Este é o 
verdadeiro principio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Defendi esta 
these em 1855 e morrerei com ella. 

O unico meio de haver espirito de justiça, é este; 
senão teremos as provincias grandes obtendo tudo, como 
aconteceu com o decreto de 1873 relativo ás estradas de 
ferro. As grandes provincias que tinham já uma estrada 
garantida, obtiveram outra. Porque? Pelo, seu poder, pela 
sua influencia. 

E’ impossivel que esse estado de cousas continue 
assim. 

O nobre ministro tem á sua disposição a escola 
polytechnica: por consequencia tem meios de obter 
engenheiros geographos, de modo que se possam fazer 
essas delimitações convenientemente. Foi assaz 
proveitosa essa separação do ministerio da guerra para o 
que está á frente da instrucção publica. 

O observatorio astronomico devia tambem passar 
para o ministerio do Imperio. Não devia haver só um em 
um paiz, que tem territorios debaixo do Equador: cumpria 
que houvesse tambem alli um observatorio astronomico. 

Seria um meio de introduzir em nosso paiz maior 
gosto pela sciencia astronomica e geographica. Se este 
gosto existisse no Brasil, como se acha desenvolvido nos 
Estados Unidos, teriamos o nosso importante territorio 
bem delimitado. 

Quanto a bibliotheca publica, sei que o nobre 
ministro, desejoso de bem servir tem feito alli alguns 
melhoramentos; mas perdoe o nobre ministro, se lhe 
pondero que não fez o verdadeiro melhoramento nesse 
estabelecimento. 

Pois, senhores, a bibliotheca publica é repartição 
que se abra ás 9 horas da manhã e se feche ás 2, para 
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abrir-se de novo das 6 até as 9 da noite? Uma bibliotheca 
publica não se fecha: abre as 8 horas da manhã e fecha-
se por necessidade, ás 10 ou á meia noite. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Está aberta todas as noites. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas ha 
intervallos no dia em que não se póde lá ir. A bibliotheca 
do Gabinete Portuguez de Leitura fez a este respeito uma 
reforma que convinha que. S. Ex. imitasse, alargando-a. 
O estabelecimento não se fecha de dia: abrindo-se pela 
manhã, sómente depois das 9 ou 10 horas da noite é que 
deixa de receber leitores. Pois é possivel que uma 
bibliotheca não esteja franqueada á qualquer hora do dia? 

Se a questão é de despeza, a póde haver com o 
accrescimo de mais algum empregado, é bem justificada. 
Entretanto, esses empregados são mal pagos. 

O mesmo póde-se dizer do archivo publico. E 
refiro-me especialmente ao estabelecimento, que temos 
aqui, e que o nobre ministro reconhece haver prestado 
muitos serviços – o instituto historico geographico –, que 
tem uma das melhores bibliothecas, que possue 
excellentes obras, e onde existem magnificos 
manuscriptos; e entretanto por não ter auxilio do thesouro, 
não póde ter empregados, de modo que não póde ser 
consultado o que alli ha de precioso e importante, nem 
mesmo o estrangeiro póde vêl-a. Emfim está aquella 
bibliotheca como que abandonada, é uma especie de 
Pompêa e Herculano. 

Portanto, estabelecimentos como estes, deviam 
ser collocados no centro da cidade e em logar isento do 
perigo de fogo; e deviam ser animados, especialmente a 
bibliotheca do Instituto Historico e Geographico, que não 
póde por falta de recurso, prestar os serviços, que eram 
para desejar-se. 

Eu não quero agora tratar da questão de 
instrucção publica, porque reservo-me fazel-o a segunda 
vez que fallar sobre esta materia, se tiver occasião ou 
quando vier o projecto do nobre ministro a respeito da 
instrucção publica; mas sempre direi que os esforços que 
S. Ex. está fazendo a respeito da instrucção publica, 
póde-se dizer em geral que são improficuos, porque nos 
falta o pessoal, o principal preparatorio para o 
adiantamento da instrucção e para conseguil-o ha de 
levar-se muito tempo, não ha de ser do pé para mão; eu 
lastimo que S. Ex. esteja fazendo reforma da instrucção 
publica como fez Pombal em Portugal no seculo passado; 
isto é, acabou com os estabelecimentos litterarios, que 
havia, e depois não tinha pessoal para a instrucção 
primaria, tinha pouco para a secundaria e para a superior 
andou a catar pela Europa o que pôde e por 
consequencia obteve um pessoal ordinario, e todavia os 
apologistas desse ministro põe no setimo céo essa 
reforma extravagante. O nobre ministro vae seguindo os 
mesmos passos, não tem pessoal para fazer a reforma da 
instrucção publica; tem bons desejos, eu o reconheço, 
mas não tem pessoal para realisal-a. 

O culpado de tudo isto, Sr. presidente, em nosso 
paiz é o governo, e não digo sómente o actual ministerio, 
refiro-me a todos os anteriores, porque o governo julga-se 
com o direito de ensinar, quando essa não é a missão do 
Estado; os estudos hão de andar sempre com essas 
repetidas, e póde-se dizer, estragadas reformas que se 
fazem, 

sem contar-se com a experiencia, e cujo resultado é que 
os estudos vão mal por toda a parte. O governo entende 
que a missão do Estado é tambem ensinar, quando é 
certo que elle não tem semelhante missão; e a prova é a 
do nobre ministro approvar compendios como um que já 
apresentei aqui o que causa medo ao pae que tem 
interesse na educação de seu filho, aterra-se vendo 
compendios em que se prega a irreligião e a 
immoralidade com approvação do governo, e, conferindo-
se premios por isto; pregam-se doutrinas taes como 
muitas dessas que ahi são exhibidas nas famosas 
conferencias, em que até não se duvida dizer que o frade 
que atirou com o habito ás ortigas e casou com a freira 
Catharina Bora fôra quem elevara a posição da mulher no 
mundo! 

Isto, se ouviu nessas conferencias em presença do 
ministerio, e, até do chefe da nação. 

Já, que fallamos da elevação do casamento, 
pergunto ao nobre ministro, porque razão S. Ex. não tem 
tomado alguma medida contra os abusos, que se tem 
dado? Talvez tenha tomado, e, eu ignore. Como é que em 
nosso paiz, em que ha uma religião do estado, se 
consente que um padre possa abandonar de repente as 
suas obrigações de sacerdote e dizer: «Mudei para outra 
religião e vou casar-me?» O nobre ministro, sabe que a 
França nos dá a este respeito excellente exemplo, não só 
pela sua legislação, como pela lição de seus 
jurisconsultos. Jámais, o padre catholico que abandona 
alli sua religião, póde conseguir casar-se. 

Os interesses de ordem publica são taes a este 
respeito que a lei civil franceza nunca permittio isso, 
senão nos tempos anormaes; e a jurisprudencia tem sido 
sempre opposta a que os padres catholicos tenham tal 
procedimento, porque, tendo de assistir ao confessionario, 
podem abusar terrivelmente dizendo: «Eu mudo de 
religião e vou casar-me com uma menina, por quem 
manifestei paixão no confessionario.» Entretanto um 
padre, que servia aqui no seminario de S. José, procedeu 
desse modo, e houve ministro de religião tolerada, que 
autorizasse esse procedimento. 

Isto foi publico, consta dos jornaes e o governo 
não se importou com semelhante facto, nem houve 
promotor publico que disso se encarregasse. Que o padre 
catholico mude de religião, bem; mas que case-se neste 
paiz e que seja este casamento valido, não. 

Ainda mais, Sr. presidente: homens casados 
julgam-se autorisados para abandonar suas mulheres e 
correr a outras nupcias, illudindo pobres meninas e 
deixando ao desamparo suas proprias mulheres. Isto é 
um facto conhecido; não é um facto só, são uns poucos. 
Podemos porventura admittir isto em nosso paiz? Chamo 
a attenção do nobre ministro para esses factos, porque 
não vejo da parte do governo interesse em olhar para 
estas cousas. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Esta fazendo 
ensaios para plantar no paiz o protestantismo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso nem é 
protestantismo, é uma immoralidade, se não se tomar 
uma providencia teremos de ver muitos desses 
escandalos. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Vá esperando 
pela providencia. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eis aqui sobre 

este assumpto uma correspondencia que li de um ministro 
presbyteriano. (Lendo.) 

 
O CASAMENTO E A IGREJA PRESBYTERIANA. 

 
«Consta que corre em alguns circulos, que um Sr. 

portuguez, morador em S. Christovão, e empregado no 
commercio, tendo deixado sua legitima mulher, com a qual 
se tinha casado na Igreja Catholica Romana, casou-se 
com outra mulher, na Igreja Presbyteriana. Cumpre ao 
abaixo assignado como pastor desta igreja, declarar que é 
inteiramente falso este boato. Tal caso não se deu. A 
Igreja Presbyteriana não admitte segundo casamento em 
quanto vive o consorte ou a consorte do primeiro 
matrimonio, a não haver divorcio legal e judicialmente 
decretado e isto pelas razões claramente estabelecidas, 
como justificativas, por Nosso Senhor Jesus Christo e seus 
apostolos. 

«O abaixo assignado tem sido sempre escrupuloso 
em não só manter a disciplina de sua igreja concernente á 
esta materia, mas tambem em guardar as determinações 
da lei civil do paiz. Dos casamentos por elle celebrados 
tem sempre passado certidões, que devem achar-se 
registradas na secretaria da Camara Municipal. Os 
interessados poderão, pois verificar, em qualquer 
occasião, se teve ou não logar o referido casamento. 

«Se houvesse meios de determinar quem foi o 
autor deste boato, outro seria o modo de desmentil-o. 
Homens que se presam não propalam injurias desta 
ordem. 

«Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 1874. – A. L. 
Blackford. – Pastor da igreja Presbyteriana.» 

Mas o facto é que outros pastores teem casado. E’ 
necessario sobre isto uma providencia e é por isto que eu 
me dirijo ao nobre ministro do Imperio, que é o ministro dos 
cultos entre nós. Não é possivel que ministros de religião 
tolerada estejam a autorisar estes abusos, estes 
escandalos e a firmar estes, não casamentos, mas 
verdadeiros concubinatos. 

Ora, aqui temos o casamento de um padre e aliás 
este padre era, creio que reitor ou vice-reitor do seminario, 
que felizmente por honra do piedoso bispo desta diocese, 
foi dalli expellido quando elle acabou com o seminario. 

Este padre dirigia a instrucção do nosso clero e não 
só casou mas annunciou em uma profissão de fé... 

Eis aqui não é propriamente o casamento é a 
mudança de religião. Contra isto eu não intervenho, mas 
sei que casou. (lendo:) 

«Profissão de fé. – No culto celebrado hontem na 
sala das sessões da igreja evangelica presbyteriana 
fluminense, depôz nas mãos do respectivo pastor a sua 
profissão de fé, em Rev. padre que havendo adjurado as 
doutrinas do catholicismo, abraçara as do Evangelho.» 

Não quero indicar o nome porque eu desejo que o 
Sr. ministro do imperio examine este negocio do 
casamento. Lá com a profissão de fé não me importo. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Este é um dos 
protegidos do actual gabiote. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Na minha 
provincia, consta pelos jornaes que tambem teem 
apparecido casamentos civis; dizem que as partes vão a 
um tabelião, e regulão perante elle este negocio. Eu desejo 
saber o que 

ha de verdadeiro a este respeito, porque os jornaes 
publicaram que este facto se dera na villa da Barra do 
Corda; que alli já ha casamento civil. O Sr. ministro da 
justiça já nol-o prometteu em um discurso proferido na 
camara dos deputados: respondendo a um nobre deputado 
pelo Paraná, elle dizia que por ora não convinha em 
quanto não se liquidasse a questão que temos com Roma. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Entretanto 
anteriormente dizia o contrario. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas eu leio nos 
jornaes que esse facto se deu no Maranhão. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Alguem já disse 
que era preciso aventar esta idéa do casamento civil. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu desejava, 
portanto, que S. Ex. nos communicasse o que sabe a este 
respeito. Na Prussia, apesar de estabelecido o casamento 
civil, e de haver outras liberdades para o casamento, o 
governo intervem, não consente se dê largas a esta 
instituição, que tanta gente julga da maior vantagem para 
este paiz; entre nós essas cousas se fazem, e não ha 
quem lhes vá á mão! 

Tambem não sei que medida tem tomado o governo 
a respeito de certos collegios, fundados por individuos de 
religião tolerada, e que me parece que o governo devia 
tomar em consideração para garantia dos proprios paes, 
que não conhecendo o perigo a que os expõe, levam seus 
filhos a esses collegios. Muitos paes não se importam com 
isso; mas o governo deve se importar, porque tem 
obrigação de defender a religião é do Estado. 

Eu não digo que esses collegios não se 
estabeleçam para pessoas, que seguem religião differente 
da do estado; mas se elles se apresentam em publico por 
essa fórma, é necessario que neste negocio, embora 
mesmo os pais não se importem, o governo olhe para isto, 
visto que elle cuida de tutelar tudo, e não só tutela tudo, 
mas impede que a Igreja Catholica intervenha. Se elle quer 
ser o tutor, olhe com toda a attenção para este negocio. Ha 
ahi um padre, que tem um collegio; sei que este colllegio 
deve ser protegido pelo chefe do gabinete, visto que é o 
grão-mestre da ordem. Esse padre que não teve como tal 
nenhuma protecção do governo, hoje já não se apresenta 
como padre. O collegio é apresentado em nome do 
commendador e não do padre fulano, sem duvida porque 
já atirou com a batina ás urtigas. Mas isto mesmo deve 
attrahir a attenção do governo, visto que presume-se ao 
menos que está em pé o art. 5º da constituição. Já se 
annuncia «collegio do commendador fulano» e não mais 
do «padre fulano». 

Eu, Sr. presidente, não sou de todo opposto ao 
ensino livre, porque sou o primeiro a reconhecer a 
incapacidade do governo para dirigir a instrucção. Só dirige 
a instrucção quem póde ser mestre e amigo de si e dos 
outros em materia de ensino; não basta para isso designar 
compendios, ou approva-los, porque como já mostrei, não 
é remetter um compendio a dous conselheiros de Estado... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Livres pensadores.
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...que o vejam. A 

doutrina que se deve ensinar nas nossas faculdades, a 
verdadeira doutrina, é a que deve tranquilisar os paes. A 
nação é sacrificada e concede-se, além disto, um premio 
aos que ensinam doutrinas reprovadas. 
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Praticamente, pois, estamos vendo que o governo é 

competente para alçar a voz e dizer que os bispos são 
inferiores a elle em materia de ensino, mesmo de seus 
seminarios, como pude deduzir da discussão do Sr. ministro 
do Imperio. 

Eu não preciso repetir aqui o que disse em 1873, 
quando li até as proprias palavras de um compendio, entre 
muitos que tenho visto na instrucção primaria e na 
secundaria. Isto é uma desgraça. Nem todos os paes 
podem fiscalisar a qualidade dos livros entregues a seus 
filhos; confiam no governo que tomou a si essa tutela. 

No tempo em que a Igreja vigiava os estudos havia 
cousa muito differente. Qual é a razão por que o ensino tem 
decahido em França. Antigamente a França tinha vinte e 
tantas universidades, e tendo menos população então, ellas 
contavam maior numero de alumnos. Hoje o que vemos? 
Depois da revolução de 1789, ficou a França com uma só 
universidade regendo tudo e decahiu logo no ensino 
secundario e superior. A nação visinha que antes vinha 
estudar em França, nos seus grandes estabelecimentos, 
adquiriu importancia e hoje lhe dá leis, porque lá não se 
fizeram todas essas reformas apressadas e desordenadas.

Nós soffremos a desgraça da grande reforma do 
marqu
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 – O aviso de 1846, 
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onfiança contra os bispos. 
Diz, n

ez de Pombal em 1772. Tinhamos duas 
universidades; tinhamos grandes estabelecimentos 
litterarios no Brasil e tudo isto foi sacrificado. 

O Sr. Jobim dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALME
suitica, Sr. senador? Nós não somos Pombaes. 
Elle podia instituir a sua universidade com
as que quizesse, mas deixasse a outra que existia 

estabelecido. E’ preciso que haja liberdade para estudar 
todas as doutrinas e ver qual é aquella que tem mais 
fundamento. Para haver liberdade é necessario tolerar. Se 
Pombal queria instituir a universidade de Coimbra, embora 
existisse a de Evora, fizesse-o; mas destruir todos os 
estabelecimentos litterarios de Portugal e Brasil, 
deixando-nos ás escuras, como ficamos por muito tempo, a 
pretexto de destruir doutrinas jesuiticas, mandando fazer 
autos de fé dos livros de seus estabelecimentos em 
Portugal, dos quaes se fez grande exportação, porque 
alguns conseguiram escapar para o extrangeiro, indo 
enriquecer bibliothecas extrangeiras, é o que não podia 
fazer. Entretanto foi esse o fructo, que colhemos da famosa 
reforma de Pombal, que não tinha gente nem para a 
instrucção inferior... 

O SR. VIEIR

p

que co

 Porque não achou, estava tudo asphyxiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que é c
sta olhar para o estado da instrucção no Brasil antes 

dessa reforma, para reconhecermos quanto ella veiu 
atrazar-nos. Tudo ia satisfatoriamente; e o que vimos 
depois? Destruiram-se os estabelecimentos litterarios 
existentes para se crear um novo ensino; e que ensino? Os 
professores de primeiras letras que a principio leccionaram, 
eram de tal qualidade, que foi necessario empregar contra 
elles, como era natural, a cadêa, pela relaxação dos 
costumes que iam introduzindo. 

As universidades de Inglaterra e da Alle

assig

 que conservaram o ensino religioso e não fizeram 

essas reformas extravagantes, mantiveram os 
estabelecimentos na sua altura. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Napoles, por exemplo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que tem 
Napoles? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Lá a Igreja dirigiu o ensino. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. a este 
respeito está enganado. Lá o cezarismo dominava em alto 
gráo: era o paiz dos Giannones e Filangieris. O poder civil, 
quando vê mallogrados os seus esforços, atira sobre a 
Igreja aquillo que devêra tomar a si. 

Examine S. Ex. os estabelecimentos litterarios de 
Napoles que se honra de ser a patria de S. Thomaz de 
Aquino, do padre Ventura, de outros muitos varões 
illustrados que neste momento não me occorre citar. 
Examine S. Ex. a litteratura desse paiz, e verá quanto lá 
fizeram esses homens notaveis. Veja ao mesmo tempo a 
desgraçada sorte da França que acabou com todos os 
estabelecimentos litterarios, querendo organisar tudo por 
meio de uma só universidade. 

Ainda hoje sentimos os effeitos da grande reforma 
de Pombal, dessa famosa reforma! 

Sr. presidente, a proposito, não posso deixar de 
tomar em consideração algumas proposições do honrado 
Sr. ministro, emittidas na sessão de 5 do corrente. 

Deixo de parte a defesa que fez o nobre ministro da 
moderação do governo: vou ao primeiro ponto. 

O nobre ministro, apertado pela argumentação do 
honrado senador pela Bahia, marchou em retirada nesse 
ponto. 

S. Ex., no seu relatorio, disse que as pretenções dos 
bispos a alargar o circulo da theocracia romana, começou a 
apparecer em 1857, pelo facto de recusar o virtuosissimo 
bispo de Marianna a collação de um conego na sua Sé. 

S. 
ração, que houve proposta e que, havendo proposta, 

o bispo faltou ao seu dever, não collando o conego 
escolhido. 

E’ necessari
de vista. 
O bispo 
ncorreram ao logar, não fez proposta senão de um; 

porque consignar o nome de outro e diser que não serve, 
não é fazer proposta. 

O SR. CORR
o): – Proponho em primeiro logar. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Qu
 o virtuoso bispo de Marianna apresentou essa lista 

de nomes? Foi por causa do aviso de 1846. 
O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA:
ado pelo honrado visconde de Abaeté, dizia que, 

ainda quando não houvesse tres dignos para a 
apresentação, comtudo fossem indicados os nomes porque 
o governo queria saber. 

Isto é uma prova de desc
ão havendo tres, dignos de confiança, inclua os 

nomes, e diga a razão; mas isto não é proposta. O virtuoso
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bispo apresentou e disse, o digno é este, o outro eu incluo 
por obediencia ao aviso, e por obediencia ao aviso direi 
tambem que não posso propôr este concurrente por que 
lhe faltam taes e taes condições para ser collado. 

Ora, isto é proposta? Não, e eu creio que o Sr. 
ministro labora em um engano, parece que não tem lido o 
alvará das faculdades, alvará que não podia estabelecer 
semelhante meio para se crear pessoal para os cabidos. 
Eis aqui o que diz o alvará das faculdades. (Lê.) 

«Depois de concluidos os exames, me proporeis 
tres dos referidos concurrentes, na mesma fórma acima 
referida, os quaes no vosso conceito forem mais 
benemeritos assim pela sua sciencia, que tiverem 
mostrado, como pelos serviços feitos á Igreja e pelas 
outras qualidades determinadas pelos canones e concilio 
de Trento: no que tudo vos encarrego a consciencia e 
desencarrego a minha.» 

Ora, pergunto ao nobre ministro, cujo bom-senso eu 
tantas vezes tenho applaudido, é possivel proposta 
apresentando concurrentes pouco dignos? não era 
necessario que houvessem tres dignos? Mas a mesa de 
consciencia, essa terrivel mesa da consciencia, que tanto 
concorreu para deslustrar o catholicismo entre nós; mesa 
de consciencia que queria ter em Portugal o dominio das 
parochias no Brasil, como muitas vezes se apresentavam 
propostas de um digno, porque não se podia apresentar 
mais de um porque não havia, e os que perdião a vasa no 
Brasil iam lá por meios indecorosos solicitar os logares, a 
mesa de consciencia, digo, exigio isso em um decreto 
como para melhor poder-se exercer o padroado da ordem 
de Christo, e foi por isto que appareceu a provisão de 9 de 
Dezembro de 1799 em que se mandou fazer esta 
apresentação Dizia. (lê). 

«Hei por bem ordenar-vos que continuando vós a 
não conformar-vos com a litteral disposição do alvará das 
faculdades e propondo-me um só candidato para cada 
igreja, não só não será deferido o proposto, mas vos tirarei 
a faculdade de propor e a darei a quem melhor cumpra o 
que se acha prescripto no mesmo alvará: o que assim 
cumprireis.» 

Esta provisão é dirigida ao bispo do Rio de Janeiro. 
O honrado Sr. visconde de Abaeté, pois, foi 

arrastado por esta provisão a exigir no aviso de 7 de Março 
de 1846 que se apresentasse a proposta com tres nomes. 

O SR. JOBIM: – Logo foi apresentada. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Logo, não; logo é 

a lei que rege; e foi por isto que o virtuoso bispo de 
Mariana, sempre obediente á lei, disse ahi tendes a 
proposta, só proponho um, mas ahi vão os dous em razão 
do aviso de 7 de Março de 1846. 

A este aviso, e á sua guiza, veio unir-se ainda outro 
de 1852 assignado pelo Sr. visconde de Jaguary, que hoje 
preside esta casa. 

Ora, o que disse o nobre visconde de Jaguary no 
aviso de 21 de Julho de 1852? Vendo as difficuldades que 
havia, porque é indubitavel que tinhamos pouco clero para 
servir ao paiz, mandou o seguinte no dito aviso (lê): 

«Ministerio dos negocios da justiça. Rio de Janeiro 
em 21 de Julho de 1852.» 

Illm. Exm. Sr. foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio de V. Ex. de 15 do mez proximo 
passado em que participando achar-se vaga ha 3 annos 
uma cadeira 

de conego da sé nesse bispado, propõe independente de 
concurso o padre José Côrtes da Cruz Paula, e pede a 
approvação e apresentação delle na mesma cadeira, e 
respondendo direi a V. Ex., que, com quanto pela 
constituição e leis e especialmente pelo alvará de 14 de 
Abril de 1781 compete ao mesmo Augusto Senhor a 
nomeação e apresentação de todos os beneficios e 
dignidades ecclesiasticas de qualquer jerarchia 
independentemente de consultas e propostas, não julgo 
todavia conveniente, que se pretira o meio regular de 
concurso e propostas nos termos do citado alvará hoje em 
rigorosa observancia nos bispados do Imperio; porquanto 
dada a hypothese de não merecerem aceitação do prelado 
os concurrentes, fica-lhe sempre salva a faculdade de 
interpor o seu parecer sobre o merito ou demerito de cada 
um delles, ou de todos na informação, ou attestado, que de 
seu officio dá em reservado, como está expressamente 
disposto em provisão de 30 de Agosto de 1817, ficando 
assim não só tranquilla a sua consciencia, mas tambem 
mais habilitado e esclarecido o governo Imperial na opinião 
acerca dos oppositores para resolver o que for justo. 

«Accresce que para reconhecer-se e fixar-se o 
numero dos concurrentes, não é certamente meio legitimo 
nem rasoavel a simples noticia antecipada, ainda mesmo 
por declarações particulares, que se hajam de receber de 
alguns dos pretendentes; pois que só por tal se póde e 
deve considerar o termo de apposição que cada um delles 
deve assignar depois da competente publicação dos 
editaes, e dentro da dilação nelles marcada, podendo, 
portanto, no caso contrario, ser fraudados em seus direitos 
e injustamente excluidos do concurso aquelles sacerdotes 
que dispostos a entrar nelle e confiados na observancia da 
lei hajam, todavia, guardado reserva no seu proposito para 
o manifestarem em tempo opportuno e legal, isto é, depois 
de aberto a concurso. 

Deus guarde a V. Ex. – José Ildefonso de Souza 
Ramos. – Sr. bispo de S. Paulo.» 

Portanto o bispo nunca fez nem podia fazer 
proposta, obedeceu ao que o governo julgou conveniente 
para que ficasse bem resalvado seu direito, isto é, o poder 
fazer uma escolha entre tres. Mas, como já mostrei, pelo 
alvará das faculdades o bispo não póde propôr senão os 
dignos, e então com toda a razão o virtuoso bispo de 
Marianna oppoz-se a collar um padre que elle julgava 
indigno e que por consequencia não estava legalmente na 
proposta, maxime quando diz o alvará: «no que tudo vos 
encarrego a consciencia e desencarrego a minha.» 
Portanto, se era o negocio todo de consciencia como era 
que o bispo havia de admittir na proposta um concurrente 
que elle não reputava digno e que só contemplava em 
attenção ás exigencias do governo? 

Mas, entrando nesta questão naturalmente vou á 
questão de padroado. 

O nobre ministro tambem tratou desta questão 
dizendo, havia entre nós padroado, porque, diz S. Ex., 
quem edifica e dota as igrejas é padroeiro. S. Ex., perdoe-
me que o diga, confunde a habilitação com o exercicio ou 
direito do cargo. Tambem todos os juizes municipaes que 
se matriculam na secretaria da justiça, tendo quatro annos 
de serviços, estão habilitados para juizes de direito, mas 
não são juizes de direito. 
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A igreja é a competente para dizer: «Vós edificastes 
este templo, vós estaes promptos a dotal-o e por isto eu vos 
declaro padroeiro e com os direitos de padroeiro.» 

Mas, a habilitação fica distante do direito. O direito 
quem o dá é a igreja. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ ella que póde 

escolher os deffensores e não dizer um sugeito: eu fiz uma 
igreja, estou prompto á dotal-a, logo; sou padroeiro? Não, 
logo, espera que o acto possa ser apreciado, por quem para 
isso tem poder. Sim, sois padroeiros, podeis propor. Mas, 
emquanto este negocio não está liquido, o padroado não 
existe, existe sómente a habilitação para havel-o. 

Note porém ainda o senado. O padroado, que existiu 
no Brazil era o padroado da ordem de Christo, para as 
igrejas curadas e o regio para os empregados dos cabidos 
bispos. Os defensores exagerados da ordem de Christo 
entendiam que tambem esta parte estava incluida no seu 
privilegio; mas outros julgavam que a apresentação dos 
bispos era resultante de outro padroado, do padroado regio. 
O padroado regio não veio a firmar-se completamente em 
Portugal, senão ultimamente, no reinado de D. Maria I; 
antes não, o poder civil foi conquistando a pouco e pouco, 
pedindo, ora para apresentar uma igreja, ora para outra e 
assim successivamente foi acabando com os padroados 
particulares e então ficou de posse de tudo. 

Quem tem estudado estas materias vê

pel

 a marcha que 
foi ten

: – O principe, que 
nos o

DA: – Não; grão-mestre 
nunca 

, aqui está, posso citar ao nobre ministro, estou 
certo q

 Illma. fizer, 
deve s

de Imperial todos os beneficios, começando 
os 

inue a praticar-se como até agora, em virtude 
dos di

ragraphos do art. 102 da constituição 
esse 

(Ministro do 
Imperi

R. MENDES DE ALMEIDA: – ...que estava 
conced

 novo acto. 
Depois

do o poder civil para chamar a si o padroado geral, 
regio chamado, até que pela concordata de 1778 os reis 
ficaram dominando completamente, isto é, com todo o 
padroado. Mas não foi negocio que elles obtivessem 
somente por direito proprio; foi a Santa Sé que lh'o deu por 
uma concordata. Não preciso ler esta concordata, ella anda 
nos livros, e eu tive de transcrevel-a no 1º tomo de minha 
obra sobre direito civil e ecclesiastico; foi celebrada com a 
rainha D. Maria I e o Papa Pio VI; o que é certo é que 
havendo a independencia do Brasil esse padroado porque 
era do Rei de Portugal, não pôde passar para a soberania 
do Brasil, porque não era direito proprio. E se não era direito 
proprio a soberania nacional, invocada pelo honrado 
ministro, não podia possuir direito que não tem. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA
ffertou a constituição que possuimos, tanto o 

reconheceu que mandou um enviado a Roma, monsenhor 
Vidigal, solicitar além do regio o padroado da ordem de 
Christo, que era o que existia aqui para os beneficios 
curados. Portanto, não podia nomear bispos nem para 
beneficio algum curado ou sem cura, senão como... 

UMA VOZ: – Grão-mestre. 
O SR. MENDES DE ALMEI
foi, grão-mestre é uma invenção; o rei governava, 

reunia os tres mestrados; porém ninguem o chamou 
grão-mestre; se recebeu o mestrado de Christo foi como 
administrador in temporalibus, com obrigação de nomear 
quem podesse collar para os beneficios. O principe D. 
Pedro pediu o padroado; ahi estão as instrucções de 
monsenhor Vidigal a este respeito de 28 de Agosto de 1824, 
em que o 

Sr. D. Pedro I pedia esse padroado; que se não se firmou 
entre nós foi por uma circumstancia especial, foi porque 
monsenhor Vidigal em 1824, indo a Roma, immediatamente 
se expediu a bulla por causa da falta do reconhecimento da 
independencia realisado em 1825. Quando se apresentou a 
bulla aqui, o nosso clero, por outra os nossos 
representantes, possuidos das idéas regalistas de Coimbra, 
rejeitaram a bulla de 1827 tão solicitada. 

Mas
ue não se recusará a lêr o livro de um ultramontano, 

onde á pags. 706 e 707 do tomo 2º, se diz: (lê) 
«12 O resultado das conferencias que V.
er uma concordata em nome dos dous soberanos, 

em que se estabeleçam as maneiras por que hão de correr 
semelhantes negocios, declarando-se os que competem ao 
mesmo senhor, como soberano independente dos seus 
Estados, como protector da igreja e como padroeiro das de 
todos os seus Estados, e os que ficam estabelecidos por 
concordancia das duas altas potencias.» 

13 Em consequencia destas premissas, nomeará 
Sua Magesta

arcebispos, bispos, conegos, dignidades das 
cathedraes e quaesquer outros beneficios, competindo-lhe 
a seus successores a nomeação e apresentação das 
pessoas para as Sés vagas para serem confirmadas pelos 
Summos Pontifices na forma até agora praticada, sem que 
hajam duvidas nestas confirmações, pela supposição bem 
fundada de que sempre serão eleitos homens dotados de 
letras, saber e costumes; e nos mais beneficios, depois da 
nomeação, observar-se-ha a pratica até agora acostumada.

«14 A respeito dos beneficios curados e tudo mais 
que a este respeito se acha estabelecido, tratará V. Ilma. de 
obter que cont

reitos que a Sua Magestade Imperial deve competir 
na qualidade de soberano e de «grão mestre da ordem de 
Christo», refundindo-se em nova bulla todos os direitos que 
até aqui exercia o soberano de Portugal na referida 
qualidade.» 

Ora, é o proprio monarcha que reconhece que elle 
não tinha por direito proprio o padroado, que consignou, 
todavia, em dous pa

direito de apresentação, porque contava com a 
acquiescencia do Summo Pontifice, e este, sempre disposto 
a attender aos justos pedidos dos governos, 
immediatamente expediu a bulla Prœclara Portugalliœ, de 
1827. Chegando essa bulla aqui, encontrou as camaras 
abertas; na dos deputados levantou-se sobre ella uma 
grande questão e a bulla não foi approvada. 

Portanto, não se póde suppor, como disse o nobre 
ministro... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA 
o): – E o que dizia o bispo D. Marcos? 
O S
ido o direito para sempre. Nesse caso, é preciso que 

haja da parte de quem fez a concessão um
 de se dizer: não quero, rejeito, não se póde declarar 

agora: continuo a usar, apezar de rejeitar... 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O que diz V. Ex. da opinião do bispo D. Marcos?
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Foi, segundo 
esse acto que o governo do Brasil, sempre arbitrario, em 
1843 transformou por um as ordens militares de 
cavallaria, que eram religiosas, em seculares, declarando 
positivamente o seguinte, que é bom que S. Ex. tome em 
consideração: 

«Attendendo a que, não obstante o haverem-se 
conservado no Imperio, como nacionaes e destinadas a 
remunerar serviços feitos ao Estado, as tres ordens 
militares de cavallaria de Christo, S. Bento de Aviz e S. 
Thiago da Espada, em virtude da ampla disposição da lei 
de 20 de Outubro de 1823, e da pratica constante e 
inalteravelmente observada de serem concedidos os 
differentes gráos dellas por mim e por meu augusto pae, 
para o referido fim; não está, comtudo, de accôrdo com as 
circumstancias occorridas da independencia do Imperio e 
da não aceitação do grão-mestrado, que, das sobreditas 
ordens militares se pretendera dar aos Imperadores do 
Brasil pela bulla Prœclara Portugaliœ et Algarbiorum 
Regum, que taes ordens continuem a ser consideradas 
com a natureza e caracter de religiosas, de que, aliás, se 
acham inteiramente despojadas no Imperio, desde que, 
por tão poderosas razões; deixaram de estar sujeitas e 
subordinadas ás autoridades e estatutos por que d’antes 
eram regidas, emquanto o Brasil fez parte do Reino de 
Portugal. Hei por bem, etc.» 

Isto é o que disse o governo, motivando o decreto 
n. 321 de 9 de Setembro de 1843. 

Portanto, ha um acto do poder legislativo, porque 
houve decisão em uma das camaras, reprovando a bulla 
Prœclara Portugalliœ; e ha o acto do governo, que 
transformou as ordens religioso-militares em seculares, 
declarando que não existia o padroado. Qual é o 
padroado, pois, que possue o governo? 

A Santa Sé concorreu de sua parte; 
comprehendeu a razão do beneficio e, querendo ser 
altamente condescendente com o governo ainda nas 
bullas de creação dos bispados de Goyaz e Matto-Grosso 
referia-se á bulla de 1827 e nas da creação dos bispados 
do Rio Grande do Sul, Diamantina e Ceará, já concedia 
uma nova graça, porque concedia a faculdade apresentar 
por essas palavras: 

«Nos attentis quoque prœclaris in Religionem et 
Ecclesiam meritis ipsius Petri Imperatoris libenter 
concedimus, ut hac etiam prima vice et in futuris 
vocationibus idem Imperator ejusque in Brasiliensi Imperio 
successores gaudeant jure patronatus et prœsentandi ad 
antedictas sedes Romano Pontifice infra annum a die 
vocationis.» 

Esta ultima parte não se executa; mas não é 
propriamente mais que uma faculdade para a 
apresentação; não é propriamente o padroado amplo, 
mas especificadamente para cada um bispado. 

Como se expressa a Santa Sé na bulla relativa ao 
bispado do Rio Grande do Sul? Já é de outra fórma. Diz: 

«Singulari autem benevolencia atque amore 
eumdem serenissimum Imperatorum Petrum Secundum 
prosequentes, illi, ejusque in Imperio successoribus, ejus 
patronatus impertimur, id est, jus ad supramemoratum 
Sancti Petri Episcopatum, infra annum, propter nimiam 
locorum distantiam, prœsentandi virum idoneum qui, 
pretate, studio religionis, doctrina secundum Deum, 
prudentia, gravitate, cœleris que canonicis dotibus 
requisitis prœdictus est. 

Quod sane jus nedum ipse Imperator, hac prima vice, 
exercere valeat, sed in futuris quoque ejusdem 
Episcopatus vocationibus, prout nempe quo ad alias etiam 
in illo Imperio prœsules ab Apostolica sede instituendas, 
ac prœsertim in Bullam felicis recordationis Benedicti 
Papæ decimi quarti, et prœdecessoris nostri quœ incipit – 
Candor lucis æternœ tributum reperitur.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Mas sempre gosando do direito de padroado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Gosando não, 
com concessões constantes para determinadas dioceses 
e o governo sempre rejeitando; porque no beneplacito (e 
para isto chamo a attenção do honrado ministro), diz: 
«Com declaração expressa de que o direito de padroado 
de que se trata é por mim exercido sem dependencia de 
concessão pontificia.» Portanto rejeitou o mesmo 
padroado: isto é fóra de questão. Todas as bullas teem 
este beneplacito, em que se diz que o padroado é 
exercido por direito proprio. Tal direito proprio não existe. 

Mas não posso, Sr. presidente, concordar com o 
nobre ministro, quando disse que não podia defender os 
bispos na questão da falta de concurso, S. Ex. defendeu-
os; não seguia então a doutrina que hoje enuncia, isto é, 
que nós temos muito clero habilitado, e que o meio de 
verificar-se ha ou não, não é o dizerem os bispos, é 
chamal-o a concurso. 

Perdôe o nobre ministro. S. Ex., a cujo caracter 
faço inteira justiça, disse outra cousa aqui em 1871: 
houve até reclamação não só do nobre senador pelo 
Ceará, o Sr. Pompeu, como tambem do nobre senador 
pelo Pará, Sr. visconde de Souza Franco. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Ha de perdoar: o Sr. Souza Franco não fallou 
sobre esta questão. 

O SR. ZACARIAS E OUTROS SRS. 
SENADORES: – Fallou. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Na discussão do orçamento do Imperio não 
fallou. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se não fallou 
perante o nobre ministro o Sr. Souza Franco, no logar em 
que costumava sentar-se, queixou-se de que em algumas 
dioceses (e em particular referiu-se á do Pará) não 
houvesse concursos; e accrescentou que a razão por que 
S. Ex. defendia os bispos não era procedente. O nobre 
senador a quem, alludo allegava as razões que hoje o 
nobre ministro apresenta. 

Eu nessa occasião tomei o partido de S. Ex. e 
disse que tinha procedido muito bem; e em um discurso 
contestando ao nobre senador pelo Amasonas, e disse: 
«Um senador não póde defender melhor os bispos do que 
o fez o nobre ministro do Imperio.» Estas palavras estão 
no meu discurso. Tinha razão para assim exprimir-me, 
não só porque ouvira a S. Ex., mas porque melhor 
testemunho tenho ainda nos relatorios do nobre ministro, 
de 1871 e 1872, que são provas cabaes do que acabo de 
dizer. 

V. Ex. disse no seu discurso de sabbado que 
apenas apresentava o facto, mas não o defendia. O nobre 
ministro engana-se, S. Ex. reconhecia o facto, e referia-se 
ao que diziam os seus antecessores que defendiam o 
caso (lendo). 
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«Repetindo o que tem dito meus illustres 
antecessores, não posso deixar de solicitar vossa seria 
attenção para o estado decadente em que infelizmente se 
acha o nosso clero, e cuja consequencia necessaria é o 
abatimento do espirito religioso na população.» 

«Grande é o numero das parochias do interior das 
provincias que estão sem director espiritual, ou confiadas 
a sacerdotes que carecem das habilitações precisas para 
o cumprimento de sua elevada missão. Comprehendeis 
toda a importancia deste mal em relação ás condições 
moraes da sociedade.» 

«E’ pois uma das nossas primeiras necessidades 
promover por todos os meios possiveis a instrucção e 
educação do clero.» 

Isto é do seu relatorio de 1871. 
Diz ainda em outro logar no artigo – parochias 

(lendo): 
«Cresce annualmente o numero das parochias, 

sendo faceis as assembléas provinciaes em creal-as, ao 
passo que augmenta a difficuldade de provel-as por falta 
de sacerdotes habilitados. Dahi vem o triste facto de 
acharem-se vagas algumas e muitas providas por 
parochos encommendados, sendo estes em não pequena 
parte sacerdotes estrangeiros, o que o governo autorisou 
em 1862 para evitar o mal maior da falta absoluta de 
pasto espiritual em tantas localidades.» 

«Não repetirei as ponderações feitas sobre este 
importante assumpto por meus illustres antecessores e 
por alguns Revms. bispos, cujas palavras por vezes teem 
sido transcriptas.» 

Isto não é approvação do procedimento dos 
bispos? 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sem duvida. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ainda tenho o 

relatorio de 1872 que, tratando dos negocios 
ecclesiasticos, diz (lendo): 

«Continúa a não ser lisongeiro em geral, o estado 
deste ramo da administração publica. Na exposição dos 
diversos serviços especiaes, indicarei as providencias que 
me parecem mais urgentes para seu melhoramento.» 

«Nesta ordem de assumptos, o que exige mais 
particular solicitude pela alta importancia e extensão de 
seus resultados é a illustração do clero. A instrucção, 
porém, que se offerece aos aspirantes ao sacerdocio nos 
diversos seminarios além de deficiente, é imperfeita e mal 
ordenada, já por não possuirem alguns professores as 
habilitações desejaveis, já por defeitos de systema. 
Cumpre que se cuide da reorganisação desses 
estabelecimentos sobre bases uniformes, dando-se-lhes o 
desenvolvimento de que carecem, e completando-os com 
a instituição de internatos nos quaes, recebendo 
educação propria e regular, os alumnos se preparem para 
a vida ecclesiastica em que teem de entrar. Além disto, é 
indispensavel a creação de uma faculdade theologica.» 

Confirma, portanto, o que disse no relatorio do 
1871. Accrescenta (lendo): 

«A falta cada vez mais sensivel de sacerdotes 
nacionaes para o provimento definitivo de grande numero 
de igrejas, principalmente no interior das provincias, razão 
que tem obrigado o governo desde 1862 a permittir a 

nomeação de padres estrangeiros para parochos 
encommendados, é um mal cuja gravidade reclama seria 
attenção.» 

«Ha parochias pela mó parte as mais remotas e de 
mais atrazada civilisação, cuja população sem pastor 
espiritual vive entregue aos proprios instinctos, e até das 
mais simples praticas religiosas se vae esquecendo, e, se 
não são raros, como folgo de reconhecer os parochos que 
comprehendem e exercem, como devem, sua importante 
missão, outros curam pouco dos seus deveres.» 

«Este triste estado de cousas tem a sua origem 
principal na decadencia do nosso clero, proveniente de 
causas, em que já tive occasião de tocar; tambem 
concorre para isso não se ligarem ao cargo de vigario as 
condições precisas para que sempre aspirem a occupal-o 
os sacerdotes mais dignos.» 

«O estado da maior parte dos templos parochiaes 
é igualmente deploravel, facto que se prende ao mal a 
que acabo de referir-me. Se todos os parochos 
merecessem, por sua illustração e virtudes, o respeito e 
amor de suas ovelhas e inteiramente se devotassem ao 
exercicio de seu sagrado ministerio, não se veria 
certamente o lastimoso espectaculo de tantos desses 
templos em ruinas e abandonados e o da celebração dos 
officios divinos em simples casas sem a necessaria 
decencia, porque, despertando o sentimento religioso, 
facilmente conseguiria, como alguns teem effectivamente 
conseguido, o concurso dos fieis para a creação e 
manutenção de suas igrejas.» 

Isto é o governo que quer ter padroado, que diz 
que quer por este modo edificar, dotar e conservar, mas 
não edifica, não dota e nem conserva. 

Portanto, o nobre ministro não foi feliz nessa sua 
defesa. Eu, conhecendo o caracter do nobre ministro, 
sempre suppuz que S. Ex. declarasse: «E’ verdade, eu 
estava convencido do que disse em 1871 e nos meus 
relatorios; mas hoje, pelo melhor exame que tenho feito 
do estado do paiz no assumpto religioso, reconheço que 
esses bispos não procediam bem e que convem tomem 
outro caminho.» 

Aqui pergunto eu a S. Ex., já que tratamos desse 
negocio: em que se funda para declarar que pelo aviso de 
1855, os filhos deste paiz que entrarem em alguma ordem 
religiosa na Europa, não poderão fazer parte da propria 
ordem no Brasil? Pois o governo por um aviso póde 
embaraçar a legislação canonica geral e reconhecida no 
Imperio? Póde distinguir benedictinos do Brasil, dos de 
França, de Hespanha, etc? O nobre ministro não tem lei 
para apoiar-se, porque o aviso de 1855 foi um aviso em 
que se dizia que convinha parar com a entrada de noviços 
emquanto se fazia uma concordata; depois não se fallou 
mais em concordata; por conseguinte, qual a razão por 
que o brasileiro que na Europa entra em uma dessas 
ordens religiosas, não póde vir para a casa de seu pae 
commum, seja S. Bento, ou Carmo, ou S. Francisco, ou S. 
Ignacio de Loyola? Em que se basêa o governo para dizer 
a esse brasileiro: «Vós não podeis pertencer no Brasil á 
vossa ordem?» Desejo que S. Ex. nos diga em que se 
fundou para declarar, como declarou em seu relatorio de 
1871, o que vou ler. (lendo): 

«Chegou officialmente ao conhecimento do 
governo que no mez de Março do anno findo tres moços 
brasileiros, acompanhados por Fr. João de Santa 
Gertrudes, do mosteiro 
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de S. Bento desta Côrte, entraram como noviços na 
ordem benedictina em Roma a espensas daquelle 
mosteiro. Este facto, que revelava a intenção de baldar o 
effeito da disposição do aviso de 19 de Maio de 1855, 
pela qual suspendeu-se a admissão de noviços nas 
ordens regulares, não podia deixar de provocar alguma 
providencia: Julguei, pois, dever expedir os avisos juntos 
no annexo G, declarando que os brasileiros, que 
professarem em ordens estrangeiras, não podem fazer 
parte das communidades religiosas do Imperio. E’ 
manifesto o direito do governo para tomar tal providencia, 
que tem precedentes na antiga legislação portugueza.» 

A lei em materia religiosa é a lei canonica e, 
segundo ella, não ha benedictinos daqui ou dalli. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O carmelita do Maranhão é o carmelita do Rio 
de Janeiro? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Vou tratar agora 
de um facto, Sr. presidente, que muito senti o honrado 
ministro praticasse, porque conheço quanto S. Ex. tem 
interesse em acertar. Mas aqui vejo um despeito, que não 
está de accôrdo, com o espirito de justiça, e mesmo até 
com o bom senso de um ministro. Estou persuadido que 
os canonistas a quem S. Ex. ouviu, se é que ouviu, o 
illudiram. 

S. Ex. está em erro. Vou dizer qual é o facto. 
Refiro-me á negativa do nobre ministro, de mandar pagar 
a terça parte da congrua do Arcebispo ao vigario capitular 
da Bahia. Creio que o mal deste vigario capitular foi ter 
sido e continuador do illustre arcebispo da Bahia, cujo 
fallecimento todos devemos deplorar. (Apoiados.) 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E a quem o governo prestou sempre a maior 
consideração até depois de sua morte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então, razão de 
mais para V. Ex. attender ao vigario capitular, que veio 
occupar, ainda que interinamente, aquella séde. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador 
que dirija-se ao senado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre ministro 
negou, apoiando-se na lei que revogou a provisão de 18 
de Agosto de 1682, porque, dizia S. Ex., a lei revogou 
inteiramente a provisão e não tratou senão de marcar a 
ajuda de custo aos bispos ou aos sacerdotes 
apresentados para esse cargo. 

S. Ex. nesta parte tinha razão. Mas, se S. Ex. 
tivesse lido o alvará de 16 de Agosto de 1818 expedido 
mesmo em relação a vigarios capitulares da Bahia, 
reconheceria que se enganou, como vou mostrar ao 
honrado ministro, que ha de fazer a justiça, que até agora 
não tem feito ao vigario capitular da Bahia. 

Pelo alvará de 16 de Agosto de 1818 mandou-se 
pagar ao padre Antonio Borges Leal, vigario capitular do 
arcebispado da Bahia, um estipendio, não apoiando-se á 
mesa de consciencia naquella provisão; mas, depois de 
detido exame, resultou este alvará. Peço licença ao 
senado para ler, que é pequeno, afim de que S. Ex. veja 
que, se os seus canonistas conhecessem melhor a 
legislação, não teria feito injustiça ao digno vigario 
capitular da Bahia. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Declarando 
descabida a sua pretenção. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – (lendo) «El-Rei, 
faço saber que, attendendo ao que por consulta da mesa 
da consciencia e ordens subiu á minha real presença 
sobre o requerimento do padre Antonio Borges Leal, 
vigario capitular do arcebispado da Bahia, em que elle 
pedia lhe fosse arbitrado o estipendio que deveria 
perceber por tão laborioso ministerio: O que, visto 
informações a que mandei proceder e respostas do 
procurador geral das ordens e da minha real corôa e 
fazenda, que tudo me foi presente na mencionada 
consulta:» 

«Hei por bem que o dito vigario capitular, em 
quanto estiver encarregado do mencionado arcebispado 
da Bahia, perceba a terça parte do que render o mesmo 
arcebispado, excluida a congrua por inteira, que está 
estabelecida aos Revs. arcebispos, a qual terça parte do 
dito rendimento lhe será paga desde que principiou a 
governar o arcebispado, e que tambem perceba as 
assignaturas por inteiro dos provimentos, que não 
tivessem chancellaria.» 

«Pelo que mando a todas as pessoas, a que o 
cumprimento deste alvará competir o cumpram e guardem 
como nelle se contém, sendo passado pela chancellaria 
das ordens e valerá como carta, posto que seu effeito 
haja de durar mais de um anno, sem embargo da 
ordenação em contrario, liv. 8º, § 40.» 

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 1818.» 
Este alvará foi baseado em uma resolução de 

consulta da meza de consciencia e ordens. Depois de ter 
mestrado que a provisão de 1682 não tinha applicação 
para o caso, resolveu-se assim (lerei alguns trechos): 

«E como até agora não se arbitrou salario algum 
aos vigarios capitulares, nem fundo para as despezas 
necessarias desse cargo, porque a nenhum dos que tem 
servido lembrou jamais requerer ou deixaram talvez de 
tentar esse negocio por evitar maiores despezas, e com 
ellas as delongas do bom ou máo exito que poderiam ter. 
Sou de parecer:» 

«1º Que, das rendas da chancellaria, do registro 
das dispensas matrimoniaes e das luctuosas, se mande 
annualmente tirar 100$ para o salario do vigario capitular, 
como é o que actualmente percebe o provisor, o vigario 
geral da Bahia, pelo acrescentamento ultimo, e 200$ mais 
para as despezas do cargo, attendendo as circumstancias 
presentes, pois que só depois de deductis expensis se 
deve reservar para o prelado futuro os emolumentos da 
igreja, em conformidade dos capitulos transcriptos supra 
dos decretos.» 

«2º Que decidida a supplica do vigario capitular da 
Bahia a favor, e na forma deduzida se communique a 
mesma graça aos que houverem de occupar para o futuro 
o cargo de vigario capitular, servatis servandis quanto ao 
salario que deve sempre ser ao menos igual ao do vigario 
geral de cada um bispado.» 

Tambem se deu vista ao desembargador 
procurador e fazenda que respondeu: – «Conformo-me 
com o judicioso parecer do procurador geral das ordens 
em tudo por tudo, consultando-se nesta conformidade a 
Sua Magestade.» 

«O que tudo visto: – Parece á mesa o mesmo que 
aos procuradores geraes das ordens e da Corôa e 
fazenda com os quaes se conforma pelo que diz respeito 
á necessidade 
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de se estabelecer ao vigario capitular uma porção 
correspondente ao logar que occupa: quanto, porém, á 
quantidade parece que, esta deve ser regulada não só pelo 
trabalho e despezas do emprego; mas tambem pela 
decencia e representação com que deve tratar-se o 
governador de um arcebispado metropolitano; e que 
tendo-se arbitrado ao Revd. bispo de Meliapor, vigario 
capitular de Funchal, bispado suffraganeo, a terça parte do 
rendimento do bispado, não deve arbitrar-se ao supplicante 
menos da terça parte dos rendimentos do arcebispado; 
excluida, porém, a congrua destinada para os arcebispos 
que por ordens regias está dividida e determinada para 
differentes applicações. 

«Determinando Vossa Magestade, que esta terça 
parte seja paga ao supplicante desde que principiou a 
governar o arcebispado por morte do Revd. arcebispo D. 
Frei Francisco de S. Damaso: ficando tambem autorisado o 
mesmo supplicante para receber e fazer suas assignaturas 
dos provimentos que não tiverem chancellaria como 
ponderou o cabido no fim de sua informação. Vossa 
Magestade porem mandará o que fôr servido. 

Rio de Janeiro, em 15 de Julho de 1818. – Visconde 
de Villa Nova da Rainha. – Monsenhor Almeida. – Bernardo 
José da Cunha Gusmão e Vasconcellos. – Antonio Felippe 
Soares de Andrade Brederode. – Antonio Rodrigues Velloso 
de Oliveira. – Como parece. – Rio de Janeiro. Palacio da 
Boa-vista, 24 de Julho de 1818.» 

Portanto, o nobre ministro não foi justo, negando ao 
vigario capitular da Bahia o que elle reclamava. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E já que trato de 

congruas, pergunto com que direito S. Ex. mandou 
suspendel-as tanto na diocese de Pernambuco, como na do 
Pará. Relativamente a de Pernambuco ha mais esta notavel 
circumstancia que sinto referir, e é que, apezar do que S. 
Ex. declarou na camara dos deputados o anno passado, 
ainda o governador do bispado em exercicio, os lentes do 
seminario e os parochos não receberam até hoje congrua 
alguma. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Nem satisfez ao 
requerimento que apresentei no senado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Creio que o 
mesmo acontece no Pará, onde o presidente quer ser o 
regulador das residencias. 

As ordens de S. Ex. para o ministerio da fazenda não 
foram cumpridas. Não posso acreditar que o nobre 
presidente do conselho por ser grão-mestre da maçonaria, 
podesse deixar de cumprir essas ordens, se outra cousa 
não fosse resolvida. O que é certo é que ainda até hoje não 
se tem pago em Pernambuco as congruas dos parochos, do 
proprio governador do bispado, e nem os vencimentos dos 
professores do seminario. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Nem satisfaz a 
requisição do senado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como foi isto? foi por 
meio de multa? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre ministro 
declarou o anno passado na camara dos deputados, que 

mandou ordem para se fazer esse pagamento; mas essa 
ordem não tem sido cumprida até hoje. 

UM SR. SENADOR: – E’ por que o presidente achou 
tambem um ex informata conscientia civil. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se S. Ex. ignora 
essas cousas, é bom que saiba para providenciar. 

E já que trato dos vigarios capitulares, convem que 
diga alguma cousa a respeito de uma doutrina que foi aqui 
enunciada em uma das sessões passadas pelo nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. visconde de Nitherohy. E’ 
o direito de insinuação na eleição dos vigarios capitulares 
pelos cabidos. 

Não sei se o nobre ministro tambem partilha dessa 
doutrina, visto que trata agora da eleição. Talvez S. Ex. faça 
algum artigo no seu projecto a respeito da insinuação do 
governo na escolha dos candidatos, porque o governo não 
quer eleição livre em materia de Igreja. Receio mesmo que 
a doutrina das insinuações não seja applicada á politica. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Já esta applicada. 
 

se trat

r uma lei 
mystifi

ENDES DE ALMEIDA: – ...como diria talvez 
o nobr

as sobre essa materia em relação á eleição feita 
pelo c

de 1768, quando Pombal perseguiu o bispo de 
Coimbr

 mudança do governo, com a morte de 
D. Jos

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdõe-me; não
a do passado, trata-se do futuro. Vamos ter uma lei 

salvadora e receio que a insinuação ahi seja contemplada 
como direito proprio, como direito magestatico... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Vamos te
cadora. 
O SR. M

e senador por S. Paulo, o Sr. marquez de S. Vicente. 
O senhorio não ha de deixar de fazer imposição á inquilina.

Mas, Sr. presidente, li a discussão havida nas côrtes 
portuguez

abido de Bragança, e essa discussão nada poude 
esclarecer-me. Com os dados que tinha aqui, eu, posso 
dizer, arrangei-me melhor do que com as luzes da 
discussão da camara dos pares. Todos em geral diziam que 
era direito magestatico; um ou outro negava essa doutrina, 
mas como que a furto, envergonhado, mas todos 
argumentavam com o alto poder do Estado sobre a Igreja. E 
ainda se argumenta com essa omnipotencia em um paiz, 
cujas faculdades de direito ensinam que a Igreja é poder 
independente, igual ao outro, porque esta é a doutrina 
gallicana. 

A insinuação se baseia na carta regia de 9 de 
Dezembro 

a, D. Miguel da Annunciação. Mandou Pombal uma 
carta regia ao cabido de Coimbra, insinuando-lhe que era 
muito agradavel ao soberano a escolha de D. Francisco de 
Lemos para vigario capitular, porque o bispo devia ser 
reputado morto, como réo de lesa-magestade. Esse vigario 
capitular era muito partidario de Pombal, um dos seus mais 
decididos asseclas. 

Não quero repetir o que disse em outra sessão; mas 
lembrarei que com a

é que aliás pediu em seu testamento que todos os 
presos politicos fossem perdoados, uma das medidas 
tomadas pelo novo governo, foi expedir a carta regia de 7 de 
Julho de 1771 restabelecendo na sua séde o bispo de 
Coimbra e mandar por um aviso especial de 10 do mesmo 
mez que daquella diocese fossem remettidos os 
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livros onde so tinha registrado a carta regia de 1768. 
Chegados esses livros á secretaria do Estado, o proprio 
ministro visconde de Villa-Nova de Cerveira riscou o registro 
daquelle acto de maneira a não poder mais ser lido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Tal qual como se fez na 
camara

 DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

r responder 
pelo qu

VEIRA (Ministro do 
Imperi

idado 
para is

E ALMEIDA: – A rainha D. Maria I 
quiz qu

ocumento, mas citarei 
uma o

damento do direito de insinuação: uma 
carta r

egia expedida 
pelo go

gos da Sé do Funchal. 
Eu, o 

 dos deputados. 
O SR. CORRÊA
o): – Diga quem o fez para ter resposta. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Tambem que
e se fez no archivo? 
O SR. CORREA DE OLI
o): – Reproduza a accusação e terá resposta. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Dou-me por conv
so; e o farei, se... 
O SR. MENDES D
e aquella carta regia que atacava de frente o concilio 

de Trento fosse inutilisada. 
Não tenho presente esse d
bra de autor que não póde ser suspeito de 

ultramontanismo, a Historia do estabelecimento do governo 
constitucional em Portugal do Sr. Simão Soriano, tomo I, 
pag. 120. 

Tal é o fun
egia condemnada pelo proprio governo portuguez, 

que fez até desapparecer os vestigios della. 
Além disso tenho uma outra carta r
verno do principe regente D. João, dirigida ao cabido 

da Sé de Funchal, que havia nomeado um vigario geral e 
um provisor na fórma do costume daquella diocese, e como 
a eleição não fôra canonicamente approvada dentro de oito 
dias o metropolita de Lisboa nomeou para vigario geral do 
Funchal o bispo de Meliapor. 

Diz essa carta régia (lendo): 
«Deão, dignidades e mais car
principe regente vos envio muito saudar. Tomei na 

minha real consideração a representação que fizestes subir 
á minha real presença, na data de 13 de Setembro do 
presente anno, sobre a eleição de vigario capitular dessa 
igreja cathedral, a que procedeu o bispo patriarcha eleito na 
qualidade de metropolitano, de que é suffraganeo o bispado 
da Madeira; por isso que haveis tido o descuido de não 
nomear vigario capitular dentro dos oito dias, que 
decorreram depois da morte do ultimo bispo, na fórma que 
foi determinado pelo Concilio Tridentino; e tendo eu 
considerado quanto expuzesteis na vossa representação 
para vos justificardes da increpação de não terdes 
observado fielmente quanto vos era determinado pelo 
citado Concilio e de não haverdes dado a conveniente 
execução á provisão do bispo patriarcha eleito de Lisboa, 
na data de 16 de Julho deste anno, pelo qual participava 
este prelado vosso metropolitano haver deputado para 
vigario da Sé do Funchal o bispo de Meliapor, julguei dever 
estranhar a vossa conducta; pois do teor das vossas 
mesmas representações, se reconhece, que não só 
deixasteis de deputar vigario capitular, ou official como 
prescreve o concilio tridentino na sessão 24ª capitulo 16º de 
Reformatione para exercitar a jurisdicção episcopal, que por 
morte dos bispos recae nos cabidos, mas continuastes vós 
mesmos no exercicio desta jurisdicção, reprovada pelo 
concilio e outras 

constituições da Igreja, pois vos limitastes a nomear um 
prior, ou vigario no espiritual e um vigario geral no temporal, 
do mesmo modo que o praticão os bispos conferindo-lhes 
somente aquella jurisdicção, que estes por via de regra lhes 
commettem; o que de nenhuma fórma se póde chamar 
nomeação de vigario capitular, na conformidade da 
disposição do concilio: portanto fica manifesto, que não só 
transgredistes as leis da igreja adoptando o exemplo 
irregular dos vossos predecessores; mas até 
desobedecestes ao vigario capitular metropolitano que 
obrou com todo o direito e jurisdicção na conformidade da 
insinuação que fui servido expedir. 

«Não podia ser admissivel nem servir de desculpa o 
costume e posse immemorial em que pretendeis ou 
achareis, porém, quem ignora que, não competindo aos 
subditos da Igreja ou do Estado, o outro direito na 
sociedade que não seja o de obedecer ao que lhes for 
determinado por seus legitimos superiores, e nunca 
autorisar quaesquer actos ou costumes que sejam 
contrarios ás disposições legaes; o que só póde competir 
aos que teem o poder suppremo de legislador; vem a ser 
illusorio e reprovado semelhante costume por lhe faltar o 
primeiro e substancial requisito qual o do consentimento ao 
menos tacito do legislador ecclesiastico, ainda quando elle 
se não opposesse aos canones; e com muito maior razão 
se fazia necessario um tal consentimento quando um 
semelhante costume é inteiramente contrario ás leis da 
Igreja, que sempre clamou contra taes costumes como 
irregulares e reprehensiveis, e não serem outra cousa mais 
do que um corruptella e abuso intoleravel. 

«Portanto competindo-me como soberano, Protector 
dos canones e Defensor da Igreja, prover a manutenção e 
observancia delles: Sou servido ordenar que, emquanto 
pela competente autoridade se não alterar, derogar, ou 
abolir o determinado no referido capitulo 16º, sessão 24ª de 
Reformatione do Concilio de Trento, logo que se verifique o 
caso da séde vacante, se nomêe sempre um vigario 
capitular na fórma requerida pelo mesmo concilio 
constantemente renovada e authenticamente declarada por 
varios decretos da Sé Apostolica, devendo tal vigario 
capitular exercitar, e gosar em acto sem reserva alguma 
daquella jurisdicção, que por morte dos bispos recae nos 
cabidos. 

«Declaro outro sim, que visto não haverdes vós 
nomeado depois da morte do ultimo bispo um vigario 
capitular mas sim um mero provisor e um simples vigario 
geral; e havendo o vigario capitular Metropolitana justo e 
competentemente por motivo da vossa omissão nomeado 
vigario cupitular na pessoa do bispo de Meliapor, não 
podeis mais continuar no uso, e exercicio da jurisdicção 
ecclesiastica, como abusivamente tendes praticado; pois 
toda ella pertence ao bispo de Meliapor na qualidade de 
vigario capitular deputado pelo Metropolitano.» 

Aqui vem marcado o ordenado do vigario capitular. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas em Coimbra D. 

José I não considerava morto o bispo mas impedido, preso, 
e por conseguinte o caso de sede impedita. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não considerava 
tal, considerava séde vacante, o que só se dá no caso do 
bispo morto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ o caso do bispo 
preso. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não, senhor, é o 
bispo morto, e não preso. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Considerava na ficção 
de direito. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – As ficções de 
direito fazem-se a arbitrio dos ministros. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que é certo é 

que o negocio foi tão abusivo, que se lançou mão deste 
meio, porquanto a carta regia do governo de Pombal foi 
tirada do registro da diocese de Coimbra riscada e aspada 
pelo proprio ministro de Estado, para que della não 
ficasse memoria. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Isso prova a influencia 
clerical. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso prova o 
direito. V. Ex. não póde approvar o acto do marquez de 
Pombal que não declarou sede impedita, declarou o bispo 
morto. Esse vigario capitular nomeado para a diocese de 
Coimbra e que teve animo, sendo formado em direito 
canonico, de aceitar uma commissão daquella ordem, 
seria por ventura um homem digno de merecer esta 
nomeação? Sinto dizel-o; esse homem não estava na 
altura do logar para que era nomeado; e não sou eu quem 
o diz, são os factos da sua vida. E’ preciso que a sua vida 
seja bem conhecida para que não se apoiem no 
merecimento do homem, visto que não o tinha, para 
receber uma commissão tal. 

Vou citar a este respeito o que disse o periodico o 
Portuguez, aliás revista, escripta por um dos grandes 
liberaes de 1820, o Sr. João Bernardo da Rocha, bem 
conhecido por quem estuda a historia daquelles tempos. 

E’ bom que se conheça que quem acceitou uma 
commissão daquellas, sendo formado em canones, não 
foi um homem de alto merecimento, porque a missão era 
impropria, indigna de um catholico, mas era de um seide 
do ministro. 

Diz o Portuguez de 1821, tomo 12. (Lendo): 
«......Tambem quizeramos vêr tratados com mais 

respeito do que o teem sido os membros da regencia, até 
por a razão de que elles são creaturas das côrtes. Não 
queremos dizer que elles são inviolaveis ou que não são 
responsaveis ás côrtes por os actos da administração; 
porém, quando um deputado as julgue injustas, tenha a 
prudencia de propor com moderação que haja de dar a 
regencia as rasões de seu proceder e sejam ellas 
examinadas em uma commissão. Maravilhou-nos o lêr 
que o Sr. Castello Branco insinuara, quando a regencia 
deposera de reitor da universidade o bispo de Coimbra e 
lhe dera o principal Mendonça por successor, que fôra isto 
por este ser fidalgo. Imprudencia foi o estygmatisar toda 
uma classe da sociedade, quando della, ainda que entre 
nós mui abastardeada, tinham as côrtes escolhido dous 
membros para a regencia. Injustiça houve nessa censura 
e depois de se haver concordado nas malfeitorias do 
antigo reitor, o culpar a regencia porque lhes pozera 
cobro, quando isso lhe havia sido encommendado.» 

«A regencia é merecedora da gratidão publica por 
a energia que ha mostrado no executivo; nem podia ser 
melhor empregada essa energia que na demissão de 
reitor da universidade, ao bispo de Coimbra. Este chocho 
prelado, que dissipa ha mais de meio seculo seus grossos 
rendimentos por um modo menos util e airoso do que um 
dos nossos morgados caçadores, e que ao idolo da 
basofia sacrifica o pão dos padres, entrava por os 
rendimentos da universidade, assim como por as do 
bispado, e os infelizes professores a morrer de fome! 
Enfim, já isso está remediado; e o bispo, de quem se não 
sabe em sua longa vida nenhuma acção de louvor (senão 
é a das exequias ao marquez de Pombal, seu protector, 
por onde lhe veio castigo da Côrte) houve mister que se a 
liberdade introduzisse, para agora haver um leve castigo 
de suas malfeitorias. Louvores á regencia!» 

Não cito os discursos havidos nas côrtes sobre o 
assumpto porque basta-me a asseveração de João 
Bernardo da Rocha. 

Sr. presidente, quando cito este autor, é 
unicamente para mostrar que, para sustentar o que venho 
aqui defender, só me utiliso de opiniões dos adversarios 
da causa que defendo. 

Tres grandes revistas appareceram em Londres e 
a um brasileiro coube a honra de encetar a 1ª; refiro-me 
ao Correio Brasiliense, que foi redigido por um dos nossos 
melhores patriotas. Tenho gosto em declarar que perdôo 
a Hypolito suas opiniões anti-catholicas pelo seu grande 
patriotismo. Perdôo-lhe essas opiniões, porque elle estava 
envolvido nas idéas da época. Havia mais duas revistas, o 
Portuguez redigido por João Bernardo da Rocha e o 
Investigador Portuguez redigido a principio por dous 
medicos portuguezes, os Drs. Castro (sinto não saber 
todo o nome desse distincto escriptor) e depois por José 
Liberato Freire de Carvalho, que foram os predecessores, 
os que concorreram para a ordem de cousas que 
actualmente vemos. Cito esses nomes sómente, para que 
se conheça que não uzo de uma autoridade suspeita aos 
adversarios de minha opinião; lanço mão de autoridades 
que pódem ser recebidas por elles. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro o Sr. 
visconde de Nitherohy fez graves arguições ao governo 
por causa do tratamento que dá aos dous dignos e 
heroicos prelados que se achão nas fortalezas de S. João 
e Ilha das Cobras. 

O nobre senador censurou o governo por isto, 
pensando talvez que o seculo admitte certa ordem de 
cruezas. S. Ex. regalista como é queria talvez os rigores 
do tempo de Pombal, rigores soffridos pelo bispo de 
Coimbra, D. Miguel da Annunciação, este que foi reputado 
martyr. Estou certo que S. Ex. não os quereria. Os rigores 
são de tal ordem que é mister que os consideremos, para 
saber até onde chega a tolerancia do regalismo. 

Soriano conta o facto occorrido na vespera do dia 
da morte de D. José quando se foi tirar da cadêa onde 
jazia, havia mais de 8 annos sem communicação o bispo 
de Coimbra, que se julgava morto. Chamo para isto a 
attenção do senado, (lendo): 

«A mais notavel das victimas que sahiram dos 
carceres e seguramente a de maior importancia, foi o 
bispo de Coimbra, D. Miguel da Annunciação, que a 
rainha D. Marianna Victoria tinha mandado já entregar no 
dia 23 de Fevereiro a seu sobrinho, o terceiro conde de 
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Povolide, José da Cunha de Athayde, a quem por então 
não foi entregue, porque dirigindo-se ao forte da 
Junqueira, onde o suppunha, não o pôde alli receber, por 
se achar no forte das Mayas em Pedroiços. Foi só no dia 
25 de Fevereiro que ao mesmo conde apresentaram no 
sobredito forte o referido seu tio, tendo uns chinellos nos 
pés por sapatos, uns farrapos por meias e uma 
despedaçada sotaina, que algum dia fôra roupão por 
involtorio do corpo, a cuja cinta se via atada por um 
ourelo. Falto de vista, com um bordão na mão, sem poder 
dar passo, nem dizer palavra, cara macilenta, pelle junta 
aos ossos e mettido entre dous guardas, eis a figura deste 
bondoso prelado, quando foi apresentado ao mesmo 
conde de Povolide, seu sobrinho, dizendo-lhe ser seu tio, 
o que muito lhe custou a acreditar, pelo miseravel traje em 
que o via. Mettido com difficuldade na carroagem que lhe 
levara, nella o conduziu para sua casa, onde cuidou no 
seu restabelecimento, indo dar parte ao paço do seu 
impedimento em que se achava de poder ir pessoalmente 
beijar as mãos á Suas Magestades e Altezas. Logo que 
pôde fallar, declarou, que, no dia 9 de Dezembro de 1768, 
e de manhã muito cedo, fora preso por um ministro, sendo 
conduzido por uma escolta de soldados desde Coimbra 
até Loures e daqui para o dito forte das Mayas, onde o 
metteram em uma pequena casa de ladrilho com nove 
palmos de comprido e nove de largo, sem mais luz que a 
de uma fresta no tecto, de pouco mais de um palmo em 
quadrado, a qual fechava um vidro. Nesta casa, aliás 
muito humida, por ser o seu pavimento inferior ao nivel da 
praia, esteve este venerando prelado oito annos e dous 
mezes. Uma cousa notavel lhe succedera e que elle 
attribuia a milagre, tal foi a de não ter soffrido durante o 
tempo da sua prisão um só attaque de asthma que 
costumava ter em sua liberdade. Emquanto preso não 
communicou senão com os guardas que lhe 
administravam o comer, e pessoas de bem grosseira 
condição, entre as quaes figurava uma caritativa velha, 
que no seu carcere entrava para fazer a limpeza, e á qual 
elle confessava dever em grande parte a vida, levando-lhe 
os regalos a que podia chegar a sua pobresa e sem 
esperança alguma de galardão.» 

Aqui vem outra parte tambem a respeito deste 
bispo, e que é digna de mencionar-se (Lendo): 

«O certo é que a soltura do bispo de Coimbra, D. 
Miguel da Annunciação, fez uma extraordinaria sensação 
em Lisboa. Apresentando-se aos novos soberanos, foi por 
elles recebido com todas as provas da mais particular 
estima, e do bom conceito que lhes merecia, de que 
resultou ser logo visitado por grande numero de pessoas 
de todas as jerarchias, tendo-o como o primeiro martyr do 
despotismo do marquez de Pombal.» 

«Mais tarde lhe fez expedir a rainha D. Maria I uma 
carta regia, fazendo-lhe saber o grande prazer que tivera 
em que seu pae fosse o proprio que pozesse termo aos 
seus grandes trabalhos e padecimentos, não sendo 
menor o que tambem tinha em o contar no numero dos 
seus vassallos mais benemeritos, por conservar sempre 
illesa a boa opinião e, bem como a necessaria vigilancia 
de pastor exemplar, reunida aos louvaveis exemplos de 
fidelidade e obediencia ás reaes determinações, de que 
resultava o justo conceito que ella fazia, louvando-o pelo 
seu fervoroso e apostolico zelo.» 

Chamo a attenção do nobre ministro para estas 
palavras: (Continuando a lêr): 

«Na referida carta régia se ordenava igualmente 
que ella fosse registrada, não só nos livros da secretaria 
do bispado, mas tambem nos da camara da villa de 
Arganil, para a todo o tempo constar o seu conteúdo. 
Além da Côrte que foi toda á porfia comprimentar este 
prelado, alguns individuos se encontraram tambem dos 
proprios que o prenderam e sentenciaram, sendo inexacto 
o que alguns annos depois se espalhou que o mesmo 
marquez de Pombal fôra igualmente um daquelles que lhe 
pediram perdão, beijando-lhe como arrependido o annel.» 

Não foi só o bispo que foi preso. 
Pombal mandara prender o provisor, o vigario 

geral e o secretario do bispado. 
Eis o que diz o mesmo autor (continuando a ler): 
«No mesmo dia em que do forte das Mayas sahiu 

D. Miguel da Annunciação sahiram igualmente do forte da 
Junqueira o provisor do seu respectivo bispado, o vigario 
e o secretario do bispo, seguindo-se depois os outros 
presos, como já se disse. Todos os que por aquella 
occasião foram postos em liberdade appareceram em 
publico no mais lamentavel estado de desolação e 
miseria, inevitavel resultado da sua longa detenção, 
excitando em todos os espectadores a mais pronunciada 
compaixão, em presença de tão pathetica scena. Quasi 
todos se viam semi-nus, cobertos de farrapos e sem outro 
vestido mais do que o panno do enxergão, que nos 
primeiros annos lhe servira de cama; uma comprida, 
esqualida e emmaranhada barba lhes dava o mais triste e 
hediondo aspecto acabando de os desfigurar 
completamente.» 

«Alguns estavam em tal estado de fraqueza que 
mal podiam caminhar, e na maior parte delles se via uma 
cor livida e o corpo inchado. Entre estes, outros havia 
que, condemnados por largos annos ao silencio, quasi 
que tinham perdido o habito de fallar. Muitos dos grandes 
do reino, sahidos tambem dos carceres, estavam 
confundidos com os presos da infima classe, dos quaes 
não faziam distincção alguma, não obstante o seu 
nascimento e gerarchia. A narração feita por estes 
desgraçados causou a mais viva commoção no povo, que 
impressionado só pelo que via e ouvia se encheu de 
indignação contra o marquez de Pombal, olhado por todos 
como um tyramno e causador de todas estas desgraças.» 

O nobre ministro para provar a moderação do 
governo na confrontação que se fez entre o proceder do 
ministerio que não tinha mandado collar, apezar de se 
julgar com direito, o conego Roussin, na Sé de 
Marianna... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mandou. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...procurou 
inculpar o procedimento dos prelados presos. 

S. Ex. fez a apologia do governo e para justifical-a 
leu uma carta que dirigiu em 15 de Fevereiro ao illustre 
bispo de Olinda. Mas S. Ex. para ser recto e imparcial 
devia lêr tambem a resposta que lhe mandou o bispo á 
sua carta. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu não posso lêr essa carta sem autorisação. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Assim nós 
podemos apreciar bem o acto de S. Ex., se o bispo fizera 
mal, não correspondendo ao conselho do nobre ministro. 
S. Ex. disse o que tinha feito, mas não nos deu a contra 
prova que era a resposta. O nobre ministro deve lembrar-
se de que em um caso destes é preciso que haja os dous 
documentos confrontantes para se poder julgar. 

E o nobre ministro falla-nos aqui em moderação, 
referindo-se aos actos do bispo de Pernambuco! Sabe o 
nobre ministro o que quer dizer dever, obrigação de um 
bispo? Se lhe era possivel, desde o primeiro passo dado, 
recuar? Isto não é questão de eleição por provincia ou de 
eleição por circulos. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. pode 

ceder da sua pretenção de eleição por circulo, no que fez 
muito mal... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; ficou muito mal 
visto. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...mas o bispo 
calculando o que devia fazer em sua consciencia a 
respeito do acto, dado o passo que deu não podia recuar 
sem vergonha para si. Como poderia, pois, ceder aos 
conselhos posteriores do nobre ministro? 

Note o senado que o nobre ministro não foi exacto 
na historia que fez; S. Ex. devia dizer quem foi o 
provocador; accusa unicamente o bispo. Eu já fiz em uma 
das sessões deste anno a historia completa desses 
acontecimentos; mostrei que foi a maçonaria quem 
recebeu com as armas na mão o bispo de Olinda; mostrei 
que elle não foi o provocador. Chamo a attenção de S. Ex. 
para os meus discursos publicados no Diario de 29 de 
Abril e 11 de Maio; ahi verá S. Ex. que foi injusto para 
com o Revd. bispo de Olinda; elle não foi o provocador; foi 
provocado. 

Consulte S. Ex. os meus discursos; são a historia 
exacta, fiel, do que occorreu em sua provincia, não desde 
1872, mas desde o anno de 1858. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não conhece os factos de Pernambuco, 
perdóe-me dizer-lhe isso. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre ministro 
obriga-me ainda a insistir no pedido que fiz a S. Ex.; leia 
os meus discursos que S. Ex. não leu, ou leu mal. 

O nobre ministro aconselhou moderação ao bispo, 
porque não dirigiu-se primeiro ao seu collega, grão-mestre 
da maçonaria, para elle accommodar os seus adherentes, 
os seus irmãos que provocavam o conflicto? 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ninguem é mais moderado nesta questão do 
que o Sr. visconde do Rio Branco. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas exigir do 
bispo accommettido, provocado, que não faça cousa 
alguma, é não conhecer o digno prelado daquella 
diocese. E’ preciso desconhecer os acontecimentos 
occorridos em Pernambuco para poder fazer-se essa 
arguição. O nobre ministro não tem razão nesta parte; 
appello para S. Ex. melhor informado. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Os bispos anteriores cederam em questões 
mais importantes com proveito do Estado e da Igreja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Citei, e chamo a 
attenção do nobre ministro, que poderá verificar pela sua 
secretaria o caso do bispo D. João da Purificação 
Marques Perdigão na questão que teve com o presidente 
da provincia em 1858. A esse bispo provocou-se como a 
este, ou antes este foi mais provocado do que aquelle. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em 1858? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Examine esta 
questão e verá que não houve provocação da parte 
daquelle prelado, como não houve, da parte do novo 
bispo, que desejava ter a vida que não lhe quiz dar a 
maçonaria. 

Mas o nobre ministro queixou-se porque o prelado 
havia contestado o placet, e o recurso á Corôa, e por ter 
sido altivo na resposta, que deu ao aviso de 12 de Junho. 
Não comprehendo o alcance desta expressão «ter sido 
altivo.» O bispo na sua posição é superior ao ministro, 
porque é principe da igreja tem um rebanho que lhe 
obedece. 

UM SR. SENADOR: – Tambem o ministro tem. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não daquella 

fórma; não governa com a mesma extensão de poder que 
o bispo; não lhe é superior. Mas em que faltou o bispo á 
delicadeza? 

O SR. ZACARIAS: – Leia-se a carta. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tenho-a aqui á 

mão, mas não a lerei; era necessario que o nobre ministro 
me indicasse tal e tal periodo porque então podia-se 
apreciar a falta de delicadeza. Porque manifestar 
insinuações desairosas, quando da parte do prelado não 
havia motivo que o levasse a desacatar o nobre ministro 
do Imperio a quem era obrigado, de quem era amigo, e 
com quem entretinha as melhores relações? Não era 
possivel que o bispo somente por vontade de ferir, 
quizesse praticar uma indelicadeza com o nobre ministro. 
Não; era necessario ler por outra lente para achar o que 
não estava na resposta do prelado. 

Mas, Sr. presidente, o que disse o bispo de 
Pernambuco, e disse muito bem, é que o placet da nossa 
constituição, entendido como o regalismo rigoroso quer 
que se entenda, não era medida aceitavel, sobre tudo em 
vista das decisões repetidas da Igreja, e da ultima decisão 
do concilio do Vaticano. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Como ha de ser entendido. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdoe-me: 
ainda nesta parte remetto V. Ex. para o meu discurso de 
30 de Junho de 1873, porque entrar na materia do placet 
em hora tão adiantada, repetir o que já disse, não 
convém. 

Deixemos a questão do placet; elle está escripto 
na constituição, como nella tambem escripta a expressão 
«nomear bispos». 

O governo imperial não nomeia bispos, se não no 
sentido latino da palavra, nominandi, porque se nomeasse 
no sentido verdadeiro, ou no que damos á expressão, não 
era 
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preciso que o santo padre approvasse. O § 14 do art. 102 
está subordinado ao art. 5º da constituição. 

Isto é o que se póde entender em boas e razoaveis 
termos. Deixemos a these, porém, que seria muito longa a 
discussão e vamos á hypothese, que é a seguinte: 

O bispo de Pernambuco faltou ás leis do Imperio 
dando execução aos rescriptos da Santa Sé, que 
condemnavam a maçonaria? 

Nesta hypothese, a vantagem está toda do lado do 
bispo, porque essas bullas estavam reconhecidas pelo 
governo portuguez, como eu mostrei, citando actos do 
tempo do marquez de Pombal, do reinado de D. Maria I e 
até do governo do principe regente, que depois foi D. 
Pedro I. Citei além disso, em favor desta opinião, um 
aviso do ministerio da justiça de 1833, que aceitava e 
distribuia pelos bispos do Brasil e encyclica do papa 
Gregorio XVI, que condemnava terminantemente a 
maçonaria. Mostrei tambem um documento a que o nobre 
ministro talvez não prestasse attenção, mas que a merece 
de S. Ex., e, a de todos que dizem que essas bullas não 
estão placitadas. Cital-o-hei outra vez. 

Ninguem duvida da omnipotencia do marquez de 
Pombal, no reinado de D. José I; ninguem contesta que 
elle fosse o verdadeiro rei; outros ministros poderiam 
gozar da influencia igual á do marquez, mas não tiveram 
um acto authentico que o considerasse assim, acto dado 
pelo proprio rei, como é o acto em que D. José nelle 
delegou as suas attribuições, por occasião da reforma da 
universidade de Coimbra. 

Os poderes da carta régia são estas; 
«O marquez de Pombal do conselho de Estado de 

El-Rei meu senhor, e seu logar – tenente e 
plenipotenciario com livre e geral faculdade para a 
fundação desta universidade de Coimbra, etc.» 

Não podia haver poderes mais amplos. O senado 
sabe e o nobre ministro que estudou direito ecclesiastico 
na faculdade de Olinda deve tambem saber, que todos os 
que ensinavam na universidade de Coimbra prestavam 
um juramento chamado do papa Pio IV, juramento que 
acompanha sempre as bullas dos bispos, pelo qual elles 
tem obrigação de obedecer a todos os actos da Santa Sé, 
que nelle vão especificados e numerados, não em globo 
mas cada um definido por si. 

Pombal e seus seides, sectarios da doutrina 
regalista ou gallicana, queriam excluir desse juramento 
certas constituições que lhes desagradavam, e obrigou á 
todo o corpo da universidade a declarar que só o prestaria 
com aquellas clausulas. 

Eu chamo a attenção do senado para estas 
palavras. E’ o marquez de Pombal quem dá este 
attestado. 

«Attesto que não só em observancia das ordens 
geraes com que Sua Magestade me honrou, mas tambem 
por especial commissão do dito Senhor, procedi (na 
presença de toda a mesma universidade, achando-se 
congregadas todas as faculdades que a constituem, 
assim na capella real, como na sala grande dos passos 
della) a inquerir todos os lentes de theologia, de canones, 
de leis, de medicina, de mathematica e das sciencias 
philosophicas, que o foram providos pelo mesmo senhor 
para o ensino publico dos estudos novamente fundados 
em todos os actos, em que perante 

mim lêram a costumada profissão de fé contenda na 
formula do santo padre Pio IV, sobre a intelligencia e 
declaração do verdadeiro conceito que tinham formado da 
palavra geral e indefinida Constitutiones inserta na 
referida formula. 

E attesto outro sim, que por todos e cada um dos 
lentes me foi nos mesmos actos respondido (em presença 
de todas as referidas faculdades) que o conhecendo 
muito perfeitamente que a dita palavra se não podia 
juridicamente entender extensiva aos absurdos, nem de 
se jurar a observancia das Decretaes de Isidoro 
mercador, depois de se acharem publicamente 
reconhecidas por falsas e inventadas; vem do cap. novit 
13 judiciis, vem do cap. grandi 2 de supplend negligentia 
prelatorum in 6, vem do cap. ad apostolicœ dignitatis, 2 e 
o de sententia et rejudicata, codem libro; nem da 
extravagante unam sanctam, no tit.. de majoritate et 
obedientia; nem da bulla chamada Ceia do Senhor; nem 
das outras semelhantes constituições concebidas nos 
seculos escuros em que com igual incompetencia e 
universal desolação se confundiu o poder espiritual da 
igreja com a jurisdicção temporal dos principes 
soberanos; rompendo-se com interpretações de textos da 
escriptura inapplicaveis, os sagrados vinculos com que o 
supremo legislador estabeleceu as impreteriveis balisas, 
que separam o sacerdocio do Imperio, para pelo meio 
desta separação os unir indissoluvelmente na perfeita 
harmonia e na perpetua e santa paz; que o Redemptor do 
genero humano veiu trazer ao mundo, rubricado com o 
sacrosanto sello do seu preciosissimo sangue como 
fundador da caridade e tranquillidade publica de todo o 
universo. Declarando e protestando todos e cada um dos 
sobreditos lentes, que sobre estes claros conhecimentos 
o que promettiam e juravam pelo que pertencia á palavra 
Constitutionaes, era observarem as constituições 
seguintes: 

«A saber: as Constituições Conciliares, as 
Constituições até agora recebidas pela Igreja Universal e 
as Constituições que se acham aceitas e recebidas e que 
se aceitarem e receberem pela Igreja Lusitana.» 

«Ficando nestas constituições por elles juradas 
sempre salvas comtudo aquellas impreteriveis balisas 
com que o Supremo Legislador separou o mesmo poder 
espiritual da Igreja da jurisdicção temporal dos 
soberanos.» 

Por esse juramento apresentado em 10 de 
Outubro de 1772, se vê que as constituições até agora 
recebidas pela igreja, embora mesmo as lettras de 
Clemente XII e Bento XIV, estavam comprehendidas 
nesses paragraphos, e foram todas beneplacitadas, 
porque se excluiam as outras. 

Independente disto temos o facto, que não se póde 
pôr em duvida; a maçonaria era julgada pela inquisição. 
Ahi estão os escriptos de Hyppolito narrando a sua 
perseguição e as suas cartas sobre os Framaçons. E’ elle 
proprio quem conta a perseguição, que soffreu do conde 
de Linhares, quem refere muitas outras pelo facto da 
maçonaria. 

Ora, é possivel que essas bullas se não tivessem 
beneplacito geral e completo, dado pelo marquez de 
Pombal, podessem ser executadas? 

Eu tambem citarei agora um acto do principe 
regente, que depois foi D. Pedro I, a respeito da bulla De 
Ecclesim de 1821. 
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Nesta bulla Pio VII condemnava o carbonarismo; 
por que se julgava não estar elle comprehendido nas 
bullas precedentes que trataram somente da maçonaria. 
O papa Pio VII condemnando a maçonaria, entendeu que 
devia, para confirmação das bullas anteriores 
comprehender igualmente o carbonarismo, como um 
ramo da maçonaria. 

Essa bulla foi publicada no Rio de Janeiro com 
autorisação dos censores regios, um dos quaes era o Sr. 
visconde de Cayrú e o outro o Sr. dezembargador do 
paço Luiz José de Carvalho e Mello. 

Não quero citar o aviso de 3 de Dezembro de 1833 
sobre a encyclica Mirarri vos; porque tenho um 
testemunho irrefragavel, superior ao daquelles eminentes 
cidadãos a quem me refiro. E’ o testemunho do proprio 
principe regente, depois Imperador, o Sr. D. Pedro I. 

Este principe, querendo que o Maranhão 
acompanhasse o movimento da independencia, dirigiu 
uma carta ao bispo daquella diocese, D. Frei Joaquim de 
Nazareth, afim de trabalhar pela realisação daquelle 
pensamento. Por esse documento vêr-se-ha, se estava ou 
não condemnada a maçonaria. Estou persuadido de que, 
depois desse testemunho, não haverá duvida a este 
respeito. A data da carta é de 30 de Janeiro de 1823 
(lendo): 

«Como conheço desde que nasci, e lhe conheço 
as suas virtudes, é a razão porque pego na penna para 
dizer-lhe que trabalhe por unir o Maranhão ao Imperio a 
que elle pertence, como provincia, dizendo-lhe que nisto 
faz grande serviço ao Brasil e a mim, que não desagrada 
a meu pae, que está captivo de vis carbonarios, que são 
todos contra a religião que professamos, e que estão 
excommungados pelo chefe da Igreja, assim como todos 
os que seguem ou adherem ao seu governo. Espero que 
o bispo concorra quanto puder para o que lhe digo, visto 
as suas virtudes religiosas.» 

Eu desejara que a um documento, como este, se 
oppuzesse um testemunho contrario. Portanto, as bullas 
estavam placitadas; porque não é de presumir que o 
principe regente, citasse esse facto da excommunhão ao 
bispo diocesano do Maranhão sem que estivesse 
completamente convencido da sua existencia e 
legalidade. O principe não havia de communicar a um 
bispo, que desejava attrahir ao seu governo o conteúdo 
de um documento pontificio que não estivesse placitado e 
reconhecido, deixando assim entender que o paiz se lhe 
devia subordinar sómente porque emanava do Papa essa 
condemnação. 

Este documento foi publicado em uma folha do 
Maranhão. Não leiu a resposta do bispo, porque não 
interessa á questão. 

Assim o governo; perseguindo os bispos, não 
procedeu com regularidade, nem com moderação. 

O nobre ministro disse, que no caso referente ao 
bispo de Marianna, o governo usava de um direito seu. 
Admirou-me muito semelhante proposição. 

Pois um governo tem um direito, e o exerce como 
lhe apraz? Pois o bispo falta ao comprimento de um dever 
legal, e o governo póde deixar de chamal-o á observancia 
desse dever? Isto é direito proprio, de que póde não fazer 
uso? 

Se o bispo não tinha feito o que lhe cumpria, a 
obrigação do governo era chamal-o ao cumprimento do 
mesmo 

dever; não podia dizer que prescindia de um direito. Não 
estamos sob um governo despotico. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas se elle se convencesse de que não era 
bom o seu procedimento? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto muda de 
figura; teria reconhecido que havia procedido mal e que, 
portanto, não queria continuar nessa senda. 

Assim o governo, pelo seu procedimento actual, é 
o autor de todos esses males. (Apoiados.) 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado; e 
tambem alguns conselheiros que o metteram nesta 
encamisada. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tambem quanto 
ao recurso á corôa, o nobre ministro pareceu-me um 
pouco hospede na materia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. Nem mostrou 
que era mixta. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não quero entrar 
no exame completo desta questão: falta-me tempo para 
isto. Tão sómente quero recordar ao nobre ministro que o 
recurso á corôa tem seu fundamento na ord. liv. 1º tit. 9º § 
12 e tit. 12 § 6º. 

Nesse tempo, entendia-se que a desobediencia 
dos bispos não era crime; mas o governo nessa época, 
que vivia ligado intimamente com a Igreja, limitava-se a 
desmoralisar os actos dos bispos, não applicando ás leis 
civis que impunham penas aos que não obedeciam as 
disposições ecclesiasticas. O ministro ecclesiastico era 
chamado com muita cortezia para se verificar que se tinha 
excedido. Depois, se o ministro ecclesiastico insistia em 
manter o que havia praticado, então o governo ordenava 
a seus empregados que não impozessem penas 
temporaes aquelles individuos que lhe pareciam não 
terem sido bem julgados pela jurisprudencia ecclesiastica. 

Depois appareceram as temporalidades para que 
os bispos e seus vigarios geraes sentissem, não como 
pena, mas como meio de coerção a falta de agua, de 
alimentos expondo-o á fome, ficando em summa ao 
desamparo. Era um recurso de potencia á potencia. 

Veio entretanto a lei de 1821 que mandou que não 
se uzasse desta cortesia com o poder ecclesiastico; mas 
não impoz pena ao ecclesiastico desobediente. Dispõe 
somente que no seja de desobediencia, levante as penas 
o juiz civil, e, sendo negocio grave dê parte ao juizo da 
Corôa. 

Seguiram-se os decretos de 1838 e 1857, impondo 
pena e creando crimes novos. O nobre ministro defende-
se dizendo que por esses actos ficou firmado o direito. 
Não ha tal direito, se houvesse teria sido respeitado pelo 
supremo tribunal de justiça que foi cascavilhar em outras 
legislações, o direito de punir os bispos. Esses decretos 
não teem bases legaes. 

Esse decreto de 1857, invocado pelo nobre 
ministro não tem base legal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ora, o nobre 

ministro disse que anteriormente nenhum bispo se tinha 
opposto a essa doutrina, e bispos que, segundo o nobre 
ministro, são, póde-se dizer, os maiores corypheus da 
Igreja. Não sei a que bispos referiu-se o nobre ministro, 
porque a verdade, 
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e já eu o disse em outra occasião, é que na mor parte das 
nomeações de bispos feitas de cem annos a esta parte 
não se encontra, póde-se dizer, um prelado que appareça 
com essa physionomia lembrada aqui por S. Ex. Ainda os 
mais eminentes, como, por exemplo. D. frei Caetano 
Brandão, a cujo respeito não preciso repetir o que já disse 
uma vez, eram todos muito submissos ao poder civil; não 
eram bispos propriamente, porque, ainda mesmo em 
negocios de menor importancia, em que elles podiam 
fazer valer seus direitos, não o faziam. Tivemos bispos 
que, para comprimentarem o papa, pediam licença ao 
governo. Estes prelados não podem ser apontados como 
modelo. 

Eu poderia, se a hora não estivesse tão adiantada, 
lêr certos documentos, que mostram que não é possivel 
aceitar esses exemplos como typo para se seguirem: 
bispos e até arcebispos perguntavam ao governo se já 
era tempo de poderem fazer concilios provinciaes. Um 
bispo nestas condições não se póde chamar um prelado 
modelo. 

Já expuz ao senado o procedimento que José de 
Seabra teve com o arcebispo D. frei Caetano Brandão; 
agora vou lêr um acto do marquez de Pombal, que é no 
estylo semelhante a esse, e por ahi se poderá avaliar o 
que eram estes grandes modelos apontados pelo nobre 
ministro. 

Não quero referir nomes, do contrario citaria 
muitos. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Sr. marquez de Santa Cruz fez resistencia? 
E o Sr. conde de Irajá? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não contesto o 
alto merecimento do Sr. marquez de Santa Cruz; mas 
lembrarei que, para que elle podesse comprimentar ao 
papa, foi necessario que o nobre senador pelas Alagôas 
lhe mandasse um aviso dizendo: 

«E’ conveniente que V. Ex. dê essa prova de 
respeito e consideração ao Pontife.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E todos os actuaes que se teem mostrado 
alheios á questão? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Os actuaes, com 
raras excepções, publicaram o breve: quamquam dolores. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Uma cousa é publicar, outra praticar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Vou lêr, porque 
é de poucas linhas, o acto a que acabo de alludir; refere-
se ao Maranhão (lendo): 

«A El-Rei meu senhor foi presente que o vigario 
capitular que foi desse bispado, Pedro Barbosa Canaes, 
indevidamente removeu José Lopes Pereira do curato da 
freguezia de Nossa Senhora do Carmo da Piracuruca, na 
capitania de Piauhy; e igualmente do emprego de vigario 
da vara e outros cargos annexos, que tudo dignamente 
occupava, havia muitos annos. Manda o mesmo senhor 
declarar a V. S. que, logo que receber esta, mande que o 
sobredito José Lopes Pereira seja restituido, não só ao 
curato, mas tambem a todos os mais empregos que 
occupava ao tempo da dita remoção; dando V. S. conta 
por esta secretaria de estados dos negocios do Reino de 
que assim o executou, para ser presente a Sua 
Magestade. – Deus guarde a V. S. – Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda, em 8 de Fevereiro 

de 1772. – Marquez de Pombal. – Sr. deão, dignidades e 
cabido da santa igreja cathedral do bispado do 
Maranhão.» 

Eram desta fórma as ordens daquellas épocas! 
Isto que vou ler é ainda melhor: é a respeito da 

mesa de consciencia e ordens. (Lendo): 
«Sua Magestade não dá a esse tribunal, por sua 

real piedade, o exemplar castigo que merece o execrando 
delicto de se oppor ás reaes leis de Sua Magestade. O 
mesmo senhor manda que esta consulta seja logo 
queimada e riscado o assento da mesma, e lançado no 
livro dos assentos este aviso, para que em tempo algum 
os desembargadores deste ou outro tribunal commettam 
tão enorme delicto. Assim o tenham entendido e cumpram 
cegamente, pena de cahirem no real desagrado de Sua 
Magestade. Belém, 27 de Junho de 1757. – Sebastião 
José de Carvalho e Mello.» 

Entretanto, era uma mesa subserviente a de 
consciencia e ordens em materia religiosa. 

Não se podem, pois, invocar exemplos antigos. 
V. Ex., como já tenho dito por varias vezes, 

prestou a este paiz e á religião um serviço eminente com 
a escolha que fez do bispo de Olinda. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Foi a minha intenção. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quando a justiça 
eterna tiver de balancear os erros, as culpas de V. Ex. 
com seus serviços e actos bons, ha de entrar em conta 
este da nomeação do bispo de Olinda, com o qual fez V. 
Ex. um grande serviço, não só ao Brasil, como tambem a 
toda Igreja. 

E notem o senado e o nobre ministro que em 
França mesmo, onde os maçons não teem a pretenção de 
ser catholicos, a questão maçonica não foi tão bem 
apreciada como entre nós. Depois dos actos do Brasil é 
que nós vemos os bispos francezes, que, não se póde 
deixar de reconhecer, teem grande illustração, 
occuparem-se com a maçonaria. 

Já o bispo de Orleans, o Sr. Dupanloup, 
apresentou-se na liça escrevendo contra a seita. 

(Ha um aparte.) 
Porque não? Pois, porque o Brasil não está á 

frente da civilisação, segue-se que não póde adiantar-se 
aos outros paizes em nenhum acto? Qual é o privilegio 
que teem os outros? Foi a iniciativa daqui que os fez 
acordar, porque a luta que ella provocou veio mostrar que 
o verdadeiro mal não estava somente no ataque ás 
doutrinas religiosas; era preciso ver a fonte do mal nessas 
sociedades organisadas para acabarem com o 
catholicismo. Foi, portanto, repito, um grande serviço que 
S. Ex. prestou e que lhe ha de ser levado em conta pelo 
Juiz Supremo, a nomeação do bispo de Olinda. 

Sobre os interdictos o nobre ministro nada disse, e 
eu espero que diga alguma cousa; por isso limito-me a 
lembrar que S. Ex. deve attender para esta questão com 
mais ponderação do que o tem feito até aqui. Não se 
persuada o nobre ministro de que as irmandades são 
corporações mixtas, não; são corporações ecclesiasticas, 
e é por esta razão que em França o governo com ellas 
não se 
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importa, é um negocio da economia propriamente da 
igreja. 

Se S. Ex. examinar os documentos (e por isso 
chamo de novo sua attenção para o meu discurso de 30 
de Junho de 1873), lá verá que o governo portuguez só 
tomava em consideração a questão das irmandades, 
quanto ás seculares, como, por exemplo, era a 
Misericordia, e nunca quanto ás creadas pelo pontífice e 
pelos bispos, especialmente as do Sacramento. Se o 
nobre ministro ler com attenção a ordenação do livro 1º, 
titulo 62, § 39 verá que estou dizendo uma verdade, e nós 
ainda não fizemos nenhuma alteração nessa lei, nem 
podemos fazer, porque não podemos destruir as leis da 
Igreja somente por actos nossos, desde que tenham 
intima ligação com ellas. 

O governo portuguez foi sempre muito cioso das 
suas irmandades seculares, mas todas ellas cahiram 
debaixo do regimen da bulla de Clemente VIII, 
quœcumque, porque então o pontificado não quiz mais 
separar umas das outras. 

Ha algumas doutrinas sustentadas pelo conselho 
de Estado, que na verdade desgostam... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Venham á tribuna 
os Srs. conselheiros de Estado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...por exemplo, a 
doutrina de que os actos da Igreja não teem effeitos 
externos sem que o governo queira. Esta doutrina é uma 
das mais esquisitas do mundo... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que significam 

actos internos como actos espirituaes ou religiosos? 
Interno é tambem tudo o que diz respeito á sciencia, ao 
regimem domestico, etc., porque tudo isto é obra de 
nossa intelligencia, que é interna. 

Confundir-se interno com espiritual, devo dizer, 
para não fazer injuria aos nobres conselheiros que 
lavraram os celebres pareceres, é uma doutrina 
protestante condemnada pela bulla auctorem fidei e por 
toda a doutrina catholica anterior. 

Para ser espiritual é tambem indispensavel acto 
externo, porque, como diz o direito canonico, não foi a 
igreja feita para os espiritos, foi feita para o homem. De 
internis non judicat ecclesia; ensina ao homem, como 
fazem o professor e o pae de familia. Por isso S. Paulo 
disse muito bem que os actos do coração servem para a 
justiça divina, isto é, para o Autor da natureza, Deus, 
apreciar o homem; mas que para a salvação 
indispensaveis são os actos externos, porque a religião 
não se comprehende sem culto. A igreja visivel é um dos 
nossos dogmas; a igreja invisivel é dos protestantes, que 
não querem sujeitar-se a nada. A igreja invisivel só Deus 
sabe quem a compõe. 

Portanto não póde dizer um catholico que os actos 
da igreja não teem effeito externo sem que o governo o 
queira. Admira-me sobretudo que isso dissesse o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. visconde do Bom 
Retiro, que sempre aqui me declara ser um catholico de 
primeira ordem. Do nobre senador por S. Paulo, o Sr. 
marquez de S. Vicente, eu não me admiro, porque S. Ex. 
quer a igreja inquilina! Com uma confusão destas para 
differençar o temporal do espiritual, póde S. Ex. entender 

que os actos da igreja não podem ter effeito externo sem 
que o governo o queira. 

Se os actos da igreja não tivessem effeitos 
externos, seria ella neste mundo uma instituição sem 
razão de ser; a Redempção, o sangue de Christo 
derramado e sacrificado não tinham valor algum. 

A doutrina de que os actos da igreja não teem 
effeitos externos e a mesma doutrina do – puramente 
espiritual. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de tocar em um 
ponto que me esqueceu, relativamente a um acto do 
nobre ministro do Imperio. Por que razão expediu S. Ex. 
um aviso intimando a Associação Catholica a aceitar a 
approvação do governo para seus estatutos, quando, pelo 
codigo criminal, qualquer reunião de homens excedentes 
ao numero de 10 póde dar-se em qualquer casa, para 
qualquer fim que não seja criminoso? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; não carecia 
de autorisação alguma do governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A Associação 
Catholica, contando que tratava com um governo que 
dizia as cousas sincera e justamente, pediu a 
personalidade juridica; o governo oppoz-se, nunca 
mandou publicar a consulta da secção do conselho de 
Estado sobre esta materia; e entretanto lhe comminou as 
penas da lei de 1860, porque a Associação Catholica não 
quiz mais aceitar a personalidade juridica. Por ventura o 
artigo do codigo criminal já está revogado sómente com a 
decisão do poder executivo? 

Não direi nada mais sobre esta materia; espero 
que S. Ex., explique seu acto. Farei então outras 
reflexões, que não adianto agora, porque o tempo vae 
passando, e eu desejo examinar tambem duas questões, 
que muito interessam. 

Qual o motivo, Sr. presidente, por que o nobre 
ministro do Imperio mandou processar os governadores 
dos bispados do Pará e de Olinda? O acto tinha sido 
praticado pelo bispo de cada uma dessas dioceses, estes 
bispos já estavam punidos: como pelo mesmo acto vae-se 
procurar um novo criminoso, quando já os juizes de direito 
tinham levantado os interdictos? Não será isto o bis in 
idem? Pois, se o criminoso é um, como é que outro ha de 
tambem pagar? Não vejo razão para isto, acho que S. Ex. 
excedeu-se. 

Não posso entrar em grande desenvolvimento 
desta materia, porque a hora já está adiantada... 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Já está 
dada. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A hora da 
sessão não está dada, e só no caso de requerimento é 
que se interrompe o orador; portanto permitta-me S. Ex. 
que continue. 

Os governadores dos bispados de Olinda e do 
Pará tinham sido reconhecidos pelo governo, e, se tinham 
sido reconhecidos, não o podiam deixar de ser senão com 
as faculdades que os bispos lhes davam. O proprio 
governo sabia que pelo direito canonico os prelados 
podem alongar ou diminuir as faculdades dadas aos seus 
subordinados que os substituiam interinamente, como é 
que nestas condições manda instaurar processo contra 
aquelles governadores de bispado? Eu não vejo na 
legislação um 
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só fundamento para autorisar o acto do nobre ministro do 
Imperio. 

Não quero entrar em maior desenvolvimento a 
respeito desta materia, porque já o fiz em outra sessão. 

S. Ex. foi, póde-se dizer, o autor desses 
processos, porque, sem a decisão do ministro, os 
tribunaes não os aceitariam. 

E’ verdade que S. Ex. poderá dizer-nos hoje: tanto 
meu acto foi legal que os tribunaes o acolheram e deram-
lhe sahida ou provimento. Isto, porém, não tira a minha 
censura. Embora houvesse juizes que aceitassem o 
arbitrio de S. Ex., este arbitrio injusto não melhora de 
situação, porque outros acudiram a sustental-o. Espero, 
portanto, ouvir sobre isto algumas observações do nobre 
ministro. 

Agora temos aqui um facto que se complica com o 
processo dos governadores dos bispados, e é o da 
deportação dos jesuitas. 

Eu já disse alguma cousa a respeito desta materia 
nos discursos que proferi na sessão extraordinaria; mas o 
nobre ministro nesse tempo occupava-se com outras 
cousas e naturalmente não leu o que eu disse nessa 
occasião. De mais a mais tenho o infortunio de que certos 
jornaes não tomam apontamentos da materia maçonico 
religiosa e por isto a attenção de S. Ex. não podia inclinar-
se para este ponto. O que vou dizer não é a repetição do 
que já disse, a qual nem devo fazer perante o senado; 
mas algumas considerações que preciso expor na 
presença do nobre ministro do Imperio. 

Ainda uma vez lastimo o facto de não ter 
apparecido o relatorio do nobre ministro e lastimo-o, 
porque esperava encontrar lá esclarecimentos que me 
habilitassem a tratar desta materia, e que não obtive 
lendo o relatorio do ministerio da justiça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Lá é que se encontram. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Comquanto o 
verdadeiro culpado da deportação seja o nobre ministro 
da justiça, sabemos que o ministerio é solidario, e V. Ex. 
foi quem exigiu (pelo menos é o que consta) á applicação 
da medida. 

Li no Diario Official o seguinte aviso (lendo): 
«Ministerio dos negocios do Imperio. – Rio de 

Janeiro, em 15 de Janeiro de 1875.» 
«Illm. e Exm. Sr. – Accuso o recebimento das 

cópias que com o aviso de 5 do corrente mez se dignou 
V. Ex. remetter-me do officio do presidente de 
Pernambuco, do relatorio do chefe de policia, dos autos 
de busca e de diversas cartas, pelas quaes, conforme diz 
V. Ex. (isto me parece ironia) se reconhece a parte activa 
que no conflicto episcopal tiveram os padres jesuitas 
daquella provincia, e infere-se que elles não foram 
estranhos aos movimentos sediciosos havidos nas 
provincias do Norte, que fazem parte da diocese de 
Olinda. – Deus guarde a V. Ex. – João Alfredo Corrêa de 
Oliveira. – A S. Ex. o Sr. conselheiro Manoel Antonio 
Duarte de Azevedo.» 

Ora, lendo a celebre portaria do presidente de 
Pernambuco que, como o marquez de Pombal, para a 
universidade de Coimbra, foi feito logar-tenente para 
deportar os 

jesuitas, vejo que existiam mais documentos contra os 
jesuitas, que eram seus interrogatorios, os quaes se 
fizeram em secreto, não estando neste paiz suspensas as 
garantias; recusou-se até que os advogados 
comparecessem para assistir aos inqueritos. 

Portanto existiam outros documentos mais além 
dos mencionados na portaria. Mas, abrindo com interesse 
o relatorio do nobre ministro da justiça, lá não encontrei os 
celebres interrogatorios de que se deu cópia ao nobre 
ministro do Imperio, e então disse cá comigo: «Se estes 
documentos não vieram no relatorio do Sr. ministro da 
justiça, é porque veem no do Imperio», porque o nobre 
ministro não deixou de agradecer a remessa ou mimo do 
Sr. ministro da justiça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Não agradeci, acusei a recepção. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Agradeceu 
naturalmente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ isto mesmo; 
de alguma sorte agradeceu. Sei que S. Ex. é polido, é 
cortez, e então agradeceu a remessa dos documentos. 

Mas não encontrei-os no relatorio do ministerio da 
justiça. Eu já quiz fazer aqui um requerimento solicitando 
a cópia destes documentos; mas demorei-me, porque 
disse comigo: 

«Não vindo no relatorio do ministro da justiça, 
naturalmente, como é um negocio que se infere de 
negocios ecclesiasticos, do ministerio do lmperio, 
ministerio dos cultos, talvez fossem remettidos para elle 
consignal-os no seu relatorio.» 

Não posso, porém, deixar de fazer sobre isto uma 
observação quanto á questão de direito. Pergunto: o 
governo póde, pelas nossas leis, deportar alguem? O 
nobre ministro não póde mostrar um só documento, um só 
acto legislativo, nem disposição da constituição 
autorisando isso. 

Eu, para de alguma sorte explicar o facto, recorri 
ao § 15 do art. 102 e ao art. 103, que diz, no juramento do 
Imperador, que elle póde prover ao bem geral do Brasil; 
mas isto nada explica, porque uma questão tão 
importante, como é a deportação de um individuo que 
goza pelas nossas leis do uso de seus direitos 
individuaes, não se póde explicar por esses artigos; 
realmente não se póde. 

Nós temos dous meios de poder privar de direitos 
individuaes a qualquer individuo, que são o processo e a 
suspensão de garantias. Mas não houve suspensão de 
garantias, não houve processo. Que fundamento teve o 
nobre ministro para fazer isso? 

Se se refere á intervenção dos jesuitas na questão 
religiosa, ainda assim o nobre ministro não póde explicar 
seu acto; porque se, pelo art. 5º do § 179, todos podem 
exprimir o seu pensamento e manifestal-o, e aqui se 
manifesta bem, porque até o protestantismo tem collegios 
seus, tem templos, préga, tem conciliabulos que a policia 
não vê ou antes applaude, porque é que os jesuitas não 
podem tomar partido por uma questão religiosa que 
appareça no paiz? porque é que não podem auxilial-a e 
seja isso um crime? 

O que a constituição diz no § 5º do art. 179 é: – 
«uma vez que respeite a do Estado». Elles respeitavam a 
do Estado, porque eram catholicos, «...e não offenda a 
moral publica». Os jesuitas offendiam a moral 
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publica, manifestando em particular seus sentimentos a 
respeito da religião do Estado? 

Se por este lado não podiam ser deportados, muito 
menos o podiam ser pela questão infeliz dos documentos 
com que se quiz provar que elles tinham entrado na 
sedição dos quebra-kilos. 

O argumento Lucena cifra-se neste sylogismo: – 
Os jesuitas em principio deste anno conceberam fazer 
uma sedição, a qual se mallogrou; ora, apparece a 
sedição dos quebra-kilos; logo, os jesuitas concorreram 
para ella. Este é o sylogismo Lucena. Vae-se vêr qual foi 
a sedição que os jesuitas conceberam; e não se acha 
cousa nenhuma, como já tive occasião de mostrar aqui. 

O vigario de S. Lourenço pediu a um jesuita que 
vivia no interior, fizesse com que o padre Ibiapina viesse 
prégar uma missão em S. Lourenço; dahi deduzia o Sr. 
Lucena que os jesuitas naquelle tempo tinham concebido 
fazer uma sedição! Esta sedição mallegrou-se, mas fez-se 
outra no fim de 1874, a dos quebra-kilos; logo, os jesuitas 
concorreram para ella! 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Isto é logica de 
Fr. Gerundio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é outra 
cousa. 

Não ha, portanto, um motivo em que assente essa 
deportação. Eu desejava que o nobre ministro viesse 
defender seu amigo, porque estou certo de que o Sr. 
Lucena, sómente para servir ao Sr. ministro do Imperio, 
foi que assignou esse documento, que não lhe faz honra, 
por nenhum lado por onde se encare; porque dessa 
maneira todas as pessoas que se tivessem envolvido em 
qualquer revolução no Brasil podiam ter concorrido para a 
sedição dos quebra kilos. 

Eu insisto na publicação dos interrogatorios feitos 
aos jesuitas, porque os documentos mencionados na 
portaria do Sr. Lucena não satisfazem. Demais a mais, 
não posso deixar de reclamar essa publicação, em vista 
do protesto feito pelo reitor, o Sr. Sottovia, acerca dos 
factos attribuidos á sua corporação. Peço licença ao 
senado para incluir no meu discurso esse protesto, que 
não quero lêr em razão da hora estar adiantada. Elle é 
pequeno e convém que seja divulgado, porque desejo 
que o nobre ministro o lêa e responda. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Já o li. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Em todo caso, 
para esclarecer um pouco a sua memoria, farei consignar 
o protesto. 

«Eu, Felippe Sottovia, natural de Roma, religioso 
da Companhia de Jesus, residente no Brasil desde o mez 
de Dezembro de 1869, e superior do collegio de S. 
Francisco Xavier, estabelecido nesta cidade com 
autorisação do governo provincial, tendo sido com os 
meus companheiros calumniosamente denunciados de 
termos parte nos levantamentos do matto, declaro perante 
o publico sensato que nem eu nem nenhum dos meus 
companheiros de religião tivemos parte directa ou 
indirecta naquelles levantamentos. Protesto, pois, contra 
semelhante calumniosa imputação.» 

«Protesto tambem contra o abuso criminoso da 
apprehensão de minhas cartas particulares, visto não 
conterem cousa alguma relativa aos ditos 
levantamentos.» 

«As relações amigaveis que entretenho com o 
illustre bispo diocesano e com outras pessoas, quer do 
Brasil quer de fóra, são que unicamente podem revelar as 
minhas cartas, que nada contém que possa ser 
qualificado crime perante as leis do paiz, as quaes 
sempre respeitei e respeitarei; e autoriso a publicação de 
todo o conteúdo dos meus papeis, para que o publico veja 
se tenho crime.» 

«Ainda que dar conselhos em cousas 
ecclesiasticas não seja prohibido por nenhuma lei do 
mundo, comtudo protesto que nunca pretendi dar 
conselhos ao Exm. diocesano, que, com tanto acerto e 
circumspecção, está governando a sua diocese.» 

«Se algum serviço insignificante prestei á causa do 
catholicismo, eu ou algum dos meus companheiros, não 
fiz outra cousa que cumprir um rigoroso dever, visto que 
nenhum sacerdote, nas divergencias entre o poder 
ecclesiastico e o civil, póde, em consciencia, favorecer a 
este, ou conservar-se indifferente, principalmente quando 
o cabeça da Igreja tem manifestado a sua opinião.» 

«Como pessoas particulares, eu e meus 
companheiros, de boa vontade, aceitamos dos inimigos 
da Igreja o carcere, ou qualquer outro castigo, e até 
mesmo a morte por amor da religião do paiz.» 

«Recife, 5 de Dezembro de 1874. – Padre Felippe 
Sottovia, da Companhia de Jesus.» 

Além disto desejo que S. Ex. nos diga se já foi 
deportado o padre Sybeu de Santa Catharina, que se 
disse ter ido alli prégar uma revolução, e se, pelo mesmo 
syllogismo Lucena, o governo pretende lançar mão desta 
medida, hoje repellida em toda a Europa, á excepção da 
Allemanha, onde se usa della na perseguição do 
catholicismo. Na America é a deportação uma medida 
insustentavel, sobretudo em um paiz que pede a todos 
colonisação. Ainda por esta causa, desejo que S. Ex. se 
justifique. Como é que ao mesmo tempo que solicitamos 
população de outros paizes deportamos estrangeiros sem 
nenhum crime? 

E mesmo por crime não podiam ser deportados, 
em vista do acto do governo de 1855, que já tive occasião 
de ler. Não se deporta um homem, porque praticou este 
ou aquelle delicto. Desta maneira poderiamos despovoar 
o paiz. A doutrina é ainda por este lado insustentavel. 

Nós garantimos pela nossa constituição os direitos 
individuaes a todos os estrangeiros; como, sem 
suspensão de garantias, sem um crime definido, sem um 
acto máo, expellem-se do Imperio esses estrangeiros? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ uma 
iniquidade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Depois, póde o 
governo lançar o stygma sobre a honra de sacerdotes que 
entraram no nosso paiz com autorisação do governo, que 
quizeram sahir e o governo pediu-lhes que ficassem? 
Entretanto a policia apossou-se dos papeis desses 
sacerdotes e não lh’os entregou; nas buscas que deu em 
suas casas, lançou mão de todos os meios, ainda os mais 
ignobeis, como de mandar um pobre velho despir-se, e 
outras cousas semelhantes. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Onde foi isso? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Na busca que foi 
dada na casa secreta da Soledade. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Não houve isso. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Estimo que V. 
Ex. negue, por honra deste paiz, o que os jornaes o 
declararam. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Ouvi ao chefe de policia, que é pessoa 
muito distincta e que não era capaz de fazer isso. Eu 
estava então em Pernambuco. Nessa casa não havia 
velho nenhum, mas sim um padre, moço ainda, e um 
criado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sabe-se que 
lançou-se mão de todos os meios para desmoralisar 
esses padres, que sempre no Brasil deram testemunho 
do seu bom procedimento. Ahi está o relatorio do Sr. 
Euzebio de Queiroz para attestal-o; ahi estão os actos 
que elles praticam, mesmo em S. Paulo. O governo 
com essa medida, fez um grande mal e este paiz... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Ahi estão as 
representações do Rio Grande do Sul. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...e nos 
colloca abaixo dessas republicas, cujos governos são, 
póde-se dizer, ephemeros, sem responsabilidade. 

Nós temos um nome a acatar, a respeitar, a 
tornar venerado por todas as outras nações, e que o 
governo sacrificou com esse seu acto, que não tem 
justificação. Por isso espero que o nobre ministro 
venha justifical-o e demonstrar que os jesuitas tiveram 
máo procedimento em Pernambuco; assim como 
justificar o procedimento havido com elles, no seu 
embarque para a Europa. Tudo isto são factos de uma 
enormidade que espanta e cuja responsabilidade não 
sei como o nobre ministro tomou. 

Sr. presidente, eu tinha ainda mais a dizer sobre 
esta materia; mas ponho aqui termo ao meu discurso, 
porque desejo ouvir o nobre ministro do Imperio, se S. 
Ex. me dér a honra de responder... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Com certeza. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porque o 
seu collega da fazenda só faz isto aos opposicionistas 
liberaes; sómente ouvimos suas respostas, quando ha 
a intervenção benevola daquelle lado. Então ouvirei as 
razões que S. Ex. tenha de produzir. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – O dia ha de ser 
do nobre ministro. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Espero deixar algum tempo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Agradecerei 
muito a V. Ex., e voltarei ainda á tribuna, se não forem 
satisfatorias a explicações que V. Ex. der. Desculpe 
este longo discurso; mas V. Ex. ha muito tempo não 
apparece nesta casa, nós tinhamos saudades, e 
vontade de ouvil-o. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Entraram successivamente em 2ª discussão, a 

qual ficou encerrada por falta de numero para votar-se, 
as proposições da camara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 21, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Narciza Ribeiro de Navarro e outros. 

N. 22, rectificando um engano havido no decreto 
que concedeu uma pensão ao cabo de esquadra José 
dos Santos Ferreira. 

 
PRIVILEGIO A A. GASPARONI. 

 
Seguiu-se tambem em 2ª discussão e ficou pelo 

mesmo motivo encerrada a proposição da camara dos 
Srs. deputados n. 92 do corrente anno concedendo 
privilegio a Alexandre Gasparoni e outro. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 8: 

1ª parte até a’s 2 horas. – Votação das 
proposições, cuja discussão ficou encerrada. 

2ª discussão do parecer da commissão de 
constituição, concedendo licença aos Srs. senadores 
visconde de Camaragibe e Pompeu. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
orçamento para o exercicio de 1875 – 1876, no art. 2º, 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

2ª parte, ás 2 horas. – 3ª discussão da 
proposição da camara dos deputados, n. 65 tornando 
extensiva a lei de 22 de Junho de 1866 ás filhas dos 
officiaes do exercito e armada fallecidos antes da sua 
promulgação. 

3º dito das proposições da mesma camara do 
corrente anno concedendo licença: 

N. 52, ao bacharel José da Costa Machado 
Junior. 

N. 66, a Gabriel Antonio Rebello. 
N. 68, ao bacharel Joaquim Hipolyto Ewerton de 

Almeida. 
N. 71, ao bacharel Julio Augusto da Cunha 

Guimarães. 
N. 72, ao bacharel José Felippe de Souza Leão. 
N. 74, ao bacharel Manoel de Azevedo 

Monteiro. 
2ª dita das proposições da mesma camara: 
N. 76 concedendo licença ao bacharel Antonio 

Pedro da Costa Pinto. 
N. 77 approvando o decreto que concedeu 

privilegio a Claudio Guigon. 
3ª dita do projecto do senado – G – de 1874, 

concedendo a João José Fagundes de Rezende e 
Silva privilegio para lavrar as minas nos rios Cayapó e 
Maranhão, e seus affluentes. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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21ª SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1875.
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de pensões e ordenados. – Parecer de 
commissão de marinha e guerra. – Parecer da commissão 
de instrucção publica. – Discurso e requerimento do Sr. 
Silveira Lobo. – Discurso do Sr. visconde do Rio Branco. – 
Ordem do Dia. – Pensões. – Privilegio a A. Gasparine. – 
Licença ao Sr. visconde de Camaragibe e Pompeu. – 
Orçamento do ministerio do Imperio. – Discursos dos Srs. 
ministro do Imperio e Pompeu. – Licença. – Discurso do 
Sr. Figueira de Mello. – Emenda do Sr. Figueira de Mello 
e outros senhores senadores. – Privilegio a Claudio 
Guigon. – Pretenção de J. José Fagundes de Rezende e 
Silva. – Requerimento verbal do Sr. visconde do Rio 
Branco. 

 
A’s 11 horas da manhã acharam-se presentes 33 

Srs. senadores, a saber: visconde de Jaguary, Almeida e 
Albuquerque, barão de Mamanguape, Dias de Carvalho, 
Cruz Machado, barão de Cotegipe, Leitão da Cunha, 
barão da Laguna, Nabuco, Jobim, Barros Barreto, Antão, 
barão de Camargos, duque de Caxias, visconde do Rio 
Grande, visconde do Rio Branco, Uchôa Cavalcanti, barão 
de Pirapama, visconde de Muritiba, Vieira da Silva, Diniz, 
Silveira Lobo, visconde de Caravellas, Pompeu, 
Paranaguá, Junqueira, visconde de Abaeté, Zacarias, 
Paes de Mendonça, Nunes Gonçalves, Fernandes da 
Cunha e Mendes de Almeida. 

Compareceram depois os Srs. marquez de S. 
Vicente, visconde do Bom Retiro, Figueira de Mello, 
Silveira da Motta, barão de Maroim, visconde de 
Nictheroy, Sinimbú, Saraiva, Godoy, visconde de 
Inhomerim. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Chichorro, conde de Baependy, Jaguaribe, 
Firmino, Paula Pessôa, Ribeiro da Luz, Cunha Figueiredo 
e visconde de Camaragibe. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Teixeira 
Junior e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio datado de hoje do Sr. senador Jaguaribe, 

communicando que por motivo de saude precisa 
ausentar-se da Côrte por alguns dias. – Ficou o senado 
inteirado. 

Dito de 7 do corrente do ministro dos negocios 
estrangeiros, remettendo informações relativas á 
epizootia, que está atacando o gado no Rio da Prata, 
requisitadas pelo senado em officio de 1 de Setembro do 
anno proximo findo. – A quem fez a requisição. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes pareceres: 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Licença ao 1º conferente da alfandega de Pernambuco M. 

C. Cintra. 
 
Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados a proposição n. 56 de 10 de Maio do corrente 
anno, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados. 

O objecto da proposição é autorisar ao governo 
para conceder ao 1º conferente da alfandega de 
Pernambuco Manoel Coelho Cintra um anno de licença, 
com duas terças partes dos vencimentos, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

O peticionario não apresentou requerimento nem 
attestado de molestia. 

Entretanto a commissão não se oppoõe ao favor 
concedido na proposição da camara dos Srs. deputados, 
menos no tocante aos vencimentos, pois é sua opinião 
que a nenhum funccionario compete mais que o 
vencimento fixo ou ordenado, quando se ache em 
inactividade. 

Assim que é a commissão de parecer: 
Que a dita proposição n. 56 deste anno entre na 

ordem dos trabalhos e seja adoptada com a seguinte 
emenda: 

No art. 1º em vez de – com duas terças partes dos 
vencimentos, diga-se – com o ordenado simplesmente. 

Paço do senado, em 8 de Junho de 1875. – A. 
Leitão da Cunha. – Visconde de Nitherohy. 

 
Voto separado. 

 
Discordo da commissão de pensões e ordenados 

quanto á proposição n. 56 deste anno da camara dos Srs. 
deputados. 

Presumo que a dita camara, ao conceder a licença 
de um anno com duas terças partes dos vencimentos ao 
primeiro conferente da alfandega de Pernambuco Manoel 
Coelho Cintra, não obstante a falta de requerimento do 
peticionario e attestado medico, teve razões baseadas na 
justiça. 

Sou, portanto, de parecer: 
Que a proposição entre na ordem dos trabalhos e 

seja adoptada. 
Paço do senado, em 8 de Junho de 1875. – Luiz 

Antonio Vieira da Silva. 
 

Licença a M. C. de Souza Lacerda. 
 
A’ commissão de pensões e ordenados foi 

presente a proposição n. 54 de 10 de Maio do corrente 
anno, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados. 

Tem por objecto a proposição autorisar o governo 
para conceder a Manoel Carneiro de Souza Lacerda, 
administrador da recebedoria das rendas geraes internas 
de Pernambuco, um anno de licença com duas terças 
partes dos vencimentos, para tratar de sua saude onde 
lhe convier. 

O inspector da thesouraria informa favoravelmente, 
e o peticionario apresenta attestado medico, em que se 
diz que 
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elle precisa residir por algum tempo em boa localidade 
para curar-se da bronchite capillar de que padece. 

Comquanto a commissão não se opponha á graça 
solicitada, entende todavia que não se deve conceder 
mais que o ordenado ao funccionario, que não estiver no 
exercicio de seu emprego. 

E’ portanto, a commissão de parecer: 
Que a proposição n. 54 deste anno da camara dos 

Srs. deputados entre na ordem dos trabalhos e seja 
adoptada com a seguinte emenda: 

Em vez de – com duas terças partes dos 
vencimentos, diga-se – com o ordenado simplesmente. 

Paço do senado, em 8 de Junho de 1875. – A. 
Leitão da Cunha. – Visconde de Nitherohy. 

 
Voto separado. 

 
Discordo do parecer da commissão de pensões e 

ordenados quanto á proposição n. 54 da camara dos Srs. 
deputados, que concede um anno de licença ao 
administrador da recebedoria de rendas internas de 
Pernambuco Manoel Carneiro de Souza Lacerda. 

O estado de saude e a falta de meios do 
peticionario me parecem sufficientes para justificar o favor 
da camara dos Srs. deputados, que aliás com o 
costumado criterio reduziu os vencimentos a duas terças 
partes durante a licença. 

Sou, pois, de parecer: 
Que a proposição entre na ordem dos trabalhos e 

seja adoptada. 
Paço do senado, em 8 de Junho de 1875. – Luiz 

Antonio Vieira da Silva. 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA. 
 

Melhoramento de reforma do tenente H. C. de Almeida. 
 
A commissão de marinha e guerra examinou a 

resolução vinda da camara dos Srs. deputados, com data 
de 26 de Maio proximo passado, na qual é autorisado o 
governo para conceder melhoramento de reforma, com 
soldo por inteiro, ao tenente reformado Henrique Carneiro 
de Almeida; provando este official ter sido adquirida em 
serviço de guerra a molestia que motivou a sua reforma. 

E constando dos documentos que acompanham a 
mencionada resolução, que o tenente Henrique Carneiro 
de Almeida, quando marchou para a campanha do 
Paraguay, estava em perfeito estado de saude; e que dalli 
voltou com molestia incuravel, a qual motivou a sua 
reforma, parece de rigorosa justiça que essa reforma lhe 
dava direito ao soldo por inteiro, da tabella porque era 
pago nessa época, e nesse sentido deve ser adoptada a 
resolução. 

Paço do senado, 7 de Junho de 1875. – Duque de 
Caxias. – Domingos José Nogueira Jaquaribe. – Muritiba. 

 
PARECER DA COMMlSSÃO DE INSTRUCÇÃO 

PUBLICA. 
 

Pretenção do estudante O. R. Antunes. 
 
Olympio Rodrigues Antunes, alumno da escola 

central, reprovado em physica no 2º anno, requereu novo 
exame 

em 1868, ao qual não compareceu, frequentou sem 
matricula o 3º anno, e requer exame do dito anno, sendo 
préviamente approvado em physica; é a commissão de 
parecer que seja indeferido não só por pedir a infracção 
do respectivo regulamento, como por ter-se já passado 
dous annos, tempo em que podia cumprir a lei. 

Paço do senado, 7 de Junho de 1875. – José 
Martins da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brazil. – J. 
I. Silveira da Motta. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ para fazer um 
requerimento, que pedi a palavra. 

As apprehensões do publico em relação aos 
destinos do paiz são justificadas por esses grandes, e 
estrondosos factos, que teem transtornado nas mãos do 
ministerio actual a regularidade da marcha de todos os 
ramos do serviço publico. Não me proponho fazer a 
resenha desses factos, de que terei talvez de fallar em 
outra occasião. Agora é apenas meu fim pedir 
esclarecimentos relativamente ao máo emprego senão ao 
desbarato proverbial, que professa o governo em relação 
aos dinheiros publicos. 

Sei, Sr. presidente, que não conseguirei fazer 
mossa no animo dos nobres ministros. A prova eu a 
tenho, a tem o senado e o paiz na maneira 
desembaraçada e sobranceira por que se apresentaram 
elles ao parlamento e continuam a gerir as pastas, depois 
desse estupendo trambulhão, que levou o cofre do 
Estado, occasionando um prejuizo inaudito, o de 
7,500:000$, que pela condescendencia da amizade 
entregou ao Sr. visconde de Mauá. Mas, Sr. presidente, é 
minha obrigação, como representante da nação, ir tirando 
a limpo estes factos, que caracterisam a marcha 
inconsiderada, tortuosa e corrompida do actual ministerio 
com relação aos dinheiros publicos. 

Vou tratar de um facto de não muita importancia 
quanto á somma total do despendio que me consta é 
feito; mas sem duvida facto grave, porque inculca a 
ausencia de legalidade e além disto contradicção por 
parte dos ministros na applicação dos dinheiros, a que me 
vou referir. 

Consta-me, senhores, e de ha muito, que o 
governo fez entrar para a bibliotheca publica seis 
empregados, quatro medicos e dous outros individuos 
com o fim de formarem catalogos dos papeis alli 
existentes. 

E’ sabido, senhores, que o Sr. Dr. Alexandre José 
de Mello Moraes fez donativo, por intermedio da camara 
dos Srs. deputados, de 200 volumes de documentos 
relativos á historia patria. Esses documentos foram 
recolhidos á bibliotheca, e isto serviu de pretexto para que 
o governo, sem autorisação legal, que me conste, sem lei 
que lhe permittisse a nomeação e remuneração de 
empregados, accommodasse seis pretendentes a 
empregos publicos nesses logares. 

Eu disse, senhores, que além da illegalidade, além 
do abuso, ha contradicção por parte do governo. 

Na celebre e lugubre questão do archivo, o 
governo recusou-se a pagar os 20:000$, pelos quaes 
havia comprado esse archivo ao Dr. Mello Moraes 
caloteando assim e justificando-se com o escrupulo de 
não despender indevidamente dinheiros publicos; e agora, 
para que se tire a 
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limpo uma minima parte desses documentos, já os julga 
tão importantes que vae gastar e effectivamente tem 
gasto, segundo me informam, ha quasi dous annos a esta 
parte, uma quantia talvez não inferior á metade dessa 
outra, em que logrou o Sr. Dr. Mello Moraes. 

Ha contradicção manifesta e resulta desses factos 
a natureza dos escrupulos da probidade dos nobres 
ministros em relação aos dinheiros publicos. 

Sr. presidente, fallando de probidade, devo dizer a 
accepção em que tomo esta palavra, e em que na 
verdade deve ser tomada. Não é improbo sómente 
aquelle ministro, que tira dos cofres para si, que aufere 
vantagens indebitas á custa dos contribuintes. Não, 
senhores; a probidade consiste, em geral, no respeito a 
todos os direitos; a improbidade, portanto, existe tambem, 
quando sem consciencia, sem escrupulo se desbaratam 
dinheiros, que se deviam guardar e zelar, para satisfazer 
fins e intuitos não autorisados por lei. Os proventos não 
são certamente dos nobres ministros, mas dos seus 
protegidos e dos seus afilhados; tira-se dos contribuintes, 
do povo, que afinal carrega com o onus e o resultado vem 
a ser exactamente o mesmo. Qualifico, portanto, com 
razão e justiça, de improbidade esse uso e 
consequentemente esse desbarato dos dinheiros 
publicos. 

O meu requerimento, Sr. presidente, é o que passo 
a ler. 

(Depois da leitura.) 
Hontem, convidado pelo Sr. ministro do Imperio 

para reproduzir a discussão em relação a essa chaga, 
que permanece viva, consistente no acto do governo com 
relação á accusação ao mesmo governo do Sr. Mello 
Moraes, eu tive de ir ler a discussão, que teve logar nesta 
casa, e ahi encontrei que o nobre ministro da fazenda, 
presidente do conselho, dando por eximir-se da 
responsabilidade ou connivencia nesse acto, dissera que 
não tivera noticia delle, mesmo senão muito tarde quando 
se tratou da realisação do pagamento do archivo, ou 
quando vieram novas e repetidas instancias para elle por 
parte do vendedor. 

Nessa occasião, S. Ex. declarou que, como era 
negocio de pouca monta, que não passaria de 25 ou de 
30:000$, não tinha ido, á conferencia. Fiquei sabendo, 
portanto, que o ministro para essas despezas, constantes 
de sommas, que elle considera insignificantes, não 
costuma conferencia, não dá cavaco nenhum a seus 
collegas. 

Senhores, omitti no meu requerimento os nomes 
dos empregados a que alludo, se bem que nesta materia 
os nomes sejam nimiamente significativos, explicam 
muitas vezes qual a utilidade que dictou o acto da 
administração; mas espero que nas explicações que 
houver de dar o nobre presidente do conselho ou o seu 
collega de Imperio, terão a bondade de declinal-os. 

Eu bem sei que no nosso systema é debil e de 
pequena efficacia o meio que emprego para obter 
esclarecimentos. O senador ou deputado, quando quer 
comprovar as censuras que correm no animo publico, tem 
necessidade de pedir esclarecimentos; mas a quem 
pede? Exactamente áquelles contra quem as censuras 
teem de recahir, ou a responsabilidade teem de se tornar 
effectiva. O ministro pela sua parte tem amplos meios de 
inutilisar o pedido ou adial-o indefinidamente. Eu tenho 
em mim uma prova 

disto. Pedi a relação das gratificações dadas pelo actual 
gabinete e até hoje essa relação não veio ao parlamento. 
Os ministros não teem prazo marcado e adiando assim as 
informações, as questões deixam de ser de utilidade, 
desapparecendo, por assim dizer, o interesse que 
inspiravam. 

Mas, como não me proponha reformar ou emendar 
o nosso systema, embora reconheça esse grande defeito, 
não tenho remedio senão soccorrer-me deste meio, que, 
sei perfeitamente, é debil e muitas vezes inefficaz. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

Requerimento. 
 
Requeiro que o governo informe por meio da 

secretaria do Imperio: 
1º Quantos empregados extranumerarios existem 

actualmente na bibliotheca publica. 
2º Qual o serviço em que se empregam. 
3º Que vencimentos tem cada um delles. 
4º A data de suas nomeações. 
5º Qual a lei, que autorisa esse serviço, ou a 

nomeação e remuneração de taes empregados. 
6º Finalmente, de que verba sahe esta 

remuneração. – S.R. – Silveira Lobo. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Sr. presidente, fiel ao meu proposito, 
não responderei ás aggressões do nobre senador, que 
acaba de fallar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ouça o que diz o 
publico e verá se são aggressões. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – ...pela minha parte, conservarei sempre 
a mesma calma; e para evitar discussões tão odiosas, 
que podem acarretar excessos muito improprios deste 
augusto recinto, appellarei apenas dos termos acerbos do 
nobre senador para o juizo do senado e para o da opinião 
publica. 

O nobre senador accusa-nos de pouco escrupulo 
no despendio dos dinheiros publicos; mas S. Ex. ainda 
não apresentou um facto, que confirme este juizo, salvo 
se quer fundar-se unicamente no que chamou prejuizo, 
que aliás póde não dar-se, no recambio de letras 
compradas pelo thesouro. 

O SR. ZACARIAS: – Ainda que não seja total, ha 
de haver prejuizo. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – O facto já foi explicado. O que 
aconteceu agora poderia acontecer a outros. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Nunca aconteceu tal, nem 

poderia acontecer. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Mas devo limitar-me á materia do 
requerimento do nobre senador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Diga os outros 
ministerios que commetteram igual peccado. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – O nobre senador fallou em gratificações 
dadas por serviços extraordinarios prestados na 
bibliotheca publica... 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Fallei na admissão 
de empregados com vencimentos. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – ...São empregados de 
commissão, gratificados por desempenharem serviço 
extraordinario que não podia ser bem executado pelo 
pessoal da repartição. 

Quem ouvir o nobre senador ha de acreditar 
que neste paiz nenhum outro ministerio deu 
gratificações extraordinarias... 

O SR. ZACARIAS: – Por isto os reformistas 
devem continuar a dal-as. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Quando S. Ex. 
condemna o facto por este modo, faz crer que o nobre 
senador e seus collegas, quando ministros, não deram 
gratificações extraordinarias... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não dei; convido-o 
solemnemente para que prove o contrario, sob pena 
de... 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Se o nobre senador não 
deu, outros as deram. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu, pelo contrario, 
supprimi todas as gratificações que achei... 

(Ha outro aparte). 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 

(Presidente do Conselho): – Querem os nobres 
senadores limitar-me o meio de defesa? Não me é 
licito invocar os procedentes de outros ministerios? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está invocando o 
que não houve. 

O SR. ZACARIAS: – Que systema! 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 

(Presidente do Conselho): – Não é systema, é o uso 
de um direito. Quando se deram gratificações 
extraordinarias, sem que por isso houvesse 
esbanjamento de dinheiros publicos, visto que era 
remuneração de serviços extraordinarios, invocar 
precedentes é abuso? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Diga quantos foram 
os empregados agora chamados e quanto estão 
ganhando. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Não me recordo neste 
momento para explical-o ao nobre senador; porém é 
certo que havia necessidade desses serviços 
extraordinarios. Tambem não me lembro precisamente 
dos trabalhos, que alli se estão executando; mas, pelo 
exercicio interino que tive da pasta do ministerio do 
Imperio, soube que na bibliotheca publica havia 
necessidade de completar o catalogo, cuja falta era 
muito sensivel; e, não sendo possivel incumbir desse 
trabalho exclusivamente aos empregados do 
estabelecimento, foi necessario encarregal-o a uma 
commissão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quantos são esses 
empregados? 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Foram, portanto, 
chamadas pessoas que não pertencem áquella 
repartição. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quantas? Quanto se 
desdende? O paiz tem o direito de saber. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Estas explicações serão 
dadas em resposta ao requerimento do nobre senador. 
Sobre o facto a que S. Ex. referiu-se, a resposta do 
nobre ministro do Imperio ha de satisfazer 
completamente a pergunta de S. Ex. 

Disse S. Ex. que esclarecimentos pedidos e 
votados pelo senado não chegam a tempo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ verdade. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 

(Presidente do Conselho): – Mas S. Ex. enganou-se, 
quando suppoz que o seu requerimento sobre 
gratificações fora votado. Este requerimento não 
passou na sessão ultima (Apoiados). O ministerio não 
póde satisfazer o que se pede em requerimentos que 
não foram votados por esta camara. Aquelle a que me 
refiro foi um dos adiados e ainda não foi sujeito á 
votação este anno, ou foi rejeitado. 

Posto a votos o requerimento, foi approvado. 
 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Foram successivamente votadas em 2ª 

discussão e approvadas para passarem á 3ª as 
proposições da camara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 21, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Narcisa Ribeiro de Navarro e outros. 

N. 22, rectificando o engano havido no decreto 
que concedeu uma pensão ao cabo de esquadra José 
dos Santos Ferreira. 

 
PRIVILEGIO A A. GASPARONI. 

 
Foi igualmente votada em 2ª discussão e 

passou para a 3ª a proposição n. 92, concedendo 
privilegio a Alexandre Gasparoni e outro. 

 
LICENÇA AOS SRS. VISCONDE DE CAMARAGIBE E 

POMPEU. 
 
Entrou em 2ª e ultima discussão e foi approvado 

o parecer da commissão de constituição, concedendo 
licença aos Srs. senadores visconde de Camaragibe e 
Pompeu. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o 
devia receber os Srs. barão de Cotegipe, Paranaguá e 
marquez de S. Vicente, e sendo o mesmo Sr. ministro 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão da proposta do 
orçamento para o exercicio de 1875 – 1876, no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 
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O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, devo resposta aos nobres 
senadores pelas provincias do Ceará e do Maranhão, e vou 
dal-a na ordem em que SS. Exs. discorreram. 

O nobre senador pelo Ceará, antes de entrar nos 
assumptos que pertencem á pasta do Imperio, renovou uma 
accusação, contra a qual não posso deixar de levantar um 
protesto. Disse S. Ex. que o Sr. ministro da justiça, na 
concessão dos perdões, deixa-se levar pelo patronato, por 
empenhos e outros motivos menos legitimos. Estou certo de 
que o nobre senador terá opportunamente a resposta que o 
Sr. ministro da justiça, por seus talentos e conhecimento 
dos factos, está mais habilitado a dar do que eu; mas direi 
desde já que o nobre senador não poderia fazer semelhante 
censura sem grave injustiça, devendo aliás reconhecer que 
a concessão dos perdões faz-se em uma região 
inaccessivel não só a empenhos e a motivos menos 
legitimos, como tambem ás censuras. 

O S

h

R. SILVEIRA LOBO: – E’ boa essa. 
nistro do 

Imperi

O: – E’ meu direito de 
senado

SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 ellas? Essa 
arroga

ORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

Sr. presidente, que a concessão dos 
perdõe

illudida

IVEIRA (Ministro do 
Imperi

 
pena d

A DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E‘ aconselhado 
pelos m

VEIRA LOBO: – O nobre ministro não tem 
o dire

OTTA: – Neste governo não 
a act

SILVEIRA LOBO: – Apoiado; esta é que é a 
doutrin

SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

e eu faça, antes 
de tud

or disse que era disposição expressa 
e term

 ha disposição 
para 1

 
Imperi

dos 24 conselheiros de Estado. 

 serviço publico; as 
secçõe

do eu pedido autorisação ao poder legislativo 
ara r

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Mi
o): – O nobre senador, que espanta-se de todas as 

proposições que lhe desagradam, e toma ares de censor 
com autoridade e meios para repellir o que não é conforme 
á sua opinião, ha de perdoar... 

O SR. SILVEIRA LOB
r. 
O 
o): – ...que eu insista no que acabo de dizer, porque 

é meu direito de ministro exprimir aqui as opiniões que 
tenha (apoiados); e, se respeito o nobre senador como 
devo, espero que S. Ex. deixará de ter para comigo essas 
maneiras que são um pouco desagradaveis... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quaes são
ncia é que é estudada para servir de couraça, mas 

está enganado. 
O SR. C
o): – Ora! 
Eu dizia, 
s faz-se em uma região inaccessivel ás censuras; e, 

exprimindo-me assim, emitto uma opinião, que tem apoio na 
constituição politica do Imperio; assim como na consciencia 
do senado e de todo o paiz está que essa mesma região é 
inaccessivel ao patronato e ao empenho. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas póde ser 
 pelos conselheiros e é ahi a que me refiro, já o disse 

muitas vezes e o digo ainda. 
O SR. CORRÊA DE OL
o): – O que posso asseverar ao nobre senador em 

resposta ao seu aparte é que durante o tempo em que tenho 
assento nos conselhos da Corôa, sempre observei que 
todos os ministros respeitam o exercicio das attribuições 
privativas do poder moderador e que nunca nem um foi lá 
advogar o perdão de quem quer que seja... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Quando se trata da
e morte, são ouvidos os conselheiros de Estado; nos 

outros casos não. 
O SR. CORRÊ
o): – Esta materia é sempre sujeita aos estudos 

prévios, que 
p

devem garantir a boa decisão, e a pessoa competente para 
decidir não merece as censuras que o nobre senador fez. 

inistros. 
O SR. SIL
ito de expor assim a Corôa, que não tem 

responsabilidade nem uma, são os ministros que 
respondem pelos seus actos. 

O SR. SILVEIRA DA M
o algum da Corôa de que o ministerio não seja 

responsavel. 
O SR. 
a. 
O 
o): – Passo, Sr. presidente, á censura que o nobre 

senador fez especialmente ao ministro do Imperio, porque o 
conselho de Estado não está completo. 

Permittir-me-ha o nobre senador, qu
o, um reparo a respeito da inexactidão, que leio no 

discurso de S. Ex. A lei a que S. Ex. se referiu, de 23 de 
Novembro de 1841, não diz que o conselho de Estado 
estará sempre composto de 24 conselheiros, 12 ordinarios 
e 12 extraordinarios. 

O nobre senad
inante da lei. O que se lê na lei é que o conselho de 

Estado será composto de 12 membros ordinarios, podendo 
ter até 12 conselheiros de Estado extraordinarios. As 
expressões da lei no art. 3º são estas: «Haverá até 12 
conselheiros de estado extraordinarios, e tanto estes como 
os ordinarios serão nomeados pelo Imperador.» Logo, não 
ha uma disposição expressa é terminante para que existam 
sempre 24 conselheiros de Estado. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas
2 conselheiros de Estado ordinarios. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do
o): – Perdõe-me, o que se diz é que o conselho de 

Estado será composto de 12 conselheiros de Estado 
ordinarios, mas pelas disposições subsequentes da lei e 
pelas do regulamento o que se vê é que devem estar 
sempre em exercicio 12 conselheiros, e porque os 
conselheiros de Estado extraordinarios servem no 
impedimento ou na falta dos ordinarios, desde que o 
numero de uns e outros chega para as necessidades do 
serviço, contando-se com as faltas que naturalmente 
occorrem, acredito que não se fere a lei. Além disto foi 
sempre esta a intelligencia pratica que se deu á lei de 1841.

Eu não me recordo de que uma só vez estivessem 
nomea

E, Sr. presidente, não provém desta falta de 
conselheiros de Estado nem um mal ao

s trabalham regularmente; não temos, não vi ainda 
citar-se um só facto, em que se apoie a censura do nobre 
senador, isto é, que, por falta de pessoal, o conselho de 
Estado não se presta a todos os trabalhos a que é 
chamado. 

O nobre senador pelo Ceará censurou-me tambem, 
porque, ten

eformar a secretaria de Estado dos negocios do 
Imperio, com a condição de não exceder a despeza que até 
então se fazia, houve, disse S. Ex., um excesso de 12:000$.
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Assevero ao senado que não houve este excesso; 
o nobre senador labora em engano. O excesso de 
12:000$, que figura na proposta do orçamento de 1875 – 
1876, é anterior á reforma, e é justificado no meu relatorio 
do anno passado pelo seguinte modo: «Procede o 
augmento de ter-se elevado a 30:000$ a consignação 
para impressão de leis, decretos, relatorio do ministro e 
outros actos.» Não foi aquella quantia pedida, portanto, 
para vencimentos dos empregados da secretaria, mas 
para os serviços designados. Já vê, pois, o nobre senador 
que é injusta a sua censura, que não faltei á promessa 
que tinha feito, nem fui além do limite com que a 
autorisação passou. 

Fallou tambem o nobre senador do novo augmento 
de 4:475$, agora pedidos no orçamento para 1876 – 
1877. Esse orçamento não está em discussão; não é, 
portanto, opportuno tratar de tal ponto. 

Perguntou-me ainda o nobre senador quaes as 
minhas idéas a respeito da creação de uma universidade 
nesta capital, parecendo-lhe ser isto uma utopia e 
tambem inconveniente, porque S. Ex. não concorda com 
a concentração dos estudos na Côrte. 

Peço licença ao nobre senador para discordar de 
sua opinião; mantenho as idéas, que já emitti no meu 
relatorio; estou convencido de que muito convem a 
creação de uma universidade, e de que ella não póde ser 
collocada em logar mais conveniente que a Côrte. 

Mas não é occasião de discutir-se isto; não ha 
projecto, que tenha sido apresentado por mim de accordo 
com os meus collegas; opportunamente aceitarei a 
discussão sobre este objecto. 

Ficará tambem para essa opportunidade attender 
ás observações que o nobre senador fez a respeito da 
collocação da universidade, pensando que o logar 
indicado é distante e ainda inconveniente, pela falta de 
hospitaes, e por outros motivos que expoz. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Era bom ir desde 
já defendendo os actos que pretendia praticar, se tivesse 
autorisação. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas isto era antecipação escusada. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Era bom sempre 
dar as razões. Se já comprou o terreno para esse fim... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pensa tambem o nobre senador que houve 
violação da lei, com a abertura de creditos 
supplementares para despezas do recenseamento. 

Peço licença a S. Ex. para dizer lhe que ainda 
labora em engano. 

A lei n. 1829 de 9 de Setembro de 1870 deu ao 
governo duas autorisações differentes: a primeira para 
fazer o recenseamento da população do Imperio (art. 1º § 
1), e para isto concedeu um credito especial de 400:000$, 
mas, prevendo que seria insufficiente, habilitou o governo 
a abrir os creditos supplementares que fossem 
necessarios; a segunda para crear a directoria geral de 
estatistica, podendo despender 25:000$ annualmente (art. 
2º). 

Creada a repartição de estatistica, essa despeza 
começou a ter assento e rubrica especial na lei do 
orçamento. A outra, não; porque, como o nobre senador 
sabe, era despeza para um serviço de natureza especial, 
transitoria, 

e cujo limite não podia ser mesmo calculado. A despeza 
que passou a ter assento no orçamento foi como já 
declarei a relativa á repartição de estatistica; e, pois, 
quando a lei diz: «ficam sem effeito os creditos especiaes 
que já teem assento no orçamento», refere-se á despeza 
relativa á repartição de estatistica e não á outra destinada 
a serviço differente, e não contemplada ainda na lei do 
orçamento. 

O Sr. Figueira de Mello dá um aparte. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – A lei diz exactamente o que referi ao nobre 
senador. Repito, a lei de 1870 concedeu duas 
autorisações distinctas: uma para se fazer o 
recenseamento e despender a quantia de 400:000$, que 
podia ser augmentada com creditos supplementares, e 
outra para crear-se a repartição de estatistica. Foi esta 
segunda despeza que passou a ter rubrica no orçamento 
e a respeito della é que se deve entender a disposição da 
lei posterior, que mandou cassar as autorisações de 
despezas com serviços que passaram a figurar no 
orçamento. 

Outra censura do nobre senador foi que houve 
violação da lei que autorisou a reforma da escola central, 
porque a autorisação tinha a clausula de não se 
augmentarem as despezas, e estas foram augmentadas. 

Perdôe-me o nobre senador; primeiramente, a 
autorisação não foi dada na lei que S. Ex. citou. O nobre 
senador fallou na lei de 25 de Agosto de 1873; mas a que 
autorisou a reforma das escolas militar e central é a de 24 
de Maio do mesmo anno, a de fixação de forças de terra. 
O que se disse nessa autorisação não foi que não se 
augmentassem as despezas, mas sim que não fossem 
augmentados os vencimentos dos lentes. 

Ora, o nobre senador sabe que, pelos 
regulamentos das escolas central e militar, os lentes 
tinham os vencimentos dos das faculdades de direito e 
medicina, os mesmos vencimentos que tinham então, e 
os que pudessem vir a ter. Além disto, uma lei posterior n. 
2223 de 5 de Abril de 1873 fez expressa declaração do 
augmento dos vencimentos desses lentes, equiparando-
os, como já estava estabelecido, aos dos das faculdades 
mencionadas. 

Vê, pois, o nobre senador que por este lado não 
tem razão, e a sua censura é improcedente, pelo que 
espero retirará o que a este respeito disse. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – V. Ex. estava 
autorisado a reformar a escola central? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sem duvida: V. Ex. o verificará pela lei. 

Passo agora a responder ao nobre senador pelo 
Maranhão. 

Antes de tudo, cumpre-me agradecer a S. Ex. as 
palavras de benevolencia, que me dirigiu, e pedir-lhe que 
aceite, de minha parte, a declaração de iguaes 
sentimentos, pois devo a S. Ex. não só muita amizade, 
como gratidão pelos serviços e auxilios que me prestou, 
sempre que tive necessidade de recorrer ás suas luzes. 

A primeira censura do nobre senador foi que ainda 
não distribui o meu relatorio deste anno. Igual censura 
formulou o nobre senador pela Bahia. 

O SR. ZACARIAS: – Certamente, e muito 
procedente. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A esta hora o relatorio deve estar distribuido. 
Mas, sem desconhecer a falta em que estou... 

O SR. ZACARIAS: – Bem. Estamos de accordo. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...direi que ainda não vi alguem, salvo uma ou 
outra excepção e de tempos a tempos, cumprir 
exactamente o preceito da lei, distribuindo relatorios na 
época prescripta. 

Póde o ministro ter executado completamente o seu 
trabalho, e por motivos independentes de sua vontade 
haver demora na impressão, já por accumulação de 
serviços na typographia, já por qualquer outra causa. 

E’ este o caso. Tenho observado como regra 
invariavel mandar imprimir o meu relatorio e tudo quanto 
corre pela secretaria do Imperio na typographia nacional. 

Aconteceu, como a outros tem succedido, que a 
typographia, por affluencia de trabalho, viu-se obrigada a 
demorar a impressão. 

Não houve descuido de minha parte, e até para 
evitar a demora de que sou arguido, autorisei a impressão 
de alguns annexos em outra typographia. 

Creio que os nobres senadores, se não quizerem ser 
excessivamente rigorosos comigo, hão de aceitar como 
desculpa o que acabo de dizer. O proprio nobre senador, 
que tem sido ministro, havia de ter-se visto na necessidade 
de distribuir o seu relatorio em dia posterior a 15 de Maio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já está passado 
mais de um mez da sessão ordinaria. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perguntou o nobre senador pelo Maranhão se 
os conselheiros de Estado que teem assento no parlamento 
accumulam os seus vencimentos. Respondo que sim. Este 
é o facto de todos os tempos: nunca, penso eu, levantou-se 
duvida alguma a semelhante respeito. 

Sr. presidente, reconheço a necessidade de rever os 
limites de nossas provincias, e, mais do que isto, reconheço 
a necessidade de uma nova divisão de provincias. 
(Apoiados). 

Tenho feito em meus relatorios algumas 
observações sobre este assumpto e exposto muitas 
questões, que não tenho podido decidir. O nobre senador 
sabe que estas questões dependem do poder legislativo e 
teem sido submettidas ao seu conhecimento. Além disto, 
dependem de trabalho e despezas, que não tenho podido 
autorisar. Lembra o nobre senador que, estando agora a 
escola polytechnica sob a minha direcção, eu poderia 
empregar engenheiros nos trabalhos necessarios. 

Eu direi ao nobre senador que, por estar a escola 
polytechnica sob minha direcção, não se segue que os 
engenheiros tenham de fazer esses trabalhos 
gratuitamente; e para realizar as despezas respectivas era 
preciso que eu fosse autorisado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Entretanto, o Sr. 
ministro da agricultura, sem autorisação, creou uma 
repartição geologica, que deve custar ao Imperio muitos 
contos de réis. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Sr. ministro da agricultura responderá a V. Ex. 
opportunamente. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas vamos fazendo 
a comparação desde já. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Declaro, entretanto, ao nobre senador que 
ponho nisto o maior empenho, pois vejo com effeito que é 
necessario não adiar a decisão das questões de limites de 
algumas provincias; e vou fazer o que fôr preciso dentro das 
minhas attribuições e dos meios de que disponho. 

Quanto á provincia de S. Francisco, o nobre senador 
sabe qual é a minha opinião; enunciei-a na camara dos Srs. 
deputados, donde veio o projecto com o meu voto. Se não 
tem podido adiantar-se a discussão no senado, mais 
habilitado do que eu está o nobre senador para saber qual o 
motivo. Devo crer que a demora provém de affluencia de 
materias mais urgentes. 

Sr. presidente, não posso deixar de notar que o 
nobre senador pelo Maranhão viesse censurar-me pelo 
máo estado da bibliotheca publica, porque posso asseverar 
ao nobre senador que durante o meu ministerio tenho feito 
tudo quanto é possivel para melhorar aquelle 
estabelecimento, que tem adquirido muitos livros, muitos 
manuscriptos, havendo o serviço interno melhorado, como 
o nobre senador não ignora. Quanto ao facto de não 
funccionar a bibliotheca durante todo o dia e parte da noute, 
direi que esse inconveniente está remediado em parte como 
o pude fazer pelos meios ordinarios. Sabe o nobre senador 
que ha talvez dous annos, a bibliotheca abre-se todas as 
noutes, e de então para cá começou a ser muito 
frequentada. Eu, pois, tinha direito a que o nobre senador 
reconhecesse que da minha parte houve mais alguma 
diligencia do que anteriormente, para que a bibliotheca 
prestasse os serviços que póde prestar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu reconheci isso; 
o que disse foi que V. Ex. ainda não tinha feito tudo, que a 
bibliotheca não deve estar fechada de dia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E não está; está aberta todo o dia, e durante a 
noute até 9 horas. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Ainda é pouco. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O que acabo de dizer a respeito da bibliotheca 
posso applicar tambem ao archivo publico. 

Quem conheceu o archivo publico no convento de 
Santo Antonio e comparar o seu estado de então com o 
actual, em uma casa muito mais conveniente, com outras 
accommodações, com os papeis classificados e 
convenientemente collocados, reconhecerá que, se eu não 
fiz tudo quanto é preciso para que o archivo mereça esse 
nome, tenho ao menos feito o que posso. 

Reconheço com o nobre senador que o archivo 
publico e a bibliotheca devem estar em edificios apropriados 
e livres de perigo de incendio; mas eu não podia, quando é 
preciso attender a tantas despezas urgentes e quando os 
meios votados pelo poder legislativo são insufficientes, 
acudir a todas as necessidades, ao mesmo tempo; 
entretanto, repito, tenho feito o que é possivel, não me 
tenho descuidado dos melhoramentos necessarios em taes 
estabelecimentos. 

Sr. presidente, o nobre senador, reconhecendo que 
tenho empregado algum esforço em favor da instrucção 
publica, condemna, entretanto, muitos actos meus. Não 
vem a ponto 
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discutir neste momento se devemos ou não adoptar o 
ensino livre. Para mim o ensino livre é hoje um principio, que 
não póde deixar de ser recebido, em que pese aos nobres 
senadores pela Bahia e pelo Maranhão. 

(O Sr. Zacarias faz signal negativo.) 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – V. Ex. no primeiro dia fallou nisso. 
Permanecerei nessa opinião; e, já que o nobre 

senador pelo Maranhão nos citava hontem, como uma das 
autoridades que S. Ex. segue, o illustre bispo Dupanloup, 
permitta-me dizer, contra o que S. Ex. pensa, que aquelle 
respeitavel prelado é hoje um dos propagadores do ensino 
livre na França. 

O nobre senador entende que o Estado não deve 
intervir na direcção do ensino publico. Ha coherencia nesta 
opinião do nobre senador. Suas opiniões religiosas 
conhecidas levar-me-iam a pensar que S. Ex. segue aquelle 
axioma, em virtude do qual a igreja tem pretendido a 
direcção exclusiva do ensino: ad eum qui regit christianam 
rempublicam, scholarum regimen pertinet. 

O nobre senador acha que o ensino publico corre 
mal, quando não é confiado á igreja. Permitta o nobre 
senador que eu não aceite sua opinião, nem seu conselho. 

Sr. presidente, o que não vejo, o que não sei é que o 
ensino publico, deixado ou á iniciativa particular 
exclusivamente, ainda que esta iniciativa seja fortificada 
pela associação sob todas as fórmas, como acontece na 
Inglaterra, ou á igreja, tenha jámais progredido. Ao 
contrario, o nobre senador conhece a opinião de Guizot, 
opinião muito autorisada sobre este assumpto: elle 
proclamou que ainda não se fez nem um grande 
melhoramento da instrucção em qualquer paiz, que não 
fosse sob a direcção do Estado. 

Quanto á direcção da igreja, consinta o nobre 
senador que lhe diga que, sem desrespeito á religião a que 
pertenço, vejo que os factos, a historia condemnam a 
direcção, que a Igreja tem dado ao ensino publico. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado; é o 
contrario do que V. Ex. está dizendo. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador sabe que, emquanto a igreja 
dirigiu o ensino publico na França, a ignorancia era 
profunda e geral... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sei o contrario. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Jules Simon diz na sua obra A escola... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ah! 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...á luz dos dados estatisticos, que era raro 
encontrar um obreiro, um aldeão, um soldado que soubesse 
lêr e escrever. 

O nobre senador não póde ignorar que Carlos 
Magno abriu escolas e que ellas se fecharam depois. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Examine as 
causas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mil annos de direcção da igreja deram 
pequenos e quasi tristes resultados. 

O nobre senador tambem não ignora que o Reino de 
Napoles, onde a igreja dirigia exclusivamente a instrucção 
publica, nunca se adiantou nesta materia; ao contrario, os 
dados recolhidos em um relatorio de 1867, do ministerio do 
Reino da Italia, deu o seguinte resultado: em algumas 
provincias do Reino das Duas Sicilias havia 900 e 912 
analphabetos sobre 1,000 habitantes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto V. Ex. ha de 
achar em todos os Estados da Europa em certas épocas: é 
outra questão. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Além disto não se encontrava nos campos uma 
mulher que soubesse Iêr e escrever. Na burguezia eram 
raras as que o sabiam. E naquellas provincias tão 
favorecidas pela natureza, de tão bom clima, de tão bom 
sólo, habitadas por uma população tão intelligente, sabe o 
nobre senador que a industria que prosperava era a dos 
salteadores! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E ainda hoje 
prospera. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tem exportado 
para cá bastante. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em Portugal, que o nobre senador citou, 
fazendo graves injustiças ao marquez de Pombal... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Fazendo toda 
justiça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...alli, senhores, emquanto a igreja dirigiu o 
ensino, elle ia pessimamente, e quando o grande ministro 
portuguez quiz verificar o estado da instrucção popular de 
seu paiz, encontrou ignorancia profunda e geral. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. está muito 
enganado a este respeito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Partiu delle a grande idéa de crear escolas em 
todos os municipios. Abriu de uma vez quatrocentas, e 
creou o subsidio litterario, lançando um imposto sobre as 
bebidas espirituosas, e fazendo com que o vicio 
contribuisse assim para a sua propria correcção. 

Mas depois de Pombal essas escolas fecharam-se. 
Em, 1807 havia 24,000 meninos frequentando-as. Depois 
com a reacção absolutista e clerical este numero desceu a 
8,000. 

Vê, portanto, o nobre senador que eu não posso 
aceitar a sua opinião. O que posso aceitar, o que desejo, e 
isto está nos meus principios de liberdade de ensino, é que 
concorram todos, que todos se esforcem por ensinar e que 
a igreja tenha o direito que todos teem. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Mas concordar com o nobre senador em que o 
Estado deixe a sua intervenção, em todas as partes efficaz, 
em todos os paizes necessaria, para ceder á igreja a 
direcção do ensino, de modo algum, nunca o farei. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. está 
enganado a respeito de minha opinião; não disse isto. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Censurou tambem o nobre senador que o 
governo se lembrasse de mandar contratar mestres 
estrangeiros. E’ um 
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peccado de Pombal, que o nobre senador não póde tolerar. 
Peço licença ainda ao nobre senador para dizer que, 
quando o ensino brilhava na França no tempo da 
restauração, nos primeiros annos da dymnastia de Julho, as 
cadeiras eram occupadas por intelligencias do paiz, mas 
tambem por sabios estrangeiros. 

A Prussia, reorganizando o ensino e procurando na 
instrucção remedio para seus males, para suas desgraças 
depois dos desastres de Iena, foi contratar sabios que 
dirigissem o mesmo ensino. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Esta não é a 
questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nos Estados Unidos onde a instrucção publica 
se acha em progresso, como todos conhecem, o nobre 
senador sabe que contratam-se na Europa mestres para 
todos os ramos do ensino publico. 

Se commetto um erro, recorrendo a paizes 
estrangeiros para fazer acquisição de mestres habilitados 
que iniciem o ensino de materias que aqui não podem ainda 
ser leccionadas com proveito, tenho por mim esses 
exemplos, esses factos que acabo de citar, e supponho que 
com elles estou salvo da censura feita pelo nobre senador. 

Fallou o nobre senador de alguns factos 
lament

 a este respeito comprehendo que ha 
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aveis, que se teem dado, como o casamento de 
padres que abjuram a religião catholica, e ainda do segundo 
casamento de catholicos, que abjuram sua fé e casam-se 
de conformidade com o rito da nova religião, que adoptam. 
A este respeito direi ao nobre senador que o governo 
lamenta esses factos, nem podia deixar de lamental-os; eu 
quizera, porém, que o nobre senador me esclarecesse com 
seu conselho, dissesse qual o remedio, ou qual a repressão 
legal que o governo teria contra esses padres apostatas. 

Quanto a catholicos que abjuram e contrahem 
segundas nupcias,

ão possivel; sabe, entretanto, o nobre senador que o 
governo não é quem deve andar em busca desses factos, 
ser o primeiro a descobril-os e tratar de reprimil-os. 

Sobre esse ponto limito-me, pois, a dizer ao nobre 
senador que o governo, lamentando, como deve lamentar,

ctos, não duvidará empregar os meios de repressão 
que forem possiveis. 

Sr. presidente, tambem me parece inadmissivel uma 
outra censura feita p

os, que aqui são dirigidos por ministros de religiões 
toleradas. Em um paiz que admitte a tolerancia dos cultos; 
em um paiz que tem necessidade de receber população de 
todas as procedencias, o nobre senador bem vê que seria 
tyrannia injustificavel o procedimento illegal intrometter-se o 
governo no ensino religioso, que é dado aos filhos das 
pessoas que não seguem a religião do Estado. 

Qual é o procedimento que o governo deve ter? E’ 
permittir que cada um receba a instrucçã

e suas crenças, conforme as crenças de seus paes. 
Não é o governo o habilitado para ir saber quaes os que 
estão educados fóra do gremio da igreja catholica, e 
obrigal-os a receber a instrucção religiosa, qual os padres 
quizerem dar-lhes. Creio que o nobre senador não só 
desistirá da censura que me fez, como reconhecerá que o 
governo não tem meio nem um de proceder como S. Ex. 
quer. 

Sr. presidente, não desejo nem posso entrar, como o 
nobre senador, nas questões theologicas... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não tratei de 
questão theologica; occupei-me de direito civil e 
ecclesiastico. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não posso tambem demorar-me sobre o facto, 
que foi trazido á discussão, se o bispo de Marianna propoz 
ou não propoz o conego Roussin. A questão, como o nobre 
senador a encarou, é toda de interpretação das palavras 
daquelle bispo. Eu vejo que elle disse: proponho em 
primeiro lugar F, um padre cujo procedimento abona, e em 
segundo logar, outro cujo procedimento não abona... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Logo, não propoz.
O
o): – Propor um em primeiro logar quer dizer que 

propõe outro em segundo. 
O SR. BARÃO DE C
, não ha nome na proposta. 
O SR. CORRÊA DE OL
o): – Entretanto, desejo dar ao nobre senador breve 

resposta a respeito do que S. Ex. disse sobre o padroado, 
porque até o nobre senador observou que eu estava um 
pouco hospede na materia. Não duvido disto; se errei, erro 
com autoridades, que pelo menos podem pretender 
elevar-se até á altura do nobre senador; erro com a 
autoridade que deve ser mais acatada na Igreja brasileira; a 
do sabio bispo, conde de Irajá. 

Peço licença ao
tão na obra do bispo Monte, obra que, sei, soffreu 

censuras e condemnações em Roma. Tenho, porém, esse 
livro todo annotado, isto é, indicados todos os pontos 
condemnados em Roma, e este não o está. 

«Como outr’ora os reis de Portu
dores do Brasil nomeiam os bispos e apresentam 

para todos os beneficios ecclesiasticos (const. polit. art. 102 
§ 2º). O fundamento canonico deste direito é o padroado, 
que a santa sé reconheceu na Corôa de Portugal e continúa 
a reconhecer na do Brasil, e com razão, porque, segundo os 
canones patronum faciunt dos, edificatio, fundus e o Estado 
dota as igrejas cathedraes e parochiaes do Imperio. Ora, 
dentre os direitos, que competem aos padroeiros, um delles 
é apresentar clerigos idoneos para o serviço das igrejas do 
seu padroado: patronus... prœsentet, segundo os mesmos 
canones.» 

O que eu tinha asseverado ao nobre senador é 
sil existe padroado; o que o nobre senador sustenta é 

que elle não existe. 
Sei que a ques
. Ex. reconhece que edificar e dotar igrejas é uma 

habilitação para o padroado, mas diz que isto fica 
dependente de concessão da santa sé. 

Poderia oppôr ao nobre se
ora na camara dos deputados em 1827; poderia 

oppôr tambem a opinião, que S. Ex. não aceita por certo, do 
padre Antonio Pereira, na sua Tentativa Theologica, onde 
sustenta, e procura demonstrar com factos, que o direito do 
padroado é inherente á corôa e completamente 
independente de qualquer graça da Santa Sé, pois que 
assim procederam sempre muitos reis catholicos. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Mas espero que o nobre senador não 
recusará a autoridade de um escriptor muito conhecido e 
que ninguem ainda condemnou como menos orthodoxa, 
a de Bouix. 

Diz elle no seu tratado De parocho, occupando-se 
com a origem do direito de padroado: «Pelo costume 
primitivo da Igreja a fundação ou dotação das igrejas não 
constituia semelhante direito, e todos que as dotavam ou 
fundavam eram levados pelo impulso da piedade e amor 
de propagar e conservar a religião, e d’ahi nenhum 
direito resultava. Esfriando, porém, esse sentimento de 
piedade, a Igreja entendeu prudente, para induzir os fieis 
a fundarem e dotarem as igrejas, conceder os que o 
fizessem um direito de padroado honorifico o qual 
consistia em uma especie de protecção, ou defesa das 
igrejas, ou beneficios, a que se dava tambem o nome de 
advocacia (advocatio): entre os diversos direitos 
concedidos não apparecia o que nós hoje chamamos 
direito de apresentação, que só foi depois conferido 
especialmente a alguns. Exigindo, porém, esta 
faculdade todos os que então fundavam igrejas, 
tornou-se ella por fim geral, concedendo-se ainda mais o 
direito do transferil-a a outros.» 

Vê, pois, o nobre senador... 
IDA: – Tudo isto é 

contra
REA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imper

santa 
sé não

 do 
Imper

te terreno; não 
discuto

uizesse insistir nesta materia, poderia citar 
muitos

ha duv
LIVEIRA (Ministro do 

Imper

EIRA DE MELLO: – V. Ex. o que quer 
é plan

 do 
Imper

O SR. MENDES DE ALME
producente. 
O SR. COR
io): – ...que, segundo a opinião de Bouix sobre o 

padroado, opinião insuspeita, pelo que está na nossa 
legislação, e pelas proprias bullas da Santa Sé, 
reconhece esta que o imperador do Brasil e seus 
successores gozam do direito de padroado. Não sei 
como o nobre senador poderia negal-o. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então a 
 diria – concedemos por nossa benignidade. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro
io): – A questão póde ser esta: o padroado é 

independente da concessão da santa sé? O padroado é 
dependente da concessão da santa sé? 

Não posso aceitar a questão nes
 se o assentimento ou concessão da santa sé é 

condição para que se dê o padroado; mas já citei ao 
nobre senador opiniões muito respeitaveis e tenho por 
mim os factos desde a independencia. O governo do 
Brasil tem usado, com sciencia e paciencia da Santa Sé, 
do direito de padroado. Como, pois, vem o nobre 
senador pôr em duvida esse direito, que nunca foi 
contestado? 

Se eu q
 outros factos e argumentos para mostrar ao 

nobre senador que a bulla de Leão XII, na opinião de 
respeitaveis bispos e segundo as palavras do mesmo 
santo padre, não é senão uma declaração escusada, 
como se entendeu no Brasil, de que o padroado existia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que existiu não 
ida, mas não existe. 
O SR. CORREA DE O
io): – E existe. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A prova do 
contrario está nos beneplacitos dados ás bullas de 
creação dos bispados. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto não é senão a manifestação de que o 
governo brasileiro está convencido de que exerce o 
padroado independente de concessão da santa sé. O 
argumento do nobre senador não prova contra o facto da 
existencia do padroado. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O governo do Brasil não quiz padroado 
concedido como graça especial da Santa Sé, visto que 
tem exercido esse direito, e o seu exercicio tem sido 
respeitado e reconhecido pela mesma Santa Sé. E’, 
portanto, incontestavel que existe o direito de padroado.

Sr. presidente, o nobre senador pelo Maranhão 
pretendeu colher-me em contradicção, confrontando o 
que eu disse, ha dous dias, com o que se lê em meus 
relatorios de 1871 e 1872. 

O senado ouviu a leitura de alguns trechos desses 
relatorios e terá bem comprehendido que eu, 
lamentando que as parochias estivessem sem parochos 
collados e que o clero não se achasse sufficientemente 
illustrado e no gráo de prosperidade que era para 
desejar, não disse uma só palavra que confirme o juizo 
do nobre senador, isto é, que sustentei que os bispos 
tinham razão para não tratar de prover effectivamente as 
parochias... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que eu li 
mostra que V. Ex. estava tanto com os que se 
queixavam, como com os que applaudiam. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ certo que o governo por muito tempo 
condescendeu com a opinião dos bispos, os quaes 
asseveraram que não punham a concurso as freguezias 
por falta de pessoal idoneo, até que se dirigisse melhor o 
ensino ecclesiastico e assim se podesse obter melhor 
clero. (Apoiados). Nessas circumstancias o governo 
podia condescender e esperar que se fizessem os 
melhoramentos projectados, afim de que as parochias 
fossem providas. 

Não levo a mal o facto; mas noto ao nobre 
senador que, comquanto eu reconheça até certo ponto a 
procedencia das razões allegadas, vejo por outro lado 
que, se nós não temos pessoal habilitado para todas as 
parochias, e que convém esperar que se prepare esse 
pessoal, temos todavia sufficiente para grande parte das 
mesmas parochias, convindo que, quanto seja possivel, 
se trate do seu provimento effectivo em vez de 
nomeações provisorias. 

O nobre senador sabe que essas nomeações não 
são canonicas, collocam os vigarios em posição muito 
desagradavel, de modo que hoje o clero, principalmente 
os parochos movem-se ao talante dos bispos, como se 
fossem soldados ao mando de qualquer capitão. 

O SR. FIGU
tar o espirito de desobediencia no clero. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro
io): – Perdôe-me o nobre senador; o que eu 

desejo é que se 
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cumpra a nossa lei, é que, em vez deste estado provisorio 
dos parochos, cumpra-se a lei civil, assim como a lei 
canonica, provendo-se effectivamente as freguezias. 

Disse o nobre senador que não ha padres 
habilitados... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E V. Ex. 
reconheceu... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pergunto ao nobre senador: não seria melhor 
que esses padres que vem ordenados de Roma, nos quaes 
os bispos confiam tanto para todos os empregos de suas 
dioceses, e por quem mandam reger interinamente as 
parochias, se habilitassem em concurso na fórma de nossa 
legislação para occupar as mesmas parochias? Eu sei que 
ha em Pernambuco, por exemplo, padres de quem o bispo 
tem exigido, sob pena de desobediencia e até de 
suspensão que vão reger certas parochias, tanto confiam 
nelles. Alguns que resistiram foram suspensos. Por que não 
se abre concurso para que estes padres habilitados, 
segundo pensa o mesmo bispo, sejam providos como 
devem sel-o conforme a legislação? 

Bem vê o nobre senador aqui um facto digno de 
reparo e censura, uma desobediencia á nossa legislação, a 
cujo respeito eu fiz observações muito procedentes. 

Perguntou-me o nobre senador em que fundei-me 
para expedir o aviso de 1870, declarando que alguns moços 
que oram estudar em Roma, e pretendiam entrar na ordem 
benedictina, não podessem ser recebidos no Brasil como 
frades de nossos conventos. 

A este respeito eu deveria antes chamar á autoria o 
nobre senador pela Bahia, de quem é o acto, que eu não fiz 
mais do que sustentar; o que encontrei foi a prohibição de 
serem admittidos noviços em nossos conventos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Emquanto não se 
fizesse uma concordata. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A condição subsiste, a concordata não se fez 
ainda. 

Contra esse acto do governo, que não foi revogado, 
que estava em pé, como se procedia? Havia uma especie 
de fraudepia: porque no Brasil não podiam ser recebidos 
noviços, mandaram-se alguns moços para Europa, afim de 
serem admittidos nas ordens e virem depois tomar conta de 
nossos conventos; burlava-se assim a determinação do 
governo. Eu não fiz mais do que sustentar o acto, que 
estava em pé, e que não podia ser sophismado do modo por 
que se pretendeu fazel-o. 

Não considero exacta a proposição, enunciada pelo 
nobre senador, de que um frade é frade em toda parte para 
todos os effeitos; perdôe-me S. Ex. dizer-lhe que não. Vejo 
que as ordens religiosas estão divididas em provincias, e o 
frade de uma provincia, comquanto pertença á mesma 
ordem em todo o mundo catholico, não é o frade de outra 
provincia para o effeito de administrar os bens da ordem, 
não tem os mesmos direitos que tem em sua provincia. 

O SR. M

h

ENDES DE ALMEIDA: – E’ outra questão. 
 

Imperi

 SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

se a 
collecç

REA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 bispos, o que eu a fiz, foi com a tenção de que iam 
servir 

R. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

epois da morte do bispo 
antece

 o motivo pelo qual tinham de 
aver o

 ALMEIDA: – Mas esta não foi a 
minha O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do

o): – Se isto acontece em um mesmo paiz, com 
maioria de razão deve prevalecer a respeito daquelles que 
forem adquirir instrucção e tomar ordens em paiz 
estrangeiro. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – O aviso do governo 
não devia ser obedecido pelas ordens; ellas devem resistir 
de ora em diante, porque não ha lei. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A defesa do 
governo são sempre os precedentes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Querem impôr seus 

avisos e despotismo como lei. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador pelo Maranhão contestou a 
decisão que dei no sentido de não competirem ao vigario 
capitular da Bahia duas terças partes da congrua do 
arcebispo fallecido, e citou disposições que eu não encontro 
em nem uma collecção, os alvarás de 11 de Agosto de 1688 
e de 22 de Agosto de 1689. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mande buscar no 
archivo, estão no registro da mesa de consciencia e ordens.

O
o): – Estas disposições vem apenas citadas no 

Manual Ecclesiastico do padre Manoel Tavares da Silva, e o 
nobre senador, que colligiu toda a legislação sobre 
assumpto ecclesiastico, não trata disso em sua obra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se V. Ex. vis
ão de Justino havia de encontrar a provisão de 18 de 

Agosto de 1792. 
O SR. COR
o): – Não posso argumentar com essas disposições, 

de que não encontrei noticia em parte alguma, e que até 
escaparam á collecção do nobre senador; mas, já que 
estamos no dominio dos alvarás, permitta S. Ex. que eu cite 
o de 18 de Agosto de 1682, no qual se diz, fallando da 
applicação da receita arrecadada depois da morte do bispo 
antecessor, que seu fim é este (lendo): 

«Além de que aquella mercê, feita ao arcebispo e 
aos mais

áquellas igrejas e haviam de ter gastos na jornada e 
no que levavam para ellas, e em haverem de compor suas 
casas, o que no arcebispado se não verificou.» 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdôe-me, até 
defendi V. Ex. a esse respeito. 

O S
o): – O que desejo, portanto, é demonstrar que a 

receita que se arrecadava d
ssor para o bispo successor, tinha por fim satisfazer 

as despezas necessarias para as viagens e para compor 
sua casa. 

Depois, uma lei nossa e moderna estabeleceu que 
os bispos tivessem ajuda de custo, e elles começaram a 
percebel-a; cessava, portanto,

s dous terços da congrua. Essa lei é de 16 de Agosto 
de 1871. Por ella ficaram revogadas todas as leis e 
disposições em contrario. 

Esta é a interpretação que se tem dado entre nós, e 
outra não póde ser dada. 

O SR. MENDES DE
argumentação. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas eu estou dando os fundamentos da minha 
decisão. Não conheço os alvarás citados pelo nobre 
senador, não, consegui encontral-os. O que achei foi este 
alvará em que se declara que os dous terços da congrua 
tinham tal destino: gastos de viagem e primeiro 
estabelecimento, que equivale ás palavras: «para compôr a 
casa». Dando uma lei nova ajuda de custo aos bispos para 
esse fim e declarando revogadas todas as disposições 
anteriores, é claro que cessa a quantia que antes se dava. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. é que 
fallava

 Ex. mande 
publica

 do 
lmperi

rigado. 
do 

lmperi

R. MENDES DE ALMEIDA: – Se V. Ex. não 
sabe o

inistro do 
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e-me V. Ex.; 
não te

stro do 
lmperi

te. 
vra é o Sr. 

ministr
REA DE OLIVEIRA (Ministro do 

lmperi

DES DE ALMEIDA: – Existe, mas só em 
Portug

. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperi

 nesta lei; fundava-se nella; o que eu disse é que a 
decisão de 1818 favorecia o vigario da Bahia. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – V.
r no Diario Official a representação do vigario 

capitular da Bahia, que é bom que se saiba. Elle não havia 
de fazer esta representação sem fundamento algum. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro
o): – Se V. Ex. a quer ler, ella aqui está. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Muito ob
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro 
o): – Elle não invoca senão estes mesmos alvarás já 

citados, e que em todo o caso estão revogados pela nossa 
lei. 

O S
nde está esse alvará, mande vêr no archivo publico o 

livro das consultas da mesa de consciencia. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (M
o): – Examinarei isto, procurarei vêr esse alvará. Mas 

ainda assim restará para mim a convicção de que esses 
alvarás estão revogados por uma lei, que decretou quantia 
especial para as mesmas despezas a que eram destinadas 
as duas terças partes da congrua. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdô
m nada a lei de 1871 e a provisão de 1872, porque 

tudo se refere ao arcebispo, mas para o pagamento do 
vigario capitular ha o alvará de 1818 que, supponho, vem 
hoje transcripto no meu discurso. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Mini
o): – Confesso a V. Ex. com muito pezar que não 

pude ler o seu discurso, mas ouvi-o hontem e estou 
respondendo conforme as notas que tomei. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um apar
O SR. PRESIDENTE: – Quem tem a pala
o do Imperio. 
O SR. COR
o): – Sr. presidente, o nobre senador deseja tambem 

que eu dê a minha opinião sobre o direito de insinuação. 
Somente posso dizer ao nobre senador, que este direito 
existe e tem sido exercido em Portugal até hoje sem 
contestação. 

O SR. MEN
al. 
O SR
o): – Perdôe-me o nobre senador; existiu e existe em 

Portugal, onde é exercido sem a menor contestação. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Está enganado V. 
Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Foi exercido no Brasil no tempo em que era 
colonia de Portugal, e ainda foi exercido no Brasil por mais 
de uma vez depois da independencia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mais de uma vez, 
não. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Este é o facto; mais de uma vez. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O facto, quanto ao 
bispo de Pernambuco, foi á insinuação ao arcebispo. O 
cabido de Pernambuco resistiu. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Este é o facto, e até me parece tão ligado o 
direito de insinuação ao direito do padroado, que admittir 
um, é admittir como consequencia o outro. 

Mas não vem a ponto discutir esta questão; vejo que 
o nobre senador até nega o padroado apezar de 
autoridades tão respeitaveis, como são os bispos da nossa 
Igreja; como terei esperança de que admitta o direito de 
insinuação? Não se trata ainda do exercicio de tal direito; 
não está sob a apreciação do senado algum facto desta 
ordem; não é occasião opportuna de discutir. Entretanto 
não posso deixar de responder ao nobre senador como 
respondo. Quando o governo usar daquelle direito, e tiver 
necessidade de defender-se, será occasião de discutir; não 
faço agora senão praticar um acto de deferencia para com o 
nobre senador, que perguntou-me o que pensava a respeito 
do direito de insinuação. 

Sr. presidente, ha um ponto do discurso do nobre 
senador em que eu não devo acompanhal-o. O nobre 
senador fez o elogio dos bispos, especialmente do de 
Pernambuco, lançando alguma censura sobre outros, até 
mesmo sobre o venerando D. Romualdo Antonio de Seixas, 
marquez de Santa Cruz, que não procediam com a mesma 
decisão, com o mesmo vigor. Nesta parte não posso 
acompanhar o nobre senador; não estou aqui para fazer a 
accusação nem do bispo de Pernambuco, nem do bispo do 
Pará, que desobedeceram ás decisões do governo. Elles se 
acham presos; as suas faltas foram julgadas 
competentemente; responderam por ellas, e estão 
soffrendo as suas consequencias. 

Direi, entretanto, ao nobre senador que, se S. Ex. 
presume conhecer o estado actual da diocese de 
Pernambuco, está em completo engano. Se o nobre 
senador fosse hoje áquella provincia, outr’ora tão feliz e 
entregue ás praticas da nossa religião, e visse as igrejas 
fechadas, o culto paralysado, os padres opprimidos e 
perseguidos, as familias divididas, emfim todas as tristes 
consequencias de uma luta imprudente, que ninguem podia 
prever nem esperar, havia de modificar o juizo que forma, e 
S. Ex. havia de lamentar... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu lamento esses 
acontecimentos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...que se tivesse escolhido a provincia, talvez a 
mais religiosa do Imperio, para as scenas que não seriam 
explicaveis nem nas provincias de espirito menos religioso.
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Perguntou-me ainda o nobre senador qual o 
fundamento do processo dos governadores do bispado. Os 
governadores dos bispados incorreram na mesma 
responsabilidade criminal dos bispos; foram processados e 
julgados. 

O Sr. Figueira de Mello dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não tenho outro fundamento para dar ao nobre 
senador. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não havia ordem 
para isso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O facto é que elles, como os bispos, impediram, 
obstaram a execução de ordens emanadas de um poder 
competente. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – No que fizeram 
muito bem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. diz que fizeram muito bem; mas os 
tribunaes do paiz já decidiram o contrario. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Os tribunaes erram; 
muita cabeça tem cahido por decisões judiciaes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quanto á deportação dos jesuitas, direi ao 
nobre senador que, se S. Ex. encontra nos documentos que 
tem lido prova legal da criminalidade daquelles padres ou 
de sua participação directa nos acontecimentos 
lamentaveis que se deram em quatro provincias do Norte, 
eu ouvi a opinião geral em Pernambuco... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Opinião geral? 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – A opinião geral. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A opinião dos 

amigos de V. Ex... 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Perdôe-me; neste ponto estavam quasi todos 
de accôrdo, á excepção daquelles que acompanhavam os 
jesuitas ou os seus doutrinados. A opinião geral era que a 
questão religiosa nasceu em Pernambuco sob o influxo 
delles e não havia quem duvidasse de que quasi tudo 
quanto se fez de então até aos movimentos sediciosos que 
conhecemos, foi obra delles... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Está enganado, e 
não diz isto a portaria que os excluiu. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Todos áquelles que 
entraram nos movimentos sediciosos como instrumentos 
dos jesuitas, acabam de ser unanimemente absolvidos pelo 
jury da Parahyba. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ outra decisão 
judiciaria que o nobre ministro deve acatar. O proprio padre 
Calixto foi absolvido. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas os jesuitas não foram. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nem ao menos se 
lhes deu o direito de defesa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Haviam de o ser 
como esses. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Seja como for, não contestará o nobre senador 
que elles intervinham muito directamente na questão 
religiosa, que, usando de disfarce, dirigiam-se a diversos 
pontos, entendendo-se com pessoas que figuravam nesses 
movimentos... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não consta dos 
documentos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ora, nessas circumstancias o governo usou do 
direito de que sempre usou, sem contestação... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não tem direito 
nem um para isso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...a respeito de estrangeiros que abusam da 
nossa hospedagem, e que, em vez de submetterem-se ás 
leis do paiz, procuram causar desordens... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é o que resta 
provar. Nem V. Ex. o prova, nem os seus amigos, nem o 
presidente de Pernambuco o provou. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Ficaram mais 
privilegiados do que os brasileiros para não responderem 
por esses crimes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, creio ter dado como pude 
resposta a diversos pontos do discurso do nobre senador...

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me satisfez. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não me resta senão sentar-me, pedindo 
desculpa ao senado pelo muito que abusei de sua benevola 
attenção. 

O SR. POMPEU: – Sr. presidente, serei breve. 
Ausente do paiz ha muitos mezes, sem 

conhecimento do que se passava entre nós senão por 
laconicos telegrammas e apreciações incompletas dos 
jornaes da Europa, sem ter podido ainda obter os relatorios 
do honrado ministro do Imperio, confesso que me acho 
inhabilitado para examinar e apreciar os diversos serviços 
que correm pelo ministerio, cujo orçamento ora discutimos. 

Todavia, para obedecer ao preceito que me hei 
imposto desde que tomei assento nesta casa, de fazer 
algumas observações sobre os orçamentos que aqui se 
discutissem, principalmente do da repartição do Imperio, 
levantei-me para occupar por alguns momentos a attenção 
do senado. 

Não me occuparei, Sr. presidente, da debatida e 
exhausta questão, chamada religiosa, apezar do meu 
estado, por mais de um motivo, primeiro porque ella tem 
sido longamente discutida e exhaurida pelos profissionaes 
mais distinctos, que teem assento em ambas as casas do 
parlamento; segundo, porque não quero concorrer para o 
remoque que ouvi fazer dentro e principalmente fóra do 
paiz, que o parlamento brasileiro, de assembléa politica 
estava convertido em concilio, em assembléa ecclesiastica; 
terceiro, porque, quando nuvens negras assomam em 
nosso horizonte, quando questões politicas e economicas 
da mais grave importancia assoberbam o paiz e exigem 
solução prompta dos poderes publicos, não me 
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parece conveniente roubar o precioso tempo com o 
debate de uma questão que aqui não póde ter solução; e 
finalmente, porque não quero concorrer ainda para que 
um dia a historia diga de nós o que disse dos ultimos dias 
do Baixo Imperio que, emquanto as hordas selvagens de 
Mahomet II escalavam as muralhas de Constantinopla, os 
gregos disputavam sobre subtilezas theologicas. 

Entretanto, se tiver occasião de tomar a palavra na 
discussão do voto de graças, hei de considerar algumas 
proposições ou assertos, que me parecem contradictorios, 
relativos á essa questão. 

Por ora, Sr. presidente, só peço licença ao senado 
para tomar em consideração alguns pontos attinentes aos 
negocios ecclesiasticos que correm pela repartição do 
honrado ministro do Imperio, e a respeito dos quaes não 
estou muito afastado do pensar hodierno de S. Ex. Quero 
fallar do direito do padroado e do provimento dos 
beneficios ecclesiasticos. 

Confesso, Sr. presidente, que ouvi com grande 
sorpreza negar-se no parlamento a existencia do direito 
de padroado á Corôa brasileira. 

Educado sob as vistas de um bispo piedoso, como 
o Sr. D. João da Purificação, de saudosa memoria, e de 
professores muito distinctos, illustrados e piedosos como 
o Sr. D. Manoel de Monte e Dr. conego Faria, conservo as 
doutrinas desses varões illustres em minha memoria, e 
admira-me que no Brasil, depois de um periodo de mais 
de meio seculo, se conteste um direito que existe na 
nossa legislação, nos actos do nosso governo, em uma 
pratica constante e nunca contestada. 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Reduzido aos termos 

da constituição; nem se poderia aceitar de outra maneira 
esse costume despotico. 

O SR. POMPEU: – E’ mesmo conforme á 
constituição que reconheço a existencia do padroado. 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – E’ a doutrina do art. 5º da 

constituição do Imperio que reconhece a continuação da 
religião catholica apostolica romana como existia na 
monarchia portugueza, da qual o Brasil se desmembrou. 
Porventura a religião catholica apostolica romana em 
Portugal é ou era differente da que existe no Brasil? Por 
certo que não. Logo, a religião catholica, observada, no 
Brasil foi acompanhada das condições com que era aceita 
e observada em Portugal. 

O art. 102 da constituição reconheceu no 
monarcha attribuições que eram antigamente exercidas 
pelos reis de Portugal, attribuições que não são politicas, 
que não procediam do poder temporal, mas fundavam-se 
nas concordatas que a monarchia portugueza fizera com 
a Santa Sé. 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – Disse o nobre senador pelo 

Maranhão, cuja erudição reconheço e admiro, que a 
constituição do Brasil apenas declarava attribuições á 
Corôa como um meio de habilitação; porém que 
dependiam do consenso da Santa Sé. Com effeito, Sr. 
presidente, segundo os canones, fundar, dotar, proteger, 
beneficiar a Igreja, que são 

certamente um meio de adquirir o padroado, não bastam 
por si para adquirir esse direito, sem o consentimento 
expresso ou tacito do poder espiritual; reconheço isto em 
principio; mas os nobres senadores que assim objectam, 
de que não bastam estas condições para constituirem o 
padroado, devem tambem saber que a prescripção é um 
meio legitimo, reconhecido pelos canones, segundo o 
concilio de Trento. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso não é origem de 
nenhum direito. 

O SR. POMPEU: – O nobre senador está em 
opposição ao concilio de Trento, que estabelece este 
meio de adquirir o padroado, como logo mostrarei. 

Ora, quando se admittisse que nem pelo facto da 
continuação da religião catholica apostolica romana no 
Brasil do modo por que existiu em Portugal, nem pelo 
facto da protecção que o governo do Brasil dá á religião 
catholica, se adquirisse o padroado como um direito da 
Corôa, bastava a pratica de longos annos, pratica desde 
que existe o Brasil, do exercicio constante desse direito 
da Corôa sem contestação, e antes sempre approvado 
pelo poder espiritual. 

Portanto, foi, confesso, com grande sorpreza que 
ouvi pela primeira vez contestar um direito exercido até 
hoje, não só pelo parlamento brasileiro nas diversas leis 
que tem formulado a este respeito, por exemplo na lei de 
22 de Setembro de 1828, nos decretos do governo, 
explicando diversas disposições legislativas, e nos actos 
constituintes da administração e na propria constituição; 
sorprendeu-me, digo, que se viesse contestar esta 
attribuição e por conseguinte suppor-se que são irritos, 
nullos e usurpados os actos dos poderes politicos até hoje 
praticados nesta materia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A repetição desses 
actos não prova, não legitima cousa alguma; uma serie de 
abusos vale tanto como nullidades. 

O SR. POMPEU: – Perdôe o nobre senador, estes 
actos são fundados em lei canonica e civil, são legitimos e 
nunca foram contestados... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. POMPEU: – ...e, quando não fossem 

fundados em direito expresso... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não são. 
O SR. POMPEU: – ...bastava a longa pratica de 

mais de meio seculo para firmar o direito do padroado 
reconhecido pelo concilio de Trento. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ um bom meio de 
augmentar as attribuições reaes que a constituição não 
deu ao Rei. 

O SR. POMPEU: – Sr. presidente, aqui se disse 
que um de nossos respeitaveis prelados escrevera um 
livro em que se contesta o direito do padroado. 

Não conheço esse livro, não sei mesmo se foi um 
prelado brasileiro que o escreveu, porque dizem-me que é 
anonymo; o que posso, porém, asseverar é que prelados 
brasileiros muito distinctos e illustrados, como o Sr. 
arcebispo da Bahia e o Sr. D. Manoel do Monte, 
sustentaram e reconheceram sempre o padroado 
brasileiro. Peço licença para citar as palavras de um 
destes sabios prelados. 
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Eis o que disse o Sr. D. Manoel do Monte, que foi 
meu mestre no seminario de Olinda, em sua obra. Theol. 
Moral, § 12, 65 (lendo): 

«Como outr’ora os reis de Portugal, hoje os 
imperadores do Brasil nomeam os bispos e apresentam 
para todos os beneficios ecclesiasticos (Const. Polit art. 
102 § 2). O fundamento canonico deste direito é o 
padroado, que a Santa Sé reconheceu na Corôa de 
Portugal e continúa a reconhecer na do Brasil e com 
razão; porque, segundo os canones, Patronem faciunt 
dos, edificatio, fundus e o Estado dota as igrejas 
cathedraes e parochiaes do Imperio.» 

O mesmo distincto prelado em outra obra, 
Elementos de Direito Ecclesiastico, disse no § 1222 
(lendo): 

«Talvez seja bastante a divisão do padroado, em 
ecclesiastico e secular, não sendo por isso necessario 
referir as outras especies, que os canonistas trazem. Por 
que entre nós não ha se não um padroado, que é o da 
Corôa, e esse é laical e simples, como o qualifica Ozorio, 
que ex-professo tratou da materia.» 

«§ 1219 – O padroado se adquire pela fundação, 
construcção e dotação da igreja ou beneficio. E’ o que os 
canones ou a Gloza dizem: Patronium faciunt dos 
edificatio fundus.» 

«§ 1220 in Schol. – Além dos titulos dos edificatio, 
fundus, etc., da concessão ou privilegio do papa, é 
preciso accrescentar-se a prescripção de tempo 
immemorial, outro meio de adquirir-se o jus patronatus, 
segundo dispõe o Concil. Trident. Sess. 25 de 
reformatione, cap. 9.» 

Por conseguinte, Sr. presidente, não posso admittir 
a proposição dos honrados senadores que contestam a 
legitimidade do exercicio do direito de padroado que tem 
sido até hoje praticado pela Corôa. Nunca, Sr. presidente, 
repito, esse direito foi contestado nem mesmo por aquelle 
a quem competia esta contestação, isto é, pelo Summo 
Pontifice. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Tem recebido as 
propostas como informação. 

O SR. POMPEU: – Ahi estão as bullas de 
confirmação de diversos prelados apresentados pela 
Corôa e approvados pelo Summo Pontifice. 

E’ certo, Sr. presidente, o que se allegou aqui, que 
foi rejeitada a bulla que conferia á Corôa o grão-mestrado 
das ordens religiosas, e que em virtude do grão-mestrado 
da ordem de Christo é que o soberano de Portugal 
antigamente apresentava para as parochias de ultramar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ahi está o que eu 
disse, é o soberano portuguez, não é o Imperador do 
Brasil. 

O SR. POMPEU: – Porém, Sr. presidente, a não 
aceitação no Brasil dessa bulla que conferia á Corôa do 
Brasil o grão mestrado das ordens religiosas, não destroe 
de maneira alguma o direito do padroado que entre nós a 
Corôa exercita justamente em razão da protecção, de 
fundação e dotação que presta á igreja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então até o 
Grão Turco, o Imperador da China e a Rainha Victoria 
exercitam o direito do padroado, porque tambem 
protegem. 

O SR. POMPEU: – Perdôe-me o nobre senador; 
nem o Grão Turco, nem os reis protestantes não se 
constituem padroeiros, porque a Santa Sé não lhes 
concede este direito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ah! bem; está 
claro. 

O SR. POMPEU: – Mas os reis portuguezes ou o 
Imperador do Brasil que succedeu aos reis portuguezes 
exerceram e continuam a exercer esse direito, não só 
pela protecção á igreja, como por concessão expressa ou 
tacita do Soberano Pontifice. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. Adoptou-
se a linhagem e nada mais. Então de que servia esta 
independencia? Isto é irrisorio. Esta constituição o que 
vale? 

O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 
O SR. POMPEU: – Não duvido que do exercicio do 

direito do padroado se deduzam applicações que nos 
parecem repugnantes e o são até certo ponto com os 
principios do direito ecclesiastico. 

Com effeito parece repugnante que o poder 
temporal possa corrigir actos do poder espiritual; que, em 
virtude do decreto de 28 de Março de 1857, o poder 
temporal ou soberano politico possa por via de recurso 
reformar actos do poder espiritual, praticados na esphera 
desse poder. Como em verdade, Sr. presidente, um acto 
que toca sómente á consciencia, objecto intangivel, póde 
ser apreciado por um poder que só tem acção sobre 
negocios temporaes, sobre os objectos materiaes?! 
Realmente isto parece repugnante; mas... legem 
habemus. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ah! isto é que é a 
pedra de toque, o mais são historias, para quem não 
entende da materia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O governo diz 
que tem padroado por direito proprio. 

O SR. POMPEU: – Perdôe-me... 
O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 
O SR. POMPEU: – Se isto é repugnante, se isto é 

absurdo, devo dizel-o primeiro que tal direito chamado jus 
cavendi existia desde os bons tempos de Portugal, 
exercido por esses reis fidelissimos da confiança 
immediata e inteira da Santa Sé... 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – ...segundo, que este direito foi 

restringido e limitado pelo decreto de 8 de Março de 1857, 
que aliás os Revms. bispos applaudiram... 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. NABUCO: – E contentaram-se. 
O SR. POMPEU: – ...e se contentaram muito, 

porque limitou as attribuições que antigamente exerciam 
os soberanos á titulo de jus cavendi. 

Em terceiro logar, se é absurdo, como com effeito 
parece, a disposição, que confere ao temporal o direito de 
corrigir actos do espiritual, revoguem-a, mas não 
contestem a sua existencia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Com effeito parece a V. 
Ex. absurdo. 
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O SR. POMPEU: – Eu não digo que não seja. 
Revoguem-a e revoguem mesmo a constituição, se ella 
contém disposição repugnante á independencia da igreja no 
art. 102; mas não se venha dizer que no Brasil não existe 
direito de padroado; aliás exercido até hoje pela Corôa e 
que são nullos os actos praticados em virtude desse direito.

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado; ha meio 
seculo

 SR. POMPEU: – O que se quer então, Sr. 
preside

ri attinente aos negocios 
ecclesi

amado a attenção do governo na 
discuss

i resultam.

 Trento, em minha opinião, mais sabios do que os 
nossos

hristo, em 
virtude

, que 
regula 

 alvará e que a lei 
determi

ente, diz o concilio, para 

. 
O
nte? Quer-se que cheguemos á formula – Cavour, 

do estado livre na igreja livre? Não quero entrar nesta 
materia. Para mim, parece que seria inconveniente, no 
estado actual da sociedade, a adopção de medida tão 
radical. Por ora findo aqui minhas observações sobre este 
ponto, contentado-me com este protesto em sustentação do 
direito do padroado da Corôa. 

O outro ponto a que me refe
asticos, é relativo ao provimento dos beneficios 

ecclesiasticos. 
Por vezes tenho ch
ão do orçamento do Imperio para o facto constante e 

repetido das igrejas ou das parochias vagas, ou que não se 
acham providas canonicamente. 

Sabe o senado os inconvenientes que dah
Primeiramente devo observar que os padres do 

concilio de
 prelados, por mais respeito em que eu tenha a sua 

illustração, entenderam que era a bem da Igreja, a bem das 
almas, que as parochias fossem servidas por beneficiados 
collados e assim determinaram que, vaga uma parochia, 
fosse em prazo limitado provida mediante o exame feito 
perante a autoridade ecclesiastica. 

Em virtude de disposição canonica, os reis de 
Portugal, apezar de grão-mestres da ordem de C

 da qual elles exerciam um poder quasi prelaticio, 
como o chamava o illustre jurisconsulto Paschoal José de 
Mello, ou bispo exterior, os reis portuguezes digo, que em 
virtude desta amplidão de seu direito de grão mestrado 
apresentavam livremente os parochos para todas as 
parochias de ultramar; todavia entenderam conformar-se 
com a disposição do concilio tridentino, determinando ou 
publicando o alvará chamado das faculdades de 14 de Abril 
de 1781, que o senado conhece perfeitamente. 

E depois o governo do Brasil aceitando o mesmo 
alvará, publicou a lei de 22 de Setembro de 1828

o provimento das freguezias. 
Ora, deixar vagas as freguezias por mais tempo do 

que aquelle que o concilio, que o
nam é primeiramente uma infracção das leis 

canonicas e civis, em 2º logar, é privar a Corôa de um direito 
soberano que lhe compete (apoiados), e em 3º logar é 
prejudicar os interesses da parochia, porque, Sr. 
presidente, o parocho collado vincula-se com os seus 
freguezes, indentifica-se com elles, e tem somente um 
pensamento, um desejo: é realisar o bem e felicidade de 
seus freguezes; entretanto que o vigario encommendado, 
sujeito a mudança, ou a demissão ad nutum do prelado, 
póde não ter este interesse que tem o parocho collado, e só 
attender ás suas proprias conveniencias; em 4º logar 
finalmente, a interinidade dos parochos nas freguezias é em 
prejuizo delles 

salvaç

proprios, porque, segundo uma interpretação ao thesouro, 
estes vigarios interinos ou parochos encommendados só 
percebem metade da congrua. 

Portanto sempre tenho chamado a attenção do 
governo para este objecto; e folgo de ver hoje que o nobre 
ministro pensa da mesma maneira, que a vacancia dessas 
freguezias é uma infracção das leis canonicas e civis e em 
prejuizo do bem publico. 

Mas disse-se aqui em defesa ou em justificação 
deste acto: 1º que os bispos não tinham ainda padres bem 
habilitados para os concursos. Direi a este respeito que 
ainda quando se admittise que antes de 1863 não houvesse 
padres sufficientemente habilitados para os concursos, 
devemos suppor que desta data em diante, que é a da 
reforma dos seminarios, segundo as vistas dos novos 
prelados, deve haver numero sufficiente de sacerdotes 
habilitados para as parochias. 

Em segundo logar observo que, quando fosse 
exacto que não ha no paiz sacerdotes habilitados para o 
provimento das parochias, contra o que protesto, o meio 
unico de verificar-se este facto é o concurso. (Apoiados.) 
Abram os bispos concurso; se a elles não se apresentarem 
sacerdotes habilitados ou se acaso os que se apresentarem 
não derem prova de sufficiencia, não só de sufficiencia 
intellectual como moral, a esta compete a elles 
exclusivamente apreciar, não façam proposta, deem parte 
disto, e provejam então as igrejas interinamente e em outra 
época tornem abrir, repito, o concurso, como manda o 
concilio e ordena a lei civil. 

Assim, sómente elles cumpririam a lei canonica e 
civil; davam uma satisfação ao publico, ao menos uma 
prova daquillo de que em sua consciencia que eu respeito, 
entendem de que não ha sacerdotes sufficientemente 
habilitados para o concurso. Conservar-se, porém, igrejas 
vagas, como estão em alguns bispados, por quasi 20 
annos, só as provendo interinamente de vigarios de sua 
nomeação e demissão ad nutum, é um abuso que não 
quero qualificar. 

O SR. CRUZ MACHADO: – No bispado do 
Diamantina nunca houve um concurso. 

O SR. POMPEU: – Peço licença ao senado para ler 
ainda a opinião do illustrado bispo D. Manoel do Monte, de 
honrosa memoria. Dizia elle em uma de suas obras: 

«Entre as importantes reformas de disciplina 
ecclesiastica reguladas pelo concilio tridentino, foi uma 
dellas o provimento das igrejas parochiaes, que o concilio 
ordenou fosse feito dalli em diante por exame, e approvação 
dos candidatos. O concilio regulou os exames e o modo de 
apresentação, e o alvará chamado das faculdades de 14 de 
Abril de 1781 e depois a lei brasileira de 22 de Setembro de 
1828 determinaram o modo de effectuar-se a habilitação, 
proposta, apresentação e collação dos beneficiados. 

«Convem summam
ão das almas, que a igreja seja governada por 

parochos dignos e idoneos; e para que isto se faça com 
mais diligencia e acerto, ordena o Santo Concilio que, 
vagando alguma igreja parochial, o bispo deve logo, tendo 
noticia da vacancia, se fôr necessario, constituir um vigario 
idoneo, com congrua ou assignação de fructos ao seu 
arbitrio; o qual vigario satisfará as obrigações da dita igreja,

 



102                                                                     Sessão em 8 de Junho 
 
até que seja provida de pastor. Entretanto, o bispo e o que 
tem direito de padroado, dentro de 10 dias ou de outro 
tempo, que o bispo prescrever, nomeará alguns clerigos 
idoneos, que hão de ser examinados, para regerem a 
igreja. 

«...E se ao mesmo bispo ou ao concilio provincial 
parecer mais conveniente, segundo o uso do paiz, serão 
chamados por editaes publicos aquelles que quizerem ser 
examinados.» 

«Pelo alvará das faculdades de 14 de Abril de 1781 
e lei de 22 de Setembro de 1828 o padroeiro entre nós não 
abre concurso, incumbe isso ao bispo e o prazo é de 30 a 
60 dias, segundo o dito alvará e aviso regio de 11 de Março 
de 1801.» 

«O concurso ou exame synodal determina o 
concilio deste modo. Passado o tempo aprazado (o dos 
editaes), todos os inscriptos sejam examinados pelo bispo 
ou vigario geral em seu empedimento e por outros 
examinadores synodaes não menos de tres.» 

«Não tendo o concilio determinado o modo pratico 
do exame synodal; o papa Clemente II o estabeleceu em 
seu decreto de 10 de Janeiro de 1621, como se tem 
praticado sempre entre nós.» 

Ainda nos Elementos de Direito Ecclesiastico, diz: 
«Collação não livre – ou direito de padroado 

secular. – Este assumpto nos toca propriamente, porque é 
o do nosso regimen de padroado. Entretanto simples é a 
sua theoria, segundo o Trident. Eil-a: «Se o direito de 
padroado for laical, deve o que for apresentado ser 
examinado pelos deputados na forma sobredita, e não ser 
admittido senão sendo idoneo.» O exame e approvação 
synodal são indispensaveis para se conseguir os 
beneficios parochiaes, nos termos do Trident.; ou elles 
sejam de collação livre, ou de direito de padroado, 
ecclesiastico ou secular; ou de exame se faça no principio 
– antes da proposta ou apresentação do padroeiro, que é a 
hypothese mais commum, ou mesmo depois e antes da 
instituição, isto não padece duvida. Entre nós o soberano 
padroeiro não apresenta senão sobre a proposta do bispo, 
e este não propõe senão candidatos examinados e 
approvados no synodal, etc.» 

Eis, portanto, o modo por que se regulava 
antigamente o concurso, o modo do provimento das 
freguezias. Hoje não sei o que o governo tem determinado 
a este respeito, porque o alvará das faculdades prescrevia 
um termo para que os bispos fizessem o concurso e 
apresentassem á Corôa os candidatos habilitados; 
passado esse prazo, o direito devolvia á Corôa, e a Corôa 
apresentava por si directamente, independente de 
proposta episcopal. Eu não sei se hoje o governo ainda 
reconhece esse direito como pertencendo á Corôa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Qual é? 
etia á Corôa 

aprese

ainda o senado que eu traga aqui a 
autorid

cumpre notar que este alvará usurpador 
está se

Coutinho 
tinha 

se creou a mesa das 
ordens

elle tempo apresentava os 
candid

cia e ordens, pelo seu titulo de 
ordens

o excitou clamores; representações dos bispos 
do Bra

O SR. POMPEU: – O que comp
ntar por si candidatos ás parochias, quando o bispo 

dentro do prazo determinado não abria concurso e fazia 
proposta. 

Permitta 
ade de um dos mais distinctos canonistas que teve 

o Brasil, um dos homens mais eminentes pelo seu saber, 
que occupou com muita honra um assento no senado, e 
um alto posto na jerarchia da administração publica. Quero 
fallar do Sr. marquez de Olinda. 

O nobre marquez de Olinda em 1864, respondendo 
a observações minhas nesta casa com relação a questões 
ecclesiasticas, em que eu argumentava então com os 
escriptos do illustrado Sr. bispo do Pará, exprimia-se por 
esta maneira: «Senhores, espantou-me ouvir o nobre 
senador dar áquelle alvará o caracter de usurpador (eu 
fallava do alvará das faculdades, e, eu usara da expressão 
que decorria do escripto do illustrado Sr. bispo do Pará). 
Não pensava assim o muito illustrado D. José Caetano de 
Azevedo Coutinho, que, fallando deste alvará em mais de 
um logar, o elogiou, chamando justas, santas, excellentes 
as providencias que elle dá (eu creio que D. José de 
Azevedo Coutinho é um dos bispos não excluidos pelo 
nobre senador pelo Maranhão, que lhe rendeu aqui 
homenagem). 

«Agora 
ndo recommendado todos os dias pelo governo, e 

está sendo invocado todos os dias por todos os bispos! 
Nestas propostas, que elles fazem para o provimento dos 
beneficios lá vem – na conformidade do alvará das 
faculdades. Não sei como se pode suppôr um alvará 
usurpador com esta execução tão expontanea!» 

«Agora mostrarei como o bispo Azevedo 
razão de dizer: «Providencias santas e justas» 

preciso de dar esta explicação.» 
«Senhores, depois que 
, que foi depois da incorporação do grão-mestrado 

na Corôa, foi ella unida á mesa da consciencia, que era 
cousa differente. Então esse tribunal não se occupava com 
as propostas das parochias, era só dos negocios relativos 
ás ordens, era mesa das ordens; mas depois 
annexou-se-lhe a consulta sobre negocios ecclesiasticos, 
já alem dos negocios das ordens; e muito depois a consulta 
sobre parochias.» 

«O soberano daqu
atos para as parochias a arbitrio seu, como 

padroeiro; para o Brasil muitas vezes mandava aos bispos 
que puzessem em concurso as igrejas, e outras vezes 
apresentava expontaneamente por si. A este estado 
reduziram-se as cousas ainda depois da creação da mesa 
da consciencia e ordens.» 

«A mesa da conscien
, julgou-se representante da ordem de Christo; 

entendeu que devia ser ella a apresentadora dos 
candidatos para as parochias, e, recebendo dos bispos do 
Brasil as propostas, consultava a quem queria, punha de 
parte as propostas dos bispos, e ás vezes mandava 
individuos que nem no Brasil tinham estado; isto sem 
concurso, nem attestado dos bispos, e tudo fundado não 
só no principio de que ella era representante da ordem de 
Christo, á qual pertenciam as igrejas do Brasil, como no do 
direito do padroeiro, o qual podia apresentar quem 
quizesse. 

«Iss
sil foram ao governo; e então expediu o alvará, 

mandando que não se désse parochia nenhuma senão por 
meio de concurso, que até ahi davam-se muitas vezes sem 
concurso, e que as propostas dos bispos fossem á mesa 
de consciencia e ordens, conservando esta escala da 
mesa que nunca consultasse senão dentre aquelles 
mesmos – que os bispos mettessem na sua proposta. E 
por estas concessões chamou-se alvará das faculdades, 
porque os bispos entraram no gozo de direitos de que 
estavam privados. Eis aqui o alvará que restabeleceu no 
Brasil o 
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direito de propor, e a que o nobre senador chamou 
usurpador. 

O SR. POMPEU: – Mas o rei reservou para si o 
direito de apresentar quando lhe parecesse. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA: – Perdôe-me, isto 
fazia na qualidade de padroeiro; isto é do direito canonico; 
é um direito annexo ao padroado. 

O rei não quiz mais fazer uso desse seu direito 
senão por intermedio das propostas dos bispos; isto foi 
um grande favor que o rei fez. Salvou, sim, o direito de 
apresentação; mas este direito é uma prerogativa do 
padroeiro, e deste direito não quiz o padroeiro prescindir, 
e fez mui bem. Mas a verdade é que este alvará libertou 
os bispos da pressão da mesa de consciencia e ordens, a 
qual consultava a quem queria. Eis aqui o que é o alvará 
das faculdades. E quando este alvará é denominado 
usurpador, já me não admira se caracterise do mesmo 
modo o decreto de 22 de Abril de 1863.» 

Vê, portanto, o senado qual a opinião do nobre e 
illustrado marquez de Olinda, a respeito do padroado, a 
respeito da materia que era da occasião, isto é, do 
provimento dos beneficios ecclesiasticos. 

Entendo, pois, que o nobre ministro do Imperio, 
hoje de accôrdo comigo a este respeito, faria bem em 
providenciar no sentido de que as igrejas vagas em 
muitos bispados ou providas somente interinamente 
fossem preenchidas segundo as regras canonicas e 
segundo a lei ao Estado. 

Ainda continuarei nesta materia para chamar a 
attenção do honrado ministro para o que se passa na 
ordem carmelitana do Brasil. 

Não sei o que disse o nobre ministro nos seus 
relatorios ultimos, porque, como já declarei ao senado, 
ainda não tive tempo nem occasião de os ler; mas, 
segundo os relatorios anteriores, a ordem carmelitana 
estava suspensa e sujeita a um visitador, nomeado ha 
muitos annos. 

Como sabe o senado, essas visitas de que ás 
vezes o poder civil de accôrdo com o ecclesiastico lança 
mão para regular uma ordem religiosa, que se desmanda, 
não podem ser senão temporarias e muito limitadas, 
porque é um acto extralegal. 

Concebo, Sr. presidente, que uma ordem religiosa 
se desmandando (fallo em hypothese, não sei se esta ou 
aquella se desmandou) a ponto de se introduzir a 
anarchia entre os seus membros, seja conveniente que o 
governo de accôrdo com a santa sé possa nomear um 
visitador para examinal-a, regula-la e restaurar sua 
disciplina. Mas essa visita, repito, não póde deixar de ser 
limitada ao tempo em que se cumpre essa missão ou se 
faz esse serviço. 

O que se dá, porém, na ordem carmelitana? E’ que 
desde 1866, creio eu, está suspensa com visitador 
perpetuo. Eu perguntava, pois, ao honrado ministro qual o 
estado dessa ordem; se S. Ex. entende que essa visita 
deve continuar eternamente, e o que elle tem ordenado a 
respeito da disciplina interna da ordem, de sua 
administração economica e dos bens que constituem seu 
patrimonio. 

Segundo o relatorio a que me refiro, que é o de 
1873, a ordem carmelitana possuia mil e tantos contos de 

patrimonio em diversos predios urbanos e rusticos, que 
rendiam 84:000$. Pergunto ao honrado ministro: o que 
pretende fazer desse patrimonio, que destino dá a esse 
rendimento? Perguntarei mais se é com ordem ou 
consentimento do governo, que o visitador actual está 
fundando predios, applicando a renda do patrimonio da 
ordem na edificação de casas, quando segundo a lei, em 
um prazo dado, o governo tem de lançar mão de todos 
esses predios? 

Chamo, repito, a attenção do nobre ministro para 
estes factos e lhe direi tambem que no estado em que se 
acha a ordem carmelitana, com meia duzia de monges 
velhos e invalidos, parecia mais conveniente ou renovar a 
ordem, isto é, dar-lhe sangue novo, consentindo a 
admissão de noviços, ou dispensar esses monges. Elles 
hoje não são mais nem frades, porque entre elles não ha 
ordem, nem seculares, porque continuam claustrados; 
são uns entes hybridos, porque não participam nem de 
uma ordem nem e outra qualidade. 

Seria melhor, portanto, consignar-lhes uma 
congrua e deixal-os viver como entendessem, do que 
eternisar uma visita, que está a seu arbitrio dispondo dos 
bens da ordem, de uma maneira menos conveniente e 
prejudicial não só a ordem como ao Estado. 

Sr. presidente, não quero, como disse, tomar mais 
tempo ao senado, não só porque, como confessei, não 
estava habilitado para a discussão (não apoiados), por 
que não me tinha preparado para ella, como porque a 
hora desta discussão está finda, e não quero privar o 
honrado ministro de voltar á camara, onde é esperado 
para outros negocios. 

Farei, porém, uma ultima e ligeira observação. 
Ouvi uma proposição do honrado presidente do 

conselho a respeito da lei eleitoral, que se discute na 
outra camara, na qual dizia S. Ex. que não era possivel 
continuar a fazerem-se eleições pelo systema actual, que 
era a causa de perversão das eleições... Não seriam 
estas as palavras, mas, pouco mais ou menos, o seu 
sentido... 

Pergunto ao honrado ministro se S. Ex. está com 
effeito convencido de que as eleições entre nós estão 
pervertidas por causa das leis que regem esta materia, ou 
por causa da intervenção do governo? 

Em minha humilde opinião, Sr. presidente, (e terei 
occasião, se me permittir a Providencia, de tratar desta 
materia, quando vier á discussão do senado o projecto da 
reforma eleitoral) a causa da perversão das eleições entre 
nós não é tanto a legislação existente como a intervenção 
indebita do governo. 

Eu quizera que o nobre ministro apresentasse um 
projecto de lei ou um decreto reformando o governo 
(apoiados) para não intervir nas eleições. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Ahi está todo o 
mal. 

O SR. POMPEU: – Pois ha lei que autorise o cerco 
de igrejas, que sejam expellidas as mesas a pontas de 
bayonetas, que se façam duplicatas e outras cousas 
desta ordem? Não ha. Por mais que o nobre ministro 
cogite bem combinados planos de reforma eleitoral, não 
poderá previnir essas hypotheses, porque isto depende 
somente da moralidade do governo. Moralise-se o 
governo, renuncie a intervenção, mantenha a liberdade 
das urnas, que qualquer lei serve. 
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A este respeito chamo a attenção do nobre 
ministro para um facto que tive occasião de levar 
pessoalmente ao seu conhecimento. 

O nobre ministro talvez se recorde de que em 1873 
chamei sua attenção para uma representação que 
depositei na secretaria do Imperio a respeito da eleição da 
camara municipal do Crato, em minha provincia. 

Fez-se a eleição regularmente, tanto quanto o 
permittem as leis desacreditadas pelo governo. Venceu o 
partido liberal, esse partido proscripto, porque o outro não 
disputou a eleição, nem ao menos apparentemente. Mas 
o que aconteceu? Quando se esperava a ordem da 
presidencia para que os vereadores eleitos tomassem 
posse, surgiu uma ordem mandando que fossem 
empossados individuos que não tinham sido eleitos, 
comprehendidos em uma duplicata clandestina, de que 
ninguem tinha noticia, e que a presidencia approvou! 

Eu levei á presença do honrado ministro uma 
representação de grande numero de cidadãos da cidade 
do Crato, na qual estava provada a todas as luzes essa 
fraude. Contava com a justiça do nobre ministro e 
esperava que mandaria incontinente profligar esse crime; 
S. Ex. prometteu tomar a representação na consideração 
devida; mas vejo que esqueceu-se, porque, chegando da 
Europa, uma das primeiras cousas que soube, ao receber 
cartas de minha provincia, foi que a camara intrusa 
apocrypha continuava a funccionar; que o governo não 
tomara providencia alguma a respeito da representação 
que eu levara á presença do nobre ministro. 

Peço, portanto, a S. Ex. que, tomando o facto na 
devida consideração, o examine e dê as providencias 
necessarias. 

O SR. PARANAGUA’: – E não admitta a 
prescripção. 

O SR. POMPEU: – Por ora ponho termo aqui ás 
minhas observações. Talvez tenha occasião de voltar á 
discussão: conversarei então mais largamente com S. Ex. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 
Entrou em 3ª discussão, a qual ficou encerrada por 

falta de numero para votar-se, a proposição da camara 
dos Srs. deputados n. 65, tornando extensiva a lei de 22 
de Junho de 1866 ás filhas dos officiaes do exercito e 
armada fallecidos antes da sua promulgação. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiu-se em 3ª discussão a proposição n. 52, 

concedendo licença ao bacharel José da Costa Machado 
Junior. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente, 
quando teve logar nesta casa a 2ª discussão desta 
proposição da camara dos Srs. deputados, offereci uma 
emenda, pela qual deviam ser concedidas a esse 
empregado, não unicamente o ordenado que lhe dava a 
commissão, nem tão pouco todos os vencimentos que elle 
recebia do Estado no exercicio pleno de seu emprego, 
mas duas terças partes dos seus vencimentos. Entendo 
que entre os dous extremos devia dar-se o médio da 
equidade. 

Pareceu-me que essa emenda era digna de 
approvação, porque o senado, sempre justiceiro nas suas 
resoluções, e continuador dos precedentes que uma vez 
adoptou, não podia rejeitar uma emenda, que repellia os 
extremos da resolução da camara dos Srs. deputados e 
do parecer da commissão. Entretanto, assim não 
aconteceu, e por isso ouso ainda apresental-a assignada 
pelo numero de membros exigido pelo regimento da casa, 
afim de que o senado a considere e adopte, como me 
parece conveniente. 

Esse empregado, todos o dizem e eu o conheci em 
outros tempos, é pessoa muito digna e respeitavel; tem 
exercido seu emprego com dedicação, zelo e honra. 

Parece-me que o senado não deve ser descuidoso 
para com um empregado nestas condições, que se 
apresenta impetrando um favor importante, sem duvida, 
mas necessario para que elle possa tratar de sua saúde e 
venha ainda para o futuro prestar serviços ao Estado. 

Lembro ainda que esta emenda deva ser 
approvada, porque a camara dos Srs. deputados, sem 
duvida reflectindo na necessidade de conceder-se a um 
empregado de limitados vencimentos licença com uma 
parte de seus emolumentos, gratificação ou porcentagem, 
acaba de enviar-nos duas proposições em que se 
consagra o mesmo principio, que eu desejo seja adoptado 
nesta casa. Uma dessas proposições autorisa o governo 
a conceder a um empregado da alfandega de 
Pernambuco, o estereometra Manoel Coelho Cintra, 
licença por espaço de um anno com duas terças partes de 
seus vencimentos. A outra tambem autorisa a concessão 
de licença nos mesmos termos ao Sr. Manoel Cavalcanti 
de Lacerda, administrador da recebedoria das rendas 
geraes em Pernambuco, empregado cujo maior 
vencimento consiste em porcentagem. 

Portanto, Sr. presidente, se é de equidade que se 
conceda a esses empregados licença com duas terças 
partes dos seus vencimentos, afim de que tenham os 
recursos necessarios para tratar de sua saude, eu me 
animo a apresentar a emenda que tenho alludido, e 
imploro a benevolencia do senado em favor de um 
empregado digno, benemerito. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão, a qual 
ficou encerrada por falta de numero para votar-se, a 
seguinte emenda: 

Fica o governo autorisado a conceder ao bacharel 
José da Costa Machado Junior, inspector da alfandega da 
provincia da Parahyba, um anno de licença com duas 
terças partes dos seus respectivos vencimentos para 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

S. R. – Sala das sessões, em 6 de Junho de 1875. 
– Figueira de Mello. – Almeida e Albuquerque. – Cruz 
Machado. – Paranaguá. – T. Pompeu. – F. Octaviano. – 
Silveira Lobo. – Barão de Mamanguape. – Barão da 
Laguna. – Paes de Mendonça. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiram-se em 3ª discussão, a qual ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, as proposições da camara 
dos Srs. deputados, concedendo licenças: 

N. 66, a Gabriel Antonio Rebello. 
N. 68, ao bacharel Joaquim Hyppolito Ewerton de 

Almeida. 
N. 71, ao bacharel Julio Augusto da Cunha 

Guimarães. 
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N. 72, ao bacharel José Felippe de Souza Leitão. 
N. 74, ao bacharel Manoel de Azevedo Monteiro. 
Entrou em 2ª discussão, a qual ficou encerrada 

pelo mesmo motivo, a proposição da camara dos Srs. 
deputados n. 76, concedendo licença ao bacharel Antonio 
Pedro da Costa Pinto. 

 
PRIVILEGIO A CLAUDIO GUIGON. 

 
Seguiu-se igualmente em 2ª discussão, a qual 

ficou do mesmo modo encerrada, a proposição da mesma 
camara n. 77, approvando o decreto que concede 
privilegio a Claudio Guigon. 

 
PRETENÇÃO DE I. J. FAGUNDES DE REZENDE E 

SILVA. 
 
Entrou em 3ª discussão o projecto G de 1874, 

concedendo a João José Fagundes de Rezende e Silva 
privilegio para lavrar as minas dos rios Cayapó, Maranhão 
e seus affluentes. 

O Sr. Visconde do Rio Branco (Presidente do 
Conselho) requereu verbalmente o adiamento da 
discussão até o dia 9. 

Não havendo numero para votar-se, ficou 
encerrada a discussão do adiamento para votar-se no dia 
9. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 9: 

1ª parte até a’s 2 horas. – Votação das 
proposições cuja discussão ficou encerrada. 

Votação do adiamento proposto pelo Sr. visconde 
do Rio Branco sobre o projecto do senado G de 1874, 
proseguindo a discussão do mesmo projecto, conforme a 
deliberação do senado. 

Continuação da discussão da proposta de 
orçamento para o exercicio de 1875 – 1876, no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

2ª parte a’s 2 horas. – 3ª discussão das 
proposições da camara dos deputados do corrente anno: 

N. 21, approvando a pensão concedida a D. Maria 
Narcisa Ribeiro de Navarro e outros. 

N. 22, rectificando o engano havido no decreto que 
concedeu pensão ao cabo de esquadra José dos Santos 
Ferreira. 

2ª dita das proposições da mesma camara do 
mesmo anno. 

N. 102, autorisando o governo para mandar pagar 
os vencimentos que reclama o alferes da companhia de 
infantaria da provincia de Santa Catharina Hermogenes 
Eloy de Medeiros. 

N. 103, autorisando o governo para transferir para 
a arma de infantaria o capitão graduado Miguel Victor de 
Andrade Figueira. 

N. 54, concedendo um anno de licença a Manoel 
Carneiro de Souza Lacerda, administrador da recebedoria 
das rendas geraes internas de Pernambuco. 

N. 56, idem ao 1º conferente da alfandega de 
Pernambuco Manoel Coelho Cintra. 

N. 91, autorisando o governo para conceder 
melhoramento de reforma com soldo por inteiro ao 
tenente Henrique Carneiro de Almeida. 

Levantou-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 
 

22ª SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Pareceres da commissão de pensões 

e ordenados. – Parecer da commissão de fazenda. – 
Redacção e observações do Sr. Paranaguá. – Ordem do 
Dia. – Meio soldo. – Licenças. – Privilegio a Claudio 
Guigon. – Pretenção de J. J. F. de Rezende e Silva. – 
Discurso e requerimento do Sr. visconde do Rio Branco. – 
Discursos dos Srs. Silveira da Motta, presidente do 
conselho, Zacarias e Mendes de Almeida. – Orçamento 
do ministerio do Imperio. – Discurso do Sr. Zacarias. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, 

barão de Mamanguape, Cruz Machado, Chichorro, barão 
de Cotegipe, barão da Laguna, Barros Barreto, barão de 
Camargos, duque de Caxias, visconde do Rio Grande, 
Mendes de Almeida, Antão, visconde do Bom Retiro, 
Silveira Lobo, barão de Maroim, Godoy, Paes de 
Mendonça, Figueira de Mello, marquez de S. Vicente, 
Sinimbú, visconde de Abaeté, Visconde do Rio Branco, F. 
Octaviano, visconde de Caravellas, Fernandes da Cunha, 
Nunes Gonçalves, Diniz, Zacarias e Paranaguá. 

Compareceram depois os Srs. Vieira da Silva, Dias 
de Carvalho, Teixeira Junior, visconde de Nitherohy, 
Ribeiro da Luz, Silveira da Motta, Uchôa, Cavalcanti, 
Leitão da Cunha, Saraiva e Pompeu. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. barão de Pirapama, conde de Baependy, Firmino, 
Paula Pessoa, Junqueira, Cunha Figueiredo, Jobim, 
Nabuco, visconde de Camaragibe, visconde de Inhomirim, 
visconde de Muritiba e Jaguaribe. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações deu-se por 
approvada. 

Não houve expediente. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Pensão concedida a D.M.A. Horta de Araujo. 
 
Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados a proposição n. 100 de 31 de Maio proximo 
passado, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados. 

O objecto da proposição é approvar a pensão 
mensal de 60$ concedida por decreto de 24 de Abril de 
1875 a D. Marianna Augusta Horta de Araujo, mãe do 
capitão de voluntarios da patria Bernardo Garcia 
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Horta de Araujo, morto em combate; conservando 
esta o meio soldo que percebe como viuva do 
capitão reformado do exercito Bernardo José de 
Araujo, e sendo paga a pensão da data do citado 
decreto. 

A importancia annual desta despeza é de 
720$000. 

No quadro annexo acham-se reunidos os 
documentos que instruem a petição, e delles se vê 
que o decreto do poder executivo que concedeu a 
pensão está no caso de ser approvado. 

A commissão, portanto, propõe o seguinte 
parecer: 

Que a proposição da camara dos deputados 
n. 100 do corrente anno entre na ordem dos 
trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 8 de Junho de 1875. – 
Luiz Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – 
Visconde de Nitherohy. 

 
Pensões a F. S. de Torres Galindo e outros. 

 
A commissão de pensões e ordenados 

examinou a proposição n. 26 de 7 de Maio proximo 
passado, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados. 

O objecto da proposição é approvar os 
seguintes decretos do poder executivo de 28 de 
Outubro de 

1874, que rectifica o engano havido no nome do 
pensionista Felippe Santiago de Torres Galindo, 2º 
cadete reformado, e de 2 de Janeiro do corrente 
anno, pelo qual foi concedida a pensão mensal de 
21$ a D. Pastorina Maria da Soledade e a seu filho 
menor Affonso, viuva e filho do tenente do exercito 
Joaquim Evaristo dos Santos, fallecido em 
consequencia de molestias adquiridas na guerra do 
Paraguay, começando o pagamento das pensões 
das datas dos respectivos decretos de concessão. 

A importancia annual destas pensões vem a 
ser 398$000. 

Achando-se no quadro annexo resumidos os 
documentos relativos á pensionista D. Pastorina, 
dos quaes consta a legalidade da sua pensão, e 
sendo o outro decreto de que se trata na proposição 
mera rectificação de um engano de nomes, conclue 
a commissão pelo seguinte parecer: 

Que a proposição n. 26 de 7 de Maio proximo 
passado entre na ordem dos trabalhos e seja 
adoptada. 

Paço do senado, em 9 de Junho de 1875. – 
Luiz Antonio V. da Silva. – Visconde de Nitherohy. 

 



QUADRO DOS PENSIONISTAS A QUE SE REFERE O PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS DE 9 DE JUNHO DE 1875. 
 
 
 
 
 
 

NOMES DOS PENSIONISTAS 
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 M
en
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Felippe Santiago de Torres Galindo, 
2º cadete do 16º corpo de 
voluntarios da patria........................... 
 
 

 
 
 
400 

 
 
 
............

 
 
 
146$000

 
 
 
3 de Julho de 
1867 e 2 de 
Janeiro de 1875
 

 
 
 
Impossibilitado de procurar 
meios de subsistencia em 
consequencia de ferimentos 
recebidos em combate. 

 
 
 
Copia do decreto de 28 de Outubro de 1874 
rectificando o engano que se dera no nome do 
agraciado. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
D. Pastorina Maria da Soledade... 
Affonso (menor)............................. 

 
 
 
....... 

 
 
 
21$000

 
 
 
252$000

 
 
 
2 de Janeiro de 
1875 

 
 
 
Viuva e filho do tenente do 
exercito Joaquim Evaristo dos 
Santos, fallecido em 
consequencia de molestias 
adquiridas na guerra do 
Paraguay. 

 
 
 
Copia do decreto de 2 de Janeiro de 1875 
concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio da guerra ao do Imperio de 10 
de Setembro de 1874, remettendo o 
requerimento documentado. 
Fé de officio do official, onde se mencionam 
serviços relevantes na guerra do Paraguay. 
Certidões de casamento da agraciada e de 
baptismo do menor Affonso. 
Idem negativas de receber ella outra pensão dos 
cofres publicos. 
Attestados de honestidade da viuva. 
Certidão de obito do official. 
Justificação no juizo dos feitos da fazenda. 
Folha corrida. 
Parecer favoravel do conselheiro procurador da 
Corôa, bem como da repartição da guerra. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

(Repartidamente e sem prejuizo do 
meio soldo, sendo quanto ao menor 
até a sua maioridade). 

        

Somma........................... 400 21$000 398$000    2 3 
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MOTIVOS JUSTIFICATIVOS

 
 
 
 

DOCUMENTOS 
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Mensal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Marianna Horta de Araujo... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60$000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
720$000

 
 
 
 
 
 
 
 

24 de 
Abril de 

1875

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mãe do capitão de 
voluntarios da patria 
Bernardo Garcia Horta de 
Araujo, morto em combate.

 Copia do decreto de 24 de Abril de 1875, concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio do Imperio, em data de 31 de Agosto de 1871, 
o requerimento e documentos da parte, para os tomar em 
consideração. 
Justificação no juizo dos feitos da fazenda. 
Officio de 20 de Agosto de 1871, do procurador da Corôa, 
parecendo concordar na pensão, mas notando a falta de prova de 
ter o official fallecido solteiro e sem descendencia. 
Fé de officio, donde constam os serviços e a bravura do official. 
Certidão de obito do filho da agraciada no combate de 16 de 
Agosto de 1869, dado em Campo Grande dos Barreiros. 
Certidão de baptismo do official. 
Attestado da viuvez da agraciada. 
Informação da secretaria da guerra declarando que a agraciada 
recebia de seu filho meios para sua subsistencia. 
Folha corrida. 
Justificação dada em Agosto de 1874, de ter fallecido o filho da 
agraciada, solteiro e sem descendencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
(Conservando o meio soldo 
que percebe como viuva do 
capitão reformado do exercito 
Bernardo José de Araujo.) 

       

 
Somma................. 

 

 
60$000 

 
720$000

    
1 

 
1 
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PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Pretenção de D. M. I. de A. Costa e outra. 
 
A proposição da camara dos deputados n. 182 de 20 

de Julho de 1874 e n. 83 de 24 de Maio do corrente anno 
revelam da prescripção em que incorreram D. Maria Isabel 
de Andrade Costa, viuva do alferes reformado Leopoldino 
Venancio Honorato da Costa, e D. Antonia Candida de 
Oliveira Montaury, viuva do alferes reformado Marcos 
Antonio de Azeredo Coutinho Ramos Montaury, para o fim 
de perceberem o meio soldo de seus finados maridos. 

A commissão de fazenda, a que foram presentes as 
referid

s entrem em discussão e sejam 
adopta

das commissões 9 de Junho de 1875. – Barão 
de Cot

ra ser tomados em 
consid

ra ser 
remetti

REDACÇÃO. 
 

menda approvada pelo senado á proposição da 
camara

a pensão –, 
diga-se

em 7 de Junho de 1875. – F. 
Octavi

offerec

amara 
munici

ntém ponderações em tudo 
dignas

á 
commi

. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do C

lei para fazer 
conces

 haver que obstaram o uso da 
autoris

: – Quaes são? 

as proposições, attendendo a que o corpo legislativo 
tem feito a outras viuvas graças identicas, e que não ha 
razão para que sejam negadas ás supplicantes, em favor 
das quaes concorrem circumstancias que justificam a 
concessão, é de parecer: 

Que as proposiçõe
das. 
Sala 
egipe. – J. J. Teixeira Junior. 
Ficaram sobre a mesa pa
eração com as proposições a que se referem. 
Foi lida, posta em discussão e approvada pa
da á outra camara a seguinte 
 

E
 dos deputados de 30 de Abril de 1875, que 

determina que a pensão de 24$ mensaes, concedida por 
decreto de 8 de Junho de 1867 a D. Porcia de Albuquerque 
Maranhão e approvada pelo de 28 de Setembro do mesmo 
anno, seja elevada a 39$858, conforme o decreto de 7 de 
Outubro de 1874. 

No art. 2º em vez das palavras – est
 – este augmento. 
Paço do senado, 

ano. – Marquez de S. Vicente. 
Foram apoiados e mandados a imprimir os projectos 
idos pelo Sr. Figueira de Mello na sessão de 3 do 

mez corrente: o 1º, mandando extinguir as relações de 
Goyaz e Cuyabá; e o 2º, reduzindo a dous os juizes de 
direito da cidade de S. Luiz do Maranhão. 

O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, a c
pal da villa dos Picos, da provincia do Piauhy, não 

podendo ser indifferente ao pronunciamento da opinião 
contra a reforma eleitoral com a eleição de dous gráos, 
incumbiu-me de apresentar ao senado uma representação 
em favor da eleição directa. 

Este documento co
 do assumpto e daquella illustre corporação; e, pois, 

cumprindo este grato dever, não posso deixar de 
testemunhar deste logar o meu reconhecimento á camara 
municipal pela incumbencia que acabo de desempenhar. 

O SR. PRESIDENTE: – A representação vae 
ssão de constituição. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

MEIO SOLDO. 
 
Votou-se em 3ª discussão e foi approvada para ser 

dirigida á sancção imperial a proposição da camara dos 
deputados n. 65, tornando extensiva a lei de 22 de Junho de 
1866 ás filhas dos officiaes do exercito e armada, fallecidos 
antes da sua promulgação. 

 
LICENÇAS. 

 
Votou-se e foi approvada a emenda offerecida na 3ª 

discussão da proposição n. 52, concedendo licença ao 
bacharel José da Costa Machado Junior. 

Foi igualmente adoptada a proposição com a 
emenda para ser remettida á commissão de redacção. 

Foram successivamente votadas em 3ª discussão e 
approvadas para ser dirigidas á sancção imperial as 
proposições da mesma camara, do corrente anno, 
concedendo licença: 

N. 66, a Gabriel Antonio Rebello. 
N. 68, ao bacharel Joaquim Hyppolito Ewerton de 

Almeida. 
N. 71, ao bacharel Julio Augusto da Cunha 

Guimarães. 
N. 72, ao bacharel José Felippe de Souza Leão. 
N. 74, ao bacharel Manoel de Azevedo Monteiro. 
Foi ainda votada em 2ª discussão e approvada para 

passar á 3ª a proposição da mesma camara n. 76, 
concedendo licença ao bacharel Antonio Pedro da Costa 
Pinto. 

 
PRIVILEGIO A CLAUDIO GUIGON. 

 
Foi igualmente votada em 2ª discussão e approvada 

para passar á 3ª a proposição n. 77 da mesma camara, 
concedendo privilegio a Claudio Guigon. 

 
PRETENÇÃO DE J. J. F. DE REZENDE E SILVA. 

 
Devendo votar-se sobre o adiamento proposto pelo 

Sr. visconde do Rio Branco, relativo ao projecto – G – de 
1874, o Sr. presidente declarou que se achava esse 
adiamento prejudicado e, portanto, continuava a discussão.

O SR
onselho): – Sr. presidente, requeri hontem o 

adiamento da discussão deste projecto, para ter occasião 
de pedir ao senado que ouvisse o ministerio da agricultura a 
respeito da materia do mesmo projecto. 

O governo está autorisado por 
sões desta natureza. Passou, creio que em 1871, 

uma autorisação ao governo para attender á pretenção 
desse nosso compatriota; mas então a assembléa geral 
usou da formula – fica o governo autorisado. Na resolução 
de que ora se trata a assembléa geral toma a si o acto, que 
aliás é da competencia administrativa, é a assembléa quem 
concede a exploração de datas mineraes a certa e 
determinada pessoa. 

Razões devem
ação conferida ao governo... 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO
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O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – ...em 1871, e consequentemente conviria 
ouvir os motivos, que tem tido o ministerio da agricultura 
para não deferir a pretenção do Sr. João José Fagundes de 
Rezende e Silva. Antes dessa informação, não me parece 
que o senado deva resolver sobre o projecto, comquanto, ao 
meu vêr, elle offenda um principio, que não póde ser 
preterido. Eu contesto á assembléa geral o direito de chamar 
a si um acto, que é de competencia administrativa e que pela 
legislação vigente pertence ao governo. 

Esta discussão, porém, me parece prematura, desde 
que requeiro seja ouvido o ministerio da agricultura, e o 
senado julgue conveniente... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Já por duas vezes a 
commissão de emprezas privilegiadas pediu essas 
informações e ellas não vieram. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – ...esperar essa informação. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

Requerimento. 
 
Requeiro que seja ouvido o ministerio da agricultura 

sobre a materia do projecto em discussão, afim de prestar 
quaesquer informações, esclarecendo o senado sobre a sua 
deliberação. – Visconde do Rio Branco. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, sinto 
que o nobre presidente do conselho tomasse em 3ª 
discussão o expediente de offerecer este requerimento de 
adiamento. 

O governo foi autorisado por lei a fazer uma 
concessão ao nosso compatriota, a quem se refere o 
projecto, em circumstancias iguaes as de muitas centenas 
de outros... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...que, 

independentemente de autorisação do corpo legislativo, 
teem obtido os mesmos ou maiores favores; sendo que o 
impetrante da faculdade de que se trata tem sido infeliz, ao 
ponto de não conseguir do governo, apezar da autorisação 
concedida em lei, a necessaria permissão para minerar no 
rio Cayapó e seus affluentes. 

Sr. presidente, o requerimento do nobre presidente 
do conselho parece-me extemporaneo, perdôe-me S. Ex. 

O governo já tem sido solicitado mais de uma vez 
para dar informações sobre esta pretenção e não as tem 
prestado. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Como tem feito a 
respeito de muitas outras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois, senhores, será 
preciso que haja um adiamento, proposto pelo Sr. 
presidente do conselho, para que o Sr. ministro da 
agricultura dê as informações, que o corpo legislativo tem 
pedido e até hoje não teem sido satisfeitas? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ o systema da 
protelação eterna. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não devo, não 
posso crêr na efficacia desta intenção do nobre presidente 

do conselho, porque o senado já tem pedido informações e 
ellas não teem vindo; e, por terem sido demoradas até hoje, 
por estar o impetrante favorecido por um acto do poder 
legislativo, que não foi executado pelo governo, usando este 
da faculdade de conceder ou deixar de conceder, é que nos 
vemos hoje na circumstancia de pedir novos 
esclarecimentos. 

Senhores, alguns entendem que a resolução iniciada 
ultimamente no senado oppõe-se á lei e aos precedentes; já 
tenho até ouvido dizer que é contra a constituição, por 
conceder o senado aquillo que compete ao governo. Mas, 
Sr. presidente, cumpre notar que a constituição não ha tal 
attribuição ao governo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta attribuição foi 

dada ao governo por uma lei regulamentar de 1826 ou 1827 
e assim como uma lei regulamentar deu ao governo a 
attribuição de fazer esta concessão, uma lei regulamentar 
póde modifical-a e até revogal-a. E, sendo assim, por que 
razão o corpo legislativo não poderá fazer uma concessão, 
que bem tem sido denegada, apezar de já haver uma 
autorisação dada pelo mesmo corpo legislativo? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Uma autorisação 
especial. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, este 
brasileiro, posto que desvalido, não merece ser tratado pelo 
corpo legislativo com este rigor; não são somente os 
potentados e os protegidos, que devem merecer os favores 
do corpo legislativo; entretanto só os desvalidos é que 
litigam por espaço de 12, 14 ou 15 annos por um direito, que 
é concedido a todos! Ora, senhores, não sei a razão por que 
não se concede a estes o mesmo que a outros em identicas 
circumstancias! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E ás vezes em poucos 
dias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sinto realmente que 
semelhante iniciativa partisse do nobre presidente do 
conselho. 

Senhores, esta questão Cayapó já foi motivo de crise 
do gabinete na camara dos Srs. deputados, quasi que se 
dissolveu o ministerio, quando passou a resolução; e agora 
vejo novo perigo, porque o Sr. presidente do conselho 
intromette o elemento ministerial justamente na questão 
Cayapó! 

Ora, senhores, pois é contra este pobre Cayapó, que 
o nobre presidente do conselho vem exercer um acto de 
energia? Em uma situação em que o governo deve reservar 
avaramente a sua energia para defesa do paiz nas questões 
internacionaes, é que vem entorpecer ainda a concessão 
deste favor ao Cayapó? 

Requer o nobre presidente do conselho que seja 
ouvido o Sr. ministro da agricultura... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quer dizer: pedra em 
cima. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois, senhores, 
desde que esta resolução foi votada o anno passado em 2ª 
discussão até agora, que ella entra em 3ª, não tem tido S. 
Ex. muitas occasiões de conversar com o Sr. ministro da 
agricultura sobre o importante negocio Cayapó? O Sr. 
ministro da agricultura não ha de ter dito já ao Sr. presidente 
do conselho a razão por que não fez, em virtude da 
autorisação que as camaras deram, a concessão pedida 
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pelo pretendente? S. Ex. sabe qual é essa razão; por 
que não nos diz esse segredo? 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por que não nos 

diz a razão pela qual o Sr. ministro da agricultura nega 
ao Cayapó o que tem feito a outros em peiores 
circumstancias? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E nega ao 
senado as informações que pediu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! se Fagundes 
fosse Franzini, e ha tantos Franzinis a quem o governo 
tem dado tanto dinheiro, feito tantas concessões, já teria 
obtido deferimento!... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu ainda sinto 

mais esta discussão do negocio Cayapó, porque ella 
veio interromper a discussão do orçamento do Imperio, 
discussão importante, na qual estou com muito pouca 
veia de entrar; e, se acaso entrar, será somente para dar 
a razão por que não entro (riso); entretanto, esta questão 
Cayapó veio até certo ponto agitar-me o animo, quando 
eu estava no maior gráo de benevolencia para com o 
governo, o qual acho que hoje precisa muito da 
benevolencia de todo mundo... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E de alguma cousa 
mais. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. vivia em 
um engano doce e ledo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não sei por que o 
nobre presidente do conselho veio metter de permeio 
este adiamento para ser ouvido o Sr. ministro da 
agricultura, a quem V. Ex. tem ouvido tantas vezes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Um ministro 
que está surdo neste negocio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se acaso o 
nobre presidente do conselho contestasse a resolução, 
eu comprehendia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; franqueza no 
caso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porém pedir 
que seja ouvido o Sr. ministro da agricultura sobre a 
materia do projecto, quando é um assumpto debatido no 
corpo legislativo e que até já foi objecto de questão de 
gabinete na camara dos Srs. deputados, não 
comprehendo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ um adiamento 
eterno. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio, senhores, 
que o senado, se quizer ser justo, deve antes rejeitar a 
proposição; rejeite-a, mas adiar é uma mystificação que 
não está a par da dignidade do senado, nem da 
dignidade do governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ uma rejeição 
de perfil o adiamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Rejeitemos 
antes... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...isto eu 

comprehendo; mas adiar não, é incomprehensivel. 
Hei de, portanto, Sr. presidente, votar contra o 

adiamento proposto, porque não lhe acho razão de ser. 
Sinto 

muito que o nobre presidente do conselho tenha tomado 
a iniciativa dessa medida em semelhante questão. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presi

oi apresentado pelo 
honrad

m o 
preten

do por lei para 
fazer a

m. 

 VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presi  
ministr

m. 

ISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presi u podia 
ministr

ue fique 
prejud

): – Eu espero que o nobre 
senad

z a respeito da desnecessidade deste 
adiam

 24 de Agosto de 1871, que diz: «E’ 
autoris

dente do Conselho): – Preciso accrescentar 
duas palavras, para que o nobre senador por Goyaz não 
supponha que o meu adiamento teve por fim embaraçar 
a decisão do senado. 

Creio que este projecto f
o senador, substituindo o parecer da commissão 

de emprezas privilegiadas. Offerecendo um 
requerimento para que o senado ouça as informações, 
que póde prestar o Sr. ministro da agricultura, não 
pensei que praticava acto de energia; e um simples 
requerimento, como qualquer outro. 

Não tenho indisposição alguma para co
dente; pelo contrario, como o nobre senador, 

tambem sympathiso com esse homem, que todos os 
dias nos recommenda a sua pretenção. 

Mas, estando o governo já autorisa
 concessão, offerecer-se agora um projecto que, 

apartando-se dos principios estabelecidos, chama á 
assembléa geral a concessão definitiva; parecia-me 
conveniente que o senado ouvisse os motivos por que o 
ministro da agricultura não usou da autorisação anterior.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já se pediram e 
não viera

O SR. NUNES GONÇALVES: – Duas vezes. 
O SR.
dente do Conselho): – Não sei por que o
o da agricultura não prestou as informações, se 

ellas foram pedidas neste sentido. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é que não 

adianta nada. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Per omnia 

secula seculoru
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Amen. 
O SR. V
dente do Conselho): – Com effeito, e
ar as informações; mas confesso ao nobre 

senador que não tive tempo para colhel-as e fixal-as em 
minha memoria de modo o poder prestal-as hoje. Este 
projecto passou sem debate; portanto, não admira que 
só na 3ª discussão se offerecesse o requerimento, que 
era está sujeito á deliberação do senado. 

O nobre senador tambem ha de convir comigo 
em que o negocio não é de tanta urgencia, q

icado por esta curta dilação. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha 19 annos 

que elle espera. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 

(Presidente do Conselho
or, ainda quando vote contra o requerimento, não 

perderá o seu bom humor, porque não ha razão para 
isto. 

O Sr. Zacarias concorda com o nobre senador 
por Goya

ento. 
Ha uma lei promulgada em favor do pretendente, 

n. 2002 de
ado o governo 
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para conceder a João José Fagundes de Rezende Silva um 
privilegio por 90 annos para lavrar os rios Cayapó, 
Maranhão e seus affluentes.» 

O governo não usou desta autorisação. O 
pretendente, pois, dirigiu-se ao senado, pedindo que, visto o 
governo não querer usar da autorisação, se servisse o 
senado adoptar um projecto, não no sentido de que fosse 
autorisado o governo a conceder o privilegio, mas 
dizendo-se expressamente: fica concedido o privilegio. 

Entende o orador que o senado não deve perguntar 
ao gov

diamento, porque o julga 
desnec

a mais se póde esperar da parte do governo, que 
já con

IAS DE CARVALHO: – Foi um parecer de 
commi

. MENDES DE ALMEIDA: – Mas o grande 
caso é

 LOBO: – Apoiado; isto é o que 
tinha a

MENDES DE ALMEIDA: –Mas pedir S. Ex. o 
adiame

ra, não sendo o nobre ministro da agricultura 
memb

O: – Apoiado. 
 governo não 

deve m

DA MOTTA: – Isto é facto virgem. 

cousa 

O pretendente irritou-se com a demora do governo. 
O senado tambem não podia levar a bem a demora das 
informações das vezes pedidas e nunca prestadas. Então 
appareceu o projecto, que se discute, concedendo desde 
logo o corpo legislativo o privilegio ao pretendente. 

Não acha o orador normal semelhante 
procedimento. Combina em idéas com o nobre ministro da 
fazenda no sentido de que as camaras não podem 
conceder privilegios... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Tambem sustentei 
esta opinião o anno passado. 

O SR. ZACARIAS: – O que podem fazer é autorisar 
o governo a conceder o privilegio por 90 annos, examinando 
o caso e as circumstancias do pretendente. 

Ora, nestes termos, pensa o orador que o projecto, 
que se discute, não é regular; invade uma esphera, que não 
é a do legislador. Pedir as informações do ministro da 
agricultura e expor-se o senado a que o ministro, que já 
pouco caso faz do mesmo senado, recusando as 
informações duas vezes pedidas, diga: o projecto não póde 
ser approvado pelo senado, porque invade minhas 
attribuições. E com effeito invade, na opinião do orador... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador por Goyaz, 

com toda a razão, convidou o nobre presidente do conselho 
a declarar-nos quaes os motivos por que não tem o governo 
usado da faculdade que lhe conferiu a lei n. 2002 de 24 de 
Agosto de 1871. Desse modo acabaria de uma vez a eterna 
questão do Cayapó! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é que devia 
ser... 

O Sr. Zacarias no caso do ministro, ou usaria da 
faculdade concedida pela lei n. 2002, ou declarava os 
motivos por que o não fazia. 

Se duas vezes pediu-se ao governo que désse os 
motivos, que teve para não usar dessa faculdade, e elle 
nunca prestou esclarecimentos, porque insistir terceira vez?

erno, sobre se é ou não de sua competencia dar a 
Pedro ou a Paulo privilegio. Pedir informações neste caso é 
illudir a questão, é não ter a coragem de acabar com ella. 
Diga o governo que não usou da faculdade que tem, porque 
encontrou serios embaraços; declare quaes elles são, e 
evite assim que se faça uma lei inutil, porque esta é, o não 
póde passar na camara. 

Vota, pois, contra o a
essario; e quer votar a respeito do projecto com o 

nobre presidente do conselho. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Eu votaria contra o 
adiamento, se o nobre presidente do conselho se 
compromettesse a mandar vir as informações. 

O SR. ZACARIAS: – Mas esta é a 3ª discussão. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, eu 

não posso deixar de combater este adiamento, 
principalmente por partir do nobre presidente do conselho, 
chefe do gabinete, e que deve naturalmente conhecer o 
melhor possivel a questão de que se trata, e a razão por que 
não se deu até hoje execução ao decreto n. 2002 de 24 de 
Agosto de 1871. E’ a data de Saint Barthélemy; talvez por 
este motivo não tenha o governo querido cumpril-o. 

Nad
hece bem a questão, desde que foi discutido e 

approvado aquelle decreto e desde que se apresentou o 
projecto, que se discute agora e que vem da sessão 
passada. Não sei a que proposito appareceu esta 
proposição; parece-me que foi emenda a uma outra que 
discutiamos... 

O SR. D
ssão. 
O SR
 que discutimos isto desde o anno passado. O 

governo, pois, deve estar bem informado, sobretudo o 
nobre presidente do conselho. Como é, portanto, que S. Ex. 
vem pedir informações ao ministerio da agricultura? Se 
qualquer dos membros do senado o fizesse, 
comprehender-se-hia... 

O SR. SILVEIRA
 dizer. 
O SR. 
nto de uma materia, que devia ter estudado, porque 

tem estado na ordem do dia tantas vezes, parecendo-me 
ser dever dos ministros ter todos os dias sobre a mesa, no 
tempo das camaras, uma nota a respeito dos projectos que 
teem de ser discutidos no dia seguinte, é o que não se 
explica. 

O
ro da casa, tendo aqui quatro collegas seus, 

sobretudo o principal, o chefe, o mais competente para 
poder dar informações; como é que o nobre presidente do 
conselho se faz ignorante deste negocio e quer que se 
peçam esclarecimentos ao ministerio da agricultura? Não 
acho fundamento para isto. 

O SR. SILVEIRA LOB
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O
ostrar-se ignorante sobre um negocio, de que com 

antecedencia se tem tratado, a respeito do qual ha 
pareceres de commissão, e que se discutiu tantas vezes. O 
governo deve, póde-se dizer, ter a lição sabida a respeito 
desta materia. Pedir o nobre presidente do conselho 
informações... 

O SR. SILVEIRA 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...é realmente 
extraordinaria. Mas vamos aprendendo todos os 

dias, são novidades... 
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O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não achou um 
cyrineu que pedisse o adiamento por elle. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – S. Ex. disse que o 
projecto passou na 2ª discussão sem debate. Como não 
passaria sem discussão, se o ministerio calou-se, não veio 
dizer o que pensava? O senado naturalmente suppoz que o 
projecto tinha a acquiescencia do governo. Esperar a 3ª 
discussão para pedir o adiamento, é querer a morte do 
projecto, porque, se o nobre ministro da agricultura, a 
despeito de dous pedidos de informações, não attendeu 
ainda, como ha de attender a este terceiro, sobretudo 
estando já o parlamento no meiado do segundo mez de 
sessão ordinaria? 

Consta-me que o nobre ministro da agricultura vae 
passear até Campos, e nesse passeio como se ha de 
recordar do pedido?... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Depois vae á 
Grota-Funda. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Até que S. Ex. se 
lembre de satisfazer o pedido e venham ao senado as 
informações, passar-se-ha o tempo, e nós não podemos 
remetter este anno o projecto para a camara dos 
deputados, se for approvado. 

Eu entendo que neste como em todos os negocios 
do governo, a verdade, a clareza é o primeiro dever. 

O governo devia vir ao senado e dizer: «Não se póde 
executar a autorisação, que deu o corpo legislativo por 
estas e por aquellas circumstancias.» Á vista da explicação, 
o senado, em uma questão destas, que nada tem de 
politica, posto que dissesse o nobre senador por Goyaz que 
ella já poz em risco a existencia do ministerio na camara dos 
deputados, necessariamente rejeitaria o projecto. 

Eu, por minha parte, hypotheco desde já o meu voto 
ao nob

 que não se deu o privilegio Cayapó, que é 
solicita

ue não se podia dar tanto ao pretendente, porque 
elle pe

es 
descon

ura pelo facto de se conceder que, por 90 
annos,

 do Maranhão não está no mesmo caso, porém 
pouco 

re presidente do conselho, se acaso S. Ex. declarar 
que não se póde rasoavelmente executar o decreto de 
1871. E isto mostra quanto é generoso o meu 
ministerialismo. 

Ouvi dizer
do ha 19 annos, por se terem suscitado embaraços, 

não obstante a autorisação facultada ao governo. 
Fallou-se que a concessão do projecto era muito 

extensa, q
dia um privilegio para lavrar as terras mineraes dos 

rios Cayapó, Maranhão e seus affluentes. 
Na realidade não sei que grande perda soffreria o 

Brasil, se fosse explorado o Cayapó, que percorre logar
hecidos, porque apenas se sabe com certeza que 

tem a sua embocadura no Araguaya. O chamado rio 
Maranhão está quasi no mesmo caso. Quaes são esses 
grandes affluentes dos dous rios? E que inconvenientes 
haveria, se fossem exploradas as terras banhadas por 
esses affluentes? 

Não comprehendo que resulte embaraço ao nobre 
ministro da agricult

 se lavrem as minas que se descobrissem no 
territorio banhado pelo Cayapó, Maranhão e seus 
affluentes. 

O valle do Cayapó é em geral habitado por 
selvagens. O

adianta. 

O Brasil de certo não perderia, se alguma companhia 
explorasse esses terrenos. Se é verdade que o impetrante 
conhece-os, haveria interesse em que essa companhia 
executasse alli quaesquer trabalhos. Tem-se feito e se 
continúa a fazer todos os dias iguaes concessões, que não 
hão de ter execução. 

Se o paiz não perderia em conhecer o que está 
desconhecido, não duvido dizer que a razão allegada não é 
procedente. 

Mas admittamos que esse individuo não podesse 
realisar o fim do privilegio; o governo não póde de ante-mão 
dizer que um individuo, em razão dos seus meios de 
fortuna, não está habilitado para executar isto ou aquillo. 
Não posso deixar de invocar o argumento, que apresentou 
o nobre ministro do Imperio, quando disse que se deve pôr 
sempre as parochias em concurso, porque este é o meio de 
se saber se ha ou não candidatos. 

Pondo-se em execução o decreto, é que se póde 
saber se João José Fagundes de Rezende e Silva póde ou 
não levar a effeito o privilegio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se não levar a 
effeito caducará. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Para que esta 
questão interminavel? Pois o ministerio ficaria rebaixado se 
expedisse um decreto, dizendo – fica concedido a fulano de 
tal o privilegio para este ou aquelle fim em virtude da 
autorisação que tenho, etc? – Ficaria, repito, o governo 
rebaixado na opinião publica por fazer essa concessão ao 
brasileiro, que a solicita ha 19 annos, e o corpo legislativo 
julgou no caso de ser attendido? Certamente que não. O 
contrario é uma injustiça, uma tyrannia contra esse pobre 
infeliz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Um capricho. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Outro governo 

mais sincero executaria a lei, marcando a este individuo um 
prazo, expirado o qual ficasse tudo acabado. 

(Ha um aparte.) 
E sobretudo em relação ao rio Cayapó, que é um 

paiz desconhecido. 
(Ha outro aparte.) 
E, se achar o el-dourado, qual o mal que viria de que 

esse brasileiro, que é pobre, fique rico? 
Pelo contrario, o paiz ganhava muito, porque, se 

esse individuo ficasse rico, companhias mineiras se 
estabeleceriam tanto neste ponto como no Maranhão, e a 
vantagem era toda para o paiz, todos aquelles sertões 
ficariam descobertos, e mesmo o Maranhão, que é talvez o 
embaraço todo, porque eu penso que o rio Cayapó não é 
que serve de obstaculo, é o Maranhão por causa das 
celebres minas de Agua Quente, sobre cujas riquezas ha 
tanta poesia do seculo passado. 

Nesse logar de Agua Quente desviou-se um pouco a 
corrente do rio, e no espaço que mediou da manhã até ás 11 
horas em que esteve aberto o leito acharam-se riquezas 
extraordinarias, que compensaram todos os trabalhos feitos 
pelos mineiros durante alguns mezes; mas depois o rio 
voltou; cobriu o leito antigo e não se pôde mais desviar a 
sua corrente, e então os mineiros o abandonaram. 
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E' esse mesmo el-dourado das minas de Agua Quente, 
que causa inveja e pavor ao ministerio, de que este pobre 
homem venha apossar-se de tantas preciosidades e torne-se 
um Rottschild, que possa emprestar ao governo cinco milhões 
de libras e mais ainda, com que elle possa salvar este paiz e 
prestar-lhe serviços como o da ultima proposta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Querem deitar a agua 
fria na 

E ALMEIDA: – E’, portanto, uma 
cousa 

, diga o nobre ministro o que 
embar

nqueza da parte do nobre ministro. 
Para q

 que voto contra o adiamento, 
porque

 votos o requerimento, foi 
approv

ORÇAMENTO DO IMPERIO. 
 

chando-se na sala immediata o Sr. ministro do 
Imperio

to 
para o 

ça observando que o Sr. 
ministr

 

agua quente. 
O SR. MENDES D
inconcebivel que o nobre presidente do conselho, 

descendo do alto do seu throno, viesse pedir ao seu collega 
da agricultura informações daquillo que S. Ex. não conhece, 
quando S. Ex. sabe muito bem quaes as razões que 
embargam a esse infeliz peticionario, que não sei como já não 
desanimou com 19 annos de supplicas incessantes. Estou 
certo que, se elle andasse só em um espaço do senado, já 
tinha este espaço ido ao fundo, tanto passeia elle por aquella 
sala; já tinha gasto o pavimento; mas tudo isto não faz mossa 
no ministerio. 

Falle claro o governo
aça a execução da lei, porque pela minha parte 

asseguro-lhe, hypotheco desde já o meu voto, mas venha de 
frente, diga que não póde dar a concessão por taes e taes 
razões, e o senado votará, não direi que com prazer, mas 
votará, embora constrangido, por não poder attender a esse 
peticionario, votará com o nobre ministro, porque verá que a 
razão está do seu lado. 

Haja, portanto, fra
ue fazer questão de gabinete com este adiamento, que 

é a morte do projecto, porque, se o nobre ministro da 
agricultura até hoje não tem acordado do seu somno de 
Epimenidos para mandar as informações, que por duas vezes 
lhe teem sido pedidas com a maior cortezia do mundo, com 
maioria de razão, em vista da proposta do nobre presidente do 
conselho, seu somno se prolongará, de modo que 
naturalmente só para o anno poderá S. Ex. dizer o que ha de 
verdade a esse respeito. 

Pela minha parte declaro
 desejo votar conforme o que o nobre ministro disser 

contra o projecto. 
Findo o debate e posto a
ado. 
 

A
, foram sorteados para a deputação que o devia 

receber os Srs. Antão, Saraiva e Godoy, e sendo o mesmo Sr. 
ministro introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão da proposta do orçamen
exercicio de 1875 – 1876 no art. 2º relativo ás despezas 

do ministerio do Imperio. 
O SR. ZACARIAS: – Come
o dos negocios estrangeiros dignou-se de responde á 

interpellação, que lhe fez o orador a respeito do tratado 
definitivo de paz, que veiu celebrar a esta Côrte o ministro 
argentino o Sr. Tejedor. Nada porém disse o Sr. ministro. 

O orador, entretanto, tirou de seu pequeno discurso

duas illações; a primeira é que não se fez o tratado, a segunda 
que o governo julga possivel, senão provavel, algum máo 
acontecimento por esse motivo. 

E com effeito o honrado ministro não terminou as 
poucas palavras, que proferiu, sem invocar o patriotismo das 
camaras, e essa invocação foi para o orador indicio de que o 
governo nutre alguns receios. 

Ha 25 annos o orador vio o nobre ministro dos 
negocios estrangeiros; sempre infermo e sempre apto para o 
serviço, levantar-se na camara, tão palido como estava 
quando ultimamente fallou, a invocar o patriotismo da camara 
para que o Imperio fosse posto sob a protecção da bandeira 
americana, visto como o governo inglez naquella occasião, 
por meio de seu cruseiro, desdenhava de nossa 
independencia e dignidade. 

Repete o orador que do discurso concluiu que nada se 
fez e que o governo nutre receios, e isto lhe basta para que 
não volte a semelhante assumpto, emquanto ao governo não 
tocar a vez de invocar directamente o patriotismo das 
camaras... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e ha de ver o governo que não 

será o orador dos ultimos a ir em auxilio da dignidade 
nacional. (Apoiados). 

Passa á discussão do orçamento. 
Notou, ao fallar pela primeira vez, a falta de relatorios 

do nobre ministro do Imperio. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Elle prometteu 

hontem e até hoje ainda não appareceu. 
O SR. ZACARIAS: – Ha de vir com as informações do 

ministro da agricultura sobre o Cayapó. 
Notou tambem que este governo que está a cinco 

annos no poder já fez um orçamento e pretende fazer o 
segundo. Isto é uma irregularidade digna de toda a censura, 
porque quaesquer que sejam os trabalhos e reformas de que 
um governo se incumba, nunca deve preterir o orçamento que 
é obrigação annua das commissões e do governo. Essa é a 
primeira condicção da vida politica de um paiz. E o facto é que 
o nobre ministro da fazenda já fez um orçamento, achou 
meios de unir este orçamento de um exercicio a outro e agora 
trata de fazer o orçamento de 1875 a 1876, mas não 
apresentou o de 1876 a 1877. Naturalmente quer servir-se do 
precedente. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente do 
Conselho): – Está na outra camara. 

O SR. ZACARIAS: – Já está se discutindo lá? 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente do 

Conselho): – Não, senhor; está em trabalhos na commissão.
O SR. ZACARIAS: – Está na commissão, por 

consequencia não se está discutindo e nem virá cá este anno. 
Logo, é exacta a proposição do orador. O ministerio que tem o 
apoio das commissões e o apoio da Corôa, em 5 annos só fez 
um orçamento e para o segundo exigio do governo a medida 
de uma sessão extraordinaria, que aliás não tratou do 
orçamento. Isto é um facto sobre que não ha replica. E se o 
nobre ministro hontem confessou a sua culpa na remessa dos 
relatorios, deve tambem confessar a culpa do governo na 
emissão dos orçamentos. Mas S. Ex. não fez isto. 
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Disse que varios motivos teem embaraçado o 
governo de apresentar o orçamento, como os grandes 
trabalhos que tem feito, as longas discussões de que não 
é culpado, e as grandes reformas realsadas, 
accrescentando que o governo de 7 de Março é mais feliz 
do que os anteriores, que nem orçamentos, nem reformas 
fizeram. Sempre a recriminação! é a arma unica destes 
senhores! A opposição diz-lhes – em cinco annos fizestes 
um orçamento; elles respondem – mas temos feito 
grandes reformas; mais felizes nós que nossos 
antecessores, que nenhuma reforma, nenhum orçamento 
fizeram. 

Ora, pergunta o orador, no dia de hoje póde o 
ministerio de 7 de Março levantar a cabeça, accusar assim 
os seus antecessores e illudir a opinião publica, 
julgando-se ainda muito feliz? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Póde! 

d

O SR. ZACARIAS: – Póde, porque V. Ex. o quer, 
mas não póde, nem o paiz póde fazer hombrear o 7 de 
Março com os ministerios anteriores. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Resta provar. 

O SR. ZACARIAS: – Bastam dous factos: um do 
nobre presidente do conselho e outro do nobre ministro. 
Refere-se ás cambiaes e á solda. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que é a solda? 

O SR. ZACARIAS: – O orador dirá: tome o nobre 
ministro seus apontamentos; não córte o discurso do 
orador porque, se houver omissão nelle, tanto melhor para 
S. Ex. 

O facto das cambiaes ha de, na historia do Brasil, 
assignalar o nefasto 7 de Março; quaesquer que sejam 
outros serviços, esse governo ha de ficar mareado pelo 
facto das cambiaes e factos concumittantes. 

Ainda hontem disse o nobre presidente do 
conselho – este facto foi explicado. – Explicado? Pois, 
quando o ministro se levanta e explica um facto, fica este 
destruido? Não fica. 

nobr

O honrado ministro do Imperio, fallando desse 
sinistro na outra camara, disse – é caso de pezar; – isto é, 
o ministerio 7 de Março deve encher-se de pezar, mas não 
perde o prestigio. E’ dialectica do governo, mas não na 
dialectica do paiz, que não póde ser indifferente ao facto 
de um ministro, por estreitas relações com um banqueiro, 
em pessimas circumstancias desde 1866, tomar 
cambiaes em tão avultadas somma; tendo, além disso, 
favorecido esse banqueiro, por todos os ministerios por 
todas as pastas para vêr-se o continha no declivio em que 
elle marchava para sua fallencia. A vigesima ou a 
trigesima parte que praticasse um ministerio liberal, seria 
motivo para uma guerra de morte; mas, o 7 de Março, que 
nem conservador é, porque tem contra si a dissidencia, 
que representa o verdadeiro partido conservador, entende 
que com quatro palavras do nobre presidente do 
conselho, uma das quaes foi que confessava a sua 
condescendencia, está tudo explicado. 

Irá agora á solda. 

O nobre ministro do Imperio, ao apresentar e discutir o 
seu projecto eleitoral, disse que uma das quatro notas de 
summa importancia, e de que não podia o governo prescindir, 
era a representação das minorias; e que a representação das 
minorias tornava-se mais segura e garantida com o voto por 
districtos, em vez de por provincias. 

Mas no correr dos debates levantou-se contra essa 
idéa u

sto, e 
convoc

sidente 
o con

os seus votos e o seu apoio.» 

 disto ha alguma cousa. 

arece. Tem muito 
que diz

poio do 
e 

o nobre presidente do 
consel

ndo disseram a V. Ex. – qualquer que seja a 
sua d

a eleição por provincias, venceu a 
repugn

ma opinião, que tinha em seu favor a do nobre 
presidente do conselho, o qual, contra as declarações do seu 
collega, disse que queria a eleição por provincias. 

O nobre ministro do Imperio não esteve por i
ou seus amigos. Primeiramente, em uma reunião na 

secretaria, o nobre ministro por maioria de dous votos levou 
de vencida seu collega, e prevaleceu a opinião de que a 
eleição devia ser por districtos e não por provincias. 

Transpirou o facto e nesse dia, ou o nobre pre
selho não devia continuar a gerir tão importante cargo, 

ou o nobre ministro devia sahir do ministerio. O nobre ministro 
ouviu seus amigos, seus amigos particulares; nessa reunião 
não estava presente nenhum outro ministro; S. Ex. pediu, pois 
aos seus amigos conselho sobre o que devia fazer: ficar, 
repudiando os districtos eleitoraes, ou sahir, o que não lhe 
parecia conveniente, porque arriscava a situação. Os seus 
amigos disseram-lhe o seguinte... Isto é um facto notavel; 
convém que se explique. Eis o que leio publicado na Nação: 

«Qualquer que fosse a sua resolução, elles o 
acompanhariam com 

Isto quer dizer: faça o que quizer, que nós o 
acompanhamos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Antes

O Sr. Zacarias lê o que precisa. O nobre ministro leu o 
que quiz da carta do bispo; elle lê o que lhe p

er, não ha de estar gastando palavras. 
O facto é este. Os amigos – e o orador louva essa 

franqueza de pernambucanos, porque é o forte a
ministro do Imperio – disseram: faça o que quizer, mas 

fique certo de que o acompanharemos. Ora, se o nobre 
ministro sahisse, tinha explicação para seu acto; dava se a 
hypothese de sahir para oppor seu voto e o dos seus amigos 
á eleição por provincias. Neste caso, o nobre presidente do 
conselho, isolado, achar-se-hia de frente com o Sr. visconde 
de Mauá e mais ninguem. O nobre presidente do conselho 
não podia contar com os amigos do nobre ministro do Imperio, 
que mais influem na camara. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Os meus amigos são os d

ho. 
O SR. ZACARIAS: – Não o foram quando votaram 

contra elle qua
ecisão, nós o acompanharemos – não disseram: 

permanecemos soldados do Sr. Rio Branco, porque elles são 
soldados do Sr. João Alfredo. Esta é a verdade e o que resulta 
de tudo neste negocio é que o vencedor é o vencido e o 
vencido é o vencedor. 

O nobre presidente do conselho, allegando o apoio 
que tem no senado a idéa d

ancia do nobre ministro do Imperio; mas venceu 

 



114                                                                     Sessão em 9 de Junho 
 
porque este aconselhou aos seus amigos que não fizessem 
guerra ao governo. Portanto, o nobre presidente do 
conselho não é o vencedor; e o nobre ministro do Imperio na 
sua exposição, delineou os factos de maneira que vê-se 
que a victoria é delle, que o ministerio existe porque o Sr. 
ministro do Imperio entendeu que devia deixar os districtos 
queridos pelas provincias que repudiara. Não houve uma 
desorganisação, porque elle e seus amigos desistiram da 
reluctancia. E’ por isto que o ministerio tem maioria na 
camara. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Cedeu de seu 
direito proprio. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro, na discussão 
de hontem, aventou algumas theses, que o orador quizera 
desde já tomar em consideração, acerca do padroado e do 
ensino livre. Mas, como no quadro do seu discurso, esses 
incidentes teem perfeito cabimento, quer o orador dar ás 
suas palavras a ordem que seguiu na primeira vez que 
fallou. 

Começa pelos alimentos do Sr. D. Felippe, pelos 
12:000$, que o orçamento consigna para o alimento do 
nobre descendente do Sr. D. Pedro I. 

O estudo do nobre ministro sobre a materia data de 
dous annos, pelo menos; porquanto, em 1873, quando S. 
Ex. aqui veio, chamou o orador a sua attenção para o 
cumprimento da lei no que respeita á illustre princeza a Sra. 
D. Januaria e seus filhos; e tocou especialmente na 
cessação de alimentos para o principe o Sr. D. Felippe, 
desde que se entre gasse á sua augusta mãe o dote de 
750:000$ em moeda forte. 

O nobre ministro nessa occasião dirigiu ao orador 
estas palavras: 

«Declaro ao nobre senador que me inclino mais para 
a sua opinião, antes de maior estudo e reflexão, que talvez 
me levem com firmeza á opinião contraria.» 

Ficou assim o orador lisongeado, de que pelo menos 
alguma plausibilidade havia no seu modo de pensar, a 
saber: que, cessando a dotação pela entrega do dote, os 
filhos da augusta princeza, estivessem onde estivessem, 
não teriam alimentos. 

O nobre ministro ficou de estudar a materia; quer o 
orador acompanhar esse estudo de dous annos e crê que 
chegará a concluir que o nobre ministro está agora peior do 
que ha dous annos, de sorte que, em vez de fazer 
progressos, S. Ex. retrograda. (Riso.) 

Ha de o nobre ministro permittir que o orador 
acompanhe esta these em todos os seus 
desenvolvimentos. 

n

Como viu o orador que a princeza tinha de receber o 
seu dote e que haviam de cessar os alimentos do Sr. 
principe D. Luiz, e notou que no orçamento permaneciam 
alimentos para o Sr. D. Felippe, apresentou uma emenda e 
interpellou o nobre ministro. Veja-se o resultado do estudo 
de dous annos. 

Disse o nobre ministro que o art. 113 da Constituição 
e o art. 11 da lei de 29 de Outubro de 1840, não se applicam 
ao caso. Eis as suas palavras: 

reduz

«Não tem applicação este artigo, digo eu, porque o 
senado sabe que, em virtude do contrato matrimonial, foram 
conservados á Sua Alteza a Sra. D. Januaria e a 

seus filhos os direitos de principes brasileiros, emquanto 
residirem no Brasil ou estiverem em paiz estrangeiro com 
licença do Imperador. Dava-se a segunda hypothese; Suas 
Altezas estavam na Europa com licença de sua Magestade 
o Imperador, logo conservavam os direitos de principes 
brasileiros. 

«Nesse estado de cousas veio para o Brasil Sua 
Alteza o Sr. D. Felippe, começou a servir no exercito e aqui 
se conserva; é claro que este principe tinha todos os direitos 
de seus augustos paes, garantidos pelo contrato 
matrimonial, que pelo facto de vir residir no Brasil, optava 
por esta patria e fazia a declaração de que queria os direitos 
garantidos pelo contrato matrimonial.» 

Convém lêr os dous artigos citados. 
O art. 113 da constituição resa assim: «Aos principes 

que se casarem e forem residir fóra do Imperio, se entregará 
por uma vez sómente uma quantia determinada pela 
assembléa geral, com o que cessarão os alimentos que 
percebiam.» 

O art. 11 da lei de 1840, a respeito do casamento das 
princezas, diz: 

«Realisado o caso de sahir do Imperio Sua Alteza 
Imperial, se lhe entregará, por uma vez sómente, na fórma 
do art. 113 da constituição, a quantia de 750:000$ segundo 
o padrão monetario, além da somma marcada no art. 4º 
para enxoval.» 

Ora, que outros artigos da constituição podem ser 
applicaveis ao principe D. Felippe, que não sejam aquelles 
que eram applicados á sua mãe? que direitos tinha elle que 
não derivassem do consorcio da princeza a Sr. D. Januaria 
com o conde d’ Aquila? 

A lei de 1840 determinou que a especie fosse regida 
pelo art. 113 da constituição, e o contrato matrimonial 
dispôz a mesma cousa. Como, pois, o nobre ministro vem 
dizer que o que se applica não é o art. 113 porém outro de 
que depois o orador fallará e nem a lei de 1840? A lei de 
1840 é expressa: diz que a sorte da princeza, no que toca a 
dinheiro, depende do art. 113 da constituição isto é, que 
emquanto ella estiver por lá com licença de Sua Magestade 
o Imperador, tenha direito á dotação e a alimentos para 
seus filhos; mas logo que cessasse este estado de cousas, 
fixando lá sua residencia, cessavam a dotação para ella e 
os alimentos para os seus filhos. E’ a lei vigente o art. 113 
da constituição, o unico applicavel ao caso. 

Não vê o orador outro, nem nunca de outro se tratou 
este 

TA: – Não esfriei. 
 muito 

id

ção applicavel 
ao Sr. 

debate, que já dura ha annos, porque ha 30 annos 
essa licença se procrastina de modo que, em vez de dar á 
princeza 1.500:000$ de seu dote, tem-se dado para cima de 
3.000:000$ a ella só. Ha muitos annos, pois, que se pede o 
cumprimento da lei. O Sr. Silveira da Motta foi um dos que 
teem discutido este ponto, e o orador depois que o viu 
esfriar, tomou a these. 

O SR. SILVEIRA DA MOT
O SR. ZACARIAS: – Agora esta these está
a, porque consiste somente nos alimentos de D. 

Filippe, e o orador não a abandonará até que se entenda a 
constituição, como ella deve ser entendida. 

Disse o nobre ministro que a disposi
principe D. Felippe é o contrato matrimonial de 26 de 

Janeiro de 1844, conforme o qual, disse S. Ex. e está 
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no seu discurso, asseguraram-se a princeza á Sra. D. 
Januaria e a seus filhos os direitos de principes brasileiros 
emquanto residirem no Brasil, ou estiverem em paiz 
estrangeiro com licença do Imperador. 

Pede o orador ao nobre ministro que mande uma 
errata para o Diario. E, a proposito do Diario, não póde 
deixar de aproveitar o ensejo para fazer-lhe um elogio pela 
proficiencia com que tem ido além das obrigações que lhe 
são impostas, publicando no dia seguinte os discursos 
integralmente. (Apoiados.) 

O nobre ministro deve mandar uma rectificação para 
o Diario, porque, segundo o contrato matrimonial, não está 
estatuido que os principes tenham direitos de principes 
brasileiros emquanto residirem no paiz. 

Pergunta o orador ao nobre ministro (sempre por 
intermedio do Sr. presidente da casa) a Sra. princeza D. 
Januaria, por que não recebe mais sua dotação, deixa de 
ser princeza do Imperio? Não. Seu filho o Sr. D. Luiz, 
porque não tem mais os alimentos, deixa de ser principe do 
Imperio? Se a assembléa geral, cumprindo o seu dever, 
retira os vencimentos da princeza a Sra. D Januaria, não 
ficam seus filhos sempre sendo principes do Imperio? De 
certo. 

Ora, isto é o que está no tratado (foi um equivoco do 
nobre ministro, que se emenda bem por uma errata); art. 5º 
do tratado (lendo). 

«Cada um dos principes e princezas, que nascerem 
deste matrimonio, perceberá desde seu nascimento uma 
pensão alimentaria, que será assignada pela assembléa 
geral legislativa do Imperio e paga pelo thesouro publico 
nacional, emquanto os mesmos principes residirem no 
Brasil.» 

«Conservarão sempre os direitos que lhes 
pertencem pela constituição do Estado e serão tratados 
como principes do Imperio.» 

Logo, elles não perdem jámais a qualidade de 
principes do Imperio; a limitação – emquanto residirem – é 
só para alimentos. O nobre ministro, porém, declarou que, 
segundo o tratado, asseguraram-se á Sra. D. Januaria e 
seus filhos os direitos de principes brasileiros, emquanto 
residirem no Brasil ou estiverem em paiz estrangeiro com 
licença do Imperador. 

O SR. POMPEU: – Foi engano talvez... 
O SR. ZACARIAS: – E’ talvez o resultado da 

publicação dos discursos no dia seguinte; mas os estudos 
eram de dous annos... 

O art. 5º do tratado não autorisa que se invoque no 
presente caso o art. 109 da constituição. Esse artigo nada 
diz a respeito do Sr. D. Felippe; o que diz é que os filhos da 
Sra. D. Januaria, se residirem no Imperio, ou estiverem fóra 
do paiz com o consentimento de quem lhes póde dar 
licença, tenham alimentos; mas, se estiverem sem licença, 
perderão esses alimentos. O art. 5º do tratado não 
augmenta uma linha ao art. 109 da constituição, que o 
orador ha de analysar. 

Viu o senado que, emquanto o nobre ministro 
argumentou com o seu raciocinio, não foi bem, não teve 
força bastante para negar toda a applicação do art. 113 da 
constituição ao grupo de principes constituido pela augusta 
princeza Sra. D. Januaria, desposada com o Sr. conde 
d'Aquila, e seus filhos. Um dos filhos della não podia ter 
direito 

separado, não podia invocar artigo diverso daquelle que 
podesse invocar sua mãe. 

Mas o nobre ministro assumio quasi a força de 
oraculo, disse: «não quero decidir por mim, ouvi a secção 
do conselho de Estado que consulta sobre os negocios do 
Imperio, e ella abonou minha opinião.» O orador apreciará o 
parecer da secção do conselho de Estado; mas antes disto 
enuncia uma opinião sua muita antiga, e é que, respeitando 
muito cada um dos conselheiros de Estado, encontrando 
entre elles alguns homens de consummado saber, nem por 
isso está disposto a, logo que lhe dizem: «o conselho de 
Estado opinou» acreditar. Não acredita por duas razões: a 
primeira é que já não estamos no tempo em que se dizia 
«Aristoteles dixit» e a segunda, que é toda sua, funda-se no 
seguinte: ha annos as autoridades de Caravellas pediram 
ao governo providencias a respeito de americanos do Norte, 
que vinham annualmente aos Abrolhos fazer a pesca de 
baIêa, collocando na ilha Linaes de occupação, fazendo 
edificios, etc. Tendo o orador de lavrar parecer, como 
membro que era então do conselho naval, soube que em 
annos anteriores viera daquella localidade uma 
representação identica ao governo, e que essa 
representação fôra submettida ao conhecimento do 
conselho de Estado. 

O orador conseguiu obter a consulta. Dizia elle que 
não havia que attender áquella representação; sobre a 
pesca da balêa então incipiente, porque aos Abrolhos não 
iam balêas. Uma das razões dessa consulta era que 
Roussin, quando fundeava naquelles logares, vira algumas 
tartarugas, mas nem uma balêa. Entretanto a balêa vae aos 
Abrolhos, ha alli armações, pagam-se impostos e o 
americano sorrateiramente queria tomar posse dos 
Abrolhos, que estavam além do tiro de canhão. 

Lá fundeava todos os annos, fazia a pesca durante a 
estação propria, edificavam, preparavam o azeite, etc., etc. 

Nem eram pouco importantes os nomes que 
firmara

 conselho 
de Est

m esse parecer do conselho de estado. Nelle ficou 
estabelecido que não havia balêa nos Abrolhos. 

Desde então o orador não admirará que o
ado ache baleote em qualquer rio, por muito tenue 

que seja. Por isto invoca sempre o direito de exame sobre 
os pareceres do conselho de Estado, até porque, como 
muito bem notou ha dias o nobre senador pelo Ceará, o 
conselho de Estado tem muito poucos membros. Alguns 
estão em diversas secções, e os ministros 
sobrecarregam-os de trabalhos insignificantes, de nenhuma 
importancia. 

O conselho de Estado vê-se atropellado com tantas 
consultas; não está organisado como cumpria que 
estivesse para auxiliar convenientemente o governo. 

Sabe-se até que alguns dos conselheiros de Estado 
redigem pareceres nos bancos do senado. 

O orador acredita muito no talento dos nobres 
membros das secções do conselho de Estado; mas não crê 
no estudo feito nas bancadas. As cadeiras do senado são 
proprias para orar e ouvir; mas, para redigir trabalhos 
importantes, não. 

O orador examinará o parecer da secção, que 
compunha-se de dous illustres membros que são finados 
hoje e de outro, presente no senado. 

Diz a maioria da commissão «que, á vista do art. 109 
da constituição o art. 5º do contrato matrimonial, o 
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principe D. Felippe tem direito a alimentos, porque reside no 
Brasil, visto que aquelles artigos só determinam a cessação 
de alimentos, quando os principes sahirem do Imperio; e 
que, em conclusão, compete ao corpo legislativo decidir 
esta questão.» 

Isto é o que disse a maioria do conselho de Estado, 
citando pela primeira vez o art. 109 da constituição. Mas o 
que diz este art. é: «A assembléa assignará tambem 
alimentos ao principe imperial e aos demais principes desde 
que nascerem. Os alimentos dados aos principes cessarão 
somente quando elles sahirem para fóra do Imperio.» 

Ora, esta disposição applica-se aos principes 
nascid

 do principe nascido aqui 
se cas

nto 
aqui pe

, porém, neste caso a residencia na Europa, e 
cessa 

se perfeitamente ao art. 113. Os 
princip

do 
Impera

O orador sabe que as condições da princeza a Sra. 
D. Jan

oria da secção opina que, havendo duvidas, 
consul

lho de Estado é improcedente de todo. Esta 
questã

os no Brasil, filhos do fundador da dymnastia. 
Começavam logo a ter alimentos, que todavia cessariam 
desde que sahissem do Imperio. 

Esta materia, isto é, o caso
ar e sahir, passou a ser regulada pelo art. 113. E’ este 

o artigo que se lhe deve applicar e não o art. 109. 
Assim, a princeza imperial casou-se, e, emqua
rmaneceu, teve as vantagens do art. 109; e, sahindo 

com licença de seu augusto pae, conservou essas 
vantagens. 

Dá-se
portanto, a vantagem do art. 109 para ter todo o vigor 

o art. 113 da constituição, o que regula a lei de 1840 e o 
contrato matrimonial. 

O art. 109 prende-
es nascidos do consorcio do augusto chefe da 

dymnastia, recebem alimentos residindo no Brasil, e 
perdem-os na fórma do art. 113 se sahirem do Imperio. 

O pensamento do legislador foi que as filhas 
dor e seus filhos, emquanto residissem no Brasil 

tivessem alimentos; mas, sahindo, na forma do art. 113, lei 
de 1840 e contrato matrimonial, constituissem familias á 
parte. 

uaria não são boas, como desejava que fossem; mas 
isso, que o contrista, não é motivo para se esquecer a 
constituição e as leis, dizendo que o seus descendentes 
teem direito aos 12:000$ por anno, quando a lei nega-lhes 
esse direito. 

A mai
te-se o corpo legislativo a ver que decisão dá. E’ o 

modo de proceder do nosso governo, até nas questões 
pequenas, como do Cayapó: não as resolve de face; 
manda-as para o conselho de Estado, o conselho de Estado 
manda ouvir ao corpo legislativo; dahi vae ao ministro para 
informações e nunca se chega a resolver a questão. 

A conclusão do parecer da illustre maioria da secção 
do conse

o está decidida, expressamente decidida pela lei de 
orçamento 1873 que passou na camara a impulsos do 
nobre ministro do Imperio; está decidido nessa lei que o 
principe D. Felippe não tem os 12:000$, que o governo está 
mandando dar. E o ministro ainda consulta o corpo 
legislativo a tal, respeito! 

O orador passa a elucidar de esse ponto. 

A primeira lei que tratou da materia, foi a de 9 de 
Setembro de 1862, art. 22 § 1, dizendo: 

«O governo fica autorisado a fazer operações de 
credito para a entrega do dote da princeza a Sra. D. 
Januaria, na importancia de 750:000$, caso ella fixe sua 
residencia habitual na Europa, ficando nesta hypothese, 
annullados os §§ 5º, 7º e 8º do art. 2º desta lei.» 

Os paragraphos são os seguintes: 
«Art. 2º § 5º Dotação da princeza a Sra. D. 

Januaria.» 
«§ 7º Alimentos do principe o Sr. D. Luiz.» 
A lei de orçamento de 25 de Junho de 1865, art. 13, 

n. 2, diz: 
«Continúa em vigor a disposição do § 1º do art. 22 da 

lei de 9 de Dezembro de 1862.» 
Logo, em 1865, determinou-se ainda uma vez que, 

dado o dote á princeza, cessavam os alimentos de seus 
filhos. 

Ainda mais: 
A lei de 25 de Agosto de 1873, unica lei de 

orçamento que o actual ministerio tem feito, estando no 
poder ha cinco annos, determina expressamente em o art. 
paragrapho 21 que comprehende varias disposições, o 
seguinte: 

«Continúa em vigor, nos exercicios desta lei, a 
disposição do art. 13 n. 2 da lei de 28 de Junho de 1865,» 
etc. etc. 

Isto é, fica em vigor a disposição de 1862. 
No espirito e na lettra dessas disposições, dado o 

dote á princeza, cessavam os alimentos de seus filhos, 
tantos quantos tivesse e designadamente do Sr. D. Felippe, 
como está escripto no orçamento de 1862. 

O orador quando impugnou a opinião do nobre 
ministro, disse que, para elle ser consequente, riscasse o 
art. 21. S. Ex. não fez caso dessa citação, que era, 
entretanto, muito importante, porque o art. 21 de orçamento 
de 25 de Agosto de 1873 resolveu que o governo ficasse 
autorisado a fazer operações de credito para dar á princeza 
750:000$, moeda forte, cessando todos os alimentos de 
seus filhos. Isto é o que está resolvido pelo parlamento e 
sob o regimen de lei tão clara e positiva o nobre ministro 
manda dar alimentos ao Sr. D. Felippe e consulta as 
camaras para ver como ellas entendem o caso! A camara já 
o resolveu. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Do pão do nosso 
compadre grande fatia ao afilhado. 

O SR. ZACARIAS: – Isto é claro; o mais é uma 
zombaria. 

Parece que o nobre ministro do Imperio não 
considerou o art. 21. 

Mandasse examinar na sua secretaria que 
autorisações eram essas; se se referiam ou não á augusta 
princeza e a seus dous filhos. 

O nobre ministro quer estabelecer alimentos para o 
Sr. D. Felippe, pelo facto de ser militar, de estar no Brasil 
servindo no exercito. Se está servindo no exercito, tenha o 
soldo correspondente; mas por ter vindo da Europa, não 
adquiriu direito a alimentos, que eram dados a seus paes 
emquanto gosavam de licença, mas que cessaram desde 

 



Sessão em 9 de Junho                                                                          117 
 

que a nação lhes mandou entregar 750:000$ em moeda 
forte. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Isto é 
irrespondivel. 

O SR. ZACARIAS: – Disse o nobre ministro que 
não tinham logar as allusões que se fazem á familia 
imperial. Quem faz allusões? Onde as viu o nobre 
ministro? O orador está argumentando com o nobre 
ministro sobre assumpto que é da sua responsabilidade. 
Dirigindo-se ao senado, não faz allusões á familia imperial, 
cujo comportamento neste negocio é exemplar. 

O orador não é homem que faça allusões, porque, 
se tivesse de dizer alguma cousa, diria directamente, como 
por exemplo, diz que não convém que continue a pratica 
de estar Sua Magestade, Imperador tirando de sua 
dotação dinheiro para melhorar os palacios que a nação se 
obrigou a dar-lhe em bom estado. O que se não póde 
tolerar é que, contra a lei constitucional, contra o voto do 
parlamento, se continue a dar 12:000$ para alimentos que 
deviam cessar á vista das leis de 1862 e seguintes. 

Então o principe D. Felippe era menor; agora é 
maior. Suppõe o nobre ministro que assim melhorou o seu 
direito? E’ um engano. A circumstancia de ser maior não 
lhe augmenta o direito, porque se o Sr. D. Felippe póde ser 
militar, viva do soldo. Se este é mesquinho, accommode-
se com elle, ou peça a seus augustos paes que lhes 
marquem uma mesada, como procedem os paes de familia 
brasileiros. 

O orador tem dito muitas vezes que já se foi o 
tempo em que o erario era do rei, e chamava-se o real 
erario; hoje o rei recebe a consignação, que lhe marca a 
lei, e deve ser o primeiro a dar o exemplo de economia de 
inspeção domestica, para lição de seus subditos. 

Todos leram a noticia do grande interesse que 
tomou a Inglaterra pela fortuna do principe de Galles, 
obrigado a dar recepções quando lhe faltavam meios 
sufficientes. Os principaes jornaes analysaram os seus 
recursos, fallaram das despezas que tinha de fazer para 
não rebaixar a sua alta posição. Estudaram-se os meios 
convenientes; porque a fazenda dos principes está sujeita 
á inspecção do parlamento. 

Portanto, o orador não fez allusão alguma. 
O SR. F. OCTAVIANO: – E a rainha foi censurada 

por não dar auxilio a seu filho... 
O SR. ZACARIAS: – E devia dar. Por outro lado os 

inglezes louvam a sua soberana, porque é summamente 
economica e sabe o que ignoram os nossos ministros: 
balancear a receita com a despeza e fazer tudo para que 
aquella seja superior a esta. 

Continua, porém, a tratar do parecer do conselho 
de Estado referindo-se ao seu terceiro signatario. 

Diz o terceiro membro da secção o seguinte 
(lendo): 

«A’ vista do art. 109 da constituição, o qual não 
podia nem pode ser revogado por uma lei ordinaria, e 
menos ainda por interpretação, deduzida do tratado 
matrimonial, é liquido o direito de Sua Alteza a alimentos 
emquanto residir no Imperio.» 

O orador não sabe como o nobre visconde do Bom 
Retiro escreveu este voto em separado! Pois o art. 109 é 
materia constitucional? pois a alimentação de principes 
elevou-se jámais á categoria de poderes politicos e dos 

direitos politicos e individuaes do cidadão, que não pódem 
ser alterados senão pela fórma extraordinaria, pelos 
tramites da lei fundamental? 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – E’ principio 
constitucional. 

O SR. ZACARIAS: – Não é tal; pois o art. 109 da 
constituição, que marca a alimentação, é artigo 
constitucional? 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – O direito 
de alimentação é. 

O SR. ZACARIAS: – Artigos constitucionaes, 
segundo a constituição, são os que dizem respeito aos 
limites dos poderes politicos e aos direitos politicos e 
individuaes do cidadão; os outros podem ser regulados por 
uma lei ordinaria, e ordinaria era a lei de 1840. Uma cousa 
é dizer que por uma lei ordinaria se diminuam os 
alimentos, e outra cousa é consultar se o art. 109 é materia 
constitucional. 

O artigo é importante, interessa á familia imperial, 
aos seus alimentos, mas não é constitucional. Se a lei de 
1840 deu regras a respeito do assumpto, outra lei podia 
alterar essas regras, comtanto que não amesquinhasse a 
despeza com a alimentação dos principes. 

O orador acompanhará mui perfunctoriamente ao 
nobre ministro no que disse a respeito dos tres conflictos 
que procederam ao actual conflicto religioso. Ha nisso 
mais interesse historico e juridico do que uma questão de 
actualidade. São factos passados. 

O primeiro conflicto que o nobre ministro figurou e 
sobre que discorreu foi o da collação do padre Roussin 
para conego da Sé de Marianna. A este respeito deu-se o 
incidente – se havia ou não proposta. O orador não tornará 
a este ponto, porque está provado que não houve 
proposta, e o nobre senador pelo Maranhão o demonstrou 
perfeitamente. Cumpre, porém, deixar consignada a 
declaração do proprio bispo, quando recebeu do governo a 
noticia de que tinha escolhido o padre Roussin, por vir na 
proposta. 

Perguntou o bispo ao ministro de então (lendo): 
«Mas como é que eu o propuz? Para responder, 

tenho a honra de apresentar por copia no documento n. 1 
o aviso de 7 de Março de 1846. Por occasião de opporem-
se tres sacerdotes a outro canonicato, propuz um optimo, e 
não me animei a propor os outros dous, porque os achava 
indignos do beneficio. Foi-me respondido no dito aviso que 
devia propor todos tres por estas palavras: proponho todos 
tres. 

«Senhor, propor, entendo eu que é offerecer á 
escolha imperial os candidatos; mas como offerecer 
pessoas indignas? Parece-me um desacato commettido 
contra o respeito devido á imperial inteireza e justiça. 
Entendi, pois, que a palavra propor era neste caso o 
mesmo que narrar historicamente, quaes tinham sido os 
oppositores mas de nenhum modo offerecel-os á escolha 
imperial.» 

Depois desta explicação, que é verdadeira, não se 
póde dizer que o bispo propoz, porque a palavra de que 
elle usou teve a significação que lhe davam os avisos de 
que naquella occasião elle mandou cópia ao governo para 
mostrar que por obediencia foi que incluira esse individuo. 

Note-se que dava-se-lhe faculdade para em um 
reservado expor seu pensamento a respeito dos 
individuos; elle 
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porém, teve a cautela de na propria apresentação dizer que 
o segundo não prestava. 

O bispo foi muito cauteloso, porque, se estando 
encorporada á proposta a sua declaração, se diz que elle 
propoz esse individuo, quanto mais se elle fizesse a 
proposta sem declaração nenhuma e em um reservado 
fallasse mal do padre Roussin? Esse reservado podia-se 
desencaminhar e ficar a proposta núa e crúa. Não, onde 
ler-se o nome do padre Roussin, disse o bispo, ha de ler-se 
a declaração de seus desregramentos, que o tornam 
indigno de ser escolhido pelo governo imperial. Não ha 
proposta, portanto; não é sério affirmar-se que houve 
proposta de Roussin. 

Dizia a osse respeito o marquez de Olinda estas 
palavras, que o orador pede licença para citar: «A proposta 
ficaria reduzida a uma simples informação nesse caso. O 
oppositor que é incluido em uma tal proposta com a nota de 
reprovação, não se póde dizer proposto senão por ficção. 
Fundar a escolha desse oppositor sobre uma semelhante 
proposta é uma subtileza que nem se compadece com a 
verdade das cousas, nem é autorisada por principio 
nenhum direito.» Como é pois que o nobre ministro vem 
hoje dizer que o bispo de Marianna apresentando os dous 
padres, propoz tambem o segundo? 

A questão de Marianna suscitou largo debate sobre 
dous direitos importantes; o do padroado e o da collação. O 
direito de collar ficou demonstrado que não podia pertencer 
ao apresentante; o Imperador não tem o direito de collar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi
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que nu
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elle luminoso parecer a este respeito 
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o): – Não ficou demonstrado. 
O SR. ZACARIAS: – Ora, fic
nca o governo ousou fazel-o. Não tem direito de 

collação que é mais do que o direito de apresentação. 
O nobre ministro discorreu tambem largament
o do padroado e citou autoridades, em abono de sua 

opinião. Quero acompanhal-o no que disse. 
Padroado segundo os canonistas é. 
s nominandi, sive presentandi clericum 

promovendum ad beneficium ecclesiasticum vacans.» 
O nobre ministro diz: «Tenho sustentado que é
que deriva-se da soberania inherente á qualidade de 

chefe do Estado.» Entretanto, S. Ex. reconheceu que o 
marquez de Olinda no seu bello parecer opinou 
contrariamente a esta asseveração. Disse, porém, o nobre 
ministro: «Ao marquez de Olinda eu opponho Eusebio de 
Queiroz que opinou diversamente.» 

S. Ex. distacou a entidade Eu
á entidade marquez de Olinda. O marquez de Olinda 

opinou, não que não haja direito de padroado, não que o 
nosso Imperador não tenha o direito de padroado, como 
está escripto na constituição; o que disse o marquez de 
Olinda e o que declaram todos que entendem da materia é 
que este direito é um direito accidental, accessorio, que, 
como direito espiritual depende da concessão da autoridade 
suprema, ecclesiastica. 

O SR. POMPEU: – Espressa
O SR. ZACARIAS: – Espressa ou tac

ez de Olinda que o padroado, isto é, o direito de 
apresentar para preencher a vaga de um beneficio, é direito 
do Rei, mas direito accessorio, que elle póde perder no caso 
de 

que se acabe com a religião do Estado, sem que a summa 
do seu poder como chefe do Estado nada perca é uma 
verdade; e sustentar com o Sr. Eusebio de Queiroz que é 
uma derivação da soberania é um erro palmar. 

Mais que ninguem o orador respeita no illustre finado 
o Sr. Eusebio, as qualidades de chefe energico, de talento 
de primeira ordem, de aptidão poucas vezes igualada na 
direcção dos partidos; como sabedoria; porem o marquez 
de Olinda principalmente na especialidade de que se trata, 
não tinha comparação alguma com Eusebio: era-lha muito 
superior. 

O nobre Sr. Eusebio de Queiroz foi com a opinião 
commum que analysou superficialmente as attribuições do 
chefe do Estado, achando que tudo que está no art. 102 da 
constituição, deriva-se da soberania nacional, ou é essa 
delegação de que falla a constituição no seu principio. Mas 
não é as im; cumpre fazer distincção de direitos essenciaes 
que todo o rei tem, que deve ter, e direitos que o Imperador 
tem, porque a constituição admittiu a religião catholica, 
como religião de Estado. As clausulas do art. 102, 
referentes á apresentação, ao padroado, prendem-se 
indissoluvelmente ao art. 5º. 

Soldado o impulso que o nobre ministro vae dando a 
estes negocios, se chegar ao ponto de uma separação da 
Igreja, como o Imperador exercerá o direito de 
apresentação, como exercerá o padroado? 

Ficará no caso da Rainha Victoria e do presidente 
dos Estados Unidos. Elles teem o direito, direito essencial, 
para guiar a bom caminho a nação; mas não teem nada 
com a religião catholica. Se o chefe do Estado tem esse 
direito de padroado, direito accessorio e concedido pela 
Santa Sé, é porque a constituição admittiu a religião 
catholica como religião do Estado. 

(Trocam-se alguns apartes.) 
Qual é o cego, o myope que ignora que no Brasil não 

ha bispos que não sejam nomeados pelo Imperador? 
Se isto é direito do padroado, o Imperador o tem. 

Mas o que se diz é que essa apresentação é uma 
concessão da Santa Sé. 

Eis porque, quando em 1827, tratou-se da 
approvação da bulla, deixou de ser aceita sob o pretexto de 
que melhor fonte do que a Santa Sé, achava o Imperador 
como chefe do Estado esse direito na constituição. 

Isso é 
Disse o nobre ministro 
 o proprio marquez de Olinda, porque, sendo elle 

presidente do conselho, o ministro da justiça o Sr. 
Vasconcellos mandou que o bispo de Marianna collasse, e 
dahi concluiu que o marquez de Olinda mudou de opinião. O 
marquez de Olinda não mudou de opinião; mas o conselho 
de Estado tinha em sua maioria opinado diversamente, e 
então o seu collega expediu a ordem. O que aconteceu foi 
que o bispo reclamou perfeitamente e não se foi por diante.

Então elle mudou de opinião depois de tantos annos 
de estudo, depois daqu

o disse que o bispo não errou, que estava no seu 
direito, que o rei não tem o direito de collar, porque a 
collação é direito espiritual, e o povo, que não tinha este 
direito, não podia transmittil-o á corôa? (Apoiados.) 
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O marquez de Olinda estudou direito publico 
ecclesiastico... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Era formado em 
canones. 

O SR. ZACARIAS: – ...como em Coimbra se 
estudava. Mas continuou a estudar. Sabia o pró e o contra. 
O chefe do Estado não tinha um amigo mais dedicado do 
que aquelle varão (apoiados); mas sabia muito bem, elle 
que era coevo da nossa independencia, que todas as 
attribuições do Imperador não erão delegação da nação, 
que havia alguns muito importantes que só figuram na lista 
de suas attribuições como um rei que admitte no Estado 
como religião subsidiada, a religião catholica. Portanto este 
direito é accessorio depende deste accidente, desta 
circumstancia. 

O orador passa neste ponto a apreciar um 
argumento Achilles do nobre ministro. S. Ex. abriu a obra 
do padre Monto, e disse que o venerado prelado estava de 
accordo com as idéas que elle sustentava. 

Nessa obra de direito sobre a qual a Santa Sé 
achou que notar, algumas partes passaram intactas, e tal 
foi a que o nobre ministro citou. 

Não soffreu essa parte reprovação porque o padre 
Monte ennuncia inteiramente a verdadeira doutrina e, por 
consequencia, o papa não tinha que reparar. O nobre 
ministro é que contentou-se com um paragrapho em vez 
de ler a obra toda, como o orador vae mostrar. 

Diz o Direito ecclesiastico do Sr. conde de Irajá: 
«§ 1219 – 1º que o padroado adquire-se pela 

fundação, construcção e dotação da Igreja ou beneficio. E’ 
o que os canones ou a Glosa dizem: Patrorum faciunt dos, 
œdificicatio, fundus. E pois aquelles que não fundam não 
dotam as igrejas, com quanto lhes façam muitas 
liberalidades, são seus bemfeitores, mas não patronos, 
com direito de apresentar os clerigos para ella. Se uma 
pessoa deu o solo para se fundar a igreja, outra construiu-
a á sua custa e outra dotou-a, todas tres são patronos e 
devem igualmente concorrer para apresentação dos 
beneficiados; isto é evidente e ensinado pelos A A.» 

Eis porque o nobre ministro disse: «O imperador 
representante da nação tem o direito de padroado porque 
reune as clausulas: dos, edificatio fundus.» Mas se lesse o 
§ seguinte viria como a sua argumentação cahe por terra e 
ficaria patente a razão porque o pontifice não notou esta 
parte da doutrina (lendo): 

«§ 1220, 2º Que não basta ter fundado ou dotado a 
igreja para adquirir-se o direito de padroado; é mister que 
isto se tenha feito de accôrdo e com approvação do bispo, 
que de mano confira o padroado ou fundador ou doador da 
igreja, como entendem alguns canonistas e com razão, 
segundo nos parece, porque 1º, nenhuma instituição de 
beneficio póde haver ou ser canonica sem approvação do 
bispo, seja esta dada antes ou depois da fundação ou no 
acto della, o que não importa para o caso; 2º porque o acto 
de apresentar um clerigo para um beneficio é alguma 
cousa de espiritual, donde vem ser o padroado, como 
dizem os canonistas, um direito quasi espiritual. 

Emfim, porque (3ª razão) não se conhece padroado 
que não tenha a sancção da Igreja. «Assim, os canonistas, 
ennumerando os meios de adquirir-se o direito de 
padroado depois da glosa, dos œdeficatio, fundus 
accrescentam pontificios concessio. «Sim, a vontade do 

papa, mesmo sem os titulos dos œdificatio etc., confere o 
jus quasi espiritual para apresentação dos beneficios; mas, 
esses titulos só por si, e, sem autorisação do superior 
ecclesiastico, não tem nem podem ter essa força, como 
demonstramos.» 

«Schol l. Além dos titulos dos œdificatio etc o da 
concessão ao privilegio do papa é preciso accrescentar a 
prescripção de tempo immemorial, outro meio de adquerir 
o jus patronatus, segundo dispõe o concilio tridentino 
sessão 25 de reforma capitulo IX. 

Schol 2º – Apoiados nos principios que ficam 
expendidos, alguns canonistas entendem que havendo 
favor, concessão ou graça da parte da igreja, na 
constituição do padroado, este se deverá antes chamar 
gratia patronatus, do que juris patronatus.» 

O orador quizera que o nobre ministro apontasse a 
autoridade de canonista nosso, de um marquez de Olinda, 
de um D. Marcos e outros, dizendo que o poder não 
apresentava. Não; o que se quer é qualificar esta 
attribuição conferida ao Imperador, como uma attribuição 
que resulta de admittir-se a religião catholica como religião 
do Estado e por conseguinte, dependente do approvação 
tacita ou expressa da Igreja. 

Nem ha prescripção; o pontifice protesta interrompe 
sempre a prescripção. Dahi vem que cada vez que adhere 
á nomeação de um bispo, salva o seu direito naquella 
occasião. 

No seu decreto o poder diz que não precisa do 
pontifice, que é um direito que tira da soberania nacional, 
mas a Igreja vae sempre protestando. Portanto, não ha 
prescripção, nem podia haver nesta materia. 

O padre Monte não prescindiu da pontificis 
concessio, e foi por isso que nesta parte a obra não foi 
censurada, nem o podia ser, porque é a doutrina catholica 
que ensinava o Sr. marquez de Olinda, e tambem o Sr. D. 
Marcos que o nobre ministro duas vezes citou quando 
fallava o nobre senador pelo Maranhão Duas vezes o 
nobre ministro perguntou ao nobre senador o que pensava 
da opinião do bispo D. Marcos. O orador vae citar o que 
dizia o bispo D. Marcos, no seu voto em separado, em 
1827. 

«Segundo esse principio o padroado de que gosa o 
imperante do Brasil deve ser considerado um direito 
accessorio e para cuja conservação concorre a nação 
brasileira, emquanto applica os dinheiros publicos para 
fabricas das Igrejas, sustentação de seus ministros, 
subsidios dos seminarios ecclesiasticos, encargos 
inherentes aos padroeiros, e que a nação se obrigou a 
cumprir pelo art. 5º da constituição, declarando ser a 
religião catholica apostolica romana a religião do Imperio.» 

O bispo D. Marcos pensa como o Sr. marquez de 
Olinda; – não negava o direito do padroado. O que se dizia 
era que tendo vindo uma bulla impetrada pelo fundador do 
Imperio que regulava esta materia, foi desprezada, e, por 
consequencia, o direito do padroado ficou dependente de 
cada acto, porque entenderam que não havia necessidade 
de recurso á Santa Sé, visto que derivava da soberania 
nacional. 

O nobre ministro fallou um clerigo que depois foi 
bispo e que tinha atacado esse direito. O orador lê o 
escripto desse sacerdote para mostrar que elle não nega o 
padroado. 
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Parece, diz elle (é um pedaço luminoso) que a 
secção labora em um equivoco porque ella não distingue 
direitos essenciaes á monarchia dos direitos accidentaes, 
concessões ou meros privilegios. Se ella entende fallar dos 
primeiros concedemos que assim seja, e que o Brasil 
como monarchia independente, tenha todos os direitos de 
se conservar por si mesmo, como tem a monarchia 
portugueza, mas sim da mesma natureza da monarchia, 
assim como o que constitue o homem não vem por 
herança do pae, porém, da natureza; mas se falla dos 
direitos ecclesiasticos, privilegios concedidos a Portugal, é 
o mesmo que dizer-se que continuou a estar sujeito as 
obrigações daquella monarchia; e, ninguem dirá que o 
Imperio está obrigado aos tratados celebrados antes da 
sua independencia entre o governo portuguez e as outras 
nações.» 

Parece que o nobre ministro ainda não tratou com a 
devida justiça a obra do bispo D. Macedo, porque disse 
que elle negava o beneplacito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Onde foi que eu disse isto? 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. citou o Sr. D. Antonio 
de Macedo Costa e disse que na sua obra Direito contra 
Direito elle entende que toda lei que contraria os canones 
é inteiramente nulla e não merecedora de obediencia. Ora, 
na questão vertente, o grande ponto tem sido o placet, eis 
o que diz o Sr. D. Antonio de Macedo na sua excellente 
obra: 

«Digo de proposito como querem o governo e o 
conselho de Estado, e não como ordena a constituição, 
porque o que nós repellimos é a interpretação dos politicos 
regalistas, interpretação erronea, antijuridica, de mentida, 
pelo uso, altamente injurioso aos legisladores constituintes, 
contraria á lettra dos antigos mais fundamentaes do nosso 
pacto social brasileiro, como são o 5º, 103, 106, 141 e 179 
§ 1º, 2º, 4º e 5º e ao espirito geral de nossa legislação; isso 
é o que repellimos e não o art. 102 § 14 da nossa 
constituição entendido devidamente quanto aos effeitos 
civis como o interpretam nossos mais sabios 
jurisconsultos.» 

Logo, o illustre preso não, elimina a pretexto de 
opposto aos canones, o art. 102 § 14 da nossa 
constituição. A sua questão versa sobre o modo de 
entender-se essa disposição. E’ a doutrina que o orador 
tem sempre defendido no senado. O que se diz, pois, do 
padroado que esta escripto na constituição, mas que se 
deve entender de harmonia com os preceitos da religião 
que em um dos seus primeiros artigos a constituição 
adoptou, diz-se tambem a respeito do beneplacito. 

Bem comprehende o nobre ministro que no calor da 
polemica póde uma phrase do bispo ser um pouco mais 
temeraria, assim como são temerarias quasi todas que 
proferem os defensores do governo. Mas examinada a 
questão vê-se que elles não negam a existencia desses 
preceitos da constituição, que o chefe da Igreja nunca 
negou, porque está sempre a receber propostas e a 
concordar com ellas salvando sempre a sua prerogativa, 
para que não se diga nunca que o pontifice reconheceu 
essa faculdade, que não nasceu da soberania nacional. 

Era natural que houvesse exhorbitancia nas 
discussões da materia; mas com o andar dos tempos ha 
de se formar 

essa doutrina; é o que querem os bispos; nenhum atacou a 
existencia desta prerogativa. 

Referiu-se o orador á obra do bispo do Pará, porque 
o nobre ministro disse que, segundo ella, taes attribuições 
não eram susceptiveis de obediencia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não foi nesse ponto. 

O SR. ZACARIAS: – O honrado ministro, quando 
discutiu o caso de 1857, disse que nenhuma comparação 
tinha este caso com o actual, porque tratava-se ahi de uma 
simples individualidade. 

Foram estas as palavras de S. Ex.: «A resistencia 
de 1857 versava sobre uma individualidade, o governo 
podia adiar a ordem ou ceder.» Isto é não comprehender a 
questão. A questão de 1857 é, sem tirar nem pôr, a 
questão de 1874. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Agradeço a delicadeza... 

O SR. ZACARIAS: – Como? Não comprehendeu 
na questão. 

O bispo de Marianna defendia as prerogativas da 
Igreja, como os bispos de Olinda e do Pará as 
defenderam. 

Individualidade, por que se tratava do padre 
Roussin! Não era este o objecto do litigio; o litigio era que o 
governo entendeu que podia obrigar um bispo a aceitar 
contra a sua consciencia um pretendente que elle 
malsinára no seu direito de propôr; é justamente o que se 
dá hoje; com a differença de que então se tratava de um 
homem, e agóra trata-se de certas lojas maçonicas, mas a 
questão é sempre a mesma, altas prerogativas, á 
Independencia da Igreja (apoiados). 

Se o bispo de Marianna cedesse naquella questão 
que o nobre ministro chamou de individualidade, 
prejudicava a independencia da Igreja. Se os dous bispos 
entendessem que quem póde levantar os interdictos é o 
governo, prejudicavam da mesma fórma a independencia 
da Igreja. A questão é a mesmissima, sem tirar nem pôr. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não apoiado. 

O SR. ZACARIAS: – Oh! E’ a mesmissima. A digna 
resistencia do velho bispo de Marianna deve se considerar 
e foi uma defesa das prerogativas da Igreja. E’ este o 
mesmo objecto da questão actual, sem differença alguma 
o pois o governo, se cedeu em 1857, podia ceder em 
1874, e, quando não cedesse, contemporalisasse pelo 
direito de adiamento que o nobre ministro allegou, e que 
cifrava-se nisto: logo que pelas respostas dos bispos ficou 
entendido que aquelles varões não se arredaram uma 
pollegada da linha que tinham traçado a seu 
comportamento, podia o governo ter-se dirigido á Roma 
por meios de seu representante alli, e assim acabava com 
tudo isso. (Apoiados.) 

Se naquella occasião, o governo fizesse o que fez 
depois ex-temporaneamente, a questão teria terminado. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A 1ª pessoa com quem, logo em principio, me 
entendi, foi o internuncio. 

O SR. ZACARIAS: – Se ainda depois de 
pronunciados os espiritos como se achavam, e de tão 
formaes declarações; 
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o governo confessou que tinha obtido alguma 
acquiescencia da Santa Sé, qual não seria o resultado, se 
reintegra, se tivesse dirigido á Roma? Mas assim não 
praticou; processou; condemnou, encarcerou os bispos, e 
depois mandou um embaixador para nada conseguir. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A missão foi antes. 

O SR. ZACARIAS: – E diz que foi moderado! Não 
parece. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ uma irrisão 
dizer isso. 

O SR. ZACARIAS: – Que mais podia fazer? Podia 
condemnar os bispos no art. 192? Não. O que havia no 
codigo de mais rigoroso e incompativel lhes foi applicado. 
A moderação seria, porque em vez dos bispos irem para a 
casa de correcção e serem alli obrigados a vestir a calça 
bicolor, a arrastar a grilheta e a comer do caldeirão, foram 
para fortalezas e deu-se uma diaria para sua 
subsistencia? 

Esta moderação é uma irrisão, contra a qual 
protestou o Sr. visconde de Nitherohy. O nobre senador 
queria que os bispos vestissem a calça bicolor, 
arrastassem a grilheta e comessem do caldeirão! 

O governo fez mais do que podia. Ninguem, lendo 
desapaixonadamente o codigo criminal, dirá que para a 
desobediencia, para o não cumprimento, naquelle caso, 
houvesse o art. 96. A secção do conselho de Estado 
apenas fallou em desobediencia; sempre entendeu o 
orador que era o que a legislação tolerava; mas invocou-
se o art. 96, e os que assim praticaram dizem que são 
moderados! 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ uma irrisão. 
O SR. ZACARIAS: – O que se diria então se, 

attendendo ao parecer da secção (não ao do conselho de 
Estado pleno), o nobre ministro mandasse metter os 
bispos em processo de desobediencia e elles fossem 
condemnados a quatro ou seis dias de prisão em seus 
palacios? 

Applicar-se-lhes o art. 96 foi um excesso. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Na perseguição 

da Prussia nenhum bispo foi condemnado a quatro annos 
de prisão com trabalho. 

O SR. ZACARIAS: – Este excesso o governo ha 
de expiar; porque está condemnado a muitos outros 
excessos, todos procedentes do desacerto do primeiro 
passo. 

Mas, disse o nobre ministro: «o governo ficou 
muito á quem da imprensa.» 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu não disse isso. 

O SR. ZACARIAS: – Tem-se dito. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu não o disse. V. Ex. me tem emprestado 
muitas proposições que não proferi. 

O SR. ZACARIAS: – Mas, como não pede juros... 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – De V. Ex. não aceito emprestimo de 
qualidade nenhuma. 

O SR. ZACARIAS: – Que remedio, se o Diario lh'o 
mandar? 

Louco seria o ministro que se tornasse secretario 
de Estado a Ganganelli: é a imprensa que vejo exceder-
se em suas aspirações, mas logicamente. Ella nega que o 
pontifice seja chefe da igreja; nega que tenhamos mais 
religião catholica apostolica romana; porque entende que 
esta religião, está desvirtuada desde a promulgação dos 
ultimos actos do Vaticano, que declararam o pontifice 
infallivel, trata-se de uma religião nova, então guerra a 
esta religião. Isto é logico, a logica da impiedade está alli 
descarnada. 

O governo, porém, foi illogico, na fórma, impio no 
fundo; porque, quem desrespeita na pessoa dos bispos a 
Santa Sé, e torce a legislação do paiz para escavar nella 
uma disposição que só com reluctancia e arbitrariamente, 
se pode applicar aos bispos, está fóra do catholicismo. 

Se elle quer ser logico, aceite o conselho de 
Ganganelli; separe a igreja do Estado e depois verá o que 
foi feito do seu padroado e de todos esses privilegios e 
favores que nascem do facto verdadeiramente importante 
de ser a religião do Estado a religião catholica apostolica 
romana. 

Outro ponto da historia dos conflictos foi o do 
ensino dos seminarios. Disse o orador que não tinha 
havido conflicto, o nobre ministro o confirmou. Houve 
reclamação, porque os bispos não estão satisfeitos. Nem 
o orador fallou no bispo do Pará, foi o nobre ministro; o 
orador tomou a these em geral, disse que todos 
reclamaram. Nos relatorios de 1864 a 1865 não vem 
noticia de conflito, e o nobre ministro confirmou isto 
mesmo. Então para que trouxe a historia do ensino? Para 
se collocar em uma contradicção flagrante com os seus 
principios de ensino livre. 

O nobre ministro disse hontem que o orador era 
adversario do ensino livre. Isto é inexacto; o orador não é 
adversario do ensino livre, mas tambem não é sectario á 
maneira do nobre ministro. 

Esta materia, póde ser considerada em relação á 
Igreja e em relação á sociedade. Em que póde consistir o 
ensino livre em relação á Igreja catholica apostolica 
romana? E’ em ser deixado á Igreja: pois bem, o que 
querem os bispos, o que quer o orador, é que o mais 
possivel se entregue á Igreja o ensino da Igreja. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Ninguem lhe nega esse direito, nunca se 
negou no Brasil. 

O SR. ZACARIAS: – O ensino livre com relação á 
igreja exige indispensavelmente que se respeite na Igreja 
o direito de promovêl-o: euntes docete omnes gentes; 
esta doutrina pertence á Igreja. Com toda a razão os 
bispos reclamaram contra o decreto de 1863, a que não 
resistiram, mas cujo melhoramento pediram. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pensei que V. Ex. se referia ao ensino em 
geral. 

O SR. ZACARIAS: – Eu vou depois ao ensino em 
geral. 

Portanto, o orador sectario do ensino livre, quer, 
como catholico que é, que se dê liberdade de ensino á 
igreja; mas o nobre ministro não a dá, porque está 
arrependido como declarou, das condescendencias que 
teve com o bispo de Olinda, de sorte que arrependido de 
uma bella acção 
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protesta agora lançar-se a outro caminho, que é fazer com 
que o Estado tenha mão nisso, fiscalise aquelle ensino que 
deve ser dado com toda a liberdade, como em liberdade se 
deixam nas colmeias as abelhas fazer o mel. 

Os bispos pediram por ventura o direito de intervir no 
ensino civil? Não consta; elles que não teem com que pagar 
professores que pedem liberdade para indicar compendios, 
escolher professores, etc., querem dirigir o ensino 
temporal? Não consta. 

Agora, quanto á liberdade do ensino, sob o ponto de 
vista da sociedade em geral, com relação ao governo, em 
que consiste ella? Consiste em que o governo tenha a 
menor interferencia possivel no ensino. Não consiste em 
acabar com toda interferencia, mas em reduzil-as a minimas 
proporções. Mas a este respeito o nobre ministro parece 
não seguir o bom caminho, porque vae buscar a autoridade 
de Guizot... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E a de Julio 
Simon? 

O SR. ZACARIAS: – ...que era defensor do systema 
universario que centralisa em Paris o ensino de toda a 
França. Ora, é contra este systema que os amigos da 
liberdade do ensino clamam. De maneira que o nobre 
ministro segue a liberdade do ensino com a condição de a 
respeito da Igreja restringil-a; e quanto ao ensino civil S. Ex. 
diz que não ha ensino senão dado pela autoridade. Isto é de 
Guizot; elle diz que nunca o ensino progredio senão sob a 
direcção do Estado; logo Guizot quer a tutella do governo; 
que é justamente o contrario do que querem os que 
advogam o ensino livre, e S. Ex. funda-se na opinião de 
Guizot. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nesta parte V. Ex. está enganado, a 
intervenção do Estado, não exclue a liberdade do ensino. 

O Sr. Zacarias bem sabe que, assim como nas 
industrias a liberdade não exclue uma certa intervenção da 
autoridade, para que não seja licito, por exemplo, vender-se 
venenos ou generos corrompidos que prejudiquem a saude 
da população assim, tambem o governo deve ter uma certa 
interferencia no ensino. 

A liberdade do ensino, portanto, consiste em 
attenuar o mais possivel esta interferencia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ que o ensino official póde marchar ao lado do 
ensino livre; é o modo de entender de Guizot e outros. 

O SR. ZACARIAS: – Está agora tratando da parte 
religiosa, satisfaz-se com isto, e quando o nobre ministro 
trouxer o seu projecto de instrucção publica se examinará o 
ensino em geral. 

O nobre ministro emprestou ao honrado senador 
pelo Maranhão uma proposição que elle não ennunciou ao 
menos hontem; o nobre senador não disse que o ensino 
não podia fazer progresso senão dirigido pela Igreja; o que 
disse foi que a missão do governo não é ensinar, e disse 
uma verdade. 

A missão do governo é a segurança interna e 
externa do paiz. Por accidens, por excepção, é que sua 
acção se faz sentir em um ou outro ramo de trabalho. No 
ramo do ensino alguma intervenção elle deve ter, mas muito 
pouca; 

a liberdade do ensino reclama que se restrinja essa tutella, 
porque a missão do governo não pode ser ensinar. Deve 
vedar que se ensinem theorias subversivas, deve ter uma 
superintendencia sobre isto, mas deixando a liberdade do 
ensino. 

O governo mestre! Mestre de que? 
O governo póde examinar as condições de 

segurança; ainda mesmo no ensino ha estas condições, 
póde fiscalizar mas ensinar tal doutrina do Estado, ensinar 
nas academias certas doutrinas do Sr. ministro do Imperio 
actual, ou do outro, não: o governo não tem por missão 
ensinar. 

Apontou o nobre ministro certos povos onde a 
ignorancia era grande mais isto não tem nada com a 
questão. Em certas épocas a ignorancia era universal e o 
que é certo é que a igreja christã salvou as luzes que 
existiam no mundo, conservo-as na meia edade e depois 
deu grande impulso ao ensino, até que veio interromper de 
certo modo sua acção a reforma; mas o que se sabe no 
mundo tem sua origem na igreja. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Trata-se da instrucção popular. 

O SR. ZACARIAS: – Mesmo a instrucção popular 
póde em um tempo estar atrazada em um paiz sem que se 
possa dizer que isto acontece por causa da religião. 

Neste sentido dá Macaulay um exemplo da 
sociedade ingleza já no fim do seculo XVII; e este autor, que 
é protestante, não attribue esse estado da Inglaterra á 
influencia da religião catholica: a Rainha Maria, esposa do 
principe d'Orange Guilherme III, passava por ser uma 
litterata, e, entretanto, vê-se em uma Biblia que lhe 
offereceram, e que ella aceitou com muito reconhecimento, 
estas palavras escriptas pelo seu proprio punho e que não 
se podem traduzir: – «This book was given the King and I at 
our crow nation – Marie R.» Esta senhora era de muito 
talento e tinha recebido uma educação completa; mas 
escrevia assim sua lingua. Era isto por culpa da influencia 
da religião no ensino? Não, era porque naquelle tempo as 
senhoras, como ainda hoje muitas, queriam distinguir-se 
antes pela voluptuosidade das dansas do que pelo cultivo 
das letras, por isso Macauley sendo tão austero contra a 
religião catholica, não attribue essa desgraça de seu paiz á 
influencia desta religião sobre o ensino civil. 

O 3º ponto, o do provimento das parochias, está 
exhausto; mas o orador comprometteu-se perante o senado 
a restabelecer um discurso do nobre ministro, que não 
apparece na collecção, e vae cumprir esta promessa com o 
auxilio da lei de Cuvier, a lei da harmonia das formas. 
Sabe-se que Cuvier, em apanhando um orgão de um animal 
qualquer, restabelecia-lhe a composição; em apanhando 
um osso, uma vertebra, imaginava as proporções do animal 
pela estreiteza das relações que devia haver entre essa 
vertebra e o resto do corpo. Vae o orador ver se restabelece 
com o auxilio desta lei o fossil que desappareceu, o discurso 
do nobre ministro do Imperio. 

Dizia o senador Pompeu na sessão de 23 de Maio de 
1873: 

ma das causas da decadencia do clero é a não 
observ

«U
ancia do concilio Tridentino e do alvará das 

faculdades com relação aos concursos dos beneficios, e 
essa renuncia que vae fazendo o governo de uma 
inspecção e fiscalisação que lhe compete.» 
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O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. está contra a opinião dos bispos nesse 
ponto.» 

O SR. POMPEO: – Não duvido, mas estou com a 
opinião do concilio, e antes quero ir com a opinião de um 
concilio do que, etc., etc. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Resta saber se convem collar um máo vigario. 

Ora quem é que com estas duas vertebras não 
compõe o discurso que desappareceu? O nobre ministro 
defendeu os bispos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Vou procurar as notas tachygraphicas. 

O SR. ZACARIAS: – E esses apartes nega V. Ex. 
que so désse? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Explicam-se bem. 

O SR. ZACARIAS: – Attendamos ás datas: V. Ex. 
não suppunha então que o conflicto chegasse ao ponto a 
que chegou, estava na boa doutrina, porque cumpre 
confessar que V. Ex. tinha boas idéas a este respeito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tinha e tenho. 

O SR. ZACARIAS: – Não tem, mudou. Empenhar-se 
em um conflicto e não ver sahida senão em uma serie 
interminavel de violencias, isto irrita qualquer homem e V. 
Ex., eu penso, que é homem como qualquer e sujeito a isso.

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

ue está irritado com os 
bispos

RÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 SR. ZACARIAS: – Digo que está irritado com os 
bispos

 SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

S: – Pois eu suspeito que está 
irritadis

. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

O SR. ZACARIAS: – Em 1873 o nobre ministro 
defendi

LMEIDA: – Não queria fazer 
collar u

A DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 SR. ZACARIAS: – No que toca á instrucção 
publica

. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

is é isto mesmo. Se o seu 
ompo

e foi daqui 
estabe

u a ideia de que 
o subs

 substituto, que vai ser collega dos lentes nos 
julgam

o): – Não estou irritado. 
O SR. ZACARIAS: – Digo q
, comigo não. 
O SR. COR
o): – Nem com os bispos nem com V. Ex. a quem 

admiro. 
O
. 
O
o): – Não estou. 
O SR. ZACARIA
simo. 
O SR
o): – E’ mais um emprestimo que V. Ex. quer 

fazer-me. 
c

a os bispos, hoje condemna-os. Então, entendia S. 
Ex. o concilio Tridentino e o alvará das faculdades de 
maneira que não fossem motivo de exigir-se 
constantemente e de todos os bispos o concurso; hoje, 
pensa S. Ex. de outro modo. 

O SR. MENDES DE A
m máo vigario. 
O SR. CORRÊ
o): – Ainda hoje digo que Deus nos livre de um máo 

vigario. 
O
, o nobre ministro não defendeu seu decreto de 

mesas de exames nas provincias nem quanto á legalidade, 
nem quanto á utilidade. Como podia defender a legalidade 

desse decreto? Disse que, autorisado a crear mesas aqui, 
podia creal-as nas provincias; mas as mesas de exames 
aqui fundavam-se em uma lei de 17 de Setembro de 1851, 
que autorisou a reforma do ensino primario e secundario da 
Côrte, entretanto que nenhuma lei autorisou o nobre 
ministro a crear mesas de exames nas provincias; foi uma 
sem cerimonia que não se póde assás censurar: as mesas 
de exames na Côrte fundam-se em uma lei, as mesas de 
exames nas provincias só se fundam no alvedrio do nobre 
ministro. Como, portanto, disse S. Ex. «Mandei crear?» Não 
podia fazel-o. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Foi o decreto que mandou. 

O SR. ZACARIAS: – O decreto não podia mandar 
isto porque V. Ex. não estava autorisado á expedil-o; foi 
uma exhorbitancia. 

E que utilidade resultou dessa infracção de lei a 
pretexto de ensino? A utilidade é negativa, essa medida 
converte-se em um prejuizo formal, porque esses exames 
de provincias relaxam o estudo. Realmente não se póde 
argumentar com um governo que toma uma providencia 
sem autorisação e diz: «Adoptei isto, porque parece-me 
conveniente.» 

Quanto á questão dos oppositores da academia de 
medicina o nobre ministro defendeu-se muito 
improcedentemente. A emenda que partiu do senado e que 
S. Ex. fez cahir na outra camara era no sentido de ficar 
dependente de mera antiguidade o accesso dos 
oppositores, e o nobre ministro disse que aceitaria essa 
idéa se porventura fosse concebida nos termos em que está 
a disposição da escola polytechnica, cujo regulamento, 
approvado pelo decreto de 25 de Abril do anno passado, diz 
no art. 23: «Só haverá um concurso para os logares de 
substitutos. As vagas de lentes ou professores serão 
prehenchidas em cada concurso pelos substitutos mais 
antigos e por decreto do governo, procedendo informação 
da congregação sobre o comportamento moral e aptidão 
scientifica dos mesmos substitutos.» 

O SR
o): – Está ahi a cautela. 
O SR. ZACARIAS: – Po
rtamento for reprehensivel o substituto poderá ser 

jubilado em conformidade destes estatutos. 
Diz o nobre ministro que se a emenda qu
lecendo pura e simplesmente a antiguidade, 

tornando o accesso do substituto dependente sómente do 
exercicio, fosse acompanhada da clausula saudavel do 
decreto da escola polytechnica, S. Ex. lhe daria sua 
approvação, mas esta clausula é que nunca passará com o 
voto do orador; essa clausula é terrivel. 

O senado votou e o orador sustento
tituto em medicina não dependesse mais do juizo dos 

lentes. 
Esse
entos e mais trabalhos, dizia o orador, se ficar 

dependente do bom juizo, de informações dos lentes no 
novo concurso, terá pela frente aquelles a quem tem 
offendido. Para, portanto, o substituto ser independente, 
cumpre que não dependam mais de concurso. 
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O nobre ministro substitue ao concurso esta idéa 
perigosa, que é uma informação da congregação a respeito 
do comportamento e aptidão scientifica do individuo, a qual 
póde servir de base a uma aposentadoria. Isto não quer o 
orador, prefere em todo caso aquillo que recusou o anno 
passado, isto é, que o substituto passe por um novo 
concurso, porque ao menos vae dar prova publica de sua 
aptidão, e isto póde cohibir um pouco o juizo dos lentes; 
mas ficar o accesso dependente da antiguidade e 
antiguidade sujeita a estas informações sinistras, 
subterraneas das congregações, é um mal immenso no 
ensino. 

Se o orador contesta o direito que teem o lente de 
excluir em concurso os substitutos que não lhe convenham, 
como poderia admittir que sejam excluidos por uma 
informação da congregação? 

Isto não attende ao bem do serviço, é somente 
encaminhado a garantir a subserviencia da classe dos 
substitutos á dos lentes. 

Na academia de direito o substituto é independentes 
porque só depende do tempo; é, como os lentes, um juiz 
que tem a mesma esphera; não depende mais do juizo dos 
lentes. 

Não fallará muito o orador a respeito dos donativos, 
porque o nobre ministro, deu-lhe esperança de que se 
houver insistencia aceitará neste sentido uma emenda e o 
orador compromette-se a fazel-a em occasião propria. Quer 
que se aceitem os donativos, acha que se devem aceitar 
para a instrucção; por consequencia é um fundo especial de 
que o governo deve dispor conforme determinação 
legislativa. 

Por exemplo, a assembléa geral adopta a creação 
de uma universidade; póde mandar que se applique o fundo 
existente, reforçado com taes e taes quantias. Se a 
assembléa geral, á vista da informação do governo, 
resolvesse dotar a esta capital de um grande numero de 
edificios para o ensino, applicasse esses donativos. O que o 
orador quer é vedar sómente a irregularidade, porque no 
systema vigente, em sua opinião abusivo, o nobre ministro 
do Imperio manda recolher ao thesouro a titulo de deposito 
certas quantias e depois applica-as como entende, 
declarando-se procurador dos particulares. 

O nobre ministro rebaixa-se dizendo isto; S. Ex. 
nunca póde ser procurador de um particular. No caso da 
guerra recibião-se fundos, voluntariamente dados; 
mandaram-se para aquella guerra que era conhecida, cujo 
fim era determinado. 

Recebem-se donativos para o hispicio de Pedro II; o 
fim está determinado, a idéa está assentada; já se sabe o 
que se vae fazer com esses fundos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando eu recebo os donativos, sei o fim para 
que são destinados. 

O SR. ZACARIAS: – Perdoe-me, o nobre ministro 
não é procurador dos particulares, V. Ex. recebe essas 
quantias e manda fazer uma casa de tal tamanho, o publico 
não sabe disto, e depois V. Ex. offerece a obra ao povo isto 
não é regular. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Qual é a differença que se dá? 

O SR. ZACARIAS: – A differença é que V. Ex. 
reserva-se a applicação; recebe o donativo e o applica na 
construcção de uma casa; qual a planta desse edificio? Não 
sabemos. Quem mandou applicar esse donativo? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas, se o governo está construindo uma casa, e 
o particular diz: «Concorro com tanto para esta obra?» 

O Sr. Zacarias concorre para a instrucção e não e 
para tal casa com taes dimensões. 

Isto é amesquinhar o serviço e crear para o actual 
ministro do Imperio um fundo que nunca nenhum ministro 
do Imperio teve. Quando lhe parece compra uma casa; não 
se póde pedir-lhe contas, porque diz: «é para a instrucção 
publica.» S. Ex. em sua rectidão ha de reconhecer que 
estas considerações não inspiradas por nenhum odio, mas 
sómente pelo desejo de regularisar este serviço. S. Ex. 
póde ser substituido por outro que tenha plano diverso; 
então como é que se confiam esses fundos simplesmente á 
vontade do ministro? 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A respeito do hospicio faz-se assim. 

O SR. ZACARIAS: – E’ essa uma obra conhecida ha 
20 annos, detalhada, com sua planta. Aquelle edificio é do 
governo, póde-se dizer; foi o governo quem o mandou 
crear, e deu-lhe um fundo que é reforçado por donativos 
particulares, os quaes são applicados á construcção da 
parte que faltar. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Ahi está ás moscas 
o Club Fluminense, comprado pelo governo. 

O SR. ZACARIAS: – Do modo porque se procede 
fica o ministerio do Imperio mais rico que os outros. Ora, 
nenhum, ministro póde dispôr de dinheiro sem ser pelo 
orçamento. Quando o orçamento dá-lhe certa quantia, 
dentro desta quantia elle teem latitude para applicar deste 
ou daquelle modo, mas para o fim determinado na lei. Que 
mal fazia que o nobre ministro recebesse esses donativos, 
os pozesse no thesouro, communicasse ás camaras e lhes 
dissesse, por exemplo: «Quero fazer 12 soffriveis casas 
para o ensino primario?» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A regra de V. Ex. deve ser para tudo, para o 
hospicio tambem. 

O SR. ZACARIAS: – A do hospicio é de lei. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Desde que se convertam os donativos em renda 
não podem os do hospicio ser applicados senão por 
deliberação do poder legislativo. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. sabe o que ha a respeito 
do hospicio; nada inventei, executo o que achei 
estabelecido desde aquella data; nenhum ministro tem 
recebido menor numero de representações do provedor da 
Santa Casa do que V. Ex. de mim. A pratica é esta: se 
alguem pretende uma graça, dando para o hospicio uma 
quantia, eu mando o nome para o governo sem 
recommendal-o, excepto quando o conheço; e no caso 
contrario sujeito-o ás informações do ministro. Quando lá 
chega o dinheiro, é escripturado para o fim designado, e 
communica-se ao governo. 
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O provedor não pode desviar daquelle dinheiro 
quantia alguma para mandar fazer um chalet, é só para 
aquelle fim; mas V. Ex. não, faz o que lhe parece dos 
dinheiros offerecidos para a instrucção publica, porque diz 
que é procurador dos particulares. Não, é contribuição 
voluntaria que deve ter applicação especial; não se salvam 
os bons principios mandando-a depositar no thesouro; é 
preciso que como renda figure no orçamento e tenha a 
applicação que o ministro pedir ás camaras. 

E porque se tem fallado na Empreza Funeraria, 
saiba o nobre ministro que se equivocou pensado que o 
orador talvez desejasse uma defeza da sua administração 
perante as camaras. Nunca lhe pedio isto, nem póde 
desejar. O nobre ministro ponderou que não tomou a 
palavra na camara, porque tratou-se de factos de que não 
tinha noticia; mas não foi isto; o deputado que tratou da 
materia na camara citou pequenos factos de que o orador 
não fallou aqui, e de que o nobre ministro não devia 
occupar-se; não era isto que S. Ex. devia tomar em 
consideração. 

O que o orador estranhou foi que, sendo atacada por 
aquelle deputado uma instituição do governo commettida 
por certo tempo á Misericordia, o nobre ministro não tirasse 
com sua palavra autorisada de sobre essa instituição o 
estygma que lhe lançava o representante pelo municipio 
neutro; isto é que é sério. 

O deputado dizia: – Ha um monopolio escandaloso 
que se exerce sobre cadaveres; a Misericordia achou ahi 
uma California; faz lucro fabuloso; cumpre acabar como 
isto; encampe o governo o contrato.» 

Ora, estes factos estão ao alcance do nobre ministro. 
Se S. Ex. examinasse, se lesse os papeis que o orador lhe 
tem mandado, os balanços e relatorios da Santa Casa, veria 
tudo isso explicado. 

A empreza vai-se libertando dos emprestimos, que 
contrahiram os Srs. José Clemente e marquez de Abrantes, 
a bem das ordens do governo para estabelecer 
emfermarias em diversos logares; seus lucros são nenhuns, 
e para a Misericordia nem dez réis; de sorte que se S. Ex. 
quizesse encampar o contrato o orador á frente da 
irmandade elogiaria a sua disposição, lhe entregava esse 
serviço que tem sido um onus para a Santa Casa. 

Mas o representante pelo municipio neutro atacou a 
instituição em si; não quer mais privilegio, e o nobre ministro 
não defendeu o serviço do governo que a Misericordia está 
fazendo por um contrato, porque o deputado fallou de um ou 
outro facto de que S. Ex. não tinha noticia, por exemplo, que 
no enterro do marquez de Bomfim, um dos animaes 
fraqueou, pelo que houve de se pedir uma mula para 
substituir o cavallo, formando uma parelha ao gosto do 
defunto Paula Candido. O orador não tocou nisto, quando 
fallou, nem quisera que o nobre ministro se occupasse com 
essas nihilidades. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Assim como, no que se refere ao governo V. Ex. 
não tem que tomar as dôres. 

O SR. ZACARIAS: – Aqui os interesses são 
communs, do governo que concedeu e da Misericordia que 
é concessionario. 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. ZACARIAS: – Perdôe-me, V. Ex., não é uma 
veleidade minha; desejo que o governo se compenetre da 
necessidade ou desnecessidade da instituição e 
providencie de conformidade, porque a desmoralisa, senão 
disser que mantem essa instituição, uma das melhores 
cousas que a legislatura fez em 1850; ou então a extinga. 

V. Ex. sabe muito bem, que por exemplo, anda ahi 
um certo individuo a reclamar contra a multa de 100$ que se 
exigiu delle para retirar os ossos de um filho para um outro 
cemiterio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E mais ainda se 
exigiu. 

O SR. ZACARIAS: – Não; foram 100$ e isto é de lei. 
A lei de 1850, estabelecendo o privilegio, mandou crear 
cemiterios publicos onde fossem enterrados todos 
individuos que não fossem irmãos de certas irmandades 
que tinham cemiterios particulares por concessão especial 
do governo. 

No regulamento do governo e não do provedor, 
diz-se que se acaso alguma dessas irmandades receber em 
seu cemiterio cadaveres de pessoas que não sejam seus 
irmãos, ou mesmo ossos para depositar, pague á Santa 
Casa a multa de 200$, além de restituir tambem tudo quanto 
tenha recebido da parte para esse enterro. E’, portanto 
prohibida a sahida de ossos para a cidade, porque se vão 
para qualquer paiz estrangeiro, permitte-se a trasladação, 
uma vez que se lavre um termo no sentido de que em um 
praso dado virá a declaração de que os ossos chegaram a 
seu destino. 

Na cidade não se permitte isto, porque se destruiria o 
monopolio. Então a administração da Misericordia querendo 
attenuar a multa de 200$ determinou que, quando alguem 
pedisse a retirada de ossos para um desses cemiterios, que 
não os podem ter, e que os recebem mediante 80$ que lhes 
pagam, segundo os seus regulamentos, pagasse á Santa 
Casa 100$. Eis aqui em que se funda esse direito; é uma 
disposição vigente attenuada pela Santa Casa. Se se 
houvesse de pôr em duvida esse direito em todo o seu rigor, 
a multa de 200$. 

O orador escusa dizer que se se persuadisse de que 
nesse emprego em que está... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – São ossos muito 
caros. 

O SR. ZACARIAS: – Pois V. Ex. descubrirá um meio 
de os tornar mais baratos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O meio é acabar 
com o monopolio da Santa Casa. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem, tome V. Ex. a 
palavra e combata o monopolio; a occasião é propria. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. Peço a 
palavra. 

O SR. ZACARIAS: – Quero que o nobre ministro 
diga se convém ou não a instituição e não que deixou de 
pedir a palavra porque ignorava certos factos particulares. 
O que quero é franqueza. Interprete os sentimentos da 
Santa Casa dizendo que é um onus para ella aquelle 
serviço; não se comprehende elle na sua missão; mas os 
meus antecessores o tem desempenhado perfeitamente. 
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A Santa Casa não poderá cumprir seus deveres se fôr 
grassando a opinião de que o governo partilha essas 
censuras e acha máo o monopolio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acho que tem rasão 
os que assim pensão. 

O Sr. Zacarias quero levar a questão ao terreno dos 
principios; aquelle serviço é do governo; pergunta ao nobre 
ministro: acabando o tempo da concessão o governo 
extingue o monopolio, torna-o direito commum? Se o tornar, 
então appreciaremos essa manifestação da liberdade; tome 
já se quizer o serviço da Empreza Funeraria ou passe-o ao 
publico. A verdade é que, repetirá pela terceira ou quarta 
vez, a Misericordia não tem lucrado delle um ceitil, nem 
lucrará nunca; nunca pôde tirar daquella caixa dez tostões 
para si; toda a renda é applicada ao serviço mortuario só; e 
não é nada em comparação das quantias precisas para que 
semelhante serviço chegue ao gráo de perfeição que deve 
ter. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem). 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
Finda a hora, o Sr. presidente deu para a ordem do 

dia 10: 
1ª parte até a’s 2 horas. – Continuação da discussão 

adiada do art. 2º da proposta do orçamento. 
2ª parte as 2 horas. – As materias já designadas. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 
23ª SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Pareceres da commissão de emprezas 

privilegiadas. – Projecto de lei. – Discurso e requerimento 
do Sr. Vieira da Silva. – Discurso do Sr. presidente do 
conselho. – Ordem do Dia. – Orçamento do Imperio. – 
Discursos dos Srs. Saraiva e Silveira da Motta. – Pensões. 

 

 

’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
achara

parecer com causa participada os 
Srs. ba

A
m-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: visconde 

de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, barão da 
Laguna, Silveira da Motta, Barros Barreto, Chichorro, 
Godoy, barão de Camargos, duque de Caxias, barão de 
Maroim, Firmino, Leitão da Cunha, visconde do Rio Grande, 
Saraiva, visconde do Bom Retiro, Figueira de Mello, 
Zacarias, Vieira da Silva, Diniz, visconde de Caravellas, 
barão de Cotegipe, visconde de Abaeté, visconde do Rio 
Branco, Antão, Mendes de Almeida e visconde de 
Nictheroy. 

Deixaram de com
rão de Pirapama, conde de Paependy, Jaguaribe, 

Paula Pessoa, Junqueira, Fernandes da Cunha, Jobim, 
Cunha Figueiredo, Nabuco, visconde de Camaragibe e 
visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz e visconde de Suassuna. 

Não houve expediente. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes. 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 
PRIVILEGIADAS. 

 
Petição da companhia de S. Christovão. 

 
A’ commissão de emprezas privilegiadas foi 

presente uma petição da companhia de S. Christovão, 
acompanhada de um impresso sob o titulo: «Representação 
dirigida á assembléa geral legislativa», e na qual requer 
que, instituidos os exames e estudos necessarios, se 
decretem medidas legislativas, que possam assegurar a 
sorte das emprezas que se abalaçarem a grandes 
commettimentos de utilidade publica, protegendo os direitos 
das industrias creadas á sombra de estipulações 
contrahidas com os poderes constituidos e garantindo a 
effectividade dos privilegios e favores usuaes e 
indispensaveis a taes emprezas. 

Da longa exposição feita pela peticionaria no 
impresso alludido, vê-se que serve de motivo á sua 
representação o facto de haver o governo imperial 
concedido a outras companhias o direito de estabelecerem 
linhas de diligencias sobre trilhos de ferro entre a Côrte e os 
suburbios comprehendidos na zona do privilegio 
anteriormente a ella outorgado por varios decretos e com 
manifesta violação da clausula em todos expressamente 
estipulada de que, antes de terminado o prazo da 
concessão, não poderia o governo autorisar outras linhas 
ferreas nas mesmas direcções. 

A commissão abstem-se de entrar na apreciação 
dos factos adduzidos e submettidos ao seu exame, já 
porque, ou se considerem as questões que elles suscitam 
da alçada do contencioso administrativo nos termos da lei n. 
234 de 1841 e do regulamento n. 124 de 1842, ou 
comprehendidas na jurisdicção ordinaria dos tribunaes 
judiciaes, cumpria antes de tudo demonstrar-se a 
insufficiencia e inefficacia das leis vigentes para a garantia 
dos direitos das emprezas privadas em suas relações com a 
administração publica; e já porque, reconhecida a 
necessidade das medidas solicitadas, a outra commissão 
caberia, propol-as, que não a de emprezas privilegiadas, 
adstricta como é a natureza de seu encargo, a conhecer 
unicamente da utilidade das emprezas que se destinam a 
realisar melhoramentos publicos e da extensão e especies 
de favor que lhes devam ser outorgados. 

Assim, pois, entende a commissão que a petição e 
representação juntas devem ser remettidas á commissão 
de legislação, ou conjunctamente a esta e á commissão de 
constituição e poderes, como parece mais conveniente, 
para serem tomadas na consideração que merecerem. 

Sala das commissões do senado, em 9 de Junho de 
1875. – A. M. Nunes Gonçalves. – Barão de Maroim. – 
Uchôa Cavalcanti. 

 
Petição de Severino Lourenço da Costa Leite. 
 
A’ commissão de emprezas privilegiadas foi 

presente uma petição de Severino Lourenço da Costa Leite, 
na qual, allegando ter descoberto diversas fibras textis, e 
uma 
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especialmente para a confecção do papel, todas ellas 
indigenas e de tal importancia que não podem deixar de 
operar uma verdadeira phase de mutação na esphera 
industrial, pede que pela vulgarisação deste invento lhe seja 
decretada uma recompensa adequada, nos termos do art. 
179, §§ 22 e 26 da constituição do Imperio. 

Allega mais o peticionario que as substancias por 
elle descobertas já foram examinadas officialmente, e 
reconhecidas as qualidades superiores que elle lhes 
attribue, como consta do relatorio do ministerio da 
agricultura, commercio e obras publicas do anno de 1873, e 
bem assim que para a vulgarisação e cultura das plantas de 
que são ellas extrahidas já lhe foi proposto pelo governo um 
contrato, a cujas clausulas não julgou conveniente 
subscrever. 

Comquanto nenhuns documentos viessem annexos 
a esta petição, a commissão não tem duvida em admittir 
com exacto o deduzido pelo peticionario, em vista da 
referencia que effectivamente faz á sua descoberta o 
alludido relatorio do ministerio da agricultura, commercio e 
obras publicas, e por isto entende que lhe assiste todo 
direito ao premio ou recompensa que pretende; mas, 
considerando que não lhe foram presentes os termos e 
clausulas do contrato que diz o peticionario ter-lhe sido 
proposto, e que lhe faltam todas as bases para fixar a 
importancia da remuneração e as condições com que deve 
ella ser decretada, é de parecer que, pelo ministerio 
competente, se peçam ao governo as necessarias 
informações, para que possa o senado deliberar com pleno 
conhecimento de causa. 

Sala das commissões, em 9 de Junho de 1875. – A. 
M. Nunes Gonçalves. – Barão de Maroim. – Uchôa 
Cavalcanti. 

Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Tendo comparecido mais os Srs. Paranaguá, Paes 
de Mendonça, Silveira Lobo, Uchôa Cavalcanti, Nunes 
Gonçalves, Teixeira Junior, Sinimbú, Ribeiro da Luz, F. 
Octaviano, Pompeu e marquez de S. Vicente, o Sr. 
presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Nesta occasião foram postos em discussão e 
approvados os requerimentos offerecidos nos pareceres 
que acabavam de ser lidos, da commissão de emprezas 
privilegiadas. 

Foi lido e ficou sobre a mesa para ser apoiado 
opportunamente o seguinte projecto, enviado á mesa pelo 
Sr. senador Ribeiro da Luz: 

 
PROJECTO DE LEI. 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica creado, para o serviço do ministerio da 

marinha, um corpo de engenheiros, que terá a seu cargo o 
desempenho de commissões relativas ás seguintes 
especialidades: 

1ª Construcção naval. 
2ª Machinas a vapor. 
3ª Artilharia e pyrotechnia. 
4ª Hydrographia. 

5ª Pharoes. 
6ª Obras Hydraulicas. 
Art. 2º O pessoal do corpo de engenheiros de 

marinha ficará directamente subordinado ao respectivo 
ministro e compor-se-ha de 20 officiaes, sendo um com a 
patente de chefe de divisão, dous com a de capitão de mar e 
guerra, tres com a de capitão de fragata, tres com a de 
capitão-tenente e 11 com a de primeiro tenente. 

Art. 3º Para organisar o corpo de engenheiros, 
escolherá o governo, dentre os officiaes da armada, e os 
actuaes directores de officinas do arsenal, que tiverem 
graduação militar, os que melhores provas houverem dado 
de habilitações: não podendo, todavia, effectuar a 
transferencia senão no mesmo posto ou no immediato 
superior. 

Art. 4º As vagas deixadas no quadro de officiaes da 
armada, em virtude da execução do artigo antecedente, 
serão preenchidas na fórma da lei; ficando, porém, reduzido 
a 150 o numero de primeiros tenentes, e a 200 o de 
segundos tenentes do mesmo quadro. 

Art. 5º Os officiaes do corpo de engenheiros ficam 
sujeitos á mesma disciplina dos officiaes da armada, e terão 
direito ao monte-pio, reforma, habito de Aviz e em geral a 
todas as concessões feitas a estes. 

Art. 6º Os logares nos postos superiores, que não 
forem providos por occasião de organisar-se o corpo, e as 
vagas que se derem posteriormente serão preenchidas 
pelos officiaes de maior merecimento que já tiverem no 
mesmo corpo, pelo menos, um anno de serviço no posto 
immediatamente inferior. 

As vagas no posto de primeiro tenente serão 
preenchidas mediante concurso pelos primeiros e segundos 
tenentes da armada habilitados na especialidade em que se 
derem as referidas vagas, preferindo-se, em igualdade de 
circumstancias, os que tiverem estudado na Europa, em 
observancia do disposto no art. 129 do regulamento n. 4720 
de 22 de Abril de 1871. 

Art. 7º O governo expedirá regulamento para 
execução da presente lei. 

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do senado, 10 de Junho de 1875. – J. D. 
Ribeiro da Luz. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O thesouro nacional 
expediu ás provincias uma circular, datada de 18 de 
Fevereiro do corrente anno, mandando observar o aviso de 
7 de Novembro de 1874, expedido á thesouraria de S. 
Paulo. 

O aviso de 1874, que a circular de 18 de Fevereiro 
do corrente anno manda observar em todas as 
thesourarias, determina que aos empregados dos feitos da 
fazenda se não paguem custas adiantadas, e mas somente 
depois de findos os processos. 

A circular diz isto: «Que o pagamento adiantado das 
custas, que competem aos empregados daquelle juizo (dos 
feitos da fazenda) não é tambem admissivel; pois só deve 
ser feito depois de cobradas as dividas com o competente 
sello e procuratorio nos termos da legislação em vigor.» 

Esta circular foi entendida litteralmente na provincia 
do Maranhão, posto que com grave prejuizo dos 
vencimentos, 
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que competem aos empregados dos feitos da fazenda. A 
legislação em vigor, a que a circular se refere, só trata 
daquelles empregados dos feitos da fazenda que percebem 
ordenados fixos, mas não dos que apenas teem as custas 
dos processos, caso em que se acham os empregados dos 
feitos da fazenda da provincia do Maranhão. No momento 
em que se executar a circular, ficam elles privados de 
vencimentos e eu creio que o nobre ministro da fazenda, 
que se acha presente, ha de concordar comigo em que, 
sem uma providencia pela qual se indemnise os 
empregados que deixam de perceber custas, não se lhes 
póde applicar o aviso expedido á thesouraria da provincia 
de S. Paulo. 

A legislação em vigor, a que se allude na circular de 
18 Fevereiro, não é outra se não a que se acha contida nas 
instrucções de 28 de Abril de 1851. 

Ahi se diz que: «nos processos contenciosos de 
qualquer natureza, os ditos juizes, escrivães e officiaes de 
justiça, não receberão os salarios, assignaturas e 
braçagens que lhes forem devidos por actos e diligencias 
que requererem e promoverem os procuradores do juizo 
dos feitos ou outros agentes da fazenda nacional; mas nos 
mesmos processos lhes serão averbados para, afinal, lh’as 
pagarem as partes vencidas; nada havendo da fazenda 
nacional, se for ella que decahir.» 

O art. 4º diz: «Os juizes, escrivães, officiaes de 
justiça, «que não vencem ordenados», serão pagos pela 
fazenda nacional dos salarios, assignaturas e braçagens, 
que lhes forem devidos, na fórma do regimento, á medida 
que, requeridos por parte da fazenda nacional, praticarem 
os actos e diligencias de seus officios, tanto nos processos 
ex-officio, como nos contenciosos de qualquer natureza.» 

Este é que é o artigo applicavel á provincia do 
Maranhão, onde os empregados dos feitos da fazenda não 
recebem ordenado. Chegando alli a circular a que alludi, 
consta que a thesouraria a entendeu muito litteralmente, 
applicando-a aos empregados dos feitos da fazenda, que 
estão privados de vencimentos. 

Ora, no seu relatorio o nobre ministro pede 
providencias, ou autorisação para a reforma do juizo dos 
feitos da fazenda. Mas não ha de ser por este meio que a 
reforma se fará. Como S. Ex. sabe, é a contadoria que 
extrahe as contas que vão para o juizo. O juiz nada tem que 
vêr com a cobrança administrativa, e sim com a cobrança 
judicial. Desde que essas contas são remettidas pela 
contadoria, segue-se a expedição pelo juiz do mandado 
para a execução da parte, e os demais tramites marcados 
na lei. Ora, o empregado dos feitos da fazenda não tem 
culpa que nos mandados, que se expedem contra 
devedores della, se incluam pessoas, que não estão no 
caso de pagar, ou porque já morreram, ou porque se 
ausentaram, etc.; prival-os, pois, de seus emolumentos é 
cercear de tal fórma o officio, que duvido que S. Ex. 
encontre quem o queira exercer, pelo menos, como hoje é 
exercido na provincia do Maranhão, onde o actual 
serventuario que, creio, o nobre ministro, conhece, é não 
sómente empregado zeloso e muito distincto, como 
habilissimo no seu officio. 

Não mandarei requerimento á mesa, visto que, tendo 
o nobre ministro ouvido esta breve esposição, acredito que 
S. Ex. tomará o assumpto em consideração, e, 
examinado-o, explicará o verdadeiro sentido da circular 
que, 

na minha opinião, não tem applicação aos empregados dos 
feitos da fazenda, que não percebem ordenado. 

A mesma providencia, de que não se pague se não 
no fim do processo, em que a fazenda decahe, só poderá 
applicar-se a empregados que teem ordenado fixo e não 
áquelles que não teem vencimentos. 

Sei que na provincia do Maranhão existem muitas 
execuções, que não podem ter andamento, porque a maior 
parte dos executados tem se ausentado, tem morrido, e 
outros se acham em estado de insolvabilidade, 
cabendo-lhes applicar a disposição do decreto de 1851, na 
parte das execuções, afim de eliminal-os do quadro da 
divida publica, negocio gravissimo, a que convém proceder 
mais com muito criterio. Ha pois muitos devedores contra os 
quaes os escrivães teem expedido mandado, e os officiaes 
de justiça feito as necessarias notificações, ou intimações, 
lançando nos autos as diligencias a que procederam, não 
sendo, entretanto, possivel dar andamento a estes 
processos; mas, como deixar de pagar aos escrivães o 
trabalho desses actos, quando elles não percebem nada 
dos cofres publicos? 

Peço, pois, ao nobre ministro que, considerando a 
materia da sua circular, faça descriminar dos empregados 
dos feitos aquelles que percebem vencimentos dos que 
nada percebem dos cofres publicos. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Não está nada em 
discussão. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Não ha nada em discussão. 
E’ preciso um requerimento. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Neste caso eu mando 
um requerimento. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

Requerimento. 
 
Requeiro que se peça, pelo ministerio da fazenda, 

informações sobre a intelligencia dada pela thesouraria da 
fazenda do Maranhão, relativamente á circular do thesouro 
nacional de 18 de Fevereiro ultimo, fazendo-a extensiva aos 
empregados do juizo dos feitos, que não percebem 
vencimento dos cofres publicos. – Vieira da Silva. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Sr. presidente, não posso dizer ao nobre 
senador pelo Maranhão se com effeito veio ao thesouro 
alguma representação a respeito da circular de 18 de 
Fevereiro ultimo. 

Como se vê da lettra da circular, ella não 
estabeleceu regras novas; reporta-se a instrucções, que ha 
muito tempo estavam em vigor; desperta a execução de 
ordens preexistentes. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Diz o nobre senador que a circular foi 
entendida de modo, que dahi resulta muito sensivel 
detrimento aos empregados 
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do juizo dos feitos da fazenda, que não percebem 
vencimentos, e vivem apenas de porcentagens e custas. 

Prometto ao nobre senador que vou tomar 
conhecimento deste negocio e me apressarei a dar 
qualquer providencia, que concilie os interesses da fazenda 
nacional com a remuneração, que é devida a esses 
funccionarios publicos. 

A circular, repito, não teve por fim innovar regras a 
este respeito, despertou, como disse, o cumprimento de 
ordens ha muito expedidas. 

O Sr. Vieira da Silva pediu para retirar o seu 
requerimento e o senado consentiu. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. visconde de Nitherohy, Silveira da Motta e 
Saraiva, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão do projecto do orçamento 
para o exercicio de 1875 a 1876 no art. 2º relativo ás 
despezas do ministerio do Imperio. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, o ministerio do 
Imperio vae assumindo cada dia maior importancia, já pela 
gravidade das questões, cuja solução lhe cabe, já pelo 
algarismo que despende. 

Não me proponho acompanhar a discussão em todo 
o desenvolvimento, que tem tido. Desejo apenas fazer 
algumas observações, formular algumas queixas, e, se o 
nobre ministro me permitte, tomarei tambem a liberdade de 
dirigir-lhe algumas censuras. Mas as censuras que 
pretendo formular não teem por fim irritar o nobre ministro. 
Pretendo sómente offerecer ao nobre ministro assumptos 
de meditação, para que possa S. Ex. resolver melhor as 
questões que interessam ao seu ministerio. 

Sr. presidente, basta lêr as verbas do orçamento do 
Imperio para vêr a importancia das materias de que este 
ministerio se occupa. – Administrações provinciaes, ensino 
publico, saude publica, municipalidades, e a reforma politica 
por excellencia, a reforma eleitoral, são questões de cuja 
solução depende talvez o futuro das instituições livres do 
paiz. – Conforme forem resolvidas as questões do ensino e 
as questões praticas da reforma eleitoral, as nossas 
instituições serão consolidadas ou tenderão a destruir-se. 

Come

questã

çarei o meu discurso pelo exame das 
admini

a do relatorio, que só veio hoje 
e por i

O SR. SARAIVA: – Não digo que não tenha pago os 
juros; d

r 
Pernam

 Nesse contrato houve uma emenda o presidente 
talvez 

 V. Ex. que fiquei impressionado, porque dizia elle: 
«De d

s, tenho 
verifica

. SARAIVA: – Não entrarei nessa magna 
sas assembléas 

provinc

revelam, a gravidade desse estado, 
muitos

strações provinciaes. 
Sr. presidente, a leitur
sso apenas pude lêr de passagem, mostra que as 

assembléas e os governos provinciaes estão nos maiores 
apuros; todas as assembléas provinciaes mostram 
tendencias para augmentar os impostos e invadir o dominio 
do que até hoje se tem entendido pertencer á esphera dos 
poderes geraes. Impostos sobre a importação já existem 
em diversas provincias, e tudo isto indica que ellas sentem 
difficuldades reaes para acudir aos diversos serviços a que 
teem de prover. 

Se eu podesse fazer o exame das rendas 
provinciaes, mostraria que as provincias estão quasi em 
estado de banca-rota; muitas ha que não pagam os premios 
de suas apolices. A de Pernambuco, que o nobre ministro 
conhece, é uma das que se acham mais gravadas por 
dividas. 

O SR. BARROS BARRETO: – Não apoiado, tem até 
reduzido sua divida, e nunca faltou ao pagamento dos juros.

igo que é uma das mais oneradas por dividas. 
E, Sr. presidente, o aparte do nobre senador po
buco, desperta-me a lembrança de um facto de que 

tive noticia, e que não refereria, se não ouvisse este aparte.
O presidente da provincia fez um contrato para o de 

esgotos.
actuado pela difficuldade de fazer pagamentos em 

grande escala, disse aos contratadores que não pagava o 
que a provincia estava devendo, porque no contrato havia 
uma entrelinha e não se sabia se ella exprimia ou não uma 
fraude! 

Li um folheto do Sr. Law, agente da companhia, e 
declaro a

uas uma: ou a fraude existiu no contrato, ou não 
existiu; no primeiro caso o que me admira é não vêr na 
cadêa os falsificadores do contrato; no segundo caso, 
permitta V. Ex. que lhe diga (continuava o Sr. Law), é uma 
evasiva a que a provincia recorre para deixar de pagar o que 
deve, e para o que talvez não tenha meios.» 

Desde então, acompanhando o que se tem dito 
naquella provincia, porque leio os seus periodico

do que o estado das rendas provinciaes é máo. Na 
minha provincia tambem a divida augmenta e o mesmo 
acontece na do Rio de Janeiro, apezar dos seus grandes 
recursos. Tudo isto o que indica, Sr. presidente? Indica um 
máo estar em todas as provincias, indica que ellas querem 
progredir, mas não podem por falta talvez de recursos 
legaes, isto é, porque não podem impôr, senão de maneira 
muito limitada. 

O SR. PARANAGUÁ: – Ou porque gastam mais do 
que podem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E mal. 
O SR
o – se as attribuições de nos
iaes, no que diz respeito á imposição, devem ser 

ampliadas ou restringidas; o fim que tenho agora em vista é 
mostrar ao nobre ministro que S. Ex., ou o ministerio a que 
pertence, não tem dado toda a devida consideração a estes 
factos, porque não tem ligado a necessaria importancia á 
escolha de presidentes para as diversas provincias do 
Imperio. 

Sr. presidente, o estado do paiz é grave. Quando os 
liberaes se levantam e 

 riem, acreditando que nós somos pessimistas, que 
queremos exagerar o máo estado do paiz, talvez para ter o 
prazer de succeder ao nobre ministro; mas a verdade é que, 
quando a opposição tem demonstrado, por mais de uma 
vez, a gravidade do nosso estado, tem sido guiada por 
nobre patriotismo. Nós não temos em vista succeder ao 
ministerio actual nas difficuldades que elle tem creado; elle 
que resolva essas difficuldades; mas tambem estamos no 
nosso direito chamando a attenção do 
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governo para a necessidade de escolher optimos 
presidentes de provincia. 

Senhores, é muito bom, muito commodo para as 
influencias politicas não quererem governar as provincias e 
darem em cada uma dellas um homem por si; mas isto 
arruina o Imperio. 

Diz-se que nossas assembléas provinciaes teem 
sido dissipadoras dos dinheiros publicos; mas qual a razão 
por que tal acontece? Tenho sido presidente de provincia e 
fui presidente quando não tinha nem a experiencia, nem o 
prestigio que poderia ter hoje; começava apenas a minha 
carreira politica; entretanto sempre tive a fortuna de 
harmonisar-me com as assembléas provinciaes e obter 
dellas que zelassem os dinheiros publicos. Porque não se 
dá o mesmo facto hoje com os presidentes escolhidos pelo 
ministerio actual? Por uma razão muito simples e que está 
na consciencia de todos os nobres ministros. 

Ss. Exs. teem necessidade de uma maioria na 
camara dos Srs. deputados, que applauda todos os seus 
actos, mesmo aquelles que não estão nos desejos de seu 
proprio partido, e então acham-se em uma perpetua e 
completa dependencia de 20, 30, 40 deputados, que 
impoem os presidentes e que não deixam os Srs. ministros 
fazer as melhores e mais convenientes nomeações. 

E’ assim que nós vemos, por exemplo, que se 
annuncia a nomeação de um presidente e no dia seguinte 
as gazetas dizem que não se tratou de tal nomeação. Ainda 
o anno passado sahi eu da Côrte convencido de que tinha 
sido escolhido presidente da Bahia o nobre senador pela 
Parahyba; quando, ao chegar alli, perguntaram-me por 
noticias politicas, respondi: «Nova nomeação de 
presidente»; essa nomeação, porém, foi cassada depois, 
porque? Não foram os interesses da Bahia que actuaram no 
animo do ministerio, não só para a demissão do actual 
presidente e nomeação do novo, como para a revogação 
desta nomeação; foram os interesses que se agitaram na 
camara temporaria. 

Por isso digo eu que essa fraqueza do ministerio 
perante sua maioria; essa fraqueza que faz, segundo uns, a 
gloria do nobre ministro do Imperio, e que fará, segundo 
outros, o seu remorso eterno; essa necessidade de manter 
e conservar uma maioria na camara dos Srs. deputados, 
tem sido e ha de ser a explicação de todos os factos 
condemnados do ministerio actual, e mesmo talvez seja 
essa fraqueza do ministerio perante a camara dos Srs. 
deputados a explicação dos seus ultimos grandes 
desastres. A necessidade que o ministerio tem de agradar a 
um certo numero de pessoas para que possa viver, é, em 
resumo, a explicação de tudo isso. 

E, Sr. presidente, eu acredito que o nobre ministro do 
Imperio é o que tem mais força de vontade no actual 
gabinete. 

Mas, ao passo que reconheço no nobre ministro do 
Imperio esta qualidade e uma outra mais – a dedicação 
absoluta aos seus amigos – noto em S. Ex. um grave 
defeito; e é que o nobre ministro é sempre conduzido pelo 
espirito de partido e a tal ponto que S. Ex. se esquece mais 
de uma vez do que deve a si mesmo. 

Sr. presidente, a provincia de Pernambuco nos 
ultimos tempos do ministerio Itaborahy, e creio que nos 
principios do ministerio do marquez de S. Vicente, tinha tido 
a 

fortuna de contar presidentes moderados, presidentes que 
mereceram os elogios do partido liberal naquella provincia; 
eu me refiro ao Sr. Diogo Velho e ao nobre senador pela 
provincia da Parahyba, que todos nós conhecemos que tem 
espirito de partido, mas que possue um bom coração e que 
naturalmente nunca ha de ser violento como outros o 
poderão ser... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ambos foram nomeados para alli. 
O SR. SARAIVA: – Pois bem Sr. presidente: estes 

presidentes moderados que obtiveram os elogios até do 
partido adverso, foram immediatamente substituidos por 
uma pessoa da amizade intima, e até compadre do nobre 
ministro do Imperio; e desde então esse presidente, que 
durou quasi tres annos, estabeleceu uma luta terrivel com o 
partido contrario. E para que o senado possa apreciar o 
caracter de semelhante luta, basta-me somente indicar os 
artigos de jornaes mandados escrever pelo presidente, e os 
escriptos no jornal liberal, por onde se reconhecerá que 
essa luta foi a mais viva, a mais apaixonada que podia ser! 

Os doestos, os insultos eram lançados pelo 
presidente da provincia aos caracteres mais honrados do 
partido liberal em Pernambuco. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não apoiado. 

O SR. SARAIVA: – Pelo presidente da provincia ou 
por elle mandados escrever na gazeta official. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não apoiado. 

O SR. SARAIVA: – Os homens que não teem o 
encargo de examinar o estado politico da provincia de 
Pernambuco, viam com pesar o ministro do Imperio 
sustentar naquella provincia um moço, que póde ter altos 
dotes, ser muito intelligente, dispor de grandes qualidades 
administrativas, mas que estava em um estado de irritação, 
que o tornava incapaz de continuar a gerir os negocios da 
provincia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A sua administração ha de ser julgada depois, e 
devidamente apreciada. 

O SR. ZACARIAS: – Ha de ser bem apreciada, e já 
o é... 

O SR. SARAIVA: – Eu quero sómente fazer 
observações, como disse, que levem o nobre ministro do 
Imperio a considerar melhor os assumptos, que correm por 
sua repartição. 

Não desejo offender o nobre ministro; desejo apenas 
que S. Ex. se colloque em melhor caminho. 

O nobre ministro é um homem de provincia, que 
ainda não póde querer governar as provincias todas aqui da 
Côrte; mas, vendo que as provincias devem estar 
resignadas a ser governadas pelos homens influentes do 
Rio de Janeiro, era de esperar que S. Ex. fosse mais 
interessado em que o partido conservador em Pernambuco 
tratasse melhor os proscriptos de hoje, os liberaes. 

De duas uma: ou o partido conservador, que hoje 
governa, está seguro de que ha de governar sempre 
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o Imperio, ou elle gyra nas evoluções inherentes ao 
systema parlamentar. Se elle ha de governar sempre o 
Imperio, porque tem pae alcaide, é isto uma grande 
calamidade para o paiz, nós todos devemos deplorar que 
um partido politico esteja nessa convicção, porque importa 
ella a morte dos partidos regulares (apoiados) e talvez a 
futura mudança radical das instituições que nos teem dado 
ordem e seguridade, e que nos poderão dar mesmo muita 
liberdade. (Apoiados.) Mas, se não é esta a convicção do 
partido conservador, que está no poder; se este partido 
pensa que amanhã póde ser governado por seus 
adversarios, pergunto ao nobre ministro: não será uma 
imprevidencia inqualificavel perseguir seus patricios em 
Pernambuco, ter um presidente apaixonado que os 
governe? não pensa que amanhã a reacção póde ser mais 
violenta do que é hoje a acção. 

Os liberaes teem os mesmos defeitos dos 
conservadores; nós todos somos feitos da mesma fórma, 
temos virtudes, temos paixões. Os liberaes soffrem 
violencias na provincia de Pernambuco; Temos a 
infelicidade de ver ainda a proscripção pezar sobre todos os 
liberaes e pernambucos. Esse regimen de proscripção V. 
Ex. o mantem em toda a sua extensão naquella provincia, 
quando aliás já se vae attenuando em outras. O nobre 
ministro, seus amigos, seu partido não poderão amanhã 
soffrer as mesmas violencias? porventura o nobre ministro e 
seus amigos poderão exigir moderação de seus 
adversarios, hoje tão injustamente perseguidos. 

O SR. BARROS BARRETO: – Não expõe facto 
nenhum. 

O SR. SARAIVA: – Não posso agora entrar em 
detalhes: Indico uma situação violenta em Pernambuco, e 
assiste-me direito para isso, por que foi sempre a minha 
gloria no governo não fazer violencias, e nem consentir 
nellas. 

Mas, dizia eu: é deploravel que, vivendo nós em uma 
monarchia, não possamos apreciar suas vantagens em 
relação á evolução dos partidos. 

Sr. presidente, quando uma nova eleição dá em 
resultado um presidente novo nos Estados Unidos, em 
Buenos Ayres, em Montevidéo, nessas republicas 
organisadas democraticamente, todo o mundo ahi sabe 
qual é a sua sorte. 

O SR. PARANAGUÁ: – Faz-se taboa raza. 
O SR. SARAIVA: – Faz-se taboa raza. Mas entre 

nós, paiz monarchico, succede a mesma cousa. 
O SR. PARANAGUÁ: – Aqui chama-se derrubadas.
O SR. SARAIVA: – Eu não digo que o nobre ministro 

vá escolher empregados de confiança entre seus 
adversarios; mas todo o homem de bom senso ha de 
lamentar que o partido liberal nas provincias de 
Pernambuco, da Bahia e outras se veja na triste condição 
de, ou renegar sua qualidade ou não poder aspirar, nem 
mesmo á magistratura do paiz! 

a

Se o governo continuar assim, em 10 ou 15 annos 
nós teremos o deploravel espectaculo de um partido senhor 
de todas as posições, de um senado quasi unanime do 
partido conservador e ainda o mais lamentavel espectaculo 
de acharmo-nos na imprescindivel necessidade de 

optar entre uma de duas soluções: ou reformas radicaes, 
indispensaveis ao Estado, ou a formação de um partido 
revolucionario! 

Toda a violencia que ora se exerce no paiz não faz 
mais do que aniquilar nelle um grande partido: – o partido 
liberal monarchico. 

A morte desse partido trará a organisação de um 
partido liberal revolucionario, que tratará de fazer valer seus 
direitos, logo que perder toda a esperança de obter e 
liberdade politica do paiz pelos meios legaes. 

Eu estou convencido destas verdades; mas, vendo a 
inutilidade das reclamações que se levantam contra o que 
hoje se vae praticando, desejaria conservar-me calado e 
guardar silencio absoluto. 

O SR. ZACARIAS: – Isso nunca. 
O SR. SARAIVA: – Tenho vontade ás vezes de 

cruzar os braços, deixando o ministerio e seus delegados 
proseguir na sua marcha precipitada e imprevidente. Mas 
confesso que nem sempre posso dominar-me e sou ás 
vezes impellido a vir á tribuna. 

O SR. ZACARIAS: – No que faz muito bem. 
Emquanto não morrerem os 10 havemos de fallar, e, se eu 
sobreviver a todos, hei de fallar até o fim. 

O SR. SARAIVA: – Tratando ainda das 
administrações provinciaes, eu peço ao nobre ministro, não 
como adversario, mas como cidadão brasileiro, que escolha 
melhores homens do seu partido para as presidencias de 
provincia. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O partido está tão 
reduzido! 

O SR. SARAIVA: – As notabilidades que apoiam o 
ministerio, vão administrar as provincias, e mostrem por 
essa forma que dão ao ministerio um apoio sincero e efficaz.

Sr. presidente, occupar-me-hei agora do ensino 
publico

ão nego, nem devo negar que tenho notado no 
nobre 

urado o 
melhor

ão 
direi do

já é um grande bem para este paiz 
que o

menos sabemos que esses dinheiros foram 
prove

tar 
500 ou

esidente, eu tenho a lição dos outros paizes, e 
mesmo

. 
N
ministro do Imperio desejo de desenvolver a 

instrucção publica. No meu retiro, lendo os jornaes, vejo que 
o nobre ministro procura desenvolver o ensino publico. Não 
quero negar aquillo a que S. Ex. tem direito. 

Mas pergunto: S. Ex. tem sempre proc
 caminho para attingir o alvo que quer alcançar? 
A discussão ultima mostrou uma das chagas, n
 ministerio, mas da situação actual. O nobre ministro 

disse: «Recebo donativos e com elles tenho construido 
palacios.» 

Sr. presidente, 
s dinheiros publicos transformam-se em bellos 

palacios. 
Ao 
itados, convertendo-se em palacios, em vez de 

serem desperdiçados em cousas de nenhuma utilidade. 
Mas pergunto ao nobre ministro: em logar de gas
 600:000$ com tres ou quatro palacios, não era mais 

conveniente que S. Ex. fizesse duas duzias de boas casas, 
arejadas e espaçosas, destinadas aos nossos 
compatriotas, que precisam de educação primaria? 
(Apoiados.) 

Sr. pr
 tenho visitado alguns: a nação que mais parece 

digna de ser imitada nesses assumptos. Lá verá S. Ex. 
palacios para universidades, para cursos superiores; mas 

 



132                                                                     Sessão em 10 de Junho 
 

para escolas primarias ha de vêr casas modestas, vastas, 
arejadas e limpas, mas não palacios. 

O SR. POMPEU: – Veja as da Suissa. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Lá nas pequenas cidades ha casas mais caras 
do que as que tenho feito na Côrte. 

O SR. SARAIVA: – Não duvido; lá talvez a mão de 
obra seja mais cara. 

O SR. ZACARIAS: – Aqui servem para as 
conferencias... 

O SR. SARAIVA: – As nossas casas de instrucção 
primaria, Sr. presidente, são frequentados peIa pobreza. 
Temos uma quéda immensa para parecermos aristocratas; 
o brasileiro gosta ordinariamente de parecer mais rico e 
mais nobre do que é. Portanto, todo o individuo que tem 
alguma fortuna, não manda seus filhos para escolas 
publicas, manda-os para collegios e escolas particulares. 

Pergunto: o menino pobre, que muitas vezes não 
tem a roupa necessaria, ha de frequentar palacios? 

O SR. ZACARIAS: – Em tamancos. 
O SR. SARAIVA: – Já se vê que os palacios podem 

fazer a gloria de um reinado, ou do nobre ministro do 
Imperio, mas não aproveitam á instrucção publica, como 
aproveitariam se fossem feitos de outra fórma, de uma 
maneira mais modesta. 

Mas, já disse, não quero censurar o nobre ministro 
por ter edificado palacios, e apenas digo que mais proveito 
teriamos com 12 escholas modestas, de que, com 3 
palacios. 

Muitas vezes, passando pelas ruas, conversando 
com estrangeiros, gosto de vêr esses palacios que lhes 
indicam certo estado de riqueza e adiantamento, que não 
temos, mas que elles creem que possuimos. 

O SR. PARANAGUÁ: – Então é como o brasileiro 
que gosta de parecer rico. 

O SR. SARAIVA: – Se reconheço que o nobre 
ministro, procura servir a instrucção, vejo tambem pelo seu 
relatorio que S. Ex. pede uma verba para dar maior 
desenvolvimento aos estudos proprios das classes 
industriaes e commerciaes. Ahi vejo que S. Ex. quer realisar 
entre nós o ensino primario superior; vejo que S. Ex. pede, 
como direi mais tarde, dinheiro para dissecamento dos 
pantanos. Tudo isto me sorri. Folgo que o honrado ministro 
do Imperio preste attenção a estas necessidades de 
primeira ordem; mas, no meio deste meu contentamento, 
vendo que o nobre ministro, senão tem feito, ao menos 
deseja fazer alguma cousa que melhore a instrucção 
publica do paiz, eu cahi das nuvens quando assisti á 
discussão que esclareceu o assumpto dos donativos e das 
condecorações! 

Realmente, Sr. presidente, quem ouvisse a 
discussão, que teve por base os donativos e as 
condecorações dadas em virtude delles, maravilhar-se-hia 
de achar-se em um paiz livre, em um paiz verdadeiramente 
moralisado! 

Sr. presidente, eu não tenho tão pouco senso, nem 
tão pouco criterio, que acredite que os serviços pecuniarios 
não constituam um grande serviço. Um homem que tira 
maior ou menor porção de sua fortuna para dar a 
estabelecimentos de caridade, para creação de escolas e 
para 

melhoramentos de grande vantagem, é sem duvida um 
benemerito; mas tambem o bom senso do paiz e de todos 
ha de accrescentar a isto o seguinte: é preciso que este 
homem assim proceda por amor do paiz, e não com o 
pensamento de troca no dia seguinte por uma 
condecoração. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto não se usa mais. 
O SR. SARAIVA: – No primeiro caso, a 

benemerencia do individuo é incontestavel; no segundo, o 
donativo com promessa immediata de condecoração é uma 
venda descarnada e crua, que não póde deixar de abalar os 
alicerces de uma sociedade. 

(Ha um aparte.) 
E diz muito bem o nobre senador, eu não sei se isto 

prejudica mais a quem pede ou a quem dá. 
UMA VOZ: – Supponho que é a quem dá. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Um fica rebaixado, o 

outro não se alteia. 
O SR. SARAIVA: – Dizia Montesquieu que o movel 

das acções humanas em uma republica é o amor vivo da 
patria, e em uma monarchia é o amor das distincções, das 
condecorações, da gloria, porque a palavra – gloria – 
exprime tudo. E’ preciso accrescentar-se que não é possivel 
na monarchia deixar de haver patriotismo, porque, se falhar, 
nenhum Estado póde viver, ha de perecer. Mas e que 
Montesquieu, este genio do seculo XVIII, queria dizer é que 
nos paizes monarchicos a ambição póde ser muito 
aproveitada, acenando-lhe com as distincções, com as 
honras e com as glorias. 

Mas, pergunto ao nobre ministro: desde que V. Ex. 
dá condecorações em troca de dinheiro, a que fica reduzido 
o acto do ministerio, qual a sua consequencia? E’ que quem 
tiver dinheiro terá as distincções, as condecorações e titulos 
em logar de gloria. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não é meu systema. 

(Ha outros apartes.) 
UMA VOZ: – O erro vem de traz. 
O SR. SARAIVA: – E’ o systema eterno das 

recriminações! 
O SR. F. OCTAVIANO: – De sorte que póde-se 

matar, porque já se matou, póde-se roubar, porque já se 
roubou. 

O SR. SARAIVA: – Não creia o nobre ministro que 
eu pretendo fazer-lhe uma censura, porque, como acaba de 
observar S. Ex., se este fôra meu intento, devia censurar a 
outros ministerios. 

Eu comprehendo o alcance da resposta do nobre 
ministro, com quanto entenda que a essa resposta nunca 
devia ser dada por um ministro. 

Não era meu fim, portanto, formular uma censura ao 
nobre ministro, porque eu via que nesta censura estavam 
incursos outros ministros. O que eu disse, o que quiz 
apenas indicar é que em época alguma a maneira por que 
se distribuem e se dão essas condecorações tinha sido 
exposta ao senado pela fórma clara por que o foi nas 
ultimas sessões. O paiz ou, ao menos, muita gente estava 
persuadida de que o individuo prestava serviços e que, mais 
tarde, com algum intervallo, o poder executivo, apreciando 
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esses serviços, condecorava-o; mas o paiz ficou agora 
sabendo que a proposta do donativo é feita de ante-mão ao 
nobre ministro; S. Ex. promette a graça e só depois de 
promettida é que o donativo entra; isto é que o paiz ficou 
sabendo... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não fui eu quem disse isso, foi o nobre senador 
pela Bahia com relação ao hospicio de Pedro II. 

O SR. SARAIVA: – Portanto, senhores, minhas 
observações creio que são as mais logicas, as mais 
procedentes para o fim de mostrar que as graças dadas por 
essa fórma, em logar de despertar, ambição de gloria, 
despertam apenas o desejo de ganhar dinheiro. 

muda

O nobre ministro ha de concordar comigo neste 
ponto: que as graças, pela fórma por que se vão dando, não 
fazem senão acoroçoar a todo o mundo, para que seja rico 
por todos os modos possiveis, porque quem for rico neste 
paiz, ha de subir aos ultimos degráos, ao que chegou, por 
exemplo, o nobre duque de Caxias... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não apoiado. 

O SR. SARAIVA: – Que os marquezes já se fazem 
pela pelo dinheiro é um facto conhecido; faltam somente os 
duques, e, se se dobrar a parada, se se dobrarem os 
donativos, teremos tambem duques por dinheiro. 

Digo que este facto é que tem e ha de ter uma 
influencia desastrosa nos destinos do nosso paiz. Em logar 
da nossa monarchia acoroçoar a emulação as grandes 
acções de fazer com que todos os homens corram atraz da 
gloria, não se faz mais do que acoroçoar o ganho de 
dinheiro, porque, como ha pouco disse, quem tiver dinheiro 
ha de ter no Brasil a maior posição. 

Sr. presidente, discutiu-se aqui a questão de 
liberdade ou não liberdade do ensino. O senado sabe que 
ha tres systemas: o systema do monopolio do Estado, o 
systema da liberdade completa do ensino, como industria 
particular, e o systema mixto, de que fallou o nobre ministro 
do Imperio, que é o Estado organisando suas escolas e 
deixando a seu lado a liberdade de ensino. 

anom

dirig

Não creio, Sr. presidente, que esta questão tenha 
entre nós grande importancia. Tenho visto discutir-se muito 
nas camaras a liberdade de ensino, mas eu só me 
enthusiasmo pelas questões que vejo que teem um alcance 
pratico. Se o nobre ministro deixasse completa liberdade de 
ensino hoje e se retirasse o Estado da direcção, estou 
persuadido de que o ensino publico no paiz morreria. 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
ersuadido tambem de 

que, se

EU: – Apoiado. 
esidente, eu desejaria 

saber q

 é um systema, Sr. presidente, que tem 
d

presidente, longe de mim o pensamento de 
preten

ser 
doutor.

 SR. SARAIVA: – E pergunto ao nobre ministro, 
antes 

Imperi
 

a
R. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperi
 ministro da agricultura 

e o

r os 
estudo

 terei a fortuna de ver aqui no senado o 
nobre 

R. ZACARIAS: – Havemos de pedir o adiamento 
até qu

as já que penso que toda a 
materi

O SR. SARAIVA: – Estou p
 o Estado fizesse o monopolio do ensino, morreria 

elle igualmente, porque o Estado não é o mais capaz de 
realisar este serviço. Portanto, estou de accordo neste 
ponto com o nobre ministro: liberdade de ensino e ao 
mesmo tempo não se descuidar o Estado de fazer o que 
puder para que seja fortificado e tenha vida em todos os 
pontos do Imperio. 

O SR. POMP
O SR. SARAIVA: – Ora, Sr. pr
uaes as materias que o nobre ministro pretende 

incluir nas cadeiras do ensino da instrucção primaria 
superior. Desejaria tambem saber se S. Ex. pretende 
modificar essencialmente a tendencia da nossa instrucção 
secundaria; e estas questões teem muita gravidade, porque 
o nobre ministro sabe que até hoje todo o systema de 
ensino brasileiro, assim como o systema do ensino francez, 
é acoroçoar as carreiras litterarias, as carreiras que 
conduzem aos logares publicos, á medicina, advocacia, etc.

Ora, isto
o essencialmente as condições da sociedade 

brasileira. Nós estamos afferrados a este systema por tal 
fórma, que o nobre ministro, organisando a escola 
polytechnica, não pôde prescindir de seu latim para os 
bachareis daquella escola; portanto o nobre ministro 
entende que o Brasil ha de ser ainda tanto mais feliz 
quantos mais litteratos tiver, mais jurisconsultos, mais 
medicos. 

Sr. 
der que o Estado se esqueça de fortificar e melhorar 

mesmo estes estudos; porém o que eu desejo, é que o 
nobre ministro não póde deixar de fazer, é fortificar, 
desenvolver uma outra tendencia, a tendencia de alargar, 
de melhorar os estudos que teem por fim habilitar o povo 
para as industrias, para o commercio e para a lavoura. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado, deixar de 
 
O

de proseguir neste assumpto; é S. Ex. que dirige o 
ensino agricola do Imperio ou o Sr. ministro da agricultura? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
o): – Por ora está com o Sr. ministro da agricultura. 
O SR. SARAIVA: – E’ isto simplesmente uma
lia. 
O S
o): – Como muitas outras. 
O SR. SARAIVA: – Se o
 ensino agricola, porque é ministro da agricultura, o 

nobre ministro da justiça deve dirigir as faculdades de direito 
para formar seus juizes. O nobre ministro deve fazer cessar 
esta anomalia, mesmo modificando seus regulamentos, que 
creio se modificam eternamente; não ha meio de fazer parar 
com a reforma das secretarias. 

Mas, se o nobre ministro fôr quem deva organisa
s agricolas, lembro a S. Ex. que o ministerio do 

Imperio não póde deixar de estabelecer, não digo grandes 
escolas, mas pequenas escolas praticas, onde se formem, 
não doutores em agricultura, mas feitores e 
administradores. 

Não sei se
ministro da agricultura, porque creio que elle vae 

acompanhar a Sua Magestade o Imperador a Campos, e 
naturalmente discutir-se-ha o seu orçamento durante sua 
ausencia. 

O S
e elle volte. 
O SR. SARAIVA: – M

a do ensino deve correr pela pasta do nobre ministro 
do Imperio, direi a S. Ex. que a escola agricola da Bahia, em 
que se tem gasto grandes quantias, é uma escola feita em 
um ponto de vista elevado, que não póde ser mantida senão 
com grandes subvenções do governo imperial. 
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UM SR. SENADOR: – Sem resultado pratico. 
O SR. SARAIVA: – Ora, está o nobre ministro 

disposto a subvencionar aquella escola com grande 
quantia? está disposto a deixar perdido o dinheiro alli 
despendido? 

Já uma vez tive occasião de dizer que a este respeito 
procedeu com grande criterio o nobre presidente do Instituto 
Agricola do Rio de Janeiro; elle mostrou que é um homem 
capaz de dirigir os maiores negocios, porque entendeu que 
esse Instituto tinha por fim educar futuros administradores e 
feitores e o mantém com os juros das quantias levantadas. 
Isto comprehendo eu; mas o que não posso comprehender 
é que uma sociedade gastasse todo o seu capital, os 
auxilios que lhe tem prestado o governo em uma casa para 
o Instituto, e depois de tudo isto não despende vintem para 
manter o ensino. 

Eu pergunto ao nobre ministro se o ministerio 
pretende deixar perdidas as quantias despendidas, ou se 
pretende utilisar essa casa, organisar o ensino na escala 
elevada segundo o programma que já vi, ou se pretende 
fazer alli tambem uma escola pratica, que sirva, como 
acabei de dizer, para formar os nossos futuros feitores e 
administradores. Desejaria ouvir sobre este ponto a opinião 
de S. Ex. 

Sr. presidente, a materia é vasta, mas eu não tenho 
pulmões para muito tempo; por consequencia, vejo-me na 
necessidade de abreviar as observações que pretendia 
dirigir ao nobre ministro do Imperio. Irei á questão de 
hygiene publica. 

No paiz não se tem dado a importancia que este 
assumpto exige (Apoiados.) Quando vejo levantar-se 
daquella cadeira o nobre senador pela provincia do Espirito 
Santo, e fazer da existencia da febre amarella o seu 
delenda Carthago, fico gostando do nobre senador. 
Comecei a dar toda a importancia a esta questão depois 
que verifiquei os motivos pelos quaes o nobre senador se 
mostra sempre tão interessado nella. 

A emigração infelizmente depende do conceito de 
que gosar na Europa o estado sanitario do Brasil. 
(Apoiados.) Mas o Brasil está alli desacreditado porque 
todos os estrangeiros sabem que temos a febre amarella no 
paiz e que o ponto em que ella faz mais estragos é o Rio de 
Janeiro. Portanto, todo o dinheiro que se despender para 
extinguir essa molestia na capital do Imperio, é bem gasto. 

Eu gostei de ver o nobre ministro do Imperio nomear 
commi

rado soffrego em dar privilegio a 
todo o

o, portanto, que S. Ex. nos dê a sua opinião e 
diga s

ssões, que fizeram magnificos relatorios; mas 
permitta S. Ex. que eu diga que a questão está ha muito 
tempo estudada, que não ha nesta cidade homem de senso 
que não saiba qual o meio de combater-se semelhante 
flagello; que qualquer pessoa que tenha estado na Côrte, 
conversado com medicos, ouvido as queixas das familias, 
sabe que o Rio de Janeiro ficará livre da febre amarella no 
dia em que tiver muita limpeza, em que os pantanos forem 
dissecados e os esgotos lavados constantemente. E para 
conseguir-se isto o que é antes de todo preciso é que o 
governo se resolva a dar agua na abundancia necessaria. 

Aqui vou fazer uma censura muito justa ao ministerio 
actual: elle tem se most

 mundo e esquece o melhoramento mais importante 
para o Rio de Janeiro – o abastecimento de agua. 

Isto é tanto mais notavel, quanto todos sabem que a 
empresa que realisar esse serviço, ha de ter um rendimento 
fabuloso... 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ verdade. 
O SR. SARAIVA: – ...de maneira que o governo, 

sem despender um vintem, ganharia dinheiro e daria ao Rio 
de Janeiro agua em quantidade prodigiosa. 

Entretanto, o governo, que podia já ter resolvido esta 
questão, ou levantando um emprestimo de 7, 8, 9 ou 
12,000:000$, ou fazendo accionistas da empreza todos os 
proprietarios de predios, tem-se mostrado indifferente a 
esse assumpto. Esses melhoramentos alludidos, pois, não 
podem ser realisados, porque sem agua, elles de nada 
servem, são um prejuizo constante da saude publica. 

Receba, portanto, o nobre ministro do Imperio esta 
censura, que ha de julgar procedente, porque tem tido o 
ministerio um esquecimento deploravel nessa questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O meu collega, o Sr. ministro da agricultura, tem 
tratado deste negocio. 

O SR. SARAIVA: – E’ verdade; mas o nobre ministro 
sabe que o seu collega da agricultura é muito timido, tem 
muito medo de errar e só decide as questões quando muito 
excitado pelo nobre presidente do conselho, ou por outro 
qualquer collega. 

O SR. ZACARIAS: – Só cuida da agua no verão. 
O SR. SARAIVA: – Se o nobre ministro, que é 

encarregado de melhorar o estado sanitario do Rio de 
Janeiro, não intervir nesse negocio de uma maneira 
decisiva, não teremos agua na cidade. A censura deve ser 
feita ao ministerio, porque o ministerio é que deve 
comprehender toda necessidade do abastecimento d'agua.

Sr. presidente, tem-se discutido nos ultimos tempos 
se a municipalidade da Côrte tem o direito de contrahir 
emprestimos e mesmo de levantar impostos com 
approvação do ministerio simplesmente, não intervindo o 
corpo legislativo. Li pareceres de jurisconsultos muito 
distinctos; e por isso desejava que o nobre ministro do 
Imperio desse-nos a sua opinião a este respeito. 

Sr. presidente, que a municipalidade do Rio de 
Janeiro não póde fazer beneficios ao municipio da Côrte 
com os recursos que tem, é incontestavel. Que não se póde 
tambem entregar grandes recursos a uma municipalidade 
eleita pela fórma que esta o é ordinariamente, é outra 
verdade. Igualmente acho que é preciso que a camara 
municipal do Rio de Janeiro contraia grandes emprestimos 
para o desempenho de suas obrigações; mas, como 
senador, não daria um voto neste sentido, sem a reforma da 
municipalidade, sem a reforma eleitoral; porque desde que 
o nobre ministro do Imperio, referiu na camara dos 
deputados o facto de Guaratiba, o facto de actas falsas; 
desde que reconheço que Guaratiba fez a eleição da cidade 
do Rio de Janeiro, não posso concorrer para que seja 
dotada de grandes meios uma municipalidade eleita 
simplesmente por uma influencia de aldêa. 

Desej
e a municipalidade eleita e organisada como é 

actualmente póde ter largas attribuições e dispor de 
grandes recursos. 
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Sr. presidente, o nobre ministro tem uma liberdade 
ampla, dada pelo § 39 do art. 2º do orçamento: gasta 
800:000$ em obras sem que a lei designe quaes as obras 
em que o nobre ministro tem de gastar esse dinheiro. Em 
outro tempo esse algarismo de obras era modesto; mas 
tem-se elevado gradualmente e hoje chega a 800:000$, e 
talvez suba a 1,500:000$ com os donativos e trocas de 
condecorações. 

Pergunto: não seria mais regular que se 
designasse, pelo menos, as obras capitaes em que o 
nobre ministro tem de despender essas quantias? 

Nós sabemos, é certo, que os orçamentos nada 
valem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – Ainda o orçamento do Imperio 

tem uma tal ou qual realisação, porque as despezas são 
fixas; apenas se dão 800:000$ para obras, e o nobre 
ministro não se tem excedido muito; e mesmo S. Ex. não 
tem nos ultimos tempos aberto creditos extraordinarios; 
mas na agricultura, na guerra e na marinha os orçamentos 
nada valem, como muito bem o demonstrou o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro o Sr. Ferreira Vianna 
(apoiados), cujos serviços neste assumpto estão fóra de 
contestação. 

Cumpre confessar e reconhecer mais uma vez que 
o Sr. Ferreira Vianna, estudando com afinco os assumptos 
financeiros, prestou relevante serviço ao paiz. (Apoiados.) 
A’ vista de suas demonstrações, creio que os nobres 
ministros tratarão de organisar orçamentos capazes de 
fazer face ás despezas que o Estado tem do effectuar, de 
fórma que saiba o paiz que o orçamento significa alguma 
cousa. 

Mas, vota-se com mil contos, e faz-se despezas de 
cento e vinte ou cento e trinta mil contos. Realmente, é 
farça e isso é o que nós estamos vendo nestes ultimos 
annos. 

E porque, Sr. presidente, os orçamentos nada 
valem, porque são uma perfeita farça? E’ por falta da base 
do systema, é porque não ha liberdade de eleição, pelo 
que temos clamado sempre. 

E, já que fallo em liberdade de eleição, peço licença 
ao nobre ministro para, a este respeito, fazer-lhe algumas 
observações e lamentar que ainda neste assumpto S. Ex. 
se mostre homem de governo e não homem do paiz. Eu 
desejava que na materia – reforma eleitoral – o nobre 
ministro se mostrasse, não ministro, não homem de 
governo, mas brasileiro, homem do paiz, e fizesse uma 
reforma, não para executal-a como governo, mas para 
della servir-se quando membro de opposição. 

Sr. presidente, tem-se por mais de uma vez 
censurada fortemente o nobre ministro por 
desfallecimentos que S. Ex. tem tido em relação aos seus 
amigos da camara; tem-se dito que o nobre ministro tem 
deixado muitas vezes de vêr o que devia ver, que tem sido 
demasiadamente benevolo para com seus collegas da 
deputação; mas confesso ao nobre ministro que tudo isto 
tenho desculpado. 

m

Eu disse no começo do meu discurso que o nobre 
ministro tem uma grande qualidade: muita dedicação aos 
seus amigos. Essa dedicação o fez leader do ministerio; na 
camara dos deputados é S. Ex. o encarregado de 
conservar e manter a maioria. E como é que podemos 

estranhar que o ministro encarregado todos os dias de 
manter a maioria, não tenha os desfallecimentos, que S. 
Ex. tem tido? 

Pois o nobre ministro ha de ser o censor severo de 
amigos? Os amigos é que tinham obrigação de sustentar a 
S. Ex. com abnegação, com desinteresse, não 
obrigando-o a actos de benevolencia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Cumpre que V. Ex. apresente esses actos de 
benevolencia, porque, se deixar de apresental-os, não 
poderei defender-me. 

O SR. SARAIVA: – Não estou censurando o nobre 
ministro, estou repetindo censuras. O nobre ministro, por 
exemplo, não brigou com o amigo, que mandou ordem 
para que se pagassem impressões de grande valor, 
quando os collegas desse amigo na camara disseram que 
não tinham autorisado tal despeza. Não sei se o nobre 
ministro quer mais factos; não desejo apresental-os. O que 
digo é que S. Ex. tem sido accusado de muita 
benevolencia e benevolencia que eu justifico, quando 
mostro em uma camara de conservadores, em grande 
parte dissidentes, o tem collocada na dolorosa posição de 
ser muitas vezes indulgente. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Apresente os factos de indulgencia, para eu 
conhecer as accusações. 

O SR. SARAIVA: – Já apresentei um. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sobre esse facto dos Annaes eu nada tinha 
que ver; mandei pagar segundo a requisição da camara 
dos Srs. deputados. 

O SR. SARAIVA: – Eu não digo que o nobre 
ministro tem que ver com o que esse deputado fez; mas 
quando toma a si a defesa desse deputado, assume a 
responsabilidade. 

Já disse que desejo fazer neste momento 
observações amigaveis; não quero brigar com o nobre 
ministro do Imperio quando trata da reforma eleitoral. O 
nobre ministro tem-se visto na necessidade de ser 
condescendente, e hontem mesmo o nobre senador pela 
Bahia offereceu á consideração do senado um facto, que 
prova que o nobre ministro tem-se visto em circumstancias 
difficeis: S. Ex. divergiu de outros membros do ministerio 
em questão importante – se a eleição devia ser por circulos 
ou por provincias. S. Ex., que havia apresentado a eleição 
por provincias, modificou esta sua opinião por conselho de 
amigos, e ultimamente viu-se na contingencia de tornar 
atraz para harmonisar-se com o ministerio. 

Só havia um meio de não commetter o nobre 
inistro essas fraquezas, – era resignar a pasta; mas eu 

mesmo não posso saber qual o juizo que S. Ex. faz sobre a 
situação do Imperio. Póde S. Ex. acreditar que estamos em 
uma situação tão má, tão deploravel, que a conservação 
do actual ministerio seja um serviço de primeira ordem, e 
que o nobre ministro não queira tomar a responsabilidade 
de desorganisal-o. Eu, que tenho sido ministro, sei as 
necessidades que muitas vezes actuam nos ministerios. 
Estou, portanto, disposto a absolver o nobre 
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ministro dessas fraquezas, dessas condescendencias, 
dessas faltas que meus collegas teem censurado 
energicamente. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não póde, ainda que 
queira, porque não tem esse direito. 

O SR. SARAIVA: – Estou disposto a isto, porque 
quero fazer ao nobre ministro uma censura grave, cuja 
justiça S. Ex. ha de reconhecer. 

Assim como nós os liberaes, o nobre ministro tem 
necessidade de liberdade eleitoral. Amanhã póde S. Ex. 
estar na opposição e então ha de querer a liberdade de 
eleger os seus amigos que estiverem em maioria. E’ isto um 
direito incontestavel. 

Se é assim, porque o nobre ministro não considerou 
a reforma eleitoral como assumpto que dizia respeito a 
todos? Esta é a minha queixa, é a censura que faço ao 
nobre ministro. Pois, senhores, a lei eleitoral é uma reforma 
que affecte sómente um partido, que deva sómente ser feita 
pelo ministerio? 

Sabemos que ha tres opiniões acerca dessa 
reforma. 

Os ministeriaes, inclusive os que entendem ser a 
eleição directa o unico meio de se obter a liberdade de 
eleição, mas que apoiam o projecto do ministerio, porque 
entendem que é preciso uma reforma constitucional para 
que a eleição directa possa ser realisada; os dissidentes, 
que quasi todos são pela eleição directa, e os liberaes que 
formam um grande partido, um partido muito regular, e sem 
o qual o systema monarchico não póde manter-se no 
Brasil... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ como vive melhor. 
O SR. SARAIVA: – ...esse partido constitue uma 

opinião que deve ser ouvida em materia tão grave, em 
assumpto tão importante. Mas qual foi o procedimento do 
nobre ministro do Imperio? 

O nobre ministro prescindiu de ouvir os 
conservadores dissidentes e de conversar com os chefes 
do partido liberal. Nós somos um partido governamental; 
tanto pode o governo entender-se comnosco sobre esses 
assumptos que não são de interesse partidario, mas de 
organisação vital para o paiz, que o nosso chefe, ou, como o 
chama o nobre senador pela Bahia, o nosso rei 
constitucional, é um conselheiro de Estado que trabalha 
todos os dias para o ministerio nos seus pareceres 
illustrados, e tomando parte em questões importantissimas 
para o paiz e para o gabinete. Pergunto ao nobre ministro: 
em logar de formular esse projecto, apresental-o á camara, 
impol-o ao paiz por todas as fórmas, porque não 
exprimiu-se mais ou menos pela seguinte fórma: 
«Senhores, nós todos precisamos da liberdade eleitoral; 
nós vivemos em um paiz monarchico, e não queremos 
organisal-o tão democraticamente que torne a monarchia 
impossivel no Brasil: preciso do concurso de

pa

 vós todos.» 

rgunto ao nobre ministro: «Está disposto S. Ex. 
ra a

R. SARAIVA: – Tenho visto discutir-se a 
reform Ex., para 
justific

inisterio fizer como tem feito até 
hoje, 

r. 

acreditar sua lei, mandar presidentes 
commi

nador; pois os liberaes não terão 
força p

Ter-se-hia dirigido ao illustre chefe do partido liberal, 
aos dessidentes conservadores, e escolheria uma 
commissão composta de todos os elementos para elaborar 
as bases da reforma eleitoral: Não era, e não é está a 
missão de um gabinete que quizer fazer uma reforma 
conveniente e duradouro? 

Todas as difficuldades que tem tido o ministerio são 
creadas por elle e o são porque o ministerio julga-se mais 

sabio do que todo o paiz e quer manter um systema eleitoral 
que não póde ser mantido senão pelo capricho e por meios 
tortuosos. 

Se o ministerio procedesse como indiquei, os 
liberaes diriam o seu pensamento, os dissidentes 
enunciariam tambem o seu e os ministerialistas 
desinteressados na questão de partido, exprimir-se-hiam 
com toda a imparcialidade e dariam o seu parecer. As idéas 
exageradas que por ventura o liberalismo tivesse, o 
gabinete as combateria, e á luz do dia. Se o partido liberal 
quizesse a eleição directa eleição directa com voto 
universal, os conservadores assumiriam a sua verdadeira 
posição, dizendo: nós não queremos organisar o paiz 
democraticamente, porque uma monarchia não póde sem 
perigo ser organisada como uma republica; nós queremos 
que a monarchia se mantenha em terreno seguro, o terreno 
das suas leis. 

Assim os conservadores impugnariam as opiniões 
por ventura exageradas do partido liberal. 

Desse modo a reforma interessava a todos, e 
mediante uma discussão esclarecida, uma discussão 
judiciosa, teriamos uma bôa lei, uma lei que seria feita por 
todos os partidos, por todos os grupos. 

Ora, senhores, serei utupista ou isto é muito 
possivel, muito exequivel? 

Mas como procedeu o ministerio? Apresentou a sua 
reforma; não ouviu os liberaes; não ouviu os dissidentes, 
não ouviu a ninguem; ouviu a um grupo. Durante a marcha 
do processo o ministerio muda de opinião, e vae mudando 
de opinião á proporção que um senador influente ou um 
homem notavel do partido diz – «isto deve ser assim ou isto 
não deve ser assim». – De maneira que o paiz presencia um 
espectaculo triste, vendo que o ministerio é quem menos 
governa, quem menos elabora na reforma eleitoral. 

Pe
creditar a sua reforma, e mandar eleger os liberaes?»
O SR. POMPEU: – Nessa não cahe elle. 
O S
a, e o meu juizo é o seguinte: «Que S. 
ar a sua reforma, para mostrar que por ella poderá ser 

eleito um terço da opposição, precisa mandar eleger os 
opposicionistas. Está disposto S. Ex. a mandar eleger os 
liberaes nas provincias?» 

A reforma conserva um corpo eleitoral feito pelo 
ministerio; o, desde que o m

todo o corpo eleitoral ha de distribuil-o em duas 
metades, uma com uma chapa, e a segunda com outra 
chapa... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ tal qual ha de 
acontece

O SR. SARAIVA: – Para evitar isto, necessitará o 
nobre ministro, para 

sionados, incumbidos de deixar que os liberaes 
façam nas parochias as minorias dos eleitores. Estará S. 
Ex. disposto a isto? 

Mas naturalmente estará S. Ex. dizendo: – Isto é 
uma visão do nobre se

ara eleger a sua minoria? Creio que o nobre ministro 
ha de concordar em que pelo menos os liberaes teem um 
terço na generalidade das parochias do Imperio; isto não 
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se póde negar, comquanto muita gente diga que os 
liberaes estão em minoria extraordinaria; mas S. Ex. não 
tem o traquejo, a experiencia da administração nestes 
ultimos annos? 

Se S. Ex. acompanhasse as discussões do 
senado havia de recordar-se que citei um facto que 
demonstra que é impossivel que S. Ex. possa garantir ás 
minorias liberaes ou de partido algum que estiver em 
opposição a eleição de um terço. O nobre senador por 
Minas que foi presidente da Bahia, disse-nos que tinha 
recebido quatro actas falsas de collegios eleitoraes. Ora, 
se collegios eleitoraes da Bahia, provincia illustrada, 
mandam ao presidente com o maior desembaraço 
quatro actas falsas, que o presidente reconheceu por ser 
a lettra identica em todas; se no norte do Imperio essas 
actas eleitoraes são assim falsificadas; pode o nobre 
ministro julgar que ficam garantidas as minorias liberaes, 
incumbindo-se o governo de fazer o corpo eleitoral, 
como tem feito até hoje? 

As falsificações continuarão a ser feitas em toda 
parte 

o se 
lembra

idente, o governo tem tomado esta 
posiçã

or ter 
mudad

– O nobre senador pela Bahia quer por 
provin

do se tratou da actual lei eleitoral na camara 
dos deputados, no tempo do Sr. marquez de Paraná, era 
eu be

e o nobre ministro ver-se-ha na dolorosa 
necessidade, ou de nomear presidentes que vão fazer 
deputados liberaes para mostrar que a lei é bôa, que não 
precisa reforma, ou ha de se ver importunado com seus 
amigos politicos, ficando a lei desacreditada. 

Eu, Sr. presidente, o que mais censuro é nã
r o nobre ministro que amanhã póde estar em 

opposição, para fazer uma lei que désse garantia ás 
opposições. Contentava-me até com uma lei que désse 
liberdade de eleição ás maiorias, porque hoje ellas não 
teem. O Brasil está muito atrazado ainda para ter 
expressões da minoria; e querem fazer o beneficio 
contra a vontade do beneficiado; querem fazer passar 
uma lei que evite a reforma verdadeira, e que dê em 
resultado ser o governo obrigado, para justifical-a, a 
mandar fazer deputados liberaes aqui, alli e acolá. 
Talvez venhamos a ter um partido de conservadores 
governistas e outro de liberaes governistas, porque 
naturalmente o liberal que fôr assim eleito ha de ser um 
homem agradecido. 

Emfim, Sr. pres
o; elle organisa partidos, faz maiorias e agora quer 

tambem fazer opposição, quer concorrer para a 
organisação de todos os lados da camara. 

Não censurarei acremente o nobre ministro p
o de opinião a respeito da eleição por provincias; 

acho que S. Ex. não teve razão para fazer tamanha 
questão a esse respeito. Para nós liberaes, esta questão 
é muito importante, porque quem quer a eleição directa 
não póde deixar de querer a eleição por circulos... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): 

cias. 
O SR. SARAIVA: – Fallarei depois sobre isso. 
Quan

m moço, estava no começo da minha carreira 
politica e merecia muita estima desse grande homem de 
Estado. Disse-lhe então que não podia votar pelo 
projecto, porque não comprehendia reforma eleitoral por 
circulos, sem eleição directa. Com effeito, Sr. presidente, 
não comprehendo 

provincias com eleição directa, nem circulos com eleição 
indirecta, porque com a eleição indirecta, o circulo quer 
dizer a olygarchia... 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ a opinião do Sr. 
Inhomerim. 

O SR. SARAIVA: – ...e, por assim dizer, a 
anarchia. Eis a razão por que não quiz adoptar a reforma 
do marquez de Paraná. Portanto, para mim é indifferente 
que a nova reforma falle em circulos ou em provincias, 
porque nós mais tarde havemos de restabelecer o 
circulo com a eleição directa. Applaudi o triumpho do Sr. 
ministro da fazenda e com prazer direi ao senado a razão 
por que applaudi. 

Vencendo a opinião do Sr. ministro da fazenda, 
teremos a nosso favor todos os homens prejudicados 
pela extincção dos circulos. Todas as influencias locaes 
hão de ser a favor da eleição directa, porque sabem que 
será o circulo o meio de restabelecer a sua influencia 
politica de uma maneira conveniente. 

O nobre ministro da fazenda commetteu um 
grande erro: deu-nos numerosos alliados. 

O SR. ZACARIAS: – Os deputados de 
campanario estão bem zangados. 

O SR. SARAIVA: – Admirou-me que o nobre 
ministro do Imperio fizesse questão da eleição por 
provincias ou por circulos. Ao contrario, acho que o 
governo fará tantos deputados nos circulos como nas 
provincias, com a vantagem que o governo fica tendo de 
compôr a camara de opposição e maioria a seu gosto, e 
de escolher nas provincias, com maior liberdade, 
homens mais conhecidos. Até hoje o governo tem-se 
visto obrigado a tolerar imposição dos influentes de 
aldêa. 

Tendo de escolher nomes de maior notoriedade, 
comporá o parlamento de homens de mais prestigio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A comedia ficará mais 
completa. 

O SR. SARAIVA: – A comedia será mais 
completa no sentido conservador. O governo não terá de 
lutar em questões tão pequenas, como agora; serão de 
certo vulto, de certa grandeza. Portanto, no sentido dos 
que não querem a liberdade do voto, a reforma radical, o 
nobre presidente do conselho tinha razão sobre o nobre 
ministro do Imperio. 

Sr. presidente, eu creio que já disse de mais. 
Queria apenas enunciar a minha maneira de pensar em 
alguns assumptos, não com o proposito de que a minha 
palavra possa ter a menor influencia no animo dos 
nobres ministros e dos dominadores, mas porque é 
preciso protestar algumas vezes contra o que se faz de 
máo. Limito-me a isto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
ha mais de vinte annos o assumpto de minha 
predilecção para as discussões parlamentares tem sido 
o orçamento. 

Convencido como estou de que o primeiro 
symptoma de vida constitucional, nos paizes que teem o 
nosso regimen, é a investigação dos actos do governo 
durante a discussão do orçamento; eu sempre tenho 
ligado a maior importancia a este assumpto. 
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Continuo a reconhecer que, se acaso tivessemos 
lei de orçamento todos os annos, poderiamos dizer que 
ainda tinhamos systema representativo; mas 
infelizmente não o podemos dizer. 

OS SRS. SILVEIRA LOBO E FIGUEIRA DE 
MELLO: – Apoiado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Um grande 
escriptor e homem de Estado da Inglaterra reconhece 
que o principal caracteristico de liberdade naquelle paiz, 
é a fidelidade com que são feitos os orçamentos e o 
ciume com que a camara dos communs resguarda a sua 
prerogativa a respeito do imposto e da despeza. 

Por isso, se em nosso paiz podéssemos ter um 
dia uma lei de orçamento, eu diria: Está restaurado o 
systema constitucional. Parece-me, porém, que isto é 
impossivel, porque ha muitos annos que os orçamentos 
são descuidosamente organisados pelo nosso governo, 
as propostas são apresentadas ao corpo legislativo sem 
o necessario exame sobre as quantias necessarias para 
as despezas publicas. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os ministros 

organisam as propostas, contando já com as 
deslocações das verbas de despezas, contando com os 
creditos supplementares com o abuso dos creditos 
extraordinarios. 

A primeira difficuldade para existir orçamento é 
haver um governo que apresente a respectiva proposta, 
certo da sua sufficiencia. E’ justamente isto que não vejo 
em nosso paiz; aqui faz-se o orçamento já com a certeza 
de que, se as verbas pedidas para um serviço não 
chegarem, tirar-se-ha de outras, e se sobrarem, o 
excesso será applicado a despezas estranhas. Portanto, 
o primeiro obstaculo para haver orçamento é o governo.

O SR. SILVEIRA LOBO: – E assim não se faz o 
orçam

 – Mas, senhores, a 
difficul

enado sabe, o paiz tem visto com estranheza, 
que u

E em tudo. 
 que quer 

dizer 

O: – Apoiado. 
nto, o 

govern

OZES: – Não. 
AS: – Ao contrario, continue 

sempr
ES DE ALMEIDA: – O fructo desse 

serviço
 DA MOTTA: – Não esfriei, como 

o nobr

adica
A MOTTA: – Nesse assumpto 

nem o  

..porém não ha 
nimo

 governo está se illudindo com a 
situaçã

 senhores, está sob a pressão de tres 
formid

ento senão para o inglez ver. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:
dade principal é sem duvida alguma, no nosso 

regimen, a falta de uma camara electiva com os 
predicados necessarios para poder zelar o imposto e a 
despeza. 

O s

r

ltimamente os governos não fazem caso dos 
orçamentos pelas falsas theorias, que se tem introduzido 
no nosso regimen constitucional, a respeito do arbitrio 
com que os governos procedem no que diz respeito ás 
despezas publicas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – 

a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ora, o
um ministro julgar-se autorisado, sem proposta, 

sem solicitação alguma no parlamento, a gastar 400 ou 
500:000$ em um edificio, cuja utillidade o corpo 
legislativo não reconheceu? 

O SR. FIGUEIRA DE MELL
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entreta
o gasta 500 ou 600:000$ em uma cousa de que o 

corpo legislativo nem teve noticia, fiado em que nos 
mezes proximos á abertura da sessão, prevalecendo-se 
do arbitrio que a lei lhe deu, póde abrir um credito 
supplementar para ser approvado pela assembléa geral.

Ainda neste caso ha uma mystificação apenas do 
direito parlamentar. O ministerio abre o credito 
extraordinario ou supplementar para a despeza que elle 
fez, e vem ao corpo legislativo pedir approvação, como o 
nobre ministro veiu, como seus collegas teem vindo pedir 
approvação de creditos supplementares e 
extraordinarios na importancia talvez de 60.000:000$ 
neste triennio. Até este ponto elles salvam as 
apparencias parlamentares, mas fazem mais do que 
isto. Tem vogado indevidamente, erradamente no paiz o 
direito que tem o governo de fazer tudo quanto quer e, 
uma vez que a camara não o accuse, elle entende que 
está concedido implicita ou tacitamente um bill de 
indemnidade. Assim não é possivel haver lei de 
orçamento. (Apoiados.) 

Portanto, tenho razão quando affirmo que eu, se 
podesse lobrigar em meu paiz a luz, de uma lei de 
orçamento, diria: «O systema parlamentar não 
morreu...» 

O SR. SARAIVA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...o systema 

representativo póde ainda restaurar-se»... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...mas com essa 

pratica, não. 
O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, a 

minha predilecção pelas discussões do orçamento 
nasceu da fé, da confiança que eu ha tantos annos nutria 
de poder restaurar em meu paiz algumas praticas do 
regimen constitucional; mas tenho perdido meu tempo. 

V
O SR. ZACARI
e por diante. 
O SR. MEND
 não vem logo. 
O SR. SILVEIRA
e senador pela Bahia disse hontem. 
O SR. ZACARIAS: – Gracejando. Eu sei que o 
lismo nunca esfria. 
O SR. SILVEIRA D
s gelos dos Andes me esfriariam... 
O SR. ZACARIAS: – Muito bem! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – .
 que não se abata diante da perspectiva que 

nossas cousas tomam. 
Vejo que o nosso
o actual. Não digo que elle queira illudir o paiz, 

não o poderia fazer, porque os horisontes vão-se 
tornando muito transparentes. Elle não quer illudir o paiz, 
mas illude-se a respeito das circumstancias em que se 
acha. 

O paiz,
aveis crises para as quaes os hombros mesmo de 

um herculeo ministerio não seriam de sobra. A crise 
economica, não a crise dos banquinhos quebrados... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque isto foi um 
manejo passageiro, a crise economica vae subindo, e as 
suas difficuldades hão de actuar cada vez mais, para 
demonstrar ao governo que os meios com que elle pensa 
vencel-a são insufficientes. As difficuldades economicas 
hão de surgir; os 25,000:000$ são zero para a situação 
actual; e o governo, vindo pedir ao corpo legislativo um 
remedio destes, parece que quer dizer ao paiz: «Isto 
basta»; não basta. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ uma illusão 

vossa. Não digo que queiraes illudir o paiz. Nem com 
50.000:000$ attendereis á situação; ha de ser com outras 
medidas e não a do papel moeda, este cortejo funebre do 
primeiro reinado que se quer agora renovar. Não é só uma 
crise financeira, é uma crise economica complicada com o 
estado das finanças, com a economia do Estado, com os 
deficits do orçamento, de um orçamento que já despende a 
terça parte da renda com o pagamento dos juros da divida 
publica. Qual é o paiz, qual o particular que, tendo de pagar 
com a terça parte de seus rendimentos os juros de suas 
dividas, não póde reputar-se quebrado? Nós estamos 
nestas circumstancias. 

O cambio actualmente está a 27; mas, se acaso 
houver um acontecimento que perturbe as nossas relações 
economicas, que faça descer o cambio a 14, como já 
esteve, quanto teria o governo de pagar de juro e 
amortisação da divida publica? Teria de pagar dous terços 
da renda. 

Que situação é esta? Ante tal situação um ministerio 
póde illudir-se? Não. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nem se deve 
suppôr, por honra do paiz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem eu supponho 
que o ministerio queira illudir o paiz. O que acho é que os 
honrados ministros confiam mais do que eu no imprevisto. 

Além dos embaraços, das asperezas que resultam 
deste estado economico, não ha, digamol-o com franqueza, 
não ha no paiz uma crise séria, de natureza diversa, mas 
que póde abalar mais do que nossos corpos, que póde 
abalar á nossa alma? Não ha uma crise moral produzida por 
esta agitação da questão religiosa? Pois um paiz que está 
nos embaraços em que nós nos achamos, póde desprezar 
a acção perturbadora das consciencias por causa da 
questão religiosa? Entretanto, senhores, a respeito da 
questão religiosa não fallarei, pois não quero concorrer por 
minha parte para dar a esta discussão o aspecto das 
controversias theologicas. 

O SR. ZACARIAS: – Mas não é theologia, é uma 
these constitucional. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...que agitaram o 
Baixo Imperio Romano, ainda mesmo quando os barbaros 
batiam ás portas de Bysancio. 

Não quero a responsabilidade dessa discussão. 
Não posso, porém, deixar de dizer que o governo, se 

continuar na vereda errada em que vae, na questão 
religiosa, ha de se achar na insolubilidade do problema e ha 
de sentir todas as difficuldades desta situação. Não quero, 
repito, entrar na questão que o nobre ministro do Imperio, 
perdoe-me S. Ex., imprudentemente levantou 

nesta casa e que veio ferir as susceptibilidades de opiniões 
reconhecidas e respeitaveis que aqui ha sobre esta 
questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu respondi, não levantei a questão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. foi quem 
levantou a questão, porque V. Ex. foi quem aqui veio ler 
cartas de bispo, meia carta, uma quarta parte de carta... 

O SR. ZACARIAS: – Sem nota bene, sem nada. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e leu esta quarta 

parte da carta para demonstrar que havia sido muito 
moderado, muito prudente, e que quem tinha provocado o 
conflicto religioso fôra o bispo de Pernambuco. Este foi o 
ponto. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Habilita o bispo a 
publicar a resposta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu, senhores, 
declaro que não aceito o convite; V. Ex. já tem tido muito 
bons duellistas para esta questão. Mas não posso deixar de 
reconhecer que o governo tem collocado a questão no 
terreno mais inconveniente que póde ser. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado, sobre isto não ha 
duvida. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Questões 
religiosas, contendas desta ordem não se resolvem com 
calabouços. 

O SR. ZACARIAS: – E’ verdade, nem com 
caldeirão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Se fossem processados por crime de 
desobediencia, estava tudo muito bom... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se alguem disse 
que a questão podia ser resolvida pela desobediencia, acho 
que não obrou coherentemente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não havia 
fundamento legal para nenhuma das penas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta questão, se 
acaso o governo no principio a encarasse melhor, não teria 
tido o desenvolvimento que teve; por isso entendo que a 
responsabilidade pela má solução da questão é do governo.

O SR. ZACARIAS: – Do nobre ministro do Imperio. 

Imperi

 o culpado; direi apenas que a questão no estado em 
que es

em a obliquidade com que a tem encarado. 

s do 
padroa

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
o): – Outr’ora accusava-se o governo por nada fazer.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não quero indagar 

quem é
tá, e que agora não discutirei, ha de forçar o nobre 

ministro a reconhecer a existencia de grande difficuldade, a 
illusão em que o governo está a respeito da sua situação, 
pendente semelhante questão. E’ preciso que o governo 
tome outro alvitre... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Todos os dias a 
aggrava. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e que encare a 
questão s

Se o governo entende, como eu, que todos os seus 
direitos de imperio civil podem derivar, independente

do, da constituição; se entende que ha embaraço 
nas relações da Igreja com o Estado; por que razão 
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não resolve a questão directamente? porque não põe em 
paz o Estado e a Igreja? Pois não haverá meio de acabar 
com estas questões? Em quanto o governo se julgar, pelo 
recurso á Corôa autorisado a querer ingerir-se na 
jurisdicção espiritual dos bispos, o conflicto é incessante. 
(Apoiados.) 

O SR. ZACARIAS: – A resistencia ha de sempre 
fazer-se sentir. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O poder, o imperio 
civil não deve abandonar o seu posto, deve defender a 
sociedade contra as pretenções exageradas da Igreja, 
contra a sua intolerancia em um paiz onde ha liberdade de 
cultos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Agora sou eu que dou o apoiado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porém tambem o 
governo deve parar... 

O SR. ZACARIAS: – Agora dou eu o apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...no ponto em que 

elle não póde marchar avante. Qual é este ponto? O 
conselho de Estado deu provimento ao recurso das 
irmandades de Olinda; esse provimento foi intimado ao 
diocesano, que disse: – Sim, senhor, fico intimado, porém 
não posso levantar o interdicto. 

O que diz o decreto, a lei civil, que regula o recurso? 
Diz: como póde acontecer que o diocesano não queira, nós 
então, Imperio civil, não devemos ficar desarmados de um 
meio de fazer cessar a violencia da autoridade 
ecclesiastica. Qual é o meio? E’ mandar ao juiz de direito 
que levante todos os effeitos civis. 

Foi o que se fez. O juiz de direito por uma sentença 
levantou todos os effeitos civis. Quaes eram esses effeitos? 
Eram a restituição aos irmãos, que tinham ficado privados 
por um interdicto da administração civil dos bens das 
irmandades, dessa administração. Acabaram-se assim os 
effeitos civis. 

O SR. ZACARIAS: – Effeitos civis nunca teve o 
interdicto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Teve... 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Houve errata. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Errata em tempo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tivesse errata ou 

não tivesse; esta é a minha doutrina; os direitos do Imperio 
civil ficaram salvos completamente pela sentença do juiz de 
direito, a alçada civil completou-se e a alçada ecclesiastica 
ficou no seu terreno. Qual é elle? E’ o uso das opas. E o 
nobre ministro tem feito este barulho todo por causa de 
opas! 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Faltou-nos o cantor 
de Hyssope. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
quero ser fiel á minha promessa; não tratarei desta questão, 
tenho medo della. O que quiz sómente foi chamar a 
attenção do nobre ministro para reconhecer que uma das 
difficuldades da situação actual, do gabinete, é a questão 
religiosa. (Apoiados.) 

Nenhum governo póde atravessar incolume 
impunemente uma situação cheia de obstaculos, e quando 
nella as consciencias estão estremecidas por causa das 
duvidas da questão religiosa. Isto é um facto, que não se 
póde deixar de reconhecer. 

O SR. ZACARIAS: – E muito importante. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O desgosto é 

geral. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Desgostam-se dez 

milhões de catholicos, por causa de 5,000 maçons no 
Imperio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, senhores, 
essas difficuldades são sérias, a respeito das quaes parece 
que o ministerio se mostra illudido, crescem com o estado 
actual das nossas relações diplomaticas. E’ uma das razões 
por que eu tencionava não tomar parte na discussão do 
orçamento, porque me parece tudo difficil, tudo fóra de 
proposito em uma situação como esta, offendida a 
susceptibilidade nacional por causa do estado das nossas 
relações com a Republica Argentina. Quando o parlamento 
se impõe reservas e nós aceitamos o jugo dessas reservas, 
no interesse do paiz, me parece que, apezar disto, ha 
difficuldade extrema de se tratar de outro qualquer 
assumpto, que não seja esse que veio excitar o grito do 
nosso patriotismo. (Apoiados.) 

Senhores, eu não quero precipitar declarações; mas, 
já que está no dominio do publico, já que a imprensa das 
provincias manda telegrammas fazendo perguntas a 
respeito do estado de nossas relações com a Republica 
Argentina, depois da sahida brusca do ministro daquelle 
paiz, e nos termos em que a fez; nesse estado de cousas, 
como pretender alguma calma, alguma tranquillidade de 
espirito para discutir a lei do orçamento? 

Declaro que não tenciono entrar neste debate, 
porque sinto-me com medo dessa braza ardente – a missão 
Tejedor, que impede-me, suffoca-me a voz... obriga-me a 
não dizer mais. (Muito bem.) 

E por isto que eu não queria entrar na discussão da 
lei do orçamento. Hei de, porém, refreiar-me; não quero 
aceitar a responsabilidade de precipitar acontecimentos 
importantes e desastrosos para o meu paiz. Essa 
responsabilidade ha de cahir sobre a cabeça daquelles que 
estão na posse do poder; elles que a aceitem. 

Vejo que tantas illusões se accumulam, já a respeito 
da nossa situação economica, já a respeito da questão 
religiosa, já a respeito da susceptibilidade da questão 
nacional, que eu prevejo um perigo, o do governo não poder 
continuar a illudir-se, ainda que queira, apezar de toda a sua 
confiança no imprevisto. 

Ha na historia da vida de lord Chattam uma 
anecdota, que exprime o estado do meu animo a respeito 
desse receio. 

Em 1791, depois do rompimento entre Fox e Burke, 
o grande Pitt convidou um dia Burke a um jantar. Os 
convivas não passavam de quatro: lord Addington, lord 
Granville, Burke e Pitt. Depois do jantar, chegando occasião 
dos toarts, e Burke na sua vehemencia costumada 
manifestando os grandes perigos do contagio das idéas 
francezas na Inglaterra, disse-lhe Pitt: «Esteja socegado 
tranquillise-se, que nós havemos de ir indo como hoje até o 
dia 
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de juizo.» Burke respondeu-lhe logo: «Sem duvida, 
havemos de ir indo até o dia do juizo, mas o meu medo é 
chegar a occasião em que todos tenham perdido o juizo.» 

E’ justamente o que eu receio actualmente; é que o 
ministerio, depois de tantos obstaculos que pensa ter 
vencido, mas que estão actuando e fazendo pressão sobre 
elle, chegue ao grande obstaculo da actualidade, perca o 
juizo e escolha o peior alvitre. Qual é elle?... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já perdeu o juizo 
na questão religiosa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não quero dizer 
qual é o peior alvitre que o governo tomará se perder o juizo; 
mas estou com receio de que essa difficuldade possa 
merecer a applicação que Burke fez na resposta a Pitt. 

Já disse ao senado as razões que me afastavam 
deste d

esta a regra; quem 
resiste

A MOTTA: – Não entrarei, pois, 
no deb

contencioso 
admini

rando com 
pés de

R. SILVEIRA DA MOTTA: – Quizera tambem 
occupa

ara o nobre senador pela Bahia, que 
póde d

te de que S. Ex. tinha 
recebid

R. ZACARIAS: – Mas para fallar no monopolio 
da Mis

ebate; são embaraços sérios, e mesmo não quero, 
como já hontem declarei, hostilisar o gabinete em uma 
questão dessas. Faz mais bem ao governo a minha 
opposição do que o apoio da maioria... 

O SR. ZACARIAS: – Sempre foi 
 é que dá o apoio. 
O SR. SILVEIRA D
ate, Sr. presidente, apezar de ter muita vontade de 

tratar das questões que interessam á instrucção publica, de 
mostrar ao nobre senador pela Bahia que não esfriei a 
respeito da questão dos alimentos dos filhos da princeza D. 
Januaria, e de occupar-me de materias de que sempre 
tenho tratado na discussão do orçamento do Imperio 
perante ministerios de ambas as côres politicas, 
sustentando eu sempre as mesmas opiniões. 

Um desses pontos, por exemplo, é o 
strativo, que não tem raiz alguma na nossa 

constituição e que está se plantando com grande prejuizo 
dos direitos constitucionaes do poder judiciario. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Está ent
 lã. 
O S
r-me com a organisação do conselho de Estado, 

assumpto que tenho considerado não só agora, durante a 
administração do actual nobre ministro, como em todos os 
outros ministerios. 

Eu appello p
ar testemunho de que no seu tempo eu tratei dessas 

questões. Até vaidosamente persuadi-me de que a respeito 
dos alimentos da princeza eu tinha conseguido alguma 
cousa do Sr. Paulino José Soares de Souza, quando, vindo 
aqui discutir o orçamento do Imperio, eu o vi interessar-se 
por esse negocio. 

Persuadi-me vaidosamen
o alguma mossa de minha reclamação, porque 

assegurou, já nessa época, que ia fazer effectivo o 
pagamento do dote nas condições mesmo reclamadas pelo 
esposo da Sra. princeza, e que então cessariam os 
alimentos. Mas veja o senado quantos annos foram depois 
da promessa do Sr. Paulino José Soares de Souza; e 
entretanto tem vindo continuamente no orçamento e ainda 
no projecto enviado com emendas da camara dos Srs. 
deputados vieram os alimentos dos principes D. Luiz e D. 
Felippe. Os dos principe D. Luiz estão supprimidos por 
emenda 

daquella camara, mas o governo continuou a incluil-os em 
sua proposta, apezar daquella declaração feita ha tantos 
annos, quando, segundo o demonstrou o nobre senador 
pela Bahia muito lucidamente (e por isso nada posso 
accrescentar sem parecer frieza), nenhum direito teem 
esses principes a receber subsidio ou alimentos, desde que 
são maiores e o chefe de sua familia está dotado para fazer 
todas as despezas de sua domesticidade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ainda não 
recebeu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O direito delles está 
marcado na constituição, é limitado á sua minoridade, 
emquanto o chefe da casa não recebia o seu dote, estando 
em paiz estrangeiro com licença. Mas, desde que isto 
cessou, parece incontestavel que taes alimentos devem ser 
riscados do orçamento. (Apoiados). 

O SR. ZACARIAS: – Senão todos os outros poderão 
exigir. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Noto uma 
circumstancia a respeito desta questão: quando em 1863 
passou na lei do orçamento uma autorisação para fazer-se 
a operação de credito necessario para o pagamento do 
dote... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Passou em 1873. 

O SR. ZACARIAS: – Em 1863 e 1865. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Tratou se desse assumpto naquelles dous 
ministerios e no actual. No ministerio de V. Ex. nunca se 
tratou disso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tendo-se tratado 
dessa questão e tendo passado essa autorisação, chamei, 
como fizera em outras occasiões, a attenção do governo 
para este ponto: o direito da Sra. D. Januaria para ter tido, 
por todo esse tempo, a dotação de 102:000$, provinha de 
ser considerada fóra do Imperio com licença do Imperador. 
A constituição, na verdade, usa dessa phrase; mas eu 
entendo que os Srs. ministros todos a deviam ter 
elambicado. 

O Imperador póde dar licença aos membros de sua 
familia para estarem fóra do seu gremio; mas uma licença 
do Imperador não é fundamento para uma despeza publica. 
E’ preciso que um membro do poder executivo seja 
responsavel pela despeza proveniente da licença. 

Creio que se considera o direito da licença como 
direito pessoal do imperante e eu sempre achei isto 
irregular. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O governo é quem tem dado licença. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A licença quem dá é 
o ministro. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Assim tem sido. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Estou á espera da 
parte relativa á empreza funeraria. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Aqui meu amigo 
quer que eu corte o discurso, e eu vou fazer-lhe a vontade...

O S
ericordia. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para fazer a 
vontade dos amigos sacrifico toda a pretenção á oratoria. 
Se o senado achar que o discurso fica truncado, lance a 
culpa á conta destes senhores. 

Sr. presidente, não me estenderei sobre outros 
pontos do orçamento, não só porque este era o meu 
proposito, como porque sou chamado á uma questão, que 
me determinou a vir á tribuna. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hontem, o nobre 

senador pela Bahia, quando liquidava seus negocios com o 
Sr. ministro do Imperio (risos), e estava querendo que S. Ex. 
defendesse a causa do monopolio da empreza funeraria, 
notou que, quando a Santa Casa da Misericordia tinha 
soffrido algumas accusações a este respeito, não só pela 
imprensa, como na camara dos Srs. deputados, tivesse o 
nobre ministro deixado passar estas cousas e não 
chamasse a si a defesa de um assumpto em que elle é com 
parte com a Santa Casa. Nessa occasião o nobre senador 
citou algumas reclamações e deu noticia da questão 
suscitada por um homem que tem pleito com a Santa Casa, 
porque esta lhe exigiu 100$ pelos ossos de uma pessoa de 
sua familia, que elle queria transferir para outro cemiterio. 
Disse eu então em aparte: «A Santa Casa vende ossos bem 
caro.» No seguimento da discussão dei segundo aparte, 
manifestando a conformidade de minha opinião com a 
daquelles que condemnam o monopolio da empreza 
funeraria. Vê, portanto, o senado, que eu fui como que 
evocado pelo nobre senador pela Bahia. (Riso). 

O SR. ZACARIAS: – Sem que eu seja espiritista. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi uma especie de 

medium. 
O SR. ZACARIAS: – E’ verdade. Eu pareço suspeito 

ao nobre ministro e V. Ex. não o é. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. está se 

dando por suspeito ao Sr. ministro e não me dá por 
suspeito? 

O SR. ZACARIAS: – Eu sou provedor, e por isso 
suspeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não reconheço a 
suspeição do nobre senador. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. é radical, ha de atacar a 
instituição; está mais autorisado a atacar o monopolio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu ataco todos os 
monopolios. 

O SR. ZACARIAS: – E eu fui dos que sustentaram 
esse na camara dos Srs. deputados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu, ainda mesmo 
quando o tivesse sustentado na camara dos deputados em 
1850 não me julgava obrigado a sustental-o hoje, porque as 
circumstancias são diversas. 

Sr. presidente, essa empreza funeraria foi, com toda 
a razão, estabelecida em 1850, diante de circumstancias 
muito excepcionaes: as de uma grande epidemia como 
ainda não houve no Imperio. Refiro-me á epidemia da febre 
amarella de 1850 e 1851. Foi então que, por iniciativa e 
esforços do genio creador do Sr. José Clemente Pereira, 
provedor da Santa Casa, auxiliado pelo 

g

ministerio do meu nobre e sempre chorado amigo marquez 
de Monte Alegre, estabeleceu-se a empreza funeraria, 
medida que satisfez as exigencias da época, em vista das 
difficuldades que havia dos enterramentos e das despezas 
que com elles se faziam. 

Os especuladores, como sempre, exploravam as 
difficuldades; aproveitando-se da dôr dos afflictos, 
forneciam por preços muito altos todos os objectos e assim 
arrancavam tudo quanto podiam no meio daquella desgraça 
geral. Era, portanto, preciso que em circumstancias tão 
afflictivas o governo, que tem o dever de prestar soccorros 
publicos, mesmo extraordinariamente, expedisse esse 
decreto de 14 de Junho de 1851, cujo regulamento foi 
expedido em 1851 pelo Sr. marquez de Monte Alegre, 
estabelecendo o monopolio da empreza funeraria e 
entregando-o á Santa Casa da Misericordia. 

Mas, senhores, as condições do monopolio de então 
eram diversas das de hoje; presentemente as 
circumstancias são outras, e no emtanto o clamor nesta 
cidade é muito grande contra os abusos que se praticam, 
abusos devidos não á Santa Casa, mas ao vicio que sua 
administração creou com os sub-emprezarios. A Santa 
Casa, nesta questão de monopolio, aceitou o papel passivo 
e deu toda a acção aos sub-emprezarios. Ha dous 
sub-emprezarios, um que fornece os ornamentos e as 
vestimentas para os defuntos, e o outro os carros. Não sei 
se ha mais de dous. 

Cumpre notar-se que os preços marcados em 1850 
eram muito diversos dos marcados posteriormente no 
regulamento de 3 de Agosto de 1861; alguns até triplicaram, 
e eu creio que a razão de curso de tempo e mudança de 
valores não póde prevalecer, porque as fazendas que se 
empregam nesses misteres custam hoje mais barato do que 
em 1850. Ha hypothese de se pagar 480$ por um caixão de 
madeira com uma cousa que elles chamam seda, setim ou 
velludo, o que quasi sempre é um desfarçado berbute. 

Eu não quero contar historias comquanto podesse 
contar

o dá logar a esses abusos, 
perdôe

ILVEIRA DA MOTTA: – Ha abuso e muito 
rande

m tal facilidade. Estou prestando um serviço a V. 
Ex. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os caixões se 
fazem  pouco tempo, 
sahind

 muitas. Ainda hoje, quando vinha para o senado, 
atordoaram-me os ouvidos com queixas a respeito de 
abusos nos fornecimentos. 

A Santa Casa mesm
-me o nobre senador pela Bahia, porque os objectos 

são fornecidos directamente das casas dos 
sub-emprezarios, ella não fiscalisa cousa alguma; recebe o 
dinheiro no escriptorio e dá ao individuo um bilhete para ir 
ao sub-emprezario da rua do Hospicio, outro bilhete para ir 
ao homem do carro, etc.; de maneira que o sub-emprezario, 
que tem o interesse de vender gato por lebre, em logar de 
dar galão de tantas linhas, dá de menos; em logar de dar 
galão fino, dá entre-fino e um logar de entre-fino ordinario. 

O SR. ZACARIAS: – Ha abuso, se assim acontece. 
O SR. S
. 
Ainda hoje me referiram este facto: os caixões se 

fazem co

O SR. ZACARIAS: – Sim, senhor. 

com tal facilidade que ainda ha
o 
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do hospital de uma irmandade um defunto para ir ao 
cemiterio de S. Francisco, os irmãos iam carregando o 
caixão, quando, no meio daquella historia toda, ouve-se 
um barulho, e o que era? O defunto tinha cahido pelo 
fundo do caixão! (Hilaridade.) 

Alguns espiritistas ficaram com medo, pensando 
que o defunto tinha dado signal de vida, porém o caixão 
é que tinha dado signal de morte! O fundo era feito de 
sarrafinhos de pinho pregados com pontas de Paris 
muito finas, de modo que o defunto cahiu no chão e os 
carregadores ficaram com o caixão vasio. 

E é tudo assim, senhores. O que quer dizer a 
Santa Casa da Misericordia levar por uma carneira 
100$? E’ um aluguel de casa muito caro... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ por toda a 
vida. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ só por cinco 
annos. Exigir 100$ por uma sepultura rasa, apenas com 
uma guarnição que leva 200 a 300 tijolos, porque a um 
buraco forrado de tijolos é que se chama carneira, eu 
acho que é alugar muito caro o terreno. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Vinte mil réis por anno.
O SR. ZACARIAS: – Acha caro? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tudo isso é da 

tabella, mas é carissimo. O que quer dizer 8$ pelo 
aluguel de cada tocha, que ás vezes está accesa 
sómente um quarto de hora; e 36$ por armar um altar? 
Isto escandalisa os pobres. 

Os ricos pagam esse luxo funerario sem sacrificio, 
a dôr mesmo dá vontade de fazer esse sacrificio. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Essas tabellas 
foram 

A: – ...porém o pobre 
empre

ção dos ossos; por aqui foi que começou a 
questã

 
defunt

 pobres e é 
por es

emprezarios já calculam com isso, 
anda

organisadas pelo governo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTT
gado publico, quando recorre a um enterro de 3ª 

classe mesmo, não o póde obter com menos de 300$, e 
esta despeza é muito forte para um homem que vive de 
100$ ou 200$, mensaes, e que tem a desgraça de perder 
uma pessoa de sua familia no fim do mez, quando não 
tem dinheiro algum, sabendo que a Santa Casa é 
inexoravel a este respeito, não dá os bilhetes para os 
sub-emprezarios sem ficar-lhe o dinheiro em caixa. 

Mas, Sr. presidente, o objecto desta questão foi a 
exhuma

o, e eu devo explicar-me. O regulamento do 
monopolio dá a Santa Casa o direito de cobrar certa 
quantia, quando ha exhumação de ossos. 

Por que razão, pergunto eu, na hypothese de 
exhumação, quando a familia pede os restos mortaes do

o para os collocar, mesmo dentro do cemiterio, em 
uma urna ou em outra carneira, a Santa Casa, que no fim 
do quinquennio, tem de desenterrar os ossos e atiral-os 
em uma valla, confundindo-os com outros, ha de exigir 
100$ para esse fim? Não é isto difficuldade para o rico; 
mas ao pobre tambem pertence o direito de ter coração, 
de ter fibra, tambem póde querer ter essa vaidade; e 
como ha de ter? 

De maneira que esse regulamento foi feito 
somente para os ricos, não foi feito para os

ta razão que o Sr. ministro do Imperio precisa olhar 
para elle, afim de reformal-o, acabando com o monopolio 
e, 

m

ainda quando não acabe, diminua isso, que é muito 
pesado. 

Veja S. Ex. que hoje, se acaso o governo acabar 
com o monopolio, póde estar certo de que as despesas 
funerarias hão de diminuir muito mais de 50%. A aprova 
disto está na seguinte demonstração. Segundo o 
balanço da empreza funeraria, no exercicio de 1872 – 
1873 a receita andou em 546:860$ e a despeza em 
541:614$, mas quanto absorveram os sub-emprezarios? 
316:000$. Ora, sendo a receita de 546:000$, fica uma 
grande differença para as despezas propriamente do 
cemiterio; porque a Santa Casa não depende sómente 
com os fornecimento dos enterros, dispende com as 
obras, com os muros etc., mas, ainda mesmo 
comprehendendo todas essas despezas, ha sempre um 
saldo a favor da Santa Casa. 

Disse o nobre senador pela Bahia que a Santa 
Casa não lucrava nem um vintem... 

O SR. ZACARIAS: – Nem um real. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio que não 

deve lucrar... 
O SR. ZACARIAS: – Não tem lucrado nem ha de 

lucrar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não deve, mas 

póde lucrar. 
O SR. ZACARIAS: – Não póde, porque tem 

muitas obras a fazer. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As obras 

acabam. 
O SR. ZACARIAS: – Não podem acabar em 50 

annos já estão no 25º anno talvez, ainda se acham na 
vigessima parte. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas houve uma 
época em que o então provedor da Santa Casa teve 
necessidade de contrahir um emprestimo de 400:000$ e 
os juros e amortisação desse emprestimo teem entrado 
na despeza da administração. 

O caso é, senhores, que o monopolio da empreza 
funeraria vexa este pobre povo, é muito caro; a Santa 
Casa entrega o fornecimento aos sub-emprezarios e não 
tem meio s de fiscalisar. 

O SR. ZACARIAS: – Tem meio: a parte póde 
denunciar e immediatamente a Santa Casa manda ao 
chefe de policia para multar. Quer V. Ex. que a 
Misericordia vá vêr os caixões ou se deixe levar pelo que 
disserem os pretendentes a sub-emprezarios? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu nem sabia 
que havia pretendentes. 

O SR. ZACARIAS: – Ha muitos, e agora que 
fez-se o contrato por 10 annos, elles se consideram 
prejudicados. A denuncia compete a qualquer pessoa 
que receber caixões e mais objectos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este recurso não 
vale nada para uma familia, que perdeu um dos seus 
membros, que está sob a impressão da dôr e que recebe 
os fornecimentos á ultima hora, porque o regulamento 
exige que só seis horas antes se faça a encommenda. 

O sub-
m os objectos á ultima hora; ás vezes quando até 

os convidados 
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dados já estão entrando, ainda se está armando o altar ou 
accendendo as velas. 

Eu hoje soube do seguinte facto: o dono da casa 
disse: «Senhores, não foi este o caixão que eu 
encommendei; ha tres mezes, encommendei um outro com 
a mesma classificação e veio cousa direita; este caixão não 
é como o outro.» 

A familia mesmo do dono da casa foi quem insistiu 
em que havia alguma falta de predilecção do chefe da casa, 
por ter mandado vir um caixão inferior para uma pessoa que 
tinha direito a cousa muito melhor. 

O SR. ZACARIAS: – Reclamasse. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas como havia de 

reclamar? Na hora de sahir o enterro? 
O SR. ZACARIAS: – Reclamasse depois, désse a 

denuncia. Como é que a Misericordia ha de saber disso? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Emfim, o homem 

consolou, como pôde, a familia, resignou-se, e o defunto foi 
creio que tão commodamente no travesseiro de panninho 
como iria no de setim... Porém houve isso. O que succedeu 
é que o caixão, em logar de custar 5$, podia custar 25$ e o 
sub-emprezario lucrou ainda a differença. 

Diz o nobre senador: «Porque não denunciou?» 
Mas, senhores, qual é o chefe de familia... 

O SR. ZACARIAS: – Teem havido tantos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...que depois de um 

facto desses, vae queixar-se de que o caixão foi de 
panninho, em vez de ser de seda? O dono da casa paga 
adiantado e soffre resignado, porque não tem remedio. O 
remedio é queixar-se ao provedor; mas se ha de mandar 
desenterrar um defunto para vêr se o caixão é de seda ou 
de panninho? Não é possivel. 

Melhor remedio seria que a Santa Casa, assim como 
tem o monopolio dos enterros, tivesse tambem officinas e 
todos esses apparelhos funerarios, os quaes não podessem 
ser levados á casa dos defuntos senão depois de 
examinados pelos seus empregados. 

O SR. ZACARIAS: – Ora! fique certo de que a Santa 
Casa não aceitava isso. Já muito trabalho lhe dá a 
administração da empreza, quanto mais ter ainda officinas e 
o encargo de comprar ou mandar buscar fazendas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é difficuldade 
invencivel. 

O SR. ZACARIAS: – E’ invencivel. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois a 

administração da Santa Casa não podia ter prompto um 
sortimento desses objectos, conforme taes e taes 
dimensões? 

p

O SR. ZACARIAS: – Se os fornecimentos se fazem 
pelos particulares, que teem um contrato para isto, como é 
que a Santa Casa havia de ir arvorar-se em empreza de 
caixões e ter um armazem de fazendas para este fim? 

Isto não é possivel. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os 

sub-emprezarios hoje recebem os pedidos que lhes vão da 
secretaria da Santa Casa e aviam as encommendas como 
melhor lhes parece. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O que a Santa 
Casa póde ter é fiscaes. 

O SR. ZACARIAS: – E tem no cemiterio. Logo que 
chega lá um enterro combinam se está ou não conforme, e 
confiam no interesse dos particulares que, não se 
accommodando com o serviço, o denunciam. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ o que se póde fazer 
nesta questão, pois que não temos o systema das pompas 
funebres de França. 

O SR. ZACARIAS: – Nem o governo póde achar 
outro expediente senão esse. 

O SR. F. OCTAVIANO: – O caixão fique para a 
industria particular. 

O SR. ZACARIAS: – O regulamento diz isso; vae o 
caixão, o provedor não é que ha de da-lo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Tudo isso é em geral, a 
fiscalisação é feita pelo publico. Se nós tivessemos 
imprensa, que abrisse as suas columnas gratuitas a todos 
os particulares, era um dos meios de fiscalisação, que aliás 
existe em todos os paizes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Assim é que gosto 
da discussão. (Hilaridade.) 

O SR. ZACARIAS: – Esta é geral! Isto é á ingleza... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

como esta foi a razão por que eu vim á tribuna, não posso 
deixar de pedir muito ao Sr. ministro do Imperio que, se 
acaso quer retribuir-me alguma benevolencia com que o 
tratei nos assumptos politicos, lembre-se da empreza 
funeraria, olhe para esse serviço... 

O SR. ZACARIAS: – Acabe com o monopolio; isto é 
que eu quero que V. Ex. diga para ouvir a resposta do Sr. 
ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...acabe com o 
monopolio; não só com esse, mas com todos os 
monopolios, porque, em uma praça de commercio como é a 
do Rio de Janeiro, ha muitos meios hoje de tirar partido da 
concurrencia para esse serviço. Estou certo de que não ha 
de ser preciso dar 480$ por um caixão com quatro covados 
de panninho, 180$ por um carro com uns arreios velhos, 
uns cavallos que cahem no caminho e são substituidos por 
bestas, formando parelhas a Paula Candido. (Risadas). 

E’ o que vejo, Sr. presidente; ha um abuso 
extrao

 acaso o 
obre 

! 
nto, se o 

nobre 

organise-se um 
serviço

rdinario dos sub-emprezarios: elles hoje apresentam 
carros muito velhos, ornamentos muito usados... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Isto é verdade. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e, se

chefe de familia quer um enterro sumptuoso e chama 
os taes urubús, que vem a cavallo muito juntos ao carro, é 
mais 6$ por cada urubú. (Hilaridade.) 

O SR. F. OCTAVIANO: – Urubús caros
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porta

ministro do Imperio, quando ouviu as taes queixas lá 
na camara dos deputados, já se conteve por achar mesmo 
que tinham alguma procedencia, sirvam ellas para reforçar 
este meu pedido; acabo com este monopolio odiosissimo, 
porque é de uma materia que affecta o sentimento individual 
em occasiões muito solemnes. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Mas 
 que não seja peior. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tenho toda 
confiança na concurrencia. Quando muito, a Santa Casa da 
Misericordia fique com a obrigação dos cemiterios; eu faria 
isto, incumbiria a Santa Casa só a administração dos 
cemiterios. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Isto é uma questão 
municipal, que devia estar a cargo da camara. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois que se 
entenda com a camara. 

Portanto, Sr. presidente, tendo vindo a terreiro por 
causa do nobre senador pela provincia da Bahia, evocado 
por elle... (risadas.) 

O SR. ZACARIAS: – Sem ser espiritista... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois tenho 

inclinação para o ser; dou-me muito á leitura dos 
espiritistas. (Riso.) 

Rogo, portanto, ao senado que me desculpe, porque 
vim sómente cumprir este dever a chamado de meu 
medium. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Entraram em 3ª discussão, a qual ficou encerrada, 

por falta de numero para votar-se, as proposições da 
camara dos Srs. deputados: 

N. 21, approvando a pensão concedida a D. Maria 
Narcisa Ribeiro Navarro e outros. 

N. 22, rectificando o engano havido no decreto que 
concedeu pensão ao cabo de esquadra José dos Santos 
Ferreira. 

Tendo dado a hora, o Sr. presidente deu a seguinte 
para o dia 11: 

1ª parte até 2 horas. – Votação das proposições, 
cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da discussão do art. 2º da proposta do 
orçamento. 

2ª parte ás 2 horas ou antes. – O resto das materias 
já designadas. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 
24ª SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de fazenda. – Projecto de resolução. – 
Observações do Sr. Paes de Mendonça. – Ordem do Dia. – 
Pensões. – Orçamento do ministerio do Imperio. – Discurso 
do Sr. ministro do Imperio. – Pretenção do alferes H. E. de 
Medeiros. – Transferencia do capitão M. V. de Andrade. – 
Licença. – Discurso do Sr. Leitão da Cunha. – 
Melhoramento da reforma. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 

acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: visconde 
de 

t

Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de Mamanguape, 
Cruz Machado, Jobim, Barros Barreto, Antão, Chichorro, 
Godoy, barão de Camargos, Nunes Gonçalves, barão de 
Maroim, duque de Caxias, barão de Cotegipe, visconde do 
Rio Grande, visconde de Nictherohy, Uchôa Cavalcanti, 
Vieira da Silva, Diniz, barão da Laguna, Firmino, Teixeira 
Junior, Mendes de Almeida, Silveira Lobo, visconde do Rio 
Branco, visconde do Bom Retiro, Paes de Mendonça, 
Zacarias, Figueira de Mello. 

Deixaram de comparecer, sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, e visconde de Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario leu o seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 9 do corrente do ministerio da fazenda em 

resposta ao do senado de 28 de Maio proximo findo, 
remettendo informações acerca da proposição da camara 
dos Srs. deputados, que reconhece em D. Maria Rita de 
Queiroz Umbuzeiro direito a perceber o meio soldo de seu 
finado marido. – A quem fez a requisição. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Pretenção de M. C. Dias. 
 
Foi presente á commissão de fazenda a proposição 

n. 16 deste anno, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados em 30 de Abril. 

O assumpto da proposição é autorisar o governo 
para permittir que o 2º escripturario da thesouraria de 
fazenda de S. Paulo, Manoel Corrêa Dias, actualmente 
matriculado no 1º anno da faculdade de direito daquella 
cidade, frequente as aulas da mesma faculdade, sendo 
dispensado do serviço da respectiva repartição sómente 
durante as horas em que houver de estar presente nas 
aulas. 

Consultada a commissão de instrucção publica, 
interpoz ella o parecer de 4 do corrente, concluindo pela 
competencia da commissão de fazenda para dar opinião 
sobre este assumpto; e assim foi decidido pelo senado, que 
approvou aquelle parecer em sessão de 5 do corrente. 

A commissão de fazenda, examinando o 
requerimento do peticionario e os documentos que o 
instruem, verificou que o favor pedido funda-se não só na 
falta de recursos que impossibilita o peticionario de deixar o 
emprego de 2º escripturario da thesouraria de fazenda para 
poder frequentar a faculdade de direito, como tambem em 
honrosos attestados sobre sua capacidade intellectual, 
instrucção, zelo pelo serviço publico e procedimento 
irreprehensivel, que são asseverados pelo inspector, 
procurador fiscal e contador da mesma thesouraria, pelo 
juiz de direito da capital da provincia e por muitos lentes da 
faculdade de direito, que deseja cursar. 

Considerando, portanto, a aptidão e as 
circum

 
hesou

duram

stancias que concorrem na pessoa do peticionario; 
Considerando que pelo actual regulamento das
rarias de fazenda o expediente da repartição é das 9 

ás 3 horas, sendo o tempo que o peticionario necessita, 
para cursar as aulas da faculdade, apenas duas horas; 

Considerando que as aulas da mesma faculdade 
 pouco mais de seis mezes, de cujo tempo ainda se 

devem 
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descontar os dias feriados, que ha no mesmo curso, que 
não o são nas repartições publicas, taes como as quintas 
feiras; 

Considerando que algumas aulas da faculdade de 
direito são das 8 ás 9 horas, como é presentemente a da 1ª 
cadeira do 1º anno, que o peticionario tem de frequentar. 

Considerando finalmente que o peticionario, em 
compe

cer que a referida 
propos

Teixeir

 sobre a mesa para ser tomado em 
consid

ez de S. 
Vicente

ssão antecedente e não 
havend

 2º Secretario leu os seguintes 

PARECERES DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 

Terras dos indios das aldêas extinctas. 
 

oi presente á commissão de fazenda a proposição 
da cam

a esclarecimento da materia recordar 
disposi

850, expedido em virtude da resolução de 
consul

t

 das commissões, em 10 de Junho de 1875. – 
Barão 

nsação do favor pedido, se obriga a prestar serviços 
fóra das horas do expediente da repartição, para 
indemnisar o serviço publico do prejuizo que possa ter com 
a dispensa solicitada: 

A commissão é de pare
ição entre na ordem dos trabalhos e seja adoptada. 
Paço do senado, em 10 de Junho de 1875. – J. J. 
a Junior. – Barão de Cotegipe. – Visconde de 

Inhomerim. 
Ficou
eração com a proposição a que se refere. 
Tendo comparecido mais os Srs. marqu
, Leitão da Cunha, Sinimbú, Saraiva, Octaviano, 

Fernandes da Cunha, Pompeu, Ribeiro da Luz, Paranaguá, 
Silveira da Motta, e visconde do Inhomerim, o Sr. 
presidente abrio a sessão. 

Leu-se a acta da se
o quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 

approvada. 
O Sr.
 

 

F
ara dos deputados sob n. 61 com data de 13 do mez 

passado, dispondo: que os actuaes foreiros e arrendatarios 
das terras dos indios das aldêas extinctas poderão adquirir 
a propriedade dellas, mediante o pagamento do preço 
correspondente de 20 annos dos fóros já estipulados. 

A commissão de fazenda antes de chegar a uma 
conclusão precisa par

ções que a regem, e que teem sido constantemente 
observadas. 

O aviso do ministerio do Imperio n. 172 de 21 de 
Outubro de 1

ta de 12 de Setembro do mesmo anno, manda que 
sejam encorporados aos proprios nacionaes os terrenos 
dos indios, que não estiverem occupados, os quaes se 
devem considerar como devolutos, e como taes 
aproveitados na fórma da lei n. 601 de 18 de Setembro de 
1850. E pelo que respeita á parte dessas terras, que fora 
dada de aforamento ou arrendamento, recommenda que 
sejam averiguados não só os titulos em que se fundam 
semelhantes contratos, que de modo algum devem ser 
renovados, como tambem as posses que se tem 
estabelecido, arrecadando-se o producto dos fóros e 
arrendamen os. 

Esta decisão foi confirmada e renovada pelas 

Ordens: 
N. 270 de 13 de Dezembro de 1852. 
N. 273 de 18 de Dezembro de 1852. 
N. 110 de 31 de Maio de 1854. 
N. 44 de 21 de Janeiro de 1856. 
N. 166 de 20 de Abril de 1857. 
Avisos: 
N. 148 de 21 de Abril de 1857. 
N. 224 de 21 de Julho de 1858. 
Os terrenos desoccupados e os occupados em parte 

ou no todo por arrendatarios (estes por ter-se prohibido a 
renovação de seus contratos) devem ser incorporados aos 
proprios nacionaes para serem aproveitados na fórma da lei 
n. 601 de 18 de Setembro de 1850. A alienação de taes 
terras tem de seguir os tramites marcados no art. 14 e §§ 
desta lei, ficando sujeitas aos onus dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do 
art. 16. 

Nada ha, portanto, que providenciar a respeito dellas, 
nem o governo ha mister da autorisação que lhe dá a 
proposição para alienal-as. 

Resta a autorisação para os terrenos que se acham 
aforados. 

Quanto a estes não duvida a commissão conceder 
ao governo autorisação para aliena-los; mas com reservas e 
clausulas, que parecem convenientes. 

Assim o preço correspondente a 20 annos de fóro 
póde ser aceito, mas como facultativo e não obrigatorio, 
accrescentando-se ao preço a joia de 2 1/2% e adoptada 
pelo decreto n. 582 de 12 de Dezembro de 1874 para a 
alienação dos terrenos da lagôa de Rodrigo de Freitas; 
outrosim, que os onus impostos ás terras devolutas sejam 
mantidos em relação ás de que se trata e que sejam 
exceptuadas as em que estiverem ou possam vir a ser 
fundadas povoações ou villas, porque essas devem fazer 
parte do patrimonio das respectivas municipalidades. 

Nestes termos a commissão de fazenda apresenta, 
como emenda, á proposição da camara dos deputados o 
seguinte 

 
Substitutivo. 

 
Art. 1º O governo fica autorisado para alienar as 

terras das aldêas extinctas, que estiverem aforadas, 
observando as disposições seguintes: 

§ 1º O preço será o que fôr ajustado com o foreiro ou 
de 20 vezes o fôro e uma joia de 2 1/2 %, segundo fôr mais 
vantajoso á fazenda nacional. 

§ 2º As terras assim alienadas ficarão sujeitas aos 
onus dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 16 da lei n. 601 de18 de 
Setembro de 1850. 

§ 3º As terras em que estiverem ou em que possam 
ser fundadas villas ou povoações, e as que forem 
necessarias para logradouros publicos farão parte do 
patrimonio das respectivas municipalidades, e por estas 
serão cobrados os respectivos fóros para abertura e 
melhoramento das estradas vicinaes. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Sala
de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. – Visconde de 

Inhomerim.
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Loterias. 
 
Foram presentes á commissão de fazenda as 

seguintes proposições enviadas ao senado pela camara 
dos deputados: 

 
N. 25, de 5 de Maio de 1875, concedendo quatro 

loterias para os concertos da igreja matriz de S. 
José, desta Côrte, e para compra de seus 
paramentos......................................................... 4 

N. 79, de 19 de Maio do mesmo anno, concedendo 
duas loterias para conclusão das obras da 
matriz da cidade da Campanha, provincia de 
Minas-Geraes................................. 2 

N. 80, da mesma data, em beneficio da bibliotheca 
e escola da sociedade Onze de Agosto, do 
Maranhão............................................................ 2 

N. 84, de 25 de Maio de 1875, concedendo duas 
loterias para conclusão das obras da igreja de 
Nossa Senhora das Dores da cidade de Porto 
Alegre, provincia do Rio Grande do Sul.............. 2 

N. 85, da mesma data, concedendo cinco loterias 
em beneficio da colonia orphanologica Isabel, 
em Pernambuco.................................................. 5 

N. 86, da mesma data, concedendo duas loterias 
em beneficio da igreja de Nossa Senhora Mãe 
dos Homens, da freguezia de Irajá, provincia de 
Santa Catharina.................................................. 2 

N. 87, da mesma data, concedendo quatro loterias 
para conclusão das obras da matriz da capital 
da provincia da Parahyba................................... 4 

N. 93, de 26 de Maio de 1875, concedendo duas 
loterias á casa de caridade de Diamantina, 
provincia de Minas Geraes, com a condição de 
educar dez orphãos dos entregues ao governo, 
na fórma da lei de 28 de Setembro de 1871....... 2 

N. 94, da mesma data, concedendo 10 loterias 
para a construcção de um edificio destinado á 
escola da sociedade propagadora da instrucção 
ás classes operarias da freguezia de S. João 
Baptista da Lagôa desta Côrte.............. 10 

N. 95, da mesma data, concedendo tres loterias 
para conclusão das obras da matriz de Santo 
Antonio de Jacotinga, provincia do Rio de 
Janeiro................................................................ 3 

N. 96, da mesma data, concedendo tres loterias em 
beneficio da matriz da freguezia de S. Antonio 
da Vargem Grande, provincia do Rio de 
Janeiro........................................................... 3 

N. 97, da mesma data, concedendo duas loterias 
em beneficio das obras da matriz de S. 
Sebastião de Manáos, capital da provincia do 
Amazonas........................................................... 2 

N. 98, da mesma data, concedendo duas loterias 
em beneficio da Santa Casa da Misericordia, da 
capital da provincia do Maranhão.................. 2 

N. 99, da mesma data, concedendo duas loterias 
em beneficio da irmandade de S. Antonio da 
Mouraria, da igreja de Nossa Senhora do 
Rosario desta Côrte............................................ 2 

 45 
A commissão tem-se constantemente pronunciado 

contra a concessão de novas loterias, e o senado as tem 
rejeitado. O numero das existentes é já excessivo; votar 
novas é inutilisar o beneficio, que espera-se colher das que 
estão 

autorisadas, se beneficio se póde colher de um recurso, que 
offerece tão graves inconvenientes. 

A lei n. 1099 de 18 de Setembro de 1860, conforme 
se ponderou no parecer sob lettra – H – de 6 de Julho de 
1874, dá faculdade ao governo para a concessão de loterias 
nos casos, em que podem ser justificadas. 

A commissão, portanto, é de parecer: 
Que as referidas proposições entrem em discussão 

e não sejam adoptadas. 
Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – Barão 

de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. 
Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 

consideração com as proposições a que se referem. 
Foi tambem lido e ficou sobre a mesa para entrar na 

ordem dos trabalhos o seguinte: 
 
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Projecto de resolução. 
 
A’ commissão de fazenda teem sido sujeitas para 

dar parecer varias proposições da camara dos deputados, 
relevando ás viuvas, filhos e mães de officiaes do exercito a 
prescripção em que incorreram, para o fim de perceberem o 
meio soldo de seus finados maridos, paes e filhos. 

O senado tem constantemente prestado sua 
approv

 1827 não tratou do caso 
da pre

a contar da 
abertur

 invariavel, a 
commi

ação a essas proposições, e é de crer que, dadas 
circumstancias identicas, não faça excepções odiosas; e 
desta forma acham-se implicitamente revogadas as 
disposições, que neste ponto regem a materia, com perda 
de tempo para outros trabalhos. 

A lei de 6 de Novembro de
scripção; foi o decreto do governo sob n. 41 de 20 de 

Fevereiro de 1840, que no art. 20 declarou que, não 
estando expressamente revogado o cap. 209 das 
ordenações de fazenda de 17 de Outubro de 1516, seria 
elle guardado em todas as suas partes a respeito das 
dividas passivas do Estado, que tiverem mais de cinco 
annos, contados da abertura do exercicio a que pertencem; 
e na generalidade desta disposição foi comprehendido o 
direito á prescripção do meio soldo, que não fosse requerido 
dentro do referido prazo, segundo a ordem circular n. 301 
de 15 de Maio de 1841. 

Depois da publicação desta circular 
a do primeiro exercicio, que teve logar depois do 

referido decreto, não ficaram prejudicados os filhos, filhas e 
mães dos officiaes fallecidos ha mais de cinco annos, que 
não se tivessem habilitado. E’ esse favor que a commissão 
de fazenda entende conveniente fazer extensivo ás 
mesmas pessoas, que por quaesquer circumstancias 
deixaram de reclamar o seu direito, mas com a limitação, de 
que não perceberão o meio soldo, senão da data da 
competente habilitação, restricção, que se funda no 
interesse da fazenda, sem que entretanto se deixe de 
attender á equidade, que tem sido a regra seguida em taes 
casos pelo corpo legislativo. 

Para este fim e para fixar-se uma regra
ssão de fazenda julga de utilidade e propõe o 

seguinte projecto de resolução: 
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A assembléa geral legislativa resolve: 
Art. 1º As pessoas, á quem pelas leis em vigor 

compete o direito a percepção do meio soldo dos officiaes 
do exercito, e que o não tiverem reclamado dentro do prazo 
marcado no art. 20 do decreto n. 41 de 20 de Fevereiro de 
1840, poderão para esse fim habilitar-se em qualquer 
tempo, mas só perceberão o meio soldo da data da 
competente habilitação. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R. – Sala das commissões, em 11 de Junho de 
1875. – Barão de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. 
–Visconde de Inhomerim. 

Foi lida, posta em discussão e approvada para ser 
remettida á outra camara a seguinte 

 
REDACÇÃO. 

 
Emenda approvada pelo senado á proposição da 

camara dos deputados de 10 de Maio de 1875, que autorisa 
o governo para conceder ao bacharel José da Costa 
Machado Junior, inspector da alfandega da Parahyba do 
Norte, um anno de licença com todos os vencimentos. 

O art. 1º seja substituido pelo seguinte: 
ao bacharel 

José d

0 de Junho de 1875. – J. J. 
Teixeir

DONÇA: – Em uma das 
sessõe

 a commissão de 
pensõe

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PENSÕES. 
 

oram votadas em 3ª discussão e approvadas para 
ser diri

ndo a pensão concedida a D. Maria 
Narcis

avido no decreto que 
conced

«Fica o governo autorisado a conceder 
a Costa Machado Junior, inspector da alfandega da 

provincia da Parahyba do Norte, um anno de licença com 
duas terças partes dos seus vencimentos, para tratar de sua 
saude onde lhe convier.» 

Paço do senado, em 1
a Junior. – F. Octaviano. 
O SR. PAES DE MEN
s passadas, quando se discutia o parecer da 

commissão de pensões e ordenados, acerca da proposta 
da camara dos Srs. deputados, que autorisa a jubilação do 
padre Manoel José Thomaz de Oliveira, lente de theologia 
dogmatica do seminario episcopal de Olinda, o senado 
approvou um requerimento meu, pedindo que se ouvisse o 
governo acerca desta jubilação. Essas informações já 
vieram e por isso peço a V. Ex. que se digne remeter á 
respectiva commissão para que dê o seu parecer conta 
possivel brevidade, no que praticará um acto de justiça, 
porque o peticionario, achando-se gravemente enfermo, 
não póde continuar no magisterio sem que se aggravem 
cada vez mais os seus padecimentos. 

O SR. PRESIDENTE: – Vão
s e ordenados. 
 

 

F
gidas á sancção imperial as proposições da camara 

dos Srs. deputados: 
N. 21, approva

a Ribeiro de Navarro e outros. 
N. 22, rectificando o engano h
eu pensão ao cabo de esquadra José dos Santos 

Ferreira. 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Proseguiu em 2ª discussão a proposta do orçamento 

para o exercicio de 1875 – 1876 no art. 2º relativo ás 
despezas do ministerio do Imperio. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 
Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Saraiva, Uchôa Cavalcanti e visconde de 
Nitherohy, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido no 
salão com as formalidades do estylo tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, antes de responder aos nobres 
senadores, que tomaram parte na discussão do orçamento, 
julgo-me obrigado a explicar um facto, que foi trazido ao 
senado por meio de um requerimento, que deu logar a 
graves censuras ao ministerio. 

Refiro-me ao requerimento do nobre senador por 
Minas Geraes, que pediu informações a respeito da 
existencia de empregados extranumerarios na bibliotheca 
publica e da despeza, que com elles se está fazendo. 

Na proposta do orçamento para 1873 – 1874, 
reconhecendo a necessidade de formar-se o catalogo dos 
livros da biblioteca publica, pedi ao poder legislativo a 
quantia de 15:000$ para essa despeza. Está explicado isto 
na proposta: – Para organisação do catalogo dos livros da 
bibliotheca – 15: 000$000.» 

O poder legislativo concedeu esta quantia e, em 
consequencia, mandei organisar o catalogo sob a direcção 
do bibliothecario. 

O senado sabe que a organisação de um catalogo 
não é serviço que possa ser commettido a quaesquer 
individuos; requer habilitações de certa ordem. Nem poderia 
ser feito pelos empregados da bibliotheca, que são em 
numero insufficiente, e que não teem as habilitações de que 
já fallei. 

Confiando, como se deve confiar, no actual 
bibliothecario, que é um moço de grande talento e de 
grande moralidade... 

OS SRS. VISCONDE DE NITHEROHY, F. 
OCTAVIANO E OUTROS SENHORES: – Apoiado. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...que tem desempenhado perfeitamente os 
seus deveres naquelle estabelecimento (apoiados), dei-lhe 
autorisação para escolher o pessoal, que lhe parecesse 
mais idoneo, e para indicar as gratificações que devia 
perceber, segundo o trabalho que fizesse, e segundo as 
habilitações de cada um. O pessoal, que existe na 
bibliotheca, foi indicado pelo digno bibliothecario e recebe 
as gratificações que elle propoz. O serviço está sendo feito 
com a maior regularidade. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas quantas pessoas e 
que gratificações. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu direi ao nobre senador quaes as pessoas 
que compoem a commissão do catalogo e as gratificações 
que percebem (lendo): 
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Dr. João de Saldanha da Gama. 200$000 mensaes 
Dr. Antonio Mendes Limoeiro..... 200$000 » 
Dr. Francisco Moreira Sampaio.. 200$000 » 
Alfredo do Valle Cabral.............. 200$000 » 
Antonio de Oliveira..................... 200$000 » 
José Carlos de Faria.................. 133$333 » 
Importa em................................. 1:133$333  

 
Se o nobre senador conseguir provar que o serviço 

podia ser feito com pessoal e gratificações menores, fará 
uma censura procedente. Mas o que sei, pelo juizo de uma 
pessoa tão competente como o bibliothecario, é que nem o 
pessoal é superfluo, nem a despeza podia ser menor; e o 
que posso mais asseverar ao nobre senador é que o 
trabalho tem corrido com muita regularidade e o serviço se 
tem adiantado quanto é possivel adiantar-se. 

Dadas estas explicações... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E a data? Eu tambem 

perguntei no requerimento quando começou esse serviço. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não tenho aqui esta informação; mas com o 
que digo não fica prejudicada a resposta que officialmente 
devo dar; estou apenas adiantando estas informações; 
officialmente hei de repetil-as e completal-as. 

Exposto assim o facto, já vê o senado que não ha 
motivo para a censura tão acre que foi feita... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Creio que ha. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O senado julgará. 
E difficilmente o nobre senador achará nisso 

materia, que constitua grave crime do ministerio, que deva 
ser juntada a tantos outros crimes, de que S. Ex. falla. 

O nobre senador pelo Ceará, tratando da ordem 
carmelitana e referindo-se a factos de que, confesso, não 
tinha ainda conhecimento, perguntou que providencias o 
governo tem dado. 

O senado sabe pelas informações anteriores que, 
em virtude do máo estado daquella ordem, o internuncio 
apostolico, de accôrdo com o ministro do Imperio de então, 
que era o Sr. marquez de Olinda, deu visitador ao 
convento do Carmo. Teem-se succedido diversos 
visitadores, e actualmente está exercendo esse cargo 
monsenhor Felix, que o senado conhece como um homem 
digno, capaz de prestar muito bons serviços. 

Não tinha chegado ainda ao meu conhecimento 
nenhum dos factos de que fallou o nobre senador; ao 
contrario a idéa que eu tenho é que o actual visitador 
desempenha seus deveres tão bem quanto se podia 
esperar de suas qualidades conhecidas. Mas tomarei na 
devida consideração as palavras do nobre senador para 
indagar se com effeito se dão factos abusivos naquella 
ordem e vêr qual o remedio de que deve o governo lançar 
mão. 

O SR. POMPEU: – Eu perguntei a V. Ex. se era por 
ordem do governo que se estavam fazendo edificações. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ claro que não, porque só pelo discurso do 
nobre senador é que tive noticia dessas edificações. Não 
deixei de reparar que assim se procedesse, visto não ser 
esse o costume anterior. O governo tem sido sempre 
consultado o 

ouvido a respeito dos contratos feitos pelo visitador e das 
obras que elle pretende realisar. Eu não tinha 
conhecimento de taes factos; mas tomarei, como já disse, 
na devida consideração as palavras do nobre senador. 

Ha um outro facto, de que occupou-se S. Ex., e é 
que, tendo vindo uma representação contra a eleição 
municipal do Crato, até hoje o governo nada deliberou. 

Não posso deixar de declarar ao nobre senador que 
não foi por falta de consideração á representação e menos 
ás palavras de S. Ex. que o governo deixou de dar até hoje 
uma decisão. Essa falta provem de facto inteiramente 
independente da minha vontade. 

A questão era muito importante, e eu entendi que 
devia ouvir a secção do conselho de Estado, como em 
casos taes sempre se pratica. 

Aconteceu que, sendo escolhido para relator da 
consulta o fallecido Sr. marquez de Sapucahy, que era 
quasi sempre incumbido do exame das questões 
eleitoraes, elle por sua idade, por suas enfermidades e por 
outros motivos, que o senado bem póde apreciar, demorou 
a mesma consulta. 

Depois do seu fallecimento, os papeis voltaram á 
secretaria do Imperio, e eu fiz com que tornassem á 
secção, designando outro relator. 

Deste facto, como já disse, independente da minha 
vontade, proveio a demora na decisão. Mas acredite o 
nobre senador, que tomo na devida consideração as suas 
palavras. 

Sr. presidente, passo agora a responder ao nobre 
senador pela Bahia. 

S. Ex. começou insistindo na falta de distribuição do 
relatorio, falta que já desappareceu: o relatorio está 
distribuido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A falta foi commettida; 
houve infracção da lei. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Se os nobres senadores insistem em repetir a 
accusação contra mim... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A lei é quem insiste. A 
censura é contra todos os ministros que não apresentam o 
seu relatorio em tempo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...não posso deixar de referir-me ao que já 
disse em minha defesa, e allegar, não como recriminação 
aos nobres senadores, senão como desculpa, que esta 
falta é commum a todos os que teem sido ministros. 

O SR. ZACARIAS: – Pois applique a censura a 
todos esses... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não sei se os nobres senadores estão no caso 
de lançar-me a pedra. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sem duvida nenhuma. 
Apresentei o meu relatorio sempre em tempo. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, quando eu disse que o 
ministerio actual, embora não tenha conseguido fazer 
passar o orçamento todos os annos, como é do seu dever, 
foi todavia mais feliz do que outros que, não tendo os 
mesmos trabalhos 
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não poderam obter a adopção dos orçamentos, não quiz 
fazer uma recriminação, quiz tão somente defender-me com 
exemplos, que sem duvida não foram motivados pela 
incuria, deleixo ou fraqueza desses ministerios a que alludi.

O SR. SILVEIRA LOBO: – A falta não justifica a 
falta. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

euniu-se em 
Dezem

res senadores que o ministerio tem 
feito q

anto tempo sem 
orçame

ÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

presidente, se o nobre senador tivesse a 
autorid

juizo tão severo? 
Primei

hores, se o facto das cambiaes é um accidente 
que o 

escendencia. 
 do 

Imperi

SILVEIRA LOBO: – Que prisma! 

o): – Com relação ao ministerio actual sabe-se que 
em 1871, tratando-se de uma reforma que não podia ser 
adiada, pois haveria mesmo perigo em adial-a, não chegou 
o tempo para se concluir a discussão do orçamento, a qual, 
porém, adiantou-se quanto foi possivel. 

Em 1872 a camara foi dissolvida, r
bro; nas duas sessões de 1872 a 1873 o parlamento 

votou duas leis de orçamento. E o anno passado 
adiantou-se na camara dos deputados, quanto era possivel, 
sem prejuizo de outras materias importantes, a discussão 
da lei do orçamento, que ora está sujeita á deliberação do 
senado. 

Bem veem os nob
uanto é possivel, e que se não tem conseguido a 

votação do orçamento em cada anno, provem isto de factos 
que não podiam ser allegados pelos ministerios anteriores 
que commetteram igual falta. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – T
nto nunca se passou. O que acaba de dizer é a 

confirmação do facto. 
O SR. CORR
o): – O nobre senador incommodou-se, porque eu 

referi-me a exemplos passados, e perguntou-me com 
severidade se este ministerio podia hombrear com os 
anteriores. 

Sr. 
ade que nega a qualquer, a autoridade de magister 

dixit, se tivesse mesmo aquella autoridade em virtude da 
qual, quando Roma decide as questões, diz-se Roma locuta 
est, eu aceitaria o seu juizo severo sem nenhum embargo, 
sem nenhuma reclamação; mas, visto que S. Ex. não 
pretende nenhuma dessas autoridades, ha de permittir que 
eu opponha algumas observações. 

Quaes são os fundamentos de 
ro, disse o nobre senador que o ministerio que tem 

em sua vida o facto das cambiaes, ha de assignalar-se 
como um ministerio nefasto, não póde hombrear com outro 
qualquer. 

Sen
nobre senador ou outro qualquer póde considerar 

infeliz, ninguem até hoje duvidou da boa fé do honrado 
ministro, que fez a transacção; e na opinião de todos, na 
opinião dos proprios adversarios, sua boa fé e sua 
probidade são inatacaveis. (Apoiados). 

O SR. ZACARIAS: – A sua cond
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro
o): – Senhores, é com certo acanhamento que vou 

dizer estas palavras em presença do nobre presidente do 
conselho. Quem tem os titulos de benemerencia que S. Ex. 
possue por tantos serviços prestados á sua patria 
(apoiados), quem, como S. Ex., tem tantas glorias como 
ainda nenhum homem publico as teve maiores neste paiz 
(Apoiados)... 

O SR. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...desde que vê sua probidade, sua boa fé 
inatacaveis (apoiados), bem póde, com a fortaleza que a 
consciencia dá, hombrear com qualquer ministro, por mais 
honrado e escrupuloso que tenha sido. (Apoiados). 

O SR. ZACARIAS: – Foi mais condescendente que 
nenhum. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A opinião publica, sem duvida superior a juizos 
individuaes, ha de fazer justiça ao nobre presidente do 
conselho, como já tem feito... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...e eu espero que este juizo tão duro, que o 
nobre senador aqui enunciou, não será recebido pela 
consciencia do paiz. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está enganado. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Como os nobres senadores não são 
representantes exclusivos da opinião publica, temos muito 
para quem appellar. 

O SR. ZACARIAS: – A condescendencia está 
confessada. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E basta isto. 
(Ha outros apartes). 
O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – V. Ex. não 

ouviu bem. 
O SR. ZACARIAS: – Tenho bons ouvidos. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O segundo fundamento do juizo do nobre 
senador é o que S. Ex. chamou solda, assim denominando 
o accôrdo em que me puz com meus honrados collegas a 
respeito do projecto eleitoral. Já tive occasião de explicar na 
camara dos deputados tudo quanto occorreu a este 
respeito. Responderei ao nobre senador que nunca, entre 
mim e o honrado senador presidente do conselho houve, 
questão de vencido e vencedor; eu não collocaria, nem 
aceitaria assim questão alguma, porque bem sei e 
reconheço que a mim competia não crear estorvo ao 
ministerio presidido por um homem da autoridade do nobre 
presidente do conselho. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Assim póde ser 
ministro toda vida. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando muito, ficar-me-ia o direito de retirar-me 
do gabinete. 

Não fomos a nenhuma reunião saber qual de nós era 
mais influente, porque nunca disputei influencia ao nobre 
presidente do conselho; e qualquer que eu tivesse estaria 
debaixo da direcção de S. Ex. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Muito bem. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O que fizemos foi uma consulta livre e franca 
aos amigos, sem que nenhum de nós emittisse opinião; e, 
acontecendo que, em uma reunião pouco numerosa, a 
maioria occasional pensasse como eu pensava, declarei ao 
nobre presidente do conselho que tinha embaraço para 
aceitar a alteração que se pretendia fazer. Dei tanta 
importancia á essa divergencia ou á essa opinião, que 
cheguei a pensar 
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em sahir do ministerio e insistir pela minha exoneração, 
porque julgava que fóra do gabinete poderia acompanhar 
mais desembaraçadamente aos collegas e á opinião geral 
do meu partido na reforma eleitoral. 

Desde que o honrado Sr. presidente do conselho e 
meus collegas declararam que não podiam ceder da 
emenda que se projectava, eu não fiz mais do que consultar 
a meus amigos, áquelles que se tinham pronunciado contra 
a mudança de eleição por districtos para eleição por 
provincias... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Os verdadeiros 
estadistas confiam em suas proprias idéas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...não querendo tomar nenhuma resolução sem 
o accôrdo delles, sem vêr se podiam ceder, como eu estava 
disposto a ceder, em virtude dos conselhos e pedidos que 
recebi de chefes muito importantes do partido conservador, 
e pelo desejo que tinha de não crear nenhum embaraço á 
vida ministerial, nem de me pôr em divergencia com o Sr. 
presidente do conselho, com quem tenho mantido sempre 
as melhores relações. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim se conserva 
eternamente qualquer pasta. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Assim se é ministro 
por toda a vida. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu já esperava a objecção dos nobres 
senadores, e responderei. Não foi pelo desejo de 
manter-me no ministerio, onde estou fazendo sacrificios de 
diversas ordens, que cedi. Espero que as pessoas que me 
conhecem me farão a justiça de acreditar (apoiados) que ha 
muito tempo eu digo que meu estado de saude, desgostos 
muito grandes por que tenho passado na minha vida 
particular, e outros motivos me fazem desejar ardentemente 
a occasião do descanso. 

Razões de outra ordem levaram-me a permanecer 
no ministerio: a convicção de que o gabinete de 7 de Março 
tem prestado, não por mim, que sou fraco cooperador, mas 
por meus collegas, importantes serviços; e a consideração 
de que os chefes do meu partido entendiam e entendem 
ainda que o ministerio devia continuar sem modificação. 

Constituirá o facto de me ter posto em accôrdo com 
meus 

 exemplos, eu 
citarei 

e o gabinete. 

hi. A mesma razão serve para 
continu

Eu poderia citar ainda muitos outros factos de 
ministr

xemplo de 
asa, 

ntado como ministro), posto que contenha algumas 
as 

honrados collegas quebra de dignidade ou de força 
moral para mim? Senhores, eu já disse na outra camara, e 
repito aqui: são muito conhecidos os factos de algumas 
pessoas, com opiniões muito adiantadas em certas 
materias, cederem um pouco destas opiniões e 
collocarem-se no ponto em que a maioria de seu partido 
está, para resolver o bem que é possivel. 

Se os nobres senadores querem
um, que aos liberaes não póde deixar de ser 

agradavel; é um exemplo moderno da Inglaterra. Sabe-se 
que Bright cedeu de suas opiniões adiantadas e recuou até 
ao ponto de ser possivel no ministerio com os seus collegas.

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto foi para que se 
organisass

c

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pois eis a

ar, quando já se está no ministerio. idé

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não senhor, para 
inauguração de uma politica. 

O SR. ZACARIAS: – Não ha paridade. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

lmperio): – Mas querem os nobres senadores outro 
exemplo? Eu citarei... 

O SR. ZACARIAS: – Este não vale muito. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

lmperio): – ...um, que é de ministerio que já estava 
organisado. 

Sabe-se que em 1831 a 1832 e 1833 o marechal 
Soult tinha dado certa opinião a respeito das fortificações de 
Paris. A sua opinião era conhecida e muito firme. Em 1840, 
organisando elle o gabinete de 29 de Outubro, as 
circumstancias levaram-no a aceitar, não a opinião que 
tinha emittido e que mantinha, mas a opinião do ministerio 
Thiers, a quem succedera. 

Soult era militar, presidente do conselho, e apezar 
disto aceitou um projecto contra suas idéas conhecidas, foi 
elle proprio ao parlamento apresental-o e nessa occasião 
fez reservas de sua opinião pessoal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Tambem não tem 
applicação ao caso uma questão administrativa... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Era questão gravissima, que encontrava as 
maiores difficuldades, quer no exterior quer no interior. As 
nações europeas agitaram-se com esta idéa das 
fortificações, os partidos agitaram-se tambem no seio da 
França. Correu a discussão, Soult sustentou a sua opinião, 
e quando um dos amigos intimos, seu collega outr’ora, 
apresentou uma emenda no sentido da opinião do 
marechal, elle viu Guizot, seu collega, levantar-se, 
combater a emenda e defender o projecto que foi 
approvado, a despeito da opinião do presidente do conselho 
e de sua conhecida susceptibilidade. 

Este facto, Sr. presidente, parece-me que constitue 
um exemplo que eu posso invocar em meu favor e em 
minha defesa, exemplo tanto mais procedente quanto se 
tratava de uma questão sobre que tinha o marechal 
conhecimento e competencia especial como militar que era.

os da ordem de Pitt e Canning, que combatiam idéas 
do gabinete a que pertenciam. Dir-me-ão os nobres 
senadores que este é o estylo das questões abertas; mas 
isto tambem serve para mostrar que podem co-existir no 
mesmo ministerio, com fins geraes e determinados, 
individuos que a respeito de uma ou de outra questão 
especial teem divergencias, e divergencias que apparecem 
apezar da solidariedade ministerial. (Apoiados). 

Não quero tambem deixar de citar um e
e este, estou certo, ha de ser aceito pelo nobre 

senador pela Bahia. E’ a opinião muito autorisada do 
honrado chefe do partido liberal, chefe que já foi muito 
devida e justamente elevado á categoria de rei 
constitucional deste partido. Aqui está o que dizia o honrado 
Sr. Nabuco de Araujo na sessão de 8 de Julho de 1858. 

«Este projecto (fallando de um projecto que tinha 
aprese

minhas, todavia se resente de concessões, feitas 
como ministro em conselho, feitas ao parlamento pelas 
necessidades da discussão. Sem tomar sobre mim a defesa
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do projecto, que é ministerial e não meu, ficam todavia 
salvas as minhas idéas, que nelle se contem para 
realisal-as quando puder e fôr opportuno.» 

não irei tão longe e deduzirei somente desse 
facto a

ue penso ter combatido o 
juizo d

principe o Sr. 
D. Feli

optando 
opinião

 quero é discutir as 
razões.

 SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

enador achou que isto era inexacto... 

 (Ministro do 
Imperi

ACARIAS: – O seu discurso diz o contrario.

Assim, segundo a opinião autorisada do Sr. Nabuco 
de Araujo, o ministro póde, pelas necessidades da 
discussão e por amor do accôrdo ministerial, ceder de sua 
opinião, ceder ás opiniões da maioria de seus collegas, 
contrarias ás idéas que tem. 

Ora, na hypothese de que se trata, o que houve? 
Pensei, como penso ainda, que a eleição por districtos com 
o voto incompleto assegura melhor a representação das 
minorias. Os meus collegas pensavam diversamente. 
Desde que para mim as idéas capitaes eram mantidas e eu 
por essa emenda não via sacrificada a minha idéa, podia 
ceder. Estou perfeitamente nos limites postos pelo Sr. 
Nabuco de Araujo, isto é, que um ministro póde ceder de 
sua opinião em conselho, para que se forme um projecto de 
todos, um projecto ministerial; e pode ceder tambem ás 
conveniencias da discussão no parlamento. 

Se os nobres senadores querem ainda um exemplo 
ou uma opinião muito autorisada, vou citar-lhes uma que 
não é suspeita. John Russell louva o espirito monacal dos 
partidos na Inglaterra, espirito em virtude do qual muitos 
homens notaveis cedem de sua opinião, para que o partido 
a que pertencem possa realisar idéas que são aceitas pela 
maioria; e o bom senso está indicando que isto é uma 
necessidade: do contrario ficariamos no tot capita quot 
sentenciœ; cada um defenderia sua opinião individual, 
nunca se formaria a opinião geral de um partido, nunca 
haveria disciplina. 

Ora, explicados assim os factos, já vê o nobre 
senador que o segundo fundamento de sua censura 
tambem não subsiste. 

Subsistirá o terceiro? Disse o nobre senador que e 
ministerio nem conservador é; tem contra si a dissidencia. 

Sr. presidente, de outro qualquer eu poderia ouvir 
estas palavras, mas não do nobre senador. 

O nobre senador pela Bahia achou-se em condições 
muito differentes das do ministerio actual. O ministerio 
actual tem, é certo, uma dissidencia no parlamento e em 
algumas provincias; mas não como no tempo do nobre 
senador. Então dizia-se que o partido que o nobre senador 
representava no poder era meramente artificial, que contra 
elle estavam os partidos regulares, os partidos organisados 
do Imperio; o senado ouvia aqui as vozes mais autorisadas 
do partido liberal fasendo essa declaração ao nobre 
presidente do conselho de então, e os conservadores 
tambem o combatiam. Qual era a legitimidade, pois, da 
conservação do nobre senador no poder? Certamente, se 
prevalece o motivo que o nobre senador exhibe contra o 
ministerio actual, S. Ex. forçava a regularidade do nosso 
systema e o destruia, mantendo-se no poder. 

Eu 
nterior a improcedencia do fundamento que hoje se 

allega contra o ministerio actual. 
Ditas estas palavras, com q
o nobre senador e mostrado que elle é improcedente 

e injusto, passo a outro ponto. 
O nobre senador voltou á questão do 
ppe e declarou que era esta sua these, these 

que abraça agora com mais calor, depois que viu o nobre 
senador por Goyaz esfriar. 

Eu observarei sómente que na legislação do nosso 
paiz vejo a este respeito as duas leis do orçamento de 1862 
e 1865, sendo presidente do conselho o Sr. marquez de 
Olinda e ministro da fazenda o Sr. visconde de Albuquerque 
e o nobre senador 3º secretario; e a de 1873, adoptada no 
tempo do actual ministerio. Não sei, pois, desde quando o 
nobre senador fez sua esta these. Mas isto pouco importa á 
questão. 

O nobre senador disse que em 1873 concordei aqui 
com sua opinião, e leu algumas palavras de um discurso 
que então proferi. Ora, o que se passou em 1873 foi o 
seguinte: 

Interrogado pelo nobre senador, eu disse que 
inclinava-me um pouco á sua opinião... 

O SR. ZACARIAS: – Foi o que eu disse. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...reservando-me para maior estudo e reflexão, 
para quando accordasse com meus collegas; enunciava, 
porém, desde logo as abjecções que pesavam no meu 
espirito, e essas objecções foram expostas naquelle 
discurso. 

Pareceu ao nobre senador que eu, tendo consultado 
a illustrada secção do conselho de Estado e apresentado 
uma opinião contraria á de S. Ex., retrogradara, ficara peior 
do que em 1873; isto simplesmente pelo facto de me ter 
separado da opinião do nobre senador, que aliás não quer 
para si a autoridade de Aristoteles, não quer o magister dixit.

Ora, se eu retrogrado e torno-me peior, ad
 contraria á que o nobre senador enunciava em 

1873, S. Ex. ha de permittir que diga que estou apadrinhado 
com votos da ordem dos finados marquez de Sapucahy e 
visconde de Souza Franco e do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, cada um dos quaes (penso eu que não se 
offenderá o nobre senador) é autoridade que póde ser 
contraposta á de S. Ex., que sem duvida é muito 
competente. Ninguem respeita mais os talentos e a 
illustração do nobre senador do que eu; o meu reparo 
consiste somente na expressão de S. Ex. – quem se aparta 
de sua opinião retrograda. Isto me parece uma pretenção 
de ser autoridade indisputavel, contra a qual não valem 
estudos nem opiniões alheias. 

O SR. ZACARIAS: – O que
 
O
o): – O nobre senador estranhou que eu tivesse dito 

que no tratado matrimonial estipulou-se que os Srs. conde e 
condessa d’Aquila seriam sempre considerados principes 
do Brasil e que seus filhos tambem eram declarados pelo 
mesmo tratado principes do Imperio em quaesquer 
circumstancias. 

O nobre s
O SR. ZACARIAS: – Não, senhor. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA
o): – ...e motivo para mandar-se uma errata ao Diario 

do Rio. 
O SR. Z
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O meu discurso está exacto. O contrato 
estabeleceu que se Suas Altezas os Srs. conde e 
condessa d’Aquila, depois de ter a segunda perdido a 
qualidade de princeza imperial, permanecessem no 
Brasil, seriam considerados principes do Brasil, 
qualidade esta que lhes seria conservada, ainda quando 
estivessem fóra do Imperio. Isto disse eu e depois 
mostrei que tinha toda a razão em oppor-me á opinião do 
nobre senador, o qual entendeu mal as minhas palavras, 
ao ponto de aconselhar-me que mandasse uma errata 
para o jornal da casa. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. disse que, emquanto 
estivessem no Brasil, a princeza teria direito de princeza 
imperial. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não, senhor. Esses direitos ella os perderia 
desde que o Imperador tivesse descendentes e 
estivesse segura a successão do throno; neste caso 
passariam a princeza e seu esposo a ser principes do 
Brasil. 

O SR. ZACARIAS: – No seu discurso não sahiu 
assim; é, portanto, necessaria a rectificação. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Vamos discutir com o contrato nas mãos. 

O SR. ZACARIAS: – E’ indispensavel a errata. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador é que tem de fazer mais de 
uma errata em seus discursos. 

O SR. ZACARIAS: – Mandei hoje muitas para o 
Diario. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Devo lembrar ao senado as circumstancias 
em que celebrou-se o contrato matrimonial. 

O senado sabe que a Sra. princeza D. Januaria 
era princeza imperial. O contrato attendeu a duas 
hypotheses: a 1ª, emquanto Sua Magestade o Imperador 
não tivesse descendencia, não estivesse segura a 
successão do throno; até então a augusta princeza seria 
considerada princeza imperial, o seu esposo usaria do 
titulo de principe imperial; a 2ª, quando viesse a ter 
descendentes Sua Magestade o Imperador, caso em 
que os augustos principes, a quem me vou referindo, 
teriam todos os direitos de principes do Brasil, 
conservando todas as vantagens estipuladas no contrato 
matrimonial. 

p

Diz este no art. 2º «Logo que se verifique o 
matrimonio, Sua Alteza Real o principe D. Luiz Carlos 
Maria, conde d’Aquila, esposo de Sua Alteza Imperial, a 
princeza Imperial do Brasil D. Januaria Maria, será 
considerado como principe da casa imperial do Brasil e 
gosará de todos os direitos e prerogativas, que pela 
constituição do Imperio competem a taes principes. 
Tomará o titulo de principe imperial, que actualmente 
pertence á sua futura augusta esposa. 

Quando, porém, Sua Magestade o Imperador tiver 
descendencia, os dous augustos esposos tomarão o 
titulo de principe e princeza do Brasil, conservando 
comtudo o tratamento de alteza imperial.» 

Foi o que eu disse exactamente. 
O SR. ZACARIAS: – Não está no discurso assim: 

por isso digo que é preciso uma errata. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...interpretando-se como o nobre senador 
tem interpretado as minhas palavras. 

«Continúa o contrato matrimonial: Art. 5º. Cada 
um dos principes e princezas que nascerem deste 
matrimonio, perceberá desde o seu nascimento uma 
pensão alimentaria, que será assignada pela assembléa 
geral legislativa do Imperio, e paga pelo thesouro publico 
nacional em quanto os mesmos principes residirem no 
Brasil. Conservarão sempre os direitos, que lhes 
pertencem pela constituição do Estado e serão tratados 
como principes do Imperio.» 

O que eu quiz notar com a citação dos dous 
artigos do tratado matrimonial foi que assim como Sua 
Alteza a Sra. D. Januaria, pelas condições especiaes em 
que se achava ao tempo de seu casamento, tambem 
seus filhos tinham direitos que não foram reconhecidos 
aos outros principes, como se póde vêr do contrato 
matrimonial de Sua Alteza a princeza Sra. D. Francisca; 
creou-se para elles uma situação differente, fez-se 
declaração expressa de que seriam principes do Imperio 
em todas as circumstancias, e como taes com direito a 
alimentos, emquanto residissem no Brasil, conforme 
dispõe a constituição no art. 109. 

Creio, pois, ter demonstrado que a minha 
propos

nobre senador tem 
razão 

nador. «A lei de 29 de Setembro 
de 184

ealisado o caso de sahir do Imperio Sua Alteza 
Imperi

 lei estabeleceu a dotação de Sua Alteza 
Imperi ovidencias 

ara d

DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imper elle firmou-se o 
tratado

. condessa d’Aquila, ser invocadas 
a resp

ição é perfeitamente exacta. 
Vamos agora examinar se o 
em outro ponto. 
Disse o nobre se
0 resolveu a questão no art. 11, que é o seguinte 

(lendo): 
«R
al, se lhe entregará, por uma vez somente, na 

fórma do art. 113 da constituição, a quantia de 750:000$, 
segundo o padrão monetario, além da somma marcada 
no art. 4º da presente lei, para enxoval.» 

Digo que isto não resolveu a questão. 
Esta
al a Sra. princeza D. Januaria e deu pr
iversas hypotheses que se tivessem de realisar. 

Quando chegou á hypothese constitucional de sahida 
para fóra do Imperio, verificadas as condições de estar 
segura a successão do throno pela descendencia de 
Sua Magestade o Imperador, citou com relação á 
augusta princeza o artigo da constituição, que lhe era 
applicavel, o art. 113. Não foi, portanto, a lei de 1840 que 
resolveu a questão, pois esta já estava resolvida no art. 
113 da constituição... 

O SR. ZACARIAS: – A lei citou. 
O SR. CORREA 
io): – ...e de conformidade com 
 matrimonial. 
Mas, pergunto, podem estas disposições, uma 

vez applicadas á Sra
eito do principe brasileiro, seu filho, que adquiriu e 

conserva direitos proprios, como o Sr. D. Felippe? Penso 
que não. Primeiramente temos o tratado matrimonial, 
que o collocou em condições especiaes, na de principe 
do Imperio, com direito a alimentos emquanto residir no 
Brasil; em segundo logar temos o art. 109 da 
constituição, que diz (lendo): «A assembléa assignará 
tambem alimentos ao principe imperial 
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e aos demais principes, desde que nascerem. Os alimentos 
dados aos principes cessarão somente quando elles 
sahirem para fóra do Imperio.» 

Ora, reconhecido pelo tratado matrimonial que os 
filhos da Sra. D. Januaria seriam sempre principes 
brasileiros, dependendo os alimentos da condição de 
residencia, e tendo o principe D. Felippe esta residencia, 
pergunto eu: com que direito se lhe ha de negar aquillo que 
a constituição lhe dá, isto é, os alimentos? 

E mais do que a constituição: se a questão está 
resolvida pela lei de 1840, como disse o nobre senador pela 
Bahia, ahi falla-se de alimentos para os principes da casa 
imperial, tanto na minoridade como na maioridade, e o Sr. 
D. Felippe é principe do Imperio. 

Será a questão de nacionalidade? Pareceu-me que 
o nobre senador levantava esta questão, quando disse, 
tenho bem presentes suas palavras: «O principe D. Felippe 
não está nas condições de sua augusta mãe, não nasceu 
no Brasil.» Isto conduz-me naturalmente á questão de 
nacionalidade: os principes filhos de Sua Alteza a Sra. 
condessa d’Aquila são brasileiros? Pareceu-me que o nobre 
senador o negava, mas creio que esta questão está já 
resolvida: os filhos de Sua Alteza a Sra. condessa d’Aquila 
são principes do Imperio e brasileiros, penso eu, pelas 
estipulações do tratado matrimonial, pelas regras geraes 
que regem a materia de nacionalidade ou pelas regras 
especiaes de que fallava o Sr. marquez de Olinda em um 
discurso pronunciado em 1862 na camara dos deputados. 

Dizia então o Sr. marquez de Olinda, respondendo 
ao Sr.

rados, por declaração expressa do tratado 
matrim

a 
Alteza 

, a princeza, 
recebe

ntando os diversos 
artigos

hida, repito, a condição da residencia, os 
filhos 

EROHY: – Apoiado. 
 a 

dotaçã

): – E, Sr. presidente, porque se havia de considerar 
o princ

RA (Ministro do 
Imperi hese da princeza a 
Sra. D

inistro do 
Imperi eza, não, 
porque

o contrato matrimonial. 

etação, em 
tudo q

e ouvir uma 
propos

eu disse que a maioridade não tinha maiores 
direitos

i que os alimentos de que a constituição 
falla sã

. 

 deputado Martinho Campos: «Mas disse o nobre 
deputado que elles são estrangeiros; e argumenta com o 
art. 119.» Estrangeiros! porque? porque? Porque nasceram 
fóra do Brasil? A constituição, acerca da successão da 
Corôa, assim como outras constituições, segue sempre 
regras especiaes; as regras acerca deste objecto estão 
marcadas no nosso pacto fundamental, na nossa 
constituição. As princezas do Brasil são princezas sempre; 
não ha circumstancia, que lhes faça perder este direito de 
princezas do Brasil. Ora, se os filhos pela constituição 
succedem por um direito necessario á sua mãe, princeza do 
Brasil, princeza brasileira, a seu pae, se se trata de um 
principe, como dizer-se que elles são estrangeiros?» 

Mas, se são brasileiros, se como taes devem ser 
sempre conside

onial, se preencherem a condição de residencia no 
Brasil, como podem os nobres senadores negar-lhes os 
alimentos que a constituição no art. 109 lhes manda dar? 

Nem a lei de 1840, nem o tratado matrimonial, 
providenciando a respeito da entrega do dote, quando Su

a Sra. D. Januaria quizesse fixar residencia fóra do 
Imperio, destruiram os direitos de seus filhos. 

O SR. ZACARIAS: – Destroem na parte dos 
alimentos. O dote é resultado do matrimonio

ndo-o, póde soccorrer os filhos. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Primeiro que tudo, confro
 do tratado matrimonial, encontra-se no art. 5º o que 

se refere aos principes filhos da Sra. condessa d’Aquila, e 
no art. 11 não se diz que pelo facto de sahirem seus 

augustos paes do Imperio e de residirem fóra do paiz, 
percam elles os direitos que tinham; a disposição é relativa 
e especial a Suas Altezas Imperiaes. 

A lei de 1840 tambem no art. 11 não se refere senão 
á princeza, não destróe direitos dos principes, e contra os 
argumentos que dahi deduziu o nobre senador existe a 
disposição clara e terminante do art. 109 da constituição. 

Preenc
da Sra. D. Januaria, que são brasileiros, teem 

incontestavel direito a alimentos. 
O SR. VISCONDE DE NITH
O SR. ZACARIAS: – Ella é brasileira, mas perde
o, dando-se um dote; os filhos teem o mesmo direito.
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio
ipe Sr. D. Felippe comprehendido na disposição do 

art. 113 da constituição, se este artigo refere-se aos 
principes que se casarem e forem residir fóra do Imperio; 
aos quaes se entregará por uma vez sómente uma quantia 
determinada pela assembléa, com o que cessarão os 
alimentos que percebiam? 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEI
o): – Perdoe-me; não é a hypot
. Francisca, que é a do art. 112: «Quando as 

princezas houverem de casar, a assembléa lhes assignará 
o seu dote e com a entrega delle cessarão os alimentos.» 
Esta é a hypothese da princeza D. Francisca. 

O SR. F. OCTAVIANO: – De ambas. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (M
o): – Perdoe-me; a respeito da outra princ
 ella devia ficar no Imperio para assegurar a 

successão do throno, não estava no mesmo caso da 
princeza sua irmã. Quando já segura a successão, 
querendo estabelecer residencia fora do Imperio, sahir 
daqui para paiz estrangeiro, então sim, collocava-se nas 
mesmas condições, sendo-lhe neste caso applicavel a 
disposição do art. 113. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Esta opinião póde 
encontrar fundamento n

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. F. OCTAVIANO: – Na sua interpr

ue quizer, mas na constituição, não. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sr. presidente, pareceu-m
ição do nobre senador que espantou-me; mas, não a 

tendo lido no seu discurso, supponho que foi engano dos 
meus ouvidos: que os alimentos pertenciam aos menores 
somente. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. negou ser elle um direito 
dos menores e 

. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu se
o devidos tanto aos maiores como aos menores, e 

não podia dizer o contrario. 
O SR. ZACARIAS: – Não dava maior direito aos 

maiores do que aos menores
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não tendo lido no extracto do discurso de 
S. Ex. a proposição, que me pareceu ter ouvido, não 
me occuparei com ella... 

O SR. ZACARIAS: – Eu respondi á observação 
de V. Ex. que não era maior o direito a respeito dos 
menores ou dos maiores. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e não direi que se apresse a mandar 
uma errata. 

O SR. ZACARIAS: – Já mandei; V. Ex. é que é 
retardatario. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Com o devido respeito, espantei-me de 
que o nobre senador tivesse dito que o art. 109 da 
constituição não é constitucional, porque uma lei 
ordinaria de 1840 regulou a sua applicação. 

O SR. ZACARIAS: – Applicou quantia, porque a 
constituição não marca quantia; o que eu disse está no 
meu discurso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não entro na questão de ser ou não 
constitucional o art. 109. Mas perdôe-me o nobre 
senador dizer que o seu argumento não é logico, é 
inadmissivel. 

O SR. ZACARIAS: – Mas não mando corrigir. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Creio que V. Ex. se convencerá de que o 
art. 109 não deixa de ser constitucional, porque uma lei 
ordinaria regulou os alimentos... 

O SR. ZACARIAS: – Uma lei ordinaria póde 
alterar o art. 109. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ constitucional o que diz respeito aos 
limites e attribuições respectivas dos poderes politicos 
e aos direitos politicos e individuaes dos cidadãos. O 
art. 179 menciona muitos desses direitos; em muitas 
disposições se diz que esses direitos serão regulados 
por lei ordinaria; logo, por ter uma lei ordinaria 
regulado o direito de alimentos, não se segue que o 
art. 109 não seja constitucional. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não é esse o 
argumento. 

O SR. ZACARIAS: – Eis aqui porque não 
mando a errata que V. Ex. me aconselha. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Veja o nobre senador que o seu 
argumento é perfeitamente illogico; precisa, repito, de 
errata; não se póde dizer que uma materia deixa de 
ser constitucional, porque uma lei ordinaria, 
respeitando as bases da constituição, os principios, as 
theses ahi estabelecidas, a regulou. 

O SR. ZACARIAS: – Um dos membros da 
secção disse que aquelle artigo era constitucional. Eu 
digo que não é, e tanto que a lei de 1840 marcou o 
quanto. Assim não mando errata. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu combato a razão de V. Ex.; póde deixar 
de ser constitucional por outros motivos, mas não 
porque uma lei ordinaria o tenha regulado. 

O SR. ZACARIAS: – A minha argumentação é 
toda deduzida do parecer da secção do conselho de 
Estado. 

(Trocam-se diversos apartes e o Sr. presidente 
reclama attenção.) 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ha outro argumento do nobre senador, 
argumento deduzido das leis de orçamento de 1862, 
1865 e 1873... 

O SR. ZACARIAS: – Voto do parlamento. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Em 1862, estando ausentes do Imperio 
Suas Altezas os Srs. conde e condessa d’Aquila e 
seus filhos, e tendo o governo resolvido não continuar 
a dar a licença em virtude da qual estavam fóra do 
Imperio, percebendo as vantagens estipuladas, da 
dotação e aluguel de casa, declarou-se que o governo 
ficava autorisado a fazer operações de credito para o 
pagamento do dote, cessando nesse caso os 
alimentos dos principes Srs. D. Luiz e D. Felippe. 

Ora, estando ausentes, não só os principes 
paes como os filhos e dependendo os alimentos da 
residencia, que nenhum destes tinha aqui fixado, a 
disposição da lei era perfeitamente justa. 

Em 1865 reproduziu-se igual autorisação com o 
accrescimo de que o pagamento do dote seria feito 
pelo padrão monetario de 1833; subsistiam, porém, as 
mesmas condições; todos os principes estavam fóra 
do Imperio. 

Mas em 1873, achando-se já no Imperio o Sr. D. 
Felippe, tendo por si a condição de residencia para 
receber os alimentos, reproduziu-se ainda a mesma 
disposição; e porque esta, para ser applicada áquelle 
principe, dependia da condição de residencia, segundo 
o art. 109 da constituição, é obvio que seria preciso 
que cessasse a residencia no Imperio. 

Em todo caso, os direitos do principe não 
podem ser prejudicados por uma disposição, que deve 
ser entendida como condicional, pela razão que já dei, 
de que, conforme a constituição, os alimentos 
dependem da residencia. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Mas essa disposição é dependente de 
uma condição. 

O SR. ZACARIAS: – Já elle estava aqui quando 
passou a lei. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Podia querer sahir. 

(Ha outros apartes.) 
Perdoem-me os nobres senadores; em relação 

á princeza Sra. D. Januaria e seu augusto esposo, a lei 
era condicional, «se elles quizessem fixar sua 
residencia fóra do Imperio.» Em 1862 se disse isto. Em 
1865 reproduziu-se a mesma condição, e em 1873 
ainda é condicional a disposição. Como deve, portanto, 
ser entendida a disposição da entrega do dote e da 
cessação dos alimentos? Quando ha de ter applicação 
essa disposição? Quando Suas Altezas os Srs. conde 
e condessa d’Aquilla fixarem definitivamente sua 
residencia fóra do Imperio e seus filhos fizerem outro 
tanto. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Attenda-me o nobre senador... 

Logo, desde que o principe D. Felippe não quer 
residir fóra do lmperio, reconhecidos os seus direitos de 
principe brasileiro, não contestando-se que os principes 
que aqui residem teem direito a alimentos, elle ha de 
recebel-os de conformidade com a constituição e com 
essa mesma lei, que o nobre senador invoca contra a 
minha opinião. 

Sr. presidente, como ia dizendo, quando fui 
desviado pelos apartes do nobre senador... 

O SR. ZACARIAS: – Meus sómente não... 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...desejo acompanhar S. Ex. em todos os 
pontos de seu discurso, e o farei em poucas palavras. 

A respeito da proposta do padre Roussin insistiu S. 
Ex., em dizer que não houve proposta, e fundou-se em 
explicações posteriores do Revd. bispo de Marianna. 

O SR. ZACARIAS: – Explicações dadas no mesmo 
officio. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – S. Ex. leu as palavras com que o Revd. bispo 
de Marianna respondeu ao governo, quando este 
entendeu que elle fizera proposta. Do officio de proposta 
vê-se que elle propuzera um em primeiro logar, outro em 
segundo logar. 

O SR. ZACARIAS: – Mas nesse mesmo officio 
malsinou o segundo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Depois de feita a apresentação do que viera 
proposto em segundo logar, disse o Revd. bispo que não 
o propuzera. Mas o governo não podia entender a 
proposta do Revd. bispo senão pelas palavras do officio 
em que a fizera, e não pelas palavras do officio posterior 
ou pelas explicações dadas posteriormente ao officio de 
proposta... 

O SR. ZACARIAS: – No officio da proposta está a 
declaração dos vicios do padre. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu nunca contestei-o; fui o proprio que leu as 
palavras do officio de proposta, mas o nobre senador 
argumentou com as explicações posteriores do Revd. 
bispo, que não podiam servir de base ao procedimento do 
governo na occasião de apresentar o padre Roussin. 

Sr. presidente, o nobre senador deu como decidido 
que o direito de apresentação, que tem o governo do 
Brasil, não importa direito de collação. Todos os seus 
argumentos são deduzidos do parecer do Sr. marquez de 
Olinda. 

Quando fallei pela primeira vez, disse que á opinião 
do Sr. marquez de Olinda oppunha a autoridade dos seus 
actos. 

O nobre senador, contestando-me ante-hontem, 
disse que, por ter o ministro da justiça, collega do Sr. 
marquez de Olinda, expedido um aviso de conformidade 
com o parecer da maioria da secção, não se segue que o 
Sr. marquez de Olinda tivesse mudado de opinião. 

Não é exacto o que disse o nobre senador; não foi 
um simples aviso expedido pelo ministro da justiça, aviso 
que podia ser ignorado pelo presidente do conselho. 
Neste 

caso houve consulta, não da secção, mas do conselho de 
Estado pleno, e foi resolvida contra a opinião que o Sr. 
marquez de Olinda emittira. 

O nobre senador sabe, e ninguem o ignora, que as 
resoluções de consulta são tomadas em despacho 
imperial e constituem materia de solidariedade ministerial, 
teem força de decreto. Ora, se o Sr. marquez de Olinda, 
presidente do conselho, deixou resolver-se uma consulta 
em sentido contrario á opinião, que tinha emittido, é claro 
que cedeu dessa opinião para adoptar a do conselho de 
Estado e a de seus collegas. 

O nobre senador não póde contestal-o: está no 
folheto que S. Ex. leu. A consulta foi resolvida, e, em 
consequencia da resolução, mandou-se collar o padre 
Roussin. 

Vê, pois, o nobre senador, que não póde, da fonte 
a que recorreu, deduzir fundamentos para a opinião que 
sustenta. O que foi adoptado definitivamente lhe é 
contrario. 

Não quero empenhar-me na discussão desta 
materia... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas é obrigado, visto 
que a perseguição continúa. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...mas não posso deixar de protestar contra 
certas inexactidões, que li no discurso do nobre senador. 

E’ assim que, tratando-se do padroado, disse o 
nobre senador (citou palavras que eu não proferi, estão 
com signaes de transcripção, e eu pederia uma errata 
neste caso): «O ministro do Imperio teve sempre a opinião 
de que o padroado é acto de soberania nacional.» 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. não disse isso? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Nunca o disse. Desde que fallei nesta materia 
pela primeira vez, declarei que o art. 102 § 2º era a 
consagração do direito preexistente. Nessa occasião e 
depois accrescentei que não discutia a origem do direito 
do padroado, mas somente o facto contestado pelos 
nobres senadores, que asseveram que tal direito não 
existe. Recorri á opinião do bispo conde de Iraja e outros e 
affirmei com elles que o direito de padroado existe de 
facto no Brasil. O senado recordar-se-á, e consta do meu 
discurso que eu disse: «O padre Antonio Pereira, na sua 
obra Tentativa Theologica, sustenta que o padroado é 
independente de graça especial da santa sé, mas não 
aceito a questão neste terreno; quero somente que se 
reconheça o facto, que existe o direito de padroado, que o 
governo sempre o exerceu com sciencia e paciencia da 
santa sé.» 

O que fez, porém, o nobre senador? Attribuiu-me 
opinião que eu não havia emittido, e depois leu-nos a obra 
do bispo conde de Irajá para provar que eu tinha citado 
sómente uma parte de sua opinião, que a tinha truncado. 

Senhores, citei do conde de Irajá a parte que servia 
para sustentar a minha opinião, isto é, que o padroado 
existe de facto no Brasil, mas não tratei, como já disse da 
sua origem. 

O SR. ZACARIAS: – A nossa questão aqui tem 
sido a origem. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Então o nobre senador referiu uma anecdota, 
é a terceira, porque já ouvi o nobre senador contar aqui 
como o caboclo 
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passava a pinguella e como o coronel Chaby comia pão 
com manteiga. (Risadas.) 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador contou a anecdota do 
estudante que, lendo João Baptista Say, contentou-se 
com as primeiras palavras e foi espichado (é expressão 
academica) no acto. O nobre senador applicou o caso, 
quando elle não tem applicação alguma, porque eu não 
sahi do terreno que já disse, isto é, que o padroado 
existe de facto, reconhecido pelos bispos, reconhecido 
pela santa sé. 

O nobre senador procedeu comigo como um 
celebre padre, Porqueiro, mestre de latinidade em 
Pernambuco, procedia com os seus discipulos. Esse 
padre tinha tanto amor á férula, andava sempre tão 
desejoso de dar quináos e palmatoadas, que ás vezes 
atrapalhava os estudantes e emprestava-lhes opiniões e 
respostas para ter o gosto de ir contar na botica visinha 
quantos bolos tinha dado. (Risadas.) 

O SR. ZACARIAS: – Que máo! 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Era mesmo máo. O nobre senador, 
querendo comparar-me com o estudante, que não 
entendeu João Baptista Say, collocou-se na posição do 
padre Porqueiro, attribuindo-me opiniões que eu não 
emitti, para ter o gosto de passar-me um quináo. 

e

O SR. ZACARIAS: – E, V. Ex. attribuiu ao padre 
Monte opinião que elle tambem não tinha. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tem, e eu li suas proprias palavras. 

Senhores, eu disse que na questão do padroado 
bastava o reconhecimento, não só tacito, mas expresso 
da santa sé; bastava o longo exercicio nunca contestado 
desse direito. 

O SR. ZACARIAS: – Sempre a cada concessão a 
santa sé lembra seu direito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ouvi nessa occasião dizer que não se 
contestava o direito de padroado; mas immediatamente; 
contra a opinião do nobre senador pelo Ceará, se disse 
que não corre prescripção contra a Igreja (opinião do 
nobre senador pelo Maranhão) e o nobre senador pela 
Bahia accrescentou: «Não corre, porque o Santo Padre 
a tem interrompido.» 

O nobre senador pelo Maranhão diz: «Não corre 
prescripção contra a Igreja» e o nobre senador pela 
Bahia diz: «A prescripção é interrompida.» Daqui deduzo 
eu que os nobres senadores, não reconhecendo que o 
papa tenha feito a graça do padroado, e não 
reconhecendo tambem que haja prescripção, continuam 
a negar a existencia do padroado! Eu quizera que me 
dissessem em que ficam: existe ou não o padroado? O 
nobre senador pelo Maranhão diz que não. 

O SR. ZACARIAS

e

Im

: – Eu digo que existe, mas não 
no sen

LIVEIRA (Ministro do 
Imper

 SR. ZACARIAS: – A questão é se o padroado é 
direito

 (Ministro do 
Imper

AS: – E eu noto que V. Ex. está 
vitan

EA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imper

(Cruzam-se diversos apartes). 
re senador pela 

Bahia:

or graça da santa sé. Não 
é ella quem nomeia propriamente os bispos 

ORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imper

 ALMEIDA: – O que se 
recusa

istro do 
Imper

 é que não tenho 
spera

OLIVEIRA (Ministro do 
per

 o poder magestatico. 

itte a autoridade 
de Bou

tido que V. Ex. falla. 
O SR. CORREA DE O
io): – Mas, se V. Ex. não o admitte como 

consequencia da soberania nacional, nem como graça 
especial do papa... 

O SR. ZACARIAS: – Eu nunca disse tal cousa. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...porque não foi aceita pelo poder 
legislativo, e tambem não admitte que haja prescripção, 
donde deduz o padroado? O nobre senador pela Bahia 
disse por fim: «A prescripção existe...» 

O SR. ZACARIAS: – Eu não disse nunca que 
existia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – ...mas é interrompida. 

O SR. ZACARIAS: – Disse áquelles que allegam 
a prescripção, que o pontifice a cada concessão que faz 
sempre contesta essa attribuição. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Se elle contesta, está claro que não póde 
correr prescripção; mas o nobre senador disse: «A 
prescripção é interrompida», logo admitte que ella corre.

O
 inherente á soberania nacional. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA
io): – Eu estou notando a grande confusão, que 

reina nesses bancos. 
O SR. ZACARI

do a questão, se o padroado é um florão da 
soberania nacional. 

O SR. CORR
io): – Eu contento-me com o facto, não quero 

mais. 

Reproduzo a opinião do nob
 S. Ex. não admitte que o padroado seja acto da 

soberania, não reconhece que o padroado tenha sido 
concedido pela santa sé e aceito pelo governo do Brasil, 
não o admitte fundado em prescripção; pergunto eu: 
como existe o padroado? 

O SR. ZACARIAS: – P

apresentados? 
O SR. C
io): – O que deduzo é que reina grande confusão 

entre os nobres senadores. 
O SR. MENDES DE
 é o padroado pela soberania nacional. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Min
io): – Não tenho esperança de vêr chegarem a um 

accôrdo os nobres senadores. 
O SR. ZACARIAS: – Eu
nça de vêr V. Ex. demonstrar que o padroado 

nasce da soberania nacional. 
O SR. CORREA DE 
io): – Seja como for, julgo, do meu dever contestar 

uma proposição do nobre senador pelo Maranhão. S. Ex. 
disse que não corre prescripção contra a Igreja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Assim como 
não corre contra

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Como o nobre senador adm

ix, é ainda a esta autoridade que recorro. 
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No tratado De parocho, fallando dos meios de 
adquirir o direito de padroado, diz Bouix que o costume 
e a prescripção são meios extraordinarios de adquiril-o. 

No seu tratado de principiis juris canonici, diz elle 
que assim como a longa posse dá a um o dominio que 
pertencia a outro, assim o longo costume annulla a lei 
commum, que lhe é contraria (tollit legem communem 
sibi contrariam). 

Quanto ao tempo necessario para o costume ter 
força de lei é necessario distinguir entre os costumes 
prœter jus e os costumes contra jus. 

Em relação aos primeiros concordam os 
canonistas que bastam 10 annos. 

Em relação aos segundos ha discordancia entre 
os canonistas sobre o prazo, fazendo uns distincção 
entre leis já recebidas e leis que não o foram nunca, e 
pedindo para as primeiras o espaço de 40 annos e para 
as segundas o de 10; outros despresam a distincção e 
pedem sempre 40 annos; outros afinal contentam-se 
com 10 annos em ambas as hypotheses, fundados em 
que não deve haver discrepancia entre o direito civil e o 
canonico, quando não ha expressa disposição de 
direito. 

Não ha questão, pois, quanto ao prazo de 40 
annos. E os canonistas que se mostram mais severos, 
contentam-se com elle e a seu respeito diz Bouix: 

«Patroni autem hujus sententiœ existimant 
necessarium quadraginta annorum spatium, quia illud 
tempus requiritur a jure canonico ad proscribendum 
contra Ecclesiam.» 

Já vê, pois, o nobre senador pelo Maranhão, que 
na opinião do todos os canonistas, ha prescripção 
contra a Igreja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é outra 
questão; responderei a V. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Consideremos agora a proposição do nobre 
senador pela Bahia de que a santa sé interrompe a 
prescripção em cada bulla que expede. 

O SR. ZACARIAS: – Protestava contra o acto do 
governo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas essas bullas reconhecem o direito de 
padroado. Nellas se diz que o Imperador e seus 
successores gosarão deste direito. Em cada uma 
dessas bullas, portanto, não ha uma interrupção da 
prescripção, mas um acto de reconhecimento e de 
confirmação do direito que existe. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E que o 
governo sempre rejeita. 

O SR. ZACARIAS: – O governo não quer; diz 
que tem melhor fonte na delegação nacional. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, folgando de vêr que já não 
se contesta a existencia do padroado... 

O SR. ZACARIAS: – Contesta-se como direito 
da Corôa, derivado da soberania nacional; esta é a 
unica questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Mas não foi esta a minha questão com V. 
Ex. 

O SR. ZACARIAS: – Perdôe-me V. Ex.; esta é a 
questão que existe no Brasil desde 1837. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Vejo com prazer que não ha questão a 
respeito da existencia do padroado... 

O SR. ZACARIAS: – Ha essa questão. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador pelo Maranhão em 
diversos trechos do seu discurso, que tenho aqui 
transcriptos, contestou formalmente a existencia do 
padroado; agora não diz que... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Contesto. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não faço, pois, questão de um ponto que 
está fóra de questão; existe o padroado. 

O SR. ZACARIAS: – Como direito accessorio. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Accessorio ou essencial, eu contento-me 
com o facto, com o exercicio que o governo tem tido, e 
com a continuação que deve ter. 

O SR. ZACARIAS: – E' essencial ou accessorio?
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Deixo aos canonistas discutir a questão 
radicalmente; contento-me com o facto. Estou muito 
bem nesta questão, porque contra VV. EExs., que são 
apenas doutores honorarios da Igreja, tenho o nobre 
senador pelo Ceará, que é padre. 

O SR. ZACARIAS: – Elle disse que dependia da 
concessão do pontifice. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
lmperio): – Mas combateu a opinião de V. Ex., 
declarando que o padroado existe. 

Sr. presidente, protesto tambem contra um 
emprestimo que me fez o nobre senador, dizendo que 
eu havia citado um trecho da obra do bispo do Pará a 
respeito do beneplacito. Não fiz tal; citei apenas a 
opinião do Revd. bispo do Pará, na parte em elle diz 
que as leis civis contrarias as leis canonicas, a juizo da 
Igreja, são nullas e irritas. Eu disse que isto importa 
tanto quanto annular a soberania nacional, de que 
procedem as leis civis; torna o exercicio da soberania 
nacional dependente do juizo da santa sé ou do juizo da 
Igreja. O nobre senador tratou de cousa differente, 
tratou de um trecho a que eu não me tinha referido. 
Protesto contra isto; basta que o nobre senador me dê 
quináos, quando eu errar, mas não attribuindo-me 
opiniões que não tive. 

Insistiu o nobre senador em dizer que entre a 
questão com o bispo de Marianna e a questão actual 
não ha differença alguma. Continuarei a sustentar o 
contrario. No primeiro caso tratava-se de um direito que 
o governo exercia, escolhendo para o canonicato uma 
das pessoas propostas, direito que o governo de facto 
exerceu e de cujo exercicio podia recuar, quando 
convencido de que a apresentação fosse inconveniente.

No conflicto actual, não. O governo, vendo as leis 
civis do Imperio atacadas, vendo os direitos dos 
cidadãos brasileiros offendidos, não podia de modo 
algum deixar de fazer a justiça que se lhe requeria. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E fez uma 
injustiça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A distincção é profunda. Qual era o direito 
que o governo 
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tinha no primeiro caso? Era o de, entre os propostos pelo 
bispo, apresentar aquelle que lhe parecesse mais digno, e, 
se informações posteriores, se esclarecimentos novos o 
convencessem de que tinha feito uma apresentação 
menos boa, elle podia ceder. No segundo caso, não. 
Quando eram postas em duvida as leis civis, quando eram 
contestadas formalmente theses constitucionaes, quando 
havia offensa aos direitos de terceiros, de diversos 
cidadãos, não era possivel ceder; o governo devia fazer a 
justiça que se lhe pedia. 

Eu creio que ninguem duvidará de que a distincção 
é profunda. 

Perguntou o nobre senador por que o governo 
nesta questão não se entendeu antes de tudo com a santa 
sé. 

Senhores, logo que a questão appareceu, o meu 
primeiro passo foi entender-me com o internuncio 
apostolico e com o bispo do Rio de Janeiro, levado pelo 
que diz uma bulla que o nobre senador pelo Maranhão cita 
na sua obra, na qual vi (não sei se S. Ex. considera direito 
vigente) que os interdictos locaes não podem ter effeito no 
Brasil senão examinados e confirmados pelo bispo 
capellão-mór. Entendi-me, pois, com o Revd. bispo 
capellão-mór. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O mesmo que 
tinha suspendido o padre Almeida Martins por pertencer á 
maçonaria. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas que nunca procedeu como seus collegas 
de Olinda e do Pará, nem creio que procederá. Os nobres 
senadores dizem que os bispos são solidarios, procedem 
todos de accôrdo; mas o facto é que de 12 que existem no 
Brasil, só dous procederam de modo a chamar contra si a 
repressão legal. 

Verificada a improficuidade do passo que dera, 
tendo em vão esperado que a intervenção do internuncio e 
do Revd. bispo do Rio de Janeiro produzisse seus effeitos, 
tendo-me dirigido ao bispo de Pernambuco nos termos da 
carta que já li ao senado, podia eu, quando as partes 
offendidas pediam justiça, quando a perturbação da ordem 
publica já se manifestava em Pernambuco do modo por 
que se sabe, dizer: «espero que de Roma nos venha uma 
decisão»? 

O que fizemos porém? Ao mesmo tempo que 
tratavamos aqui de fazer justiça ás partes aggravadas, 
mandámos uma missão a Roma, para que o santo padre 
fosse sufficientemente esclarecido e désse o remedio, que 
era de esperar da sua sabedoria. 

Não procede, portanto, a censura que nesse ponto 
nos fez o nobre senador, e qualquer que seja a opinião de 
S. Ex. a respeito da moderação do governo, eu estou certo 
e espero em Deus que essa moderação ha de ser 
reconhecida. 

Neste ponto não posso deixar de notar as 
ondulações da opinião do nobre senador pela Bahia. Em 
que consistiria a moderação do governo, segundo o nobre 
senador, que não reconhece o recurso á corôa nem o 
direito do levantamento de interdictos, que entende que os 
bispos procederam muito regularmente? Consistiria em 
mandar processar os bispos pelo crime de desobediencia. 

O SR. SILVEIRA LOBO E OUTROS SENHORES: 
– Não apoiado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – De modo que para aquelles mesmos que 
entendem que os bispos procederam regularmente, a 
questão está só na applicação da pena; se fosse crime de 
desobediencia, em vez do art. 96, tudo seria regular... 

O SR. ZACARIAS: – Não, senhor. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...Isto é pelo menos uma contradicção que não 
comprehende. 

O SR. ZACARIAS: – Não ha contradicção. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Que o governo é invasor 

e prepotente não se póde negar. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O nobre senador pela Bahia tratou do ensino 
nos seminarios. Segundo entende S. Ex., este ensino deve 
correr inteiramente livre, o Estado não tem o direito de 
intervir nelle. 

Senhores, posso citar contra o nobre senador o que 
sempre se praticou no Brasil e em Portugal. O governo 
portuguez teve sempre, e até por solicitação da santa sé, o 
direito de intervir no ensino ecclesiastico, o direito de 
fiscalisar a escolha dos professores, o direito de saber 
como se procedia no ensino das pessoas que se 
destinavam á vida clerical. Este direito passou para nós. 
Ha liberaes muito adiantados que sustentam a sua 
necessidade, e indico entre outros, o Sr. Tavares Bastos, 
cuja opinião muitos dos nobres senadores aceitarão. 

No Brasil o direito de intervir sempre foi 
reconhecido. O Sr. marquez de Olinda, elevado á categoria 
de canonista de primeira ordem pelo nobre senador... 

O SR. ZACARIAS: – Comparativamente. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Pois V. Ex. devia-lhe mais do que isto, porque 
elle qualificou de livro de ouro um livro do nobre senador. 

O nobre marquez de Olinda, considerado pelo 
nobre senador canonista de primeira ordem 
comparativamente, reconhecendo que o Estado tinha o 
direito de intervir no ensino ecclesiastico dos seminarios, 
comquanto houvesse feito algumas concessões, não 
desistiu inteiramente desse direito. 

Mas, senhores, querem os nobres senadores que 
eu, quando vejo que a tendencia hoje é para derramar 
doutrinas contrarias ao nosso direito constituido, educar os 
padres em certa ordem de idéas, que conduzem á guerra 
da Igreja contra o Estado, prescinda desse direito, que nos 
foi deixado no regulamento de 1863? E’ indispensavel que 
o ensino nos seminarios seja dado de accôrdo com o 
nosso direito, afim de que não se inoculem no espirito dos 
jovens que se destinam á vida ecclesiastica principios que 
os induzam á desobediencia ás leis do seu paiz. 

O governo não póde seguir por esse terreno, 
porque é perigoso. Devemos empenhar todos os esforços 
para estabelecer o accôrdo entre a autoridade 
ecclesiastica e a civil, o consorcio do Estado com a Igreja, 
não permittir que nos nossos seminarios tenham entrada 
doutrinas contrarias. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Não permittir que o 
poder civil invada o ecclesiastico. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ha algumas proposições minhas que o 
nobre senador dignou-se tomar em consideração a 
respeito da liberdade do ensino. 

Disse-nos o nobre senador que o Estado não 
deve intervir no ensino publico, se não o menos que for 
possivel, muito ligeiramente; que o Estado não é mestre 
de escola, que taes idéas de intervenção são de Guizot, 
que eu suppunha escriptor predilecto do nobre senador, 
mas enganei-me; de Guizot, que tinha idéas de 
concentração de tutela; e o nobre senador não quer que 
o Estado tenha no ensino grande intervenção. 

O SR. ZACARIAS: – Toda a intervenção 
possivel destroe a liberdade do ensino. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, se a politica é, como dizia 
Aristoteles, que cito muito de proposito, e disse depois 
Montesquieu, uma sciencia de observação, nós 
devemos resolver esta questão, que tambem é politica, 
pela observação. 

Em todos os paizes os mais livres e os mais 
democraticos a observação tem demonstrado que se o 
Estado não intervem, a instrucção popular cahe 
completamente. Nos Estados Unidos sabe-se que um 
dos ramos do serviço, a que o governo applica maior 
solicitude, é o ensino e principalmente o ensino 
elementar; na Suecia, que tambem cito de proposito, 
por ser um dos paizes, em que o ensino mais se 
adiantou, na Suecia onde o povo era profundamente 
ignorante e de más tendencias, onde o christianismo 
apenas pôde adoçar a aspereza do coração dos 
suecos, alli desde Gustavo Wasa até Bernardette, e 
desde então até hoje, a intervenção é constante, 
effectiva e muitas vezes em luta com a Igreja, que quer 
tomar a si o direito exclusivo de ensinar. Na Prussia, e 
em toda a Allemanha, onde a instrucção publica se tem 
adiantado, é ainda a intervenção do Estado que tem 
sido muito efficaz; a ella quasi exclusivamente se deve 
este adiantamento. 

E, senhores, se é preciso lembrar uma 
experiencia moderna e muito aceitavel, eu citarei a 
Inglaterra, onde, como se sabe, o Estado é um 
accidente e a nação o principio; onde ninguem quer a 
intervenção do governo; onde as diversas religiões, 
disputando o imperio das almas, tratam de abrir escolas 
e derramar o ensino; onde as associações debaixo de 
todas as fórmas auxiliam e fortificam a iniciativa 
particular; onde, finalmente, prevaleceu por muito 
tempo a opinião de que o Estado não devia ingerir-se 
na instrucção publica, e hoje se sustenta a opinião 
contraria e todos entendem todos os partidos 
proclamam a necessidade do Estado tomar a si a 
direcção do ensino publico e de haver ensino official. 

Isto não quer dizer que se pretende coarctar a 
liberdade do ensino, porque é o contrario; o ensino livre 
póde correr pari passu com o ensino official. E’ neste 
sentido que escrevem os autores mais modernos e 
mais autorisados que tratam da materia e pensam 
liberaes mais adiantados. 

Não sei como, portanto, o nobre senador deixou 
de reconhecer a propaganda dos proprios liberaes para 
vir 

condemnal-a como uma opinião de Guizot, opinião aliás 
que é hoje de todos os espiritos liberaes da Europa e 
dos Estados Unidos. (Apoiados). 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Está 
enganado. 

O SR. JOBIM: – Não querem despotismo 
clerical. Despotismo clerical em nome de Deus é 
horroroso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como qualquer outro 
dispotismo, mesmo imperial. 

O SR. JOBIM: – O clerical é synonimo de 
infernal. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Senhores, ninguem contesta á Igreja o 
goso da mesma liberdade, que eu reconheço e aceito 
para todos. Leio sempre com admiração o que fazem 
os padres catholicos nos Estados Unidos. Alli, onde ha 
necessidade de propaganda catholica e onde o 
catholicismo vae fazendo grande numero de proselytos, 
os nobres senadores sabem que os padres tomam á 
sua conta principalmente a fundação e direcção das 
escolas, escrevem jornaes e folhetos... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O mesmo 
aconteceria aqui, se a Igreja fosse livre. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...procuram por todos os meios espalhar a 
instrucção religiosa, as boas idéas, e eu não tenho 
senão que louvar e invejar o esforço que aquelles bons 
padres, limitando-se ao tratamento mais humilde, 
expondo-se a muitos sacrificios, fazem nesse sentido. 

Bem quizera que o clero brasileiro os imitasse; e 
a este respeito referirei ao senado que, entendendo-me 
com um dos bispos mais activos deste Imperio, 
perguntei-lhe por que não iniciava as mesmas praticas, 
por que não encarregava os vigarios nas suas 
parochias de entenderem-se com as irmandades e de 
obterem, como se faz nos Estados-Unidos, por meio de 
subscripções, algumas quantias destinadas á edificação 
de casas para escolas e á mantença dellas... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Lá não se 
expellem os jesuitas, que são os fundadores dessas 
escolas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...mas em vão tentei isso. 

Hoje diz-se que os padres não teem meios, que 
as mitras rendem pouco; oh! senhores, a caridade tem 
immensos artificios, acha sempre meios de fazer o 
bem; e eu estou persuadido de que muito dinheiro que 
sahe do paiz para outra applicação, podia ser com 
proveito empregado aqui, e a Igreja brasileira 
desempenharia um nobre fim, que é, em concurrencia 
com o Estado, derramar quanta instrucção podesse. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Deixe a Igreja 
livre, que esses milagres se farão aqui. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Então querem Igreja 
livre? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se é escrava 
do governo, por que não havemos de a querer livre? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ninguem quer a 
Igreja governando o Estado; neste paiz não ha quem 
queira isto. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Querem a 
liberdade como na Belgica, dominante. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Ninguem quer neste paiz 
a Igreja governando o Estado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E V. Ex. que quer, 
os outros não querem isto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não ha quem queira; o 
que se quer é a liberdade para os catholicos. 

O SR. JOBIM: – O que querem é queimar a especie 
humana. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção, para que o 
nobre ministro possa continuar o seu discurso.  

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Peço permissão ao nobre senador para não 
acompanhal-o em alguns outros pontos do seu discurso. 
Quanto ao provimento de parochias, por exemplo, o nobre 
senador insiste em dar-me uma opinião, que eu não emitti 
nos termos em que S. Ex. se expressou. Não admittiu 
tambem as minhas explicações a respeito das mesas de 
exames; e entende que não procedi bem, oppondo-me á 
promoção dos oppositores das escolas de medicina e lentes 
cathedraticos, independentemente de concurso. 

O SR. ZACARIAS: – Ha já um projecto a este 
respeito lá na camara. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A opinião do nobre senador, quanto ao ultimo 
ponto, parece inadmissivel, porque S. Ex. não quer nem ao 
menos a restricção, que eu admitti na escola polytechnica...

O SR. ZACARIAS: – Esta restricção é fatal. 
ro do 

Imperi

ARIAS: – E’ o systema francez, onde ha 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Minist
o): – ...porque torna os oppositores ou substitutos 

dependentes de informação da congregação dos lentes. 
Ora, senhores, quando ha espiritos liberaes que desejam 
como melhor a nomeação dos lentes feita pelas 
congregações... 

O SR. ZAC
s capacidades nas faculdades. 
O SR. CORREA DE OLIVE
o): – O nobre senador acha que ellas são 

incompetentes até para uma informação ao governo, 
informação que não é decisiva, que ainda vae ser 
apreciada. 

Pare
nto sustenta a pretenção dos oppositores quanto 

desconfia e duvida das qualidades que os lentes effectivos 
teem para desempenhar os seus deveres. 

O SR. ZACARIAS: – Não querem p
na o que já existe para as faculdades de direito, e eu 

quero um systema uniforme que regule estes accessos. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro d
o): – Ha um outro ponto, que é o final do discurso do 

nobre senador, a respeito dos donativos. Mas, sobre isto 
tenho de dar uma resposta ao nobre senador pela Bahia, 
que fallou hontem em primeiro logar, e pois deixo-a para 
essa occasião. 

Sr. presidente
o Sr. Saraiva, sabe desde quando e com que 

constancia eu rendo a S. Ex. todos os respeitos e attenções, 
de que é digno. Tenho na maior consideração as opiniões 
de S. Ex. e os seus reparos ou censuras hão de ser sempre 
para 

mim fortes estimulos para que procure corrigir-me, emendar 
meus erros e faltas (Muito bem). Peço, entretanto, licença 
ao nobre senador para declarar-lhe que nenhuma das 
censuras de S. Ex. me parece procedente. 

Começarei pelo que se refere ao estado das 
provincias. 

Disse o nobre senador que o governo tem dado 
muito pequena importancia á nomeação dos presidentes de 
provincias, e lamenta que não se proceda hoje como no 
tempo do ministerio de 16 de Julho, que mandava 
presidentes da ordem do nobre primeiro secretario e de um 
deputado pela Parahyba, o Sr. conselheiro Diogo Velho. 
Notei logo certa contradicção da parte do nobre senador, 
que, ainda ha poucos dias, preferia a dureza do ministerio 
de 16 de Julho, o modo aspero e injusto com que tratava os 
seus adversarios a estas blandicias, moderação, favores e 
demasiada benignidade do ministerio actual, que tudo 
procura corromper. 

Além disto, Sr. presidente, eu reivindicarei para o 
ministerio actual, para mim ao menos (foi nomeação feita no 
ministerio de 29 de Setembro) a gloria, o prazer de ter 
nomeado um dos presidentes indicados para minha 
provincia e outro para a provincia da Parahyba. Se póde vir 
louvor destas nomeações, eu reclamo este louvor para mim 
ou para o governo de que eu fazia parte. 

Em geral as nomeações de presidentes são feitas, 
como sempre se fizeram, com escrupulo, com empenho de 
acertar. Se o governo dispozesse de grande pessoal 
habilitado e de homens de primeira ordem para as 
provincias, o empenho delle seria collocar em todas os 
administradores mais importantes e mais capazes de 
promover o bem. 

Mas sabe-se com quanta repugnancia os homens 
mais amestrados na administração aceitam, e só em ultimo 
caso uma presidencia de provincia. O governo não póde 
deixar de fazer, o que dizia o marquez de Paraná, de 
arriscar-se muitas vezes a procurar entre os moços habeis, 
que já tenham sido experimentados no exercicio de outros 
empregos, quem possa preencher commissões tão difficeis. 
E’ como tem procedido o governo actual. 

O nobre senador citou dous de outro tempo, do 
ministerio de 29 de Setembro. Mas eu pederia licença ao 
nobre senador para apontar-lhe muitos outros, que teem 
sido louvados pelos amigos de S. Ex. como homens 
moderados, como homens que teem procurado servir a 
justiça e a moralidade em diversas provincias. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ora, senhores! Pois então os nobres senadores 
negam que diversos presidentes teem sido louvados pelos 
orgãos do partido liberal e por deputados da opposição na 
camara? Não tem o sido mesmo aqui? Não preciso citar os 
nomes, elles são conhecidos. 

O SR. SARAIVA: – O que nós dizemos é que elles 
duram pouco. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Estes permanecem nas commissões; o que 
acontece é que muitas vezes, tendo necessidade de 
presidentes para provincias mais importantes, vamos 
buscar aquelles que já teem dado boas provas de si em 
outras provincias. Isto é quasi um accesso merecido e a que 
o governo não devia faltar. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Exemplo: as Alagôas em 
que o presidente tinha feito optima administração. Provado 
isto, foi para a Parahyba. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Administração boa com 
effeito. Foi pena que o tirassem de lá. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador pela Bahia referiu-se 
especialmente ao ex-presidente da provincia de 
Pernambuco, meu particular amigo, o Sr. desembargador 
Henrique Pereira de Lucena Tenho fé a mais robusta de que 
em breve se fará justiça ao caracter, á moderação, ao zelo 
escrupuloso do ex-presidente da minha provincia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Basta o 14 e o 16 de 
Julho; não se carece de mais nada. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Fallarei disto. O honrado ex-presidente de 
Pernambuco foi nomeado para aquella provincia depois de 
ter dado excellentes provas de si em mais de uma 
commissão, depois de ter feito em tempos difficeis tal 
administração na provincia do Rio Grande do Norte, que as 
folhas da opposição o elogiaram; disseram que por amor da 
verdade eram obrigadas a reconhecer que elle não tinha 
intervindo no processo eleitoral. 

O Sr. Lucena chegou a Pernambuco e sua 
administração foi tão moderada, tão justa, sempre animada 
dos melhores desejos pela prosperidade daquella terra, que 
os proprios adversarios faziam-lhe justiça. Sei que inimigos 
pessoas mostravam-se ás vezes sorpresos, dizendo que 
não sabiam o que influia para uma administração tão 
moderada, como a que o Sr. Lucena estava fazendo. 

O SR. SARAIVA: – Lendo os periodicos, não 
verifiqu

CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

do liberal na 
cidade

 povo, os 
homen

ei isto. 
O SR. 
o): – Veio a questão religiosa, e achou-se envolvido 

nella o deão Dr. Faria, que tinha sido então aproveitado, 
embora liberal, para o cargo de regedor do gymnasio 
provincial. Em um dia o regedor do gymnasio disse que se 
lhe preparava uma manifestação, e perguntou se o governo 
levava a mal que se désse esse acto. O presidente declarou 
que nada tinha que oppor; que, desde que a reunião era 
feita pelos homens mais importantes do partido liberal, 
homens que davam as maiores garantias de ordem, elle 
não tinha nada que fazer, estimava até que o deão Faria 
fosse objecto de tal manifestação. 

As pessoas mais qualificadas do parti
 puzeram-se á frente do ajuntamento popular; foram 

ao gymnasio provincial fazer seus comprimentos ao deão, 
então suspenso pelo bispo D. Vital. Appareceram alli alguns 
discursos com idéas condemnaveis, parecendo até 
incendiarias; mas ninguem tinha culpa que um ou outro 
trouxesse o seu discurso na algibeira e o esse alli; não era 
caso que se podesse prever, nem embaraçar. 

Feita a manifestação, retirando-se o
s mais importantes retiraram-se tambem para suas 

casas. Mas o que acontece? Um grande grupo desse 
ajuntamento, convidado por alguns moços exaltados, 
dirige-se ao collegio dos jesuitas e commette os attentados 
que são conhecidos; dirige-se em seguida á typographia da 
União, quebra-a, incendia papeis, commette os attentados 
que os nobres senadores não ignoram. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E que o governo 
não quiz reprimir. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nestas circumstancias o governo devia reprimir 
o crime; mas tudo se tinha passado tão precipitadamente 
que a autoridade não chegou a tempo senão de proteger o 
palacio episcopal. 

UM SR. SENADOR: – Assistiu á queima de todos os 
papeis. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdôe-me o nobre senador; isto passava-se no 
dia 14. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quando já estava de 
promptidão um batalhão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Declaro ao nobre senador que o presidente de 
Pernambuco confiava nos distinctos liberaes que se 
puzeram á frente dessa manifestação, como qualquer de 
nós devia confiar, e então não tinha de tomar cautelas 
contra um acto em que iam figurar homens conhecidos 
como amigos da ordem e que garantiam que não haveria 
perturbação ou attentado algum. O descuido, portanto, que 
a autoridade tivesse nesse momento, era muito explicado. 

Houve, porém, a reunião do dia 16, e nessa reunião 
já não figuravam homens importantes do partido liberal, e a 
prova é que o Sr. barão de Villa Bella disse que nesse dia 16 
ignorava tudo, ia em seu carro para Afogados, freguezia 
proxima, quando teve noticia do que de se passava. Cito 
este facto para mostrar aos nobres senadores que os 
homens importantes, que podiam manter a ordem, não 
tinham conhecimento da reunião; esta era feita pelos 
exaltados, pelos autores do attentado do dia 14. Sabendo o 
presidente das disposições hostis da mesma reunião, 
mandou dissolvel-a. Era um ajuntamento illegal; foi 
dissolvido. Não houve derramamento de sangue, nenhum 
desses attentados de que se tem fallado; e, se não, cite-se 
um só ferimento. 

Dahi começaram as accusações contra o presidente 
até hoje; mas não se allega contra aquelle distincto cidadão 
um facto de perseguição ou de violencia; tudo consiste nas 
providencias do dia 16. 

Ora, se isto é verdade, quaes são os fundamentos 
da opinião do honrado senador pela Bahia de que 
Pernambuco está opprimido, os liberaes perseguidos, ha 
alli um estado de violencias, de desespero, de proscripção 
para quem não segue as idéas do governo? Refere-se o 
nobre senador ás lutas da imprensa? 

O SR. SARAIVA: – Essas lutas revelam o estado de 
violencia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Todos sabemos que a imprensa das provincias 
excede-se mais que a da Côrte. 

O SR. SARAIVA: – Vejo que na Bahia e outras 
provincias não succede assim. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Entretanto muitas vezes se excede contra as 
opiniões do proprio nobre senador. A imprensa das 
provincias foi sempre muito mais forte, mais energica tanto 
de um lado como de outro. Ha provincias em que o 
jornalismo excede-se mais que em outra. Querem os nobres 
senadores avaliar o estado 
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de Pernambuco pelo que diz a folha denominada Provincia?
Senhores, os nobres senadores devem attender a 

esses 

ue V. Ex. está 
engana

LIVEIRA (Ministro do 
Imperi

incia pelo que diz esse jornal. 

rticulados, estimaria muito que o fossem. 

a, 
juizo d

nobre senador que 
faça j

Ministro do 
Imperi emos em 
Pernam

DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi  exposição 
docum

 elle procurou remediar o melhor que 
era po

. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. não deu 
provide

CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

se 
om is

SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

m as palavras que o 
nobre 

factos. Liberaes da ordem do Sr. conselheiro João 
Silveira de Souza, Dr. Souza Bandeira, coronel Antonio 
Marques e outros não podem concordar com a direcção que 
se dá á imprensa; e centenas de liberaes teem vindo muitas 
vezes publicamente protestar contra os desmandos da folha 
que se diz orgão do partido liberal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu creio q
do. A Provincia é orgão legitimo do partido e éco dos 

soffrimentos de Pernambuco. 
O SR. CORREA DE O
o): – O nobre senador ha de permittir que lhe diga 

que não deve attribuir-me engano, quando eu lhe posso 
mostrar abaixo-assignados de diversos pontos da provincia, 
e vi uma carta de um dos mais respeitaveis liberaes de 
Pernambuco, dirigida ao Sr. Dr. José Antonio de Figueiredo, 
dizendo que se a Provincia continuasse a insultar, como 
insultava, os caracteres mais puros, elle não podia de modo 
algum aceitar a direcção que se dava á imprensa liberal. 

Não se póde, pois, julgar nem da administração nem 
do estado da prov

Quaes são os factos que se allegam contra a 
administração de Pernambuco? Não os vi ainda... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Teem sido articulados 
aos milhares. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...a

O SR. SARAIVA: – Não me encarreguei disto; 
limitei-me a dar o meu juizo sobre o estado da provinci

eduzido da imprensa governista. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sr. presidente, eu peço ao 
ustiça, ao menos em um ponto, ao honrado 

desembargador Henrique Pereira de Lucena: o estado de 
difficuldades financeiras em que se diz que está a provincia 
não é obra de sua administração... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (
o): – ...e, pelo contrario, ainda não tiv
buco presidente que fosse mais severamente 

economico e que mais cuidasse ao mesmo tempo dos 
melhoramentos materiaes. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. CORRÊA 
o): – Eu poderia ler ao nobre senador uma
entada feita pelo presidente, na qual elle prova que 

os compromissos que tem a provincia, e que teem sido 
diminuidos, foram legados pelas administrações anteriores 
até 1869. 

Não ha, portanto, razão para accusar o Sr. Lucena 
por esses factos que

c

ssivel. Eu poderia ler a exposição que elle fez; mas a 
leitura seria longa. O que posso asseverar ao nobre 
senador é que o Sr. Lucena procurou melhorar, quanto era 
possivel, e com muito esforço, o estado financeiro da 
provincia e conseguiu equilibrar a receita com a de peza. 

Fallou o nobre senador de um facto, que foi trazido 
ao conhecimento do publico por diversas vezes, que é o 
contrato para esgotos em Pernambuco. 

Esta questão data de administrações anteriores. 
Como sabe o nobre senador pelo Piauhy, ex-presidente de 
Pernambuco, o contrato em geral era bem feito e attendia ás 
conveniencias do serviço; mas ninguem póde verificar nem 
se sabe até hoje quem depois de lavrado o contrato 
escreveu nelle entrelinhas, que alteravam as suas 
condições. Com essas alterações o contrato foi para 
Londres; os direitos do concessionario foram transmittidos a 
outros, conforme a cópia authentica tirada do original 
emendado. 

Quando o presidente da provincia, tendo de tratar 
com a companhia, verificou a falsificação, teve as 
impressões que era natural que recebesse, vendo que 
havia um accrescimo feito sem conhecimento do 
administrador que tinha celebrado o contrato. Procurou 
meios de remediar... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E negocio serio. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – E’ sem duvida. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E V. Ex. não 

procurou tirar isto a limpo? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Se não se sabe! O que é verdade é que o 
contrato foi feito em certos termos e muito bem feito, mas, 
quando se expediram cópias que foram para Londres, elle 
estava differente, e a differença provinha de entrelinhas 
postas no original. Disto se teve conhecimento quando o 
emprezario... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é do tempo do 
Sr. Lucena? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não, senhor; é facto muito anterior. Quando o 
emprezario tratava com o administrador, este teve 
necessidade de recorrer ao contrato original; e, descobrindo 
as entrelinhas, o seu movimento foi o de qualquer homem 
honrado nestas circumstancias; viu que havia uma 
falsificação e procurou algum meio de impedir aquillo. Mas o 
facto é que já havia compromissos do governo com os 
emprezarios, baseados no contrato, assim adulterado. 

O SR
ncias? 
O SR. 
o): – Nós tivemos sobre isto a correspondencia... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Accommodou-
to? 
O 
o): – ...que era possivel haver. 
Eis aqui, senhores, donde nasce

senador leu a respeito da boa fé do governo do Brasil. 
Se o Sr. Lucena levantava objecções contra o contrato, é 
porque elle estava evidentemente falsificado. Quem foi o 
falsificador? Diz-se que depois de assignado o contrato 
(está claro e é indubitavel que sem a intervenção de 
nenhum dos homens que figuram nelle) tinham sido feitas 
as alterações. Tem o Sr. Lucena alguma culpa disto? 
Espero que o nobre senador lhe fará a devida justiça, 
reconhecerá que elle procedeu como lhe cumpria. 
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Sr. presidente, não posso deixar de reclamar contra 
uma proposição do nobre senador. S. Ex., tratando-me com 
benevolencia, que lhe agradeço, advertiu-me entretanto de 
que uma tal ou qual influencia, que S. Ex. me attribue na 
camara dos deputados, provem de concessões que faço 
aos meus amigos, de condescendencias que S. Ex. acha 
culposas. 

Senhores, eu não me considero por certo homem 
impeccavel; mas agradecerei sempre a quem articular 
esses actos de condescendencias e fraqueza com amigos, 
porque desejo que elles não corram sem minha defesa. Se 
tenho alguma qualidade de que me preso é a franqueza e a 
firmeza com que sempre me pronuncio com os meus 
amigos; e se elles me consideram homem dedicado á 
amizade, sabem tambem que não cedo á amizade senão o 
que é possivel ceder. 

Nunca recorri a subterfugios, nem a dilações; digo 
com franqueza como penso, declaro o que posso fazer e o 
que não posso fazer. Não ha um só de meus amigos que 
não saiba que eu, sendo capaz de fazer-lhes sacrificios que 
caibam na possibilidade de um homem de bem, nunca lhes 
farei um só favor, nunca usarei de uma condescendencia de 
que resulte prejuizo aos meus sentimentos ou á minha 
reputação. 

O facto de que fallou o nobre senador, isto é, o 
pagamento de impressões da camara dos Srs. deputados, 
foi lá explicado. Quem no meu logar não teria procedido do 
mesmo modo? 

Recebi do 1º secretario da camara dos Srs. 
deputado uma requisição para mandar pagar despezas que 
se dizião autorisadas pela mesa daquella camara. Cabia a 
despeza na verba competente. Com quem se entende o 
ministro do Imperio é com o 1º secretario da camara, seu 
orgão, que transmitte as deliberações da mesa; eu não 
podia, pois negar o pagamento. 

Por ventura quando se me apresenta por parte do 
senado alguma requisição, assignada pelo honrado Sr. 1º 
secretario, devo examinar se S. Ex. foi para isso autorisado 
ou não? 

O meu dever é cumprir a requisição. 
O SR. SARAIVA: – Eu não condemnei o 

procedimento de V. Ex.; censurei o facto de V. Ex. dizer que 
esse deputado continuou a merecer-lhe o mesmo conceito.

O SR. SILVEIRA LOBO: – Acaba de accusal-o e foi 
elle qu

 
Imperi

. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi meios de averiguar o que se 
passou

em mandou-o em commissão aos Estados Unidos. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do
o): – Eu não queria chegar ao ponto de trazer para a 

discussão as minhas explicações particulares com os meus 
amigos; mas devo dizer que na camara e fóra della o Sr. 1º 
secretario e outras pessoas expozeram o facto, de modo 
que deduzi ter havido equivoco, porque uns diziam que se 
tinha tomado a deliberação e outros que não, havendo 
ainda quem dissesse que a deliberação fora ampliada. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Se foi ampliada, devia 
ser aparada. 

(Ha outros apartes). 
O SR
o): – Eu não tinha 
 nas conferencias da mesa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas affirmou que a 
deliberação foi ampliada. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não affirmei; referi-me ao que uns diziam e ao 
que outros asseveravam. Qual devia ser o meu criterio para 
apreciar o facto? 

O SR. ZACARIAS: – O Sr. Teixeira Junior varreu a 
sua testada. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Espero, Sr. presidente, que, se dessas 
qualidades que me attribue o nobre senador, isto é, a 
dedicação que tenho ao meu partido e aos meus amigos me 
provém alguma força, nunca me provirá o remorso que S. 
Ex. me annuncia, porque, como já disse e repito, sei 
manter-me em todas as minhas relações de modo que os 
meus sentimentos de homem de bem não fiquem 
compromettidos pela amizade. 

Disse o nobre senador que me domina o espirito de 
partido. Entendamo-nos. Se o espirito de partido é a 
dedicação que todo o homem politico deve ter aos principios 
e á causa de seu partido, honro-me de estar sempre 
animado desse espirito. Mas, se o nobre senador se refere 
ao espirito de partido que consiste na paixão, na violencia, 
na injustiça contra adversarios, peço licença a S. Ex. para 
dizer-lhe que não temo a exhibição de um só facto dessa 
ordem que eu tenha praticado. 

Se o nobre senador disse, com bom direito, que em 
suas diversas administrações nunca tinha praticado uma 
injustiça, permittir-me á que, em minha defesa, 
commettendo a inconveniencia de fallar de mim, diga que, 
sendo, mais moço do que hoje, mandado administrar a 
provincia do Pará, retirei-me dalli com o juizo favoravel de 
todos, sem excepção de meus adversarios, que me 
honraram com o testemunho de ter eu procedido com a 
maior moderação e sempre com justiça. (Apoiados.) 

Se o nobre senador podesse advertir-me de factos 
pelos quaes eu me convencesse de ter manifestado espirito 
de partido, perseguindo adversarios, preterindo a justiça, 
transpondo as raias em que um homem de governo deve 
manter-se, eu o estimaria; porque procuraria, como já disse 
no principio da minha resposta a S. Ex., corrigir-me desses 
defeitos. 

Sorprendeu-me que o nobre senador dissesse que 
os liberaes estão proscriptos em Pernambuco; que juizes e 
outros funccionarios liberaes andam foragidos, suspirando 
pelo dia em que possam voltar á patria. 

Senhores, muito estimaria que o nobre senador 
citasse os nomes. 

O Sr. Saraiva dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Posso dizer ao nobre senador que quer nos 
cargos administrativos, de fazendo, de instrucção publica, 
provinciaes ou geraes, quer nos cargos judiciarios, estão 
muitos liberaes distinctos. Digo mais ao nobre senador que 
tenho sempre procedido de modo que minhas divergencias 
politicas nunca fizeram com que eu deixasse de apoiar 
qualquer adversario meu que viesse á Côrte com 
pretenções. De muitos tenho recebido manifestações que 
recordam actos de justiça que tenho praticado. 
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Não vejo, Sr. presidente, que o estado de 
Pernambuco seja o que descreveu o nobre senador: 
mesmo no tempo da administração do Sr. Lucena, o 
presidente não esteve distanciado dos liberaes. Posso 
mencionar liberaes muito distinctos, cujos nomes os nobres 
senadores hão de ouvir com prazer, como sejam aquelles a 
quem já me referi, além de muitos outros amigos de SS. 
Exs., os quaes mantinham boas relações com elle. 

Não ha, pois, esse estado de proscripção, asseguro 
ao nob

R. SILVEIRA LOBO: – Na Parahyba tem muito 
que re

POMPEU: – E no Ceará tambem. 
istro do 

Imperi

que retire o reparo de que 
despen

entei, não creei um só modelo para 
escola

razoavel, e era obrigado a isto 
tanto m

VEIRA DA MOTTA: – Para as nossas 
constru

RA (Ministro do 
Imperi

mo de serviço, allegam-se, como uma grande 
reform

TTA: – Foi um salto mortal.
do 

Imperi
uito custosas, nada ha que em architectura seja 

consid

, se as casas não teem luxo de 
chite

das 
revelaç

r que o que se passa 
directa

por mim; a elle devem-se obras 
grandi

re senador. E digo a S. Ex. que, se eu souber de um 
só acto de proscripção e injustiça que tenha sido praticado 
em Pernambuco, comprometto-me a empregar todos os 
meus esforços para que essa injustiça seja 
immediatamente reparada. Não conheço acto algum dessa 
natureza. 

O S

ar

parar. 
O SR. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Min
o): – Sr. presidente, agradeço ao nobre senador o 

testemunho que deu de alguns esforços que tenho feito a 
favor da instrucção publica. 

Mas peço a S. Ex. 
do mal os dinheiros publicos com o que S. Ex. 

chamou palacios. 
Eu não inv
s. Tendo de edificar casas para escolas publicas, 

segundo as regras e conselhos modernos, casas que se 
prestassem ao regimen escolar mais adiantado e seguido, 
mandei buscar modelos em diversos paizes. Vieram 
grossos volumes contendo muitos planos e explicações 
sobre a construcção e regimen das escolas. Tendio de 
escolher, não me colloquei nos extremos, não preferi nem 
os edificios ricos e custosos, nem os que existem nas 
pequenas cidades e aldêas. 

Procurei o meio termo 
ais quanto iniciava essas construcções e não devia 

dar um triste e pequeno exemplo ás outras cidades, a 
sociedades particulares e aos individuos que quizessem 
imitar o governo. 

O SR. SIL
cções aquillo não é meio termo. 
O SR. CORREA DE OLIVEI
o): – Sr. presidente, são palacios as casas edificadas 

para escolas. Não teem outro nome as casas que se 
constroem em outros paizes de que eu tenho noticia. 

Na Suecia, onde, como se sabe, muito se tem feito 
neste ra

a, um grande beneficio de Siljeztrôn as edificações 
de palacios, fazendo-se passar as escolas de casas 
humildes para grandes casas. 

O SR. SARAIVA: – A transição é muito grande. 
O SR. SILVEIRA DA MO
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro 
o): – Nas casas que os nobres senadores acham de 

luxo, e m
erado luxo, não ha ornamentação cara, não ha 

columnatas; as casas são elegantes, espaçosas, arejadas, 
e nada mais. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Custaram 500 e 
600:000$000. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nenhuma chegou a este preço, nem chegará. 

O SR. ZACARIAS: – Qual é a de maior preço, a da 
Gloria? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A da Gloria aproximou-se a 400:000$000. 

O SR. ZACARIAS: – Com 400:000$ faziam-se 
quatro casas muito boas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nunca se poderiam fazer por semelhante preço.

Sr. presidente
ctura, pergunto eu, teem demasiadas 

accommodações? Eu vejo que o typo que mais se procura 
seguir é o de escolas para 400 a 500 alumnos, são assim as 
casas da Suecia, e as que eu tenho mandado fazer não são 
maiores. Não vejo, pois, por onde os nobres senadores 
possam razoavelmente atacar este serviço. 

O nobre senador pela Bahia, partindo 
ões que aqui fez o Sr. senador pela mesma 

provincia, levou muito a mal que o governo estivesse 
fazendo com as graças e distincções honorificas alguma 
cousa que se parece com venda. 

Declaro ao nobre senado
mente comigo é muito differente. Nunca admittirei 

nesta materia nem sequer apparencia de venda; o que 
tenho feito em geral é o seguinte: se algum presidente, se 
alguma autoridade ou mesmo um individuo particular me 
communica que se pretende fazer um donativo, examino se 
a pessoa é digna, procuro obter a seu respeito todas as 
informações. Não é somente a riqueza ou o donativo que 
influe; depois de feito o donativo, sem que o tenha havido 
trato algum entre mim e o doador, attendo á importancia do 
serviço e procuro distinguil-o com alguma graça. Do proprio 
nobre senador pela Bahia, digno provedor da Santa Casa 
da Misericordia, tenho recebido propostas nos termos que 
S. Ex. sabe, e não faço mais do que responder-lhe: é 
attendido ou não é attendido. Nunca se fez esse mercado 
de graças e espero em Deus nunca se fará. E’ possivel que 
uma ou outra vez eu seja enganado, mas assevero que 
esgoto sempre todos os meios de informação para que a 
graça não recaia em pessoa que della não seja digna. 

Este systema, que acho muito razoavel, não foi, 
além disso, iniciado 

osas, deve se o hospicio de Pedro II a respeito do 
qual se dizia o que ora se diz em relação aos edificios para 
as escolas, que era immenso, demasiado, que pensava-se 
que o Brasil era composto de loucos, e por isso se 
preparava uma casa com taes proporções; entretanto, hoje 
se reconhece que não é sufficiente, tanto que o nobre 
provedor da Santa Casa o está augmentando. Da mesma 
fórma eu espero que o futuro me vingará; tempo virá em que 
se ha de dizer, contra o que se diz presentemente, que as 
obras que eu faço não foram nem demasiadas, nem muito 
custosas. 

O Sr. Saraiva dá um aparte. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Responderei ao aparte do nobre senador, dizendo 
que não faço edificios para 20, 30, 50 annos; faço-os para que 
tenham duração secular, e então teremos, em vez dessas 
casas pequenas e humildes, que attestam mal do nosso 
estado actual de civilisação, edificios dignos do fim a que são 
destinados. Todo o mundo sabe que pela architectura de uma 
cidade julga-se do estado de sua civilisação. 

O SR. ZACARIAS: – Faz-se palacios para instrucção, 
quando

SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

: – O povo da capital, nas 
provinc

do 
Imperi

. presidente, tratou o nobre senador tambem da 
hygien

com S. Ex. que não se tem feito tanto quanto 
merece

modo 

re 
amarel

REA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 febre amarella 
está ah

SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

AIVA: – Eu não dei opinião, provoquei a de 
V. Ex. 

SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

ador, que se refere á reforma eleitoral. 
Estran

 o paço imperial e o senado são o que nós todos 
sabemos. 

O 
o): – Honra muito ao chefe do Estado, honra muito ao 

corpo legislativo que antes de palacios para a residencia 
imperial e para as duas camaras legislativas se façam estes, 
onde o povo vá tornar-se capaz de pretender tudo quanto o 
cidadão, por mais humilde que seja a sua origem, póde 
pretender em um paiz livre. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA
ias as escolas não teem esse melhoramento. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro 
o): – Nas provincias tambem attende-se a essa 

necessidade, e quer por iniciativa particular, quer por acto das 
assembléas provinciaes, já se edificam casas para as 
escolas. 

Sr
e publica. 
Concordo 
 esse serviço de importancia vital para o paiz. 
Com effeito, tornar salubre a capital do Imperio de 
que na Europa se acabe com o espantalho de febre 

amarella, é um serviço importantissimo. Direi ao nobre 
senador que a este respeito tenho minha consciencia 
tranquilla, porque o pouco que tenho feito, isto é, o pouco que 
tenho podido fazer dentro dos recursos ordinarios de 
orçamento, excede muito ao que em outro tempo se fazia. 

O SR. ZACARIAS: – Em outro tempo não havia feb
la em Junho. 
O SR. COR
o): – Não sei então quaes são as causas. Aquellas que 

me eram indicadas pelas pessoas competentes como as 
primeiras que deviam ser removidas, tenho procurado 
remover dentro dos recursos ordinarios, segundo consta dos 
meus relatorios. Podem os nobres senadores indagar das 
pessoas incumbidas immediatamente desse serviço, se já 
lhes neguei o que de mim dependia, se deixei alguma vez de 
fazer os maiores esforços para attender ao que ellas me 
indicavam como mais necessario e urgente. 

O SR. ZACARIAS: – O certo é que a
i. 
O 
o): – Reconheço que a cidade precisa de limpeza, 

serviço de sua natureza municipal, que eu estou tratando de 
organisar. Reconheço que o dessecamento de pantanos é 
tambem uma grande necessidade; já esgotei os meios de que 
podia dispor para chamar a camara municipal ao cumprimento 
deste 

dever e, convencido de que ella nada póde fazer, já pedi 
meios para iniciar este serviço por conta do ministerio do 
Imperio. Posso informar que, quer os serviços de esgotos, 
quer o de abastecimento de agua, merecem especial attenção 
do meu nobre collega e ministro da agricultura, que delles está 
incumbido por lei. 

Senhores, respeitando tanto quanto devo respeitar a 
opinião do nobre senador pela Bahia e de outros distinctos 
jurisconsultos que foram consultados sobre a questão do 
poder o governo approvar impostos da camara municipal, 
sinto dizer que ainda não pude conformar-me com essa 
opinião, acho que ella não tem base legal. Assim como nas 
provincias só as assembléas provinciaes podem approvar os 
impostos municipaes, assim tambem me parece que no 
municipio da Côrte só a assembléa geral os póde approvar. 

Nem se argumente com a faculdade, que foi dada ao 
governo para approvar os orçamentos municipaes, porque 
esta faculdade entendeu-se restricta ao orçamento dentro dos 
meios já anteriormente votados. Eu sobre isto, sendo materia 
muito importante, consultei a secção do conselho de Estado, 
pretendo esclarecer-me e faço agora como fiz com a questão 
dos alimentos do principe D. Felippe, digo: vou estudar, vou 
reflectir e, quando estiver habilitado para decidir, dicidirei. 

O SR. SAR

O 
o): – Parece o nobre senador que a verba de 800:000$ 

votada para obras do ministerio do Imperio é exagerada. Peço 
licença para dizer que, quando esta verba era de 300:000$ 
(eu já a achei augmentada), o que acontecia? As matrizes que 
o governo era obrigado a concertar na Côrte, cabiam; 
arruinavam-se os palacios dos presidentes de provincias e 
outros proprios nacionaes, como se fossem bens dos 
conventos, á falta de administração; muitas vezes por um 
concerto insignificante de pequeno despendio, deixava-se 
arruinar um proprio nacional; as cathedraes precisavam de 
melhoramentos, os seminarios episcopaes do mesmo modo, 
assim como as residencias dos bispos; diversos 
estabelecimentos publicos da Côrte achavam-se em perfeito 
estado de ruina e além disto havia necessidade de iniciar 
construcções novas. Para tudo isto tem havido de minha parte 
grande esforço, grande economia, muita vigilancia afim de 
nunca exceder o orçamento do ministerio do Imperio, como 
felizmente até hoje tem acontecido. 

Resta, Sr. Presidente, considerar um ponto do 
discurso do nobre sen

hou S. Ex. que eu não tivesse procurado o accôrdo de 
todos os partidos para esta reforma. Declaro ao nobre 
senador, que, quando se tratou da reforma da instrucção 
publica, depois de estudos feitos por mim e por outras 
pessoas a quem consultei, considerando que se tratava de um 
serviço neutro, que interessava a todos, quaesquer que 
fossem suas opiniões politicas, recorri a este meio. Compuz 
uma commissão de pessoas de diversos partidos, com as 
quaes discuti o projecto de reforma, aceitando muitas idéas 
que alli foram apresentadas. Nesta ordem de serviço, 
comprehende-se bem que tal procedimento fosse possivel; 
mas, a respeito da reforma eleitoral, divididos os partidos de 
um modo tão profundo 
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quanto ás idéas capitaes, o que podia eu pretender da reunião 
de todas as opiniões, quando, senhores, o exemplo recente 
da França nos está dizendo o que fazem essas commissões?

O que eu podia fazer era, estudado o projecto, 
aprese

ado a 
questã

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

SR. SARAIVA: – Logo sustenta o projecto como 
medida

REA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

, 
direi (e

nde a livre 
concurr

Imperi

m vir dahi inconvenientes. 
– Isto para aqui não 

serve. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperi

sobre d

R. ZACARIAS: – Não posso mais fallar nesta 
discus

. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
peri

R. ZACARIAS: – Não valem nada. 
i outros. 

. 
o 

peri

 hora. 
as formalidades 

com qu

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PRETENÇÃO DO ALFERES H. E. DE MEDEIROS. 

ntrou em 2ª discussão, a qual ficou encerrada por 
falta d

TRANSFERENCIA DO CAPITÃO M. V. DE ANDRADE. 

eguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou pelo mesmo 
motivo

LICENÇA. 
 

ntrou igualmente em 2ª discussão, a qual ficou 
mbe

ma 
camar

ntar-me com elle ás camaras e dizer: «Aqui tendes um 
trabalho: está feito conforme taes e taes idéas que 
consideramos capitaes: vencida a questão entre nós sobre 
estes pontos, são farei nunca questão de amor proprio, 
apresente cada um sua emenda; peço que todos concorram 
com suas luzes, com seus conhecimentos praticos, para que 
o projecto seja melhorado.» Isto fiz eu, Sr. presidente. 

O SR. SARAIVA: – Se V. Ex. collocar no sen
o nesse ponto de vista, a eleição directa é que sahe 

daqui. 

o): – Perdôe-me o nobre senador; eu já disse que não 
podia transigir sobre as idéas capitaes que dividem os 
partidos. 

O 

Im

 do governo. 
O SR. COR
o): – Resta-me agradecer tambem ao nobre senador 

pela provincia de Goyaz a benevolencia com que me tratou, e 
dizer a S. Ex. que sinto discordar de suas idéas a respeito do 
limitte que dá á acção do governo na attribuição de levantar 
interdictos, sentindo tambem em não poder demorar-me 
sobre este ponto, porque estou muito fatigado. 

Quanto a um outro ponto de que S. Ex. occupou-se

Im

 assim satisfaço ao nobre senador pela Bahia que 
exigiu resposta minha a respeito do monopolio da empreza 
funeraria), que sou em geral sectario da livre concurrencia, 
sem desconhecer todavia que ha certa ordem de serviços, 
que pela sua natureza não podem ser deixados á livre 
concurrencia, sem prejuizo publico. 

Ora consta me que mesmo nos paizes o
encia é mais respeitada, e onde esse serviço se tem 

deixado aos particulares, se está reconhecendo a 
necessidade de um serviço centralisado, onde cada um ache 
por preço certo, anteriormente conhecido, os meios de que 
precisa no momento para o enterro de pessoa de sua familia.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas sem monopolio. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
o): – Não comprehendo que em um momento de 

angustia se vá bater a uma porta para ouvir por exemplo isto: 
«Não temos carro agora» ou «temos, mais ha de dar tanto.» 
(Apoiados.) 

Podia
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: 

o): – Ha entretanto nas informações do nobre senador 
muita cousa digna de reparo, e estou certo de que o nobre 
senador, provedor da Santa Casa, tomou nota para verificar. 

O SR. ZACARIAS: – As reflexões que elle fez versam 

ta

isposições permanentes do governo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Reconheci tambem que ha um ponto muito digno 
de attenção, e é que o governo deve rever a tabella. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – A tabella é de 1861, e podia servir para aquelle 
tempo. Penso que, quando a empreza funeraria lutava com 
deficit, tinha difficuldades, podia ser aquillo; mas hoje convém 
que haja revisão e opportunamente direi mesmo á Santa Casa 
da Misericordia que me indique o que neste sentido é possivel 
fazer para attender ás reclamações que se levantam. 

O S
são, mas em occasião opportuna hei de dar as 

explicações. 
O SR
o): – Bem, sobre os factos de que fallou o nobre 

senador. 
O S
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu trate
O SR. ZACARIAS: – Eu mesmo estou provocando
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro d
o): – Creio, Sr. presidente, ter respondido aos nobres 

senadores que me precederam e me honraram com as suas 
observações, e peço desculpa ao senado pelo tempo que lhes 
tomei. (Muito bem, muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela
Retirou-se o Sr. ministro com as mesm
e fôra recebido. 
 

 
E

e numero para votar-se, a preposição da camara dos 
Srs. deputados n. 102 do corrente anno autorisando o 
governo para mandar pagar os vencimentos que reclama o 
alferes da companhia de infantaria da provincia de Santa 
Catharina Hermogenes Eloy de Medeiros. 

 

 
S
 encerrada, a proposição da mesma camara n. 103, 

autorisando o governo para transferir para a arma de 
infantaria o capitão graduado Miguel Victor de Andrade. 

 

E
m encerrada, a proposição da mesma camara do 

corrente anno, n. 54, concedendo um anno de licença a 
Manoel Carneiro de Souza Lacerda, administrador da 
recebedoria das rendas geraes internas de Pernambuco. 

Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da mes
a n. 56 do corrente anno, concedendo um anno de 

licença ao 1º conferente da alfandega de Pernambuco Manoel 
Coelho Cintra. 
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O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, a 
maioria da commissão de pensões e ordenados, mantendo a 
doutrina já fixada pelo senado de conceder apenas com 
ordenado as licenças solicitadas, foi de parecer, na questão 
sujeita, que se emendasse esta proposição do seguinte modo: 
em vez de duas terças partes do vencimento, diga-se – com o 
ordenado simplesmente. 

Eu não pediria a palavra e daria o meu voto de 
conformidade com a conclusão do parecer, se um facto 
posterior não me obrigasse a dar ao senado uma explicação. 

A commissão diz no parecer que o peticionario não 
apresentou requerimento nem attestado de molestia. 
Posteriormente, porém, vieram, enviados da camara dos Srs. 
deputados pelo official maior daquella camara ao do senado, 
os documentos cuja falta a commissão notou, e destes 
documentos consta effectivamente que o peticionario está em 
máo estado de saude. 

Isto de alguma fórma justifica ou fundamenta o pedido 
feito a assembléa geral. A commissão remetteu á mesa esses 
documentos; elles podem ser examinados, sujeitos á 
apreciação do senado. 

Foi unicamente para dar esta explicação que pedi a 
palavra. 

Findo o debate, ficou encerrada a discussão pelo 
mesmo motivo. 

 
MELHORAMENTO DE REFORMA. 

 
Entrou em 2ª discussão, a qual ficou tambem 

encerrada, a proposição da mesma camara n. 91 autorisando 
o governo para conceder melhoramento de reforma com soldo 
por inteiro ao tenente reformado Henrique Carneiro de 
Almeida. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu o 
seguinte para o dia 12: 

1ª parte, até a's 2 horas. – Votação das proposições 
cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão do art. 2º da proposta do 
orçamento relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

2ª parte a's 2 horas ou antes. – 2ª discussão da 
proposição, n. 16 deste anno, permittindo ao 2º escripturario 
da thesouraria de fazenda de S. Paulo, ser dispensado do 
serviço da repartição somente nas horas das aulas da 
faculdade de direito da mesma provincia. 

3ª dita das proposições da mesma camara: 
N. 92, concedendo previlegio a Alexandre Gasparoni e 

outro. 
N. 76, concedendo licença ao bacharel Antonio Pedro 

da Costa Pinto. 
2ª discussão das seguintes proposições da camara 

dos Srs. deputados do corrente anno: 
N. 26, rectificando o engano havido no nome de um 

pensionista, e concedendo pensão a D. Pastorina Maria da 
Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. Marianna 
Augusta Horta de Araujo. 

N. 182, do anno passado, relevando da prescripção 
em que incorreu D. Maria Isabel de Andrade Costa. 

N. 83, do corrente anno, idem a D. Antonia Candida de 
Oliveira Montaury. 

Levantou-se á sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 12 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 23 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de Mamanguape, 
Dias de Carvalho, Chichorro, Barros Barreto, barão de 
Maroim, Jobim, visconde do Rio Grande, barão de Camargos, 
visconde de Abaeté, duque de Caxias, Leitão da Cunha, Diniz, 
barão de Cotegipe, Figueira de Mello, visconde de Nictheroy, 
Antão, barão da Laguna, Mendes de Almeida, Zacarias, 
visconde do Bom Retiro e visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Godoy, Teixeira Junior, Vieira da Silva, Uchôa, 
Cavalcanti, marquez de S. Vicente, Paranaguá, Sinimbú, Cruz 
Machado, barão de Pirapama, conde de Baependy, 
Jaguaribe, Firmino, Paula Pessôa, Silveira Lobo, Junqueira, 
Ribeiro da Luz, Cunha Figueiredo, Nabuco, visconde de 
Camaragibe, visconde de Caravellas e visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. Nunes Gonçalves, barão de Souza Queiroz, Octaviano, 
Paes de Mendonça, Fernandes da Cunha, Saraiva, Silveira da 
Motta, Pompeu, visconde de Inhomerim e visconde de 
Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 9 do corrente do ministerio da guerra, 

remettendo em satisfação á requisição do senado 
informações relativas á impressão do relatorio do seu 
ministerio. – A quem fez a requisição. 

Dito de 31 do mez proximo findo da presidencia da 
provincia das Alagoas, remettendo um exemplar impresso da 
falla dirigida á assembléa legislativa daquella provincia ao 
installar-se a sua sessão, e outro do relatorio com que passou 
a administração da dita provincia. – Ao archivo. 

Requerimento de D. Rita Queiroz Umbuzeiro, 
offerecendo um documento afim de provar a sua qualidade de 
viuva do tenente cirurgião-mór Dr. José Fernandes 
Umbuzeiro, afim de poder haver o meio soldo que lhe 
compete. – A' respectiva commissão. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PUBLICA. 

 
Dispensas a estudantes. 

 
Tito de Sá Macedo Carvalho allega no seu 

requerimento que é pharmaceutico pela escola medica do Rio 
de Janeiro, e que matriculou-se no 1º anno medico; requer 
agora permissão para fazer exame de anatomia e passa 
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depois para o 2º anno medico, mas não prova que 
obtivesse em tempo algum approvação dos preparatorios 
necessarios para a matricula no curso medico, apenas 
allega que lhe falta philosophia; portanto, não póde ser 
deferido sem esta prova; é, pois, a commissão de parecer 
que entre em discussão a resolução n. 28 deste anno da 
camara dos deputados e seja rejeitada. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – José 
Ignacio Silveira da Motta. 

 
Veio da camara dos deputados uma resolução, que 

autorisa o governo a mandar matricular no 2º anno da 
faculdade de direito de Recife a Francisco José Gonçalves 
Agra Netto, depois de mostrar-se habilitado nas materias 
do 1º anno que frequenta. 

Não concebe a commissão de instrucção publica a 
necessidade de semelhante resolução destituida de 
qualquer esclarecimento, portanto, é de parecer que entre 
em discussão e seja rejeitada a dita proposição. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. 
Silveira da Motta. 

 
Olympio Westphalen, estudante matriculado no 1º 

anno do curso pharmaceutico da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro, pede permissão para, depois de approvado 
no 1º anno de pharmacia que frequenta, matricular-se no 
2º de medicina, passando para este curso sem mostrar 
que tem os preparatorios para elle exigidos pela lei, 
querendo demais que para tal fim lhe seria a frequencia do 
dito 1º anno pharmaceutico sem ter estudado anatomia, 
como a lei exige. Portanto, é a commissão de parecer que 
entre a resolução em discussão para ser rejeitada. 

Paço do senado, 11 de Junho de 1875. – J. M. da 
Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. Silveira 
da Motta. 

 
Manoel Dias de Aquino e Castro mostra com 

attestados dos professores do 1º anno da faculdade de 
direito de S. Paulo, que frequenta com assiduidade o dito 
anno; que não póde matricular-se por lhe faltar o exame 
completo de geometria, tendo prestado sómente delle a 
parte por escripto, faltando-lhe a outra parte viva voce; que 
a respeito da primeira attesta o respectivo examinador que 
ficou satisfeito, e quanto á segunda não a pôde o 
supplicante prestar, porque no intervallo de uma á outra 
adoeceu gravemente, e por conselho de dous medicos, 
cujos attestados apresenta, foi obrigado a retirar-se da 
Côrte; e que, á vista de tão attendivel circumstancia, pede 
permissão para matricular-se e fazer exame no fim do 
anno, depois de completamente approvado em geometria. 

A commissão é de parecer que seja o supplicante 
deferido favoravelmente, sendo approvada a resolução n. 
10 deste anno vinda da camara dos deputados. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. 
Silveira da Motta. 

 
Antonio José de Souza Tavares pede permissão 

para matricular-se no 1º anno da escola de medicina da 
Bahia e fazer exame de philosophia, que lhe falta antes do 
exame daquelle anno; e não apresenta documento algum 
de approvação nas outras materias de preparatorios; é, 
portanto, a commissão de parecer que a resolução n. 27 
da camara dos deputados entre em discussão e seja 
rejeitada. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. 
Silveira da Motta. 

 
Galdino Cicero de Miranda Junior, para poder 

matricular-se no primeiro anno da escola de marinha, pede 
dispensa de não menos de quatro exames: algebra, 
geometria, desenho e historia; tal pretenção mostra muita 
precipição e desprezo do respectivo regulamento, o que 
contraria a disciplina daquella escola e mostra a 
impossibilidade de vencer com proveito tantas 
difficuldades. E', portanto, a commissão de instrucção 
publica de parecer que a resolução n. 42 da camara dos 
deputados, vinda este anno para o senado, entre em 
discussão para ser rejeitada. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. 
Silveira da Motta. 

 
A' commissão de instrucção publica foi remettida 

uma resolução vinda da camara dos deputados, mandando 
matricular no 1º anno da escola de medicina José Antonio 
Gonçalves Agra Junior e fazer exame no fim do anno 
depois de approvado nas materias que lhe faltam, sem 
dizer quaes ellas são. 

A commissão é de parecer que entre em discussão 
para ser rejeitada a dita resolução. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M. 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. 
Silveira da Motta. 

 
Foram presentes á commissão de instrucção 

publica duas proposições da camara dos deputados ns 29 
e 33 de 7 de Maio proximo passado. 

A 1ª tem por objecto autorisar o governo para 
mandar admittir a exame vago das materias do 5º anno da 
faculdade de direito do Recife o estudante Luiz Bezamat, 
depois de approvado no 4º anno, em que está matriculado; 
e a 2ª tambem autorisar o governo para mandar admittir a 
exame das materias do 2º anno do curso medico da 
faculdade do Rio de Janeiro o estudante ouvinte Francisco 
Luiz do Livramento Coelho, depois de approvado nas do 1º 
anno em que está matriculado. O que os supplicantes 
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pedem, importa infracção dos regulamentos das 
respectivas faculdades, nas quaes se exige, de todos os 
estudantes, a frequencia nas aulas dos diversos annos, 
como condição de admissão a exame. 

A commissão, portanto, é de parecer que as 
referidas proposições entrem em discussão e sejam 
rejeitadas. 

Paço do senado, em 11 de Junho de 1875. – J. M 
da Cruz Jobim. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. I. Silveira 
da Motta. 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 
Foi presente á commissão de fazenda a proposição 

da camara dos deputados com data de 30 de Junho de 
1874 sob n. 69 relevando a obrigação do pagamento 
exigido da viuva do coronel Tristão José Pinto, D. Maria da 
Gloria Barreto de Albuquerque Pinto pelo alcance de 
Estanisláo José de Freitas, pagador da pagadoria central 
da provincia do Rio Grande do Sul, do qual foi fiador o 
mesmo coronel. 

A' esta proposição vem juntos o requerimento 
documentado da agraciada e as informações que foram 
enviadas pelo ministerio da fazenda, em virtude de 
requisição da camara dos deputados. 

A questão que deu logar á reclamação da viuva do 
coronel Pinto e ao deferimento favoravel resultante da 
proposição, é a seguinte: 

O pagador da pagadoria central da provincia do Rio 
Grande do Sul Estanisláo José de Freitas era afiançado 
por Delfino Lorena de Souza e sua mulher e por José de 
Souza Gomes como reforçador da fiança. 

Tendo fallecido o fiador Delfino Lorena de Souza, 
exigiu a thesouraria nova fiança, que foi prestada pelo 
coronel Tristão José Pinto e sua mulher, em termo lavrado 
na secção do contencioso da thesouraria e assignado por 
Francisco Pacheco da Silva Leão como procurador. Nesse 
termo de fiança vem a declaração, de que seus 
constituintes se responsabilisam por suas pessoas e bens 
presentes e futuros a indemnisar a fazenda nacional de 
qualquer falta ou alcance, que até á quantia de 12:000$ por 
ventura se verificar nas contas de Estanislao José de 
Freitas, como pagador, etc. 

A procuração apresentada, porém, sómente dá 
poderes especiaes para a dita fiança pela quantia de 
12:000$ em logar do fiador Delfino, que fallecera, e cuja 
fiança estava reforçada pelo commendador José de Souza 
Gomes. A procuração foi passada com data de 13 de Abril 
de 1858, e o termo de fiança com a de 10 de Julho do 
mesmo anno. Fallecendo o pagador E. J. de Freitas em 7 
de Agosto seguinte e passando a thesouraria de fazenda á 
liquidação das contas verificou o alcance de 18$697 no 
exercicio de 1854 – 1855 e o de 19:969$384 nos exercicios 
de 1855 – 1856 a 1858 – 1859. 

Quatro eram os fiadores do responsavel, a saber: 
Tristão José Pinto até a quantia de 12:000$; José 

Maria Gomes até 4:000$; barões de S. Gabriel e Cambuhy 
até 14:000$000. 

A responsabilidade de cada um dos fiadores foi a 
seguinte: 

 
Do primeiro................................ 7:987$754 
Do segundo................................ 2:662$584 
Do terceiro e quarto.................... 7:633$619 
 
Os fiadores 2º, 3º e 4º recolheram as quantias, que 

lhes tocaram com os juros vencidos. 
Contra a viuva do 1º extrahiu-se certidão para a 

cobrança executiva pela quantia de 9:709$166 de principal 
e juros até 27 de Abril de 1870. 

Para evitar as consequencias da execução 
dirigiu-se a dita viuva ao corpo legislativo, allegando: 

1º Que o seu procurador e de seu finado marido 
excedera os poderes da procuração no termo de fiança 
que assignara. 

2º Que pelo facto de haver seu marido afiançado o 
pagador, não ficaram exonerados da responsabilidade, 
nem os bens do Delfino Lorena de Souza, a quem 
substituira, nem o commendador José de Souza Gomes, 
que reforçara a fiança deste. 

3º Que o alcance do pagador se verificara em 
exercicios anteriores ao em que começou a 
responsabilidade de seu marido. 

4º Que o coronel Pinto deixara nove filhos; prestara 
valiosos serviços ao Estado, como provava por 
documentos antes e durante a guerra com o Paraguay. 

Pede, portanto, ser relevada do pagamento da 
supra mencionada quantia. 

Ouvido o ministerio da fazenda enviou este juntos á 
informação da thesouraria dous pareceres da directoria 
geral do contencioso, um de 15 de Setembro de 1870, 
outro de 31 de Março de 1871. 

O 1º conclue da seguinte fórma: «Não se póde 
considerar a pretenção da peticionaria objecto de graça, 
senão de rigorosa justiça; e sendo da competencia de S. 
Ex. o Sr. ministro da fazenda, na fórma do art. 1º § 2º do 
decreto n. 2343 de 29 de Janeiro de 1859, conhecer das 
questões que versarem sobre o cumprimento, 
interpretação, validade, rescisão e effeitos de fianças de 
exactores da fazenda e dos contratos com a administração 
da fazenda, que tenham por objecto quaesquer rendas, 
obras ou serviços publicos a cargo da mesma 
administração, entendo que a pretenção deve e póde ser 
deferida pelo governo independente de intervenção do 
corpo legislativo, convindo, a ser assim decidido, que 
nesse sentido se responda á camara dos Srs. deputados e 
se officie á thesouraria de S. Pedro do Sul, 
recommendando-se que mande sustar no andamento da 
execução que se tenha intentado contra o casal da 
supplicante para a cobrança do referido alcance, pelo qual, 
a ser correspondente ao periodo anterior á morte de um 
dos sobreditos fiadores, estão sujeitos os seus herdeiros 
ou os possuidores dos bens deixados por elles, cumprindo 
que para a sobredita cobrança mande proceder na fórma 
da lei, contra quem de direito.» 

O 2º assim: Convém, pois, devolver o requerimento 
e os demais papeis aqui juntos a camara dos Srs. 
deputados, informando-se-ha de que, á vista dos 
documentos que instruem a pretenção, parece ao 
ministerio da fazenda que a peticionaria é merecedora de 
qualquer favor do poder legislativo.» 
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Este 2º parecer funda-se em não ser o poder 
executivo competente para isentar a peticionaria da 
responsabilidade, que contrahiu pelo termo de fiança, o qual 
tem força de escriptura publica, cumprindo-lhe, se o 
procurador excedeu o mandato, propor contra elle acção de 
indemnisação pelo damno causado. 

O 1º, porém, basea-se em que a fiança por ser um 
acto inteiramente oneroso não se presume, nem se admitte 
interpretação extensiva á mais do que precisamente se 
comprehende no contrato; principio este que é applicavel ás 
fianças fiscaes, conforme se vê da ordem de 13 de 
Fevereiro de 1867; não podendo a fiança assignada por 
procurador conter clausulas não previstas na procuração. 

O governo, remettendo as informações, parece ter 
adopta

a duvida á 
adopçã

nte 
respon

que a remissão de divida neste caso 
exoner

rimeiro porque o 
alcanc

, a approvação da proposição apenas 
serviria

ma emenda fosse resolvido 
um ta

lativo, que decidisse 
qualqu

do a opinião de sua incompetencia para decisão da 
questão, e por isso a proposição da camara dos deputados 
releva a peticionaria da obrigação ou responsabilidade em 
que a considera para com a fazenda nacional. 

A commissão de fazenda não oppori
o da proposição sujeita ao senado, se chegasse á 

convicção de que o casal do coronel Tristão José Pinto é 
responsavel pelo alcance verificado nas contas do finado 
pagador; mas hesita em aconselhar a sua approvação: 

1º Porque entende que não existe semelha
sabilidade, ao menos na extensão que se lhe 

pretende dar. 
2º Por
aria os verdadeiros responsaveis. 
Não existe a responsabilidade, p
e do pagador teve logar em exercicios anteriores á 

fiança prestada pelo coronel Pinto e sua mulher; segundo 
porque a responsabilidade subsistia para com o casal do 
fiador fallecido e do commendador Gomes, que reforçou a 
fiança; terceiro porque os poderes da procuração não 
autorisam o procurador para assumir responsabilidade por 
faltas anteriores, e menos para exonerar a dos dous 
fiadores; quarto porque as declarações do termo de fiança, 
em que se funda a thesouraria, não podem prejudicar o 
constituinte, que não deu poderes para tanto, devendo 
recahir á falta sobre a mesma thesouraria, que tratou com 
um procurador sem poderes sufficientes e inseriu a seu 
arbitrio clausulas, que importavam extensão de 
responsabilidade. 

Se assim é
 para evitar á peticionaria os incommodos e 

despezas de um processo judicial, aproveitando realmente 
aos verdadeiros responsaveis. 

Ainda que por meio de u
l inconveniente, restariam outras duvidas de 

competencia, que muito pesam no animo da commissão. O 
poder legislativo não póde decidir se a responsabilidade de 
um acto qualquer na esphera administrativa ou judiciaria 
cabe a este ou aquelle individuo; se o mesmo acto é ou não 
válido em vista das leis e regulamentos. No caso vertente 
ha duas questões distinctas: – uma sobre a validade, 
interpretação e extensão da fiança; a decisão compete á 
thesouraria com recurso para o tribunal do thesouro; outra 
sobre a pessoa ou pessoas a quem e até onde cabe a 
responsabilidade pelo alcance do pagador, se aos 
anteriores fiadores, se ao marido da supplicante; a decisão 
compete ao poder judiciario. 

A intervenção do poder legis
er das duas questões, perturbaria a ordem 

administrativa e judiciaria estabelecida pelas leis e 
regulamentos; 

depois de resolvidas ellas e reconhecida a responsabilidade 
da peticionaria, não terá a commissão duvida em propor 
que seja attendida; mas, emquanto assim não acontece, 
vê-se obrigada, em obediencia aos principios, a ser de 
parecer: 

1º Que a proposição não seja approvada. 
2º Que os papeis sejam remettidos ao governo para 

deferir a supplicante como parecer justo. 
Sala das commissões, em 7 de Junho de 1875. – 

Barão de Cotegipe. – Visconde de Inhomerim. – J. J. 
Teixeira Junior. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero sufficiente de Srs. senadores. 

Declarou mais que a ordem do dia 14 era a mesma já 
designada. Em seguida convidou os Srs. senadores 
presentes para se occuparem com trabalhos de 
commissões. 

 
ACTA EM 14 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
A’s 11 horas da manhã acharam-se presentes 29 

Srs. senadores, a saber: visconde de Jaguary, Almeida e 
Albuquerque, barão de Mamanguape, Dias de Carvalho, 
Godoy, Nabuco, barão da Laguna, Jobim, Barros Barreto, 
Chichorro, barão de Maroim, Leitão da Cunha, Diniz, Vieira 
da Silva, visconde do Rio Grande, barão de Cotegipe, 
marquez de S. Vicente, duque de Caxias, Cunha 
Figueiredo, visconde do Rio Branco, visconde de Abaeté, 
Mendes de Almeida, barão de Camargos, Figueira de Mello, 
Paranaguá, visconde de Caravellas, Zacarias, Uchôa 
Cavalcanti e Sinimbú. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Ribeiro da Luz, Cruz Machado, F. Octaviano, visconde 
do Bom Retiro, Silveira Lobo, Fernandes da Cunha, 
visconde de Nictheroy, barão de Pirapama, conde de 
Baependy, Jaguaribe, Firmino, Paula Pessôa, Junqueira, 
visconde de Camaragibe e visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. Nunes Gonçalves, barão de Souza Queiroz, Paes de 
Mendonça, Teixeira Junior, Antão, Saraiva, Silveira da 
Motta, Pompeu, visconde de Inhomirim e visconde de 
Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 12 do corrente do ministro da marinha, 

remettendo informações relativas á impressão do relatorio 
do mesmo ministerio, requisitadas pelo senado em officio 
de 7 do corrente mez. – A quem fez a requisição. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero sufficiente de Srs. senadores. 

Declarou mais que a ordem do dia para 15 era a 
mesma já designada. 

Em seguida convidou os Srs. senadores presentes 
para se occuparem com trabalhos de commissões. 
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25ª SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1875.
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Rectificação do Sr. 

Zacarias. – Requerimento verbal do Sr. visconde de 
lnhomirim. – Discurso e requerimento do Sr. Silveira Lobo. – 
Discurso do Sr. visconde do Rio Branco. – Projecto de lei do 
Sr. Ribeiro da Luz. – Discurso e requerimento do Sr. Uchôa 
Cavalcanti. – Ordem do Dia. – Pretenção do alferes H. E. de 
Medeiros. – Transferencia do capitão M. V. de Andrade. – 
Licença. – Orçamento do ministerio do Imperio. – Discurso 
do Sr. Vieira da Silva. – Pretenção de M. C. Dias. – 
Discursos dos Srs. Figueira de Mello, barão de Cotegipe e 
Zacarias. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, visconde 
de Inhomerim, barão de Camargos, Barros Barreto, barão 
da Laguna, Teixeira Junior, Chichorro, Leitão da Cunha, 
Jobim, visconde de Abaeté, barão de Cotegipe, barão de 
Maroim, Cunha Figueiredo, visconde do Bom Retiro, 
visconde do Rio Grande, Diniz, Vieira da Silva, duque de 
Caxias, Godoy, visconde de Nictheroy, Sinimbú, Zacarias, 
Candido Mendes, visconde do Rio Branco, visconde de 
Caravellas, Uchôa Cavalcanti e Silveira Lobo. 

Compareceram depois os Srs. Figueira de Mello, 
Ribeiro da Luz, Pompeu e Fernandes da Cunha. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. barão de Pirapama, conde de Baependy, Jaguaribe, 
Firmino, Paula Pessoa, Junqueira, Nabuco, visconde de 
Camaragibe e visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada, os 
Srs. Nunes Gonçalves barão de Souza Queiroz, Octaviano, 
Paes de Mendonça, Paranaguá, Antão, Silveira da Motta, 
marquez de S. Vicente, Saraiva e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
 do corrente e não 

havend

o deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
 

fficio de 14 do corrente mez, do ministerio dos 
negoci

isterio, em 
respos

NTE: – Segue-se a apresentação 
do proj

arte que o orador proferiu foi este: «Digo que o 
art. 10

da outro aparte, e este compromette o orador 
perant

tro fallava da nomeação dos lentes feita 
pela co

. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
e ainda 

não pô

eiga e da 
pingue

ga 
da Cha

 ensejo, remette á mesa um nós 
aixo 

IDENTE: – Vae á commissão de 
onstit

Visconde de Inhomerim requereu que fosse 
remetti

Leram-se as actas de 11, 12 e 14
o quem sobre ellas fizesse observações, foram 

dadas por approvadas. 
O Sr. 1º Secretari
 

O
os estrangeiros, remettendo o autographo 

sanccionado do decreto da assembléa geral approvando o 
accordo celebrado entre o Imperio e a Republica do Perú 
acerca de limites. – Ao archivo o autographo, 
communicando-se á outra camara. 

Outro de igual data do mesmo min

ab

ta ao de 7 deste mez, contendo informações relativas 
á impressão do relatorio dessa repartição. – A quem fez a 
requisição. 

O SR. PRESIDE

c

ectos de lei, indicações e requerimentos. 

O SR. ZACARIAS: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

senador. 
O Sr. Zacarias diz que o discurso do Sr. ministro do 

Imperio, que sahiu no sabbado 12 do corrente, contém 
numerosos apartes do orador, alguns dos quaes precisam 
de rectificação. Assim, por exemplo, este: «O dote é o 
resultado do matrimonio: a princeza, recebendo-o, póde 
soccorrer os filhos.» O que o orador disse foi: «O dote é 
para os encargos do matrimonio; a princeza, recebendo-o, 
póde soccorrer seus filhos.» 

Outro aparte: «Eu digo que o artigo 109 não é 
constitucional e tanto que a lei de 1840 marcou o quantum.»

O ap
9 da constituição não é constitucional, e tanto que a 

lei que marcou o quantum dos alimentos podia alterar-lhe a 
disposição.» Este aparte está em perfeita harmonia com 
outro proferido pelo orador anteriormente, dizendo que o 
art. 109 não é constitucional e póde ser alterado por uma lei 
ordinaria. 

Ha ain
e o ensino superior de medicina, com quem quer 

estar muito bem. 
O Sr. minis
ngregação, e attribue-se ao orador este aparte: «E’ o 

systema francez onde ha grandes capacidades nas 
faculdades.» Parece assim que o orador reprova a 
applicação do systema ao Brasil, porque não temos nas 
faculdades grandes intelligencias. O que disse foi isto: «E’ o 
systema francez, que exclue do magisterio grandes 
capacidades», e até citou o orador o occorrido com o Sr. 
Jaccoud... 

O SR
O SR. ZACARIAS: – ...alta intelligencia, qu
de entrar no ensino superior como lente effectivo, 

porque, o ciume o arreda. Se pois, reprova o systema 
francez e não quer vêl-o transplantado para aqui, não é 
porque lá haja capacidades e aqui sinta-se falta. 

Quando o nobre ministro fallava da mant
lla, levando a mal estas anecdotas, deu o orador um 

aparte, que foi reduzido a estes termos: – (O Sr. Zacarias 
deu um aparte.) O aparte foi neste sentido: «Lembre-se da 
anecdota do vinho Xerez, contada ha pouco por Disraeli, 
presidente do conselho de ministros da Inglaterra.» 

Quer o orador que vá com a anecdota da mantei
by e com a do caboclo a passar a ponte, a anecdota 

do vinho Xerez. 
Prevalecendo-se do
assignados da cidade de Sobral, provincia do Ceará, 

em que figura em primeiro logar o Sr. senador Francisco de 
Paula Pessoa, em favor da eleição directa. Pedo ao Sr. 
presidente que a mande receber para ter o destino 
conveniente. 

O SR. PRES
uição. 
O Sr. 
do á commissão de fazenda o seu projecto, 

offerecido na sessão de 22 de maio ultimo, dando 
providencias sobre a organisação dos bancos de depositos.

Foi a commissão de fazenda. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Tomei a palavra Sr. 
presidente, para pedir informações relativamente a dous 
factos, que correm por conta do ministerio da agricultura. A 
despeito da observação feita pelo nobre presidente do 
conselho, hei de continuar a exercer o meu mandato, 
conforme for dictado pela minha consciencia; hei de nesta 
tribuna fazer uso de proposições, acerbas ou não, que me 
parecerem justas S. Ex. não conseguirá jamais 
submetter-me ao regimen de conveniencias, que elle e 
outros seguem, e de que tanto proveito tem colhido. Se 
desta vez eu não empregar acerbidade nas expressões, 
não é certamente porque os actos dos nobres ministros não 
a autorisem; reservo-me para qualifical-os, quando tiver de 
declinar alguns desses actos, de analysal-os e de mostrar 
quão altamente são offensivos da moralidade, de todos os 
principios de justiça e de honra que devem servir de norma 
áquelles que se encarregam da gestão dos negocios de um 
paiz, de um paiz, não de selvagens, mas já muito adiantado 
na senda da civilisação. 

Sr. presidente, para qualquer parte que lanço os 
olhos, só vejo desmandos, só vejo preterição da lei, só vejo 
desperdicio dos dinheiros, cuja applicação cumpria ao 
ministerio escrupulosamente zelar e não desperdiçal-o a 
pretexto de serviços imaginarios, sem outro fim que o de 
favorecer os protegidos do dia. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. Pessimos 
depositarios! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Refiro-me agora, Sr. 
presidente, a um facto, que tem causado sensação em uma 
das primeiras cidades da provincia que muito me honro de 
representar: a compra por parte do governo da estação sita 
na cidade do Parahybuna, pertencente á estrada União e 
Industria. Se o governo comprou ou tenta comprar esta 
estação, disservirá sem duvida áquella provincia, atrazará a 
marcha progressiva em que vae aquella importante 
localidade, oppondo um embaraço grave ao 
desenvolvimento do seu commercio. 

presi

Desejo saber, Sr. presidente, para tranquillisar os 
animos daquella localidade, o que o governo ha feito a 
semelhante respeito, em que bases se firma para essa 
compra, quaes as condições e qual o preço. E’ esta a 
primeira parte do meu requerimento. 

A outra refere-se a mais um abuso, desses que o 
governo actual commette cada dia isto é, ao despendio, ao 
desbarato da fortuna publica, á titulo de serviços que de 
nenhum modo justifica. 

Senhores, quando se trata de dar emprego a 
dinheiro, que não é nosso, cumpre consultar a vontade do 
dono do dinheiro; e no systema representativo o 
encarregado de satisfazer a essa essencialissima condição, 
é sem duvida o poder legislativo. Assim, para que se 
legitime uma despeza, é mister que ella esteja autorisada 
por quem deve autorisal-a. Os ministros não teem o direito 
de inventar serviços imaginarios, nem applicar dinheiro á 
satisfação desses serviços, á seu livre arbitrio; se 
reconhecem a necessidade de algum serviço, não 
considerado ainda, devem mostral-a ao parlamento, 
calcular o importe e os meios praticos de realisal-a e pedir 
ao corpo legislativo que autorise a despeza. 

Entre nós vemos isto? O governo, quando urgido 
pela necessidade de accommodar afilhados, nesse 
systema de 

corrupção, que é o seu principal elemento de vida, para 
accommodar esses afilhados e satisfazer aos seus 
patronos, crêa serviços imaginarios, sem a menor 
justificação. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Se em relação ao elenco 

dos supranumerarios da bibliotheca publica, o serviço era 
necessario, para proceder com regularidade, o governo 
devia ter trazido essa necessidade ao conhecimento do 
parlamento, a quem tal homenagem é obrigatoria... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
enhores, 

porque

ventura ao corpo legislativo a 
necess

ifica a creação dessa commissão? Sr 
de

abilidade de bom exito, com 
utilidad

vincia que mais 
conhec

s é serviço que se não justifica 
de pr

 que se occupam no 
levanta

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ obrigatoria, s
 o poder executivo não tem direito algum de applicar 

a renda do Estado a misteres não determinados pelo poder 
legislativo. Esse grande principio, esse cunho de 
legitimidade faltou á satisfação do serviço de que trato, 
como tem faltado a muitos outros. Refiro-me á commissão 
de engenheiros encarregada do levantamento da carta 
geologica do Imperio. 

Trouxe-se por
idade desse serviço? pediu-se autorisação para que 

elle se fizesse e para que se despendesse o necessario 
para o seu desempenho? Não consta. E que serviço é este, 
senhores? Estará o paiz no caso de pretender, quando 
outras necessidades muito mais urgentes e palpitantes 
estão pedindo satisfação, levantar sua carta geologica? E’ 
um trabalho que talvez só daqui a 100 annos possa ser 
desempenhado com vantagem; e nós vemos, como disse, 
serviços que pedem solução e aos quaes o governo não 
attende! 

Que motivo just
nte, eu acho que o empenho é simplesmente o que 

explica o procedimento do governo; mas acho tambem que 
a despeza que se está fazendo com a carta geologica do 
Imperio não é justificavel. Quem nos diz que esse trabalho 
de gabinete, firmado em informações incompletissimas, 
póde dar um resultado satisfatorio? Se o governo quizesse 
satisfazer a uma necessidade e não attender a afilhados, 
seu primeiro passo deveria ser nomear commissões que 
estudassem, não só o littoral como a parte central do paiz. 

Só depois de colhidas essas averiguações parciaes 
poder-se-ha formar com prob

e certa, a carta geral do Imperio. 
Se, pois, isto se dá em relação a esta, quanto mais 

em relação á carta geologica! A pro
imentos especiaes possue a semelhante respeito é 

sem duvida a de Minas Geraes. Mas quem ousará dizer que 
as informações existentes habilitam para o levantamento 
dessa carta? 

Ha muita cousa por estudar. E’ um serviço a que no 
futuro se terá de attender; ma

esente por nenhuma consideração de utilidade 
publica; é um serviço, ao contrario, que traz ao manifesto 
que a intenção do governo é somente abrir espaço aos 
protegidos do dia. 

Eu, pois, Sr. presidente, desejo saber quaes os 
engenheiros e empregados

mento dessa carta, quanto ganham e em que 
disposição legislativa se firmou o governo para decretar 
semelhante despeza. O 
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meu requerimento attende aos dous objectos de que tenho 
ligeiramente tratado. 

Protesto que, quando outra vez fallar, hei de justificar 
perante o meu paiz, que é a quem tenho de dar contas do 
uso que faço desta tribuna, o meu procedimento, e mostrar 
que nunca fui excessivo na severidade com que condemno 
um ministerio, que estraga tudo quanto é mais digno de 
veneração e respeito. 

O requerimento é o que passo a lêr. (Lê). 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Essas informações 

hão de servir para a discussão do orçamento do ministerio 
da agricultura, se o governo quizer mandal-as. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado o 
seguinte 

 
Requerimento. 

 
«Requeiro que o governo informe, por intermedio do 

ministerio da agricultura:» 
«Se comprou a estação da estrada União e Industria, 

sita na cidade do Parahybuna, em Minas; e, no caso 
affirmativo, qual o preço, bases, condições e motivos da 
compra.» 

«Outrosim, que informe em que autorisação 
legislativa se fundou, para mandar levantar a carta 
geologica do Brasil; bem como, quantos engenheiros e 
empregados se acham occupados neste serviço, e qual a 
importancia dos vencimentos de cada um delles. – S. R. – 
Silveira Lobo.» 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Sr. presidente, não posso dizer ao senado 
e ao nobre senador, autor do requerimento, se ha alguma 
deliberação a respeito da estação do Parahybuna, 
pertencente á companhia União e Industria; sei que a 
directoria da estrada de ferro examinou se convinha adquirir 
o edificio daquella companhia ou construir nova estação; 
mas não sei se ha deliberação do ministerio de agricultura a 
este respeito. A resposta ao requerimento do nobre senador 
trará os necessarios esclarecimentos. 

c

Pelo que se refere aos trabalhos que teem por fim 
obter dados sobre a geologia ou antes geognosia do nosso 
paiz, o ministerio da agricultura, conhecendo as disposições 
em que estava o habil norte-americano Hartt, que visitou o 
valle do Amazonas e fez uma exposição publica dos dados 
que alli colheu sobre a riqueza natural dessa parte do 
Imperio; conhecendo, digo, as disposições em que estava 
este sabio estrangeiro de prestar os seus serviços ao Brasil, 
julgou conveniente aproveital-os. E como era preciso que o 
governo tomasse uma decisão prompta, porque de outra 
sorte o Sr. Hartt teria de retirar-se do Brasil, encarregou-o 
de alguns trabalhos, cujas despezas não podem ser 
grandes, não contrahindo compromisso sobre a 
continuação dos mesmos trabalhos e nem a fazer despezas 
avultadas, emquanto não fosse habilitado com os 
necessarios meios pelo corpo legislativo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já vê que é em pura 
perda. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Trata-se, pois, de uma commissão, que 
póde ser transitoria, se o ministerio da agricultura não 
obtiver das camaras os meios necessarios, e cuja despeza 
não é de 

vulto. A resposta ao requerimento do nobre senador lhe 
dará os esclarecimentos precisos. 

Bem vê o senado que não se trata de servir a 
conveniencias politicas ou pessoaes; que apenas o governo 
quiz aproveitar os serviços de um sabio estrangeiro, que 
tem visitado o nosso paiz e que se offerecia para fazer 
esses trabalhos, que podem ser utilissimos. 

Não ha duvida que, como diz o nobre senador, a 
carta g

te, um 
dos no

Requerimento. 
 

equeiro que se peça ao governo cópia dos 
ontra

scussão e approvado. 

o proje

EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PRE OS. 

ão 
a proposição da camara dos Srs. deputados n. 102 do 
corren

A DO CAPITÃO M. V. DE ANDRADE. 

 
para passar á 3ª a proposição da mesma camara n. 103 
autoris

otou-se em 2ª discussão, salvo a emenda da 
commissão e, foi app roposição da mesma 
camara n. 54, concedendo um anno de licença a Manoel 
Carnei

eologica de qualquer paiz, maxime de um paiz tão 
vasto como o Brasil, não é obra de um dia; mas tambem não 
se tem em vista obter uma carta geologica de todo o Brasil, 
e sim conhecer algumas de suas riquezas mineraes, porque 
isso servirá á industria e á colonisação. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
O SR. UCHOA CAVALCANTI: – Sr. presiden
bres senadores pela Bahia, que teem tomado parte 

na discussão do orçamento, na parte relativa ao ministerio 
do Imperio, referiu-se a uma questão de contratos de 
esgotos na provincia de Pernambuco; mas fel-o muito 
perfunctoriamente. Esta questão é muito importante, não só 
pelo escandalo da falsificação dos livros da secretaria do 
governo, como pelo gravame que dahi tem vindo á 
população da cidade do Recife; e eu desejo estabelecer um 
debate mais desenvolvido e detalhado a esse respeito; 
mas, para isso, preciso de alguns documentos, que vou 
pedir, para o que offereço o seguinte 

 

R
tos, e suas novações, relativos á empreza de esgoto 

e limpeza da cidade do Recife, que existirem na secretaria 
da agricultura. – Uchôa Cavalcanti. 

Foi lido, apoiado, posto em di
Foi submettido ao apoiamento e mandado a imprimir 
cto do Sr. senador Ribeiro da Luz, offerecido na 

sessão de 10 do corrente mez, creando para o serviço do 
ministerio da marinha um corpo de engenheiros. 

 
PRIM

 
TENÇÃO DO ALFERES H. E. DE MEDEIR

 
Votou-se e foi approvado para passar á 3ª discuss

te anno, autorisando o governo para mandar pagar os 
vencimentos que reclama o alferes da companhia de 
infantaria da provincia de Santa Catharina Hermogenes 
Eloy da Medeiros. 

 
TRANSFERENCI

 
Foi igualmente votada em 2ª discussão e approvada

ando o governo para transferir pare a arma de 
infantaria o capitão graduado Miguel Victor de Andrade. 

 
LICENÇA. 

 
V

rovada a p

ro de Souza Lacerda, administrador da recebedoria 
das rendas geraes internas de Pernambuco. 
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Posta a votos a emenda, foi approvada e adoptada a 
proposição com ella para passar á 3ª discussão. 

Foi ainda votada em 2ª discussão salvo a emenda e 
foi approvada a proposição da mesma camara n. 56, 
concedendo um anno de licença ao conferente da 
alfandega de Pernambuco Manoel Coelho Cintra. 

Posta a votos a emenda, foi rejeitada e adoptada a 
proposição para passar á 3ª discussão. 

 
MELHORAMENTO DE REFORMA. 

 
Votou-se finalmente em 2ª discussão e foi 

approvada para passar á 3ª a proposição da mesma camara 
n. 91, autorisando o governo para conceder melhoramento 
de reforma com soldo por inteiro ao tenente reformado 
Henrique Carneiro de Almeida. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Proseguiu a 2ª discussão da proposta do orçamento 

para o exercicio de 1875 a 1876 no art. 2º relativo ás 
despezas do ministerio do Imperio. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 
Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Godoy, barão de Cotegipe e Cunha 
Figueiredo, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido no 
salão com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, não farei 
exordio. O meu discurso será desalinhado como é a 
situação triste e melancholica que atravessamos. 
(Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Melancholica e lugubre. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Aceito a discussão no 

terreno em que a collocou o illustre senador pela provincia 
da Bahia, que rompeu o debate. Prescindo da parte relativa 
aos dotes dos filhos da Serenissima Princeza, a Sra. D. 
Januaria. Quanto a mim, esta materia acha-se esgotada. 
Mas não posso deixar de acompanhar o illustre senador 
pela Bahia, no terreno em que elle collocou a discussão, 
quanto á parte religiosa. 

Causou reparo á S. Ex. que o nobre ministro do 
Imperio; tratando dos negocios ecclesiasticos do paiz, 
procurasse fazer remontar o conflicto religioso á época em 
que o bispo de Marianna se havia negado a dar instituição 
canonica a um conego, por elle proposto e apresentado 
pelo governo imperial. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto como revelação de 
uma nascente cruzada na imaginação delle. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E então impugnou o 
nobre senador pela Bahia que houvesse motivo para se ir 
buscar nesta questão, bem como na dos seminarios e na 
das parochias vagas, motivo para se fazer remontar a esse 
periodo o conflicto religioso que rebentou ultimamente. 

Nesta parte confesso que concordo com o nobre 
senador pela provincia da Bahia. O bispo de Marianna não 
podia ser compellido a dar investidura canonica, desde que 
o apresentado pelo governo imperial não era digno. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – No seu juizo. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ isto que constitue a 
separação entre o espiritual e o temporal. 

OS SRS. SILVEIRA LOBO E ZACARIAS: – 
Apoiado. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas se nesta parte 
concordo com o illustrado senador, não concordo com S. 
Ex., quanto ao ultimo conflicto religioso; e apreciando as 
pretenções do governo imperial na questão do bispo de 
Marianna, e as pretenções dos bispos no conflicto religioso, 
acho exactamente o ponto da divergencia entre a igreja e o 
estado. 

Ha da parte de um tendencias para invadir o que é 
espiritual, assim como ha da parte dos outros tendencias 
para invadir o que é temporal. 

Em 1857, a Europa tinha entrado em um periodo de 
concessões. A Austria, a Prussia, Baden e outros estados 
da Europa fizeram concordatas com a Santa Sé, desistindo 
de varios direitos que se entendiam magestaticos; o Brasil 
não podia deixar de resentir-se das idéas que então 
dominavam na Europa. Illustrado, como é o nobre Sr. 
Nabuco de Araujo, ministro da justiça em 1857, expediu o 
decreto regulando o recurso á Corôa, decreto que se 
resente da influencia das idéas, das tendencias, que então 
dominavam na Europa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Decreto illegal; sem raiz 
nenhuma nas instituições politicas. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Depois veiu a reacção 
que levou alguns governos a recuar de suas concessões, 
publicando as leis que conhecemos, tanto na Prussia como 
na Austria. 

E’ a este segundo periodo, a essas novas 
pretenções da curia romana, á essa reacção por parte do 
estado, é neste facto que devemos procurar a origem do 
conflicto religioso em nosso paiz. Os bispos formados na 
Europa, que dali vieram com essas idéas de invasão por 
parte do poder espiritual, trouxeram-nos o conflicto 
religioso. 

Que pretendiam os bispos no Brasil? Que o placet, o 
recurso á Corôa eram um abuso. Que pretendia o governo 
em 1857? Que o apresentado para um beneficio, o bispo 
forçosamente o devia collar. Eis aqui a origem dos 
conflictos; é sempre a invasão do espiritual ou a invasão do 
temporal. 

Nós devemos procurar descriminar o que é espiritual 
do que é temporal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como os bispos 
invadiram agora? 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Lá irei. Não podemos 
deixar de reconhecer no estado uma soberania 
ecclesiastica. Esta soberania, que é temporal, como é 
politica a sua substancia, pertence tanto a um principe 
protestante sobre a igreja catholica, como a um principe 
catholico sobre a igreja protestante, e não a podemos 
contestar ao sultão na Turquia a respeito da igreja grega. 
Mas a soberania ecclesiastica nada tem que vêr com o 
governo da igreja. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Então não é 
ecclesiastica. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Assim se chama: os 
publicistas modernos adoptaram esta denominação, 
repellindo a idéa de uma advocatia ecclesiœ, como havia 
antigamente, a idéa do concurso, do JUS CIRCA SACRA e 
do jus in sacra. 
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O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte... 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eis como V. Ex. encara 

as questões; é sempre por esse lado. Não se póde 
contestar ao estado o direito de inspeccionar o de 
acautelar-se contra a intervenção da igreja naquillo que for 
temporal. 

Ora, quando os nobres senadores negam o recurso 
á Corôa, negam exactamente esse jus inspiciendi et 
cavendi do estado... 

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Estou fallando do jus 

inspiciendi, do jus cavendi, do qual emanam o recurso á 
corôa e o placet. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Servatis servandis. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sabemos que em 

alguns paizes que não se arrogavam o direito do padroado, 
os governos usavam do direito do voto, como meio de 
intervir nas nomeações dos beneficiados. Póde-se 
contestar ao estado o direito de não admittir que exerçam 
funcções dessa ordem no seu territorio, pessoas que não 
tenham os requisitos que commumente se exigem, como a 
nacionalidade, a instrucção, a integridade civil e politica? 

Foi, Sr. presidente, em troca do uso do placet, que o 
santo padre chegou a accôrdo com varios estados da 
Europa a respeito da apresentação dos beneficiados, 
mandando que fossem apresentadas pessôas não 
desagradaveis aos soberanos e que estes eliminassem da 
lista aquellas que lhes fossem desagradaveis. Até então 
elles exerciam o direito do placet nessas nomeações, – 
porque a Santa Sé não lhes queria reconhecer o direito de 
intervir. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – V. Ex. pertence ao 

partido ultramontano fendal. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E V. Ex. nestas 

cousas é radical. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu quero exactamente 

as conquistas feitas pelo direito publico moderno; não quero 
o absolutismo do estado sobre a igreja, nem a 
preponderancia da igreja sobre o estado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – São espheras 
independentes, de vida á parte. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu quero... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que V. Ex. quer 

é a preponderancia do estado sobre a igreja. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Está enganado; eu 

quero aquillo que é razoavel, que nenhum estado póde 
repellir. Haja vista as leis modernas da Europa, a da Austria, 
por exemplo, paiz que fez a concordata de 1855... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E que depois 
rasgou-a, e está hoje marchando nas aguas de Bismarck. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, voltando 
á questão do bispo de Marianna, entendo que a instituição 
canonica é puramente espiritual, e que seria para desejar 
que os bispos não creassem conflictos e tambem que os 
governos respeitassem mais as informações dos 
diocesanos. 

Que fez o bispo de Marianna, cumprindo ordens do 
governo, quanto á remessa de informações do resultado do 
concurso? Remetteu o nome dos candidatos que se tinham 
apresentado e disse: «Proponho em primeiro lugar este, e 
quanto ao segundo, não o acho digno». Parece-me que se o 
governo não quizesse levantar conflicto, teria aceitado as 
informações de um homem que todos são accordes em 
confessar que é virtuoso, e incapaz, por consequencia de 
illudir a ninguem. 

Havia nisto interesse, tanto da igreja, como do 
estado. O bispo, como chefe da Igreja, não podia ser menos 
interessado do que o estado, em que o beneficio fosse 
provido em pessoa digna. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pela minha parte não tenho apresentado senão 
os propostos em primeiro logar. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não digo, entretanto, 
que se estabeleça uma regra invariavel; porque muitas 
vezes os bispos se constituem em chefes de partido. Quero 
salvar sempre ao governo o direito de tomar as providencias 
necessarias sobre os actos que forem máos. Mas emquanto 
o bispo fôr como o de Marianna, que merece a confiança de 
todos, não me parece prudente, por parte do governo, 
nomear precisamente áquelle individuo, que o bispo não 
considerou digno. 

Criou-se assim um conflicto. Como obrigar-se o 
bispo a dar instituição canonica em tal caso, sendo esta 
uma funcção sua, puramente espiritual? 

Quanto á questão dos seminarios, entendo que os 
bispos estão em seu direito, querendo dirigir o ensino 
religioso. Mas o estado usa tambem de um direito, 
inspeccionando a maneira, pela qual se dirige este ensino; 
porque o padre não deixa de ser cidadão, e o estado precisa 
de velar no modo como seus subditos são educados. 

Sr. presidente, quando tratei da soberania 
ecclesi

 ALMEIDA: – V. Ex. quer assim 
classifi

LVA: – Peço licença ao senado 
para r

 que o estado podia exercer inspecção sobre 
a igreja

iciendi et cavendi. 
ção, não 

se arro

orollarios deste direito são os seguintes: 
igreja, 

tanto q

astica, o meu nobre collega, senador pelo Maranhão, 
contestou-me. Julga S. Ex. que tudo quanto o estado pratica 
em relação a igreja constitue verdadeira invasão. 
Entretanto, ou teremos de renunciar o estado moderno e 
voltar a idade media, ou teremos de manter as conquistas 
da civilisação. 

O SR. MENDES DE
car-me a seu modo. 
O SR. VIEIRA DA SI
ecorrer aos meus apontamentos em relação aos 

direitos que resultam para o estado desta soberania 
ecclesiastica. 

Já disse
, no sentido de evitar que por parte della, do clero e 

dos seus membros se commetam offensas contra a ordem 
politica e legal. 

Isto constitue o jus insp
Exercendo o estado este direito de inspec
ga coparticipação alguma no governo da igreja. Elle 

é a isto autorisado por motivo de direito publico; trata tão 
somente da sua propria existencia e da paz de seus 
membros. 

Os c
1º Restricção das instituições organicas da 
uanto exigem a segurança do estado e o bem estar 

da nação, como particularmente: 
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(A) Provimento dos empregados ecclesiasticos 
dentro da jurisdicção do estado, pelo menos o 
conhecimento delle e o seu voto, tanto quanto estes 
empregos se acham entrelaçados com a organisação do 
estado, ou abrangem tambem funcções publicas do mesmo 
estado; 

d

(b) A concessão ou não consentimento de concilios 
ou synodos dentro do territorio do estado, ou pelo menos a 
inspecção destas grandes assembléas da igreja por meio 
de commissarios seculares; 

(c) Cooperação do estado nas novas divisões dos 
districtos ecclesiasticos (dioceses, parochias); 

(d) O direito de consentir ou impedir no paiz 
afundação de conventos, por motivos de ordem publica; 

(e) O direito de admittir, ou não o estabelecimento de 
ordens religiosas, como por exemplo, a dos jesuitas, no 
interesse da paz religiosa. 

2º Inspecção sobre o culto e usos religiosos. 
3º Inspecção do ensino da igreja e da educação 

religiosa. Neste caso, deve o estado abster-se de invadir 
uma jurisdicção, que lhe é alheia. Porém, quando elle: 

(a) Exige inspecção dos instrumentos do ensino 
religioso (cathecismo, livros de canto) e exige que se 
abandone o que prejudique a paz religiosa, ou a 
consideração externa, que deve uma igreja ás outras igrejas 
reconhecidas pelo estado, ou quando; 

(b) Providencia para que a sua educação religiosa, 
especialmente nos seminarios, não seja dirigida com 
tendencias antagonicas em relação ao estado, sendo 
tambem os sacerdotes educados de modo a poderem 
desempenhar os seus deveres civis e politicos: 

estado.

Nisto está o estado no seu direito. 
4º Estorvo contra qualquer prepotencia por parte da 

igreja. E’ como consequencia deste principio que o estado 
moderno; 

(a) Não reconhece nas leis ecclesiasticas e 
consequentemente no direito canonico, força juridica 
obrigatoria; 

(b) Tem completamente abolido a jurisdicção 
ecclesiastica e a sua administração judiciaria, e só 
reconhece a disciplina da igreja; 

(c) Apenas reconhece nas censuras ecclesiasticas 
importancia moral e não liga ás excomunhões a perda de 
direitos, quer civis, quer politicos. 

5º Restricção quanto aos bens da igreja: 
(a) Leis de amortisação. 
(b) Prohibição de doações e legados. 
Entre as instituições creadas pelo direito de 

inspecção, que compete ao estado, comprehendem-se o 
placet e os recursos propter abusum. 

Para o direito publico moderno, o desenvolvimento 
do recurso á Corôa é mais necessario do que nos tempos 
anteriores. Quanto mais ceder o estado de suas medidas 
preventivas a favor da liberdade da igreja, tanto mais razão 
tem elle para providenciar a respeito dos recursos juridicos, 
por meio dos quaes póde reparar os abusos commettidos 
pela igreja e fazel-a entrar nos seus limites legaes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. annulla 
comple

: – Não sou eu; é a 
socied

R. SILVEIRA LOBO: – Ultramontano, não quer 
izer is

entendo, 
os mai

IEIRA DA SILVA: – Acho uma certa 
confus

u noto que até na 
Turqui

am o ultramontanismo. Se é no catholico, então 
este B

EIRA DA SILVA: – Já disse a V. Ex. com o 
que no overno da 
igreja, 

do 

prende-se a do padroado. Os nobres senadores 
que se

A: – Conforme tem 
entendi

tituição... 

entido. 

e existe o padroado... 

le. 

. VIEIRA DA SILVA: – Mas o padre Monte não 
declara razil; diz apenas que 
existe 

tamente o que é um poder. 
O SR. VIEIRA DA SILVA
ade moderna com a qual são incompativeis as idéas 

de V. Ex. 

Ora, hoje que a igreja tende a reivindicar as suas 
liberdades, que os ultramontanos entendem que a liberdade 
da igreja importa sua preponderancia sobre o estado... 

O S
so; quer dizer catholico, apostolico, romano. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não sei se é. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ só como eu 
s não sei. 
O SR. V
ão entre ultramontano e mahometano, até nas 

theorias sustentadas por uns e por outros. 
O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas e

a já se trata de separar o poder temporal do espiritual.
O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não sei em que 

sentido tom
rasil o é. 
O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. VI
s contentamos; não quero nada do que é g

abandono-o completamente; e lamento que 
tenhamos um artigo da constituição que declara a religião 
catholica, apostolica romana a do estado; quando se 
deveria riscar este artigo da constituição e dar á igreja 
catholica o mesmo direito que a todas as outras igrejas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. é 
consequente com os seus principios; omnipotencia 

 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, á esta 

questão 
 mostram em opposição ás minhas idéas, entendem 

que o padroado não existe no Brasil. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não. 
O SR. MENDES DE ALMEID
do o governo. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu entendo que existe na 

dose que está na cons
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Faz muita 

differença. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...e segundo o seu 

verdadeiro s
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O nobre ministro do 

Imperio assevera qu
O SR. SILVEIRA LOBO: – Elle assevera isto? Pois 

acreditemos na sua honrada palavra!... 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...e apoia-se no padre 

Monte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que aliás não é a 

favor del
O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR
 a origem do padroado no B

o padroado... 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como diz o padre 
Monte, dizemos todos nós. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...mas não diz que é um 
direito magestatico. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Elle diz que não é, desde 
que o faz depender de uma concessão da Santa Sé. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E nem se podia dizer o 
absurdo de que era por meio da prescripção. 

(O Sr. Zacarias dá um aparte.) 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O nobre ministro 

apoiou-se, acastellou-se na opinião de Mente, e perguntou 
então ao nobre senador pela Bahia: «Donde deduzis o 
padroado?» E quando se lhe perguntava: «E vós donde o 
deduzis?» 

O SR. ZACARIAS: – Respondeu que nada tem que 
ver com isto. Precisa dizer assim para estar de accôrdo. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Dizia que era um facto. 
Mas factos não constituem direito; logo o nobre 

ministro, não assignalando a origem do padroado, concorda 
com o nobre senador pelo Maranhão, que é uma usurpação 
da Corôa, desde que o facto existe. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Deixa a questão 
intacta. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Se o nobre ministro não 
aceita o padroado como direito magestatico, se não nega 
que haja concessão da Santa Sé, então como o aceita? 

O SR. ZACARIAS: – Como um facto. 
o um facto de 

que nã
 

ha usur
IRA LOBO: – Perfeitamente. 

ce que o 
estado

. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
do-se direitos 

que nã
este 

ponto. 
A LOBO: – Sem duvida nenhuma, 

para ju
inistro 

citou B

S: – Parece-me que V. Ex. vae-se 
chegan

A DA SILVA: – E’ um pouco difficil; mas 
emfim 

 o anno está 
ultramo

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Com
o quer saber a origem, porque não lhe convem. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Então concorda em que
pação. 
O SR. SILVE
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Logo reconhe
 é quem dá o exemplo de invasão e provoca os 

conflictos... 
O SR
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...arrogan
o tem, que pertencem á igreja. (Apoiados.) 
Parece-me que a questão devia ficar liquida n

O SR. SILVEIR
stificação do governo, se ella fosse possivel. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Ora, o nobre m
ouix a respeito da prescripção; mas Bouix refere-se á 

outra especie de padroado, não se refere ao padroado 
regio; nem elle podia ir de encontro ao concilio de Trento, 
que é muito expresso. 

O SR. ZACARIA
do. (Riso.) 
O SR. VIEIR
reconheço aquillo que é de justiça. 
O SR. ZACARIAS: – Acho que sim; para
ntano. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não, ha de ser um 
pouco difficil. VV. EEx. não cedem uma linha e por isso não 
ha accôrdo possivel. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não, para o anno estará 
no justo terreno – respeitando a consciencia de todos, a dos 
catholicos tambem. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu sempre estive neste 
terreno. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Folgo de vêr isso, porque 
V. Ex. é um caracter muito distincto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Chamavam-me aqui 
heretico, porque eu sustentava os direitos da sciencia; não 
fazia mais do que isto, porque a sciencia nada tem que ver 
com os dogmas da igreja; mas, não o admittiam, e então 
apontavam-me com o dedo: e diziam: «Este é tão herege 
com o Souza Franco!» Quizeram até chamar-me atheu; 
mas não ha tal. Eu quero as relações do estado, com a 
igreja como devem manter-se no paiz. 

Mas dizia eu que o nobre ministro citou Bouix para 
mostrar que podia adquirir-se o padroado por prescripção. 
O nobre ministro não reparou que Bouix não podia, 
referir-se ao padroado régio, porque não podia innovar nada 
na materia, pois que, como canoniste, não tem o direito de 
legislar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – A materia está regulada 

pelo concilio de Trento, que diz o seguinte, na secção 25 De 
reformatione, capitulo 9º (lendo): 

«Assim como não é justo abolir o legitimo direito dos 
padroados, nem violar as vontades pias dos fieis na sua 
instituição; assim tambem se não ha de permittir, que, com 
esta côr, os beneficios ecclesiasticos sejam reduzidos á 
escravidão.» 

«Para que em todos se observe a devida razão, 
determina o santo concilio que o titulo de direito do 
padroado seja por fundação ou dotação; o qual se mostre 
com authentico documento e o mais que requer o direito; ou 
tambem com multiplicadas presentações, que excedam a 
memoria dos homens; ou de outro modo, segundo a 
disposição do direito.» 

«Naquellas pessoas porém, ou communidades ou 
universidades nas quaes pela maior parte se póde presumir 
este direito havido por usurpação, se requeira mais plena e 
exacta prova para mostrar verdadeiro titulo; nem a prova de 
tempo immemorial lhes valha de outro modo, senão além do 
mais necessario para ella, provarem tambem com 
escripturas authenticas, apresentações continuadas pelo 
espaço não menos de 50 annos.» 

«Todos os mais padroados em beneficios, assim 
seculares como regulares, ou parochiaes, ou dignidades, ou 
quaesquer outros beneficios, na igreja cathedral, ou 
collegiada, ou faculdades e privilegios concedidos tanto 
com força de padroado, como com qualquer outro direito, de 
nomear, eleger, presentar para elles quando vagam 
(exceptos os padroados, sobre as igrejas cathedraes; e 
exceptos outros que pertencem ao Imperador e aos reis, ou 
aos que possuem reinos, e outros eminentes e supremos 
principes, que teem direito de imperar em seus dominios, e 
os que estão concedidos em favor dos estados geraes) se 
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entendam de todo inteiramente abrogados e annullados, 
com a quasi posse que dahi se seguiu; e semelhantes 
beneficios sejam conferidos como livres pelos seus 
colladores; e semelhantes provisões tenham pleno 
effeito.» 

«Para isto possa o bispo repellir os presenteados 
pelos padroeiros, se não forem idoneos.» 

«Nem pretendam (os padroeiros), contra as 
determinações dos canones, transferir a outros o dito 
direito do padroado, com o titulo de venda ou qualquer 
outro; e fazendo o contrario, fiquem sujeitos ás penas de 
excommunhão e interdicto, e, ipso jure, privados do dito 
direito do padroado.» 

Por conseguinte, não podiamos adquirir o padroado 
do Brazil por meio de prescripção. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas eu não disse isso; foi o nobre senador 
pelo Ceará. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O nobre senador pelo 
Ceará, referindo-se ao padre Monte, admittiu as tres 
hypotheses; disse que o padroado só podia vir ou do 
direito magestatico ou por graça da Santa Sé, ou por 
prescripção. 

Ora, o padre Monte torna o padroado dependente 
da concessão. 

O SR. ZACARIAS: – Como o Sr. senador pelo 
Ceará. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A doutrina do 
padroado em geral. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O padroado como 
nomeação para emprego da igreja não podia deixar de 
depender de concessão do papa ou do bispo. Na Europa, 
os principes foram obtendo concessões e depois 
desapareceram estes titulos; sendo esta a origem do que 
foi em algumas nações da Europa o direito de padroado, 
considerado como direito magestatico, mas contrario ao 
direito canonico. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu não tenho a este 

respeito a menor duvida. No Brazil, porém, entendeu-se 
que deviamos repellir a concessão da Santa Sé, porque o 
padroado derivava-se da nossa soberania; confundia-se, 
pois, o padroado com a soberania ecclesiastica, que todo 
principe tem, quer seja protestante, quer catholico, sobre 
qualquer igreja no seu territorio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – V. Ex. póde contestar 

que o Sultão tenha esta soberania sobre a igreja grega? 
O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não póde deixar de 

ter. Nós porventura não a temos sobre esses cultos, que 
admittimos, contanto que não tenham senão casas de 
oração? E em virtude de que direito? Qual é o nosso 
direito para dizer que as outras religiões não tenham 
senão casas sem fórma exterior de templo? E’ em vista 
dessa soberania ecclesiastica que reside na nação. Pois 
não temos o direito de dizer ás outras religiões: «nós não 
vos reconhecemos, apenas vos toleramos?» 

O SR. ZACARIAS: – Se o estado tem o jus 
cavendi, a igreja o ha de ter tambem. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A igreja tem as 
excommunhões, tem o inferno, o purgatorio, como V. Ex. 
sabe. Ella que nos mande para lá quando peccarmos, mas 
deixa-nos por cá viver como entendermos. 

No outro mundo regule as cousas como quizer... 
O SR. ZACARIAS: – Não é assim; ha de regular 

como manda a Santa Madre Igreja. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Constituidos em um 

estado constitucional, em nação independente, temos o 
direito de escolher a nossa religião, assim como o estado 
o dever de proteger a todas. Parece-me que as tendencias 
do seculo vão-se encaminhando para abraçar-se o 
systema da União Norte-Americana, onde o estado não se 
importa com religião nenhuma, podendo cada um seguir a 
que melhor lhe parecer. 

Dizia eu que a soberania, que exerce o Sultão 
sobre a igreja, grega é a mesma que temos sobre a igreja 
evangelica ou qualquer outra. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – São denominações de 

convenção, de que cumpre usar para indicar o direito que 
tem o estado de intervir em defesa propria. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E V. Ex. chama a 
isto soberania ecclesiastica; é outra cousa. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não quero que vigore 
hoje o predominio do josephinismo, que prevaleceu no 
seculo passado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. dá agora 
uma arma formidavel ao governo para fazer o que está 
fazendo e o que promette fazer. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Entendo, Sr. 
presidente, que o nobre ministro não se devia limitar a 
aceitar o facto do padroado; o nobre ministro tem 
obrigação restricta de explicar como entende o direito de 
padroado, que nós exercemos (apoiados) para chegar ao 
ponto de dizer ao bispo de Marianna: «nomeio e tendes 
obrigação de colar.» 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Exactamente. 
Mas neste não cahiu elle; fugiu constantemente da 
questão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim como fugiu de 
tudo que era essencial; ladeou sempre a questão. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu leio, Sr. presidente, 

no relatorio deste anno o seguinte: «Foi pronunciado o 
bispo do Pará como incurso no art. 96 do codigo criminal, 
etc. O processo consta do annexo E (que ainda não foi 
distribuido na casa).» 

«O governo imperial, depois de ter ouvido as 
secções reunidas dos negocios da justiça e do Imperio do 
Conselho de Estado e o mesmo Conselho, resolveu 
reconhecer os governadores das dioceses nomeados 
pelos ditos bispos e ordenar que fossem intimados para 
cumprirem o aviso de 12 de Junho de 1873.» 

O governo imperial, por consequencia, entendeu 
que os bispos condemnados e presos, como se acham, 
podiam continuar a governar as suas dioceses. Mas, 
segundo consta, o presidente do Pará, que é delegado do 
governo imperial, acaba de intimar ao cabido daquella 
diocese, 
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que faça nomeação de um vigario capitular para governar 
o bispado. 

Eu desejaria saber se a presidencia do Pará 
procedeu em virtude de instrucções do governo imperial, 
ou se quiz dar um quináo ao mesmo governo a este 
respeito. 

E’ negocio este muito grave. Não posso admittir que 
um presidente de provincia, empregado subalterno do 
ministerio do imperio, contrariando o parecer do Conselho 
de Estado e a decisão do governo, ordenasse ao cabido 
do Pará que fizesse nomeação de um governador do 
bispado. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Talvez o governo 
lhe désse o direito de estudar a questão, de resolvel-a 
como lhe conviesse. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como na portaria 
Lucena sobre a deportação dos jesuitas. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Nota-se entre o 
governo e a presidencia completa anarchia a este respeito. 
Os factos que se estão dando ali e actualmente na 
provincia de Pernambuco, em que padres suspensos ex-
informata conscientia estão dizendo missa, baptisando e 
casando, exigem da parte do governo mais segurança nas 
suas providencias; é preciso estudar a materia e resolvel-a 
com firmeza. 

Eu peço licença aos dignos membros do Conselho 
de Estado, que se acham presentes, para divergir da 
opinião que os levou a reconhecer nos bispos o direito de 
governarem as suas dioceses, depois de condemnados. E 
fundo-me para isto em direito canonico. 

O canon terceiro de suppl. negl. præl. VI tom. I in. 
8º diz o seguinte: 

«Si episcopus a paganis vel schismaticis capiatur, 
non archiepiscopus, sed capitulum, ac si sedes per mortem 
vacaret illius, in spiritualibus et temporalibus ministrare 
debebit, donec eum libertati restitui, vel per sedem 
apostolicam, cujus interest ecclesiarum providere 
necessitati bus, super hoc per ipsum capitulum, quam cito 
commode poterit, consulendam, aliud contigerit ordinari.» 

Eis o canon, que regula a materia; o bispo preso, 
condemnado, considera-se a séde como vaga; pelo menos 
é o que infiro destas expressões. Quando se suscitou a 
questão entre o arcebispo de Colonia e o Rei da Prussia, 
por occasião da prisão do arcebispo, o cabido procedeu de 
conformidade com este canon. Sei que ha canonistas, 
como Walter e outros, que não o admittem; mas não dizem 
em que se fundam para isso e então estabelecem 
distincções, como quando o bispo fôr subdito de um 
principe protestante ou catholico, e outras que não 
constituem leis; são interpretações, que não temos 
obrigação de aceitar. 

Parece-me mais coherente até com a razão que, 
uma vez condemnados os bispos e retirados de suas 
dioceses, não possam governal-as. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Os cabidos, entendo 

eu, devem então nomear governadores do bispado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não apoiado; isto 

é só quando se considera sede vacante, quando o bispo 
está morto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ equiparada á sede 
vacante: é a mesma theoria do marquez de Pombal a 
respeito do bispo de Coimbra, morto civilmente... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Theoria 
condemnada pelo mesmo governo. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – No tempo de D. Maria 
I... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Deixa por isto de 
ser um acto importante e do mesmo governo? 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O certo é que o 
desconchavo é extraordinario; a anarchia existe: bispos 
presos governando suas dioceses; governadores de 
bispados condemnados por estarem cumprindo ordens dos 
bispos! Não posso entender nem admittir semelhante 
situação. 

Não quero entrar na materia da condemnação dos 
bispos, porque ella me levaria muito longe... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Deve entrar. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...sinto-me estanuado 

com as poucas palavras, que tenho proferido: não posso 
sustentar uma discussão muito prolongada. E’ possivel que 
em occasião opportunna, eu entre nessa questão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Agora é bem opportuna; 
está presente o principal responsavel, o principal culpado. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Peço aos nobres 
senadores que me dispensem de entrar nesta materia. 
Teria para isso de rever os dous processos, porque não 
quero emittir opiniões senão baseada. 

Sr. presidente, antes de passar a outros pontos, eu 
não posso deixar de declarar que não me satisfez a 
resposta do nobre ministro á denuncia que deu o meu 
illustrado collega pelo Maranhão, quanto ao casamento de 
brazileiros que abjuraram a religião catholica como meio 
de passarem a segundas nupcias ou mesmo para, sendo 
apostatas, poderem celebrar casamento. O nobre senador 
citou o facto de um padre, que, tendo abjurado a religião 
catholica, casou-se, e o de um official de marinha que, 
sendo casado, na constancia do matrimonio, abjurára a 
religião catholica para passar a segundas nupcias. 

O nobre ministro limitou-se a dizer que tomaria 
providencias. Eu acho que a nossa legislação penal é 
previdente a este respeito, e que não precisamos para o 
caso de outras providencias; basta applicar a lei que 
temos. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas isto é em relação 

aos catholicos. Eu acho conveniente que o governo, de 
uma vez para sempre, adopte providencias a respeito dos 
casamentos de catholicos e não catholicos. 

Creio que o nobre senador pela minha provincia, 
teve por fim provocar medidas apropriadas. 

Elle conhece que não podemos continuar no estado 
em que se acham as cousas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quiz ouvir a 
opinião do Sr. ministro do Imperio; o que se devera fazer 
sei eu, e o direi quando fallar. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Desejando ser 
agradavel ao nobre senador, entendi que devia consignar 
em um projecto de lei as minhas idéas. Não estou disposto 
a apresentar 
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projectos; mas pareceu-me que valia a pena formular o que 
me occorreu sobre a materia. 

Peço licença ao senado para ler este projecto que, 
na minha opinião encerra as providencias que exige o meu 
nobre collega. E’ o seguinte: (lendo). 

 
PROJECTO DE LEI. 

 
CAPITULO I. 

 
Art. 1º O casamento entre pessoas que não 

professem a religião catholica, apostolica romana gosará da 
plenitude de seus effeitos legaes, quando for celebrado por 
ministro da Igreja de um dos contrahentes, devidamente 
reconhecido pelo governo. 

Art. 2º O ministro de religião tolerada que celebrar 
estes casamentos é obrigado a communical-o ao presidente 
da camara do logar da sua residencia, declarando a filiação 
dos contrahentes, seus nomes e os das testemunhas, e 
tudo se registrará na camara municipal em livro especial, 
que haverá para este effeito. 

Art. 3º Na falta de ministro da religião dos 
contrahentes, o casamento será civil, sendo celebrado o 
acto perante o presidente da camara municipal da 
residencia de um dos noivos, devendo a ceremonia ter logar 
das 9 horas do dia ás 2 da tarde, lavrando o secretario em 
livro especial o contrato, que será assignado tambem pelas 
testemunhas e pelo presidente da camara. 

Art. 4º No caso do artigo precedente, cumpre que os 
contrahentes se mostrem habilitados perante o juiz de 
direito da comarca, que julgará a habilitação por sentença e 
expedirá alvará de licença. 

Art. 5º Nenhum casamento será celebrado sem que 
tenham corrido os proclamas, e estes não correrão sem 
que, no caso do art. 3º, os contrahentes se tenham 
habilitado perante a autoridade competente. 

Art. 6º A publicação dos banhos só vigorará seis 
mezes e será feita no logar em que residirem os noivos e 
onde tiverem residido nos seis mezes anteriores. 

Art. 7º Serão nullos os casamentos em que se não 
observarem as prescripções dos artigos antecedentes. 

Art. 8º O ministro de religião tolerada que faltar ao 
disposto no art. 2º incorrerá nas penas do art. 247 do codigo 
criminal do Imperio. 

Art. 9º Os casamentos celebrados em virtude da 
disposição do art. 3º sem as formalidades prescriptas pela 
presente lei, serão nullos e punidos com as penas do art. 
248 do codigo criminal. 

Art. 10. Em caso de nullidade do casamento, esta 
será julgada pelo juiz de direito da comarca, com appellação 
para a relação do districto. 

Art. 11. A nullidade do matrimonio, se uma das 
partes pelo menos provar boa fé, não affecta a prole senão 
depois de sua declaração por sentença, e ainda neste caso 
são excluidos os filhos concebidos na sua constancia e que 
nascerem depois da sentença. 

Art. 12. No caso de molestia comprovada e perigo de 
se não effectuar o casamento pela demora, este poderá ter 
logar em casa, dispensando-se os banhos. 

CAPITULO II. 
 
Art. 13. No casamento de catholico com pessoa de 

outra religião, só depois de satisfeitos os preceitos da igreja 
catholica terá lugar o contracto civil. 

Art. 14. O casamento, porém, de catholico com 
pessoa de outra religião poderá celebrar-se por contracto 
civil, ficando á consciencia dos contrahentes receberem a 
benção depois, quando se provar ter a igreja negado o seu 
consentimento, não havendo impedimento dirimente. 

Art. 15. Os impedimentos dirimentes de que trata o 
art. precedente são os seguintes: 

I Para o catholico. 
(a) Um casamento existente. 
(b) Voto solemne de castidade. 
(c) Ordens maiores. 
II Para ambos, catholicos e não catholicos: 
(a) O adulterio. 
(b) O assassinio de um dos conjuges, tendo 

precedido ajuste. 
(c) O parentesco ou affinidade de que não ha 

dispensa. 
Art. 16. Os contrahentes, perante o juiz de direito da 

comarca em que residirem, antes da celebração do 
matrimonio, mostrar-se-hão desimpedidos, pelos meios e 
provas exigidas em direito, assim como a recusa de 
consentimento por parte da Igreja, o que tudo será julgado 
por sentença, e expedir-se-ha alvará de licença. 

Art. 17. O casamento terá logar depois que se tiver 
observado o que se acha disposto no cap. 1º arts. 5 e 6. 

Art. 18. O casamento assim celebrado produzirá 
todos os effeitos civis. 

Art. 19. No casamento mixto celebrado nos termos 
do art. 13 continúa a jurisdicção ecclesiastica; os 
casamentos que forem celebrados nos termos do art. 14 
ficarão sujeitos á jurisdicção do juiz de direito com 
appellação para a relação do districto. 

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do senado, 15 de Junho de 1875. 
A não serem estas as providencias, não conheço 

outras. 
Eu entrego á publicidade estes pensamentos, 

porque mais cedo ou mais tarde é materia que havemos de 
regular, porque as cousas não podem continuar assim. 

Sr. presidente, passando agora a tratar da instrucção 
publica, eu desejaria saber o que pensa o nobre ministro do 
imperio a respeito da creação da faculdade de theologia na 
nova universidade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ uma questão 
importantissima. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E insoluvel. Ha 
muitos annos declarou-se necessaria esta creação e ainda 
não houve quem a desencantasse. E’ um mysterio! 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Ha um parecer luminoso 
do conselheiro Souza Franco, que não é suspeito. 

O conselheiro de Estado, o venerando Sr. Souza 
Franco, na conferencia havida perante o nobre ministro a 
respeito da creação de uma universidade, disse que 
approvava as idéas capitaes da sua creação, para melhorar 
o ensino da mocidade, mas que tinha modificações a propor 
ao projecto. Foi esta a sua opinião. (Lendo): 
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«O Sr. conselheiro de Estado Bernardo de Souza 
Franco disse que, approvando as idéas capitaes do 
projecto, a criação de uma universidade nesta cidade do Rio 
de Janeiro, capital do Imperio, e medidas para melhorar a 
instrucção da mocidade, tinha comtudo modificações a 
fazer ao projecto.» 

«A criação de uma universidade é proposta de annos 
muito anteriores, da qual o corpo legislativo se tem 
occupado. Ella abre mais um grande foco de luzes no paiz; 
e com a vantagem da reunião do ensino das sciencias em 
um só local, contribue para o aperfeiçoamento da instrucção 
pela communicação dos diversos principios scientificos que 
se auxiliam mutuamente e desenvolvem pela competição 
entre os professores e entre os alumnos.» 

«A creação, pois, das cadeiras para o ensino das 
sciencias juridicas, de medicina, naturaes e mathematicas, 
merece a sua approvação. Não pensa, porém, o mesmo 
sobre a criação da faculdade de theologia.» 

«Primeiramente, e como ponto de facto, já o corpo 
legislativo auctorisou a criação de uma faculdade de 
theologia nesta cidade e o governo a não levou a effeito, 
encontrando embaraços no clero superior, consta que por 
entender que a organisação e direcção da faculdade de 
theologia devia pertencer á autoridade ecclesiastica, 
limitando-se o poder temporal a lhe votar e fornecer os 
fundos precisos.» 

«Convém, pois, evitar identica questão, que deve 
agora surgir de novo. A religião collocada sob a protecção 
do estado pede-lhe meios de sustentar suas autoridades e 
empregados, e a força coercitiva accessoria para execução 
de seus preceitos; porém escusa-se em tudo o mais os 
effeitos desta protecção.» 

«E’ este o resultado da adopção do principio que 
consagra uma religião do estado, e é facto que, sejam 
quaes forem as causas, nem o principio religioso, nem a 
moral teem ganho entre nós com este exclusivismo. Onde 
quer que as circumstancias poem em frente da igreja 
Catholica a acatholica, como em algumas poucas 
povoações do interior do Imperio, temos a satisfação de vêr, 
nós os catholicos, que o culto é melhor zelado, e mais 
cumpridos os preceitos da nossa santa religião.» 

«Assim o principio da religião do estado não tem sido 
vantajoso no Imperio brazileiro; o da igreja livre no estado 
livre, bem que ainda não experimentado, talvez produza 
melhores fructos, e parece promettel-os á vista dos factos, e 
pois, deve ser promovido por aquelles que almejam ver 
triumphante e mais acreditada a religião catholica. A 
faculdade theologica viria no entretanto sob a inspecção do 
governo arreigar mais o systema que deploramos.» 

«Segue-se que a faculdade theologica não deve ser 
creada

 de criar uma universidade 
deseja

CARIAS: – Apoiado. 
nas escolas 

superio

classic

r, de fundar, e dirigir casas de 
instruc

FIGUEIRA DE MELLO: – E’ isso o que dispõe 
o regul

A: – Por conseguinte, na 
russi

nas es

; que a educação do clero deve continuar nos 
seminarios episcopaes, em que o governo tem pelos 
principios da religião do estado a devida influencia. Alguns 
prelados, é certo, que procuram annullar a influencia do 
governo, e que, fazendo educar sacerdotes em paizes 
estrangeiros, se armam para melhor contrariarem as vistas 
do paiz e de seu governo. A sabedoria deste, porém, e a 
perseverança, ambos conseguirão reformar os abusos o 
santificar a Igreja Catholica.» 

Assim, quando se trata

P

ria saber do nobre ministro qual a opinião que 
abraça, se completa os cursos, creando a faculdade 

theologica, ou se abraça a opinião do nobre conselheiro de 
estado o Sr. Souza Franco, deixando de parte essa 
faculdade, questão que não póde deixar de ser importante 
em um paiz que tem religião do estado. 

Corre impresso um projecto do nobre ministro, que, 
se não me engano, acha-se em discussão na outra camara, 
mas confesso não comprehender o systema ahi adoptado 
por S. Ex. 

Diz esse projecto: (lendo) «O ensino particular no 
municipio da Côrte poderá ser exercido sem dependencia 
de titulo ou prova de capacidade profissional; serão, porém 
obrigados os directores e professores de estabelecimentos 
de instrucção primaria, secundaria ou especial, de qualquer 
gráo ou denominação que sejam, a mostrarem-se livres de 
culpa, ficando sujeitos á inspecção para o fim de se verificar 
que preechem as precisas condições de moralidade e 
hygiene, e a prestarem todas as informações que lhes 
forem exigidas pelas autoridades competentes, as quaes 
terão direito de examinar o estabelecimento em qualquer 
occasião.» 

Por consequencia, o nobre ministro adoptou a 
completa indifferença por parte do governo nas aptidões 
para o ensino particular e limita-se á moralidade e hygiene. 
E’ um systema como outro qualquer, mas não sei se é 
preferivel o abandono das escolas por esta fórma, 
proclamando-se para apadrinhar esta indifferença do 
governo, o ensino livre. 

O que quer dizer, que significação tem ensino livre 
em escolas primarias para o povo? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Comprehendo o ensino 

livre como correspondente á liberdade da sciencia, a sua 
grande conquista é esta liberdade. 

Qual é, porém a significação do ensino livre 
applicado ás escolas populares, onde é uniforme, é identico 
o ensino que se dá a todos os alumnos – lêr, contar e 
escrever –? Ha, por consequencia, confusão neste projecto 
quanto ao ensino livre, idéa que anda agora muito em voga.

O SR. ZA
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Ensino livre 
res, comprehendo eu, mas nas primarias?! 
Muito differentemente procede a Prussia, paiz 
o da sciencia, o qual determina na sua constituição, 

art. 22, o seguinte (lendo): 
«O direito de ensina
ção é livre a qualquer, se justificar perante as 

autoridades competentes sua capacidade moral, scientifica 
e technica.» 

O SR. 
amento de 1854. 
O SR. VIEIRA DA SILV

a não se abandona a instrucção aos especuladores. 
Ora, assim como nós não permittimos o ensino livre 
colas superiores, não o podemos admittir nas escolas 

primarias; do mesmo modo, assim como se deve exigir o 
ensino obrigatorio nas escolas primarias, não o podemos 
exigir nas escolas superiores. Em alguns paizes, na 
Prussia, por exemplo, o ensino primario é obrigatorio como 
obrigatorio é o serviço militar. 
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Tambem se tem entendido que liberdade de ensino 
nas escolas superiores, importa o mesmo que dizer 
liberdade de não ensinar. Não é isto o que se quer, e a esse 
respeito peço licença ao nobre ministro para ler um trecho 
de um artigo edictorial que appareceu ha mezes no Globo. 
Chamo a attenção de S. Ex. para o facto que, em minha 
opinião, é gravissimo: (lendo.) 

«Pelo modo, porque estão constituidos em geral os 
cursos de instrucção superior do Imperio, cada professor 
tem a liberdade de ensinar, ou supprimir o que quizer 
deixando de tocar em assumptos que são essenciaes ao 
progresso do alumno, nas doutrinas do seu curso; de modo 
que, não é pouco vulgar observar-se, em algumas cadeiras 
começar o professor por materias, que deviam ter sido 
ensinadas em annos anteriores.» 

Que anarchia! E a isto chama-se liberdade de 
ensino?! Não é esta a liberdade de ensino que, como nós 
sabemos, deu á Allemanha vantagens sobre a França. 
(Continuando a ler): 

«Não se póde, pois, esperar progresso e 
aproveitamento real para o discipulo, se não fôr abolido tão 
inconveniente costume; fixando-se em programmas 
conscienciosamente elaborados pelas congregações, cada 
uma das theses que forem necessarias ao conhecimento 
serio e profundo de cada cadeira, sem omissão á doutrina, 
que forme o élo natural de qualquer outra cadeira do mesmo 
curso.» 

p

Este facto é gravissimo, tomam-se aqui as palavras 
liberdade de ensino por liberdade de não ensinar. Não é isto 
o que o paiz precisa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Consta-me que o 

mesmo acontece nas faculdades de direito do Imperio; e é 
notavel que o nobre ministro, advogando o ensino livre nas 
escolas primarias e tambem nas superiores, redigisse, para 
a escola polytechnica, um regulamento que sujeita os 
alumnos a ponto reduzindo de 30 a 15 as faltas precisas 
para perda do anno, sendo então obrigado a fazer exame 
vago, se tiver talento bastante para passar por essa prova. 

A liberdade de aprender, acompanha de ordinario 
nas escolas superiores a liberdade do ensino; aprende 
quem quer aprender. 

A respeito da escola polytechnica, estou persuadido 
de que o nobre ministro chamou pessoas competentes para 
collaborar na redacção do regulamento e com effeito as 
materias estão bem discriminadas nos differentes cursos. 
Mas comparando-se esse novo regulamento da escola 
polytechnica com o de Carlsruhe vê-se por exemplo, que ali 
ha uma escola preparatoria onde se ensinam as materias 
necessarias aos que se propoem cursar a polytechnica. 

Neste curso preparatorio vemos, que a religião é 
ensina

R. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
 homem 

de cer

 qual é a differença entre a religião presbyteriana 
e a sua

este anno, vê-se que S. Ex. mandou, em virtude 
da aut

genheiro ou 
rofiss

VA: – O curso só se abre em 
Março Guignet ainda 
quand

. MENDES DE ALMEIDA E FIGUEIRA DE 
MELLO  
portug

isação para mandar pessoas do paiz á 
Europa

em á Europa que fosse illustrar-se? Faltaria 
pessoa

e a collocou, pelo que eu o 
louvo, 

ompletar os gabinetes. 

da por um professor para os alumnos da religião 
evangelica e por outro catholico para os alumnos da religião 
catholica. O ensino das linguas predomina porque um 
industrial, precisa tanto das linguas vivas quanto os que se 
dedicam a estudos classicos, precisam das linguas antigas, 
das linguas mortas. 

Além deste curso de preparatorios ha o curso geral 
de mathematicas, e no 1º anno ha tambem aulas de religião 
para protestantes e catholicos. 

Comquanto taxado injustamente de heretico, eu 
desejaria vêr estabelecida em nosso paiz esta boa pratica...

O S
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...para que um

tos conhecimentos possa dizer porque é catholico e 
qual a differença que existe entre a sua e as outras religiões.

Tenho visto muitas vezes perguntar-se a pessoas 
illlustradas

 e não saberem dizel-o. 
O SR. ZACARIAS: – Veja-se o relatorio do chefe de 

policia... 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Do relatorio do nobre 

ministro d
orisação do seu regulamento, contractar na Europa o 

Sr. Guignet para o curso de artes e manufacturas. Deste 
curso, creio, estar em exercicio só o 1º anno. 

Segundo me consta pelos jornaes, já se mandou 
pagar a ajuda de custo a um outro en

ional que não tarda a chegar. Mas se o curso não 
está aberto, que necessidade tinha o nobre ministro de 
apressar a vinda desses professores, que naturalmente 
percebem quantia avultada? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SIL

 e como estamos em Junho, o Sr. 
o comece já as suas lições, não pode preparar 

alumno algum. 
O SR. ZACARIAS: – Entretanto já está ganhando. 
OS SRS
: – Está-se preparando primeiro na lingua

ueza. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O nobre ministro tem 

tambem autor
 illustrarem-se nestas materias. Isto exige 

especialistas, porque são materias novas, como as que 
constituem o curso de artes e manufacturas, o qual ainda 
não funcciona regularmente, creio, por falta de pessoal 
habilitado. 

Não seria mais conveniente que se mandasse da 
escola algu

 habilitada na escola polytechnica? Esse mesmo 
curso de artes e manufacturas, parece exigir um 
estabelecimento á parte, pela necessidade de gabinetes, 
machinas, fornos e officinas, afim de que os alumnos 
praticamente possam ver produzir alguma cousa. Não é 
possivel no actual edificio da escola polytechnica ter um 
curso de artes e manufacturas. 

Além disto, desde que o nobre ministro projectou a 
escola polytechnica no pé em qu

parece que devia completar a sua obra, dotando-a de 
gabinetes para os estudos praticos. Como funccionar esses 
cursos, que são cursos techninos, sem gabinetes 
especiaes? Pelas materias dos cursos vê-se a necessidade 
desses gabinetes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Está se tratando de c
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O SR. VIEIRA DA SILVA: – Fique certo o nobre 
ministro que não ha de conseguir bons gabinetes, sem 
que mande pessoa competente estudar e ao mesmo 
tempo fazer essa acquisição; não é possivel obter isso 
por intermedio de negociantes. E’ uma creação sua; 
peço que aproveite o tempo em que está no ministerio; 
escolha pessoa habilitada da escola; mande que se vá, 
illustrar, e se essa pessoa lhe merecer, como deve, 
confiança, dê-se-lhe a incumbencia de vêr e examinar 
tudo que fôr necessario aos gabinetes. 

Precisamos para o curso de sciencias physicas e 
naturaes de um gabinete de zoologia e de outro de 
anatomia, chimica analytica e biologia industrial. 

Para o curso de minas, precisamos tambem de 
um gabinete de metallurgia. Para o de artes e 
manufacturas carecemos de um gabinete de physica 
industrial e de chimica industrial. Precisamos completar 
os cursos, porque de certo não vale a pena mandar vir 
homens profissionaes com grandes ordenados, para 
lecionar a nossa mocidade, se não tivermos esses 
gabinetes, onde possam dar praticamente instrucção 
aos seus alumnos. Se o nobre ministro tomou a 
deliberação de mandar fazer a despeza com esses 
professores, para que o ensino se faça com vantagem, 
deve fazer tambem com que o estudo theorico seja 
acompanhado do pratico e para isso cumpre que haja 
gabinetes. Acho, repito, que S. Ex. apressou-se em 
mandar vir esses professores. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – O ensino assim 
vae ser exercido por professores estrangeiros. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Nesta parte, 
perdôe-me, eu acho que temos necessidade de procurar 
homens de sciencias, onde quer que se achem. Este é o 
grande systema da Allemanha. 

O SR. ZACARIAS: – Não pensava assim Martins; 
sempre aconselhou ao governo que mandasse estudar 
lá em vez de contratar especuladores. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Especuladores? Perdôe-me; são homens 
que vem indicados pelas maiores notabilidades 
scientificas e que tem dado muito boas provas de si. 

a

O SR. VIEIRA DA SILVA: – No relatorio deste 
anno... 

O Sr. Figueira de Mello dá um aparte. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – São as censuras que recebo com mais 
prazer. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...o nobre ministro, 
tratando da administração das provincias, refere-se aos 
seus relatorios anteriores e nelles, tratando de reformar 
a administração das provincias, lembra S. Ex. a 
necessidade da creação dos antigos conselhos. 

Voltariamos, por tanto, á lei de 1823, aos 
conselhos de provincia, que foram considerados um 
trambolho. 

d

Qual é a vantagem de nomearem-se cinco ou seis 
homens, naturalmente indicados pela politica, para 
aconselharem o presidente? Elles só servirão como 
conselho, pois não terão parte nas deliberações; o que 
se lucra, portanto, em ouvir a opinião desses homens, 
quando os presidentes o podem fazer particularmente e 
sem despeza? 

A reforma da administração das provincias ou ha 
de 

ser feita adoptando-se o systema collegial, ou 
continuando com o actual systema bureaucratico. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Muito bem. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O systema collegial 

tem como consequencia a lentidão, a divergencia entre 
os membros de conselho quando votam ou deliberam ao 
passo que o outro é mais rapido. O que convem é que os 
presidentes de provincias tenhão boas secretarias. O 
nobre ministro foi presidente do Pará e sabe, por 
experiencia propria, o que são a maior parte das 
secretarias do governo das provincias. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Posso diser 
alguma cousa a respeito da do Maranhão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ uma das melhores 
e mais bem organisadas, mas assim mesmo não satisfaz 
a todas as exigencias do serviço. Eu creio que seria 
melhor que o governo chamasse a si esse serviço, que 
as secretarias do governo passassem a ser repartições 
geraes, e no pessoal dessas secretarias tivesse o 
presidente os seus verdadeiros auxiliares. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; não carece 
mais. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas não basta que o 
pessoal das secretarias seja bom, é preciso tambem que 
haja escrupulo na nomeação dos presidentes. 

Não quero occupar-me agora de presidentes. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois deve occupar-se; 

são as garras principaes do governo. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ sabido que apenas 

chegam ás provincias os presidentes, os seus 
correspondentes para o Jornal do Commercio 
annunciam logo as grandes reformas que 
emprehendem, e tem-se noticia de que em menos de 15 
dias teem elles reformado todos as repartições 
provinciaes. Contrasta, porém, com essa actividade de 
reformas a pobresa em que existem todas as provincias.

Ellas estorcem-se na miseria, na ignorancia e no 
band

. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
ueixas das 

provin

. 

em o 
nobre 

as, 
é nece

BO: – Apoiado. 
o libertal-as 

a att

ono. 
O SR
O SR. VIEIRA DA SILVA: – As q
cias podem-se resumir nestas tres palavras: 

ingratidão, injustiça e escravidão. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Muito apoiado
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Tratou tamb
ministro da reforma das camaras municipaes. 
Com effeito, hoje que se procura libertar as urn
ssaria libertar tambem as camaras municipaes, da 

tutella que sobre ellas exercem os presidentes de 
provincia. 

O SR. SILVEIRA LO
O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ precis
ribuição de apuradoras que lhes confere a lei 

eleitoral, e que traz grande perturbação ao serviço 
dessas corporações. E’ preciso acabar com o abuso de 
assaltarem os supplentes os logares dos vereadores de 
numero. Pela ordenação, não havia supplentes, e 
quando se dava a necessidade 
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de ser substituida uma camara, eram chamados os 
vereadores do quatriennio anterior. 

Na Inglaterra, havendo vaga, procede-se 
immediatamente a nova eleição. Pelo nosso systema de 
supplentes, muitas vezes desapparecem os vereadores, e 
vê se a camara funccionando com 2ª, 3ª e 4ª turma de 
supplentes. Isto é representação municipal? Creio que não.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Entretanto, está o 
project

A DA SILVA: – Ha uma consulta do 
Consel

lo 
nobre 

ulta do Conselho de Estado de 5 de 
Outubr

s actos pelos quaes as camaras 
munici

ue 
se trat

o, parece menos conforme aos 
bons p

nstitutum, e á vista delle por 
menos

munici

o 
os fis

so codigo criminal, pelo que 
julgou 

8 dá á camara a faculdade de 
demitti

o do Sr. Paulino em 3ª terceira discussão, e não se 
lhe dá andamento. 

O SR. VIEIR
ho de Estado relativamente a recursos para o 

presidente da provincia nos casos de demissão de 
empregados. Em parte não me conformo com ella. 

Em virtude dessa consulta, que foi resolvida pe
ministro, decidiu-se que á vista dos amplos termos do 

art. 73 da lei de 1º de Outubro de 1828, da demissão dos 
empregados das camaras municipaes cabe recurso para os 
presidentes de provincia e para o ministro do Imperio na 
côrte. 

Diz a cons
o de 1851 (lendo): 
«1ª Questão. – Se o
paes demittem seus empregados se comprehendem 

na disposição do art. 73 da lei de 1º de Outubro de 1828, 
que, das deliberações das mesmas camaras, em materia 
meramente ecconomica e administrativa, dá aos 
aggravados recurso para os presidentes das provincias, e 
para o governo imperial?» 

Quanto a este quesito tem o relator a ponderar q
asse de jure constituendo, não hesitaria elle em 

responder pela negativa. 
«Nada, com effeit
rincipios do que o facto de não terem as camaras 

municipaes, creadas pela constituição com o fim de 
proverem sobre o governo economico e municipal das 
cidades e villas do Imperio, representantes de uma 
instituição destinada a fazer desenvolver a liberdade da 
acção local e cuja eleição se quiz confiar aos interessados 
os mais immediatos na prosperidade das localidades, 
imitada das de outras nações onde tantos serviços hão 
prestado, nem o direito de livremente demittirem seus 
empregados quando procedem mal, ou lhes não inspirem, 
por seus actos, a necessaria confiança; e ainda peior que 
sejam muitas vezes obrigadas, com perda de sua força 
moral, a servirem com empregados que lhe são 
subordinados, e aos quaes o presidente da provincia ou o 
governo o mande reintegrar. 

«Temos, porém, jus co

d

 que pareça a resposta affirmativa, não ha por onde 
fugir de dal-a, emquanto a lei não for revogada, ou ao 
menos authenticamente interpretada pelo poder 
competente. Com effeito, basta attender-se ao texto do art. 
73 da lei de 1º de Outubro de 1828 para ver-se que ella não 
fez a menor distincção, e que, dizendo que de todas as 
deliberações das camaras em materia economica e 
administrativa ha recurso, comprehende tambem o caso de 
demissão de qualquer dos seus empregados, porque a 
demissão é o resultado de uma deliberação da camara que

a der, e, de todas as suas deliberações, sem excepção 
alguma expressa no artigo citado, ha recurso, que póde ter 
provimento, e tendo-o deve ser obedecido e cumprido.» 

«Assim se tem sempre entendido e esta ha sido a 
nossa jurisprudencia administrativa. Para comproval-o, é 
sufficiente citar o aviso de 3 de Fevereiro de 1832, expedido 
aliás por um homem de idéas liberaes muito conhecidas. 
Nesse aviso, depois de communicar-se ter o governo 
tomado conhecimento de recurso interposto por um 
cidadão, que fôra demittido pela camara municipal da Côrte 
do lugar de fiscal, e de haver-lhe negado provimento, 
declarou-se á mesma camara que o governo não podia 
reputar exacta a doutrina por ella sustentada em uma 
informação, porque, apezar de julgar-se a camara 
autorisada pela lei de 1 de Outubro de 1828 para demittir 
seus empregados, quando estes mal desempenham suas 
obrigações, com tudo a mesma lei da direito ao cidadão que 
se julgar offendido pela decisão ou accordão das camaras, 
a recorrer ao governo ou aos conselhos geraes, segundo a 
natureza de questão. Já o aviso de 5 de Novembro de 1830 
havia reconhecido a mesma doutrina, quando declarou que 
o caso ahi figurado de haver-se recusado a camara a 
admittir o seu escrivão para o cargo de secretario, sem se 
lhe provar inhabilidade ou erro de officio, era daquelles em 
que tinha logar o recurso em conformidade do art. 73 da lei 
de 1º de Outubro de 1828. 

A’ vista, pois, da amplitude das expressões daquelle 
artigo, não sendo licito distinguir-se, nem fazer-se excepção 
onde a lei não fez distincção nem exceptuou, o relator não 
póde deixar de responder affirmativamente a este quesito.»

Segundo a lei de 1º de Outubro de 1828, as camaras 
paes nomeam o seu secretario que será conservado 

emquanto bem servir; o procurador, o porteiro, e sendo 
necessario, um ou mais ajudantes deste e tambem um ou 
mais fiscaes e seus supplentes para servirem durante os 4 
annos. Assim estes como os nomeados no art. precedente 
(o porteiro e seus ajudantes) servindo uma vez, não 
poderão ser constrangidos a tornar a servir senão depois de 
passados outros quatro annos. 

Está visto que a lei determinando que a nomeaçã
caes fosse por quatro annos, não os considerou no 

mesmo caso do secretario que póde ser demittido antes de 
findo o quatrienio da camara. 

A lei é anterior ao nos
os fiscaes e seus supplentes responsaveis, no tempo 

em que servirem, pelos prejuizos occasionados por sua 
negligencia; e se esta for julgada grave pela camara ou 
continuada, serão por ella multados na quantia de 10$ a 30$ 
e demandados perante os juizes de paz se recusarem 
pagar. 

Portanto, a lei de 182
r o secretario desde que este não sirva a seu 

contento, mas não trata da demissão dos fiscaes, que pune 
do modo por que fica exposto. Ora, se a camara demitte 
livremente o seu secretario, como se póde dar recurso para 
o presidente da provincia? Para que semelhante recurso, 
ainda que a demissão seja uma injustiça? O principio geral e 
administrativo é que quem nomêa, demitte. Porventura ha 
recurso da demissão dada pelo presidente da provincia ao 
promotor publico ou ao delegado de policia para o ministro 
da justiça? 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O art. 73... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Este art. refere-se aos 
cidadãos, que se sentirem aggravados pelas deliberações, 
accordãos e posturas das camaras, e portanto aos que com 
ellas fazem contractos etc. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não ha essa distinção ahi. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Este artigo até está 
subordinado ao titulo 3º que trata das posturas policiaes. 

E’ este art. 73, do que se tem abusado, e tem 
justamente servido para dar aos presidentes de provincia 
um poder extraordinario sobre as camaras e autorisar a 
taboa raza com supplentes da sua feição, quando se 
constituem chefes de partido. 

Eu acho que é urgente tratar-se da refórma da lei de 
1828; e uma vez que o nobre ministro do Imperio é o 
iniciador da reforma eleitoral, e esta materia cabe na sua 
jurisdicção, á S. Ex. compete apresentar a proposta desta 
reforma. 

Os presidentes de provincia teem tantos meios para 
fazerem valer sua influencia, que não precisam deste; 
pódem dispensal-o. Tratemos, pois, de dar mais vida ás 
nossas municipalidades que, como todos sabem, estão 
completamente nullificadas e estorcem-se na ignorancia, e 
na miseria, exactamente como as provincias. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Todas as 
instituições do paiz estam abastardas. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Desde quando? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Algumas desde 
muito, e outras depois do ministerio de V. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tomara que V. Ex. beba cedo o seu copo de 
vinho! 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Se aquelles que fizeram 
a lei de 1828 a interpretassem, estou intimamente 
convencido de que, se não fossem dominados pelo espirito 
de partido, a interpretariam como eu. 

O nobre senador pela Bahia, o Sr. Saraiva, tratando 
da hygiene publica, fez considerações geraes sobre a febre 
amarella; e eu peço licença ao nobre ministro para 
lembrar-lhe que a minha provincia, se não tem febre 
amarella, continúa flagellada pelo beri-beri. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – V. Ex. sabe que já se mandou estudar esta 
molestia. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não sei do resultado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ainda não tive communicação do resultado; 
mandei estudar. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas, como creio que 
não ha duas opiniões a respeito da causa que produz a 
molestia, o que convém fazer é a deseccação dos pantanos 
que cercam a cidade, como eu já fiz vêr particularmente ao 
nobre presidente do conselho. A minha provincia não está 
em vias de prosperidade... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como nenhuma outra 
está. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...tem-se visto forçada a 
uma emigração extraordinaria para a Europa, porque as 
pessoas atacadas do beri beri só acabam cura prompta na 
fuga para fóra da provincia: é molestia para ricos. 

Aproveito a occasião para lembrar tambem á S. Ex. 
que a bexiga que ali assolla, seguramente ha dous annos, 
tem zombado dos esforços do vaccinador. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ talvez porque a 
vaccina não seja boa. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A que está sendo empregada geralmente vem 
dos melhores logares. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Isto faz-me crer que o 
pus vaccinico remettido para a minha provincia não é de 
primeira qualidade. 

Além disto, com quanto o medico encarregado da 
vaccinação seja muito zeloso, seja muito prompto, e se 
preste da melhor vontade a vaccinar até mesmo pelas 
casas, e por tal fórma retribuida que não se lhe póde exigir 
grande sacrificio: os vencimentos do medico vaccinador na 
provincia do Maranhão são 30$ por mez! (Riso.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ melhor levantar-se a 
oarta geologica! 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Acho que S. Ex. deve 
tomar isso em attenção; parece-me que pelo menos durante 
as epidemias os vencimentos do medico vacinador devem 
ser maiores. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – V. Ex. já calculou a despeza com todos os 
vacinadores do Imperio? 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Então, acabe-se com 
esse serviço, deixe-se a vacinação aos particulares. 

Reformou o nobre ministro a Secretaria de Estado a 
seus cargo, e, conforme aqui declarou, não augmentou a 
despeza. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não é exacto; as cifras 
dizem que augmentou, e é facil verificar; é sómente 
combinal-as. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas, se S. Ex. não 
augmentou a despeza da secretaria, teve necessidade de 
pôr á margem, empregadas........ 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Augmentou, e além deste 
augmento ficaram empregados addidos. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...que se acham hoje 
addidos. E’ uma nova especie de aposentadoria. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Ainda outro dia eu tive 

occasião de enunciar-me aqui a respeito de 
aposentadorias, e licenças... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Faltou-lhe esta especie. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...e esqueci-me 

realmente della. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ verdade esse facto: 

introduziu-se gente nova, dispensando-se empregados de 
grandes habilitações e muito no caso de continuarem a 
servir. 
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Se eu fallar ainda nesta discussão, hei de occupar-me disto: 
é um dos florões de gloria do nobre ministro. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Só respondo a factos, a palavras não. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Os factos são 
conhecidos: é pôr empregados para fóra e metter gente 
nova para dentro. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quero factos individuados. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso é facto individuado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu não conheço o 

pessoal que entrou para a secretaria do Imperio, apenas 
entretenho relações de amizade com um dos novos 
nomeados e si todos os que foram aproveitados por S. Ex. 
reuniram a aptidão do Dr. Franklin Tavora, não posso deixar 
de felicitar ao nobre ministro pela acquisição que S. Ex. fez 
para sua secretaria. 

O facto, porem, de reconhecer a aptidão de um ou 
outro empregado admittido pela reforma, não póde fazer 
com que deixe de lamentar o systema que se tem 
introduzido no paiz de aproveitarem-se os ministros da 
reforma de suas repartições para aposentar ou addir 
empregados, augmentando assim as despezas publicas... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Infringindo a lei de dous 
modos. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...principalmente 
quando se trata de empregados que já contam muitos 
annos e pratica de serviço, caso em que se acha o Sr. 
Joaquim Norberto de Souza e Silva. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E o Sr. Callogeras.
O SR. SILVEIRA LOBO: – O Sr. Campos Porto. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E o Sr. Mello 

Mattos. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Esse foi por outros 

motivos cada qual melhor! 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Esses empregados que 

assim ficam á margem... 
UMA VOZ: – De que se trata? 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Da reforma da secretaria 

do Imperio, essa grande patota, esse monstro de tres 
cabeças. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Estimarei que o Sr. tachigrapho tome esses 
apartes; a minha resposta consiste em que elles sejam 
tomados e publicados. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Depois da reforma 
nem sabiam quem deveria abrir os officios dirigidos ao 
ministerio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Podiam chamar os 
tres directores. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isso é gravissimo! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. não tem direito á 
essa filaucia, está longe de ter direito ao que pretende; é um 
estudo feito, um ardil (ao orador). E V. Ex. pedia-lhe ainda 
agora que perdesse o amor a alguns contos de 

réis. Como tenho provado, esse amor é cousa que elle 
nunca teve. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas peço que os 
empregue utilmente. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sei quando e onde se gastou dinheiro 
inutilmente e muito mal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Diga. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Quando V. Ex. disser o que está ahi 
annunciando de mim. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quando disser o que? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Isto tudo com que me ameaça. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou indicando um dos 

factos e facto complexo. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Desejo que V. Ex. me convença dos meus 
erros; faça-o. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não tenho a pretenção 
de convencel-o; mas apresental-os ao publico, hei de 
apresentar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sim, senhor. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou agora mesmo 
indicando. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E’ melhor isso do que estar provocando-me 
com seus apartes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. não tem o direito 
de dizer-me qual é a senda a seguir, nem o que é melhor. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ outra presumpção sua 

infundada, está muito enganado; eu sei o que era melhor 
que V. Ex. fizesse. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Na Inglaterra onde o 
centro de gravidade dos negocios publicos está no 
parlamento, onde o primeiro ministro é indicado por elle, a 
natureza das cousas traz apoz si que a maioria 
necessariamente dispõe dos empregos politicos. O primeiro 
ministro é o chefe do Patronage que constitue uma parte 
capital de suas funcções. Este direito abrange a nomeação 
de 60 logares politicos que são distribuidos por membros do 
parlamento, attendendo-se ás relações de familia e á 
capacidade. Além deste direito que tem o presidente do 
conselho de ministros na Inglaterra, primeiro ministro como 
elles lá o chamam, tem as nomeações dos bispos, dos 
presidentes dos tribunaes do reino quando vagam. 
Directamente estende-se o Patronage aos commandos 
militares de maior importancia, embaixadas em que tem 
logar ordinariamente accordo do chefe da pasta respectiva 
com o primeiro ministro. 

Entre nós não se observa isto: cada ministro governa 
sua pasta e por consequencia nomeia os amigos de sua 
affeição para presidentes de provincias, chefes de policia e 
outros logares que deviam tambem constituir o Patronage 
por serem logares politicos que não deviam ser distribuidos 
só pela affeição dos ministros mas de acordo com as 
necessidades publicas e com as conveniencias de partido. 
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No interesse do serviço permanente, 

estabeleceram-se na Inglaterra alguns principios 
descriminando-se duas cathegorias de empregados sob 
o nome de Staff Apointements, Stoff Officers e clercs: na 
primeira cathegoria comprehendem-se os altos 
funccionarios do serviço permanente e na segunda, isto 
é, na dos clercs os empregados de secretaria como 
sub-directores, empregados de escripta etc. 

Os empregos mais pequenos fóra destes é sabido 
que logo que vagam, o ministro escreve aos deputados 
do condado ou districto para que apresentem candidato.

São esses os logares que na Inglaterra ficam a 
dispos

iamos estabelecer regras severas para o 
provim

e em mente fazer um discurso, mas 
apena

 – Apoiado; conheço ha muito a benevolencia 
de V. E

i-me do nobre ministro, 
assim 

 sua attenção durante tanto 
tempo

tro com as mesmas 
formal

ição dos amigos que votam com o governo; mas 
os que constituem o Patronage, são da competencia 
exclusiva de quem dirije a politica. Eu desejaria, senão 
no todo, ao menos em parte ver seguida em nosso paiz 
esta pratica. Não acho invasão de attribuições do 
presidente do conselho quando indica os presidentes 
para as provincias. Está visto que deve indicar de 
maneira que o ministro do imperio não se negue a dar a 
investidura canonica, isto é, deve ser de accôrdo, 
apresentando pessoas do agrado do ministro respectivo.

Não direi o mesmo a respeito da pasta da justiça 
porque dev

ento dos logares de magistratura, por exemplo, o 
concurso para os juizes de direito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto era 
convenientissimo. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu, Sr. presidente, 
como disse, não tiv

s apresentar algumas considerações sobre o 
orçamento do Imperio. Não tive por fim escogitar 
argumentos para molestar o nobre ministro do Imperio e 
muito menos significar-lhe uma desaffeição que não 
existe. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio):

x. e a sua delicadesa. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Se por motivos que 

me são particulares, separe
como do seu gabinete por motivos de politica 

geral, recordo-me do tempo em que, em 1861, 
militavamos nas mesmas fileiras e combinavamos a 
nossa votação em apoio de um ministerio que, segundo 
creio, foi o ultimo daquella situação. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – De 2 de Março. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Peço ao senado 
desculpa por ter occupado a

. (Muito bem, muito bem.) 
O SR. ZACARIAS: – Muito bem na parte em que 

esteve catholico, na outra não. 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. minis
idades com que fôra recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PRETENÇÃO DE M. C. DIAS. 
 
Entrou em 2ª discussão a proposição da camara 

dos Srs. deputados a 16 do corrente anno, permittindo 
ao 2º escripturario da thesouraria de fazenda de S. 
Paulo, Manoel Corrêa Dias ser dispensado do serviço da 
repartição somente nas horas das aulas da faculdade de 
direito da mesma provincia. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Opponho-me a 
esta proposição, por julgar improcedentes as razões 
apresentadas pela illustre commissão de fazenda. 

Diz ella que, examinando o requerimento e os 
documentos que o instruem, verificou que o favor pedido 
funda-se não só na falta de recursos que impossibilita o 
peticionario de deixar o emprego de segundo 
escripturario da thesouraria de fazenda de S. Paulo para 
poder frequentar a faculdade de direito como em 
honrosos attestados sobre sua capacidade intellectual, 
instrucção, zelo pelo serviço e procedimento 
irreprehensivel, que são asseverados por differentes 
autoridades. 

Mas, se taes predicados fossem bastantes, para 
se conceder esta licença, igual favor deveria ser feito a 
muitos outros empregados, que se acham nas mesmas 
ou em melhores circumstancias. 

Aberto uma vez este exemplo, ver-se-hão as 
camaras immediatamente assaltadas por uma multidão 
de pretendentes, que lhes tomarão o tempo, dizendo que 
se querem entregar aos estudos superiores e que não o 
fazem, por falta dos meios convenientes. 

Deve, portanto o senado oppôr-se á introducção 
de um precedente que depois ser-lhe-ha summamente 
difficil repellir, como tem acontecido, não só a respeito de 
estudantes que pedem dispensa para matricularem-se 
nos estudos superiores, sem se acharem preparados na 
conformidade da lei, como a respeito de loterias que 
muitas vezes se concedem sem que o corpo legislativo 
esteja bem inteirado da necessidade dellas, e sem que 
as proprias partes possam marcar o tempo em que hão 
de colher os proventos deste favor. 

Diz mais a commissão: 
«Considerando que, pelo actual regulamento das 

thesourarias de fazenda, o expediente da repartição é 
das 9 ás 3 horas e sendo o tempo de que o peticionario 
necessita para cursar as aulas da faculdade apenas 
duas horas...» 

Com effeito, o empregado de thesouraria trabalha 
seis horas na repartição e o Estado necessita muitas 
vezes que essas horas sejam prorogadas, afim de que 
os trabalhos marchem em dia e possam ter a 
conveniente fiscalisação. Uma vez atrazados os 
trabalhos, não poderá a thesouraria dar ao ministerio da 
fazenda suas contas no tempo necessario. 

Por outro lado... O orador pede a attenção dos 
nobres membros da commissão... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não tem 
o direito de dirigir-se a nenhum membro da casa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Tenho direito... 
estou fallando... 
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O SR. PRESIDENTE: – Não tem o direito de 

dirigir-se a um membro da casa. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Por que razão 

não hei de poder pedir a attenção de um senador? 
O SR. PRESIDENTE: – Não póde dirigir-se senão 

ao senado ou á mesa. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Está bem... 
O SR. PRESIDENTE: – Quero cumprir o 

regimento. E’ um incommodo para quem está no seu 
banco ser advertido por outrem. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não 
continuarei... Quero mostrar que os fundamentos do 
parecer da commissão não são procedentes. 

O estudante póde, com effeito, gastar na 
faculdade duas horas, porque ha geralmente duas aulas 
em cada anno e cada aula deve durar uma hora. Mas um 
estudante que acaba de ouvir o professor tem 
necessidade de recolher-se immediatamente, ir preparar 
a lição do dia seguinte e, por melhor que seja elle, não 
póde deixar de empregar todo seu tempo no estudo a 
que uma vez se entregou. O orador, que procurou 
sempre, emquanto estudou dar boas contas de si, 
entendia que o dia devia ter 48 horas em vez de 24, afim 
de no dia seguinte se achar inteiramente preparado para 
dar sua lição, se por ventura o professor o chamasse. 

Ora, se isto acontece a qualquer estudante, por 
melho

sta licença a um 
empre

to, que esta concessão da 
assem

e logo: «O 2º escripturario da 
thesou

onsiderando que algumas aulas da faculdade 
de direito são das 8 ás 9 horas, como é presentemente a 
1ª ca

terno das academias. Póde-se declarar 
que ta

r que seja, como admittir-se que o peticionario 
applique-se durante tres horas aos trabalhos de uma 
repartição de fazenda, que sem duvida hão de 
mortificar-lhe o corpo e o espirito, inhabilitando-o, 
portanto para fazer um estudo proficuo? Quando o corpo 
se acha cansado, o espirito torna-se menos apto para os 
trabalhos que demandam intelligencia e penetração. Os 
professores lhe passarão a mão pela cabeça, lhe 
perdoarão muitas faltas. 

Por outro lado, se se dá e
gado de fazenda para estudar, porque se entende 

que esses estudos são convenientes, o que acontecerá? 
Por uma repercussão dos sentimentos das camaras, o 
inspector de thesouraria ha de pensar que não deve ser 
severo nem rigoroso com esse 2º escripturario 
dispensado, ha de considerar como abonadas todas as 
faltas. 

Melhor seria, portan
bléa geral, em vez de ser dada de uma maneira 

encapotada fosse franca. 
Melhor seria dizer-s
raria. E fica dispensado de todo serviço da 

repartição, para poder estudar, vencendo seus 
ordenados.» Desta maneira tornar-se-hia claro o 
pensamento do corpo legislativo. Do modo por que está, 
torna-se occulto, mas o resultado será sempre o mesmo.

Diz ainda a illustre commissão: 
«C

deira do 1º anno, que o peticionario tem de 
frequentar...» 

Mas esta declaração das horas depende do 
regulamento in

l aula, em vez de ser das 8 ás 9, seja das 9 ás 10, 
das 10 ás 11, ou 

das 11 ás 12; e neste caso a consequencia será ter o 
empregado de ir primeiramente á faculdade estudar uma 
hora, vir trabalhar uma outra hora na repartição, depois 
voltar á faculdade e tornar ainda á repartição para 
preencher as tres horas! 

Além de que, não é exacto que o estudante 
consuma sempre duas horas na faculdade de direito, 
porque no 5º anno são tres as aulas, em cada uma das 
quaes terá elle de gastar uma hora, e, portanto, não 
empregaria somente duas, como asseverou a 
commissão. 

Diz ella ainda: «Considerando, finalmente, que o 
peticionario, em compensação do favor pedido, se 
obriga a prestar serviços fóra das horas do expediente 
da repartição para indemnisar o serviço publico do 
prejuizo que possa ter com a dispensa solicitada...» 

Mas é isto possivel? Póde um estudante 
applicar-se a assumptos differentes daquelles a que 
deve dedicar-se? Fará os progressos que o corpo 
legislativo deve esperar, desde que lhe concede a 
licença? Não é possivel. Esse estudante, em vez de 
fazer boa figura nas aulas representará papel mediocre, 
senão pessimo, por faltar-lhe tempo para estudar. 

Eu annuiria facilmente aos desejos da illustre 
commissão, se entendesse que ha necessidade de 
bachareis formados em direito. Neste caso conviria 
habilitar uma porção de moços, afim de se destinarem á 
magistratura. Mas superabundam os bachareis 
formados: andam elles por essas ruas e em todas as 
grandes cidades accumulam-se sem emprego, nem 
occupação. A’s vezes causa dó vel-os assim 
desaproveitados. Hoje é tal a abundancia de bachareis 
formados, que até perderam já esse nobre orgulho que 
lhes aconselhava não se empregarem senão em 
funcções nas quaes predominassem as lettras. 
Presentemente até aceitam logares de porteiro de 
secretarias; um conhecei que exercia este emprego na 
secretaria de marinha. Parece-me que se acha 
aposentado. 

UM SR. SENADOR: – Já morreu. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Outros ha que 

ensinam primeiras lettras, profissão que não é para 
homens que estudaram um curso de direito, que teem 
uma carta de bacharel formado ou do doutor. Este facto 
é publico e notorio. 

De nossos cursos juridicos sahem annualmente 
formados não menos de 100 bachareis. No relatorio que 
durante esta sessão apresentou o nobre ministro do 
Imperio, vê-se que no curso juridico da cidade de S. 
Paulo 25 alumnos concluiram seus estudos e obtiveram 
carta de bacharel formado; e que na faculdade de Olinda 
acharam-se nas mesmas circumstancias 58, isto é, em 
1874 formaram-se 83 bachareis. Não ha, portanto, 
necessidade de favorecer esta pretenção... 

O SR. ZACARIAS: – De certo, á custa da 
fazenda. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – ...não só á custa 
da fazenda, como do serviço publico. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Como é á custa 
da fazenda e á custa do serviço? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – A’ custa da 
fazenda, porque importará despendio do thesouro; á 
custa do 
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serviço publico, porque o peticionario não prestará o serviço 
a que se comprometteu. 

Allega a commissão que este individuo é pobre. Mas 
em geral, são pobres todos os que no Brasil occupam 
empregos publicos; a pobreza não deve ser, para os que 
são empregados, um titulo a favores desta ordem, que 
abrem precedentes inadmissiveis. (Apoiados.) 

Dever-se-ia proteger um talento de primeira ordem 
afim de applicar-se áquellas sciencias para que tivesse 
mostrado decidida vocação. Mas qual é a decidida vocação 
desse moço para a sciencia de direito, que obrigue o corpo 
legislativo a afastar-se daquellas regras de prudencia e de 
administração que sempre o devem guiar? 

Se apparecesse entre nós um Pico de Mirandola, 
que aos 10 ou 12 annos de idade era considerado em seu 
paiz um dos primeiros oradores e postas, e que aos 23 
sustentou theses de re omni scibili a esse homem 
poder-se-ia conceder um favor para ir estudar mais outras 
linguas e tornar-se um Mezzofanti, ou aperfeiçoar-se em 
outras sciencias, se fosse preciso, visto que se 
compromettera a sustentar theses sobre tudo quanto se 
póde saber no mundo... 

SR. ZACARIAS: – Certos estudos... 
m duvida, e 

citarei 
uaes lentes da escola de marinha 

adquiri

e S. 
Paulo 

 nenhum prejuizo ao 
serviço

obre senador: «Se fosse uma grande 
vocaçã

eja aproveitada no serviço da 
fazend

Tambem se deveria favorecer a pretenção de um 
Blaise Pascal, que, na idade de 10 annos, resolvia os mais 
arduos problemas da geometria e as 32 proposições de 
Euclides. 

Um talento tão transcendental devia ser favorecido 
pelos poderes do Estado; porém talentos mediocres, que se 
limitam unicamente a ter intelligencia, a ter bom 
comportamento e zelo pelo serviço publico, como devem ter 
todos os empregados, não devem induzir o corpo legislativo 
a conceder um tal favor, a abrir um precedente contrario, 
não só ao serviço publico, como ao progresso das 
sciencias, porque um homem que deixa de estudar com 
sufficiente applicação, não póde trazer luz á sciencia 
juridica. 

Em face dessas razões, não deve ser adoptada a 
proposição. 

Entretanto, como ella interessa especialmente á 
fazenda, cumpre que a seu respeito seja ouvido o Sr. 
ministro respectivo; parece que não se deve dar um passo 
neste negocio sem que S. Ex. nos diga se o precedente que 
se pretende estabelecer póde ou não ser prejudicial. 

Os Srs. ministros não devem ser indifferentes a esta 
discussão, não devem dizer, como teem dito aqui, que é um 
negocio da camara dos Srs. deputados, e que os ministros 
não se devem importar com assumptos de ordem 
secundaria. Não, ao presente caso o assumpto não é de 
ordem secundaria, porque diz respeito a uma licença que 
vae abrir um precedente funesto para o thesouro nacional e 
para o serviço publico. 

E’ apoiado e posto em discussão o seguinte 
requerimento: 

«Requeiro o adiamento da discussão até o 
comparecimento e audiencia do Sr. ministro da fazenda. – 
Figueira de Mello.» 

Não havendo quem pedisse a palavra, nem numero 
de Srs. senadores para se votar, ficou prejudicado o 
adiamento e continuou a discussão da materia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 
parece que o negocio é mais sério do que eu julgava 
quando assignei o parecer da commissão de fazenda, 
porque desafiou o honrado senador, que acaba de fallar, a 
fazer um discurso tão eloquente como os que S. Ex. 
costuma proferir, e occupar por tão largo tempo a attenção 
do senado. 

Ao contrario do que disse o nobre senador, eu creio 
que a questão é simples. Trata-se de dispensar algumas 
horas da repartição a um empregado publico, que já se 
acha matriculado na faculdade de direito e que, por falta de 
meios, não poderá continuar nos estudos sem receber seus 
ordenados. Coma ha uma especie de incompatibilidade, 
não total, mas parcial, entre o exercicio do emprego e a 
frequencia das aulas, a proposição vinda da outra camara, e 
que a commissão de fazenda aconselha seja adoptada, 
dispõe que será o peticionario dispensado de trabalhar na 
repartição durante as horas em que frequentar as aulas da 
faculdade de direito, indemnisando elle (não está isto na 
resolução, mas no requerimento vem esta condição) a 
repartição daquellas horas que forem distrahidas para esse 
fim. 

Na realidade, considerando as cousas em absoluto, 
aqui ha um favor, mas favor que já se tem feito... 

O SR. ZACARIAS: – Em iguaes circumstancias? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...a alguns 

estudantes, até sem disposição legislativa. Os proprios 
presidentes de provincia, os chefes de repartição e mesmo 
alguns ministros teem, em casos identicos, dispensado do 
ponto a empregados, emquanto frequentam certos estudos.

O 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Se
um exemplo. 
Um dos act
u o gráo por esta fórma: era empregado do thesouro 

e estudava na escola de marinha ou militar. Por deliberação 
do ministro, o chefe da repartição fechava os olhos a isso; 
elle continuou seus estudos, formou-se e é hoje um dos 
distinctos lentes da escola de marinha. 

No caso vertente, se o inspector da thesouraria d
praticasse da mesma fórma, nada se saberia, e o 

peticionario continuaria a frequentar as aulas, como tem 
acontecido em outras provincias; mas eu louvo o escrupulo 
do inspector da thesouraria não permittindo que esse 
empregado continuasse a frequentar as aulas durante as 
horas da repartição, faltando a ella. 

Não causando esta medida
 publico, pois que o peticionario sujeita-se a 

indemnisar fóra da repartição as horas que a ella faltar, afim 
de frequentar as aulas, não vejo razão para se lhe negar 
este favor. 

Disse o n
o para os estudos, bem.» Mas não está provado que 

o peticionario não tenha esta vocação. Dos attestados que 
se acham juntos ao seu requerimento vê-se que os lentes 
da faculdade de S. Paulo declaram que elle tem uma 
intelligencia não vulgar. 

O SR. ZACARIAS: – S
a. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Portanto, não se 
faz um favor a um individuo, que não vá aproveitar nos 
estudos; este ha de aproveitar, porque tem vocação, talento 
e applicação, como todos os attestados demonstram. 

Mas diz-se que esses estudos não teem applicação 
á fazen

IAS: – No contencioso, sim; mas na 
secreta

ARÃO DE COTEGIPE: – Portanto este 
moço 

emos, porém, muitos bachareis formados.» 
Senho

negar a 
graça 

: – Não firma 
preced

ARÃO DE COTEGIPE: – Não firma, porque 
o prec

 favor que pode este empregado e, se 
vierem

sta concessão acarretava 
comsig

ado não ha de estar na academia 
precisa

partição. 

e offerece para, nas horas vagas, 
indemn

ZACARIAS: – Não. 

ão, perdoe-me; não é 
obriga

residente, proroga as horas do serviço, 
mas p

 das horas, 
ellas er

da. Oh! senhores! pois a fazenda não lucra em ter 
um empregado esclarecido? Quanto mais esclarecido 
melhor. Por acaso os estudos de direito, de economia 
politica, de sciencias sociaes, etc., não hão de contribuir 
para que este empregado tenha maiores conhecimentos, 
possa ser um melhor empregado da fazenda? Para 
qualquer ser empregado na secretaria do thesouro nacional 
não se exige mesmo que seja formado ou a quem o é, não 
se dispensa de certas provas de habilitação? Na secretaria 
de fazenda, no contencioso, o que se prefere? Bachareis 
formados. 

O SR. ZACAR
ria, não. 
O SR. B
póde vir a ser de grande utilidade no serviço da 

fazenda. 
«T
res, nós temos muitos bachareis formados, mas não 

temos nessa abundancia bachareis de intelligencia não 
vulgar como este moço tem. E não é este moço, se adquirir 
o gráo, que ha de fazer concurrencia a esse grande numero, 
a que se referiu o nobre senador. 

Não vejo, portanto, razão plausivel para se 
que pede este empregado de fazenda; não tenho 

mesmo receio de que outros muitos a peçam, porque 
poucos ou nenhum estão nestas circumstancias; é um caso 
especial, que não firma precedente. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO
ente?! 
O SR. B
edente não póde ser estabelecido por um caso 

excepcional: é uma excepção que nós fazemos na lei... não 
é propriamente na lei; é como se mandassemos um 
pensionista estudar na Europa; o effeito é semelhante. 
Porventura, porque o corpo legislativo manda, por exemplo 
um individuo estudar na Europa á custa do Estado, fórma 
isto um precedente para que se conceda pensão a todos 
quantos a pedirem? 

Conceda se o
 outros pedindo o mesmo favor, se não estiverem nas 

mesmas circumstancias, se forem apparecendo como 
abuso não se lhes conceda. Eu não temo esta concessão, 
porque não entendo, como o nobre senador, que, uma vez 
concedida esta graça a um, não póde mais ser negada a 
ninguem; não, não vou por ahi. 

Se eu suppozesse que e
o meu voto para todos quantos requeressem, afim 

de estudar nas academias, certamente não lhe daria meu 
voto mas, como é um caso especial, este moço está alli ao 
pé da faculdade, fez seus estudos, está matriculado, acho 
que é rigor demasiado não se lhe conceder esta licença, e 
por isso continuo a dar o meu voto a proposição, 
convencido de que ella não póde prejudicar ao serviço 
publico, e que, ao contrario, se este moço continuar a 
estudar, com a intelligencia não vulgar que declaram os 
lentes que elle tem, não só a repartição de fazenda como 
até o paiz lucrará com esta concessão. 

Oxalá, Sr. presidente, que todos os favores que nós 
fizessemos no corpo legislativo fossem semelhantes 
áquelle de que seraa! 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Apoiado. 
O Sr. Zacarias ha de votar contra a proposição. 
Provado que o estudante fosse um talento de 

primeira ordem, concorreria o orador com seu voto para que 
elle tivesse uma licença por tantos annos quantos fossem 
precisos, afim de conseguir o gráo que deseja, continuando 
a ser empregado publico, ou para que, deixando aquella 
carreira, o Estado o habilitasse a graduar-se no direito, visto 
que era a sua vocação; mas não se trata disto. Estes 
attestados não provam a superioridade do talento do 
pretendente; o que se quer é crear um bacharel á custa do 
thesouro; fazendo-se mal ao serviço da fazenda. 

Esse empreg
mente duas horas, como diz o parecer; é preciso que 

se leve em conta o tempo de ida e volta, o das palestras, o 
dos incidentes academicos. Pois, ao fechar-se a academia, 
elle ha de ir correndo, a toda pressa, para a repartição de 
fazenda? Não. Por consequencia elle ha de gastar tres, 
quatro, cinco horas e todo o dia, porque, protegido pela lei, a 
thesouraria de fazenda não lhe tomará notas; elle ahi 
chegará e dirá: «Gastei todo tempo na academia.» 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Dará simplesmente 
entrada na re

O SR. ZACARIAS: – A circumstancia allegada de 
que este empregado s

isar o tempo perdido, é inadmissivel. Segundo a 
legislação de fazenda, o empregado trabalha das 9 ás 3 
horas e só passa desta hora quando por utilidade do serviço 
se determina que o faça, não um só empregado, mas toda a 
repartição. Como se comprehende, portanto, esta 
indemnisação que o empregado promette para compensar 
as horas em que deve estar na academia? Isto é uma burla.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Os empregados 
não trabalham fóra das horas da repartição? 

O SR. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Trabalham, até 

teem gratificações. 
O SR. ZACARIAS: – N

torio. Quando é preciso, o inspector da thesouraria, 
communicando ao p

ara a repartição. A alguns empregados commette 
trabalhos de certa ordem, mas resta a saber se este 2º 
escripturario, estudante de direito; tem habilitações para 
isso; é uma cousa com que não se póde contar. Depois é 
ridiculo que se dispense o serviço, obrigando o empregado 
a pagar o tempo perdido com trabalhos em sua casa. Que 
trabalhos lhe dará o inspector da thesouraria? 

O trabalho fóra das horas da repartição tem sido 
considerado pelo corpo legislativo como sendo preciso 
cohibir. No thesouro tomavam-se contas fóra

am dadas aos predilectos, aos mais distinctos; mas 
isto mesmo as leis teem cohibido, porque é necessario que 
o empregado trabalhe na repartição, excepto os chefes, 
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que, não podendo alli entregar-se a grandes estudos das 
materias, levam os trabalhos para suas casas afim de 
lavrarem seus pareceres; isto é para os chefes, não é para 
os empregados, para os 2ºs escripturarios. 

Não se comprehende, portanto, como é que este 2º 
escripturario vae compensar o tempo perdido com trabalho 
extraordinario; o inspector não lh’o dará. E’, por 
consequencia, uma anarchia, é um moço privilegiado que 
vae estudar direito e não cuidará do serviço da fazenda. 

Se elle tem aptidão para o serviço, se tem talento, 
porque não se applica á fazenda, que o está sustentando? 
E’ a fazenda que o alimenta; applique-se á fazenda. A 
fazenda ha mister de grandes talentos. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Eu não vejo, por exemplo, que 

no thesouro nacional haja bachareis que se comparem a 
certos empregados que não são bachareis. Na repartição 
do contencioso é evidente que se precisa do gráo de 
bacharel; assim o Sr. Arêas era um optimo empregado e o 
seu ajudante um homem de talento; mas no que toca 
propriamente ao serviço do thesouro, não são bachareis os 
que mais se distinguem. 

O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O Sr. Zacarias tem sempre isto muito calculado; as 

capacidades no thesouro, aquelles com quem o governo se 
acha para defender suas propostas e guiar o serviço nunca 
foram bachareis; portanto para o bom servidor da fazenda 
não ha mister este gráo. 

Em todo o caso, não se póde exigir em bem de 
repartição de fazenda que se dê a um moço licença por 
cinco annos para ser bacharel, porque elle não volta á 
repartição, crea azas e segue outra vida. Isto é anarchisar o 
serviço, não é adiantar as lettras. 

O orador, como tem dito muitas vezes, é bacharel, 
mas não é inclinado á classe dos bachareis; entende que é 
necessario contel-a, e, pois não dará seu voto a um 
pequeno empregado de fazenda para formar-se em uma 
faculdade onde tantos moços pódem formar-se e depois 
distinguir-se nos logares do contencioso da fazenda. 

O nobre signatario do parecer appellou para os 
precedentes, mas estes são propriamente abusos. Pois um 
ministro póde dispensar do ponto um empregado, obrigação 
a que deve obediencia, para estudar certo curso? Não 
póde. Por isso digno é de louvor, como disse o nobre 
membro da commissão, o inspector da thesouraria de S. 
Paulo, que não consentiu nesse abuso. E’, porém, a 
primeira vez que se procura estabelecer por lei o 
precedente; os outros são factos propriamente abusivos; 
este vae ser legal, e portanto cumpre fechar-lhe a porta 
desde já. 

Quizera o orador ouvir a opinião do nobre ministro da 
fazenda sobre esta materia; S. Ex. não póde concordar 
neste desarranjo do serviço da thesouraria de S. Paulo, 
neste favor immerecido a um pretendente a bacharel. 

No parecer se diz que as aulas só duram seis mezes; 
mas isto é inexacto, ellas funccionam de 15 de Março a 15 
de Outubro, nove mezes; e, depois, ainda ha os exames a 
que o pretendente tem de comparecer; por consequencia 
não é plausivel essa allegação; é um mero favor que 
abusivamente se quer fazer a esse moço. 

Está o orador em idade de bem avaliar esses 
talentos precoces; esses grandes elogios quasi sempre dão 
em nada; mas, se é um moço notavel, sirva á fazenda, tem 
um vasto campo para bem servir ao Estado. Se não gosta 
do serviço da fazenda, largue-o, e então procure patronos 
que o auxiliem a estudar em S. Paulo, promova uma 
subscripção. Se é um moço fóra de linha, o governo 
conceda-lhe uma quantia para se formar; mas á custa da 
fazenda, anarchisando o serviço, fazendo com que o moço 
nem seja estudante da academia propriamente dito, nem 
escripturario da thesouraria, isto não á admissivel. 

Portanto vota o orador contra a proposição e deseja 
que o nobre ministro da fazenda dê seu parecer a este 
respeito. Se S. Ex. quizer approvar, approve; mas corra por 
sua responsabilidade este fatal exemplo que se quer 
estabelecer, porque autorisações para grandes talentos não 
nos faltam e protectores de grandes talentos formigam por 
toda parte. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Penso 
diversamente do nobre senador; acho que os protectores 
dos grandes talentos são muito poucos. Talvez que os 
protectores dos pequenos talentos ou dos faltos de talentos 
sejam numerosos. 

O SR. ZACARIAS: – Quem sabe se o Corrêa Dias é 
pequeno talento? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O nobre senador 
elevou ainda mais a importancia da questão, se é possivel, 
do que a tinha elevado o nobre senador pelo Ceará. 

O SR. ZACARIAS: – Mas não citei Pico de la 
Mirandola, nem Blaise Pascal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Considerou o 
nobre senador que se anarchisava o serviço da fazenda, e 
affirmou que impossivel seria cumprir o peticionario uma e 
outra obrigação. Reponhamos as cousas em seus devidos 
termos. 

Quaes são os deveres de um 2º escripturario de 
thesouraria? Existem na thesouraria trabalhos de que 
possam ser encarregados esses empregados fóra das 
horas da repartição? A resposta é facil. Nem o emprego de 
2º escripturario exige essas habilitações que se deduzem 
da importancia que lhe deu o nobre senador, nem tão pouco 
faltam na thesouraria trabalhos para ser desempenhados 
pelos empregados fóra das horas da repartição. 

Muitas vezes tem succedido que os trabalhos se 
atraze

que chamei 
anarch

: – Lá vou a esse 
outro p

nseguinte é muito facil que esse empregado 
fóra da

m nas repartições de fazenda; o governo não só os 
autorisa fóra das horas da repartição, como até paga aos 
empregados que os desempenham; portanto, o trabalho 
fóra das horas da repartição não é um trabalho anarchico; e 
o nobre senador, que serviu na pasta da fazenda, sabe 
perfeitamente que esse trabalho fóra das horas da 
repartição não era feito na propria repartição. 

O SR. ZACARIAS: – Não foi a isso 
ia. Anarchia é um empregado de fazenda ir passeiar 

e depois dizer: «Estive na academia». 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE
onto. 
Por co
s horas da repartição seja incumbido pelo inspector 

de desempenhar trabalhos que compensem as horas que 
elle perde no seu emprego pela frequencia das aulas. 
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Para não citar outros trabalhos, basta-me citar um 
que occupa grande tempo das thesourarias: a tomada das 
contas dos collectores. Por que é que um empregado 
desses não póde, nos dias feriados e nas horas que lhe 
sobrarem de seus estudos, encarregar-se de desempenhar 
esse serviço, que aliás é de importancia capital nas 
thesourarias? 

Por conseguinte não ha nem impossibilidade, nem 
anarchia na repartição, em consequencia do favor 
concedido a esse empregado. Se acaso esta dispensa que 
se lhe dá, fosse extensiva a todos os outros da mesma 
repartição, então sim, haveria anarchia; mas anarchia. 

Agora quanto a dizer que a fazenda não deve 
contribuir para se fabricar mais um bacharel em direito, 
affirmando, porém, o nobre senador que votaria por uma 
pensão, se acaso o empregado estivesse nas 
circumstancias de obtel-a, é uma questão de nome. O nobre 
senador concede o mais, porém não concede o menos; dá 
ao empregado, se tivesse o talento necessario, o talento 
que elle julga merecer uma pensão, o direito de estudar á 
custa da nação, sem lhe prestar o menor serviço, nem 
indemnisal-a posteriormente da pensão que tivesse obtido; 
mas não concede que o empregado possa viver de seu 
emprego, dando-se ao serviço nas horas em que se póde 
dar, e nas outras indemnisando daquellas que perde! 

Ora, bem vê o senado que isso é rigor de mais; isso 
quer dizer que o nobre senador é generoso, que está 
prompto a fazer um favor maior do que este. 

O SR. ZACARIAS: – Este é uma generosidade mal 
entendida. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas a commissão 
contenta-se com fazer ao empregado este favor assim 
limitado. 

Pareceu tambem impossivel que o empregado 
podesse desempenhar conjunctamente uma e outra 
obrigação: a obrigação de seus estudos e a obrigação 
publica dá repartição. Ora, é preciso suppor que o inspector 
da thesouraria sabe que o empregado deve estar na 
faculdade duas horas e o tempo necessario para ida e volta 
se bem que elle póde ir estudar e voltar dentro das duas 
horas, porque sabe o nobre senador que ha um quarto de 
hora de dispensa em que o estudante póde chegar sem 
levar ponto. 

O SR. ZACARIAS: – Póde ser obrigado a morar na 
faculdade... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Elle arranjará isto 
de modo que não perca o favor que lhe é concedido. Para 
quem tem disposição para os estudos não ha sacrificios que 
não possa fazer. Quantos ha que vão ganhar o pão 
diariamente para poder estudar e estudam? 

Tenho visto, conheço e presto-lhes a maior 
consideração por este motivo, homens que estão hoje em 
certa posição e que iam tocar rabeca ou outro instrumento 
nos theatros para ganhar a vida e no outro dia iam para as 
faculdades se formar. Ora, se um homem póde estar até 
meia noute e 1 hora tocando em um theatro para ganhar o 
pão quotidiano e no outro dia entregar-se aos estudos e 
fazer deste modo uma carreira a ponto de se achar hoje em 
posição elevada... 

O SR. ZACARIAS: – Isto é outra cousa. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...porque é que o 

peticionario não poderá conseguir o mesmo resultado com 
maior facilidade, dando mais algum tempo ao seu estudo 
durante a noute e empregando no cumprimento da 
obrigação que se lhe impõe as horas que outros empregam 
em passeios e divertimentos? 

Porventura nós todos que frequentámos as aulas, 
não sabemos que o maior tempo que se emprega alli não é 
nos estudos? Alguns ha como o nobre senador que fallou 
em primeiro logar, o qual estudava 48 horas em 24! 
(Risadas). Não sei como elle arranjou isto. Mas outros ha 
que fazem um estudo de cinco e seis horas por dia e estes 
já estudam muito. 

O SR. ZACARIAS: – Cinco horas em 24 é pouco. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Só fazem isso os 

grandes talentos. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Se ha alguns que 

estudam 12 e 14 horas por dia, estes são raros e o nobre 
senador sabe o que são raridades. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Em nosso clima 
já é um estudo excessivo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Dizem que na 
Allemanha se estuda 20 horas cachimbando quatro; mas eu 
acho que ha de ser o contrario, que se ha de cachimbar 20 
horas e estudar 4. 

O SR. ZACARIAS: – Mas estudando e cachimbando 
não? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nós todos 
sabemos a vida do estudante na Allemanha. 

Mas esta não é a questão. O moço póde cumprir 
com a sua obrigação. Demos que não o faça na faculdade, 
isto é questão em que não nos mettemos; é negocio dos 
lentes que o reprovarão, e elle voltará para a sua repartição. 
Não seja motivo para rejeitarmos a resolução o dizer-se que 
elle não poderá desempenhar suas obrigações de 
estudante, porque isto corre por conta dos lentes. E quanto 
ás obrigações da repartição de fazenda correm por conta do 
inspector, que mostra pela negativa de não dispensar nem 
meia hora, que é um empregado que ha de fiscalisar o 
cumprimento da lei que favorecer o peticionario. 

Em conclusão, acho que devemos votar a favor 
deste m

diada a discussão pela hora. 
ia 16: 

cussão 
do art.

gnadas. 

oço. 
Ficou a
O Sr. Presidente deu para ordem do d
1ª parte até a’s 2 horas. – Continuação da dis

 2º da proposta do orçamento. 
2ª parte a’s 2 horas. – As materias já desi
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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26ª SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de instrucção publica. – Parecer da 
commissão de fazenda. – Rectificação do Sr. Silveira 
Lobo. – Discurso e requerimento do Sr. Zacarias. – 
Discursos dos Srs. visconde de Caravellas e visconde do 
Rio Branco. – Ordem do Dia. – Orçamento do ministerio 
do lmperio. – Discurso do Sr. Mendes de Almeida. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 

achara

y, Zacarias, 
Figuei

cipada 
os Sr

ixaram de comparecer sem causa participada, 
os Srs

edente e, não 
haven

ecretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
 

ous officios de 14 do corrente mez, do ministerio 
da faz

sões 
extrao

i 
de 22

outra c
ntação da camara municipal da cidade da 

Camp

entende que, á vista das provas de 
abilita

tados n. 39 de 7 de Maio do corrente anno, 
once

J. M. de C. Jobim. 
J. I. 

os Srs. deputados n. 37 
de 7 de Maio do corrente an
manda

semelhante 
proposição, submetto á deliberação do senado para 

uza Brasil. – J. M. da Cruz 
Jobim

 commissão de instrucção publica examinou a 
proposição da outra camara n. 40 de 7 de Maio do 

ren

clareça; suppõe, porém, a commissão que se 
trata s

Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. 
J. Ig

m-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, barão 
de Camargos, Chichorro, visconde de Abaeté, barão de 
Cotegipe, Silveira Lobo, visconde do Rio Branco, Barros 
Barreto, Jobim, Paranaguá, barão da Laguna, Leitão da 
Cunha, visconde do Rio Grande, barão de Maroim, 
Cunha Figueiredo, visconde do Bom Retiro, Firmino, 
Candido Mendes, visconde de Caravellas, duque de 
Caxias, Vieira da Silva, Diniz, Uchoa Cavalcanti, 
Pompeu, marquez de S. Vicente e Saraiva. 

Compareceram depois os Srs. Godo

h

ra de Mello, Sinimbú, visconde de Inhomerim, 
Teixeira Junior, Fernandes da Cunha, visconde de 
Nictheroy, Silveira da Motta e Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer com causa parti
c

s. barão de Pirapama, conde de Baependy, 
Jaguaribe, Paula Pessoa, Junqueira, Ribeiro da Luz, 
Nabuco, visconde de Camaragibe e visconde de 
Muritiba. 

De

– 

. visconde de Suassuna, barão de Souza Queiroz, 
Octaviano, Paes de Mendonça e Antão. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antec
do quem sobre ella fizesse observações, foi dada 

por approvada. 
O Sr. 1º S
 

D
enda, remettendo os autographos sanccionados 

das resoluções da assembléa geral: 
1ª, tornando applicavel ás ses
rdinarias a lei n. 2097 de 30 de Janeiro de 1873. 
2ª, tornando extensivo o favor concedido pela le

cor

 de Junho de 1866 ás filhas dos officiaes do 
exercito fallecidos antes da promulgação da mesma lei. 

Ao archivo os autographos, communicando-se á 
amara. 
Represe

anha, da provincia de Minas Geraes, pedindo a 
adopção do projecto que crêa uma nova provincia na 
região do sul daquella provincia, pertencendo ao districto 
da relação da Côrte. – A’ commissão de estatistica. 

– 

Representação da camara municipal da mesma 
cidade, pedindo a approvação do projecto de reforma 
eleitoral, mantendo a eleição indirecta. – A’ commissão 
de constituição. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PUBLICA. 

 
Dispensa a estudantes. 

 
O estudante Francisco Botelho de Andrade Junior 

pede dispensa do commisso em que cahiram os exames 
por elle prestados dos preparatorios de lingua em 1868 e 
1869 para matricular se no 1º anno da faculdade juridica 
do Recife, allegando, e provando achar-se habilitado 
com os exames de todos os mais preparatorios, e que 
não repetia os de lingua por não serem admissiveis taes 
exames no principio do anno naquella faculdade. 

A commissão 
ção já prestadas pelo requerente e da 

impossibilidade de repetir antes da matricula do corrente 
anno o exame das linguas feitas com approvação plena 
em 1868 e 1869, é de equidade que se conceda a 
dispensa requerida, e por isso é de parecer: 

Que seja adoptada a proposição da camara dos 
Srs. depu

dendo a autorisação solicitada. 
Sala das commissões do senado, 12 de Junho de 

1875. – T. Pompeu de Souza Brasil. – 
Silveira da Motta. 

 
A' proposição da camara d

no, autorisando ao governo a 
r admittir á matricula do 5º anno juridico na 

faculdade do Recife, o estudante Livino Augusto de 
Hollanda Chacon, não acompanha documento algum 
que justifique a medida. 

A commissão portanto, não podendo emittir juizo 
a respeito da justiça ou utilidade de 

resolver como entender. 
Sala das commissões do senado, 12 de Junho de 

1875. – T. Pompeu de So
. 

 
A

te anno, que manda entender a lei n. 2544 de 23 
de Setembro de 1874 relativa ao estudante Francisco 
Severo com o estudante Frederico Severo de Souza 
Pereira. 

A’ proposição não acompanha documento algum, 
que a es

implesmente de corrigir um erro de nome do 
impetrante deste favor e neste caso é de parecer que 
seja adoptado. 

Sala das commissões do senado, 12 de Junho de 
1875. T. Pompeu de 

nacio Silveira da Motta. 
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A commissão de instrucção publica examinou a 
pretenção de Vespasiano de Aragão, que pede admissão á 
matricula do 3º anno medico da faculdade da Bahia, 
prestando préviamente exame das materias do 1º, 2º e dos 
preparatorios que lhe faltam. 

A commissão, entendendo que deve preservar, no 
proposito de sustentar a disciplina das escolas de ensino 
superior, de pôr termo a solicitações de dispensa de 
exames e de frequencia regular dos cursos para illudir a lei, 
e que não convem distrahir o corpo legislativo de serviços 
importantes e urgentes para occupar-se de infinidade de 
requerimentos sobre um objecto regulado por lei: 

E’ de parecer que o senado não preste o seu 
assent

 das commissões do senado, 15 de Junho de 
1875. –

’s proposições sob ns. 46 e 47 da camara dos Srs. 
deputa

ito em que se acha de manter a disciplina dos 
estudo

 M. da Cruz Jobim. 
– J. Ign

ra dos Srs. deputados n. 53 
de 10  Maio do corrente anno, autorisando o governo e 
manda

a disciplina dos estudos superiores 
sempre

mmissões do senado, 12 de Junho de 
1875. –

. 

e o senado não attenda á proposição a que se 
refere.

missões do senado, 12 de Junho de 
1875. 

 mesa para ser tomadas em 
consid

do o 
requer

 COMMISSÃO DE PENSÕES E 

 
Melhoramento de aposentadoria. 

 
' commissão de pensões e ordenados foi presente 

a prop

 para 
melhor

ão, considerando: 
ição escapa á sua 

compe

imento á proposição da outra camara n. 41 de 7 de 
Maio do corrente anno, que autorisa o governo a mandar 
admittir á matricula do 3º anno medico, sem que 
regularmente tenha prestado os exames dos annos 
anteriores. 

Sala
 T. Pompeu de Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. 

– J. Ignacio Silveira da Motta. 
 
A
dos de 7 de Maio do corrente anno, autorisando o 

governo a mandar admittir á matricula do 1º anno das 
faculdades juridica e medica: naquella ao estudante 
Joaquim Vicente Lopes, depois do exame de geometria, e 
nesta ao estudante José Airosa de Oliveira, depois de 
habilitado nos preparatorios que lhe faltam, não 
acompanham papeis alguns, nem mesmo as petições dos 
favorecidos; pelo que falta á commissão de instrucção 
publica base para avaliar da justiça ou equidade de tal favor.

E entendendo a commissão que não deve ceder do 
propos

s superiores, e de cortar pelo abuso de dispensas da 
lei sem motivo muito justificado: 

E’ de parecer que o senado não dê seu assentimento 
ás proposições referidas. 

Sala das commissões do senado, 12 de Junho de 
1875. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J.

acio Silveira da Motta. 
 
A’ proposição da cama
de
r admittir a exame das materias do 3º anno da escola 

de marinha o estudante ouvinte Lycurgo de Carvalho Reis, 
não acompanha documento algum que justifique este favor.

A commissão de instrucção publica, na deficiencia 
de meios que a habilitem a julgar de tal pretenção, e no 
proposito de manter 

 que motivos muito justificados não obriguem a 
alguma excepção: 

E’ de parecer que não seja attendida a proposição a 
que se refere. 

Sala das co
 T. Pompeu de Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. 

– J. I. Silveira da Motta

O estudante do 2º anno medico da faculdade do Rio 
de Janeiro Francisco Pereira Pinto Junior, pode ser 
admittido a exame do 3º anno, depois de prestado o do 2º. 

A commissão de instrucção publica entende não 
dever affrouxar e perturbar a disciplina das escolas, 
superiores com semelhantes concessões, antecipando as 
matriculas, sem motivo muito justificado, que aliás não 
apresenta o requerente; e porisso é de parecer: 

Que o senado não preste seu assentimento á 
proposição da outra camara n. 64 de 14 de Maio do corrente 
anno, que autorisa o governo a satisfazer semelhante 
pedido. 

Sala das commissões do senado, 12 de Junho de 
1875. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. 
– J. Ignacio Silveira da Motta. 

 
A’ proposição da camara dos Srs. deputados n. 81 

de 19 de Maio do corrente anno, autorisando o governo a 
mandar admittir á matricula do 1º anno do curso 
pharmaceutico da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
o estudante José Fernandes da Costa Santos, depois de 
habilitado em historia e philosophia, não acompanha 
documento algum, nem mesmo petição do favorecido, que 
justifique este favor. 

A commissão de instrucção publica, firme nos 
principios que tem mantido de não alterar sem motivo muito 
justificado, a disciplina do ensino superior, é de parecer: 

Qu
 
Sala das com

– T. Pompeu de Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. 
– J. I. Silveira da Motta. 

Ficaram sobre a
eração com as proposições a que se referem. 
Foi lido, posto em discussão e approva
imento contido no seguinte 
 

PARECER DA
ORDENADOS. 

A
osição n. 58 de 10 de Maio do corrente anno, enviada 

ao senado pela camara dos Srs. deputados. 
O objecto da proposição é autorisar o governo
ar a aposentadoria concedida ao conselheiro João 

Baptista de Castro e Silva, no logar de inspector da 
thesouraria de fazenda de Pernambuco addicionando ao 
ordenado as gratificações que elle percebia em effectivo 
exercicio, fundando-se esta graça em haver o peticionario 
servido com distincção por espaço de 49 annos, como o 
reconheceu o governo no officio que lhe dirigira em 24 de 
Janeiro de 1872. 

A commiss
Que a materia da propos
tencia, visto tratar-se de uma derogação da 

legislação de fazenda, em virtude da qual foi aposentado o 
peticionario; e que por isso é a commissão de fazenda a 
mais propria para dar a opinião no assumpto; 
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E’ de parecer: 
Que a proposição seja remettida áquella illustrada 

commissão. 
Paço do senado, 15 de Junho de 1875. – A. Leitão 

da Cunha. – Visconde de Nitherohy. – L. A. Vieira da Silva. 
O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação 

de projectos de lei, indicações e requerimentos. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

senador. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, é para 

fazer uma rectificação. 
Eu fujo de occupar a attenção do senado com 

rectificações, e assim muitas vezes tenho deixado passar 
uma ou outra palavra, mesmo alterando algum tanto o 
sentido, assim como inexactidões em apartes, como alguns 
que dei no discurso do nobre senador pelo Ceará, o Sr. 
Pompeu, no discurso do Sr. Figueira de Mello e outros; mas 
este agora me parece que exige que eu restabeleça o que 
disse. 

Eu, como V. Ex. lembrar-se-ha, impugnava a 
despeza feita com o levantamento da carta geologica e, 
depois de ter fallado nesta carta, disse que achava tambem 
que a despeza que se está fazendo com a carta geral do 
Imperio não era justificavel. Diz-se no Diario de hoje – com a 
carta geologica. – Seguem-se differentes considerações 
que eu fiz, todas a proposito do levantamento da carta geral, 
e aqui estão ellas como que se as tivesse feito em relação 
ao levantamento da carta geologica. 

Cont

o

ento-me com isto, porque o mais 
depreh

consid
notas trocados 

entre a

o certas informações. 

tro alli procurou uma 
entrevi

o para os gastos 
de sua

, um açodamento que não sabe se era 
muito 

overno pela 
stenta

 do conselho defendeu-se disto 
dizend

. SILVEIRA LOBO: – Que boa doutrina! 
ctura 

pronun

via motivo para essa 
ostenta

u fosse contra o poder executivo ou fosse contra 
e

por de

o 
ministr

ende-se da leitura ou facilmente se comprehende. 
O Sr. Zacarias pede a palavra para offerecer á 
eração do senado um requerimento. 
O Globo de hontem publicou varias 
 nossa legação em Montevidéo e o ministro das 

relações exteriores sobre quantias pertencentes ao governo 
do Brasil, que se achavam depositadas no Banco Mauá. 

A leitura desses documentos obriga o orador a pedir 
ao govern

Logo que o Banco Mauá & C. teve de fechar suas 
portas em Montevidéo, o nosso minis

sta com o ministro das relações exteriores da 
Republica e em seguida passou-lhe uma nota, pedindo com 
toda presteza a entrega de grandes sommas que dizia 
acharem-se depositados no Banco Mauá. 

Ponderava o Sr. Andrade: «Como o governo do 
Brasil tem alli grandes sommas em deposit

o pod

 esquadra nas aguas do Rio da Prata, Uruguay e 
Paraguay e para o exercito que mantem na Assumpção, 
rogo, pois, a V. Ex. se sirva dar as ordens necessarias afim 
de que sejam entregues a esta legação os fundos que 
pertencem ao governo imperial, os quaes, sendo meros 
depositos sem premio, não pelas leis deste paiz 
privilegiados.» 

Nota-se neste documento e em outros que se lhe 
seguem uma pressa

compativel com a legislação da Republica Oriental, 
Alli, como entre nós, a circumstancia de ser credor de 
dominio ou ter privilegio um credor sobre os bens do fallido, 
não é motivo para se preterirem formulas, para se 

exigir immediatamente a entrega das quantias; algumas 
formalidades são necessarias, alguns exames são 
indispensaveis, para que, depois de ouvirem-se os 
credores, seja entregue a quantia sobre que versa o credito 
de dominio. Mas o nosso ministro apressou-se em solicitar a 
entrega quanto antes dos dinheiros depositados no Banco 
Mauá, que eram destinados á despeza do nosso exercito e 
armada. 

Mas prescinda-se desse açodamento na entrega da 
quantia, que não se explica pelo facto do deposito; o 
ministro brasileiro em Montevidéo asseverava que esses 
dinheiros, essas grandes sommas estavam depositadas no 
banco Mauá & C., exigia a entrega. 

Para este fim o ministro das relações exteriores 
oriental, depois de declarar que não competia a elle 
naquellas circumstancias intervir na questão, porque estava 
sujeita á justiça, dirigiu uma nota ao presidente do supremo 
tribunal de justiça, para que tomasse em consideração o 
pedido do Sr. Andrade. Teve essa condescendencia e é 
preciso observar que com essa complacencia coincidiu a 
presença naquellas aguas da nossa fragata Amazonas, que 
se dizia ser logo acompanhada de outros vazos de guerra. 

O senado sabe que o orador arguiu o g
ção de força nessa occasião no rio da Prata, dizendo 

que a coacção em que se queria collocar alli o poder 
judiciario era uma offensa ás leis do paiz onde está 
acreditado o Sr. Andrade. 

O nobre presidente
o que a força não tinha por fim fazer pressão sobre o 

poder judiciario, mas sim cohibir os excessos do poder 
executivo... 

O SR
O SR. ZACARIAS: – ...que naquella conjun
ciava-se contra a casa Mauá, afim de que o supremo 

tribunal mantivesse a decisão da primeira instancia, que era 
julgar fallido o Sr. Mauá e proceder-se á liquidação judicial 
da sua casa. 

Veja o senado que não ha
ção, porque o governo, reconhecendo que não era 

negocio de sua alçada, escreveu comtudo um officio ao 
presidente do supremo tribunal, para que tomasse em 
consideração o allegado pelo nosso ministro, o Sr. Andrade.

Esse incidente da força publica empregada naquella 
occasião, o

r judiciario, ainda não teve da parte do governo uma 
explicação satisfatoria. Entretanto, foi um abuso immenso 
que praticou, foi uma violação do direito internacional, a 
pretexto de defender um cidadão brasileiro. 

Os factos vieram revelar que não se fez isso para 
defender um cidadão brasileiro, mas, como o orador dizia, 

fesa propria. O governo queria salvar grandes 
sommas que tinha naquelle Banco, e era para salval-as, 
para evitar a delapidação, que procurava proteger o 
visconde de Mauá e ao mesmo tempo arrancar dessa casa 
as quantias que alli estavam depositadas. O governo, pois, 
empregava a força nacional para que em abuso que 
praticou não chegasse ás suas ultimas consequencias; não 
era em favor de cidadãos brasileiros alli opprimidos. 

Mas, como quer que seja, o tribunal mandou 
examinar o estado da caixa para ser satisfeito o pedido d

o brasileiro em Montevidéo; o que resultou? Que taes 
depositos 
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não havia, tinham-se evaporado. Existia um livro com 
indicação de depositos do Brasil; aberta, porém, a caixa, e 
fazendo-se a conta das despezas ultimamente pagas, 
viu-se que devia existir em favor do governo do Brasil uma 
grande somma, mas essa somma tinha desapparecido. Os 
syndicantes acharam a arca, ubi pe cunia fu t; encontraram 
a arca em que tinham estado os soberanos mas desses não 
havia lá nenhum. 

E’ preciso que o orador repita as palavras dos 
syndicos. Faz idéa do sorriso ironico com que o ministro das 
relações exteriores respondeu ao Sr. Andrade, 
mandando-lhe essa informação e dizendo comsigo: Tanta 
ostentação de força; a fragata Amazonas, ameaça de mais 
vasos de guerra para ir a Montevidéo procurar o deposito 
imaginario, e agora leia o Sr. Andrade essa noticia e veja o 
Brasil o modo por que são malversados os seus dinheiros, 
confiados a um amigo tão infiel. 

«Os syndicos do concurso do Banco Mauá & C. 
prestando a informação que V. S. se serviu ordenar sobre a 
existencia no dito banco de grandes sommas de dinheiro 
pertencentes ao governo do Brasil depositadas sem premio, 
a V. S. respeitosamente expoem: 

Que, compulsando o livro 2º de contas correntes, se 
encontra a fls. 437 uma conta com o titulo de – Thesouro do 
Brasil – que em 31 de Janeiro proximo passado, dia em que 
se autoou nella a ultima partida apresenta um saldo contra o 
banco de seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e vinte 
e seis pesos e quarenta e nove centesimos com 172 de 
commissão sobre esta ultima somma. 

Fe

c

itas estas deducções, o saldo no dia a favor do 
govern

ndicos esperavam encontrar esta somma 
dispon

 particular 
contes

inistro asseverava que existia um deposito: 
deposi

Sr. presidente, parece que nunca 
existiu

timo talvez. 
não. 

Se era

e que o facto escandaloso em sem igual da 
ompr

IRA LOBO: – Apoiado. Nunca vi isto no 
Brasil;

acompanhado de 
outros

o, de addicionar á perda das 756,000 
£ a d

 gasto com a agencia financeira em Montevidéo 
nestes

O SR. ZACARIAS: – Perigoso amigo! 

este facto. 

o do Brasil fica reduzido á quantia de quinhentos e 
noventa e sete mil oitocentos e oitenta e sete pesos e oito 
centesimos. 

Os sy
ivel para os objectos a que, parece estava destinada; 

mas só se encontrou nella quarenta e tres mil seiscentos e 
setenta e quatro pesos e cinco centesimos, formando parte 
desta somma a quantidade de cinco mil quinhentos e trinta 
e cinco pesos e setenta centesimos de papel nacionalisado 
dos bancos que convertem. 

Interrogado o gerente principal sobre este
tou: que dispuzera desta somma, julgando repol-o 

em poucos dias, por esperar uma grande quantidade de 
ouro no dia 23, que por circumstancias emprevistas não 
chegou.» 

O m
to não existia. 
Com effeito, 

, porque no livro de contas correntes é que se 
comprehende esta, e, portanto, póde-se entender que era 
conta corrente como as outras em geral. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Empres
O SR. ZACARIAS: – Mas, ou era deposito, ou 
 deposito, pergunto: como se póde qualificar o 

procedimento do banqueiro que lança mão do deposito e o 
gasta? E’ dispôr do alheio, é o estellionato, é a fraude. E o 
amigo, o governo que consentiu nisto, é malversador dos 
dinheiros publicos, está comprehendido na phrase da 

lei de responsabilidade ministerial. A lei de responsabilidade 
ministerial, referindo-se a este caso, diz que é crime de 
delapidação dos dinheiros publicos. 

Senhores, o depositario infiel e fraudulento não é 
amigo digno do aperto de mão do nobre presidente do 
conselho: quando o fosse até certo tempo, á vista deste 
facto, tornou-se delle indigno. 

Um depositario que recebe um deposito, e cobra a 
commissão de 1 1/2% pelo serviço de guardal-o e applical-o 
ás despezas que lhe são determinadas, lança mão desse 
dinheiro á espera de que dentro de poucos dias lhe viesse 
ouro! Que qualificação merece? Nunca esse homem 
respeitou o deposito. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. Nunca 
respeitou o deposito. A lei não reconhece motivo nenhum 
para violal-o. 

O SR. ZACARIAS: – Se não é deposito, se é em 
conta corrente com sahida livre, como se poderá classificar 
o procedimento do nosso ministro, que arvorou logo em 
deposito esse negocio e exigiu in continenti a entrega do 
dinheiro? Como poderemos caracterisar o procedimento do 
nobre presidente do conselho, que nos tem dito aqui que a 
quantia estava em deposito? Se era conta corrente, se elle 
tinha faculdade de usar daquelles dinheiros e pagar com 
outros que recebia, então não era deposito; e, nesse caso, 
para que tanta aspereza contra o governo de Montevidéo? 

De sort
a de cambiaes na importancia de 756,000 £ em um 

mez, esse facto, que só por si constitue um escandalo sem 
igual no Imperio... 

O SR. SILVE
 é especial do actual ministerio. 
O SR. ZACARIAS: – ...vae sendo 

 escandalos. Aqui se dizia que o Banco Mauá 
estremecera, porém que podia pagar integralmente nossos 
dinheiros que alli estavam em deposito sagrado. Em que 
ficam taes palavras? 

Temos, portant
e mil e tantos contos, porque desde que não fôr 

deposito, como pretendia o governo, este é credor 
chirographario, da casa Mauá, e por consequencia esta 
pagará na proporção que pagar a todos os outros credores.

Diga agora o nobre ministro da fazenda: quanto 
poderia ter

 quatro annos? Cincoenta a oitenta contos com os 
empregados; entretanto que perde com o banco Mauá & C. 
mil e tantos contos! Arrependa-se, pois, do passo 
imprudente que deu, extinguindo aquella commissão para 
entregar-se nos braços do Sr. Mauá, que nunca abraça 
ninguem que não seja para matar! Envolvendo-se com o 
Banco Allemão, arruinou-o, e depois, pondo se debaixo das 
azas do nobre ministro, o tem nodoado para toda a vida. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E não ha agua que lave 
essa nodoa. 

O orador vae confrontar uma declaração do nobre 
ministro com 
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S. Ex., com relação aos 756,000 soberanos, dizia: 
«O visconde de Mauá ha de pagar integralmente.» 

Mas, se o visconde de Mauá serviu-se do deposito, 
abusou da confiança nelle posta, se pagará o que for 
possivel, que certeza tem o nobre ministro de que ha de 
receber os 756,000 soberanos? Nenhuma. Está zombando 
do paiz. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – E o nobre ministro, justiça se 

lhe faça, acanhado, assoberbado por esse facto triste de um 
amigo que abusou sem limites de sua bondade em prejuizo 
dos cofres publicos, declara que o mais que se póde dizer 
delle é que é condescendente. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Não disse tal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Disse. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Referi-me aos meus adversarios. 
O SR. ZACARIAS: – Disse perante o senado que o 

mais que podia dizer-se delle é que era condescendente. 
Engana-se o nobre ministro; seus amigos é que o mais que 
podem dizer é que S. Ex. foi condescendente; seus 
adversarios dizem mais, porque com o criminoso, com o 
fraudulento não ha condescendencia que deixe o ministro 
de cabeça levantada: seus amigos (e não me excluo desse 
numero, apezar das nossas divergencias politicas) o 
chamarão muito condescendente, seus adversarios dizem 
mais e com a lei na mão. Conhecidas as malversações de 
seu intimo amigo, de seu protegido, elles teem o direito de ir 
além e dizer – tanta condescendencia, tanta benevolencia 
não se explica decentemente. 

Portanto o nobre ministro só podia appellar para os 
seus amigos... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e estes não podem dizer que 

S. Ex. está airosamente collocado nesta questão, nenhum 
delles; todos salvam-lhe somente a probidade pessoal, mas 
nenhum delles nega S. Ex. emmaranhou-se em artificios, 
deixou-se seduzir por aquella serêa tão fatal a todos que a 
ouvem. 

Mas, se o nobre ministro da fazenda disse aqui que, 
quando muito, é condescedente, temos tido o desgosto de 
ouvir dos jovens ministros seus collegas, endeosar o Sr. 
presidente do conselho... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...o ministro da guerra, dizendo 

que nada o póde abater do pedestal em que se acha! Ora, 
grande era o pedestal de Scipião e todavia commetteu 
crimes e desfarçou as accusações pedindo aos seus 
accusadores que fossem dar graças aos deuses. Não 
estamos nesses tempos. Porque o nobre ministro tem 
alguns meritos, alguns serviços, não se segue que nas 
cambiaes não fosse desgraçadissimo, não se segue que 
não estendesse a mão a um homem, que o levaria ao 
abysmo, se S. Ex. não se contivesse a tempo, e ainda assim 
não escapou do naufragio. 

Pedestal muito alto! disse o nobre ministro da guerra, 
o jovem ministro, em face do nobre presidente 

do conselho, que nessas occasiões homisia-se entre as 
duas columnas do senado, os senadores pela provincia do 
Rio de Janeiro e pela de S. Paulo, e cobre o rosto! 

Além disto, dahi a poucos dias, o nobre ministro do 
Imperio disse em face de S. Ex.: «E’ o brasileiro mais 
glorioso!» O orador pensava que era o nobre duque de 
Caxias e que na historia da nossa administração ha muitos 
nomes superiores ao do nobre presidente do conselho, 
ainda nos serviços que elle prestou como ministro e 
obedecendo a um plano. 

Mas na historia do Brasil não ha ninguem que fizesse 
o que o nobre presidente do conselho fez com o visconde 
de Mauá... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e não é licito dizer-se no 

tempo em que vivemos: «Não fallemos nisso, demos graças 
a Deus, porque libertei o ventre das escravas, porque 
reformei a guarda nacional, porque alterei a lei de 3 de 
Dezembro.» Estes serviços não são um embaraço ás 
graves accusações feitas ao nobre presidente do conselho 
pelo modo abusivo por que tem gerido a pasta a seu cargo.

O SR. SILVEIRA LOBO: – E a reforma judiciaria é 
um gra

e de Mauá não 
era só

BO: – E conservam as pastas 
com um

ao gov
s notas trocadas entre a legação do 

Brasil 

da importancia das sommas, 
deposi

6 de Junho de 1875. – Z. de Goes e 
Vasco

 apoiado e posto em discussão. 
inistro de 

Estran

nde desserviço, é uma calamidade. 
O SR. ZACARIAS: – O Sr. viscond

 aqui o agente das cambiana do nobre presidente do 
conselho; era no Rio da Prata o seu especial protegido. Até 
em Santos elle achou meios de ficar com uma bôa somma! 
Não é elle um amigo que um ministro mantenha sem 
partilhar a responsabilidade a envolver-se na imputação de 
malversador. 

O SR. SILVEIRA LO
a frescura admiravel, de sorprender a todo o paiz! 

O SR. ZACARIAS: – O requerimento é este (lendo):
Requeiro que, pela repartição competente, se peçam 
erno: 
1º Cópias da

em Montevidéo e o ministro das relações exteriores 
da republica a respeito de grandes sommas do governo 
imperial depositadas no Banco Mauá & C. e das 
informações que, acerca do assumpto, haja dado ao 
governo a dita legação. 

2º Declaração 
tadas. 
Rio, 1

ncellos. 
Foi lido,
O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (M
geiros): – Sr. presidente, o nobre senador que 

enviou á mesa o requerimento que acaba de ser apoiado, 
começou seu discurso fazendo taes ou quaes censuras á 
legação que o Imperio tem em Montevidéo. S. Ex. 
mencionou alguns actos do ministro brasileiro naquelle paiz; 
eu julgo por isso que devo desde já dar ao senado algumas 
explicações relativamente aos factos, que o nobre senador 
apontou. Não tenho de certo intenção de oppor-me ao seu 
requerimento, hei de votar por elle; mas me parece 
conveniente que o 
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senado ouça alguma cousa para esclarecimento da tal ou 
qual censura que se póde descobrir, no que expendeu o 
nobre senador. 

Disse S. Ex. que nosso ministro em Montevidéo se 
dirigira ao governo oriental, dizendo que o Banco Mauá 
daquella cidade tinha em seus cofres importantes 
depositos do governo brasileiro, e pedindo a immediata 
entrega desses depositos. Supponho que foi esta a 
primeira proposição do nobre senador. 

Disse depois S. Ex. que o ministro brasileiro em 
Montevidéo, querendo exercer pressão sobre o governo 
oriental, induzira o governo imperial a mandar 
immediatamente para alli dous vasos de guerra: a corveta 
Amazonas e um outro, de cujo nome não me lembro 
neste momento, e que por este meio se procurou exercer 
coacção sobre o governo daquelle paiz. 

Devo explicações a esse respeito, porque pela 
minha repartição é que corre a correspondencia com a 
legação e; portanto e, deve alli haver conhecimento dos 
factos e das providencias que o governo imperial deu á 
vista delles. 

Com effeito, nosso ministro, sendo provocado pela 
administração do banco a que me referi, a qual lhe disse 
que alli havia depositos importantes do governo imperial, 
dirigiu-se ao governo oriental nos termos expendidos pelo 
nobre senador. Eu penso que as phrases de que o 
ministro se serviu talvez não tenham aquella propriedade, 
que em direito rigorosamente deveriam ter; mas olhei para 
o facto e ainda olho para elle pelo modo por que entendo 
que deve ser encarado. 

A legação teve conhecimento de que o Banco 
tinha nas suas caixas depositos importantes do governo 
imperial. Tinha conhecimento tambem de que se 
procurava sujeitar este banco, não a uma liquidação, 
como em geral os credores queriam, mas a uma 
liquidação judicial, que podia comprometter, além de 
outros interesses, os interesses do thesouro nacional. 

O SR. ZACARIAS: – Se eram depositos, não 
compromettiam. Então não eram depositos. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Eram depositos. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Eram; lá encaram como depositos. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – E’ deposito. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Mas direi com toda a verdade o juizo 
que fiz e faço áquelle respeito, e supponho que os nobres 
senadores não ficarão longe de minha opinião. Que era 
uma deposito, não só foi asseverado pela administração 
do banco, e o ministro não podia mudar de nome, como a 
administração do banco declarara que tinha um deposito 
importante de dinheiros brasileiros. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – E o eram pelo contrato. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – E realmente o eram. 

O SR. ZACARIAS: – Bem. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Segundo mesmo ha pouco ouvi a um 
dos ex-ministros da fazenda entre nós, que, não achando 
em Montevidéo, porque tinha sido extincto, esta agencia á 
que o nobre senador se referiu, quem tomasse conta dos 
dinheiros que por alli se empregavam em diversos 
serviços publicos brasileiros, contratou com a casa Mauá 
dalli ter esses dinheiros em deposito. Sendo assim, o 
ministro brasileiro tinha de se referir a um deposito. 

Mas diz-se: «Reclamou-se a sua entrega 
immediata.» 

Acho que podia não exprimir-se por este modo: 
exigir a entrega immediata. Mas o que se quiz pelo facto 
foi resguardar os dinheiros publicos, que, em não 
pequena importancia, estavam alli depositados. 

Mas diz o nobre senador: «Se estavam em 
deposito, não corriam risco.» A este respeito é que eu não 
sei se, averiguadas bem as circumstancias, nós com a 
previdencia que devemos ter para acautelar este e outros 
serviços publicos, deviamo-nos contentar em deixar 
aquillo entregue póde-se dizer que mesmo talvez a actos 
de violencia. O nobre senador sabe tão bem como eu as 
cousas que se passavam em Montevidéo. 

O nobre senador sabe que, fossem quaes fossem 
os motivos, o governo de Montevidéo achava-se 
gravissimos embaraços pecuniarios. As circumstancias 
mesmo de ordem publica em Montevidéo não eram boas: 
não era impossivel um descalabro completo dos cofres 
daquelle banco. Foi preciso até que se procurasse 
acautelar commettimentos contra aquelle 
estabelecimento. De modo que parece que a prudencia 
exigia que se procurasse antes prevenir o mal do que 
deixar para depois remedial-o. 

Ora, supponhamos que realmente o banco tinha 
nas suas caixas em ser esses depositos; não teria sido 
melhor salval-os, e não expol-os mesmo a que sahissem 
e desapparecessem para depois ir reclamar do Estado 
Oriental, quando elle não nos paga cousa alguma do que 
nos deve ha muito tempo? Parecia melhor e a prudencia 
aconselhava que antes se procurasse prevenir, reter nos 
cofres do banco ou em qualquer parte essa quantia do 
que deixar que ella se exbanjasse, para depois reclamar-
se. 

Este foi o pensamento do ministro, e o governo 
imperial encarou o facto pelo mesmo modo. E visto que 
se trata de um deposito, ha de ter privilegio nos 
pagamentos que ao banco cumpre fazer. Por este modo 
está o thesouro nacional em melhor posição do que os 
outros credores. 

O contrato com o banco estabelecia que aquelles 
dinheiros eram alli confiados em deposito; assim o 
communicou o gerente do banco á legação. A legação 
dirigiu-se ao governo oriental neste presuposto, que era 
verdadeiro; procurou resguardar os dinheiros nacionaes. 
As circumstancias eram taes, que podia até o banco ser 
invadido; as cousas da republica corriam por tal modo 
nessa occasião, que não era isto impossivel. Fôra melhor, 
pois, prevenir do que deixar que o dinheiro que ainda alli 
restasse desapparecesse, para depois ir reclamal-o do 
Estado Oriental, que pagaria, sabe Deus quando, porque 
até agora não tem pago nada. 

Mas, disse o nobre senador: procurou-se exercer 
pressão sobre o governo oriental. Se o dinheiro estava em 
conta corrente, está visto que exercia-se essa pressão em 
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favor de um individuo. Foi para salvar um individuo ou 
para favorecer um individuo, para exercer-se pressão que 
se mandaram dous vasos de guerra. 

Não é assim; o nobre senador não está ao facto da 
correspondencia havida com o ministro das relações 
exteriores daquella republica. Eu devo dizer-lhe desde já, 
porque não vejo nisto maior inconveniente. 

As circumstancias alli eram taes que o nosso 
ministro nos mandava dizer que a legação, que a sua 
propria pessoa eram como que desacatadas, eram como 
que ameaçadas. Nas praças publicas os adherentes ao 
governo oriental, seus partidarios, homens importantes 
mesmo da situação se empenhavam por taes ou quaes 
violencias; chegavam a dizer que emquanto um ministro 
não fosse pendurado em uma praça de Montevideo, as 
cousas da republica não tomariam caminho. 

O SR. ZACARIAS: – Podiam-se referir a algum 
ministro da Republica. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Não, senhor; referiam-se ao nosso. E 
o que havia-se de fazer, quando o ministro dizia: «Não 
tenho aqui meios? Como hei de affrontal-os?» Era preciso 
mandar alguma força que pozesse cobro a isso; a nossa 
legação não podia ser exposta, nem devia supportar 
qualquer affronta. Foram as ordens que o governo deu: 
«Se chegarem a esse extremo, repilla-se por todos os 
modos.» (Apoiados.) 

Sr. presidente, o governo não quiz exercer pressão 
alguma sobre o governo oriental, relativamente a esta 
questão do Banco Mauá. A correspondencia, que ha de 
ser trazida ao publico, mostrará que todas as nossas 
recommendações ao ministro brasileiro alli acreditado, 
foram que tivesse a maior prudencia, que os nossos 
principios cardeaes a respeito dessas reclamações eram 
os segundos por todos os paizes; quando houvesse uma 
denegação de justiça, então reclamasse; quando o 
governo oriental não consentisse que as leis do paiz, que 
favorecem os nacionaes, fossem applicadas a um 
brasileiro, reclamasse com toda a energia. 

Ora, era isto que se dizia que ia ter logar; dizia-se 
que se procurava obstar a que se concedesse ao Banco 
Mauá uma moratoria, que era abonada por todos os 
credores; que se queria por força a liquidação judicial. O 
governo mandou então dizer: «Se essa moratoria assim 
pedida, é admittida pelas leis do Estado e se, apezar 
disto, a denegarem, reclame; se o tribunal, para quem o 
banco appellou, der uma decisão em seu favor, firmada 
nas leis do paiz, e o governo oriental obstar, reclame com 
energia». Era o que se devia, o que se podia fazer, fosse 
com quem fosse, Mauá, Beltrano ou Sicrano. Era um 
brasileiro, que se achava no Estado-Oriental, não só 
depositario do dinheiro do Brasil, como tambem com 
interesses seus. Em todos os paizes faz-se isto; não ha 
governo algum que abandone um nacional á violencias 
como as que se pretendia praticar. (Apoiados.) 

O nobre senador fez outras considerações, a que 
verdadeiramente não me pertence responder, porque não 
correm pela minha repartição. Entretanto, direi alguma 
cousa sobre o que o se refere ao deposito. 

Parece que o nobre senador quiz achar alguma 
culpa no governo por ter o nosso ministro feito 
reclamações 

energicas e afinal não se encontrar no cofre do banco 
senão uma quantia menor; e, accrescentou S. Ex., como 
não ficaria a rir-se o Sr. Bustamante! 

Não tinha o ministro oriental razão para rir-se. O 
procedimento da nossa legação foi, como devia ser, muito 
curial; disse: ha um deposito importante... 

O SR. ZACARIAS: – E acharam-n’o? 
O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 

de Estrangeiros): – Quid inde? 
O SR. ZACARIAS: – E’ isto que excita admiração. 
O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 

de Estrangeiros): – A casa devia ter esse deposito. 
O SR. ZACARIAS: – Ah! 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Era responsavel por elle; tratava-se de 
evitar a ruina do estabelecimento. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – O deposito existia; o que o ministro 
dizia era verdade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Podia ser conta 
corrente, pagando-se commissão? 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Se depois achou-se desfalque, isto 
corre por conta do gerente. O governo não póde ser 
acoimado de imprudente por ter apresentado uma 
reclamação. 

O SR. ZACARIAS: – A questão é se o governo 
tem credito de dominio. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Entendo que sim. O governo fez um 
contrato para que estivessem em deposito essas 
quantias, e por isso pagava uma commissão ao banco. Se 
dessas quantias não tirava juros, como estavam em conta 
corrente? 

O SR. ZACARIAS: – O governo será credor 
chirographario, mas não de dominio: queixa-se de sua 
confiança. 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 
de Estrangeiros): – Não, se se verificarem as condições 
da estada do dinheiro. 

O SR. ZACARIAS: – Isto é só em desabono do 
depositario infiel. A massa nada tem com isso; o governo, 
que não é credor de dominio, perdeu. 

UM SR. SENADOR: – Não diga isto. 
O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 

de Estrangeiros): – Mas, por ter sido infiel o depositario, 
deixa de ser deposito? 

O SR. ZACARIAS: – A massa nada tem com isso. 
(Ha outros apartes). 
O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS (Ministro 

de Estrangeiros): – Limito-me, Sr. presidente, ao que 
tenho exposto, esperando que pela correspondencia que 
o nobre senador pede e que terá de vir ao senado, S. Ex. 
se ha de convencer de que o nosso ministro e o governo 
imperial não procederam mal nesta conjunctura. 
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O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Sr. presidente, depois das explicações, 
que acaba de prestar o nobre ministro dos negocios 
estrangeiros, devo accrescentar, por minha parte, algumas 
observações, em resposta ao nobre senador pela Bahia, 
autor do requerimento. 

Estranhou S. Ex. severamente que fosse distrahida 
para outro fim a somma enviada pelo thesouro ao Banco 
Mauá de Montevidéo para os pagamentos de que esse 
estabelecimento estava encarregado por contrato 
celebrado em 1870 pelo nobre visconde de Inhomirim, que 
já não achou a agencia fiscal que alli tivemos durante a 
guerra. Dahi deduziu o nobre senador pela Bahia severos 
juizos contra o chefe daquelle estabelecimento bancario. 
Cumpre-me, em abono da verdade, explicar ao senado 
esse facto. 

O Banco Mauá em Montevidéo, soffreu como é 
sabido, uma violenta corrida. Tinha em seus cofres, de 
capitaI proprio, cerca de 3,000:000$, além do deposito do 
Brasil. A corrida em Montevidéo costuma ser ainda mais 
activa do que foram as que testemunhámos aqui em 1864. 
Foi preciso que interviesse a força publica para proteger o 
estabelecimento; mas a autoridade exigiu que o Banco 
pagasse muito além das horas em que cessam as 
transacções daquella praça: exigiu que pagasse emquanto 
fosse dia. 

O estabelecimento procurou resistir á corrida. 
Annunciava-se e estava promettida uma providencia do 
governo, que atalhasse a crise. Por outro lado, o visconde 
de Mauá esperava uma remessa de ouro do Rio de 
Janeiro. Sob a pressão do povo, que exigia ser pago, 
esgotou-se todo o fundo metalico que existia em caixa e foi 
obrigado o banco a entrar pelo deposito, que pertencia ao 
Brasil, não só por effeito dessas circumstancias 
extraordinarias, senão tambem porque esperava, como já 
disse, que antes de esgotar-se o ultimo soberano que 
houvesse em caixa, chegassem-lhe os fundos, com que 
contava, do Rio de Janeiro, e na falta dos quaes, se o 
previsse em tempo, teria podido obter auxilios de Buenos 
Ayres. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A primeira razão exclue 
a segunda, a ser veridica. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Aqui temos, pois, que o facto é assim 
explicado: effeito de circumstancias extraordinarias. 

O estabelecimento não só esperava repôr todo 
aquelle deposito pelos fundos que tinha recommendado á 
sua casa do Rio de Janeiro, que lhe fornecesse e que esta 
esperava fornecer, se não ainda contava no seu activo 
com uma somma tão consideravel, que punha e põe ao 
abrigo de todo risco o deposito do thesouro. Seu activo é 
de 12,000,000 de pesos fortes; o deposito é um credito de 
dominio; não podendo haver duvida de que existia como 
tal. O thesouro não cobrava juros, a commissão de 1 1/2% 
não é mesmo pelo dinheiro existente em caixa, mas 
simplesmente pelos pagamentos que o estabelecimento 
fazia. 

Ora, em taes circumstancias, deve qualquer homem 
imparcial e justo, como costuma ser o nobre senador pela 
Bahia, formar do visconde de Mauá um juizo tão 
desfavoravel? Pelo menos eu, Sr. presidente, não o posso 
fazer, porque, conhecendo de perto o caracter do visconde 
de Mauá, a honradez de que elle sempre deu provas em 
sua 

longa vida; quando sei que sommas avultadas do thesouro 
do Brasil passaram pelas suas mãos para satisfação de 
serviços publicos, antes da guerra de 1852; quando sei 
que outras e importantes commissões de 
responsabilidades pecuniarias desempenhou elle como um 
homem de honra, hoje, aliás em presença de 
circumstancias tão extraordinarias, que perfeitamente 
explicam o seu sinistro, eu de certo não lhe podia retirar o 
conceito a que tinha direito. 

O SR. ZACARIAS: – Pois os factos autorisam o 
contrario. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Minha consciencia não permitte que na 
hora do infortunio, eu retire a esse brasileiro o conceito de 
que sempre gozou; embora me possa expor a juizos 
temerarios, acima dos quaes me julgo, graças a Deus, 
collocado, nem por isso deixarei de acudir aos reclamos de 
minha consciencia. 

O SR. ZACARIAS: – Como amigo; mas, como 
ministro, abusou. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Sr. presidente, o nobre senador sabe que 
o governo inglez, por exemplo, arrecada a sua receita e faz 
sua despeza por intermedio do Banco de Inglaterra. Em 
1825 esse banco esteve quasi a fallir, sommas avultadas 
do thesouro inglez ficariam alli compromettidas, e nem por 
isso se disse que os ministros tinham abusado, tinham sido 
descuidados, mantendo aquelle systema de contabilidade 
por intermedio do banco. 

O SR. ZACARIAS: – Mas ahi não havia falta 
alguma. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – E como salvou o governo inglez a crise? 
Com a protecção a mais efficaz áquelle estabelecimento. 

O visconde de Mauá deu contas estreitas e 
fidelissimas de todas as sommas, que recebeu, em virtude 
do contrato a que já alludi, para despezas do Estado: foi 
somente depois da occurrencia extraordinaria da praça de 
Montevidéo, que abalou, seus estabelecimentos, que 
paralysou todo o seu movimento durante mais de dous 
mezes, que elle viu-se exposto a esta falta e a estas 
censuras. 

Para que o senado não supponha que somente a 
amizade dita as palavras que estou proferindo e o juizo 
que enuncio a respeito do visconde de Mauá, digo desta 
tribuna, e o publico de Montevidéo e de Buenos Ayres dirá 
se emitto ou não uma proposição exacta: ainda mesmo, 
depois do sinistro do visconde de Mauá, o seu credito é tal 
que a maior parte dos credores de Montevidéo, senão 
todos, profere um titulo com a sua garantia pessoal, e 
contenta-se com isso. 

O deposito do thesouro foi empregado por força 
dessas circumstancias extraordinarias; não ha o menor 
risco, é um credito de dominio; estaria já restituido, se as 
circumstancias excepcionaes da praça de Montevidéo, 
quer no ponto de vista politico, quer no ponto de vista 
commercial, permittissem alguma liquidação. O banco tem 
um activo fóra de risco, de 12 milhões fortes; este activo 
responde com segurança pelo deposito do thesouro. 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – As cambiaes que tomei ao Banco Mauá e 
que o nobre senador suppõe que tomei somente em 
protecção áquelle estabelecimento, não foram sempre 
exclusivamente tomadas 
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a esse banco; por differentes vezes tomei-as a outros; 
aceitei-as seguidamente do Banco Mauá, depois que a 
experiencia de mais de dous annos convenceu-me de que 
elle podia cumprir religiosamente os seus empenhos. 

O facto que se deu não se daria, a não ser o 
concurso das circumstancias extraordinarias – a crise da 
praça do Rio de Janeiro, que difficultava transacções que 
em outros tempos eram faceis, e a crise tremenda de 
Montevidéo, crise geral e especial contra aquelle 
estabelecimento, que soffreu uma perseguição da parte de 
muitos... 

O SR. VISCONDE DO BOM RETIRO: – Uma 
verdadeira perseguição. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – ...a corrida foi mesmo preparada como 
uma perseguição áquelle estabelecimento. 

O governo, prestando protecção ao Banco Mauá, 
não só considerava a responsabilidade que elle tinha para 
com o thesouro, mas tambem os interesses de terceiros, 
nacionaes e estrangeiros, que aquelle estabelecimento 
representava. Em todo caso, havia uma causa de justiça 
nas pessoas desses brasileiros, a que o governo imperial 
não podia ser indifferente: não saltou barreiras, não foi 
além dos limites que a prudencia e o direito lhe 
impunham... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Direito, não. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – ...mas entendeu que o governo oriental 
devia olhar com mais attenção para os importantes 
interesses brasileiros ligados áquelle estabelecimento, e 
exercer sua influencia benefica, para evitar os manejos 
que se empregavam com o fim de arruinal-o por meio de 
uma liquidação judicial, contra o voto de seus credores, 
contra o credito de que gozava o mesmo estabelecimento, 
por causa de uma corrida, a que aliás nenhum banco póde 
escapar. Elle tinha em caixa muito mais do que era 
preciso, do que a lei exigia para garantir a sua emissão; 
em tres dias teve de pagar cerca de 4.000:000$000. 

Disse o nobre senador que, applicando o barão de 
Mauá o deposito levado pela torrente dessas 
circumstancias, o thesouro do Brasil deixou de ser credor 
de nominio, ficou no caso de qualquer outro; mas, 
senhores, esse deposito a que foi applicado? Era moeda, 
não consistia em titulos; foi applicado aos encargos, ás 
obrigações do estabelecimento; como, pois, cessou o 
direito do depositante? 

O visconde de Mauá, estou certo, que sem 
opposição dos outros credores e com todo o fundamento 
na legislação do Estado Oriental reconheceu que o 
thesouro do Brasil era credor de dominio. Quando elle 
pediu á legação que protegesse o seu estabelecimento, 
não quiz dizer que effectivamente existia nos cofres 
aquelle deposito; mas que o estabelecimento era 
responsavel por uma somma avultada do thesouro 
brasileiro, e por isso pedia á legação todo o auxilio que lhe 
podesse prestar, afim de evitar a violencia que se 
procurava exercer sobre os tribunaes para que não fosse 
concedida a moratoria, para que o banco fosse exposto a 
uma liquidação judicial, que, nas circumstancias actuaes 
de Montevidéo, seria um incendio de todos os seus 
valores. 

Tenho explicado o facto ao senado. Sentirei que o 
nobre senador pela provincia da Bahia não se dê por 

satisfeito. Mas eu não posso deixar de fallar segundo 
minha consciencia, não posso ser injusto unicamente para 
pôr-me a coberto de qualquer censura. 

Quando usei da palavra – condescendencia – foi 
em relação a meus adversarios. Eu não disse que meus 
adversarios não podessem levar mais longe suas 
aggressões e censuras; mas, referindo-me aos 
sentimentos de justiça que lhes reconheço e á voz de 
minha consciencia, animei-me a dizer que, quando muito, 
á vista das censuras que me eram dirigidas, meus 
adversarios poderiam ver em meu procedimento uma 
condescendencia. Eu não o disse, porém, com referencia 
ao senado, e menos com referencia a meus amigos, de 
quem espero justiça plena. (Apoiados.) 

Ficou adiada a discussão por haver pedido a 
palavra o Sr. Zacarias. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. marquez de S. Vicente, Mendes de 
Almeida e Teixeira Junior, e sendo o mesmo Sr. ministro 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, tomou 
assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão da proposta do orçamento 
para o exercicio de 1875 a 1876 no art. 2º relativo ás 
despezas do ministerio do Imperio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
como eu havia dito no meu primeiro discurso sobre o 
orçamento do Imperio, não pretendia voltar á discussão, se 
o nobre ministro podesse dar-me informações e respostas 
satisfatorias ás observações que fiz a respeito deste 
orçamento. Mas, com pezar o digo, não fiquei satisfeito, 
porque o nobre ministro não desempenhou o que eu 
supponha que talvez podesse fazer, e eis o que me obriga 
a voltar de novo á tribuna. 

Não direi, Sr. presidente, que desejava ser vencido 
nesta questão; mas declaro que o meu amor proprio não 
soffria se S. Ex., possuindo muitas informações que um 
membro do senado não possue, viesse explicar os factos 
como elles mereciam sel-o, e não como S. Ex. fez. 

Por esta causa volto á discussão, fazendo 
observações sobre as respostas que o nobre ministro se 
dignou dar-me e lembrando outros assumptos, de que 
tratei e que não mereceram resposta; assim como 
occupando-me de pontos que accresceram com a 
discussão que tem havido depois do meu ultimo discurso. 

O nobre ministro, a meu vêr, não respondeu á 
censura que se lhe fez pela demora de seu relatorio, 
maxime tendo já decorrido quasi duas sessões, com a 
extraordinaria; porque a demora simplesmente da 
impressão, sobretudo em um relatorio que parece um 
simples indice, negocio que se podia fazer com os 
recursos da typographia nacional, onde elle foi impresso, 
em mui poucos dias, pouparia a S. Ex. o desgosto de dar 
esta desculpa aqui. 

Podia haver demora, supponhamos, quanto aos 
annexos. Eu bem sei que o nobre ministro me poderá dizer 
que não 
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podia mesmo fazer este indice sem ter presente os 
annexos. Mas se os documentos para os annexos não 
estivessem aqui antes de Maio, talvez S. Ex não podesse 
apresentar o seu relatorio na época em que o fez. Mas se 
elles, como acredito, vieram antes de Maio, facil era fazer o 
indice e haver tão sómente a demora da impressão dos 
annexos. Mas não quero insistir nisto, que não vale a pena.

O que desejaria é que o facto se não reproduzisse, 
porque

to ao conselho de estado, as reflexões que 
aprese

accumulação de vencimentos, 
isto é, 

o 
entre 

ompadece com 
a prop

 questão de 
limites

a que deu, porque é uma 
animaç

 parte relativa á bibliotheca publica, eu agradeço 
de boa

LIVEIRA (Ministro do 
Imperi

 Mas dou-lhe um 
exemp

é tanto mais necessario em um paiz, como o 
nosso,

 em nenhum paiz se abrissem as 
ioth

 é um grande embaraço para as discussões, e o 
governo deve ter todo o interesse em adiantal-as: não é 
possivel sem relatorios discutir a resposta á falla do throno e 
nem qualquer das propostas do governo, em que se trata da 
politica em geral. Convém pôr-se termo a este facto, que até 
certo ponto é um abuso, para que no futuro se não 
reproduza. 

Quan
ntei tambem não foram respondidas pelo nobre 

ministro, como eu esperava. 
S. Ex. disse que havia 
um conselheiro de estado, sendo membro do corpo 

legislativo, não só percebia o subsidio, como a sua 
gratificação. Ora, esta accumulação não é fundada na 
constituição, porque ella referia-se a funccionarios com este 
nome, mas que hoje não existem; não se podia, pois, 
applicar para os actuaes conselheiros, que não estão nas 
mesmas condições. Antigamente o conselho de estado era 
uma entidade politica; hoje, ao contrario, é uma entidade 
administrativa. Portanto o disposto na constituição, que 
aliás não manda accumular vencimentos, mas tão sómente 
funcções, não tem base. 

E invoco ainda a este respeito um exemplo seguid
nós. O parocho de uma freguezia, membro da 

assembléa provincial, que reside na mesma cidade, 
continúa a accumular as funcções de parocho e de 
legislador, e todavia não percebe congrua. Eis, portanto, um 
exemplo: continúa o parocho e o legislador e todavia não 
percebe congrua, e o conselheiro de estado percebe o 
subsidio como legislador e tambem a gratificação como 
conselheiro de estado. Ora, não é possivel que em factos 
semelhantes haja jurisprudencia differente. 

O facto desta accumulação não se c
ria lei do conselho de estado, porque esta lei manda 

nomear 24 membros, 12 ordinarios e 12 extraordinarios. 
Porque são extraordinarios? E’ para que preenchão a falta 
dos conselheiros de estado que estão impedidos, maxime, 
no serviço do corpo legislativo; é para isso que servem os 
extraordinarios. Parece-me que este foi o intento do 
legislador, quando creou o novo conselho de estado. Neste 
ponto o honrado ministro não respondeu bem. 

Quanto ás observações que fiz sobre a
 das provincias o nobre ministro disse, aqui no 

senado, que estava fazendo esforços para resolver 
convenientemente esta questão. 

Eu lhe agradeço a respost
bibl

ão para esse serviço, que tem sido abandonado 
pelos ministerios anteriores quasi que geralmente. Mas não 
respondeu como eu esperava que podia fazer. O nobre 
ministro disse que os engenheiros geographos que 
sahissem da escola polytechnica não podiam servir senão 
mediante retribuição; quando é obvio que eu não podia 
desejar 

que se utilisasse o trabalho desses engenheiros sem 
retribuição, porque todo o serviço a requer. Não era possivel 
que eu tivesse essa idéa. Quando lembrei que S. Ex. tinha 
os engenheiros geographos que se podessem ir habilitando 
na escola polytechnica, não queria dizer que elles não 
fossem pagos, mas sim que estava S. Ex., visto ter a seu 
cargo a direccão dessa escola, habilitado a ter quem 
podesse fazer o serviço dos limites. 

Neste topico do discurso do nobre ministro vem um 
aparte, que eu não dei e que, me parece, foi dado pelo 
nobre senador o Sr. conselheiro Figueira de Mello: 

«Entretanto, o Sr. ministro da agricultura creou uma 
repartição geologica, que deve custar ao Imperio muitos 
contos de réis.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não toquei em aparte de ninguem. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me refiro a V. 
Ex.; quero unicamente limpar a minha testada: só quero 
responder pelo que digo. Ainda mesmo quando esteja de 
accôrdo com o nobre senador pelo Ceará, não quero tomar 
para mim o que pertence a S. Ex. O meu aparte foi outro e 
vem como dado pelo nobre senador pelo Ceará. Nem eu 
podia accusar por isto o nobre ministro, porque sei que hoje 
as notas tachygraphicas não vão á correcção dos oradores; 
o trabalho é feito pela folha encarregada da publicação dos 
trabalhos da casa; o que de ora em diante fôr occorrendo 
não póde ser attribuido ao orador nem aos membros do 
ministerio que fallarem aqui, ou derem apartes. 

Na
 mente ao nobre ministro as reflexões que fez e a sua 

promessa. Nunca desconheci que S. Ex. havia feito alguns 
serviços a esse estabelecimento, inclusive o de ter 
nomeado o actual bibliothecario. O que eu disse foi que o 
que S. Ex. tinha feito ainda era pouco, e toquei sobretudo no 
facto de estar a bibliotheca fechada durante certas horas do 
dia, ao passo que um estabelecimento particular mudara a 
este respeito de norma de proceder. Eu estou persuadido 
de que o facto de durante algumas horas do dia estar 
fechado um estabelecimento como a bibliotheca, é um 
attentado contra as lettras. 

O SR. CORREA DE O
o): – V. Ex. me daria o exemplo de bibliothecas na 

Europa que estivessem abertas sempre? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: –
lo de casa; e posso mesmo dizer ao nobre ministro 

que nesse caso ha na Europa algumas bibliothecas; não 
são todas. 

Isto 
 em que se procura animar a instrucção publica, e 

onde faltam livros. Por que razão se ha de fechar do dia a 
bibliotheca publica? 

Ainda quando
ecas durante todo o dia, o nosso, que está em 

condições excepcionaes, devia imitar o exemplo, digno de 
seguir-se, que dá um estabelecimento particular, o 
Gabinete Portuguez de Leitura, cuja livraria está aberta 
todas as horas do dia. Desde ás 8 horas da manhã até as 10 
da noute póde se consultar alli os livros que possue, de 
maneira que qualquer pessoa que de dia se dedique a 
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algum serviço, de que não se afastar, tem a facilidade de ir á 
noute e mesmo á horas do dia que possa aproveitar áquella 
livraria para vêr o que precise.  

Por que a bibliotheca publica não fará o mesmo, com 
tamanha conveniencia para o publico, se um 
estabelecimento particular pode assim proceder? 

Quanto aos catalogos, devo dizer que applaudo a 
medida que adoptou o nobre ministro; mas desejara que S. 
Ex. não se limitasse a mandar fazer os catalogos somente 
pela lista das obras; convem que haja um catalogo 
addicional dos autores; porque muitas vezes ha grande 
difficuldade em encontrar os livros que se deseja consultar, 
estando os catalogos preparados no primeiro sentido. Por 
isso é mister recorrer ao auxilio da designação dos nomes 
dos autores. 

Ha na Europa bibliothecas onde se destina uma sala 
especialmente para os catalogos mui bem organisadas. 
Nós ha mais de 50 annos ainda não tinhamos e nem temos 
um catalogo; e allegava-se o exemplo da falta de catalogo 
da bibliotheca nacional, hoje republicana, de Paris. Esse 
exemplo redundava em prejuizo não só para os leitores, 
como para o paiz; porque muitas obras importantes, muitos 
thesouros dalli desappareceram, não sabendo o governo as 
muitas preciosidades litterarias que possuiamos. 

Bem sei que todos os dias não se póde organisar 
novos 

uma a respeito 
do que

erecel-a. 

mo que se deu no seu 
ministe

 associação a personalidade de juridica para poder 
viver n

do de tudo isto é que, com esta perturbação 
que o 

os reunir em associação catholica 
sem vi

não estão organisados 
como 

uas lojas 
sem qu

sobre o qual desejava que o honrado ministro 
désse 

o sei se o nobre ministro póde fazel-a por si 
sem au

catalogos; mas todos os annos é facil preparar o 
aditamento das obras que, forem entrando. 

Não disse o nobre ministro cousa alg
 ponderei acerca da bibliotheca do instituto historico. 

No seu relatorio deste anno mostra-se S. Ex. benevolo para 
com aquelle importante estabelecimento; mas não declarou 
o que tinha em vistas em seu beneficio, especialmente para 
tornar publica aquella bibliotheca, o que aliás deseja o 
mesmo instituto. Mas não tem meios para isso; é escasso o 
auxilio que se lhe dá; ajuda-o na impressão da sua revista é 
certo, mas falta-lhe na de muitos e importantes 
manuscriptos que possue e que devem ser publicados. 

Chamo a attenção do nobre ministro sobre este 
assumpto, que parece m

Não nos disse o nobre ministro cousa alguma a 
respeito de um facto importantissi

rio ainda este anno, que foi a comminação feita á 
Associação Catholica desta Côrte para solicitar do governo 
a personalidade juridica, por um aviso de 16 de Fevereiro de 
1875, impondo áquella Associação as obrigações ou as 
penas do art. 2º § 1º da lei n. 1083 – do 22 de Agosto de 
1860. 

Eu disse ao nobre ministro que não querendo 
aquella

os termos do codigo criminal, mesmo a vista do que 
se faz com as sociedades maçonicas e do que autorisa o 
aviso n. 50 de 31 de Janeiro de 1865, S. Ex. não teve a 
bondade de emittir seu juizo a esse respeito. Pelo art. 282 
do codigo criminal, a reunião de mais de 10 pessoas em 
uma casa em certos e determinados dias, sómente se 
julgará criminosa quando fôr para fim de que se exija 
segredo dos associados, e quando neste caso não se 
communica em fórma legal ao juiz de paz do districto onde 
se fizer a reunião. Nós, pois, temos o direito de ter 

qualquer reunião sem personalidade juridica, sem as 
obrigações da lei de 1860, e sem sermos obrigados a exigir 
essa personalidade. 

Não ha duvida que a associação requereu a 
personalidade juridica; mas, á vista dos embaraços 
apresentados pela secção do conselho de estado dos 
negocios do Imperio, ella desistiu e quiz viver sem esse 
beneficio, apoiando-se no art. 282, que ainda não está 
revogado, creio eu, e não obstante, o nobre ministro 
entendeu dever impôr aquella pena. 

Eu, portanto, desejava ouvir as informações de S. 
Ex., que aliás ainda não mandou publicar o parecer da 
secção do conselho de Estado sobre esta materia, parecer 
que eu quizera ler ou ouvir ler, se S. Ex. nos mostrasse aqui, 
pois, contando com as informações do nobre ministro, não 
quiz fazer um requerimento a este respeito, mas fui infeliz. 

O resulta
governo traz ás nossas cousas, ha necessidade de 

proteger os catholicos. A sua religião, ameaçada 
constantemente pelos actos do governo, exige como 
remedio a organisação de um partido politico, porque não 
ha outro recurso; não será um partido para hoje, mas é um 
partido creado para o futuro, em vista dos actos do nobre 
ministro do Imperio e de seu collega o nobre presidente do 
conselho. 

Se não nos podem
sos de politica, apoiados nas nossas leis, então será 

a associação organisada como partido politico, pois que é 
isso uma necessidade. 

Bem sei que os catholicos 
os maçons, porque estes teem o privilegio de se 

organisarem, ainda mesmo secretamente, sem 
dependencia da lei de 1860; e nós, que nos apresentamos 
em uma casa á luz do dia, apoiados no art. 282 do codigo 
criminal, não o podemos fazer! Neste caso appellaremos 
para a politica e nos constituiremos em partido politico; não 
estamos organisados como os maçons, mas afinal nos 
organisaremos: principio querem as cousas. E a nossa 
questão não é simplesmente vencer hoje; a nossa victoria 
será no futuro. Hoje, o que nos convem, é 
congregarmos-nos em todas as cidades, em todas as villas 
e em todas as povoações, para combater o inimigo, que se 
apresenta forte, organisado e com a protecção do governo.

Os maçons se reunem secretamente em s
e se lhes leve isso a mal, nós que nos apresentamos 

em publico, somos obrigados a sujeitar-mo-nos á lei de 
1860, que é tão onerosa. O que convém é que o catholico se 
distinga perfeitamente do conservador e do liberal, que não 
auxilie a nenhum desses partidos, que se conserve 
catholico, porque o resultado será que conseguiremos o fim 
que não temos podido até hoje conseguir, que é fazer 
respeitar a religião em que nascemos e que a constituição 
sustenta no art. 5º e manda continuar. 

Ha um facto que se deu este anno na capella 
imperial e 

algumas informações. A capella imperial creio que 
ainda é igreja catholica, e se é, pergunto: onde está o poder 
do governo de nomear para lá um mestre de capella 
protestante? 

Ainda não examinei convenientemente esta 
nomeação, nã

diencia do bispo capellão-mór; ou se a nomeação de
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empregado de tão pequena importancia compete de 
preferencia ao bispo, com a approvação do ministro do 
Imperio. O que não comprehendo, porém, é S. Ex. demittir 
um mestre de capella catholico para substituir por um 
protestante. 

Dirá o nobre ministro que a musica não tem nada 
com a religião. Mas qual é a sciencia que mais ou menos 
não se prenda á religião? E o musico não está dominado, 
sobretudo, pelas idéas da sua religião? Como poderá um 
protestante desempenhar bem os deveres de director de 
musica de um estabelecimento catholico? Póde ser um 
grande musico, e não estar na altura de desempenhar 
aquelle logar como se fosse do proprio culto; não se póde 
esperar isto delle. 

Chamei tambem a attenção do nobre ministro para 
outro assumpto, em que não tive infelizmente resposta, 
como esperava. Refiro-me aos casamentos feitos pelos 
ministros protestantes de pessoas de nossa religião que 
passaram para o protestantismo, as quaes estão impedidas 
ou pelo facto do casamento ou pela entrada nas ordens. O 
nobre ministro disse que quanto aos casamentos feitos 
pelos ministros protestantes de pessoas que estando 
casadas, mudaram de religião, tomaria providencias; mas 
que quanto aos outros não sabia o que fazer e me pedia 
conselho. 

i

Im

m

Fiquei maravilhado com tal resposta! Pois um 
ministro como S. Ex., formado de borla e capello, dirigindo a 
administração dos cultos ha tanto tempo e devendo por 
conseguinte conhecer perfeitamente nossas leis, diz – que 
diante desses factos não sabe o que fazer, e pede conselho 
a quem não está habilitado para dal-os?! Entretanto vou 
fazer um esforço para mostrar a S. Ex., e ao nobre senador 
pelo Maranhão que hontem tratou deste assumpto, que 
temos em nossas leis meios de evitar esses actos, que em 
nosso paiz reputo escandalos. 

f

Leio na constituição ao § 5º do art. 179. «Ninguem 
póde ser perseguido por motivo de religião, uma vez que 
respeite a do Estado, e não offenda a moral publica?» 
Mudando-se de religião, póde-se não offender a do Estado; 
mas pergunto: o individuo, que muda de religião, estando 
obrigado a certos deveres na sociedade catholica, e 
rompendo com estes deveres, não offende a moral publica? 
Note-se que moral publica neste paiz não póde ser senão a 
que resulta da religião que seguimos; é a que se funda na 
religião catholica, apostolica, romana. Ora, entre nós, o 
padre que se casa, o homem que, sendo casado, muda de 
religião para contrahir novas nupcias, não offende a moral 
publica? 

Mas, prescindo disso; admitto que se diga: «O padre 
que quer casar apezar do seu voto, não offende a moral 
publica.» Ainda ha uma cousa a attender: é que as religiões 
seguidas neste paiz, fôra da privilegiada pelo Estado, são 
apenas toleradas e a moral dessas religiões não póde 
prevalecer sobre a moral da do Estado. A constituição disse 
que nenhum individuo seria offendido por motivo de sua 
religião, contanto que respeitasse a do Estado e não 
precisava dizer isto, porque ao que fica na consciencia, não 
ha poder humano que ponha tropeço. Toda a questão 
consiste na manifestação do culto na sociedade. 

Mas neste ponto apresenta-se uma questão que 
quero 

 eu: na falta da familia, isto é, na falta do 
pae ou

ma publicação feita pelo 
rmão 

 SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
peri

ALMEIDA: – O jornal não será 
uito 

s não se limitam a 
azer c

5º da constituição tem o seu commentario 
perfeit

 
comme

rincipe regente de 
Portug

omtanto, porém, que as sobreditas igrejas e 
capella

o de que falla a 
constit

desde já deslindar e vem a ser a que os ministros 

protestantes tomam liberdades que não lhe são dadas nem 
pela constituição, nem pelas leis. 

Os ministros de uma religião tolerada não teem o 
direito de propaganda e no entanto elles a fazem contra a 
nossa religião e sem mesmo respeitar certas considerações 
sociaes, e pontos essenciaes do christianismo. Por 
exemplo: o facto que ainda ha pouco as folhas 
annunciaram, de ser uma criança rebaptisada e o de todos 
que passam para a religião tolerada serem rebaptisados. 

Pergunto
 de mãe, póde o ministro de uma religião tolerada 

praticar um acto destes sem que o governo tome disto 
conhecimento? Não haverá protecção para essa criança 
que foi baptisada como catholica? 

Li a noticia deste facto em u
dessa menina em uma folha desta Côrte, de 13 do 

corrente onde ainda lê-se detalhes sobre o 
despedaçamento de algumas imagens pertencentes á sua 
familia. 

O
o): – Em que jornal? 
O SR. MENDES DE 

do agrado de V. Ex. mas o facto pode ser verificado 
por V. Ex.: é o Apostolo de 13 deste mez em que vem uma 
queixa de um dos membros desta familia de nome João 
José Pereira de Azurara a cerca do acto praticado pelo 
ministro presbyteriano. Não entro em maior exame deste 
grave negocio porque falta-me agora tempo para isto, e 
deixo-o á apreciação do nobre ministro. 

Portanto, os ministros protestante
asamentos, rebatisam e rebatisam menores. Que o 

maior que muda de religião, se sujeite a esta pratica, 
admitto; mas o menor que é baptisado na religião catholica 
e que deve ter a protecção do governo, o ministro não pode 
fazel-o. 

O art. 
o no que se estatuio com a Inglaterra no tratado de 19 

de Fevereiro de 1870. Foi mediante este tratado que a igreja 
anglicana pôde construir o seu templo nesta cidade. 

Mas o que vou ler, Sr. Presidente, é todo e
ntario do art. 5º que o ministerio devia ter sempre em 

vista para garantir a nossa religião: 
«Art. 12. Sua Alteza Real o p
al declara e se obriga no seu proprio nome, e no de 

seus herdeiros e successores, a que os vassallos de Sua 
Magestade Britannica residentes nos seus territorios e 
dominios não serão perturbados, inquietados, perseguidos 
ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão 
perfeita liberdade de consciencia e licença para assistirem e 
celebrarem o serviço Divino em honra do Todo Poderoso 
Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas 
suas particulares igrejas e capellas, que a Sua Alteza Real, 
agora e para sempre graciosamente lhes concede a 
permissão de edificarem e manterem dentro dos seus 
dominio. 

«C
s serão construidas de tal modo que externamente 

se assemelham a casas de habitação...» 
E’ o sem fórma exterior de templ
uição e de que tanto se tem abusado (continua a lêr):
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«...e tambem que o uso dos sinos lhes não seja 
permittido para o fim de annunciarem publicamente ás 
horas do serviço divino. 

«Da mais estipulou-se que nem os vassallos da 
Grã-Bretanha, nem outros quaesquer estrangeiros de 
religião differente da religião dominante nos dominios de 
Portugal vão perseguidos ou inquietados por materias de 
consciencia, tanto nas suas pessoas como nas suas 
propriedades, emquanto elles se conduzirem com ordem, 
decencia e moralidade, e de uma maneira conforme aos 
usos do paiz, e ao seu estabelecimento religioso e politico. 

«Porém, se se provar que elles prégam ou 
declamam publicamente contra a religião catholica, ou que 
elles procuram fazer proselytos ou conversões, as pessoas 
que assim delinquirem poderão, manifestando-se o seu 
delicto, ser mandados sahir do paiz em que a offensa tiver 
sido commettida. E aquelles que no publico se portarem 
sem respeito ou com impropriedades para com os ritos e 
cerimonias da religião catholica dominante, serão 
chamados perante a policia civil, e poderão ser castigados 
com multa ou prisão em suas proprias casas. 

«E se a offensa fôr tão grave, tão enorme que 
perturbe a tranquillidade publica, e ponha em perigo a 
segurança das instituições do Estado, estabelecidas pelas 
leis, as pessoas que tal offensa fizerem, havendo a devida 
prova do facto, poderão ser mandadas sahir do dominios do 
Portugal.» 

«Permittir-se-ha tambem enterrar os vassallos de 
Sua Magestade Britannica, que morrerem nos territorios de 
Sua Alteza Real o principe regente, em convenientes 
logares que serão designados para este fim. Nem se 
perturbarão de modo algum e por qualquer motivo, os 
funeraes ou as sepulturas dos mortos.» 

Pelo que tenho lido se vê que o que estabeleceu a 
constituição foi o que está tão bem commentado nesse 
artigo, isto é, que os ministros de outras religiões teem o 
direito de praticar os actos do seu culto na forma 
estabelecida e não o de propaganda. Não se diga que 
devemos acabar com o art. 5º; é outra questão, por ora 
legem habemus; quero que se execute o que está na lei que 
não permitte a nenhum desses ministros fazer propaganda, 
como fazem neste paiz. Ora, se a lei não o permitte, como é 
que elles estão prégando por toda a parte, abrindo 
conferencias, fazendo reuniões para propaganda? Não 
pódem; entretanto o governo tolera isto; não os acha máos 
hospedes; só acha máos os jesuitas! 

t

1

Mas, se esta razão não serve ao nobre ministro, 
darei outras, que talvez possam actuar mais no seu animo, 
visto ter manifestado que ignora a lei do Brasil sobre esta 
materia. 

E’ a lei n. 1449 de 11 de Setembro de 1861, que 
regula os casamentos dos acatholicos. Ella diz no art. 1º § 
4º: 

«Tanto os casamentos de que trata o § 2º, como os 
do precedente não poderão gosar de beneficio desta lei, se 
entre os contrahentes se der impedimento que de 
conformidade das leis em vigor no Imperio, naquillo que se 
lhes possa ser applicavel, obste ao matrimonio catholico.» 

Por consequencia este artigo refere-se aos 
impedimentos derimentes, dentro dos quaes está o voto de 
uma sacerdote, 

como o nobre ministro não póde deixar de reconhecer. 
Portanto um ministro de qualquer religião tolerada não 
podia admittir o padre catholico a casar, visto que está 
vedado pela lei, lei que o nobre ministro, parece, ignorava 
quando pediu-me conselho... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tanto não ignoro que já se tomou providencias 
de um casamento feito por padre catholico, de protestantes 
casados. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – São abusos 
lamentaveis. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre ministro 
não disse isso no seu discurso; tenho-o aqui e as suas 
palavras foram. 

«Faltou o nobre senador de alguns factos 
lamentaveis, que se teem dado, como o casamentos de 
padres que abjurem a religião catholica, e ainda do segundo 
casamento de catholicos que abjuram sua fé e casam-se de 
conformidade com o rito da nova religião, que adoptam. A 
este respeito direi ao nobre senador que o governo lamenta 
esses factos, nem podia deixar de lamental-os; eu quizera, 
porém, que o nobre senador me esclarecesse com seu 
conselho, dissesse qual o remedio, ou qual a repressão 
legal que o governo teria contra esses padres apostatas.» 

(Ha um aparte.) 
da disto; não fallei de padres 

que m

non 
que vé

IRA DA SILVA: – Para nós, é. 
lerei. Mas 

emos 

de que trata o art. 1º § 4º da lei de 
1 de 

do dispensaveis não tiverem sido 
dispen

tá providenciada. Entretanto, 
esses 

Eu não condemnei na
udam de religião, mas sim do seu casamento. O voto 

de castidade é um impedimento derimente, conforme a 
nossa legislação, conforme o concilio Tridentino, para o 
qual chamo a attenção do nobre ministro. Vou lêr a S. Ex... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ materia liquida. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Queria lêr a ca
da o casamento dos padres; mas, se é materia 

liquida... 
O SR. VIE
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...não 
tambem lei; o nobre ministro sabe que esses 

ecclesiasticos não podem fazer casamento de pessoas 
entre as quaes haja impedimento derimente. Logo, S. Ex., 
pedindo o meu conselho, ignora a lei, o regulamento 
respectivo, que é o decreto 3069 de 17 de Abril de 1869, 
que no art. 7 diz (Lendo): 

«Os impedimentos 
Setembro de 1861 e que privam do beneficio della os 

casamentos especificados em seu art. 1º §§ 2º e 3º são 
unicamente os dirimentes, que não forem dispensaveis...» 

Ora, o voto não é dispensavel (continuando a lêr) 
«...ou que sen

sados.» 
Nada mais claro. O nobre ministro, portanto, tem em 

sua mão a lei; a materia es
casamentos se fazem na Côrte e fóra della sem 

repressão legal. Este caso não é daquelles em que só pode 
intervir á reclamação particular; é pode-se dizer, crime de 
ordem publica, que está providenciado no codigo. O crime 
praticado por ecclesiasticos, de que falla o codigo, 
comprehende não só os padres catholicos como os 
ministros de todas as outras religiões. O codigo diz: 
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«Art. 247. – Receber o ecclesiastico em matrimonio 
a contrahentes que se não mostrarem habilitados na 
conformidade das leis.» 

«Penas de prisão por dous mezes a um anno e de 
multa correspondente á metade do tempo.» 

Isto não é quanto ao secular, a cujo respeito S. Ex. 
diz que tomará providencias; do secular que, casado, rompe 
os laços do casamento, muda de religião e vae contrahir 
nupcias nesses estabelecimentos de religiões toleradas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

MENDES DE ALMEIDA: – Vê, portanto, V. 
Ex., S

tretanto 
o padr

 invocar a autoridade de alguns 
escript

 merecer respeito 
de S. 

a satisfação de 
commu

Sr. 
arcebis

virá para 
dirigir 

 do relatorio do 
ministr

as familias, se 
um sa

homem recebeu, para ser e 
conser

 Estado não tem 
obriga

ccupar do interesse 
maior 

mpre mesmo fazer abstracção dos motivos de 
decoro

respeit

nto, Sr. presidente, que o nobre ministro 
não an

o): – E tambem os protestantes casados que os 
padres catholicos receberem em casamento. Este facto já 
se tem dado. 

O SR. 
r. presidente, que o nobre ministro não mostrou 

conhecer a materia, providenciada aliás pelas leis. 
Na França não ha hoje religião do estado; en
e catholico que muda de religião não póde contrahir 

nupcias dentro do paiz, se quer casar, retira-se para o 
exterior, como aconteceu com o celebre padre Jacintho, 
que casou-se fóra da França, e fóra desse pais vive com 
sua esposa. 

A este respeito devo
ores afim de animar ainda mais o nobre ministro, 

visto que S. Ex. deseja esclarecimentos. 
Uma dessas autoridades que ha de
Ex. é o celebre Portalis, ministro dos cultos do 

Imperador Napoleão I. Chamo a attenção do nobre ministro 
para uma circular que o mesmo Portalis expediu em relação 
ao casamento dos padres. 

«Sr. arcebispo. – Tenho 
nicar-vos que Sua Magestade Imperial e Real, em 

consideração da religião e dos costumes; acaba de prohibir 
a todos os empregados do estado civil de receber o auto do 
casamento do padre B. Sua Magestade Imperial e Real 
considera o projecto formado por esse ecclesiastico como 
um delicto contra a religião e a moral, cujas funestas 
consequencias devem ser atalhadas no seu começo. 

«Bastante satisfação tereis sem duvida, 
po, de ter previsto tanto quanto podieis, as intenções 

do nosso augusto Imperador, oppondo-vos á consummação 
de um escandalo, cujo espetaculo teria affligido os bons e 
animado os máos. Escrevo ao Sr. prefeito da Gironda para 
que elle faça executar as ordens de Sua Magestade 
Imperial e Real. O mesmo communico a Suas Exs. os 
ministros da justiça e do interior.» 

«A sabedoria de semelhante medida ser
o espirito das administrações civis em uma materia 

que as nossas leis não tinham previsto.» 
Além deste acto devo citar parte
o Portalis sobre o mesmo assumpto. 
«Todavia haveria pouca segurança n
cerdote actualmente empregado, podesse escolher 

arbitrariamente uma companhia na sociedade, e abdicar o 
seu ministerio quando julgasse conveniente collocar melhor 
algures as affeições. Um sacerdote, tem mais do que 
qualquer outro, recursos para seduzir; ninguem contra elle 
estaria garantido se a seducção fôr animada pela 
esperança de casamento. Os paes de familia estariam 
sempre receiosos e as jovens sem experiencia estavam 
constantemente á 

mercê de um sacerdote sem principios e sem costumes. 
Assim a propria religião offerecerá ciladas á virtude e auxilio 
ao vicio.» 

Citarei ainda, Sr. presidente, o que disse a este 
respeito o Sr. Gaudry, na sua obra Legislação dos cultos 
referindo-se aos que diziam que a França, não tendo 
religião do Estado, não podia reclamar esta obrigação dos 
sacerdotes que abjuravam (le). 

«Tem-se dito que, no estado actual da legislação, o 
sacerdocio era negocio de pura consciencia, não dando 
caracter algum perante a lei civil.» 

«Não se póde enunciar erro maior.» 
«Se as leis do Estado se limitassem a conceder á 

religião a liberdade da consciencia, os seus ministros de 
facto, seriam simples cidadãos, á consciencia dos quaes os 
seus correligionarios poderiam dirigir-se, não o distinguindo 
o seu caracter dos outros cidadãos. Mas, temos visto, a lei 
concedeu outra cousa á religião; ella comprometteu se a 
sustental-a, a protegel-a; e essa protecção converteu-se em 
vantagens de toda a especie concedida a seus ministros. 

Ora, desde que um 
vae para sempre ministro do culto, vantagens e 

prerogativas, foi com a condição de ser e ficar tal qual foi 
promettido á sociedade. Celebra-se um verdadeiro 
contracto entre o padre e a sociedade e não é permittido 
nem a um nem a outro affastar-se delle. 

«Seria tão erroneo dizer-se que o
ções legaes a desempenhar para com os ministros do 

culto, como seria erro sustentar que esses ministros 
poderiam, a seu bel-prazer, violar as suas obrigações. O 
sacerdote tem, na ordem social, um verdadeiro caracter 
legal, de que elle não póde se despir.» 

Elle diz em outro lugar (lendo): 
«Assim não nos devemos preo
ou menor da religião catholica; no celibato dos 

padres... Para isto chamo a attenção do nobre ministro 
porque esta parte é importante, visto que quando a materia 
é religiosa não se presta toda a attenção (continuando a 
lêr): «E quando se trata de decidir uma difficuldade em um 
sentido legal é indispensavel collocar-se no ponto de vista 
da lei civil; deve-se, pois, rejeitar desde logo as 
considerações religiosas com que se tenha envolvido a 
questão.» 

«Cu
 publico e de consciencia, invocadas contra o 

casamento dos padres. Essas questões não pertencera ao 
magistrado; todos os dias elles sanccionam actos 
condemnaveis no fóro interno, mas que a lei não prohibe.» 

Trata-se neste livro de muitas outras questões a 
o do assumpto e que eu não leio para não tomar 

tempo ao senado. 
Vê-se, porta
dou bem dizendo que precisava de um conselho. O 

conselho tinha S. Ex. na lei que lhe dava meios de pôr termo 
a este escandalo, e esse a meu vêr não seria outro senão o 
que fez Portalis, uma circular aos bispos outra aos 
sacerdotes das religiões toleradas que funccionam no paiz. 
Todos elles ficariam satisfeitos, apezar de que a lei é bem 
clara, quando não permitte casar padres que mudaram de 
religião. 
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O nobre ministro poderia tambem dirigir-se ao seu 
collega da justiça pedindo o seu auxilio, recommendando 
aos tribunaes que tomassem o facto em consideração, afim 
de que a justiça criminal e mesmo a civil attendessem para 
esse negocio. 

Quanto aos collegios heterodoxos o nobre ministro 
não apreciou bem o que eu disse. Declarei que era 
necessario que os meninos creados no catholicismo 
tivessem garantia em favor de sua religião. Que os que não 
seguirem a nossa religião tenham seus collegios e ahi 
façam educar seus filhos, nada mais natural, mas 
consentir-se que admitta os filhos de catholicos para 
estabelecer a propaganda, comum estão estabelecendo, 
creio que não. 

Consiste isto em privar de garantias os catholicos da 
liberdade de consciencia, em expôr a mocidade do paiz e 
ser sacrificada nesses collegios, que sejam embora muito 
recommendaveis quanto á sciencia e methodo de educação 
não podem satisfazer ao que o catholicismo exige. 

Aqui não é meu proposito offender a consciencia de 
pessoa

ões toleradas. 
eitada, 

mas c

to do 
facto d

o no 
Brasil e

ja do Brasil. Existe 
no Imp

 casa, mostrei o que sentia acerca do padroado.

uti o parecer da secção do conselho de Estado 
sobre o

REA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

ma cousa é dizer que os direitos da Igreja 
não se

elo Ceará fallava 
exacta

r se adquira o padroado por 

 

 alguma; o que quero é salvar a consciencia dos 
catholicos, e sobretudo das pobres crianças que, 
aprendendo nesses collegios, não pódem deixar de vir a ter 
má opinião da religião em que nasceram. Isto é negocio 
com a instrucção publica, é necessario attender a este 
assumpto, aliás bem grave, desde que o governo quer se 
encarregar de tutelar a instrucção. 

Não ha nisso offensa ás religi
A liberdade de consciencia é sempre resp
onvem tambem garanti-la aos meninos catholicos 

para não serem sacrificados em sua religião: maxima 
debetur puero reverentia, diziam os artigos, e isto deve 
merecer alguma consideração para o nobre ministro. 

Não quero dizer mais cousa alguma a respei
a recusa de collação feita pelo virtuoso bispo de 

Marianna, porque o nobre ministro reconheceu que elle 
havia precedido bem quando recusou a collação do conego, 
cujo nome tem sido aqui repetido tantas vezes, mas que eu 
não quero repetir, porque elle mais tarde tomou outro 
caminho, que o tornou mui digno e assim morreu. O que 
ficou bem estabelecido é que o procedimento do virtuoso 
bispo de Mariana não foi abertura de hostilidades contra o 
governo; isto é o que ficou bem assentado. Mas, como por 
causa deste negocio se invocou o direito do padroado e eu 
tenho sido accusado de negar este direito, convem que eu 
volte á questão. 

A minha opinião sobre se ha ou não padroad
stá exposta em uma obra minha que creio S. Ex. tem 

pouco lido: o Direito civil eccleiastico brasileiro, cap. 10 da 
introducção que se inscreve (lendo): 

«O Padroado. – Fundação da igre
erio o direito de Padroado? O que significa este 

direito. Tolerancia pontificia quanto ás apresentações das 
igrejas e dos beneficios com ou sem cura. Os concursos. 
Sua historia desde os tempos coloniaes até hoje, etc.» 

Tratei desta questão extensamente, e ainda em 
1873, nesta

fundaç

Desde que a minha opinião está lançada nos livros 
que correm desde 1866; se já a manifestei claramente 
quando disc

 processo do bispo do Pará; porque razão vir aqui 

levantar-se objecções que não estão na altura do nobre 
ministro, objecções que parecem de menino de escola. Eu 
não vim examinar aqui (perdoe-me S. Ex. que o diga) o que 
é o padroado, como se pode adquirir, como se pode perder 
esse direito, etc. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O ultimo discurso de S. Ex. está impresso. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Está, mas eu não 
disse isso; V. Ex. não o mostrará. O que eu disse, o que direi 
sempre. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. contestou o padroado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não contestei tal; 
contestei desta fórma e contestarei sempre, que, em vista 
dos actos do governo do Brasil a este respeito, não ha 
direito de padroado, porque, quando o padroeiro renuncia o 
direito que a Santa Sé lhe concede, perde-o: é um dos 
motivos de se perder o padroado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas temos ou não temos? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ora, o que diz o 
governo do Brasil? E' que possue o padroado por direito 
proprio. 

Portanto, digo eu: se vós admittis essa proposição é 
porque regeitaes o padroado que vos offereceu a Igreja 
catholica e que solicitastes. Tendes o padroado em outra 
fonte que não a da igreja que é quem o póde dar? 

Vem o nobre ministro para aqui o diz: «O Sr. senador 
nega o padroado; o padroado se adquire por fundação, por 
construcção e por dotação», citou escriptores, que aqui leu, 
e até citou o Sr. Monte sem a parte relativa a concessão 
pontificia. E citou mais, parece-me, um aparte meu que não 
vem transcripto nos discursos nem do nobre ministro nem 
do nobre senador pelo Ceará: «que na igreja não ha 
prescripção.» Daqui deduziu o nobre ministro: «Se na igreja 
não ha prescripção o honrado senador nega que se possa 
adquirir o padroado por prescripção.» Não sei realmente 
como se póde deduzir esta consequencia. 

O SR. COR
o): – Quando o honrado senador pelo Ceará dizia 

que tinhamos tambem padroado em virtude de prescripção, 
V. Ex. negou que houvesse prescripção contra a Igreja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdôe-me o 
nobre ministro; u

 perdem por prescripção e outra cousa é dizer que se 
adquire padroado por prescripção. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador p

mente do padroado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como já disse no 

meu primeiro discurso, que
ão quer por edifficação, ou por dotação, tudo isto não 

importa senão habilitação que o poder competente 
reconhece e diz. Vós destes fundos para esta Igreja, vós a 
construistes, vós adoptates... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não se adquire nenhum 
direito politico por prescripção.
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...vós tendes 
portanto o padroado. «Mas acontece que em uma diocese 
um individuo por descuido dos padres ou por qualquer outra 
circumstancia apresenta por muito tempo sacerdotes para 
reger Igreja; ainda neste caso elle – por si só não póde 
dizer. «Tenho a prescripção por mim, logo sou padroeiro;» 
Não; é indispensavel que o superior ecclesiastico o 
consagre. 

E' preciso nesta questão não confundir o caso de 
justiça com o de simples graça como o costume, a 
prescripção. A fundação a construcção e a dotação das 
igrejas constituem os casos de justiça, mas todos não são 
mais do que habilitações dependentes de approvação do 
Summo Pontifice. O Summo Pontifice diz a um individuo: 
«Provastes que por tanto tempo, 50 annos como manda o 
concilio, apresentastes sacerdote para essa igreja; bem, eu 
vos concedo o padroado, podeis continuar». Já se vê que 
sempre quem regula o direito é o poder ecclesiastico; isto 
diz Monte, diz Bouix, que S. Ex. citou como Monte havia 
sido citado, e eu desculpo a S. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Para mostrar que existe a prescripção segundo 
todos os canonistas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não havia razão 
para dizer o contrario, é o direito canonico conhecido; são 
seus principios comesinhos; mas a questão é differente, é 
se em vista das declarações do governo brasileiro ha 
padroado em nosso paiz. 

Ora, o governo brasileiro nos seus beneplacitos, dos 
quaes tenho aqui um referente á bulla creando a diocese do 
Rio Grande do Sul, diz (lendo): 

«Hei por bem conceder o meu imperial beneplacito 
para que se possa dar execução á bulla do summo pontifice 
Pio IX, que principia cunctis eit notum na parte tão somente 
em que manda crear na provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul um bispado, em conformidade da carta de lei 
de 27 de Agosto de 1847, por ficar dependendo da 
approvação da assembléa geral, o que diz respeito ao 
estabelecimento de um cabido com dignidades e conegos 
proprios de taes cooperações, e com a declaração expressa 
de que o direito de padroado de que trata o art. 4º da 
referida bulla, é por mim exercido sem dependencia de 
concessão pontificia.» 

Portanto é o governo constituindo-se padroeiro á 
força não reconhecendo o que a Igreja não só lhe concedeu 
a seu pedido de que resultou a bulla de 1827 do papa Leão 
XII Prœclar Portugalli, mas ainda esta outra o Summo 
pontifice generosamente lhe conferiu, dizendo: «Vós não 
aceitastes o padroado por vós solicitado, mas não obstante 
agora vos dou nesta bulla faculdade de apresentar». 

A apresentação não é propriamente o padroado: 
mas um

do 
Imperi

 é clarissimo. Eis porque, repito, Bouix diz: é 
direito 

ORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

EIDA: – Sim, porque a 
odos 

. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
 não se 

persua

 fructo do padroado. Isto e que constantemente se 
fez; mas o vosso beneplacito não é renuncia expressa do 
padroado? portanto digo eu, um catholico não póde 
reconhecer o padroado senão conferido pela Santa Sé. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro 
t

o): – Logo, não temos; V. Ex. não nega. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nós o temos por 
concessão pontificia. Se o governo a rejeita expressamente 
não temos. A questão é bem simples e nem o nobre ministro 
póde invocar a Monte. 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é claro, são 
actos do governo, não temos que citar a Monte: é um acto 
publico, é o governo dizendo: 

«Não tendo padroado senão por direito proprio; por 
consequencia regeito o que me concedeis.» 

Mas diz o ministro. «Nós o temos pela constituição.» 
A constituição não dá nenhum direito de padroado. A 
constituição diz que o governo terá de prover as igrejas. Isto 
não é propriamente o padroado porque no padroado ha 
direitos honorificos, ha direito para alimentos, ha certos 
outros direitos inclusive este, de apresentar, que como 
disse é um dos fructos do padroado. 

Mas não se póde considerar o art. 102 da 
constituição senão de accôrdo com o art. 5º, se a religião 
catholica continúa a ser a religião do Estado. Não póde 
haver padroado senão conforme a igreja. A Igreja, pedindo 
o governo que se lhe désse os dous padroados tanto e 
antigo padroado regio para as cathedraes como o padroado 
da ordem do Christo para os beneficios, lh’os concedeu: 
mas a bulla foi rejeitada. Creando-se uma nova diocese, o 
summo pontifice torna a dizer: – «podeis apresentar» o 
governo diz: – «não aceito a vossa concessão, tenho já o 
padroado por minha propria conta:» – tudo isso não é a 
renuncia do padroado religioso? Portanto as graças que a 
Santa Sé concede prejudicando o direito commum da 
Igreja, dependem da aceitação daquelles a quem ella são 
feitas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Hoje o padroado é direito commum, é um facto 
universal diz Bouix. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quem diz que seja 
um facto, universal, um direito commum, parece ignorar que 
o padroado é uma servidão, e portanto uma excepção ao 
direito canonico. 

Em todas as concordatas feitas com a Santa Sé, 
esta tem concedido o direito de padroado. 

Eis ahi porque Bouix diz que actualmente é direito 
commum. 

Como o nobre ministro deve saber, o direito do 
padroado, ainda mesmo no sentido dos antigos regalistas, 
com quanto seja direito temporal, está annexo ao espiritual; 
dependendo sempre da approvação ou do bispo quando é 
exercido dentro da sua diocese, ou do summo pontifice. 

Isto
commum. 
O SR. C
o): – Torna-se facto geral. 
O SR. MENDES DE ALM
os governos catholicos a igreja tem feito essa 

concessão. 
O SR
O SR. MENDES DE OLIVEIRA: – Mas
da o nobre ministro que por ter o summo pontifice 

feito esta concessão, que elle perca o direito, quando o bem 
da Igreja o pedir, de revogal-o. Não revogará nunca, estou 
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persuadido, mas o poder para fazel-o tem, porque todos os 
direitos pontificios que interessam ao bem da Igreja estão 
no caso dos direitos chamados magestaticos, que nunca 
prescrevem. 

E admiro, Sr. presidente, como o nobre ministro 
sustenta estas doutrinas, porque ainda não está revogada a 
ordenação do livro 2º titulo 1º § 7º, que diz: 

«Em havendo demanda sobre o direito de padroado, 
o conhecimento pertence ao juizo ecclesiastico, posto que 
seja padroado da Corôa.» 

Essas palavras não estão dizendo que é um negocio 
todo de dependencia do poder ecclesiastico? 

E tanto é assim, Sr. presidente, que todos os 
canonistas portuguezes, ainda os mais regalistas, dizem, e 
entre outros Cabedo que é o primeiro cuja autoridade não 
se pode pôr em duvida (lendo.): 

«Jus patronatus laicis ex gratia et privilegio 
concessum fuit.» 

Já se vê que o padroado concedido aos leigos foi 
feito por graça e privilegio pontifico «Jus patronatus non est 
de se spirituale; sed annexum antecedenter spiritualibus.» 

Como é que se póde sobre um assumpto destes 
tomar-

u do padroado 
régio 

il 
sem a 

ostrar a S. Ex. que se acaso conviesse á 
Igreja, 

potestatis, 
conced

da outro: «Jus patronatus potest donari, legari, et 
fideico

 
veiu di

a este respeito, disse no 
seu pri

 MELLO: – Apoiado. 
e nós a 

colloca

o) dá um 
aparte.

se por fundamento o direito proprio? 
Aqui está outro canonista. Osorio trato
especialmente (lendo): «Jus patronatus non 

transfertur de laicos in laicum sine licentia episcopi.» 
Portanto não podia passar de Portugal para o Bras
permissão da santa sé, e tambem expressamente de 

Portugal. 
Para m
o Pontifice podia retirar o direito de padroado. 
Diz Portugal – De Donationibus: (lendo): 
«Summus Pontifex, de plenitudine 
ere potest jus patronatus allii in prejudicium primi 

patroni.» 
Ain
mmssii loco pio et religioso absque licentia episcopi: 

ad vero laico, qnamvis filio, de licentia episcopi.» 
Isto é doutrina corrente. Somente Gmeineri é que

zer que era direito temporal e tambem Paschoal José 
de Mello Freire. Mas em geral todos os canonistas dizem 
que é um direito espiritual. Cabedo, Portugal, Macedo, 
Osorio e Pegas, regalistas, ao contrario sustentam que é 
um direito temporal, annexo ao espiritual, e por 
consequencia como os primeiros sujeitos á approvação do 
summo pontifice. 

O nobre ministro, fallando 
meiro discurso que, não queria a questão collocada 

no ponto em que a collocamos. Então era inutil toda 
resposta dada por S. Ex... 

O SR. FIGUEIRA DE
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porqu
mos neste ponto. O governo do Brasil rejeita o 

padroado. O nobre ministro disse: «A questão póde ser 
esta: o padroado é independente de concessão da Santa 
Sé? O padroado é dependente de concessão da Santa Sé? 
Não posso aceitar a questão neste terreno.» 

O Sr. Corrêa de Oliveira (Ministro do Imperi
 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tanto tenho 
razão, que pergunto a S. Ex.: aceita ou não o padroado por 
concessão pontificia. O nobre? ministro disse, não. Eu 
combato a sua negativa; respondo como tenho respondido; 
se o governo assenta que tem padroado por direito proprio, 
não tem padroado; se aceita a concessão pontificia, tem 
padroado. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. disse desde o primeiro discurso que o 
padroado é a consagração do direito persistente na 
constituição art. 102. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. foge 
sempre da questão... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não sei onde V. Ex. a quer collocar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A questão é esta e 
muito simples – aceita S. Ex. os beneplacitos nas bullas de 
creação dos bispados? aceita o governo esses 
beneplacitos? Se aceita, o governo não tem padroado se 
não por direito proprio; se não aceita, é por concessão 
pontificia; e no caso de concessão pontificia estamos de 
accordo; ha padroado. 

No fim S. Ex. disse: «não faço questão em um ponto 
que está fóra de questão; existe padroado ou como direito 
accessorio ou essencial, contento-me com o facto.» Isto 
não é responder á questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Era para V. Ex. que negava a existencia do 
padroado.  

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como nego ainda 
hoje; a questão para mim não está respondida. 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdôe-me o 
nobre ministro; são principios geraes sobre o padroado; não 
destroem o que eu disse; qualquer menino do 2º anno das 
faculdades de direito, que estuda o direito ecclesiastico, 
sabe como se adquire e como se perde o padroado. Esta 
não é a questão; a questão é saber se nós o temos por 
direito proprio ou por concessão da Santa Sé. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Respondi a isto, dizendo que era a consagração 
do direito preexistente. Veja V. Ex. qual é o direito 
preexistente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não resolveu a 
questão, infelizmente foge della. A questão póde tambem 
ser esta «– o padroado é independente da conseção da 
Santa Sé? V. Ex. já disse que não podia acceitar a questão 
neste terreno.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Porque já tinha dito muito claramente que era a 
consagração do direito preexistente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas não é esse o 
terreno da questão, o nobre ministro disse o seguinte 
(lendo): 

«O governo do Brasil não quiz padroado, concedido 
como graça especial da Santa Sé, visto que tem exercido 
esse direito e o seu exercicio tem sido respeitado e 
reconhecido pela mesma Santa Sé.» 

Portanto S. Ex. está de accordo com os 
beneplacitos, e portanto nega o padroado por concessão 
pontificia. 
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O nobre ministro citou sobre isto autores que não 
vem mais ao caso, porque tratam da generalidade da 
doutrina ou materia do padroado. Convém fazer 
distincção entre padroado ecclesiastico e padroado leigo, 
e sobretudo entre estes e o padroado régio ou dos 
governos. 

Os reis nunca tiveram o padroado senão por 
concessão da Santa Sé, por privilegio apostolico, como 
dizem os canonistas. 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá 
em aparte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ha o padroado 
ecclesiastico, ha o padroado leigo, ha o padroado dos 
governos ou dos reis; os principios geraes são estes. O 
padroado regio é como o laical, os de governo sempre 
foram por concessão apostolica que os reis recebiam. 
Osorio apresenta oito modos porque os reis foram 
adquirindo o padroado em Portugal; Pereira da Castro 
descobriu mais um o nono, ex-presumpto privilegio; mas 
todos por concessão da Santa Sé. 

Ainda mais, temos a concordata do tempo de D. 
Maria I que reconheceu autoridade da Santa Sé, a este 
respeito. Agora quanto a maneira de o passar paracá, o 
1º imperador o solicitou da Santa Sé, reconhecendo que 
não podia tel-o sómente porque se lhe deu a soberania do 
Brasil, ou porque Portugal concordou em separar os dous 
Paizes; os conselheiros deste principe lhe disseram com 
razão que não se pode simplesmente passar de leigo a 
leigo o padroado; é sempre precisa a concessão da Santa 
Sé. 

S. Ex. nos disse que não aceita a questão no 
terreno em que a collocamos, e depois declarou que se 
contentava com o facto, que estava muito bem nesse 
terreno. Isto é outra cousa. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Desloca as minhas palavras. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que o governo 
do Brasil não quer o padroado adquirido por concessão 
especial... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto é o historico da questão de 27. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdôe-me o 
nobre ministro, o governo do Brasil não o quiz e, se não 
quer, como exerce o padroado? Isto é claro; se consente 
o beneplacito quiz como direito proprio. Se regeitou o 
padroado dado pela santa Sé, com que direito quer 
exerce-lo? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que o primeiro imperador solicitou, não foi 
graça especial, foi declaração; do que o papa respondeu 
declaramos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ curioso: o 
nobre ministro, faço-lhe justiça, cita Monte, cita Bouix e 
afinal cita a Tentativa theologica. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu disse que não queria argumentar com a 
Tentativa theologica. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não queria 
argumentar, logo dizia-se ahi alguma cousa a esse 
respeito; mas eu declaro que estimaria conhecer o logar 
dessa obra, onde vem consagrado esse principio. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Oh! pois eu trago o livro e mostro-lhe. E’, se 
não me engano, a proposição X. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ outra cousa o 
que lá se diz. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Direito régio, independente de qualquer 
graça, diz a Tentativa; e cita todos os reis que o 
exerceram independentemente de graça. Creio que V. Ex. 
não leu pelo mesmo livro que eu li. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A proposito do 
padroado veio a questão dos concursos e do 
procedimento... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdôe-me V. Ex.: em conclusão, não temos 
padroado? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se V. Ex. 
reconhece que se rejeitou a graça especial da Santa Sé, 
não temos porque houve rejeição expressa. A Santa Sé 
fez o que podia fazer, por ser um direito annexo aos 
espirituaes, como os regalistas portuguezes dizem... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. empresta-me opiniões que não emitti. 
O facto é que V. Ex. não reconhece o nosso direito do 
padroado. Não temos padroado, na sua opinião. V. Ex. 
está contra todos e até contra Roma. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que eu digo 
está escripto, e o aparte de V. Ex. tambem. 

Como dizia, em relação ao concurso das 
parochias, o nobre ministro insistiu em condemnar o 
procedimento dos bispos, que não as tem posto em 
concurso. Mas o que se deprehende do relatorio do nobre 
ministro é que S. Ex. se refere aos anteriores; e nos 
anteriores, especialmente o de 1863, do nobre marquez 
de Olinda, esse procedimento dos bispos é approvado... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Peço a palavra. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porque, como 

ahi se diz elles não tinham pessoal bastante para 
satisfazer a esse serviço. Chamo a attenção do nobre 
ministro para o relatorio apresentado pelo nobre marquez 
de Olinda, de 1863, desde as palavras a falta de 
concursos em certas dioceses, até sacerdotes que 
carecem de habilitações sufficientes. Elle apresenta mais 
outra razão, a de haver parochos que eram collados e 
abandonavam as parochias, porque ellas não os podiam 
manter. Eu sei que isto não serve para a questão, mas o 
nobre marquez addita esta razão para mostrar que muitas 
vezes os bispos não fazem concursos em suas dioceses 
por falta de pessoal habilitado, como o nobre ministro 
reconheceu dizendo que até certo ponto reconhecia a 
força do argumento. 

Mas, accrescentou o nobre ministro. Qual a razão 
por que os bispos que não tem mandado fazer concurso, 
não aproveitam o pessoal que lhes vem de Roma? 

Sr. presidente, o pessoal que vem de Roma em 
geral são moços, que precisam estar no paiz mais alguns 
annos para poderem depois de uma certa pratica e 
experiencia da vida, apresentar-se para essas parochias. 
A respeito do bispo de Olinda não se pode fazer essa 
censura, porque como o senado sabe, elle pouco durou 
na diocese, não esteve lá um anno. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle era mais moço quando foi nomeado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E V. Ex. achou-o 
muito habilitado; mas quando se quer prover as 
freguezias attende-se tambem á razão da idade, e os que 
acabam de ordenar-se não são os mais proprios para 
esses logares, é necessario que elles esperem algum 
tempo. 

Pelo que respeita ao bispo do Pará, a questão é 
outra. Eu estou informado de que, durante os 14 annos de 
seu episcopado, elle abriu concurso differentes vezes, 
não só para beneficios sem cura, como para beneficios 
com cura; portanto, não se póde dizer que 
constantemente elle recusou o concurso. Nem os bispos 
podiam recusar o concurso, havendo pessoal habilitado; 
não havia nenhuma razão para isto. 

O nobre ministro o que suppõe que póde obter dos 
concursos? é a anarchia no clero para o governo 
aproveitar-se, porque diz que, havendo concursos, os 
parochos ficam independentes dos bispos. De maneira 
que os bispos, assim como o governo, não devem 
procurar ter subordinados que estejam de accôrdo com os 
interesse da igreja; não, devem encontrar insubordinados, 
para que o governo possa tirar delles o partido que hoje 
está tirando... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A conclusão é forçada. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...dos padres de 
Pernambuco e agora no Pará. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. sabe que o estado canonico é o 
provimento effectivo, isto é, segundo o concilio tridentino. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas quem é 
competente para reconhecer se os bispos faltam a seu 
dever? 

Será o governo que não lhes dá instituição, e que 
não foi encarregado de reger o rebanho da igreja, ou é o 
summo pontifice, em vista das reclamações dos bispos, 
reconhecidas pelo proprio governo em seus relatorios? 
Peço licença ao senado para transcrever esta parte do 
relatorio do Sr. marquez de Olinda, que ainda tem 
opportunidade: (lê) 

«A falta de concursos em certas dioceses tem 
dado lugar ao inconveniente de se acharem regidas 
muitas parochias por vigarios encommendados. Cumpre 
entretanto reconhecer que aquelle facto procede, em 
parte, de não ser numeroso o nosso clero (o que é mais 
uma razão que condemna tantas creações de parochias) 
e em parte de não estarem muitos sacerdotes 
sufficientemente habilitados para taes actos, pela 
facilidade que nem sempre tem deixado de haver nas 
ordenações.» 

«E essa foi a razão porque o governo, tomando em 
consideração as representações de alguns Revs. bispos, 
em que, expondo as difficuldades com que lutavam, 
consultaram se podiam nomear sacerdotes estrangeiros 
para os cargos de vigarios encommendados, resolveu, 
depois de ouvir o conselho de Estado e conformando-se 
com o seu parecer, dar-lhes esta permissão, em falta de 
sacerdotes nacionaes, podendo elles entrar logo em 
exercicio, mas ficando suas nomeações dependentes da 
approvação do governo.» 

«Deste recurso se tem já lançado mão a diversas 
dioceses.» 

«Mas, se em certas dioceses a falta de concurso 
tem occasionado o inconveniente apontado, em algumas 
das outras a grande facilidade com que elles se fazem 
tem dado logar ao inconveniente opposto o de serem 
propostos para o importante cargo de parochos 
sacerdotes que carecem de habilitações sufficientes.» 

Ora se os bispos, dando conta ao santo padre do 
que tem feito, exhibem as razões por que não podem 
executar o Concilio Tridentino, como o governo hoje lhes 
quer tomar contas disso? Pois o governo póde tomar 
essas contas aos bispos? Não póde; e se o papa os 
dispensa e diz: – «ides bem, organisae, preparae o 
pessoal para que haja bons parochos», que direito tem o 
governo, que não é pastor da Igreja, que não responde 
pela consciencia dos fieis para intervir? 

Nesta questão, tomou parte o nobre senador pelo 
Ceará, o Sr. Pompeu; mas a argumentação de S. Ex. 
quanto ao padroado, foi de generalidades e quanto aos 
concursos, o nobre senador não mostrou, sinto dize-lo, 
que conhecia bem esta materia; porque S. Ex. apoiou-se 
no que leu em alguns escriptores e no parecer do nobre 
marquez de Olinda a respeito do alvará das faculdades. 

Sr. presidente, a questão dos concursos não se 
póde apreciar somente pelo que manda o concilio de 
Trento. O que convém saber é se o proprio alvará das 
faculdades é um documento legitimo. 

Conforme se achava estabelecido em Portugal, o 
que o governo não quiz reconhecer no Brasil, o soberano 
tinha dous padroados, o padroado regio e o padroado das 
ordens que era ecclesiastico. O governo portuguez que 
sempre nesse sentido marchou, depois da concordata de 
1778, que ordenava o mesmo que está no alvará das 
faculdades para os beneficios do padroado leigo, 
empregou o mesmo meio para um padroado que era todo 
ecclesiastico, como elle reconhecia, pois que quando 
expedindo o alvará das faculdades, não foi como rei, mas 
como governador e perpetuo administrador do mestrado. 
Esse alvará, porém, não estava de accôrdo com os 
principios de padroado das ordens, porque o inverso do 
que nelle se manda é o que se devia fazer. O patrono é 
que devia apresentar ao bispo tres sacerdotes para que 
este escolhesse o mais digno; não era o governo dizer ao 
bispo «Ponha a concurso a parochia e depois que forem 
approvados tres, eu destes tres escolherei um;» leigas. 
Nestas não se podia fazer isto, como eu demonstrei 
nessa obra que o nobre ministro não leu... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Li. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas é facil 
mostrasse que o alvará das faculdades não era essa lei 
santa e conveniente que o governo podia expedir. Era um 
abuso, porque o padroado da ordem de Christo que era 
todo ecclesiastico, não se podia regular pelo que se fazia 
nas apresentações cumpria-se concordata de 1778. E o 
que fez então o governo portuguez? 

Trocou as bolas; mandou que o bispo fizesse o 
concurso e lhe apresentasse tres. Era o contrario do que 
devia fazer. O padroado ecclesiastico é que manda 
proceder ao concurso, isto é, sujeita-se ao concurso do 
concilio de Trento, e apresenta tres ao bispo para este 
escolher o mais digno, digntorem. 
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Examine V. Ex. esta questão, que não é como se 
está dizendo. O padroado da ordem de Christo foi sempre 
considerado padroado ecclesiastico, as apresentações 
eram differentes das apresentações feitas pelos leigos. O 
leigo apresenta logo o padre que elle deseja que seja 
collado e o bispo manda examinar o padre apresentado. 

Mas, depois da reforma do concilio de Trento (e 
chamo para a força deste argumento a attenção do nobre 
ministro) determinou-se que os bispos escolhessem de 
entre os tres approvados o mais digno, digniorem, que é a 
expressão do concilio de Trento, tit. 25 cap. 9º que 
hontem aqui citou o nobre senador pelo Maranhão. 

Ora, os bispos do Brasil estavam instantemente 
expostos aos abusos da mesa de consciencia e do 
governo portuguez, deram parabens á sua fortuna, 
porque todos os concursos que se faziam no Brasil eram 
desmanchados por aquella mesa. Mas para mostrar ao 
nobre ministro que o alvará das faculdades não era cousa 
tão grave, que causasse tanta embriaguez aos bispos que 
o aceitaram, chamo a sua attenção para as constituições 
do arcebispado da Bahia. Ahi verá S. Ex. como procedia o 
governo portuguez em outro tempo para exercer o seu 
padroado ecclesiastico na America, entregou aos bispos a 
nomeação do clero, preferindo o mais digno digniorem; e 
depois soncedeu-se isto por accordo com o governador. 

Portanto o alvará das faculdades não se podera 
considerar uma lei santa; senão em presença dos abusos 
que se commettiam. 

Sinto não achar agora minhas notas a este 
respeito; mas o nobre ministro encontrará nas 
constituições do arcebispado da Bahia cousa muito 
differente do que tem sustentado. 

O nobre senador pelo Ceará citou os nomes dos 
dous bispos, trocando-os; porque trouxe metade do nome 
de um reunindo ao appellido de outro. S. Ex. mencionou o 
bispo D. José Caetano da Silva Coutinho, querendo 
referir-se ao celebre bispo de Pernambuco, José Joaquim 
da Cunha de Azeredo Coutinho. Foi elle presidente da 
meza de consciencia e o unico que fez com que padres 
nomeados pelo governo fossem collados por outro 
ecclesiastico que não o bispo da propria diocese; e D. 
José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho que foi 
bispo de Pernambuco este até escreveu uma obra sobre 
o padroado da obra de Christo obra que foi mandada 
censurar asperamente pelo governo portuguez por estar 
escripta em sentido mesmo regalista do que a meza de 
consciencia. 

Ainda sobre um ponto como este é tão 
momentoso, o nobre ministro não respondeu; refiro-me a 
questão da insinuação para a eleição do vigario capitular 
porque disse: «Por ora ainda a questão não veio mas o 
governo está persuadido de que pelo direito do padroado 
póde insinuar.» Mas S. Ex. está muito enganado, porque 
o direito de padroado sendo de excepção, não póde 
prolongar-se: vicaria non est beneficium; patronus non 
potest commendare, non facit commendam. Como esse 
lugar é interino, não póde o patrono exercel-o, porque só 
está habilitado para apresentar para os beneficios das 
igrejas cathedraes e para os das igrejas parochiaes. 

Por tanto o que disse o nobre ministro a respeito 
de insinuação é inadmissivel; e Monte, é muito opposto 
seu autor predilecto, oppõe se a essas insinuações. 

Como é uma autoridade que S. Ex. aceita, eu a 
apresento somente na parte relativa á materia. Lê-se no 
tomo 1º § 431 scholio: 

«Emquanto á insinuação régia de eligenda 
persona grata ella funda-se em breves pontificios á favor 
de alguns principes da Allemanha, como diz o arcebispo 
de Colonia (De la paix entre l'eglise et l' etats, pags. 179 e 
180); e então essa insinuação deve considerar-se como 
uma derrogação do direito ecclesiastico relativo á 
liberdade plena da eleição. Por ultimo, a insinuação de 
eleger o cabido certa e determinada pessoa não é 
justificavel por nenhum principio canonico; é justamente a 
eleição por abuso do poder secular.» 

E a este respeito note S. Ex. que o summo 
pontifice na ultima bulla sobre os vigarios capitulares, de 
28 de Agosto de 1873 que começa Romanus Pontifex diz 
o seguinte: (lê) 

«Declaramos tambem nesta mesma occasião e 
decretamos, que aquillo que o nosso predecessor 
Gregorio X estabeleceu no segundo concilio de Leão 
sobre os eleitos pelos cabidos, comprehende tambem os 
nomeados e apresentados pelos que teem o governo 
supremo dos Estados quer sejam imperadores, quer 
sejam reis ou duques ou presidentes, e como quer que se 
intitulem, os quaes, por concessão da Santa Sé ou por 
privilegio gozem do direito de nomear, e apresentar para 
as Sés Episcopaes vagas dos seus respectivos Estados, 
aplindo por consequencia, cancellando e annullando 
inteiramente o uso, ou antes abuso introduzido em alguns 
reinos ou paizes, especialmente remotos, sob qualquer 
titulo, ou pretendido e allegado privilegio, pretexto, e com 
qualquer causa que seja ainda digna de especial e 
expressa menção, pelo qual o cabido da igreja cathedral 
vaga annuindo ao convite ou mandato do supremo poder 
civil, posto que concebido em termos rogatorios, presume 
conceder e transferir, e de facto concede e transfere o 
cuidado, governo e administração da mesma igreja na 
pessoa que para ella foi nomeada e apresentada, e della 
toma a regencia o nomeado e apresentado com o nome 
de provisor, vigario geral ou com outro nome, antes da 
apresentação das letras apostolicas, que, segundo o 
costume, se deve fazer como acima se disse, removendo 
para isso o vigario capitular, que segundo prescreve o 
direito, deve por todo o tempo da vacatura da igreja, 
administral-a e regel-a.» 

Ora, aqui tem V. Ex. como neste pequeno periodo 
da bula Romanus Pontifex está condemnada a insinuação 
e tambem o abuso que alguns governos tem praticado de 
fazerem nomear vigarios capitulares de uma diocese a 
sacerdotes que apresentam para bispo. 

Eu trago esta questão da insinuação condemnada 
mesmo em Portugal, porque alli não existio senão o facto 
da carta regia de 9 de Dezembro de 1768 que foi 
mandada cancellar pelo governo de outra de 17 de Julho 
de 1777; os proprios livros da diocesse de Coimbra onde 
a primeira estava registrada vieram a Lisboa para o 
ministro por sua propria mão a cancellar. Portanto, não se 
póde invocar uma carta regia revogada, e revogada por 
esta fórma. Não ha, pois, nenhum acto legislativo de 
Portugal antes da independencia que autorise a 
insinuação. 
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Mas, eu trago esta questão por uma circumstancia, 
por causa do facto que se está dando agora no Pará, e, 
para o qual, eu chamo a attenção do senado e do nobre 
ministro para dar uma explicação. 

Como é que o nobre ministro manda eleger alli 
vigario capitular (porque o presidente do Pará não podia 
assim proceder senão de accordo com S. Ex.) existindo 
ainda no Imperio bispo desta diocese... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...não sendo elle 

prezo nem por pagãos, e sarracenos, nem por hereges, 
ou schismaticos? 

A doutrina dos canonistas antigos, mesmo 
regalistas, em cujo caso se acha Oliva na sua obra de 
Foro Ecclesiœ, para que chamo attenção de S. Ex., é que 
desde que um bispo tem facil accesso, desde que se 
póde fallar ou tratar com elle, não é possivel nomear 
vigario capitular. 

Pomhal, nesta parte, foi mais habil que o nobre 
ministro, porque mandou encarcerar o bispo de Coimbra, 
D. Miguel da Annunciação, por oito annos e dous mezes e 
de tal modo incommunicavel que ninguem sabia se elle 
existia durante esse tempo. Ja referi aqui o facto de seu 
sobrinho mandal-o procurar e não o encontrar senão 
depois de muitas pesquizas. Elle não tinha communicação 
com pessoa alguma, porque Pombal sabia que o bispo, 
tendo accesso facil, regeria a diocese de Coimbra, e, 
portanto, era nulla a nomeação de vigario capitular. 

O facto citado pelo nobre senador pelo Maranhão, 
do arcebispo de Colonia está justificado pelo texto do 
direito canonico que S. Ex. apresentou, porque esse 
prelado fora prezo por um governo protestante, por um 
governo herege, que o metteu na fortaleza de Minden e o 
tornou incommunicavel, onde não tinha facil accesso e 
portanto não podia governar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – São as eternas distincções! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ o que está no 
direito canonico para o qual chamo a attenção de S. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quem protesta casos de distincções de V. 
Ex.? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Esta é a 
verdade. Para os casos extraordinarios que se 
assemelham ao de morte, consulta-se á Santa Sé sobre o 
procedimento que se deva ter; e, desde que o bispo tiver 
facil accesso, não se póde nomear vigario capitular; elle 
sempre governa a diocese. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que se está 

fazendo no Pará e Pernambuco é um schisma, e eu não 
posso deixar de reclamar a attenção do nobre ministro 
para este caso: pode um padre suspenso e reconhecido 
como tal pelas leis deste paiz pregar e funccionar nas 
Igrejas do Recife, como está acontecendo? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O governo já providenciou. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Estimo que V. 
Ex. diga isto. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Em que sentido 
providenciou? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Devo entender 
em sentido affirmativo, isto é, que o governo não consente 
que a lei mesmo civil, o decreto de 1857, seja 
desconhecido. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – De certo, o governo cumprio o seu dever, e 
deu mais uma vez a V. Ex. prova da moderação que V. 
Ex. lhe nega. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me 
respondeu o nobre ministro sobre outro ponto; a respeito 
da congrua do vigario capitular da Bahia. Eu não citei as 
disposições que o nobre ministro invocou, não citei 
nenhuma previsão do seculo 17; invoquei o alvará de 
1818 que está em meu discurso. Por um parecer da mesa 
de consciencia se reconheceu que este caso não estava 
providenciado, e então providenciou-se pelo alvará de 
1818 que o nobre ministro poderá encontrar no archivo 
publico, nos livros da mesa da consciencia d’onde extrahi 
por certidão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E contra esse alvará nada vale a nossa 
legislação moderna? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não ha 
legislação nenhuma posterior contra essa, porque o 
decreto de 1871 o que fez? Foi revogar a provisão de 
1682 que distribuia a congrua do bispo por differente 
maneira. Esta provisão foi revogada, e por isso eu disse 
que V. Ex. procedera bem declarando ao vigario capitular 
da Bahia, que por esta provisão o governo não lhe podia 
fazer justiça; mas não invoquei as outras provisões 
citadas no manual do conego do Maranhão Tavares da 
Silva. Nunca citei essa; citei um decreto positivo, o alvará 
de 1818, que mandou mesmo pagar a um vigario capitular 
da Bahia, Antonio Borges Leal. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nesta parte respondi ao nobre senador pelo 
Ceará, e como a resposta era commum, não referi-me ao 
discurso de V. Ex. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas perdôe-me; 
não respondeu a isto, porque este alvará é lei nossa, 
ainda não condemnada. Por isso eu disse que o que V. 
Ex. fez na occasião estava bem, estava direito: não se 
podia invocar essa provisão, mas o vigario capitular da 
Bahia tem direito aos vencimentos em virtude do alvará 
de 1818; isto é cousa muito differente. 

Sobre os interdictos tambem o nobre ministro não 
andou bem em sua resposta; desculpe-me que lhe diga. 
S. Ex. disse aqui no seu segundo discurso que na minha 
obra tinha encontrado um breve do papa Julio III, em que 
autorisava-se o capellão-mór de Portugal a levantar os 
interdictos locaes. Então digo eu: o nobre ministro é o 
causador desse conflicto e seu continuador. Pois se vós 
tinheis em vossas mãos este recurso, porque não o 
empregastes? 

Na minha obra eu puz á vossa disposição o texto 
desse breve; e se o nobre ministro quer saber onde está a 
bulla de Leão X eu tambem lhe indicarei, visto que Souza 
nas Provas da historia genealogica da casa real 
portugueza cita essa bulla sem trazer o texto, e foi por 
isso que não contemplei na minha obra, incluindo o seu 
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texto. Mas hoje posso dizer a S. Ex. onde se acha: 
procure em Manoel Barbosa – Commentarios ás 
ordenações do Reino –, que lá encontra, logo no principio, 
essa bulla. Entre muitas outras sobre a capella real vem 
essa. 

Agora a questão é se o nobre ministro póde 
utilisar-se della. 

Não póde utilisar-se, em primeiro logar porque 
estes dous documentos não tem apoio senão naquella 
citação e na de Gabriel Pereira de Castro nas notas – as 
Concordatas; – e tendo-se feito a apuração de todos os 
direitos conferidos ao capellão-mór no breve de Clemente 
XI, de 1709 o qual tambem eu trago aqui, e se acha 
transcripto na minha obra, nada se encontra a respeito 
dessa bulla; e aliás vem nominatim, como se diz, ponto 
por ponto, relatadas as attribuições do capellão-mór, e 
falla-se nos interdictos de sepulturas no § 9º (lê): «et 
interdicti tempore ecclesiasticœ sepulturœ tradere.» Por 
consequencia era o caso de dizer tambem: «O capellão-
mór póde levantar os interdictos locaes em vista das 
bullas anteriores.» 

Na bulla do mesmo papa Clemente XI de 1716 eu 
disse em nota que me parecia que havia esse documento 
mas eu estava enganado, e a prova é que tanto este 
documento não existe que o governo portuguez, 
mandando... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. faz agora errata. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Porque a bulla 
de Leão X chegou depois ao meu conhecimento; até ahi 
não a conhecia. 

Nessa obra, mandada organisar pelo governo 
portuguez, mediante a academia real de sciencias, o 
corpo diplomatico portuguez, contendo os actos e 
relações politicas e diplomaticas de Portugal com as 
diversas potencias do mundo desde o seculo XVI até as 
nossos dias, obra publicada em 1862 por Luiz Augusto 
Rabello da Silva, autor muito competente, lá no 1º tomo 
que trata das relações com a curia romana e que tem 512 
paginas, contando muitos documentos preciosos, não se 
encontra esse que se lê em Manoel Barbosa e ciia Gabriel 
Pereira de Castro. 

Na obra de Cabedo, que aliás foi guarda mór da 
Torre de Tombo, não o encontrei. No corpo diplomatico 
vem todos os actos da curia romana no reinado de D. 
Manoel até 1517, e não se encontra essa bulla de Leão X. 
Cabedo não só era guarda-mór da Torre do S. Paulo, 
como escreveu uma obra sobre o padroado da corôa, 
onde trata da capella real. 

Não se encontra tambem essa bulla nas 
ordenações do Reino, em cujo livro 2º, como o senado 
sabe, está concentrado todo direito civil ecclesiastico de 
Portugal. Ahi nada vem a este respeito e a melhor prova 
que tenho disto é que no § 13º da ordenação do livro 2º 
titulo 1º, tratando-se de censuras ecclesiasticas, mandou-
se observar o concilio de Trento. Esta compilação das 
ordenações foi feita por, Caledo e por outros importantes 
canonistas de Portugal. Se existisse essa bulla, elles a 
contemplariam como contemplaram as outras. Ella não 
existe na collecção de Duarte Nunes Leão, feita no tempo 
de D. Sebastião e compilando a legislação deste rei e a 
de D. João III. Eu vejo tambem o que a respeito dos 
interdictos se diz em contrario a essa bulla nas 

constituições do arcebispado da Bahia; § 1245 in fine: (lê). 
«A relaxação do interdicto posto ab homine 

pertence ao juiz que o poz, ou ao seu legitimo superior, e 
a relaxação do interdicto á jure pertence áquelle, a quem 
pelo mesmo direito o interdicto é reservado; mas não 
sendo reservado a alguem, á nós pertence a absolvição, e 
relaxação delle, cessando a causa porque foi posto, mas 
não podemos absolver do interdicto posto por direito, por 
tempo certo, e determinado.» 

Nestas constituições veem todas as disposições a 
respeito de interdictos, e ahi não ha uma palavra em que 
se mostre estar isto reservado ao capellão-mór. 

Eu disse na minha nota, que aliás não merece 
errata, eu lerei ao senado o que é que eu disse a este 
respeito na minha obra, visto que S. Ex. teve a bondade 
de invocal-a, é uma nota ao breve de Julio III de 8 de 
Dezembro de 1551, confirmando a bulla do papa Leão X; 
disse o seguinte (Lê): 

«Depois do Concilio de Trento, as nunciaturas 
tornaram-se permanentes e por isso não foi mais 
necessario a renovação desse privilegio; tanto mais 
quanto cessou de todo o abuso dos interdictos pelo 
odioso de semelhante recurso.» 

Já se vê que resalvei por esse fundamento, e 
agora de novo resalvo o direito dos bispos pelo 
fundamento de não se encontrar esse papel, de não haver 
um autor autorisado que o consigne. Além disto, estando 
o interdicto actual reservado á Santa Sé pela reclamação 
do governo do Brasil, ninguem inferior á Santa Sé póde 
destruil-os; accrescendo que depois do concilio de Trento 
os bispos são delegados da Santa Sé e não era possivel 
que o bispo do Rio de Janeiro, por ser capellão-mór, fosse 
destruir o interdicto de seus iguaes e muito menos de seu 
superior o metropolitano da Bahia. 

Tambem não tem razão o nobre ministro em outro 
ponto: no que respondeu sobre os noviços; porque o que 
o nobre senador pela Bahia (o Sr. Nabuco) fez em seu 
aviso de 1855 foi o seguinte: que não entrassem noviços 
em quanto a concordata se não fizesse; mas passou este 
tempo, não se fez concordata, e como é que o nobre 
ministro nos vem dizer. «Ainda não se fez a concordata, 
por consequencia subsiste a mesma condição? 

A este respeito o nobre marquez de Olinda disse 
no seu relatorio de 1863 o seguinte: (lendo): «O estado de 
decadencia das ordens religiosas entre nós é um facto de 
que se tem tratado em anteriores relatorios e que é 
geralmente reconhecido. São passados os tempos 
gloriosos em que estas corporações, dedicando-se 
activamente á propagação de fé christã e aos progressos 
da civilisação, prestaram relevantissimos serviços ao 
nosso paiz. Ao santo fervor que então as animava e á 
grande força expansiva que tinham adquirido succedeu o 
abatimento em que ora vivem. Revela semelhante estado 
vicios profundos e abusos na observancia da sua 
disciplina, e a necessidade indispensavel de reformas 
completas que as rehabilitem para corresponder aos fins 
de sua instituição. Em taes circumstancias o governo tem 
tido por acertado manter a deliberação, pela qual foi 
suspensa a admissão de noviços.» 

Entretanto o nobre ministro apoiando-se na 
circumstancia de não se ter feito ainda concordata, 
mantem um 
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documento official que não teem força de lei. O seu 
argumento é contraproducente. Como é que as ordens se 
hão de renovar e produzir os antigos feitos se se impede 
que haja noviços? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ um systema 
machiavelico. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Entretanto o Sr. 
Marquez de Olinda fez neste relatorio de 1863 o elogio de 
ordem beneditina, essa ordem contra a qual o Sr. ministro 
do Imperio expediu um aviso impedindo que della 
podessem fazer parte os noviços mandados á Europa 
estudar. 

Eu não disse Sr. presidente, que as ordens 
religiosas não se dividem em provincias; eu disse que os 
monges benedictinos eram de toda parte, embora 
estivessem classificados por provincias e até por 
comarcas; é questão differente, isto se póde fazer pelas 
leis ecclesiasticas. Elles não podem passar de uma 
provincia para outra sem a observancia de certas 
condições; mas isto não é negocio propriamente da 
competencia do governo. 

Em outra parte do seu discurso disse o nobre 
ministro que os bispos que se acham presos estavam em 
desaccôrdo com os outros e tambem com os bispos 
passados. Esta materia é importante, demandaria maior 
exame. 

Eu tambem não quiz, como disse S. Ex., 
condemnar o marquez de Santa Cruz; eu disse que esse 
respeitavel arcebispo tinha idéas... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Regalista. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...regalistas que 
elle depois abandonou. 

Eu applaudo o ultimo arcebispo e não posso 
applaudir seu antecessor, referindo-me ao mesmo 
individuo, porque na biographia do marquez de Santa 
Cruz ha duas phases... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas o conde de S. Salvador viveu sempre em 
harmonia com o governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiou os 
bispos presos, como posso provar com documentos que 
correm impressos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não praticou nenhum desses actos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tambem S. Ex. 
disse que o virtuoso bispo de Marianna não praticou 
nenhum desses actos, entretanto tenho aqui documento 
para provar que elle mandou não admittir para padrinhos 
a maçons; e os maçons não fizeram reclamação alguma, 
por que o governo mandou dizer para Minas que não 
queria luctar com o bispo de Marianna. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não mandou dizer tal. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O grande caso é 
que os maçons, repellidos de ser padrinhos pelos padres 
de Minas não se atreveram a apresentar recurso. Não se 
chame o nobre ministro á ignorancia destes factos, 
porque são conhecidos. Ainda ha bem pouco tempo 
publicou o Jornal do Commercio uma correspondencia de 
Baependy assignada por um Sr. Dr Viotti, o qual não pôde 
ser padrinho, porque o parocho disse que elle era maçon. 

O nobre ministro não tem em seu favor nem o 
proprio actual bispo do Rio de Janeiro, que suspendeu de 
ordem de missa ao padre Almeida Martins, depois que S. 
Ex. expediu o aviso de 12 de Junho. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isso é cousa differente, não se parece com os 
actos dos bispos de Olinda e do Pará. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não se parece? 
Isto mostra o proposito em que está o governo de não 
querer reconhecer os factos. 

Mas, como o nobre ministro apoia-se no marquez 
de Santa Cruz, quero mostrar a S. Ex. que esse arcebispo 
negou o direito do placet e o do recurso á Corôa. Aqui 
estão as suas expressões, para os quaes chamo attenção 
de S. Ex. Na questão que teve o marquez de Santa Cruz 
com o Dr. Villela Tavares, dizia esse prelado 
relativamente ao direito do placet (lendo): 

«E’ justiça confessar que ninguem estabelece 
principios mais sãos e legitimos do que. V. S. acerca da 
independencia dos dous poderes e do reciproco auxilio e 
protecção que devem prestar um ao outro; mas, quando 
desce ás applicações ou consequencias, permitta-me 
dizer-lhe que vae de tal sorte decompondo e subtilisando 
a autoridade ecclesiastica, que o resultado desse 
processo é a quasi completa absorpção della pelo poder 
temporal. 

Entendo, diz V. S., que entre ambos os poderes 
espiritual e temporal, aliás soberanos, ha uma certa 
dependencia indirecta ou, para me explicar melhor, 
necessidade de mutuo auxilio e soccorro. 

Vejamos se é igual esta dependencia indirecta de 
cada um dos poderes soberanos e independentes, ou em 
que consiste de facto a reciprocidade de sua influencia e 
auxilio. Não ha nada mais essencial á jurisdicção da igreja 
do que definir o dogma e exigir a crença de seus filhos, 
bem como lhe pertence em toda a sua plenitude o poder 
disciplinar que ella exerce pelo seu orgão proprio, que é o 
episcopado. Entretanto pela theoria do regio Pras-me, que 
sujeita todas as bullas e decretos pontificios, quer 
dogmaticos quer disciplinares, ao previo exame do poder 
civil, fica este legalmente habilitado para interpôr um juizo 
sobre a conveniencia das doutrinas da igreja, conforme as 
opiniões do dia ou do espirito que domina o governo ou o 
parlamento e que se muda com o pessoal, e por 
conseguinte a suspender ou supprimir as mais 
importantes decisões do poder espiritual. 

E para não mencionar senão factos domesticos e 
de recente data, só lembrarei que entre nós deixou de ser 
publicada a encyclica de Pio VIII que condemnava as 
sociedades secretas não menos suspeitas em religião do 
que em politica, e, o que é mais para admirar, o breve de 
Gregorio XVI que determinara preces pelo estado 
anarchico ou systema lamentavel da igreja de Hespanha 
sob a ominosa dictadura do famigerado duque da Victoria; 
breve que, promulgado e executado sem nenhuma 
contradicção em todo o mundo catholico e no seio da 
mesma Hespanha, e em virtude da qual, segundo a 
tocante expressão do Sr. de Montalembert, oraram a 
Deus todos os catholicos desde o Ganges até o Danubio, 
não obteve no Brasil, por motivo que ignoro o beneplacito 
imperial.» 
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Portanto esse arcebispo condemnava o 
beneplacito. Sobre o recurso á Corôa dizia elle nessa 
mesma occasião: 

«Não é menos doloroso o contraste que 
offerecem com a independencia e liberdade da igreja 
as appellações como de abuso ou recursos á Corôa 
que, na opinião de Fleury citado na minha primeira 
resposta, acabaram de arruinar a jurisdicção 
ecclesiastica, tornando-se para os máos padres o meio 
ordinario de se manterem nos seus beneficios, a 
despeito dos bispos, ou ao menos de fatigal-os com 
interminaveis processos. Pela legislação em vigor, se 
um bispo suspende um sacerdote do exercicio de suas 
ordens ex-informata conscientia ou por motivos que 
não se póde nem convém sujeitar a um processo, ou 
se fulmina qualquer outra censura e a propria 
excommunhão maior, em recurso interposto á Corôa e 
aceito pelo competente tribunal produz o effeito 
suspensivo: o padre continuará a celebrar zombando 
do seu prelado e o excommungado poderá 
communicar livremente com o resto dos fieis.» 

Portanto estão aqui condemnados o placet e o 
recurso á Corôa pelo marquez de Santa Cruz, 
arcebispo da Bahia, na sua questão com o Dr. Villela 
Tavares, isto muito antes dos actos dos actuaes bispos 
da Olinda e do Pará. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A pretenção é 
antiga. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu aceito o 
aparte do nobre senador pelo Maranhão; a pretenção é 
antiga, eu o estou mostrando por um escripto do 
marquez de Santa Cruz. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em theoria, mas de facto respeitou sempre 
o direito constitucional. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso que 
disse o Sr. marquez de Santa Cruz, disse tambem o 
Sr. Monte, conde de Irajá. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas respeitava as leis do paiz. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que fizeram 
os bispos de Olinda e do Pará? Tambem 
condemnaram o placet e o recurso a Corôa. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Professar 
doutrinas é cousa differente de oppor resistencia a 
execução de ordens legaes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não disse o 
nobre ministro nada ao menos por onde se pudesse 
fazer obra, a respeito da expulsão dos jesuitas. Fez 
aqui é verdade a apologia ou panegirico do ex-
presidente de Pernambuco o Sr. Lucena. S. Ex. não 
achou um artigo em nossa legislação para justificar o 
acto de deportação dos jesuitas nem para provar a 
criminalidade ou má hospedagem delles. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Admitto tudo 

quanto S. Ex. disse a respeito das virtudes e milagres 
do ex-presidente de Pernambuco: S. Ex. é seu amigo, 
e elle acompanhou a S. Ex. no seu ministerio com a 
maior dedicação; admitto tudo; mas o que não posso 
admittir é o que fez o honrado ministro. S. Ex. para 
explicar 

o facto do movimento de 14 de Maio disse que o 
presidente em vista de um podido innocente que lhe 
fez o Deão Faria, autorisou essa manifestação que 
queriam fazer em seu favor, pessoas notaveis do 
partido liberal. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nem precisava autorisar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas eu estou 
aqui citando o que disse o nobre ministro em defesa do 
acto do ex-presidente. O deão Faria foi pedir ao ex-
presidente de Pernambuco permissão para uma 
manifestação que queriam fazer em seu favor; mas 
não disse que era porque elle tinha sido suspenso ex-
informata conscientia. 

Por conseguinte o presidente de Pernambuco, 
administrador de uma provincia, obrigado ao 
cumprimento das leis autorisava uma manifestação, 
contra o cumprimento destas mesmas leis? Isto é, um 
sacerdote suspenso ex-informata conscientia e por 
tanto bem suspenso, devia ter uma manifestação 
condemnando um acto fundado em lei. 

O nobre ministro ainda manifestou, para 
apadrinhar a seu amigo, uma outra doutrina que eu 
não sei como se possa admittir. Sinto estar nesta 
occasião fatigando o senado mas acho necessario que 
certos factos sejam elucidados e bem descriminados. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Vae muito 
bem. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre 
ministro disse que os actos praticados no dia 14 de 
Maio forão instantaneos e que a força publica não 
pôde contel-os. Entretanto, junto ao collegio dos 
jesuitas havia um batalhão de promptidão, o qual tendo 
noticia do assalto que se estava dando ao collegio dos 
jesuitas, não se moveu; o commandante das armas 
tambem ahi se achava proximo ao collegio e nada 
providenciou. 

A typographia do jornal União foi queimada á 
vista de um piquete de cavallaria e na presença do 
chefe de policia. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Admitto que a 

tropa não podesse acudir a tempo, ao assalto dado ao 
collegio; mas o outro facto da typographia União a 
vista do chefe de policia assistindo á queima. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando o chefe de policia chegou vio o 
incendio; não podia prevenir. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Havia uma 
reunião enorme de gente e não havia força de policia 
para ver o movimento que tomava esta população? 
bem, mas depois de passado o successo, que 
providencias tomou o presidente de Pernambuco 
contra os attentados que alli se praticaram? Fez-se 
algum processo? as victimas tiveram alguma 
satisfação? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Nenhuma. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nenhuma; o 

governo veio fazer aqui a apologia desse presidente 
ainda depois de taes actos! Esse presidente será tudo; 
admitto tudo quanto S. Ex. disse de nobreza de 
caracter, de energia, de intelligencia; mas esse facto 
independente da portaria de Dezembro... 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ahi é que está o grande crime; deportou os 
jesuitas! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Perdoe-me, não 
foi por causa da deportação dos jesuitas, porque já em 
1873 fiz um discurso contra os actos, de 14 de Maio, e 
demonstrei qual tinha sido o procedimento daquelle 
presidente ainda no tempo em que elle ia dizer aos 
padres jesuitas – fiquem. 

Tiveram esses padres quem lhes fizesse o 
processo para se satisfazer á justiça pelos attentados 
praticados em suas casas? O redactor do periodico União 
não perdeu a sua typographia em presença dos agentes 
do governo? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não tiveram um 
Padre Nosso de penitencia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Vou agora limitar 
o meu discurso apenas á um assumpto que me parece 
digno de não ser esquecido, deixando os outros para 
melhor occasião. Peço desculpa ao nobre senador pelo 
Maranhão de não tomar em consideração a sua theoria 
sobre soberania ecclesiastica. Já disse a este respeito 
alguma cousa em 1873; portanto S. Ex. me dispense: 
acho que essa é a teoria antiga do estado pagão, que 
está em desaccordo com o estado christão; nós nesta 
parte não nos podemos entender. A hora está adiantada; 
não posso por isso tomar em consideração esse ponto do 
discurso de S. Ex. 

Vou tomar em consideração sómente o que disse 
o nobre ministro sobre a instrucção publica. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Com elle é que V. Ex. 
deve occupar-se. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ o que estou 
fazendo. 

O nobre ministro manifestou-se aqui partidarios do 
ensino livre, mas quando se trata dos seminario, o que é 
que S. Ex. diz? O nobre ministro quer o ensino livre, por 
consequencia quer o ensino livre para todas as doutrinas; 
é o que posso concluir do seu discurso. Mas quando 
chega aos seminarios o nobre ministro diz o seguinte: 

«O nobre marquez de Olinda, considerado pelos 
nobres senadores canonista de 1ª ordem 
comparativamente, reconhecendo que o Estado tinha o 
direito de intervir no ensino ecclesiastico dos seminarios, 
com quanto houvesse feito algumas concessões, não 
disistiu inteiramente desse direito. Mas senhores querem 
os nobres senadores que eu, quando vejo que a 
tendencia hoje é para derramar doutrinas contrarias do 
nosso direito constituido, e deixar os padres em certa 
ordem de idéas que conduzem á guerra da Igreja contra o 
Estado, prescinda desse direito que nos foi deixado no 
regulamento de 1863? E’ indispensavel que o ensino nos 
seminarios seja dado de accordo com o nosso direito, 
afim de que não se inoculem no espirito dos jovens que 
se destinam á vida ecclesiastica, principios que os 
induzam á desobediencia ás leis do seu paiz.» 

Eis aqui o nobre ministro que aceita todas as 
outras doutrinas que se podem ensinar em collegios 
heterodoxos, protestantes, não admittindo as doutrinas da 
igreja catholica nos seminarios. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Estado não ha de pagar ensino contra si. A 
Igreja ensine livre muito fóra dos seminarios. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então digo a V. 
Ex. que não terá seminarios, porque como é que o 
governo poderá obter para os seminarios lentes que se 
opponham ás decisões pontificias e sobretudo ao que se 
decidiu ultimamente no Vaticano a respeito do placet e do 
recurso á Corôa? 

Creio que é nisto que S. Ex. discorda; ha de 
acontecer no Brasil o que aconteceu ao governo francez, 
que nunca pode organisar uma faculdade de theologia, 
porque queria que se ensinasse o que elle tinha declarado 
contra a concordata de 1801. 

A Igreja, creia o senado, nunca pedio dinheiro ao 
poder civil para ella, foi o governo que, para lhe arrancar 
as suas propriedades, entendeu-se com a Santa Sé, 
dizendo «Posso fazer isto; escusado é que tenhais 
trabalho com o pagamento do pessoal do clero.» O 
governo depois que se apanhou servido de tudo é que 
veem dizer que dá dinheiro, para o serviço da Igreja, 
quando o não faz mais do que pagar uma divida. 

Mas desde que governo o quer o ensino livre; não 
póde impôr á Igreja a obrigação de renegar suas 
doutrinas. Como é que ensinando-se o direito canonico e 
tratando-se de placet, ao menos por que se quer entender 
aqui, porque entendendo-se da maneira por que 
comprehendo o placet não faz nenhum damno, ha de um 
canonista, de sua cadeira, dizer que nada vale a decisão 
do concilio que condemnou o placet? 

O nobre ministro sustentou que a lei do estado é 
superior á lei da igreja. Não é; e digo a S. Ex. que o 
principio adoptado pelos canonistas portuguezes, e aceito 
nas constituições do arcebispado da Bahia, teem sido que 
se reputam nullas as leis contrarias á liberdade e as 
immunidades da igreja. 

Posso até citar ao nobre ministro factos contrarios 
a sua opinião. Agora acabou-se de dar um facto assaz 
notavel na Allemanha: os deputados catholicos não 
sustentaram no parlamento as doutrinas do governo sobre 
este negocio, salvo os que se achavam ligados com elle. 

Um canonista portugal na sua obra – De 
donationibus assim se exprime. «Leges secuiares conira 
immunitatem Alibertatem ecclesiasticam nullœ sunt;» e 
apoiado nesta doutrina eu poderia citar muitos outros; 
porém basta a opinião deste para manifestar qual é sobre 
a materia, o nosso direito antigo. Entre nós essas leis não 
poderiam ser consideradas por catholicos como leis 
obedeciveis senão pela força e não pelo consciencia, que 
é como o cidadão deve obedecer ás leis do seu paiz. 

Portanto digo que o nobre ministro não quer 
seminarios; quer a liberdade do ensino para todas as 
doutrinas; pode-se ensinar o racionalismo e até a 
atheismo; bem que claramente não é hoje ensinado e 
para isto o governo não tem olhos. Por ventura não 
approvou o nobre ministro uma obra (e até lhe conferiu 
um premio) em que essas doutrinas contra a Igreja são 
sustentados? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já o declarei em 

outra occasião, como disse; não vejo a necessidade de 
citar 
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nomes proprios, e agora não tenho presente o titulo da 
obra. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Qual é a obra? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já tive occasião 
de me referir a esse livro nos termos os mais claros; é um 
livro de direito publico approvado pelo conselho de 
Estado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diga só o titulo. Trata de direito ecclesiastico? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se o nobre 
ministro não póde conhecer qual é a doutrina boa ou má, 
como se mette em querer julgar doutrina da Igreja? Ou 
somos catholicos ou não somos. Como um lente de direito 
canonico ha de recusar no Brazil o que é admittido por 
toda parte a este respeito? O que o decidiu o concilio do 
Vaticano funda-se em decisões antiquissimas. 

Esta questão da liberdade do ensino, Sr. 
presidente, é importantissima; não quero tratal-a agora 
com toda a extensão; porque sei que breve terá de entrar 
aqui em discussão um projecto do nobre ministro sobre o 
ensino. Então mostrarei a S. Ex., examinando a materia 
com a amplitude que merece, como deve ser o ensino 
livre. 

Não sou opposto ao ensino livre, principalmente o 
primario, desde que haja pessoal habilitado. Sob esta 
condição, eu estaria de accordo com o meu nobre collega 
pelo Maranhão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Foi isto mesmo que 
eu disse. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ isto mesmo 
que o governo quer; então, estamos todos de accordo... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Eu até citei o artigo da 
constituição da Prussia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porque nas 
palavras de nossa lei está envolvida esta parte que o 
nobre senador quer; mas convém que o nobre ministro 
explique essa sua contradicção, como quer tanto favor 
para as doutrinas que se oppoem á religião do Estado 
que S. Ex. deve manter, ao passo que oppõe-se ás 
doutrinas da igreja sempre sustentadas? 

Então hei de mostrar a S. Ex. que os exemplos 
que trouxe, especialmente de Portugal, foram mal 
invocados, porque o nobre ministro citou Portugal dizendo 
que quem levantou o ensino alli foi o Estado e não a 
Igreja. 

Eu poderia ler a S. Ex. os actos do marquez de 
Pombal que nunca tirou á igreja o ensino primario. A 
Igreja, não tendo forças para obrigar como tem o governo 
não podia lançar mão desse recurso. 

Ella foi quem encheu a Europa de universidades, 
de que dependia muitos collegios de instrucção 
secundaria, sendo não poucos mantidos pela Santa Sé; 
foi tambem ella que creou uma escola primaria em cada 
parochia, não da extensão das nossas, mais parochias 
regulares, como se admitte em um paiz populoso. 

Por consequencia a Igreja occupou-se com a 
instrucção primaria, com a secundaria e com a superior. A 
ella é que se deve esses estabelecimentos chamados 
universidades, que a antiguidade não conhecia. 

Citou o nobre ministro o exemplo de Napoles, 
exemplo contraproducente. Em primeiro logar o governo 
tomou ali no seculo passado o cuidado das escolas. Cito 
por exemplo o celebre ministro Tanucci que deu muita 
importancia ao poder do Estado, e ha outros da sua 
escola, maxime Gianone, que o acompanharam na 
mesma senda. 

Emfim houve em Napoles tanta abundancia de 
bachareis formados que o pae do nobre senador pelo 
Maranhão, quando ministro, disse em seu relatorio que 
era preciso difficultar as aspirações ao bacharelado para 
evitar o exemplo daquelle paiz, onde elles eram 
abundantissimos. Eis o paiz que o nobre ministro veio 
apresentar como o peior em relação ao ensino. 

E’ preciso que S. Ex. entre mais no exame da 
materia não se guie por esses livros que procurão 
deturpar a Igreja e lançar-lhe culpas que são do Estado. 
Se o ensino esteve assim atrazado, a culpa não é da 
Igreja, porque do meiado do seculo passado por diante o 
poder civil empenhou-se neste assumpto com toda a 
força. 

Mas, limitando-me a Portugal, sómente o que 
quero dizer a S. Ex. é que não foi feliz na sua citação 
daquelle paiz no reinado de D. Maria I, Direi algumas 
palavras tão sómente; não quero entrar no exame da 
legislação. 

Disse S. Ex. que, depois da morte de Pombal, o 
obscurantismo apossou-se de Portugal, não o deixou 
mais medrar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Fallei das escolas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas é um 
engano de S. Ex., porquanto a legislação dessa epoca 
pouco se occupou com as escolas primarias; ellas sempre 
se deixaram aos parochos. Os estudos protegidos eram 
os secundarios, e algumas escolas de primeiras lettras 
foram creadas. Quer saber o numero dellas que se 
marcou para cá? Havia 44 para todo o Brasil, inclusive 
estudos primarios e secundarios. Essas escolas foram 
entregues primeiro á meza censoria, e depois passaram 
para a mesa da commissão geral sobre a censura dos 
livros, e afinal acabou-se com isso; passaram para a 
universidade de Coimbra em Portugal, e no Brasil para os 
governadores e bispos, como se vê de uma pequena obra 
sobre a historia de Portugal, escripta pelo professor do Sr. 
D. Pedro V., o Sr. conselheiro Antonio José Viale. 

Vou ler o que disse este conselheiro a respeito do 
reinado de D. Maria I (lendo): 

«Aproveitando a tranquillidade de que gosava o 
reino e seguindo o exemplo que por seu pae lhe fora 
dado, promoveu efficazmente o progresso das sciencias e 
o derramamento da instrucção. Abriu-se a academia de 
marinha. Creou-se uma escola de desenho, e depois a 
academia militar de fortificação (1790). 

Extinguiu-se a mesa censoria (que fôra instituida 
em 1772); em vez della, encarregou-se (em 1787) a 
direcção dos estudos á mesa da commissão geral sobre o 
exame e censura dos livros; até que em 1794 foi para 
esse fim especialmente creada em Coimbra a Junta da 
directoria geral, a qual se dedicou a promover com 
preferencia a instrucção primaria. 
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Sob os auspicios de tão excelsa patrocinadora 
dos estudos, se instituiu em 1781, por delingencia do 
duque de Lafões D. João de Bragança, a Academia 
Real das Sciencias. «A bibliotheca de Lisbôa creou-se 
em 1796.» 

Entretanto, o nobre ministro attribuiu ao 
fanatismo o estado deploravel dos estudos em Portugal 
no reinado dessa soberana e de seu filho, quando o 
fanatismo não podia nunca nesse tempo guial-os; 
porque os ministros de D. José acompanharam a D. 
Maria, com excepção do visconde de Villa Nova da 
Cerveira que substituio ao marquez de Pombal. Os 
conselheiros do principes regente foram da mesma 
escola por exemplo: o conde de Linhares, José de 
Seabra da Silva, o visconde de Balsemão, o marquez 
de Aguiar, o conde da Barca, Thomaz Antonio de Villa 
Nova Portugal, Silvestre Pinheiro Ferreira, etc. 

Em que tempo influiu tanto o fanatismo para se 
lançar em rosto a esses dous reinados? Em qual delles 
appareceu? Em nenhum. Se se attribue aos 
confessores da rainha, estes eram jansenistas, era um 
o arcebispo de Thessalonica, e outro o bispo do Algarve 
que era inquisidor geral e foi o proprio que pediu a 
extincção da inquisição. O primeiro confessor foi dado á 
rainha por Pombal, e o outro pelos seus ministros, 
discipulos do mesmo Pombal. Não havia jesuitas pela 
sua expulsão de Portugal. E, pelo que já disse Antonio 
José Vialo na sua obra cujo trecho acabei de ler a 
instrucção se desenvolveu muito nesse reinado. Já vê o 
nobre ministro que foi mal informado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – V. Ex. é que foi mal informado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Oh! Pois póde 
ir contra um historiador notavel, e tão competente, um 
litterato considerado, socio da academia real de 
sciencias? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Dá um aparte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que importa 
que succedesse isso? A instrucção primaria ia pouco a 
pouco se desenvolvendo, e hoje está mais crescida, 
como é natural; mas não se póde accusar dessa falta 
ao reinado de D. Maria I: seus ministros não eram 
fanaticos e os seus confessores eram jansenistas. 

Desculpe o nobre ministro estas observações 
que acabei de fazer em hora tão adiantada, mas 
entendi que devia dar satisfação ás observações que S. 
Ex. tinha feito em relação ao meu discurso e a outras 
accusações que me fez. Acredite que não tomei outra 
vez a palavra serão no interesse destes 
esclarecimentos, e de nenhum modo para molestal-o. 
Creio que de hoje em diante S. Ex. ficará satisfeito, 
porque não continuarei a tomar parte no debate, até 
porque o regimento m'o prohibe. 

Ponho aqui termo ao meu discurso (muito bem). 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu a ordem do dia para 17: 
1ª parte até ás 2 horas. – Continuação da 

discussão da proposta do orçamento, no art. 2º relativo 
ás despezas do ministerio do Imperio. 

2ª parte ás 2 horas ou antes. – As materias já 
designadas, a saber: 

2ª discussão da proposição da camara dos 
deputados n. 16 deste anno, dispensando o 2º 
escripturario de fazenda de S. Paulo, Manoel Corrêa 
Dias, do comparecimento á repartição nas horas das 
aulas de direito. 

3ª dita das proposições da mesma camara: 
N. 92 concedendo previlegio a Alexandre 

Gasparani e outro. 
N. 76, concedendo licença ao bacharel Antonio 

Pedro da Costa Pinto. 
2ª discussão das seguintes proposições da 

camara dos Srs. deputados do corrente anno: 
N. 26, rectificando o engano havido no nome de 

um pensionista, e concedendo pensão a D. Pastorina 
Maria da Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. 
Marianna Augusta Horta de Araujo. 

N. 182, do anno passado, relevando da 
prescripção em que incorreu D. Maria Isabel de 
Andrade Costa. 

N. 83, do corrente anno, idem D. Anna Candida 
de Oliveira Montaury. 

E mais: 
3ª discussão da proposição n. 77, approvando o 

decreto que concede privilegio a Claudino Guigon. 
2ª discussão da proposição da camara dos 

deputados n. 69 do anno proximo findo, relevando a D. 
Maria da Gloria Barreto de Albuquerque Pinto, a 
obrigação do pagamento que lhe é exigido. 

2ª discussão das proposições da mesma 
camara, concedendo dispensa a estudantes: 

N. 10, Manoel Dias de Aquino Castro. 
N. 39, Francisco Botelho de Andrade Junior. 
N. 40, Francisco Severo de Souza Pereira. 
Levantou-se e sessão ás 3 horas e 25 minutos 

da tarde. 
 
27ª SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de instrucção publica. – Parecer da 
commissão de emprezas privilegiadas. – Discurso e 
projecto de lei do Sr. Silveira Lobo. – Ordem do Dia. – 
Orçamento do ministerio do Imperio. – Discurso do Sr. 
Silveira Lobo. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Jobim, Chichorro, 
Silveira Lobo, barão da Laguna, Godoy, Leitão da 
Cunha, barão de Cotegipe, Barros Barreto, visconde de 
Abaeté, visconde do Rio Grande, Diniz, Mendes de 
Almeida, barão de Maroim, visconde de Caravellas, 
barão de Camargos, duque de Caxias, Firmino, barão 
de Pirapama, Uchôa Cavalcanti, Paranaguá, visconde 
de Nitherohy, Ribeiro da Luz, Figueira de Mello, 
visconde do Bom Retiro, Cunha Figueiredo e Zacarias. 
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Compareceram depois os Srs. Cruz Machado, 
Sinimbú, marquez de S. Vicente, visconde de 
Inhomerim, Fernandes da Cunha, Teixeira Junior, Vieira 
da Silva e Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. conde de Baependy, Jaguaribe, Paula Pessoa, 
Nabuco, Junqueira, visconde de Camaragibe, visconde 
de Muritiba e visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Paes de 
Mendonça, Antão, Saraiva, Silveira da Motta e visconde 
de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 12 do corrente mez, do ministerio do 

Imperio, remettendo o autographo sanccionado da 
resolução da assembléa geral, que approva a pensão 
annual de 2:400$ concedida á marqueza de Sapucahy. 

Seis ditos, do mesmo mez, do ministerio da 
justiça, remettendo os autographos sanccionados das 
resoluções da assembléa geral: 

1ª Approvando a aposentadoria concedida ao 
desembargador da relação do Maranhão Affonso 
Cordeiro de Negreiros Lobato. 

2ª Concedendo um anno de licença com 
ordenado ao porteiro do tribunal do commercio e 
continuo da relação do Maranhão Gabriel Antonio 
Rebello. 

3ª Idem ao official da secretaria do tribunal do 
commercio da provincia de Pernambuco bacharel 
Augusto da Cunha Guimarães. 

4ª Idem ao desembargador da relação de 
Pernambuco José Felippe de Souza Leão. 

5ª Idem ao official da secretaria de policia da 
Côrte, bacharel Joaquim Hipolyto Ewerton de Almeida. 

6ª Idem do bacharel Manoel de Azevedo 
Monteiro, juiz de direito da comarca de Barbacena, em 
Minas Geraes. 

Ao archivo os autographos, communicando-se á 
outra camara. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PUBLICA. 

 
Dispensa a estudantes. 

 
A proposição sob n. 9 de 30 de Abril do corrente 

anno da camara dos Srs. deputados autorisa o governo 
a admittir a exame do 1º anno de medicina o estudante 
José Ignacio de Moura Arruda, depois de mostrar-se 
habilitado em historia, preparatorio que lhe falta. 

A commissão de instrucção publica, examinando 
os documentos que acompanham a proposição, 
deparou sómente com uma petição do referido 
estudante de data do 1º de 

Junho, retirando o requerimento anterior, em que havia 
solicitado a graça de que trata a proposição, por isso e 
pela regra que se tem imposto a commissão de 
resguardar, quanto fôr possivel, a observancia da 
disciplina nos cursos superiores, é de parecer: 

Que o senado não attenda á proposição referida. 
Sala das commissões, 14 de Junho de 1575. – T. 

Pompeu de Souza Brasil. – José Martins da Cruz 
Jobim. – J. I. Silveira da Motta. 

 
João Alves de Montes, matriculado no 1º anno 

medico e no 2º pharmaceutico da faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro, quer ser admittido a exame 
do 2º anno medico, depois de approvado no primeiro. 

A commissão de instrucção publica, coherente 
com a pratica que tem adoptado de não relaxar a 
disciplina do ensino superior por licenças que illudam a 
regra das matriculas nos respectivos cursos, é de 
parecer: 

Que o senado não adopte a proposição da 
camara dos Srs. deputados n. 38 de 7 de Maio do 
corrente anno autorisando o governo a concessão do 
favor solicitado. 

Sala das commissões, em 14 de Junho de 1875. 
– T. Pompeu de Souza Brasil. – J. M. da Cruz Jobim. – 
J. I. Silveira da Motta. 

 
José Augusto Pereira de Castro, alumno 

matriculado no segundo anno pharmaceutico da 
faculdade medica do Rio de Janeiro, quer ser admittido 
a fazer exame do 3º de que é ouvinte, depois de 
approvado no 2º. 

A commissão de instrucção publica entende que 
não se deve conceder, sem motivo, uma excepção á lei 
e disciplina do ensino superior, que fere a igualdade 
commum; por isso é de parecer: 

Que o senado não attenda á proposição da 
camara dos Srs. deputados n. 44 de 7 de Maio do 
corrente anno, que autorisa ao governo a conceder o 
favor pedido. 

Sala das commissões, 14 de Junho de 1875. – T. 
Pompeu de Souza Brasil. – José Martins da Cruz 
Jobim. – J. Ignacio Silveira da Motta. 

 
A commissão de instrucção publica examinou a 

proposição da camara dos Srs. deputados n. 45 de 7 de 
Maio do corrente anno, autorisando o governo a admittir 
a exame do 3º anno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro o pharmaceutico João Fernandes da Costa 
Thibáo, depois de habilitado em anatomia e physiologia; 
e, firme no proposito de manter a disciplina do ensino 
superior e de coarctar o prurido de solicitações 
constantes de dispensa nas leis e regulamentos que 
regem a matricula dos cursos superiores, é de parecer: 

Que o senado não adopte a proposição referida. 
Sala das commissões, 14 de Junho de 1875. – T. 

Pompeu de Souza Brasil. – J. Martins da Cruz Jobim. – 
J. Ignacio Silveira da Motta. 
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O pharmaceutico Candido Job de Carvalho, 
matriculado no 2º anno medico, e tendo ouvido as aulas do 
3º no anno anterior, requer autorisação para ser admittido 
aos exames do 2º o 3º annos. 

A commissão de instrucção publica, sempre no 
proposito de manter a disciplina dos cursos superiores e 
de evitar a continuação de solicitações ao corpo legislativo 
de dispensas de frequencia regular dos ditos cursos, é de 
parecer: 

Que o senado não attenda á proposição da camara 
dos Srs. deputados n. 49 de 7 de Maio do corrente anno, 
autorisando o favor do requerente. 

Sala das commissões do senado, 14 de Junho de 
1875. – T. Pompeu de Souza Brasil. – J. Martins da Cruz 
Jobim. – J. Ignacio Silveira da Motta. 

 
O alumno do 1º anno medico da faculdade da 

Bahia, Ceciliano Alves Nazareth, solicita o favor de ser 
admittido a exame do 2º anno, sob a condição de prestar 
exame de anatomia. 

A commissão de instrucção publica, no interesse de 
manter a disciplina do ensino dos cursos superiores, de 
cortar o abuso de dispensas de frequencia e matricula 
regular dos annos nos ditos cursos, quando motivo muito 
justo os não justifica, é de parecer: 

Que o senado não attenda á proposição da camara 
dos Srs. deputados n. 50 de 7 de Maio do corrente anno, 
concedendo o favor solicitado. 

Sala das commissões, em 14 de Junho de 1875. – 
T. Pompeu de Souza Brasil. – José Martins da Cruz Jobim. 
– J. Ignacio Silveira da Motta. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

Foi lido, posto em discussão e approvado o 
requerimento offerecido no seguinte 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 

PRIVILEGIADAS. 
 

Privilegio. 
 
A commissão de emprezas privilegiadas e obras 

publicas, a quem foi presente a proposição da camara dos 
Srs. deputados n. 101 de 31 de Maio do corrente anno, 
approvando o decreto n. 5285 de 19 de Maio de 1873, que 
concede a William Thomson, Cromwel Fleetwood Varley e 
Fleeming Senkin, privilegio exclusivo por 10 annos para 
usarem no Imperio dos apparelhos e melhoramentos de 
sua invenção, destinados ao serviço de telegraphos 
submarinos, não póde emittir um juizo seguro a 
semelhante respeito, visto como a dita proposição veiu 
desacompanhada de todo e qualquer esclarecimento ou 
informação. 

E’, portanto, de parecer que se peçam essas 
informações ao governo, se o senado se não julgar 
habilitado a prescindir dellas. 

Sala das commissões do senado, em 17 de Junho 
de 1875. – Uchôa Cavalcanti. – Nunes Gonçalves, Barão 
do Maroim. 

O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação 
de projectos de lei, indicações e requerimentos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

senador. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, pedi a 

palavra para apresentar um projecto, submettendo-o á 
consideração do senado. Deixo do justifical-o neste 
momento, porque, se me couber hoje a palavra, como 
espero, terei talvez de tratar do assumpto. E, se acaso 
esquecer-me ou deixar de o fazer, tomo desde já o 
compromisso de defender o projecto, quando vier á 
discussão. 

E’ este o projecto (lendo): 
 

PROJECTO DE LEI. 
 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Ficam isentos do alistamento e serviço 

militar: 
§ 1º Os brasileiros, que forem casados, salvo o 

caso de guerra interna ou externa. 
§ 2º Os que forem caixeiros, ou empregados de 

qualquer estabelecimento commercial e industrial, nacional 
ou estrangeiro. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R. – Silveira Lobo. 
O SR. PRESIDENTE: – Fica sobre a mesa para ser 

apoiado opportunamente. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Mendes de Almeida, Godoy e Cunha 
Figueiredo, e sendo introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. presidente. 

Prosseguiu a 2ª discussão do projecto do 
orçamento para o exercicio de 1875 a 1876, no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, 
abstrahindo das difficuldades naturaes, com que luto 
sempre na tribuna, e da indisposição que neste momento 
sinto, experimento acanhamento ao entrar neste debate. 

E, confesso minha fraqueza, este acanhamento 
provém de uma consideração pessoal. Vejo no ministerio 
actual o nobre visconde de Caravellas; suas relações de 
amizade para comigo, o respeito que tributo á sua 
probidade, á sua illustração e ao seu caracter fazem 
nascer em mim esse acanhamento. 

S. Ex., porém, reconhecerá sem duvida que, 
escravo como sou, do dever, não posso, por essa 
consideração, abandonar este posto, tanto mais, senhores, 
quando meus constituintes estão mais ou menos 
acostumados a ouvir-me tomar parte nas questões, que 
considero de alcance politico, 
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como, por exemplo, na questão da aposentadoria dos 
magistrados, e nessa ultima da perseguição da religião na 
pessoa dos seus bispos e do clero. 

Agora, quando cahem de maduros, se não de 
podres, os ultimos fructos da desastrada politica actual; 
agora, senhores, quando está presente á barra deste 
tribunal de contas o nobre ministro do Imperio, o mais 
trafego e descomedido dos instrumentos da ruina do 
systema representativo e da moralidade publica, essa 
estranheza podia subir de ponto no animo de meus 
constituintes, e dos poucos que costumam dar attenção ás 
minhas palavras. 

Eis os motivos por que entro no debate. 
Tambem não deixa de animar-me o não julgar 

esgotada a materia. Por parte dos oradores 
opposicionistas tem sido exhibida grande cópia de factos, 
como bases de censura plausivel e procedente contra o 
systema de gerir os negocios do Imperio; mas o nobre 
ministro não tem dado resposta satisfatoria, e, ainda que 
eu tivesse de insistir em muitos factos já apresentados na 
tribuna, estava no meu direito, fazendo-o, porque poderia, 
assim concorrer para compelil-o a dar explicações mais 
completas e que mais satisfaçam ao publico. 

Observo, senhores, que, na politica actual, dous 
papeis se desempenham; e esses dous papeis estão quasi 
que exclusivamente confiados a dous ministros somente. 
Não quero com isto dizer que os outros não tragam e 
concurso de tudo quanto está ao seu alcance, para auxiliar 
os collegas na tarefa de que elles só se encarregaram. 

O nobre presidente do conselho cuida de alinhavar 
saberêtes que, como sua consciencia presentemente lhe 
estará dizendo, pouco valem e para nada prestam; toma a 
si a acção e movimento do scenario, no qual representa o 
papel de protagonista, papel que aliás não é seu, porque o 
verdadeiro protagonista occulta-se na região inaccessivel. 

A prova desta asseveração eu a dou no facto de ter 
S. Ex. incumbido-se de levar á execução um programma, 
que não é seu, nem mesmo do seu partido. 

O nobre ministro incumbiu-se de sophismar e illudir 
o programma de seus adversarios. 

Do outro papel encarregou-se o nobre ministro do 
Imperio. S. Ex. trabalha por detraz dos bastidores e 
emprega-se na elaboração dos meios de vida do gabinete 
e da actual politica. Sobraça a cornucopia dos empregos, 
das graças e das gratificações, e, devido á elasticidade de 
consciencia que tem manifestado em seus actos, elle tem, 
como o favor desse orgão da abundancia, feito prodigios. 
A habilidade de S. Ex. consiste em formar maioria, em 
fabricar sequito. 

Eu, Sr. presidente, não conto com a approvação, 
mas, pelo contrario, com o estygma de todos os 
agraciados, dos funccionarios favorecidos, dos 
concessionarios e dos gratificados, bem como 
especialmente não conto com as boas graças dos 
trombeteiros assalariados. 

Sr. presidente, um facto, se tantos outros não 
houvesse, bastaria para firmar a verdade da asseveração 
que acabo de fazer. O nobre ministro do Imperio, graças a 
estes recursos, sabe e tem conseguido formar sequito. 

Alludo a essa occurrencia havida na secretaria da 
agricultura e a tudo quanto prova esses conchavos e 
combinações entre o nobre ministro e seus amigos. 

Senhores, não é de estranhar a divergencia entre 
membros do mesmo gabinete; é quasi mesmo impossivel a 
uniformidade de pensar a todos os respeitos em sete 
cabeças. Mas, para que as divergencias entre membros de 
um ministerio não appareçam em publico, estão marcados 
em sua vida intima os meios adequados, não só neste 
paiz, como em todos os paizes civilisados. 

As conferencias precedem ás reuniões em 
conselhos de ministros. Alli com franqueza emittem e 
dilucidam suas opiniões, indo assim mais ou menos 
concertados para essas outras reuniões, que são 
presididas pelo chefe do Estado. Ainda nestas é possivel 
que surjam discordancias, mas, se não são taes que 
vedem a continuação do gabinete, a prudencia e a 
discrição aconselham que fiquem em silencio, que não 
saiam ao publico. 

Mas como procedeu o ministerio? Reuniu os seus 
amigos, sujeitou differentes idéas á apreciação delles, e, 
achando-se divergentes á respeito de uma os dous 
ministros, unicos campeões do gabinete, submetteram a 
divergencia á votação, sahindo um triumphante. Refiro-me 
á idéa do nobre ministro do Imperio em relação á 
preferencia que S. Ex. dava e dá á eleição dos circulos. 

O nobre presidente do conselho, auxiliado pela 
opinião de coadjuvantes mais valiosos talvez, ou por 
qualquer outra consideração, porque, a dizer a verdade, S. 
Ex. não tem idéas proprias, viu-se constituido na 
necessidade de contrariar o seu collega e o 
pronunciamento dos amigos que o apoiavam na idéa 
opposta, sustentando a eleição por provincia. 

O publico foi informado de tudo isto. Desde que foi 
conhecida a divergencia do nobre presidente do conselho, 
seu collega do Imperio julgou-se constituido na 
necessidade de retirar-se do gabinete: pediu sua 
demissão. Diz elle que depois, instado pelos chefes do 
partido, não sei quaes são, e por conveniencia do mesmo 
partido, resolvera desistir dessa pretenção. Consulta seus 
amigos da camara, e estes lhe declaram que, fosse qual 
fosse a resolução que tomasse S. Ex., elles o 
acompanhariam, não se dedignando nem mesmo de 
passar pelas forcas caudinas e abraçar de novo uma idéa 
que haviam repudiado! 

Senhores, não se diga que esta questão é 
accidental em materia de reforma eleitoral; pelo contrario, 
é um commettimento ousado de regresso querer 
restabelecer um systema eleitoral condemnado pela 
experiencia, um systema que deu camaras unanimes e 
que fundou a omnipotencia do poder executivo neste paiz; 
um systema, consequentemente, que annullou a verdade 
das instituições que nos regem. 

Neste importante assumpto, qual é o papel que 
fizeram o gabinete e sua maioria? Adoptaram o sim e o 
não; mostrou consequentemente a maioria que não se 
guiava por principios, nem por convicções, que outros 
laços a ligavam ao nobre ministro do Imperio; mostrou que 
não fazia parte de um partido, mas era o sequito de um 
homem; mostrou que constituia uma verdadeira 
caudilhagem. E, senhores, se em politica não nos guiam 
os principios, o que ficam sendo os partidos ou as facções 
que militam nesse terreno? 

E’ claro, Sr. presidente, portanto, que o nobre 
ministro do Imperio traz a maioria presa a si por motivos 
não confessaveis. Essas adhesões são filhas do abuso, 
que se faz, 

 



224                                                                     Sessão em 17 de Junho 
 
da celebre cornocopia a que tenho alludido; e os factos 
convencerão ao senado e ao paiz de que eu não aventuro 
proposições temerarias, quando assim me exprimo. 

O ministro, e é extraordinario, veio ao parlamento e 
declarou que com effeito a idéa de sua predilecção era a 
eleição por districtos, idéa que, por conveniencias 
partidarias, resolvera abandonar; porém que, cousa 
extraordinaria! continuava a considerar como a melhor e 
preferivel. 

A maioria não tem vontade propria; está presa por 
esses motivos occultos e inconfessaveis, e disposta a 
seguir o nobre ministro em quantas evoluções elle fizer. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ um ministro digno de 

uma tal maioria, e uma maioria digna de um tal ministro! 
Senhores, a vida ou a governação dos povos livres 

se divide em duas grandes secções ou capitulos. Na 
primeira trata-se dos principios que tendem a converter-se 
em leis: trata-se de reformas. Na segunda trata-se de leis 
já feitas, que regulam os differentes ramos da actividade 
social; trata-se de tudo quanto chamarei propriamente – 
administração. 

Por isso que, Sr. presidente, as reformas concertam 
o presente e acautelam o futuro, ellas constituem a parte 
mais importante dessa mesma vida e ao mesmo tempo do 
programma de um governo qualquer. 

Entre nós, senhores, a opinião reclamava, e 
reclamava incessantemente, por algumas reformas. Eu 
não me occuparei de todas, porque teria de alongar-me 
demasiado; mas tratarei das que julgo sufficientes para 
demonstrar que na sua elaboração e realisação 
sacrificaram-se as idéas, que deviam presidir á confecção 
dessas mesmas reformas. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado; por 
exemplo, a da escola polytechinica e a da secretaria do 
Imperio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Tratarei de demonstrar 
que uma politica machiavelica arrancou a bandeira de um 
partido para entregal-a a outro e conseguiu sophismal-a 
illudindo as suas reformas. Podia fazel-o, Sr. presidente, 
rememorando cada uma das que teem sahido das forjas 
da actualidade; mas occupar-me-hei somente de duas, 
deixando mesmo de parte essa celebre reforma judiciaria, 
que veio complicar de um modo extraordinario a 
administração da justiça, essa reforma que tem por 
adminiculo o regimento de custas, encarecendo a justiça e 
collocando-a fora do alcance dos menos favorecidos da 
fortuna. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado; é uma 
verdade de facto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apezar do proposito de 
deixal-a de parte, sou tentado a observar que a justiça 
tornou-se impossivel no centro das provincias, não só pela 
carestia, como pela absurda organisação que se deu á 
administração dessa mesma justiça em todos os ramos e 
com especialidade na parte criminal. 

Reclamava a opinião a abolição dos subdelegados, 
pela razão sabida de serem agentes de livre nomeação e 
demissão do governo; era isto, em materia de organisação,

a primeira necessidade da reforma a fazer-se; mas na de 
que me occupo illudiu-se essa grande e justa aspiração do 
povo brasileiro. 

Exautorou-se, é verdade, os subdelegados, 
privando-os de muitas de suas attribuições; mas o governo 
não demittiu de si a faculdade da designação daquelles, 
que deviam de servir aos interesses da justiça; e como 
desempenhou essa incumbencia? Nomeando, Sr. 
presidente, tres substitutos dos juizes municipaes 
investidos da maior parte das attribuições dos 
subdelegados, em um esphera tão ampla, em que é 
impossivel administrarem justiça nas differentes parochias, 
e muitas são ellas, em muitos termos, cuja circumscripção 
está sob sua jurisdicção. Assim tive de observar na 
provincia, que tenho a honra de representar, que muitas 
vezes os individuos envolvidos em processo criminal 
achavam-se privados, por effeito0 dessa pessima 
organisação, das garantias do processo, que a lei lhes 
assegura. Podera e posso, Sr. presidente, individuar 
factos; mas em these é o que se segue: sabe o senado 
que nos logares centraes não ha cadêas senão nas sédos 
dos municipios; preso o individuo em uma parochia 
distante 10, 12, 15 e mais leguas, é remettido para a cadêa 
da séde do municipio; se acontece que não ha na parochia 
nenhum dos tres supplentes do juiz municipal 
encarregados da administração da justiça criminal, elle tem 
de esperar occasião em que compareça algum e em 
muitos municipios são 4, 6 e 10, e mais as parochias de 
que cada um se compõe, succede assim em Minas; por 
conseguinte, preso o individuo e não havendo quem lhe 
faça processo, tem de ser remettido para a capital. 

As autoridades centraes não dispoem de força 
sufficiente para conducção dos presos. De forma que 
quando se chega a instaurar o summario, achando-se 
distante e preso o paciente do mesmo, acontece que se 
faz a inquirição á sua revelia, e fica elle privado da salutar 
garantia que lhe dá o art. 142 do codigo do processo 
criminal. 

A tão estupendo defeito desta reforma, em cuja 
analyse não me posso demorar, porque tenho outros 
assumptos importantes que de preferencia fazem objecto 
de meu discurso; a este defeito accresce o celeberrimo 
regimento de custas, com toda a razão profligado como um 
gravame injustificavel sobre o povo... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...e em materia, 

senhores, em que o Estado, no meu entender, tinha 
obrigação de cumprir o seu dever, sem onus pecuniario 
algum. 

Mas, senhores, passemos ás duas ultimas reformas 
sophismadas pela actualidade. 

Figura em primeiro logar a do recrutamento. E’ uma 
verdade, Sr. presidente, que grandes queixas se 
levantavam contra o systema da caçada humana. E’ uma 
verdade de grandes abusos se fizeram das leis relativas ao 
recrutamento, embora não fossem ellas as culpadas da 
maior parte de taes abusos. 

Mas, senhores, porque eram principalmente más 
estas leis? Em meu entender por tres motivos. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A execução sobretudo 
sempre foi pessima. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – O primeiro pelo 
constrangimento, pela coacção que levava o individuo a 
prestar ao estado um serviço contra sua vontade; o 2º pela 
falta de remuneração conveniente a esse serviço, de cuja 
prestação se carecia; o 3º pela sujeição do cidadão a 
castigo aviltante. 

Estes tres males, Sr. presidente, foram removidos 
na reforma actual? Certamente que não. 

Senhores, não se diga que é utopia querer o 
banimento do serviço obrigado, do serviço não 
remunerado e do castigo aviltante. Pelo contrario, 
senhores, a insistencia na continuação destas idéas é que 
importa um insulto á civilisação desta sociedade, e um 
attentado contra o direito de todos os cidadãos. 

O que faz, senhores, o particular ou o Estado 
quando carece de um serviço qualquer? Procura quem o 
possa prestar e contrata com elle o preço desse serviço, 
porque de outro modo não ha caminho licito de obtel-o, 
sem onus nenhum e muito menos o de aviltamento á que 
alludi do castigo corporal. 

Entre nós despoja-se o cidadão desse direito; ao 
contratar o seu prestimo ou seu serviço, despoja-se-o do 
preço desse serviço, causa-se-lhe uma verdadeira 
espoliação injustificavel e ainda mais se o sujeita á 
ignominia do castigo aviltante. Terá a sociedade direito 
para tanto? Certamente que não. 

Agora, Sr. presidente, vejamos o grande mal da 
reforma, que tornou peior a condição do brasileiro, que foi 
mais nociva aos destinos do paiz do que o systema do 
recrutamento que ella substituiu. 

Esta reforma, senhores, é uma ameaça formidavel 
contra as liberdades publicas, porque constitue em viveiro 
um grande exercito de 250 ou 300:000 homens, á 
disposição de um só homem, do chefe do Estado, daquelle 
que tem em suas mãos pela constituição o direito de fazer 
a paz ou declarar a guerra. E’ de um alcance politico 
formidavel; creou-se maior facilidade para se jogarem os 
destinos do paiz; creou-se maior facilidade para o systema 
compressor das liberdades publicas, porque de quanta 
mais autoridade o poder estiver armado, de quanta maior 
somma de meios dispozer, tanto mais perigo correm os 
direitos dos cidadãos. 

Mas, senhores, desçamos aos meios organicos 
desse novo e terrivel systema, a todos os respeitos peior e 
mais compressor que o systema passado. Mesmo nos 
tempos coloniaes, os governos despoticos da metropole 
respeitaram e consagraram em suas instrucções e leis 
uma isenção, que a nova reforma calcou aos pés. Alludo, 
senhores, á isenção dos casados, a primeira que faz 
objecto do projecto, que tive a honra de submetter á 
consideração do senado. 

Em todos os Estados, Sr. presidente, a promoção 
do crescimento da população foi sempre assumpto de 
solicitude dos governos que por ellas se interessam; em 
todo o Estado a fundação da familia mereceu sempre o 
respeito e acatamento dos poderes que faliam em nome 
dos interesses sociaes. No Brasil não; nem o sagrado laço 
do matrimonio foi respeitado no cidadão indicado como 
praça para prestar obrigatoriamente esse serviço. 

E com que crueza, senhores? A época mais 
adequada para o matrimonio é sem duvida essa 
consagrada na lei, 

aquella que o sujeita ao serviço do recrutamento. 
Contrahido o casamento, fundada a familia, vindo os filhos, 
elles estão no risco permanente, desde que não possuam 
dinheiro, que não é dado a todos, para comprar a si proprio 
á sociedade, de ver a mulher em forçada viuvez, assim 
como os filhos em forçada orphandade. E’ isso uma 
crueza, meus senhores, é isto falta de respeito a um 
direito, levada muito mais longe do que nos tempos 
coloniaes. 

E, senhores, eu usarei de uma comparação para 
mostrar-vos quanto odiosa, quanto desrespeitosa é essa 
disposição legal dos direitos de cidadão brasileiro. 

Na lei de 28 de Setembro de 1871, legislando-se a 
respeito de escravos (não se tratava de cidadãos 
brasileiros), teve o legislador a cautela de consagrar a 
prohibição da separação dos escravos, que fossem unidos 
pelo laço matrimonial. 

Ainda mais: nossa lei respeitou-se os direitos da 
maternidade, equivalentes sem duvida aos da paternidade, 
senão mais valiosos, para que em caso nenhum se 
podesse separar da mãe o filho menor de 12 annos. E 
porque, senhores? Porque considerações religiosas, 
attenção a sentimentos humanitarios, dignos de ser 
respeitados, aconselhavam essa prohibição. 

Em relação aos cidadãos brasileiros nem isto 
acautelou-se; elles foram collocados em posição mais 
desfavoravel do que aquella em que a legislação actual 
colloca os escravos. Os escravos casados não se 
separam; os que teem filhos menores não os vêm 
arredados de si; mas o cidadão brasileiro indicado para ser 
despojado de seus direitos e sujeito a ignominioso castigo, 
é separado de sua mulher e filhos, deixa-os entregues aos 
váe-vens do acaso e á miseria dahi proveniente. 

E’ uma lei crudelissima em relação a esse ponto 
consagrado, como já disse, no projecto que tive a honra de 
offerecer á consideração do senado. 

Vamos, Sr. presidente, a outra disposição da lei de 
conscripção, que tambem faz objecto de outro artigo do 
projecto a que acabo de alludir. 

A lei foi altamente inconveniente ainda a outros 
respeitos. 

E’, senhores, um direito que cabe a todo o povo o 
de ter commercio nacional. Essa profissão, por via de 
regra, tem sido sempre protegida nas leis de organisação 
dos exercitos. Se em these isto assim é, em relação ao 
Brasil assume proporções de muito maior interesse, 
porque elle não possue ainda commercio nacional. 

Sr. presidente, eu que reconheço a necessidade de 
attender-se a essa grande aspiração futura do meu paiz, 
não quero que se empreguem medidas restrictivas. Não; 
eu quero que se respeite a liberdade que tem cada um, 
nacional ou estrangeiro, de, neste paiz, escolher a 
profissão que bem lhe approuver. 

Mas o que desejo ardentemente é collocar os meus 
conterraneos em pé de igualdade com todos os outros 
concurrentes. A lei fechou-lhes a porta para a profissão de 
caixeiro, contra o que dispunha a antiga legislação que 
isentava do serviço militar tres caixeiros nas casas de 
grosso trato, dous nas de médio e um nas de pequeno. 
Creou-se, portanto, assim um obstaculo á aspiração 
nacional. 
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Em que occasião, Sr. presidente? Quando o paiz 
começa a despertar dessa posição excepcional, em que se 
acha o brasileiro relativamente ao commercio, quando em 
mais de uma provincia anda em voga a idéa cuja solução 
se pede. 

Na provincia de Sergipe a assembléa legislativa 
reconheceu a necessidade de quebrar o monopolio, que os 
estrangeiros fazem do commercio maritimo; e 
consequentemente impôz uma certa quantia como tributo 
ás casas estrangeiras que se abrissem. O governo 
resolveu declarar ao presidente daquella provincia que 
devia sustar a execução dessa lei, reconhecendo sem 
duvida o que acabe de dizer, isto é, que a idéa tinha 
grande voga em muitas provincias. 

E, ao contrario do que devia fazer, expediu outro 
aviso-circular sobre identico assumpto a todas as outras 
presidencias, sendo o motivo desta circular o 
conhecimento do movimento da opinião a respeito deste 
objecto; porque não é costume, além de um aviso que 
resolve uma duvida qualquer, fazer outro, communicando 
essa mesma solução, como no caso presente se fez. 

Espero, Sr. presidente, que o senado reconhecerá 
essa grande necessidade da actualidade; que o senado, 
attendendo ao meu projecto, desfaça o injusto rigor da lei 
neste dous pontos. 

Senhores, esta é uma necessidade mais palpitante 
do que talvez se pensa. Julgo impossivel que os brasileiros 
possam accommodar-se com gravames tão grandes e tão 
pouco justificaveis. 

Não tenho, nem nunca tive a pretenção de prever o 
futuro; mas seja-me licito recordar que levantei aqui a 
minha voz pedindo o adiamento da lei sobre pesos e 
medidas. Fiz então vêr a inconveniencia de applicar-se 
uma penalidade, tanto pecuniaria, como de prisão a um 
povo que de nenhum modo achava-se habilitado para 
desempenhar as exigencias da lei. Factos estrondosos 
vieram justificar em grande parte a justiça da minha 
reclamação, aliás desattendida. 

O alcance, o funesto alcance das disposições da lei 
de conscripção é muito maior. Não só perturba a vida 
industrial do paiz, levando o desassocego a differentes 
profissões, não só afflige as familias, como sobresalta a 
todos nós, ataca de frente direitos sempre respeitados pela 
legislação e mantidos em nossos costumes. 

Não é licito zombar da longanimidade e paciencia 
de um povo até esse ponto. 

Senhores, eu fallo tendo já observado alguma 
cousa a este respeito: amigos meus e pessoas 
indifferentes teem se dirigido a mim, consultando-me sobre 
o meio de resolver e conjurar males, com que os ameaça a 
lei de que me occupo, e especialmente as disposições de 
que acabo de tratar. 

E, senhores, quando na Europa as populações 
fogem espavoridas da acção da conscripção, é neste paiz 
que se a quer estabelecer! 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Que ella se vem 
aninhar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Justamente. 
Mas, dizia eu, tenho visto a repugnancia quasi que 

invencivel que muitos amigos meus, que muitos cidadãos, 

com quem não tenho relações taes, mostram a respeito 
desta lei. 

E, senhores, se é importantissimo considerar que 
nessa attribulação teem-se lembrado até de naturalisar-se 
cidadãos americanos, não se deve affrontar assim a 
repugnancia de um povo, fundada em seus brios, em seus 
sentimentos de honra e de dignidade, na sustentação dos 
direitos, que os isentam de onus como esse que profligo. 

De maneira, senhores, que dá-se este odioso: que 
o Brasil, por effeito dessa lei terrivel, e que o instincto do 
povo com razão chama lei de escravidão, ficou paiz apto e 
commodo para residencia do estrangeiro e inhospito para 
os seus filhos; o estrangeiro póde casar-se, ter filhos e 
educal-os, o brasileiro está privado desse direito; e 
estrangeiro póde entregar-se á lucrativa e commoda 
profissão do commercio, ao brasileiro veda-se esse 
facundo meio de vida. 

O SR. FIGUEIRA DE MELO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, esta 

consideração, assim mesmo desalinhadamente exposta, é 
de muito peso e reclama toda a attenção da parte dos 
poderes do Estado. 

Não se pense, senhores, que eu venho aqui fazer 
reviver ou despertar o sentimento de bairrismo. Não: eu 
quero que neste paiz os estrangeiros gosem de tantas 
vantagens quantas gosam os brasileiros; mas acho odioso 
e aviltante que se trate aquelles com mais consideração, 
que se os rodeie de privilegios, que se lhes facilitem os 
meios de vida e que se ponha o filho da terra em 
condições somenos e aviltadas. 

Eu, senhores, que sou rigoroso sectario dos 
principios; que considero a coherencia um brasão de honra 
e de gloria, penso que teria desculpa o patriota, que 
aventasse a necessidade de alguma restricção no 
desenvolvimento do commercio estrangeiro, como, por 
exemplo, estabelecendo-se desde já que nenhuma casa 
se podesse abrir sem caixeiro brasileiro, para ir habilitando 
os filhos do paiz a entrar em competencia com os 
estrangeiros, para assim ir-se pouco a pouco tratando de 
quebrar esse monopolio, que desaira o Brasil. Mas, Sr. 
presidente, por amor dos principios, pelo seu maior 
rigorismo possivel, eu não vou até lá, e contento-me com 
estabelecer apenas a igualdade, sem nenhuma medida 
restrictiva desse direito, que reconheço ter todo o homem 
de escolher a quem empregue em seu serviço. 

Muito longe, Sr. presidente, poderia ir, se quizesse 
dar a este assumpto todo o desenvolvimento a que se 
presta. Finaliso este topico, dizendo que foi por esta fórma 
sophismada a aspiração do povo brasileiro em relação á 
reforma dessa violenta lei do recrutamento, porque tenho 
com estas breves considerações demonstrado que mais 
cruel e oppressora é a que a substituiu. 

Outra reforma sophismada é a eleitoral. 
Sr. presidente, essa intenção de annullar o systema 

representativo em nenhuma outra parte, em nenhuma 
outra medida se revela tanto como no projecto de reforma 
eleitoral, apresentado, por um dos membros do gabinete. 
Esse exquisito voto uninominal e esses quocientes, outra 
cousa não são senão o banimento dos partidos, como 
forças unicas que podiam resistir á omnipotencia do poder 
executivo. 
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E nem pareça, senhores, que se mudou cousa 
alguma em attenção aos reclamos da opinião; queria-se na 
legislação da guarda nacional, na do recrutamento e na 
judiciaria, reformas que garantissem a liberdade do voto e 
consequentemente a verdade do systema representativo. 
Este falseamento foi confessado; as causas são 
conhecidas e apontadas todos os dias desde muitos 
annos. 

A esse respeito, porém, nada se fez, nada se 
adiantou e o pouco que eu já disse em relação á reforma 
judiciaria de sobejo o prova. Ao contrario, foram deixadas 
em seu vigor ou substituidas por outras peiores, as leis que 
servem de causa efficiente a este máo resultado – o 
falseamento do systema. Estabeleceu-se somente o pleito 
da reforma eleitoral no terreno do processo. A intenção do 
governo não illude a ninguem: não quer que o cidadão 
brasileiro tenha garantias, quer dispor de camaras suas, de 
maiorias artificiaes, feitas como a que actualmente existe 
na camara dos Srs. deputados. 

Reconhece o alcance dos meios que na legislação 
tem para isso, e, por este motivo, contente-se com dous 
terços do numero dos deputados; mas, querendo dar 
respiro á opinião, destina-lhe a terça parte do eleitorado. 
Senhores, isto mesmo é illusorio e póde dar logar a maior 
escandalo. A eleição, sendo por provincias, como vae ser, 
porque o governo o quer e elle póde tudo em nosso paiz, 
fará o governo não só as maiores como as minorias, terá 
os dous terços e mais o terço, como é facil demonstrar. 

Se a provincia tem, por exemplo, 1.000 eleitores, o 
governo, que conhece a efficacia do seu systema, systema 
que leva o desanimo, ás localidades e que assim 
generalisa mais facilmente o triumpho, sabe que as 
opposições poderão fazer apenas 200 eleitores ou pouco 
mais; o governo fica com 800 eleitores que lhe é facil 
distribuir entre deputados e supplentes. 

E, senhores, esse expediente é um embuste 
revelador da animadversão que vota o governo ao 
systema, desde que não se consagrou, como unico meio 
capaz de realisar a idéa, o direito das minorias das 
parochias elegerem seu eleitorado. Se estas elegessem 
seus eleitores, e se estes elegessem deputados seus, 
banir-se-ia assim a possibilidade da fraude do governo; 
mas disto não cogitou elle. 

Emfim, senhores, está estabelecido que no nosso 
paiz não querem os poderes da terra que o preceito da 
constituição, que consagra a soberania do povo, que lhe 
dá intervenção em seus negocios o self-government, seja 
uma realidade entre nós. 

E é por isso que se tomam todas as medidas e 
precauções, ainda as mais desarrozoadas e perfidas para 
acastellar o poder nas mãos de um só homem, como tem 
estado até o presente e continuará a estar emquanto o 
systema representativo for um embuste, uma mentira, 
como de presente o é. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Isto foi mesmo 
confessado pelo governo na falla do throno. 

O SR. ZACARIAS: – Sem duvida, é a falla do 
throno que proclama essa triste e acabrunhadora 
realidade. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Ao menos é uma triste 
confissão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Para isto, senhores, 
para formar maiorias que levam a effeito um tal systema, 
os ministros governam este paiz, como bem lhes apraz, 
sem nenhum respeito á lei; os ministros ficam autorisados 
a commetter toda a sorte de illegalidades, de violencias, de 
immoralidades, de desperdicios que julguem precisos para 
a mantença do sequito que deem apparencia de legitima á 
marcha desastrosa que levam as instituições do paiz. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado, muito 
bem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – De maneira, Sr. 
presidente, que promettem-se reformas, lança-se mão de 
um manejo só usado no corso e para o emprego do qual é 
preciso a ausencia dos sentimentos que mais nobilitam o 
homem entre elles: o do brio, da lealdade, da dignidade, 
arvora-se uma bandeira neste barco... não o qualificarei, 
occupado pela governação do Estado; sophisma-se esta 
bandeira, atraiçôa-se e proclama-se que ficaram satisfeitas 
as aspirações ou realisadas as inscripções nella 
existentes. 

Em relação, senhores, ás reformas, contento-me 
com o que tenho dito. 

Passarei agora ao segundo capitulo da governação, 
a saber: o da administração, dos actos praticados pelo 
governo, e vou provar que elle é coherente nesse systema 
de deslealdade, de menoscabo á justiça e á moral em todo 
seu proceder. 

Neste terreno, Sr. presidente, o facto que primeiro 
acode á lembrança de quem se occupa de analisar a 
marcha do governo actual é exactamente aquelle que 
tambem mais afflige a consciencia de todos, é a 
perseguição iniqua, que está soffrendo a santa religião 
catholica apostolica romana na pessoa de seus bispos e 
do clero. 

Senhores, os nobres ministros, especialmente o 
nobre ministro do Imperio não respondem, não justificam 
as censuras que se lhes faz; o seu recurso conhecido é ou 
recriminar ou ladear, illudir a questão. Em relação a esta 
foi o nobre ministro do Imperio arguido de haver promovido 
iniquamente o processo e condemnação dos bispos; 
taxou-se de illegal todo o procedimento do governo em 
relação a um tal assumpto. S. Ex. tocou em circumstancias 
accidentaes; não mostrou, porém, de modo algum que o 
governo nessa perseguição se achasse acobertado pela 
lei, se firmasse em terreno legal. 

Senhores, defendendo o direito do clero, dos 
bispos, da Igreja, estou exactamente no mesmo terreno 
em que me achava, quando defendi o direito dos 
magistrados; profligo um abuso do poder, profligo um acto 
de violencia e despotismo, praticado sem autorisação 
legal: alli aposentava-se sem lei; aqui persegue-se, 
condemna-se tambem sem lei. 

Senhores, para que haja o crime do art. 96, que é 
oppor obstaculo á ordem legal do poder executivo; para 
que haja qualquer acto punivel de desobediencia ou 
resistencia, é mister que a ordem a que se resiste ou se 
oppõe obstaculo ou se desobedece, seja legal; é requisito, 
sine qua non, não ha obrigação da parte daquelle a quem 
se intima a ordem. 

Era obrigação, portanto, do nobre ministro, para 
mostrar-se na altura do logar que occupa, provar que o 
governo se achava revestido de legalidade, quando 
mandava submetter á processo os bispos, qual a lei donde 
a 
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respectiva ordem dimanava, convencer-nos de que não 
eram, victimas do capricho, nem de paixões ou interesses 
inconfessaveis, os bispos ou o clero, que faziam objecto 
dessa perseguição. 

Sr. presidente, pela nossa legislação, todos os que 
habitam este paiz teem jus á protecção da lei, ao respeito 
de seus direitos individuaes, e isto, Sr. presidente, seja 
qual fôr a profissão, seja qual fôr a condição do individuo. 

Os bispos, os padres, por vestirem batina, não 
estão exceptuados desse favor ou dessa disposição da lei 
Exerce um direito de homem quem escolhe uma profissão, 
quem abraça o logar de ministro de uma seita ou religião 
qualquer. Em relação ao catholicismo, ainda que não fosse 
privilegiado na nossa legislação, não se póde negar nem 
ao padre nem ao simples fiel, esse direito, essa protecção 
igual. E’ propugnando por isto que tenho profligado a 
perseguição de que me occupo. 

O governo, senhores, procedeu prepotentemente. 
Eu já tive occasião de demonstrar que em toda nossa 
legislação está resalvada da esphera das attribuições civis 
e politicas do Estado a materia espiritual. Em relação ao 
privilegio de tribunal, a lei que o consagra diz que elle tem 
competencia sobre os bispos nos crimes communs, mas 
exceptua, como devera, os crimes espirituaes. Toda a 
outra legislação que existe trata do processo, é verdade, 
do recurso á Corôa; mas essa legislação caducou entre 
nós, como demonstrei, por falta de attribuições por parte 
do poder real para tomar conhecimento desse recurso. 
Não valem argumentos, nem citações de legislação 
estranha contra este raciocinio, porque em um paiz 
constituido, a somma de cada um dos poderes é a das 
attribuições, que a constituição lhes confere, e eu percorro 
os dous artigos da constituição que conferem attribuições á 
Corôa e em nenhum delles encontro a de tomar á Corôa e 
em nenhum delles encontro a de tomar conhecimento 
desse recurso. E’ verdade que allegam, como argumento 
de maior força, que o conselho de Estado está autorisado 
pela lei da sua creação a consultar sobre negocios 
ecclesiasticos; mas ha muitos outros negocios sobre que 
póde o conselho de Estado consultar, e desde que a Corôa 
não está investida da attribuição de tomar conhecimento 
desse recurso, é claro que não póde dar-lhe ou negar-lhe 
provimento. 

São elles os dous argumentos que mostram a 
incompetencia do governo. A materia é de sua natureza 
espiritual e para materia espiritual o governo não tem 
competencia alguma. 

Sr. presidente, para mim a questão do padroado 
reduz-se a examinar quaes as attribuições que na 
constituição foram deixadas á Corôa sob esse titulo. São 
bem poucas: nomeação dos bispos, provimento dos 
beneficios e o placet. 

Não vejo meio de enxertar em nenhum dos 
paragraphos do art. 102, que tratam de taes attribuições, 
essa faculdade para tomar conhecimento de recursos. 

Em relação ao placet, entendido como se deve 
entender, não se deriva tambem dahi argumento, pelo qual 
o governo se justifique. 

O nobre senador pelo Ceará disse que o art. 5º, que 
transportou para nós a religião catholica como religião do 
Estado, transferiu-nos tambem o padroado, que exercia, a 
monarchia portugueza. 

Senhores, não vejo meio logico para inferir da 
disposição, que consagrou a religião catholica como 
religião do Estado, a doutrina, pela qual se quer que vigore 
a legislação civil e politica de outro paiz em relação a essa 
mesma religião. 

Nem sei, Sr. presidente, a que vem na questão que 
se discute essa outra da preponderancia entre a Igreja e o 
Estado. 

Já tive occasião de dizer nesta casa que são duas 
sociedades differentes, duas soberanias que coexistem no 
mesmo territorio, sem se chocarem; porque a diversidade 
de sua missão e do seu fim permitte essa coexistencia. 

E, senhores, não vejo perigo algum nisso para as 
liberdades do paiz, eu que tão zeloso sou dellas. Desde 
que a Igreja, não usa, nem póde usar de coerção a 
nenhum respeito; desde que os seus meios se refiram á 
admoestação e persuasão; desde que são meios brandos 
e suasorios, não ha possibilidade de choque, nem esse 
imaginario perigo, que existiu em uma época que passou, 
ha muitos seculos, de invasão do poder da Igreja na 
esphera do poder do Estado. 

Basta dizer que não dispõe de nenhum meio 
coercitivo, em relação aos direitos politicos, nem em 
relação aos direitos civis. Se ha restricção no assumpto, a 
culpa é do Estado, que tomou a si o casamento como base 
da sociedade matrimonial, e lhe pediu o juramento como 
condição para a posse dos empregados. Isto não significa 
invasão por parte da Igreja. E, senhores, emquanto houver 
catholicos, tanto o matrimonio como o juramento, tanto o 
baptisamento, como enterro, hão de ser feitos segundo os 
ritos catholicos. O casamento, sem offensa de brio, não 
póde ser contrahido por catholicos fóra das condições da 
sua igreja. 

E’ exquisita e até redicula a pretenção daquelles 
que, se collocando fóra da Igreja catholica, descrendo de 
seus ministros e menoscabando os seus sacramentos, 
querem, entretanto, forçal-a contradictoriamente a lhe 
prestar seus beneficios! 

Não vejo razão para essa guerra feita ao 
catholicismo, e deploro que o governo continue nesta 
politica ruinosa, que começa a produzir os seus effeitos. 
Tirada a força moral aos bispos, já vão apparecendo 
deserções do gremio da Igreja, e padres discolos 
prevalecem-se deste baralhamento, desta balhurdia, para 
favorecerem os interesses e os caprichos dos inimigos da 
religião catholica. 

Em relação a este assumpto, contento-me com o 
pouco que deixo dito, e passo a occupar-me da 
administração das provincias. 

O nobre senador pela Bahia, o Sr. Saraiva, trouxe á 
discussão a politica do governo, em relação ás provincias, 
especialmente em relação as das Alagoas e de 
Pernambuco, e, censurou a conservação de presidentes 
repellidos pela opinião de suas provincias. 

Fallarei em primeiro logar da de Pernambuco, 
presidida, na época a que alludiu o nobre senador, pelo Sr. 
Henrique Pereira de Lucena, hoje desembargador. 

O nobre senador censurou o governo por conservar 
naquella provincia um presidente que tão antipathico e 
inhospito se tornara á opinião de seus adversarios; e o 
nobre ministro do Imperio não só defendeu a seu modo, 
esse presidente, como até o cobriu de encomios. Vejamos 
o que tanto celebrisou esse presidente e o tornou tão 
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digno dos elogios do nobre ministro, e apreciemos os 
factos de 14 e 16 de Julho, esses disturbios havidos na 
capital de Pernambuco, ao que se diz, por motivos 
religiosos. 

Disse S. Ex. que no dia 14 alguns liberaes foram 
entender-se com o Sr. Lucena, para communicar-lhe que 
tinham de acompanhar uma manifestação popular, que se 
fazia ao digno deão, o Sr. Faria, então suspenso pelo 
digno bispo de Olinda. Referiu que com effeito esta 
manifestação se fez, que se leram differentes discursos 
mais ou menos exaltados no logar da reunião, e que 
depois, retirando-se o povo, que para esse fim se reunira; 
appareceram alguns disturbios, de que resultaram 
desacatos ao collegio dos jesuitas e á typographia do 
jornal a União. 

S. Ex., porém, omittiu uma circumstancia e é que o 
presidente e as autoridades principaes da provincia não 
tomaram as providencias que podiam e deviam ter tomado 
para evitar esses disturbios; S. Ex. não referiu que o major 
Bento Luiz da Gama sahira do quartel com uma força para 
acudir o collegio, que era victima dos revoltosos; não disse 
que o commandante das armas fez recolher esse official, 
que tempos depois foi submettido a conselho de guerra, 
pelo facto de não haver acudido ao logar do conflicto, 
estando por isso preso mez e meio na fortaleza do Brum, 
até ser absolvido, creio eu. 

S. Ex. tambem não referiu que, quando se 
queimava a typographia da União, passava pelo logar, 
rindo-se, o commandante das armas, o qual, tendo perto 
força de que podia lançar mão para evitar aquelle acto, 
que direi de canibalismo, não tomou essa providencia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas, senhores, não foi 

por nada disto que o Sr. Lucena ganhou as suas dragonas 
de coronel ou essa beca do desembargador, com que o 
honrou o governo; foi pelos factos que vou referir e que o 
senado e o paiz verão se são dignos da remuneração dada 
e dos elogios feitos pelo nobre ministro do Imperio. 

Acredita na cidade do Recife muita gente de bom 
senso e imparcial que o presidente Lucena, para cortejar a 
popularidade, nada fez do que poderia ter feito nos 
acontecimentos de 14 de Maio; mas, que, vendo nesse 
mesmo dia e no seguinte reprovados pela população e por 
toda gente sensata aquelles desatinos, assentou de 
emendar a mão. Vejamos como procedeu. 

No dia 15 annunciou-se nova reunião no largo do 
Palacio. Houvesse ou não participação á policia, o que 
creio ter havido, o certo é que no dia 16 appareceram nas 
esquinas de todas as ruas cartazes annunciando essa 
reunião á tarde. A presidencia, portanto, estava prevenida 
com a precisa antecedencia de que uma tal reunião ia ter 
logar. 

O que deveria fazer o Sr. Lucena? Em vez de ter 
mandado illegal e arbitrariamente, com a mais censuravel 
e criminosa violencia, que o commandante das armas, á 
testa de um piquete, fosse intimar o povo e dispersal-o, 
empregando a espada e a pata do cavallo, outros eram os 
meios de que um presidente sensato e prudente teria 
lançado mão. 

Devo dizer, Sr. presidente, que este attentado – o 
espadeiramento dos Srs. Drs. José Marianno Carneiro e 
outros de cujos nomes agora não me recordo, foi o 
resultado, não só dessa culpavel imprevidencia do 
presidente, como dessa intervenção indebita da força 
publica. Além 

desses, muitos outros foram espadeirados, tantos quantos 
os alcançados pela cavallaria que os perseguia. Repito: 
como devera ter procedido o presidente? Desde que lhe 
constou que havia nova reunião no espirito daquella que 
produzira os attentados do dia 14, o seu dever era tel-a 
prevenido, era ter mandado postar forças nas avenidas da 
praça, para que não fosse possivel tal reunião. 

Sr. presidente, fallo por mim. Quando assumi a 
presidencia de Pernambuco, fazia reuniões o Sr. Borges 
da Fonseca, distincto pelos seus talentos, pela sua 
eloquencia, pelas suas idéas populares e pela influencia 
que sabia exercer sobre as massas; fazia elle reuniões 
numerosas, e, como nessas reuniões tinha a imprudencia 
de aconselhar desacatos a direitos de estrangeiros, que 
deviam ser tão protegidos como os brasileiros, julguei 
conveniente obstal-as; mas como procedi? Mandei intimar 
por autoridade competente aos reunidos, para que se 
dispersassem e, por meios pacificos e brandos, consegui 
que acabassem essas reuniões, que tomavam o caracter 
de perigosas. 

Como procedeu o Sr. Lucena? Não só não 
preveniu, como, depois de reunido o povo, procedeu 
ilegalmente. Está na lei que se mande, pela autoridade 
competente, intimar uma, duas ou tres vezes 
pacificamente, empregando-se os meios de que resa a 
mesma lei, a dispersão dos reunidos; e, se estes, depois 
de intimados, persistem no seu intento e não se 
dispersam, então tem logar o emprego da força; mas o Sr. 
Lucena não fez esta intimação. 

E’ certo que se diz que um delegado de policia, o 
Dr. Pedro de Albuquerque Autran, fez esta intimação. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A que estado se acham 
reduzidas as provincias! 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Se isto foi assim... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Foi assim. 
O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Já mostrei aqui o 

contrario. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não o ouvi. 
Mas, senhores, eu tenho o testemunho de pessoas 

de credito do Recife, que dizem que este magistrado nem 
se quer se achava presente na occasião em que a violenta 
dispersão se dava e suspeitasse que a obtenção do logar 
de juiz de direito do Ipú foi devida a prestar elle o seu 
nome para attenuar com essa imaginaria diligencia a 
illegalidade do procedimento do presidente da provincia. 
Quem assim inflinge a lei, quem assim comprime, violenta 
e espanca o povo, quem assim menospresa a população 
de uma cidade tão importante e tão adiantada como é o 
Recife, longe de merecer os encomios do nobre ministro 
do Imperio, devia ser sujeito a punição. 

Ha outro facto, senhores, que, se não é tão violento, 
é mais villanesco: o desse convite do presidente Lucena 
aos vigarios da capital, logo no começo do conflicto 
religioso, para que fossem a palacio. O intuito do 
presidente manifestado aos vigarios, era: ou allicial-os, por 
meio de promessas, a abandonar os seus pastores, seus 
bispos, para se ligarem ao governo, ou ameaçal-os com 
todo o rigor da lei criminal se acaso seguissem áquelles, e 
desobedecessem ao governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, entendo 
que nada ha menos digno, menos proprio de um 
presidente que se presa, do que jogar a intriga e a sizania 
entre subditos e superiores, por meios taes como estes 
que confessadamente praticou o presidente Lucena. E, 
senhores, essa vexação commettida pelo agente do poder, 
essa diligencia para anarchisar a igreja catholica no paiz, 
esse esforço o mais reprovado possivel, tem produzido e 
vae produzindo os seus feitos. E’ confiado nessas 
intenções do governo ou de seus agentes, que os padres 
Arêas desertam do gremio do catholicismo e se convertem 
em instrumentos de seus inimigos. 

Ainda hoje, senhores, lemos com estranheza e 
admiração um telegramma transmittido do Pará, em que se 
annuncia que o bispo daquella diocese, havendo 
suspendido ex informata conscientia a um conego, e 
recorrendo este ao presidente da provincia, o presidente 
dera provimento ao recurso, desfazendo, annullando a 
suspensão. 

O SR. BARÃO DE PIRAPAMA: – Com effeito! 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Está no telegramma. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – O decreto de 1857 

não admitte semelhante recurso. 
O SR. BARÃO DE PIRAPAMA: – Isto ha de ser 

peta. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Está no telegramma. 
O SR. BARÃO DE PIRAPAMA: – Os telegrammas 

ás vezes mentem muito. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Esses recursos em 

materia espiritual não existem, não se dão; porém, ainda 
que se déssem, o decreto de 1857 não os admitte em 
relação á suspensão ex-informata conscientia. Mas o 
governo julga-se com direito a praticar, a autorisar, a 
approvar tudo isto, e, ainda mais, considerar esses actos 
titulos de benemerencia, motivos de galardão, como 
considerou-os com relação ao presidente Lucena. 

Sr. presidente, ha outro facto não menos 
estranhavel do Sr. Lucena, que é sem duvida um dos 
titulos que o recommendam á protecção do governo: é, 
senhores, essa celebre portaria de deportação dos padres 
jesuitas. Sinto não ter tempo para analysal-a, mas para 
que se comprehenda o absurdo desse acto despotico, sem 
fundamento algum na lei, basta se attender para os 
motivos dessa portaria e para sua fórma. 

A ordem de deportação ou competia ao presidente 
ou ao governo geral. Se competia ao presidente, elle não 
tinha que declarar, como declarou no fim desta celebre 
portaria, que assim procedia em virtude de ordem; se 
competia ao governo geral, o presidente não tinha mais do 
que cumprir a ordem, não tinha que expôr fundamentos, 
nem entrar na sua justificação; obrava em virtude della: era 
declarar isto e nada mais. 

Mas elle fundamentou essa ordem a que deu 
execução; e como a fundamentou? Com algumas cartas, 
que outra cousa não provam senão o direito de pensar 
livremente sobre a questão religiosa. Eu abusaria da 
attenção do senado, se entrasse na analyse desse 
documento, tanto mais quanto acha-se ella feita de um 
modo irrespondivel, victorioso pelo actual bispo de Olinda 
nas ultimas instrucções pastoraes que publicou. Desafio a 
quem possa mostrar por 

essas cartas a minima presumpção ou suspeita sequer da 
connivencia dos padres jesuitas nos movimentos 
sediciosos. 

Foi um acto arbitrario do presidente... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mesmo o 

presidente Lucena reconhece isto. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...e de subserviencia. 
Mas o governo, que, na carreira dos desmandos, 

não encontra obstaculos, entendeu que, em vez de punir o 
presidente, que assim abusava, devia remuneral-o, e com 
que? Com a beca de desembargador, honra que não devia 
ser dada senão a um juiz de direito provecto, que tivesse 
prestado grandes e valiosos serviços na magistratura, e o 
Sr. Lucena, segundo sou informado, nem ainda havia 
tomado conta da primeira comarca que lhe foi dada! 

Em relação aos movimentos sediciosos havidos em 
Pernambuco, deu-se mais ou menos o que se deu na 
provincia da Parahyba. O procedimento do presidente de 
Pernambuco é identico, salvo a differença em escala, ao 
do presidente da Parahyba; é, pois, applicavel ao 
presidente Lucena tudo quanto vou dizer do segundo. 

Desde já (visto que o nobre ministro é amigo de 
pedir factos) direi a S. Ex. que tomo conhecimento desses 
recrutamentos violentos e illegaes, que por motivo de taes 
movimentos faz o presidente Lucena. 

O presidente da Parahyba, o Sr. Silvino Elpidio 
Carneiro da Cunha, já havia mostrado a sua incapacidade 
para a administração provincial na provincia das Alagôas. 
Entre outros factos, recordo-me das queixas que se 
levantaram contra elle, quando na comarca da Imperatriz 
foi assassinado o tenente-coronel Joaquim da Silva 
Corrêa, chefe do partido liberal naquella localidade. Alli se 
achava então o benemerito magistrado, Sr. Dr. Joaquim 
Barbosa de Lima, que hoje exerce jurisdicção em uma 
comarca de Minas Geraes, com a maior honra e proveito 
para ella, e esse magistrado, como todas as outras 
autoridades, teve de lutar com a inepcia revelada por 
aquelle presidente. 

Mas, não querendo fazer o historico dessa 
administração, direi sómente que eram esses os 
precedentes que o recommendavam para a presidencia da 
Parahyba. Não fallarei de outros actos, porque não tenho 
tempo para tanto de toda a administração do Sr. Silvino; 
contentar-me-hei, com os que respeitam á sedição havida 
naquella provincia. 

Quando essa sedição se pronunciou, o presidente 
mostrou-se coacto e tomado da maior timidez; as 
autoridades que elle mesmo escolhera abandonaram os 
logares da sua jurisdicção, resultando disso tomarem mais 
vulto aquelles movimentos. 

Depois que o presidente foi auxiliado pela presença 
de um batalhão de força sufficiente para conter os 
amotinados, passou da posição do medo para a da 
ferocidade. 

Seus agentes devastaram a provincia, incendiaram 
innumeras casas, dispararam tiros contra individuos que 
corriam espavoridos diante dos soldados. Tenho aqui uma 
lista de nomes, que não leio para não prolongar este 
discurso. 

Senhores, o procedimento do governo foi mil vezes 
peior do que o dos amotinados. Elles, no estremecimento 
da oppressão que soffriam, commetteram excessos; sobre 
elles pesavam as aggressões ás camaras municipaes, os 
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incendios de cartorios, a destruição dos pesos e medidas, 
mas tinham poupado o sangue e a propriedade. Somente 
houve effusão de sangue depois de intervir a força, que 
se portou do modo o mais ignobil. 

Sr. presidente, eu não attribuo a culpa das 
violencias commettidas na Parahyba ao digno 
commandante da força que alli teve de operar. Conheço 
os brios e a honradez desse militar. Sobre o presidente 
recáe inteiramente essa culpa, como consta do protesto 
apresentado pelo Sr. Dr. Felizardo e outros membros do 
directorio liberal na provincia da Parahyba do Norte. 

Debellada a sedição, o que fez o governo? Qual 
era o seu dever? Era mandar metter em processo os 
chefes da desordem. Mas não: o presidente privou-os das 
garantias que dão as leis para o julgamento, recorreu ao 
expediente do recrutamento. E como o fez? Atropellando 
todas as disposições que consagram isenções legaes. 
Que providencias deu o governo para punir esses 
attentados? Nenhuma consta. 

Nesta Côrte existem ainda muitas dessas victimas 
que foram martyrisadas antes de embarcarem para aqui, 
ou com o tronco com a pranchada e até com o collete de 
couro, de que nos poderá fazer a descripção o nobre 
senador pela Parahyba. 

O SR. BARÃO DE MAMANGUAPE: – Nunca o vi, 
nem sei o que é. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Collete de 
couro? Delle usam os vaqueiros. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ invenção do partido 
do nobre senador pela Parahyba, applicada em larga 
escala nessa emergencia. Tomei a deliberação de invocar 
o testemunho do nobre senador, porque sei que S. Ex. 
julga que o collete de couro é mais suave do que a 
corrente. 

O SR. BARÃO DE MAMANGUAPE: – Não sei, 
porque nunca experimentei nem uma nem outro. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E’ glorioso 
recebel-o. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, vou 
agora occupar-me de dous factos, para cuja discussão fui 
formalmente desafiado pelo nobre ministro. 

O primeiro é a reforma da secretaria do Imperio. 
Eu disse que S. Ex. havia abusado, não cumprira a 

lei que o autorisara para essa reforma. Vejamos se o 
provo. 

Essa lei é de n. 2348 de 25 de Agosto de 1873. No 
art. 2º diz: 

«Fica o governo autorisado para: 
........................................................................................... 

«2º Reformar o regulamento da secretaria de 
Estado dos negocios do Imperio, dando a esta repartição 
a organisação que julgar mais conveniente, e podendo 
alterar o numero dos empregados, bem como a tabella de 
seus vencimentos, não havendo, porém, augmento na 
despeza que actualmente se faz com a mesma 
secretaria.» 

O nobre senador pelo Ceará, o Sr. Figueira de 
Mello, havia formulado identica censura contra esse acto 
do nobre ministro do Imperio, dizendo que S. Ex. 
despendera mais do que estava autorisado para fazel-o. A 
isto respondeu S. Ex. que não havia excedido o limite da 
lei. Vou provar com algarismo que S. Ex. excedeu os 
limites da lei e consequentemente abusou da autorisação. 

Antigamente, pelo decreto de 3 de Abril de 1868, 
foi organisada a secretaria com os seguintes empregados 
e vencimentos (lendo): 

 
Um director geral................................... 7:200$000 
Quatro chefes de secção a 4:000$ de 
ordenado e 1:000$ de gratificação........ 20:000$000 
Seis primeiros officiaes a 3:000$ de 
ordenado e 1:000$ de gratificação........ 24:000$000 
Seis segundos ditos a 2:600$ de 
ordenado e 800$ de gratificação........... 20:400$000 
Oito amanuenses a 1:500$ de 
ordenado e 500$ de gratificação........... 16:000$000 
Seis praticantes a 960$ de gratificação. 5:760$000 
Para gratificar os empregados que 
servirem no gabinete do ministro.......... 4:800$000 
Um porteiro com 1:800$ de ordenado e 
600$ de gratificação............................. 2:400$000 
Um ajudante com 1:000$ de ordenado 
e 600$ de gratificação........................... 1:600$000 
Tres continuos a 1:000$ de ordenado e 
400$ de gratificação............................ 4:200$000 
Quatro correios a 1:000$ de ordenado 
e 400$ de gratificação........................... 5:600$000 
Gratificação aos correios pelo effectivo 
serviço a 1$ diarios................................ 1:460$000 
Aos mesmos por cavalgaduras em 
cada anno a 200$.................................. 800$000 

 114:220$000 
 
Com o pessoal constante desta tabella, a despeza 

somava toda em 114:220$. A tabella que acompanha 
decreto do nobre ministro n. 5659 de 6 de Junho de 1874, 
altera a organisação, supprime algumas classes de 
empregados e apresenta um quadro de vencimentos, cuja 
totalidade é de 117:600$. Este algarismo mostra já o 
excesso de despeza que vae além, porque na nova 
tabella não figuram a gratificação dos correios e as 
cavalgaduras para os mesmos, na importancia de 2:260$, 
que aliás continuam a ser pagos conforme a nota que 
acompanha a mesma tabella. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ahi está o engano. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não ha tal engano, 
está na tabella 117:600$000. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Veja os termos da lei: – não exceder a 
despeza da secretaria – não é dos empregados. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ a respeito da 
secretaria mesmo que vou mostrar que V. Ex. excedeu. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ah! é outra cousa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. então é que não 
entendeu a autorisação, porque a lei autorisou-o a 
organisar, a mudar a classe dos empregados, a fazer-lhe 
alterações comtanto que a despeza não excedesse os 
limites da que até então se fazia. 

Lerei outra vez a autorisação (lendo): 
«Fica o governo autorisado a reformar o 

regulamento da secretaria de estado dos negocios do 
Imperio, dando 
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a organisação de julgar mais conveniente (isto é, em 
ralação ao pessoal, distribuindo o serviço pelas categorias 
que entender de maior proveito) e podendo alterar o 
numero dos empregados (por exemplo: reduzir, como S. 
Ex. fez, certos numeros, eliminar, como eliminou um 
correio) bem como a tabella de seus vencimentos (tudo 
isto S. Ex. fez), não havendo, porém (o resto é a 
prohibição), augmento na despeza que actualmente se 
faz com a mesma secretaria.» 

Eis o que a lei autorisou; o mais sophismar. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – A lei designa quaes os 

pontos alteraveis, quaes os assumptos da reforma, quaes 
os objectos sobre que a mesma reforma deve recahir, e 
determina todos os modos de alterar o serviço, comtanto 
que não se exceda a despeza que se fazia com todas as 
classes existentes na secretaria. 

Dahi o nobre ministro quer tirar illação para dizer 
que esta prohibição não diz respeito aos empregados, 
mas sim talvez ao material da secretaria. E’ uma evasiva, 
senhores, porque, como disse, a prohibição, o veto para 
que se não augmentasse a despeza da secretaria, é com 
estes objectos que a lei autorisava, é com estas classes 
de empregados, com estes assumptos, para cuja reforma 
se dava autorisação. 

Portanto (continuo na minha demonstração), temos 
a differença para mais e por consequencia o excesso 
(abuso da autorisação) de 3:380$000. 

Mas, como o nobre ministro continúa a dar 
cavalgaduras e gratificações aos correios, o que importa 
em 2:260$, conforme se vê orçado da tabella que 
acompanhou o orçamento anterior, segue-se que só com 
este pessoal o nobre ministro gastou mais 5:640$000. 

Mas não pára ahi, Sr. presidente: o nobre ministro 
julgou se autorisado na sua refórma a excluir do quadro 
quatro benemeritos e importantes empregados e a 
consideral-os addidos á sua repartição. Com este seu 
acto fez crescer a despeza em mais 15:400$000 que, 
addicionados aos 5.640$, mostram que o paiz veio a 
carregar, em virtude dessa reforma, com o augmento de 
despeza de 21:040$000! 

Como, pois, póde o nobre ministro fugir destes 
algarismos? Como póde fugir desta autorisação tão clara, 
deste limite tão manifesto, em termos tão patentes, tão 
inequivocos, para dizer-se autorisado a gastar só com o 
pessoal da secretaria muito mais do que o gastava antes 
da reforma com o mesmo pessoal? 

E, senhores examinemos os motivos dessa 
reforma. O nobre ministro, como já disse, lançou fóra do 
quadro dos empregados quatro servidores do Estado de 
grande merecimento. E’ verdade que o Sr. Callogeras 
está doente e de presente inutilisado para o serviço; mas 
é uma illustração pouco vulgar; e pela sua lealdade, pelo 
seu juizo prudencial e pelo seu raro saber é um 
empregado de grande proveito e não era muito que se 
tivesse com um empregado em taes circumstancias 
alguma benevolencia, concedendo-se-lhe, pelos tramites 
legaes, licença até que se restabelecesse. Entretanto o 
Sr. Callogeras foi posto á margem, por não prestar serviço 
actualmente. 

Mas os Srs. Joaquim Norberto de Souza e Silva, 
Manoel José de Campos Porto e Duarte José da Puga 
Garcia 

eram empregados habilissimos, muito intelligentes, 
assiduos e leaes, com todos os requisitos para o bom 
desempenho dos seus deveres; eram empregados 
vigorosos, robustos, que podiam continuar effectivamente 
no trabalho, e portanto, não havia motivo algum que 
autorisasse o nobre ministro a pôr fóra do quadro esses 
empregados, a não ser o desejo de abrir espaço para 
admittir os amigos. 

Tanto assim que o nobre ministro nomeou para um 
dos logares de director o Sr. Carvalho de Moraes, que 
não póde prestar de presente serviço algum na secretaria, 
pois está occupado na presidencia de Pernambuco, e 
tambem nomeou o Sr. Campos de Medeiros, que é 
deputado e não póde prestar serviço algum de presente. 

O SR. ZACARIAS: – E é adoentado, diz elle. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Tanto é adoentado que 

teve licença para ir aos Estados Unidos. 
Parece, portanto, Sr. presidente, que o nobre 

ministro não teve, para motivo desse abuso, a utilidade do 
serviço, mas sim outro movel: metter gente nova na 
repartição. Os nomes de alguns delles, suas relações com 
collegas do nobre ministro, explicam essas nomeações, 
assim como as explica a posição de outros, como, por 
exemplo, a do Sr. Campos de Medeiros. O Sr. Campos de 
Medeiros é, póde-se até dizer, o thema, o symbolo das 
doutrinas em que tem fé o nobre ministro. 

O SR. ZACARIAS: – O tira duvidas. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – A respeito do Sr. 

Campos de Medeiros ha factos dignos de censura; não é 
só a sua nomeação feita pelo nobre ministro. Quando o 
Sr. Campos de Medeiros era empregado da repartição de 
estatistica, o nobre ministro contratou com elle um 
serviço, dando-lhe gratificação, apezar de estar 
remunerado para prestar esse serviço como empregado 
que era dessa mesma repartição. 

S. Ex., tendo-lhe dado uma licença por motivo de 
molestia para ir aos Estados Unidos, declarou em um 
aviso que aproveitava a sua ida áquelle paiz, para 
incumbil-o da commissão de visitar e estudar os asylos de 
infancia desvalida, para comprar mobilia e agenciar a 
acquisição de uma professora e trazel-a. Para este fim 
deu-lhe nada menos do que 10:000$ sendo 4:500$ para 
ajuda de custo da sua viagem e 5:500$ para essa compra 
de mobilia. 

O Sr. Campos de Medeiros, por motivos sabidos 
do publico, voltou no caminho, e, aqui chegando, nem 
elle, nem o Sr. ministro, tratou de fazer recolher ao 
thesouro o dinheiro recebido: os 5:500$000. 

E’ verdade que depois apparentou-se uma volta, 
mas não sei que resultado teve a viagem. 

O SR. ZACARIAS: – Foi então aos Estados 
Unidos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Agora não sei se trouxe 
a mulher, a professora. 

O SR. ZACARIAS: – Mas foi aos Estados Unidos. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E, senhores, como 

póde o nobre ministro justificar tudo isto, senão por 
motivos de patronato? Pois o nobre ministro, para obter 
essas informações nos Estados Unidos, e para comprar 
essa mobilia ou esses utensis, destinados aos 
estabelecimentos da infancia desvalida, não tinha a nossa 
legação naquelle 
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paiz, para incumbir dessas commissões? Carecia de 
aproveitar-se da viagem do Sr. Campos de Medeiros, 
obrigando a elle, que se dizia doente e como tal 
licenciado, a visitar tantos estabelecimentos de instrucção 
e fazer estudos sobre elles? Não é transparente a 
intenção do nobre ministro, o motivo pelo qual augmentou 
o pessoal da secretaria e arredou della ou do seu quadro 
quatro prestimosos empregados, afim de abrir espaço a 
esses outros quatro felizes? 

Sr. presidente, eu iria muito longe, se quizesse 
repetir aqui o que tenho ouvido em relação a esses actos 
de patronato praticados pelo nobre ministro. 

O que é verdade é que, se um motivo forte, destes 
que actuam na formatura do seu sequito, não influisse no 
animo do nobre ministro, elle não teria ultrapassado os 
limites da lei e abusado da autorisação que ella lhe 
concedeu. 

Senhores, ainda um outro acto de menoscabo 
desta mesma lei foi commettido pelo nobre ministro: foi o 
não apresentar a sua reforma na primeira reunião do 
parlamento, para que fosse approvada ou modificada ou 
reprovada pelo poder legislativo. 

A citada lei diz no art. 19: «As autorisações para 
creação ou reforma de qualquer repartição ou serviço 
publico não terão vigor por mais de dous annos, a contar 
da data da promulgação da lei, que as decretar.» Uma 
vez realisadas, serão provisoriamente postas em 
execução e sujeita á approvação da assembléa geral na 
sua primeira reunião. 

Pergunto eu, Sr. presidente: é esta a primeira 
reunião da assembléa legislativa? Sem duvida que não. 
Houve uma convocação extraordinaria, houve uma 
sessão independente, que teve abertura e encerramento 
imperial, e, se S. Ex. fosse respeitador da lei, devia ter 
trazido o seu acto, a sua reforma a essa primeira reunião. 
Estamos na segunda reunião da assembléa geral e S. Ex. 
ainda não a apresentou para que a approvemos ou a 
alteramos. 

E’ notavel que o nobre ministro, declarando 
addidos esses quatro empregados, dissesse no seu 
decreto que assim ficariam até que se lhes désse novo 
destino. Que posição é esta, senhores, para aquelles 
servidores do Estado arredados, excluidos de seus 
empregos sem motivo algum? E nem sequer, Sr. 
presidente, se lhes garante a nomeação para as primeiras 
vagas que occorrerem na sua repartição! 

O nobre ministro diz que terão destino. Quem lhe 
deu este direito de collocar assim empregados fóra do 
quadro? A lei autorisou a alterar o quadro, mas não a 
manter empregados vencendo ordenados e gratificações 
sem pertencerem ao quadro e sem destino ainda 
determinado; a tanto não vae a autorisação que lhe foi 
dada. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador pela Bahia que lhe 
responda. 

O SR. ZACARIAS: – Ora! Responda V. Ex. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Porque o nobre 

ministro responde assim? Será recriminação porque o 
nobre senador já fez o mesmo? 

O SR. ZACARIAS: – Eu estava calado; V. Ex. se 
quizer que lhe responda. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do
Imperio): – Responda V. Ex. pelo seu acto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – De maneira que estes 
senhores reformistas são os mais rotineiros, que conheço; 
tanto que na reforma da lei eleitoral vão buscar a eleição 
por provincias, que já tinha cahido no dominio do passado 
e agarram-se aos actos de seus adversarios não 
averiguados, para lhes servirem de escudo, como se não 
tivessem obrigação de sempre conservarem os olhos fitos 
na lei, que lhes deve servir de norma, e não os 
precedentes. 

Sr. presidente, esta maneira de defender-se um 
ministro é inadmissivel. S. Ex., na autorisação que a lei 
lhe dava, não podia exceder a uma certa e limitada 
quantia, e excedeu, abusando. Quando S. Ex. consiga 
provar, o que duvido, que outros fizeram a mesma cousa, 
não terá conseguido mais do que convencer a todos de 
que neste triste paiz a lei de nada serve, não embaraça o 
arbitrio de ministerios prepotentes, mas nada adianta para 
sua defesa e justificação. 

O SR. ZACARIAS: – Tanto mais que não tem 
comparação alguma. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – De maneira que o 
systema vem de traz, e tende a recrudescer mais! E’ isto, 
é o systema empregado pelo nobre ministro do Imperio e 
pelo nobre presidente do conselho em muitos casos... 
Ainda não ha muito, tendo-se exprobrado ao nobre 
ministro do Imperio a despeza com gratificações a cinco 
medicos para formar o catalogo da bibliotheca publica, S. 
Ex. teve de redarguir-me e redarguiu-me de falso, como 
de outra vez, dizendo que eu tambem déra gratificações, 
assim como já disse que eu dera dinheiro á imprensa. 

Sr. presidente, nunca dei um real sequer de 
dinheiro do Estado a empregados a titulo de gratificação. 
Fallo como homem de bem e não como esses 
especuladores que poem em segundo plano a honra para 
attender em primeiro logar aos seus adherentes. 

De cabeça alta posso dizer que nem uma só 
gratificação dei; procedi muito pelo contrario. Eu tinha 
amigos naquella repartição gratificados por muitos meus 
antecessores; eu podia citar alguns nomeadamente; mas 
citarei só o respeitavel Sr. Frederico Carneiro de Campos 
e o Sr. Magalhães Castro, por quem eu tinha maior 
sympathia e predilecção, empregado intelligente e 
trabalhador, de predicados muito estimaveis; e nada disto 
me embaraçou a que, quando revi o quadro das 
despezas, na intenção de diminuil-as, mandasse lavrar 
uma portaria, tirando a todos os empregados, sem 
excepção de um só, as gratificações que tinham, e que 
não se achavam autorisadas por lei. Foi este o meu 
proceder, e é este meu precedente, a que de certo com 
desembaraço espantoso se referiu o nobre presidente do 
conselho, como se todos os homens, todas as 
consciencias, todas probidades, todos os escrupulos, 
todos os brios dignidade se devessem ou podessem 
medir por ma só bitola! 

Eu podia ir mais adiante, para mostrar a differença 
saliente que existe entre mim arguido e o nobre 
presidente do conselho, e quizera que o nobre ministro do 
Imperio, que hontem dalli ameaçou-me, dizendo que 
sabia quando e onde se havia despendido muito e muito 
mal, me indicasse 
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em que tempo pude estar incurso em semelhante 
censura. Está enganado S. Ex.; hei de responder-lhe 
victoriosamente, hei de responder-lhe com a consciencia 
do homem que não trafica na politica, que não tem outro 
intuito senão servir o seu paiz, que não quer, por meios 
tortuosos, immoraes formar sequito e a todo o transe 
manter-se em uma posição, em cuja altura não está. 

Desde já apresento um facto, que mostra o 
escrupulo com que olho para o dinheiro alheio ou na 
minha posição particular ou na de funccionario. Nunca 
autorisei um real se quer (fallo de cabeça erguida), de 
despezas secretas, nem como ministro da marinha, nem 
como presidente de Pernambuco, unicos logares em que 
despezas secretas se podiam dar autorisadas por mim. 

Quer o senado uma prova disto? Era eu presidente 
de Pernambuco, pleiteava-se renhidamente na freguezia 
do Poço da Panella a eleição para deputados; os 
conservadores, adversarios da presidencia, pediram um 
magistrado que podesse servir-lhes de garantia, para 
inspeccionar a eleição. Entendi de justiça este pedido, 
tratei de recorrer a um digno magistrado, mui 
circumspecto e sisudo, muito digno da toga que veste, 
meu adversario, não declino o nome, expuz-lhe a 
pretenção dos habitantes do Poço da Panela, e pedi-lhe 
que fosse assistir áquella eleição, para com o seu respeito 
impôr a ordem e ajudar a regularidade da marcha do 
processo eleitoral. 

Esse honrado magistrado teve a bondade de se 
prestar ao meu convite, mas disse-me que era magistrado 
pobre, o que, longe de lhe ser desairoso, era muito 
honroso, porque na verdade não tinha outros recursos 
senão os escassos que seu cargo lhe dava, e por isso 
não estava no caso de gastar com vehiculos de 
conducção, que de facto em Pernambuco são caros. Eu, 
Sr. presidente, mandei fornecer-lhe um vehiculo; elle foi, e 
desempenhou essa commissão a contento de uns e de 
outros; mas para isso, que era de serviço publico, eu não 
me animei a mandar uma ordem secreta, para que o 
chefe de policia pagasse esse vehiculo, apezar de ter 
quem na occasião me dissesse que em casos 
semelhantes assim procediam todos os presidentes. 
Tenho em minha casa a conta do aluguel desse vehiculo 
paga de minha algibeira, por intermedio do major João 
Vicente de Brito Galvão, meu ajudante de ordens, que 
póde ser interrogado. 

Ora, um homem que procede com este escrupulo, 
está muito superior a censuras, que não passam de 
aleives e calumnias, com que o nobre ministro do Imperio 
me ameaça. Está enganado o nobre ministro, o nosso 
paiz não se acha tão atrazado, que S. Ex. possa fazer tão 
grande fundamento na calumnia e no aleive; elle sabe 
aquilatar a justiça e fulminar a miseria da calumnia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Felizmente; para não dar peso a palavras 
como as de V. Ex. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Felizmente, para 
condemnar os discolos que occupam posições para que 
não se mostram nem habilitados, nem dignos! 

Palavras como as minhas! Minhas palavras, Sr. 
presidente, por mais apaixonadas que pareçam, trazem 
sempre o cunho da justiça, porque reconheço nos meus 
adversarios e em todo mundo, o sagrado direito que teem 
á sua reputação, como um dos primeiros. Minha 

probidade é entendida no sentido de respeitar todos os 
direitos de meu proximo, e, consequentemente, tambem 
este, que é precioso e sagrado-o do credito. Minhas 
palavras, portanto, embora na entonação pareçam 
apaixonadas, nunca se arredam dessa linha de justo 
proceder; e quando eu disser que um homem abusou, é 
porque na realidade abusou. 

Senhores, o nobre ministro entende que essa 
arrogancia, essa ousadia com que elle se apresenta, 
dizendo: «Não affrontei a lei ou, se affrontei, quid inde?» é 
um bom recurso, como no caso, por exemplo, da 
apresentação dos relatorios, em que S. Ex. não cumpriu o 
preceito da lei, não apresentou o da sua repartição; e que 
desculpa pediu ao senado? Pelo contrario, veio fazer aqui 
a narração desses serviços, verdadeiros deserviços, do 
actual gabinete, serviços que S. Ex. amontoou, fez delles 
molhos para constituirem esse ridiculo pedestal, em que 
quiz collocar o nobre presidente do conselho. O nobre 
ministro mostra que não tem consciencia da gravidade do 
cargo que occupa; não se importa com o terreno em que 
pisa, se balôfo ou não. Nesta triste actualidade, em que 
elle comparticipa, pela solidariedade que existe no 
ministerio, da responsabilidade dessas grandes 
desgraças que affligem e affrontam o paiz, vem aqui fazer 
alarde de arrogancia, de sobranceria, de uma satisfação 
que mal assenta nos autores da ruina publica. 

Mas, senhores, tudo isto foi incidente. Eu ainda 
não mostrei que, mesmo nesse terreno, para o qual 
sophisticamente se quer escapar o nobre ministro, isto é, 
de que a autorisação para a reforma das secretarias não 
racahia sómente nas especies declinadas na lei da 
autorisação, mas sim na totalidade do serviço que é feito 
na repartição; ainda não mostrei que mesmo assim, S. Ex. 
não deixava de haver alterado a lei de autorisação, e a 
prova é que entre o orçamento que se discute, no qual se 
attende a reforma e o orçamento anterior, ha a despeza 
exactamente de 12:000$ para mais. Para o exercicio de 
1875 – 1876 é orçada a despeza na quantia de 168:000$ 
e para o de 1874 – 1875 foi orçada em 156:000$. Isto é 
do seu proprio documento. 

Mas é que, Sr. presidente, quem vive formando 
maiorias, arranjando empregos, dando gratificações, 
inventando viagens e attendendo a afilhados, não faz 
caso de uma maioria formada por esses meios e abusa 
della. O nobre ministro engana-se!! Este paiz não tem os 
olhos vendados e sabe reduzir ás justas proporções os 
pretenciosos como S. Ex. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Apoiado, os pretenciosos de sua ordem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. com isto mesmo 
prova quanto está abaixo de sua posição de ministro! 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Peço ao orador 

que se dirija ao presidente ou ao senado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio):– Se V. Ex. não o póde conter, eu o contenho. 
O SR. ZACARIAS: – Ora essa! 
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O SR. PRESIDENTE: – O senado reconhece a 
imparcialidade com que dirijo os trabalhos. (Apoiados.) 

O SR. ZACARIAS: – Hei de dar-lhe a resposta em 
outra occasião; agora não tenho mais a palavra. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando quizer. 

O SR. ZACARIAS: – Está entendido. 
O SR. PRESIDENTE: – A discussão assim não é 

admittida pelo regimento da casa. 
O SR. ZACARIAS: – O Sr. ministro tem dado 

occasião a isto. 
O SR. PRESIDENTE: – (ao orador) Dirija o nobre 

senador o seu discurso ao senado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Permitta V. Ex. que eu 

continue este discurso e porque estou summamente 
cansado, vou reduzil-o á apreciação de um facto, que 
caracterisa bem o nobre ministro do Imperio, que lhe marca 
a sua estatura moral e que, se desta vez não lhe fizer subir o 
rubor ás faces, nunca mais o fará. (Sensação). 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Isso não se póde 
dizer. 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Recebo como de quem vem. 
e

O SR. ZACARIAS: – O Sr. presidente e quem deve 
chamar á ordem. 

(Ha apartes). 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, vou 

moderar-me; os nobres senadores é que me estão 
provocando. Vou discutir com calma esse facto... 

O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Qual terror? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não fallo com V. 

Ex. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Quem tem medo de voz 

alta? a entonação não incute terror; o que importa é o valor 
da expressão. Eu não insulto a ninguem; digo aquillo que 
com consciencia posso dizer sem injustiça. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pelo modo por 
que quer fazel-o, póde um homem sahir fóra da prudencia. 

O SR. ZACARIAS: – Da voz baixinha é que se deve 
ter medo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Vamos ver se digo 
alguma cousa sem fundamento. Hei de provar o que 
affirmar. Não sou, senhores, de me deixar guiar por esse 
modo de apreciar, que intimida os espiritos 
demasiadamente fracos. Vamos apreciar, o facto, e eu 
entro nesta apreciação, Sr. presidente, positiva e 
solemnemente desafiado pelo nobre ministro do Imperio. 
Levantei esta questão na sua ausencia, é verdade, porque é 
a primeira vez que me encontro com S. Ex. tendo levantado 
censuras graves, devidamente aquilatadas e qualificadas, 
pelo facto de ter S. Ex. tentado comprar o archivo do Sr. Dr. 
Alexandre José de Mello Moraes, S. Ex. convidou-me a que 
reproduzisse 

paiz, q

em sua presença essas censuras; é o que venho fazer e 
veremos como desta vez se sahe o nobre ministro. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Hei de sahir-me melhor do que V. Ex. com os 
factos de Pernambuco. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Melhor do que eu com os 
factos de Pernambuco!... V. Ex. está enganado... 

O SR. PRESIDENTE: – Estabelecido o dialogo, não 
posso depois evitar as consequencias delle. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Todos os factos de 
Pernambuco são muito honrosos para mim, e tudo na minha 
vida. V. Ex. tem fé na calumnia?... 

O SR. PRESIDENTE: – Os discursos e os apartes 
devem ser dirigidos ao senado. 

O SR. ZACARIAS: – E’ o Sr. ministro quem tem feito 
isso; ainda agora chamou-me nomeadamente á discussão.

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não posso faltar á 
consid

SIDENTE: – Tenho como primeiro dever 
nesta c

BO: – Sr. presidente, como 
stou 

AS: – Falle baixinho, que faz mais 
effeito. 

ILVEIRA LOBO: – Corria o anno de 1871. 
Sua M

sa quão 
glorios

iedade rural 
bem d

 
poder,

onra do 

s 
da cam

eração devida a um ministro, deixando de responder 
aos seus apartes. 

O SR. PRE
adeira ser imparcial. 
O SR. SILVEIRA LO
fatigado, V. Ex. me permittirá que eu vá fallando 

descansadamente... 
O SR. ZACARI

O SR. S
agestade o Imperador, para não ser encommodado 

com reclamações contra uma reforma cuja realisação 
incumbira ao seu ministerio, viajava pela Europa. 

O ministerio encarregado de tão honro
a missão metteu mãos á obra. A reforma, que era a 

do elemento servil, não podia ser de maior monta; abalava 
profundamente a propriedade rural, tinha de influir muito 
directamente sobre os destinos dessa quasi unica fonte da 
riqueza nacional; era de prever, portanto, e verificou-se 
immediatamente em grande abalo na opinião. 

O susto de que se deixou tomar a propr
epressa echoou no seio da representação nacional. 
O partido conservador, que, até então na pujança do

 conservara-se unido, viu nessa idéa uma parte do 
programma do partido adverso, do partido liberal, e 
levantou-se uma scisão no seio do mesmo partido. 

Senhores, digamos em bem da justiça e em h
ue a opposição não era feita nem pela dissidencia da 

camara, nem pelas representações dirigidas aos poderes 
do Estado, á reforma em si mesma. Os opposicionistas em 
sua totalidade, com excepção apenas de um ou dous, se 
bem me recordo, não pretendiam senão o adiamento dessa 
reforma, tão profunda e de tão grave alcance, para ser mais 
detidamente meditada e feita em melhores condições de 
acerto. Mas o caso é que essa opposição forte e formidavel 
se apresentou e o governo teve de travar renhida luta no 
seio do seu proprio partido. 

A opposição cresceu ao ponto de ficarem as sessõe
ara dependentes do comparecimento ou ausencia 

de alguns deputados. O governo tinha apenas 64 
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deputados, mais dous do que restrictamente necessarios 
para haver casa. Desses 64 retiraram-se dous: ficou o 
governo reduzido a 62. A mão, senhores, como já disse, era 
do maior empenho; era uma questão vital e em todo o caso 
questão de honra para o gabinete de 7 de Março. Elle 
envidou na luta todos os recursos licitos e illicitos, que 
estavam ao seu alcance. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu peço ao senado que tome nota dessas 
expressões. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não sei de que termos 
hei de asar... Eu continuo, e peço que, depois de citado os 
facto, cada um o aquilate. 

O governo, repito, empregou todos os meios licitos e 
illicitos, de que o paiz tem noticia. Sr. presidente, nestas 
materias nem todos os factos pódem ser provados com a 
prova que tenho para demonstrar o facto capital de que me 
estou occupando; mas ha outros que, embora não estejam 
sujeitos á averiguações especiaes, estão fundados na 
crença dos homens mais sisudos e circumspectos, em 
attribuirem mal a seus semelhantes e é com esta base que 
eu digo que houve outros meios licitos e ilicitos além desse 
de que estou me occupando e que não só é illicito como 
criminoso, porque todos sabem que o preço do voto e do 
comparecimento dos deputados tornou-se immenso para o 
governo em uma questão vital como essa. 

Todos attribuem a esta causa a nomeação para os 
cargos de desembargador conferida a um deputado juiz de 
direito, que debalde a tinha pretendido. Sabe-se tambem 
que outros se queixaram de não haver o governo cumprido 
promessas para nomeação de presidentes; tenho o 
testemunho de duas pessoas honradissimas que assistiram 
á manifestação dessas queixas. 

Outras promessas tambem se fizeram e igualmente 
não se cumpriram. Mas não é desses factos que eu estou 
me occupando; refiro-me a um facto especialissimo, 
fundado em provas irrefragaveis e a respeito do qual espero 
a propria confissão do nobre ministro do Imperio. 

Em questão tão grave estava o governo reduzido a 
62 amigos, numero escassamente necessario para que 
houvesse camara. 

Aconteceu, Sr. presidente, que o Dr. Mello Moraes, 
um dos deputados nessa época e amigo do governo, 
adoecesse. Deste facto resultou não haver casa por dous 
ou tres dias; porque a opposição, nos extremos da luta, 
tinha arvorado em meio a empregar a parede, o não 
comparecimento; tinha resolvido que com o seu 
comparecimento não houvesse sessão. 

O nobre presidente do conselho, quando procurou 
defender-se a seu collega do Imperio, na occasião em que 
levantei minhas censuras, disse que não era tão necessaria 
a presença desse deputado, porque a opposição podia 
concorrer com alguns de seus membros para que houvesse 
casa, como praticara na reforma judiciaria, caso 
inteiramente diverso, de alcance menor, em que não havia o 
mesmo empenho. Mas, senhores, contra essa asseveração 
do nobre presidente do conselho, protesta victoriosamente 
a effectividade do facto de ter deixado de haver sessão 
dous ou tres dias por não ter comparecido o Dr. Mello 
Moraes. Isto se póde verificar pelas datas, que alguem já 
verificou por mim, e aqui o asseverou o nobre senador pelas 
Alagoas, o Sr. Jacintho de Mendonça. 

q

pod

Senhores, esta casa é a casa da verdade, tudo deve 
ser dito com franqueza ao paiz que é quem carrega com as 
consequencias dos desmandos do governo. Corria que os 
fazendeiros, em seu empenho, haviam procurado (digamos 
a palavra) corromper deputados, ou pelo menos arredal-os 
das fileiras da maioria. Corria muito positivamente que ao 
Dr. Mello Moraes foram procurar e davam-lhe a certo 
pretexto a quantia de 30:000$, além da formal promessa de 
500$ por dia que elle faltasse ás sessões. Ora, 
comprehende-se que era natural que houvesse semelhante 
procedimento da parte de homens que não exerciam cargos 
publicos e que não tinham caracter official; não tenho, 
porém certeza que assim houvesse acontecido. 

Cessaram as sessões, e o governo assustou-se de 
seus a

ão é exacto. 

ear V. Ex. com o seu collega. 
Peço 

ecido a algumas sessões, deixando por 
isso de

endonça? 

a o Sr. Jacintho de 
Mendo

 – Entendi que era sobre o negocio do archivo. 

s.

SR. SILVEIRA LOBO: – Bem; mas não faz mal 
ue a

e a honra de distinguir-me, que 
ia a

migos; quem faltava era o Dr. Mello Moraes. O nobre 
ministro do Imperio procurou entender-se com o nobre 
senador pelas Alagôas, o Sr. Jacintho de Mendonça... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – N

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois eu vou lendo, não 
temos pressa; hei de acar

a attenção do senado. Quem fallava é o nobre 
senador pelas Alagôas, o Sr. Jacintho de Mendonça, 
cavalheiro de cuja palavra não é licito duvidar. (Apoiados.) 
Diz elle (lendo): 

«Não tendo o meu nobre amigo, o Sr. Dr. Mello 
Moraes, compar

 haver casa por falta de numero legal de deputados, 
o nobre Sr. ministro do Imperio, que então honrava-me com 
sua intima amizade, procurou-me, e, queixando-se do 
procedimento do Sr. Dr. Mello Moraes, pediu minha 
intervenção, como amigo particular daquelle deputado, para 
que não deixasse de comparecer ás sessões, podendo 
votar como entendesse.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Esta parte é exacta. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A primeira não é exacta? 
será mentira do Sr. Jacintho de M

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que tem lido é exacto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois é o que eu tenho 
dito; em disse que V. Ex. procurar

nça e lhe pedira que se entendesse com o Sr. Mello 
Moraes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio):

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu disse que V. Ex. 
procurara entender-se com o nobre senador pelas Alagôa

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pois enganei-me. 

O 
ddite um pouco esta leitura, porque ajuda-me na 

narração (continua a ler). 
«Respondi-lhe que de boa vontade fallaria ao Sr. Dr. 

Mello Moraes e que confiava tanto em seu caracter e na 
amizade com que fazia-m

sseverar a S. Ex. que, se não houvesse 
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impedimento muito legitimo, elle compareceria á sessão 
seguinte, asseveração que animei-me a fazer-lhe, porque 
diversas vezes havia conversado com o Sr. Dr. Mello 
Moraes e tinha certeza de que era elle favoravel á reforma 
que se discutia e já havia votado em seu favor. 

«Nesta occasião dignou-se dizer-me S. Ex. que 
tinha resolvido comprar o archivo, e que opportunamente 
haviamos de entrar em ajuste.» 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Essa parte é que é inexacta. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto ainda eu não tinha 
dito, mas a historia, segundo se deprehende dos 
documentos (o nobre ministro está em seu direito em ir 
fazendo as declarações que quizer), é essa que contou o 
nobre senador pelas Alagoas, e em cuja narração prosigo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ao contrario, a proposta não foi feita pelo Sr. 
Paes de Mendonça. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu desejo que quando 
elle estiver presente V. Ex. lhe diga isso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Hei de dizer-lhe. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Analysemos sua 
contestação: trata-se em verdade da falta do Sr. Mello 
Moraes, cuja presença se tornava indispensavel para a 
camara funccionar; trata-se da necessidade de fazel-o 
comparecer; V. Ex. encarregou o Sr. Jacintho de 
Mendonça de procurar o Sr. Mello Moraes o convidal-o a 
comparecer. 

E' sabido que o governo assim entendia, tanto que 
o Sr. presidente do conselho declarou aqui que o Sr. Mello 
Moraes não comparecia por despeito, e o despeito 
provinha de não se lhe comprar o archivo; logo, essa sua 
pretenção de que o governo havia resolvido comprar o 
archivo, traz, pelo menos, a presumpção de que o mesmo 
governo queria arredar o obci que impedia a passagem da 
reforma, seu grande empenho. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ao contrario, o Sr. Jacintho de Mendonça foi 
quem me declarou o motivo por que o Sr. Mello Moraes se 
ausentara. 

Isto era mais natural. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – O que é mais natural é 

que, sendo este o obstaculo, V. Ex. tratasse de removel-o, 
porque as queixas que motivaram a retirada do Sr. Mello 
Moraes da camara provinham de actos de V. Ex., de acto 
pelo qual V. Ex. repellia a pretenção que elle tinha de 
vender seu archivo. 

Não me dirijo a V. Ex., Sr. presidente, mas V. Ex. 
não deve querer que eu entregue ao desprezo tudo quanto 
me disserem. 

O SR. PRESIDENTE: – Póde responder fallando ao 
senado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou fallando ao 
senado. 

Ainda tenho outro documento. O nobre ministro do 
Imperio escreveu um bilhete, que está em contradição com 
a sua affirmativa de agora. Nós podemos liquidar este 
facto com vagar, visto que não desejo a S. Ex. tanto mal 
ao ponto de querer que fique incurso neste facto. Se poder 

defender-se, defenda-se; mas, se estiver incurso, carregue 
com a culpa. 

O senado sabe que este ministerio é inimigo das 
datas, como já fez vêr o nobre senador pela Bahia; 
portanto não estranhará que este bilhete do nobre ministro 
não tenha data; mas pelo seu conteúdo mesmo se revela 
que foi escripto na occasião, porque dizia S. Ex. ao Sr. 
Mello Moraes: 

«Exm. amigo Sr. Mello Moraes.» 
Devo interromper esta leitura para dizer o seguinte: 
O Sr. Jacintho de Mendonça, recebendo a 

incumbencia, foi ter com o Sr. Mello Moraes, e teve depois 
de dizer-lhe tambem que o ministro tinha resolvido 
comprar-lhe o archivo, o que deu logar ao Sr. Mello 
Moraes marcar-lhe uma outra entrevista, em que entraram 
no ajuste das condições da compra. Então, voltou o Sr. 
Jacintho de Mendonça (está no seu discurso) a dar parte 
disto ao Sr. ministro do Imperio. O mesmo Sr. Jacintho de 
Mendonça declarou que o nobre ministro o autorisara para 
effectuar a compra com a condição somente de não 
exceder o preço de 25:000$000. 

Isto é o que disse o Sr. Jacintho de Mendonça, e 
parece que o resultado foi este mesmo. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nunca tratei de preço. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nunca? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Nunca. Deixei isso dependente do exame de 
uma commissão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Perdôe-me V. Ex.; se 
não tratasse, como ia o Sr. Jacintho de Mendonça abusar, 
contratando por 20:000$ e compromettendo-se até a dar 
uma letra assignada por elle? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nunca tratei disso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como é isto crivel? 
Mas veja V. Ex.: voltemos ao primeiro facto. O Sr. 

Jacintho de Mendonça entendeu-se com o nobre ministro 
do Imperio e S. Ex. o autorisou para que comprasse o 
archivo sem condições... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não é exacto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – ...a condição imposta ao 
Sr. Jacintho de Mendonça era só que não excedesse a 
25:000$000. 

O Sr. Jacintho de Mendonça vae procurar o Sr. 
Mello Moraes e diz-lhe que comprava o archivo, não por 
25:000$, porque achava caro, mas por 20:000$. O Sr. 
Mello Moraes concordou nisto; mas, receioso, como diz no 
seu folheto, de que o nobre ministro do Imperio não 
cumprisse fielmente o contratado, pega da penna e 
escreve-lhe um bilhete, que teve esta resposta: 

«Exm. amigo Sr. Dr. Mello Moraes. – Amanhã terei 
o prazer de fallar a V. Ex.; e, havendo de minha parte os 
bons desejos que já lhe foram manifestados...» 

Olhem lá! Parece que o nobre senador pelas 
Alagôas tinha autorisação para manifestar a resolução da 
compra; o nobre ministro aqui acha se contradictorio. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ahi fallo de bons desejos e não de uma 
resolução; hei de explicar, que bons desejos eram. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Bons desejos que eram 
manifestados ao Sr. Mello Moraes; e depois diz o bilhete: 
«...espero que chegaremos a accordo.» Qual era este 
accôrdo? Não consta que o deputado, de quem se trata 
tivesse outro negocio, que não o do archivo; era, portanto, 
accôrdo sobre este negocio, eram sobre isto os bons 
desejos que lhe tinham sido manifestados. 

Não consta tambem a intervenção de nenhum outro 
intermediario; o unico foi o Sr. Jacintho de Mendonça. O 
meu collega affirmou ao senado que o nobre ministro do 
Imperio manifestou-lhe a resolução de comprar o archivo e 
S. Ex., o Sr. ministro, agora nega isto; mas o seu bilhete 
veiu dizer-nos que pelo menos é defeito da sua memoria 
porque aqui falla de desejos já manifestados e esperava 
que chegassem a accordo. Esta manifestação de desejos 
é mesmo a declaração de que compraria. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ora! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E', eu appello para a 
imparcialidade, a justiça, a calma, a frieza do juizo de 
quem nos julgar, ou de quem julgar o nobre ministro do 
Imperio, porque eu apenas exponho o seu acto. O bilhete 
do nobre ministro o está esmagando; pelo menos é defeito 
de memoria, porque devo crer que S. Ex. é um grande 
Epaminondas, não ha de recorrer a uma cousa destas. Isto 
é o que eu creio. 

Agora diz tambem o nobre ministro do Imperio que 
nunca fixou ao nobre senador pelas Alagôas preço algum 
e, portanto, o de 25:000$000. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nunca! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ora, contra isto ha 
tambem um acto de S. Ex., que abala um bocadinho esta 
segurança com que diz – nunca –, por meio de um quasi 
arranco. 

O Sr. Dr. Mello Moraes teve de comparecer á 
camara, porque cessou o seu incommodo; a reforma 
passou e S. Ex. votou por ella. Votou como tinha votado 
anteriormente nas outras discussões; e devo dizer que o 
Sr. Mello Moraes mostrou-se sempre favoravel a essa 
reforma; isto é verdade. Por esse tempo... Ah! eu ia 
interrompendo-me por causa dos apartes do nobre 
ministro. 

Quando, autorisado pelo nobre ministro, o nobre 
senador pelas Alagôas, o Sr. Jacintho de Mendonça, 
effectuou a compra (elle disse que a effectuou,) voltou para 
o nobre ministro do Imperio e communicou-lhe isto mesmo, 
e S. Ex. o convidou (isto consta do discurso do Sr. Paes de 
Mendonça, discurso que lerei, se o nobre ministro duvidar 
de que estou expondo o facto com fidelidade); mas, como 
dizia, S. Ex. o convidou para uma sala, onde se achava o 
nobre presidente do conselho, e declarou a este que a 
compra estava feita, que a elle, presidente do conselho, 
competia dar os 20:000$, e que, portanto, tratasse disso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto nunca se passou. O Sr. presidente do 
conselho já o contestou e eu contesto agora por minha 
vez. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O nobre presidente do 
conselho nunca contestou, fallou com mais cautela; elle 
nunca negou de plano o facto; disse sómente que por mais 
cauteloso que tivesse sido o procedimento do governo 
(cauteloso quer dizer, acompanhado de cautelas; não quer 
dizer que o facto não se désse), se prestava a 
interpretações, etc. O nobre presidente do conselho nunca 
negou, e eu terei de occupar-me com o que elle disse. Mas 
contra essa negação do nobre ministro do Imperio, 
tambem ha dous factos seus que protestam, e eu os lerei, 
se acaso duvidar. 

O Sr. Mello Moraes, depois de passada a reforma, 
assentou de realisar o seu negocio – entregar o archivo e 
receber o dinheiro – e teve de entender-se com o nobre 
ministro do Imperio. Entendeu-se por carta e já achou da 
parte do nobre ministro duvidas: S. Ex. já lhe fallava em 
uma novação no contrato, em uma cousa que não se tinha 
dado, na intervenção de uma commissão para avaliar 
esses papeis, especie em que não se tinha fallado, etc. 

O Sr. Mello Moraes escreveu-lhe uma carta, em 
termos muito mais offensivos, do que estes que estou 
empregando em relação ao nobre ministro e que dizem 
serem offensivos, exprobando-lhe essa mudança, dizendo 
que S. Ex. tinha comprado o archivo etc. e que agora vinha 
apresentar difficuldades. 

Essa carta offendia os brios, a dignidade mesmo do 
nobre ministro do Imperio; S. Ex., porém, não se deu por 
offendido, nem respondeu dizendo: «E' inexacto tudo isso 
que me dizeis»; pelo contrario S. Ex. respondeu: «Peço-lhe 
que venha entender-se comigo, marcando dia e hora»; de 
maneira que esta resposta em occasião de recebimento de 
uma carta tão offensiva, mostra que o nobre ministro se 
sentia humilhado pela verdade que lhe era atirada com 
tanta aspereza; queria compor o negocio; é o que se deve 
inferir. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Em quem devo 
crêr mais? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não sei V. Ex. onde 
quer que eu vá. Em quem o publico deve crêr mais? Será 
na palavra de um individuo, seja qual fôr sua posição, a 
quem se increpa um acto dessa ordem, que eu não 
qualifico, mas que, a ser real é um acto indecoroso, até 
torpe o criminoso? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A ser real. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – A ser real, não estou 

interpondo meu juizo, estou apresentando o acto; o publico 
é que ha de decidir. 

Em quem o publico ha de acreditar mais? naquelle 
que vê descoberta contra si uma melgueira dessa ordem, 
ou naquelle que em boa fé interveio nella, naquelle que, 
não lhe conhecendo o alcance, prestou-se apenas a ser 
intermediario em um negocio que elle julgava licito e cujo 
desfecho não tinha razões para receiar? Parece que mais 
suspeita é a palavra daquelle que praticou o acto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A victima gemia. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Qual era a 

victima? 
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O SR. VIEIRA DA SILVA: – O logrado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Agora, Sr. presidente, 

supponha V. Ex. que tudo isso não significa nada, quando 
esta entrando pelos olhos de todos; supponha V. Ex. que 
póde haver ahi algum homem, como o nobre ministro, que 
negou isso; é verdade, póde haver quem negue; mas 
todos estão convencidos de que o facto da compra se deu; 
que o nobre senador pelas Alagoas, se não tivesse 
autorisação do nobre ministro para fechar o contrato, se 
não tivesse um preço marcado por S. Ex., não cahiria em 
assignar uma letra para tornar effectivo o pagamento, 
quando o vendedor duvidava da palavra do comprador; 
não cahiria em levar mais longe seu cavalheirismo, para 
com o vendedor, porque, tendo-lhe dito que era negocio 
feito, tendo-se responsabilisado pela effectividade do 
pagamento, ainda escreveu-lhe das Alagôas interrogando 
se o governo tinha cumprido sua promessa; e fez mais: 
chegado a esta cidade, mandou dizer ao Sr. Dr. Mello 
Moraes que, sabendo que o Sr. João Alfredo e o nobre 
presidente do conselho não haviam cumprido sua 
promessa, punha á disposição do Sr. Dr. Mello Moraes a 
quantia de 20.000$ (ao Sr. ministro do Imperio) V. Ex. ri-
se? O caso é muito sério, porque este publico e este paiz 
merecem muito respeito em uma accusação desta ordem, 
quando documentos existem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Que documentos? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – As cartas, e eu vou dar 
outra prova. O riso de V. Ex... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tenha 40 annos quasi, e espero viver, para 
mostrar que estou muito acima disso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Carece mostrar agora, 
porque ainda póde arrepender-se e ser um bom individuo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu o desafio a que apresente provas em 
contrario. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso applico eu ao Sr. 
ministro. 

O SR. PRESIDENTE: – O senado me desculpará 
das consequencias que resultarem destes dialogos que se 
estabelecem. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. podia ter 
evitado o que estamos presenciando. 

O SR. PRESIDENTE: – Como? 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Tendo um pouco 

mais de energia. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Digo eu, Sr. presidente, 

que este bilhete do nobre ministro ao Sr. Dr. Mello Moraes 
dizendo: «amanhã terei o prazer de fallar a V. Ex., e, 
havendo da minha parte os bons desejos que já lhe foram 
manifestados, espero que chegaremos a accôrdo»; esta 
phrase cautelosa, sem declinar o nome da pessoa que 
manifestou os bons desejos de S. Ex.; esta phrase um 
pouco sybilina, que eu não digo fosse empregada com 
malicia; esta phrase assim mesmo sybilina importa a 
destruição da nova affirmativa do nobre ministro e faz crer 
e convencer de que é completamente verdadeira a 
asseveração 

do nobre senador pelas Alagoas, abstrahindo mesmo de 
seu caracter, que muito a garante. 

Note o senado que, embora eu não fallasse dos 
apuros em que o governo se achava na occasião do não 
comparecimento do Sr. Dr. Mello Moraes, e deixasse de 
mencionar a circumstancia de que o encarregado dessa 
compra não fosse nenhum archeologo, mas sim um chefe 
politico da provincia de que era deputado o Sr. Mello 
Moraes, ainda assim tinha materia para formação de juizo, 
sem que eu emitta o meu. Exponho somente o facto, que é 
verdadeiro, – o haver o nobre ministro do Imperio mandado 
comprar o archivo do Sr. Dr. Mello Moraes, fosse qual 
fosse o fim. E' facto verdadeiro que a compra foi realisada 
pelo nobre senador pelas Alagôas; tenho para affirmar isto 
o testemunho desse nobre senador, e tenho tambem um 
documento firmado pelo nobre ministro. 

Mas, Sr. presidente, o que vae collocar S. Ex. em 
uma posição, da qual não sei como possa elle sahir, é que 
afinal o Sr. Dr. Mello Moraes não quiz estar pela novação; 
não quiz sujeitar-se ao exame e laudo de individuos 
nomeados pelo governo que avaliassem seu archivo, deu 
como desfeita a compra; e o que se seguiu dahi? O, que 
se seguiu, Sr. presidente, é um facto extraordinario um 
facto capaz de aniquilar um individuo qualquer. 
Apresentarei as provas que tenho. 

O que seguiu-se foi isto: o Sr. Dr. Mello Moraes, 
resentido, ameaçou levar a publico toda a improbidade do 
governo neste negocio, e sendo isto notorio nesta cidade, 
o governo recorreu a um seu amigo, o Sr. Dr. José Bento 
da Cunha Figueiredo, e mandou este amigo em 
commissão á casa do Sr. Dr. Mello Moraes, onde nosso 
distincto collega esteve duas ou tres vezes, e fallou 
perante duas pessoas, que serviram de testemunhas, 
pessoas fóra de toda a excepção, uma das quaes me ouve 
e é um cidadão muito honrado, muito estimado de todos 
quantos o conhecem, e cujo nome não declino por uma 
certa attenção, não por elle recommendada, mas 
permittida como cautela. 

O Sr. Dr. José Bento fallou diante desse individuo e 
tambem em presença do honrado capitão Jucá, cujo nome 
proprio não posso agora declinar, mas que é habitante de 
Palmeira dos Indios, na provincia das Alagoas, e que me 
informam ser um moço muito capaz e de bem, o Sr. Dr. 
José Bento procurou o Sr. Dr. Mello Moraes da parte do 
nobre ministro do Imperio e offereceu-lhe 5:000$, nos 
termos que se seguem: 

O ministro do Imperio dava 5:000$, ficando o Sr. Dr. 
Mello Moraes com o seu archivo, para que não se fallasse 
mais nisto, proposta que foi repellida perante as ditas 
testemunhas. O Sr. Dr. Mello Moraes revoltou-se e 
perguntou ao commissario do nobre ministro do Imperio 
donde S. Ex. podia tirar illegalmente esta quantia. 

E, senhores, o nobre senador pelas Alagôas 
tambem declarou aqui, e eu lerei, se fôr contestado, que o 
Sr. José Bento lhe contara nestes mesmos termos que 
estou referindo esta ignominiosa e compromettedora 
proposta, que o nobre ministro do Imperio lhe autorisara a 
fazer. Attenda o senado se neste paiz se presa a 
moralidade, se se respeita a decencia e o decoro publico. 

Os homens politicos que veem seu credito 
envolvido nisto, o proprio governo, teem obrigação de 
apurar estes dados que eu lhes estou dando para verificar 
este grande 
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crime, grande e grandissimo, não pela quantia, mas pela 
natureza do abuso e pela ignominia que o acompanha. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Como é que 
caracteres tão nobres se prestam a ser agentes de actos 
ignominiosos? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Perdôe-me V. Ex. Vá 
perguntar a elles. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não tenho que 
perguntar nada 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O Sr. Jacintho Paes de 
Mendonça declarou no seu discurso isto que estou 
dizendo, e m’o declarou tambem depois, porque não tive 
mais occasião de reler circumstanciadamente seu 
discurso; eu tive autorisação delle para dizer que foi isto 
assim. 

Além disso, senhores, tenho testemunhas na 
visinhança que me affirmaram e que pódem depôr como o 
Sr. José Bento póde e deve depôr, porque este negocio 
tem lealdade de mais para deixar de ser tirado a limpo. 
Não vae até ahi a presumpção de ninguem, não póde 
ninguem com um riso, com um movimento de sobresenho 
collocar-se superior a estas cousas. 

Homem serio é aquelle que seus factos indicam 
que é. Se o governo praticou este facto, o apoio dado a 
este governo, quer parta do mais alto ponto ou se estenda 
a todas as camadas sociaes, é um apoio illegitimo, é até 
indecente. Averigue-se o facto; o Sr. José Bento levou esta 
commissão? donde sahiam estes 5.000$? o que iam ver 
nas mãos do Sr. Mello Moraes? seriam para acalental-o 
contra o calote do archivo? iam comprar-lhe o bom humor 
para que não trouxesse á publico... não sei como direi... 
essa miseria da actualidade? 

Senhores, o facto é gravissimo: um senador do 
Imperio, um deputado, duas testemunhas fóra de toda a 
excepção, algumas outras que não ouviram as palavras do 
emissario do nobre ministro do Imperio, mas que viram a 
sua entrada na casa do Sr. Mello Moraes alta noute e até 
com chuva, tudo isto faz crer que fortivamente se tentava 
tirar dinheiro do cofre publico, para este destino tão 
illegitimo, tão criminoso, que nem mais careço aprecial-o. 

Agora, Sr. presidente, pergunto aos homens de 
bem, aos homens que se presam, aos homens que 
tributam homenagem á honra, aos homens de escrupulo e 
de brios, aos homens que ao mesmo tempo a essa grande 
qualidade unica que eleva, nobilita a humanidade, reunem 
urbanidade e delicadeza de maneiras; pergunto a esses 
homens se, a ser verdadeiros esses factos, como tudo faz 
crêr, até pela não contestação dos 5:000$000... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Já foi explicado ao senado pelo Sr. presidente 
do conselho. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nunca o foi. 
...peço a esses homens que digam se ha 

acerbidade, de minha parte em estigmatisar, como devo, 
um proceder desta ordem. 

Sr. presidente, longe de ter sido contestado esse 
facto dos 5:000$, o que o senado presenciou, quando o 
nobre presidente do conselho pretendeu colorir essa 
vergonha do ministerio a que pertencia? o que se viu? E' 
que S. Ex. protestou que seu collega do Imperio 
responderia; o que se viu é que S. Ex. nunca negou de 

plano; disse que, por mais cauteloso, podia sujeitar-se a 
isso. 

O nobre presidente do conselho disse no final do 
seu discurso... E para que não pareçam inacreditaveis as 
suas palavras, eu as vou lêr. 

O SR. ZACARIAS: – Negocio sujo. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Este negocio é 

sujissimo; não é com riso nem com petulancia que 
ninguem se safa delle. 

Peço attenção do senado para o que vou lêr. 
O nobre presidente do conselho, vendo que a 

defesa que elle fazia por honra do seu posto não procedia 
muito, pois deixava pelo menos pairar duvidas sobre si e 
seu collega em negocio tão ignominioso; como se 
exprimiu? (lendo): 

«Talvez, Sr. presidente, alguem pudesse entender 
que, mesmo no caso que o nobre senador suppoz de um 
deputado que, para cumprir o seu dever e dar um voto a 
que era chamado pela lei, fizesse uma proposta dessa 
natureza, não haveria falta condemnavel no artificio pelo 
qual se chamasse esse deputado ao cumprimento de seu 
dever. A historia diz que a reforma eleitoral de 1832 na 
Inglaterra passou por um erro não casual de dous ou tres 
votos; na votação que, como sabe o senado, é por divisão 
nos casos mais importantes e duvidosos, um dos 
escrutadores contou tres votos por um, e este 
procedimento não foi accusado de immoral.» 

Eu peço a attenção do senado para este ponto, 
porque é muito importante. Se o Sr. José Bento assevera 
que é verdade, não sei se o nobre ministro do Imperio dirá 
que é mentira. Certamente não o dirá: o seu silencio neste 
caso é mais do que compromettedor. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando estou calado, o nobre senador diz que 
o meu silencio é a confirmação de suas palavras. Protesto 
contra tudo quanto está dizendo o nobre senador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pouco me importa com 
seus protestos, porque tenho o direito de redarguir. Não 
póde protestar contra a verdade destes factos, contra 
essas testemunhas, contra seus proprios escriptos, que 
aqui estão insertos. Cada um destes factos, carece de 
justificação em contrario. V. Ex., por mais que se julgue 
elevado, está esmagadissimo, não por mim, mas pelos 
seus actos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diga o que quizer; hoje não lhe dou nem mais 
uma palavra; hei de responder-lhe amanhã. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E eu hei de replicar-lhe 
depois d'amanhã. 

O SR. ZACARIAS: – Ou amanhã mesmo. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Note o senado que o 

nobre presidente do conselho qualificou de artificio e 
procedimento do seu collega para evitar que o deputado 
escapulisse ou fugisse, em confirmação de seu dito, trouxe 
um exemplo da Inglaterra, o facto de ter um escrutador, em 
uma votação, contado tres votos por um. Disse S. Ex. que 
esse facto não foi casual, e que, não obstante, ninguem o 
censurou como immoral. 
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Ora, senhores, a Inglaterra, todos os povos do 
mundo terão o poder de reduzir tres a um? Quando esta 
reducção importa fraude, violação, usurpação de direitos 
alheios, póde a Inglaterra ou qualquer outro povo do mundo 
deixar de considerar esse acto como fraudulento e 
immoral? 

O nobre presidente do conselho com isso quiz 
apenas qualificar de fraudulento o artificio do seu collega, 
porque o facto que elle citou – essa contagem indebita – é 
fraudulento. 

Sr. presidente, já estou cansado, o nobre ministro 
disse que ha de explicar amanhã, que ha de discutir minha 
administração; estimarei que o faça, que discuta mesmo 
todos os actos da minha vida. Não quero mais fatigar a 
attenção do senado; páro aqui, reservando-me para 
responder depois ao nobre ministro. (Muito bem! muito 
bem!) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu a ordem do dia para 18 a 

mesma já designada, tanto na 1ª como na 2ª parte. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos da 

tarde. 
 
28ª SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de fazenda. – Retificação do Sr. Zacarias. – 
Discurso e indicação do Sr. Silveira Lobo. – Ordem do Dia. – 
Orçamento do ministerio do Imperio. – Discurso do Sr. 
ministro do Imperio. – Pretenção de M. C. de Dias. – 
Discurso do Sr. Leitão da Cunha. – Licenças. – Pensões. – 
Monte-pio. – Privilegio a Claudio Guigon. – Pretenção de D. 
M. de G. L. Albuquerque. – Dispensa a estudantes. 

 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, barão da 
Laguna, visconde de Abaeté, Chichorro, Jobim, Barros 
Barreto, Leitão da Cunha, Teixeira Junior, visconde do Rio 
Grande, visconde do Rio Branco, marquez de S. Vicente, 
barão de Cotegipe, barão de Camargos, Silveira Lobo, 
barão de Maroim, visconde de Nitherohy, visconde do Bom 
Retiro, Uchôa Cavalcanti; visconde de Caravellas, Mendes 
de Almeida, barão de Pirapama, Pompeu, Cunha 
Figueiredo, duque de Caxias, Godoy, e Zacarias. 

Compareceram depois os Srs. Paranaguá, Vieira da 
Silva, visconde de Inhomerim, Diniz, Saraiva, Sinimbú, 
Silveira da Motta, Fernandes da Cunha, Ribeiro da Luz e 
Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. conde de Baependy, Jaguaribe, Firmino, Paula 
Pessoa, Junqueira, Nabuco, visconde de Camaragibe, e 
visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Antão, Figueira de 
Mello e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 16 do corrente mez, do ministerio da 

justiça, remettendo informações relativas á impressão do 
relatorio do mesmo ministerio, solicitadas pelo senado. – A 
quem fez a requisição. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Meio soldo. 
 
A proposição da camara dos deputados n. 90 de 26 

do mez passado é assim concebida: 
«As licenças concedidas ao coronel Bento José 

Lamenha Lins por actos da presidencia de Pernambuco de 
30 de Maio de 1837, e 10 de Maio de 1838, e contadas para 
sua reforma, aproveitam ao tempo de serviço relativo á 
concessão de meio soldo á viuva do mesmo coronel, nos 
termos da lei de 16 de Dezembro de 1790; revogadas as 
disposições em contrario.» 

Deu origem a esta proposição um requerimento de 
D. Maria Isidora Barreto Lins, viuva do coronel Lamenha 
Lins, offerecendo varios documentos e pedindo que em 
attenção aos valiosos serviços prestados ao Estado por seu 
marido, e á nimia pobreza a que se acha ella reduzida, 
houvesse o corpo legislativo por bem mandar que lhe seja 
abonado o soldo que entender de justiça. O requerimento 
está assignado por procurador, mas não vem junta a 
procuração. 

A' mesma proposição precedeu um parecer da 
commissão de marinha e guerra, da camara dos deputados, 
que aqui se transcreve, para maior esclarecimento do 
senado: 

«A' commissão de marinha e guerra foi presente o 
requerimento em que D. Maria Isidora Barreto Lins, viuva do 
coronel Bento José Lamenha Lins, recorre para o corpo 
legislativo contra a decisão do thesouro nacional, que a 
privou da percepção do meio soldo que lhe competia por 
morte de seu marido. 

Dos documentos com que se acha instruida esta 
petição consta que, tendo sido o citado coronel reformado 
com soldo por inteiro por decreto de 5 de Março de 1839, 
não obstante só contar 21 annos, 5 mezes e 14 dias de 
serviço, entendeu o thesouro, depois da sua morte, que 
teve logar em 14 de Maio de 1862, que, contando elle 
menos de 25 annos de serviço, só podia a sua viuva 
perceber o meio soldo segundo a lei de 16 de Dezembro de 
1790. 

Nestes termos foi reconhecido o direito da 
peticionaria e arbitrada a quantia de 17$500 mensaes, que 
foi recebida por ella até 25 de Novembro de 1865, data do 
aviso do ministerio da fazenda, que declarou não ter ella 
direito 
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á percepção desse meio soldo, porque, havendo se 
verificado posteriormente ao acto daquelle reconhecimento 
ter o coronel Lamenha gosado 18 mezes e 4 dias de 
licenças concedidas pela presidencia de Pernambuco em 
30 de Maio de 1837 e 10 de Maio de 1838, e não constando 
que taes licenças tivessem sido approvadas pelo governo 
imperial, para serem consideradas de favor, não podiam ser 
contadas no tempo de serviço, o qual, feita a devida 
deducção, ficava assim reduzido a 19 annos, 11 mezes e 4 
dias, isto é, menos dos 20 annos que a lei exige. 

A commissão, considerando que, assim como não 
consta

enha, na confiança 
e boa 

te, que, ainda descontadas 
semelh

é a primeira vez que este 
negoci

estituida a D. Maria Isidora Barreto Lins, 
viuva d

essão de 12 de Julho.

tou-se a proposição sujeita ao exame da 
commi

dos ao Estado pelo coronel 
Lamen

o em leis 
e reg

ossam suscitar-se, e no caso especial de 
conces

 secretaria da camara dos deputados não existem 
papeis

 ministerio da 
fazend

presentou esta uma petição, a 
que ju

sos analogos tem o corpo legislativo usado de 
equida

 que taes licenças tivessem sido approvadas pelo 
governo central, tambem não consta que tivessem sido 
desapprovadas, sendo que o silencio a tal respeito deve ser 
tomado como approvação, pois não é de suppor que o acto 
da presidencia de Pernambuco deixasse de chegar ao 
conhecimento do ministerio da guerra; 

Considerando que o coronel Lam
fé que devia inspirar o acto do presidente, fruiu taes 

licenças concedidas com caracter de favor, das quaes 
provavelmente teria prescindido se contasse que seriam 
consideradas como registradas para não serem-lhe 
incluidas no tempo de serviço; 

«Considerando, finalmen
antes licenças, seria iniquidade, por falta de 26 dias 

para o completo de 20 annos, privar do diminuto meio soldo 
a viuva de um tão distincto militar, que tão relevantes 
serviços prestou a seu paiz, é de parecer que seja adoptado 
o seguinte projecto.» 

Cumpre notar que não 
o vem ao corpo legislativo. Em 1866 o Sr. deputado 

José Angelo, depois de pedir e obter do governo as 
necessarias informações, propoz na sessão de 26 de Junho 
do mesmo anno uma emenda ao orçamento nos seguintes 
termos: 

«Que seja r
o coronel Bento José Lamenha Lins, a quantia de 

715$500, com que entrou para a thesouraria de fazenda 
geral (por ordem do thesouro) na provincia de Pernambuco, 
proveniente do meio soldo de seu finado marido, que 
devidamente recebeu.» 

Esta emenda foi rejeitada na s
Sob o mesmo sentido, ainda que com diversa forma, 

apresen
ssão de fazenda. Os documentos são os mesmos; 

nenhum outro foi junto, que possa modificar a decisão então 
tomada. 

Não desconhece a commissão de fazenda os 
serviços valiosos presta

ha Lins; duvida, porém, da competencia do poder 
legislativo, e repugna alterar a legislação em vigor para uma 
graça ou recompensa, que póde ser concedida, sem 
transgressão dos principios pelo poder executivo. 

O modo de contar-se a antiguidade dos officiaes do 
exercito para todos os effeitos legaes está marcad

ulamentos, que a commissão de fazenda não 
necessita referir. 

São de natureza administrativa todas as questões 
que a tal respeito p

são de meio soldo ás viuvas, filhos e mães dos 
officiaes fallecidos, ha de mais a garantia de uma 

habitação, em que são apuradas todas as duvidas, que por 
ventura occorram. 

Ora, no processo de habilitação da viuva do coronel 
Lamenha Lins foram observadas todas as formalidades e 
em virtude de decisão administrativa foi-lhe não só 
denegado o meio soldo, como até teve ella de restituir o que 
havia recebido. 

A proposição revoga implicitamente essa decisão, 
como se o corpo legislativo fosse tribunal de recurso, e 
manda contar serviços, que não podemos nem devemos 
apreciar, por falta de competencia e até meios de 
apreciação. 

E’ verdade que, como pondera o parecer da 
commissão de marinha e guerra da camara dos deputados, 
foi contado ao coronel Lamenha para sua reforma tempo 
que não se conta á sua viuva para percepção de meio 
soldo. Mas a commissão de fazenda ignora a razão por que 
assim se procedera, nem cuida de investigal-a. Assim como 
se allega que fôra um direito, podia ter sido um abuso ou 
uma graça. Em todo o caso, a declinatoria de falta de 
competencia subsiste, e por isso é a commissão de fazenda 
de 

 
PARECER. 

 
Que a proposição entre em discussão, e não seja 

adoptada. 
Sala das commissões, em 18 de Junho de 1875. – B. 

de Cotegipe. – J.J.Teixeira Junior. – V. de Inhomirim. 
Ficou sobre a mesa para ser tomado em 

consideração com a proposição a que se refere. 
Foi lido, posto em discussão e approvado o 

requerimento offerecido no seguinte 
 
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Meio Soldo. 
 
O parecer da commissão de fazenda de 22 do 

passado, approvado em sessão de 24, concluiu pedindo 
informações ao governo sobre a proposição da camara dos 
deputados n. 174 do anno ultimo, se nesta não existissem 
os necessarios documentos. A proposição reconhece em D. 
Maria Rita de Queiroz Umbuseiro, viuva do tenente 
cirurgião do exercito Dr. José Fernandes Umbuseiro, direito 
á percepção do meio soldo da patente de seu finado marido, 
não obstante a prescripção em que incorreu. 

Na
, nem requerimento que servissem de fundamento á 

proposição apresentada naquella camara como emenda ao 
projecto n. 530 de 1873. 

No thesouro, segundo o aviso do
a em data de 9 do corrente, nada consta a respeito 

da pretenção da agraciada. 
Em 12 deste, porém, a

ntou certidão de seu casamento com o referido Dr. 
Umbuseiro, unico documento, que a commissão tem em 
vista. Não parece elle sufficiente para um favoravel 
deferimento. 

Em ca
de; mas em todos elles tem sido presentes fé de 

officio do official fallecido, justificação de que sua viuva vivia 
em companhia do marido, bom procedimento, etc. 
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A commissão de fazenda, não obstante essa falta, 
deixa de propor a rejeição da proposição; mas não póde 
tambem aconselhar a sua adopção, sem que obtenha 
maiores esclarecimentos, e por isso, emquanto a 
peticionaria os não prestar, é de 

 
PARECER. 

 
Que a proposição não entre em discussão, ficando 

adiada por um mez. 
Sala das commissões, 18 de Junho de 1875. – 

Barão de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. – Visconde de 
Inhomirim. 

O Sr. Zacarias pediu a palavra para observar que 
no principio da 4ª columna do Diario, em que vem o 
discurso do nobre senador pela provincia de Minas, 
encontra-se um aparte que não proferiu. O aparte é este: 
«Sem duvida é a falta do throno, que proclama esta triste 
e acabrunhadora realidade.» Não proferiu o orador este 
aparte; antes lhe parece que é a continuação do discurso 
do orador, o Sr. Silveira Lobo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ exacto e tomo a 
responsabilidade com prazer. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Silveira Lobo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, pedi a 
palavra para offerecer uma indicação. A idéa me foi 
suggerida pela necessidade em que estou de fazer um 
protesto ou reclamação, ou, se assim posso exprimir-me, 
rectificação em globo, ácerca da publicação do discurso 
que tive a honra de proferir hontem nesta casa. 
Demonstrada a justiça da reclamação, ou provada a 
existencia do facto ou dos factos, que a determinam, creio 
que ficará tambem fundamentada a indicação a que 
acabo de alludir. 

Sr. presidente, quanto ás sete primeiras columnas 
do meu discurso, nada tenho a observar: acha-se 
exactamente alli, excepção feita de um ou outro erro 
typographico, tudo quanto expendi. Mas dahi em diante, 
ou por que os encarregados do serviço estivessem 
fatigados, ou porque na realidade, possuido de maior 
animação, eu me exprimisse com muita rapidez lêem-se 
cousas que não proferi; alterações e mutilações de meu 
pensamento, suppressão de palavras, etc., etc. 

Sr. presidente, não quero com isto fazer uma 
censura á empreza encarregada deste serviço. 

O SR. ZACARIAS: – Certamente que ella tem feito 
muito. 

O SR. SARAIVA: – E’ verdade. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Tem feito tudo quanto é 

possivel. 
O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E em homenagem á 

justiça e á verdade, devo dizer que conheço as 
habilitações, a intelligencia e o zelo dos empregados de 
que a empreza se rodeou. E, senhores, para mostrar que 
os defeitos não provém do pouco empenho da empreza, 
basta recordar ao senado que talentos da primeira ordem 
neste paiz, como os Srs. conselheiros Nabuco, Zacarias, 
Srs. Silveira Martins 

e Ferreira Vianna, teem deixado de publicar innumeros 
discursos e somente por causa do penoso trabalho de 
revisão delles. 

O proprio laborioso e infatigavel Sr. Ferreira 
Vianna não tem podido conseguir publical-os sem alguma 
demora. Qual é a razão, senhores? E' porque a revisão 
de notas, a correcção de discursos, não é trabalho para 
ser feito em poucas horas; demanda muita attenção, 
attenção acurada e prolongada. Se isto assim é, ainda 
mesmo dispondo de pessoal muito intelligente, como 
conheço que o tem a empreza, ella não póde sobrepujar 
difficuldades naturaes e invenciveis como essas, salvo, 
Sr. presidente (e aqui entra a materia de minha 
indicação), salvo se o senado quer, como me parece que 
deve querer, a vantagem que procede desta immediata 
publicação dos discursos, sem a revisão de quem os 
profere, habilital-a para imprimir outra direcção e dar 
outras proporções a semelhante serviço. 

Senhores, reconheço que ha vantagens 
apreciaveis na publicação immediata dos discursos, que 
se pronunciam no parlamento. Mas, para que estas 
vantagens não sejam marcadas ou escurecidas, ou ainda 
mais supplantadas pelo inconveniente a que dá logar a 
precipitação do respectivo trabalho, cumpre lançar mão 
de recursos para os quaes sem duvida não está a 
empreza habilitada dentro do limite pecuniario, que lhe foi 
traçado pelo actual contrato. Se se quer colher estas 
vantagens, sem os inconvenientes notados, e com grande 
proveito para o publico, é mister, Sr. presidente, habilitar 
com os imprescindiveis recursos pecuniarios a empreza 
do Diario. 

Senhores, ha ao alcance de serem contratadas 
intelligencias superiores, traquejadas neste genero de 
serviço, como são, por exemplo, o Sr. Vieira Souto e o Sr. 
Peçanha, capazes, habilitadissimos, tanto como quem 
mais o fôr, para o desempenho de tão ardua tarefa. Mas 
essas intelligencias superiores não se poderão prestar a 
tão penoso trabalho, sem remuneração condigna, e talvez 
seja preciso alargar o circulo dos auxiliares, que lhes são 
indispensaveis. 

A minha indicação tem por fim, portanto, habilitar a 
mesa, se de habilitação precisa, para que reconsidere, 
modifique o seu contrato, no sentido de dotar a empreza 
com recursos para realisar, com a maxima perfeição 
possivel, esse trabalho, que é de incontestavel utilidade, 
desde que forem removidos os inconvenientes a que 
tenho alludido. 

Agora, Sr. presidente, abstrahindo de occupar-me 
de todas as inexactidões, que se leem na 2ª parte do meu 
discurso, protestando apenas não poder responsabilisar-
me pelo que alli se publicou, e que escapou naturalmente, 
muito justificadamente aos encarregados da revisão, não 
posso deixar de formular as reclamações ou rectificações, 
que vou fazer em alguns pontos, porque o que ahi se lê 
fere a direitos de terceiros, direitos que eu respeito. 

Lê-se, por exemplo: 
«O Sr. Mello Moraes, resentido, ameaçou levar a 

publico toda a improbidade do governo neste negocio, e 
sendo isto notorio nesta cidade, o governo recorreu a um 
amigo, o Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo, e 
mandou este amigo em commissão á casa do Sr. Dr. 
Mello Moraes, onde nosso distincto collega esteve duas 
ou tres vezes, e fallou perante duas pessoas etc.» 
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Ora, Sr. presidente, seja qual fôr a justa e razoavel 
solidariedade, que reina entre o meu distincto e 
respeitavel amigo e mestre o Sr. conselheiro José Bento 
da Cunha Figueiredo e seu filho, a verdade é que não 
envolvi o nome de S. Ex. neste debate. Não me referi, 
pois, nem nunca podia referir-me ao nosso collega. Proferi 
e proferi sem falta de um só nome o do Sr. Dr. José Bento 
da Cunha Figueiredo Junior, empregado da secretaria da 
justiça, que foi de quem lançou mão o Sr. ministro do 
Imperio para mandar fazer o offerecimento dos 5:000$ ao 
Sr. Dr. Mello Moraes, afim de que este se callasse e não 
publicasse o negocio. 

Eu não podia, como vê o senado, deixar de 
restabelecer a verdade do facto, desde que elle ia affectar 
direitos de terceiro... 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – O Sr. Dr. José 
Bento da Cunha Figueiredo Junior é incapaz de se prestar 
a indignidades. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não duvido; referi um 
facto, e peço a V. Ex. que o ouça sobre elle e venha 
depois aqui narrar o que se passou. Os creditos do Sr. 
Cunha Figueiredo Junior estão envolvidos nesta questão 
gravissima, e eu estimarei... 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Elle ha de acudir 
e sahir-se como costuma sempre, honradamente. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois bem; V. Ex. viu 
em que me fundamentei, exhibi as provas do meu juizo, já 
mencionei as testemunhas, que assistiram á offerta por 
parte do Sr. José Bento Junior e a repulsa por parte do Sr. 
Mello Moraes, e além disto, baseei-me no testemunho e 
na declaração expressa, positiva e terminante do illustre 
cavalheiro, que tem nesta casa um logar dado pela 
provincia das Alagôas. 

O nobre senador vê que, forçado pela necessidade 
do meu dever de representante da nação, eu não posso, 
sob pena de condescendencia criminosa, embora a 
condescendencia esteja na ordem do dia, como recurso 
justificativo, indebitamente, de grandes culpas, esbarrar 
ante uma consideração de respeito pessoal, por mais 
valiosos que sejam os titulos da pessoa a quem esse 
respeito se deva tributar. 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Nem elle nem eu 
pedimos essa condescendencia; o nobre senador está no 
seu direito, diga tudo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ o meu dever... 
O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Está direito. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ necessario o 

restabelecimento da verdade sobre os actos da 
administração, para que aquelles que estão acima de 
mim, os nossos superiores, o nosso amor a nação 
brasileira, fique habilitada para aquilatar o modo por que 
seus negocios são geridos, da recompensa ou punir, 
conforme o direito de cada um, conforme a maneira 
porque cada um desempenha a parte do missão ou 
gestão de que está encarregado. Foi este a principio 
superior, o movel que actuou em meu animo o que trouxe-
me a arrostrar considerações que quizera sempre 
respeitar. 

Bem vê o nobre senador (e julgo que me fará a 
justiça de acredital-o) que não posso ter prazer em estar 

molestando pessoas que não me offenderam, e cuja 
affeição, aliás aprecio, se não fosse compellido por 
motivos imperiosos. 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Fique certo o 
nobre senador de que não me molesta. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. sabe a estima 
em que sempre o tive e o respeito que lhe consagro. 

O SR. PRESIDENTE: – Permitta o nobre senador 
dizer-lhe que as suas observações devem limitar-se á 
materia da indicação. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Creio que estou na 
materia; se não estou, V. Ex. dirá o ponto em que me 
desviei. 

OS SRS. SARAIVA E ZACARIAS: – Está na 
materia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A outra inexactidão por 
ommissão de partes é a que se lê no fim da 2ª columna 
da 2ª pagina. Sahiu a seguinte: 

«Corria o anno de 1871. Sua Magestade o 
Imperador, para não ser incommodado com reclamações 
contra uma reforma, cuja realisação incumbira ao seu 
ministerio, viajava pela Europa.» 

Sr. presidente, eu não disse isto assim, tão dura, 
secca e incompletamente. 

Senhores, eu respeito como devo a pessoa de Sua 
Magestade Imperial; tributo ao chefe do Estado o 
acatamento que me cumpre tributar-lhe. Minhas queixas 
são contra a politica que eu, de boa mente e consciencia, 
julgo tirar origem dessa fonte: nada mais. 

Eu, Sr. presidente, não poderia negar ao chefe de 
Estado, ao depositario da maior somma de poder nesta 
sociedade politica em que vivo, os direitos que a todos e a 
cada um dos individuos, de que se compõe a mesma 
sociedade, pertencem direitos individuaes. Eu não podia 
entrar no sacrario das intenções do imperante, assim 
como de nenhum dos meus collegas e conterraneos, e 
assignar-lhe como unico motivo de sua resolução o acto a 
que alludi, quando outros poderiam ter concorrido. 

O que eu disse nesta casa foi que Sua Magestade 
Imperial, ou para não ouvir esses reclamos, ou por 
qualquer outro motivo (e appello para a memoria dos que 
me ouviram) fôra viajar á Europa. 

Senhores, qualquer que fossem esses outros 
motivos que determinaram a viagem do imperante, eu os 
respeito; não entro na sua consciencia para formar 
supposições, e muito menos para assignalar algum como 
unico que o impellisse. 

Essas inexactidões, que procedem da precipitação 
com que é feito o trabalho da publicação immediata dos 
discursos, não obstante a summa habilidade dos 
encarregados do serviço, convencem-me de que é mister 
organisal-o melhor, dotando a empreza de meios, 
mediante os quaes evite que appareçam inexactidões 
como as que acabo de mencionar, tanto mais quanto as 
rectificações virão tarde e grande será o prejuizo 
daquelles, que tiverem de soffrer por effeito dessas 
inexactidões. Como as que tenho indicado, ha outras 
muitas em meu discurso, que entretanto não especificarei. 

Tenho assim, Sr. presidente, fundamentado a 
indicação que vou mandar á mesa. V. Ex. lhe dará o 
conveniente destino. 
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Vae á mesa e é lida a seguinte 
 

Indicação. 
 
Indico que seja a mesa autorisada a reconsiderar e 

alterar o contrato para a publicação dos debates desta 
casa, no sentido de habilitar a empreza do Diario do Rio 
com os meios pecuniarios precisos para que possa fazer 
com a necessaria perfeição a publicação dos discursos no 
dia immediato ao em que são proferidos. 

S. R. – Silveira Lobo. 
Foi lida e apoiada e ficou sobre a mesa para entrar 

na ordem dos trabalhos. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs.: Teixeira Junior, marquez de S. Vicente e 
visconde de Nitherohy, e sendo o mesmo Sr. ministro 
introduzido no salão, com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão da proposta do 
orçamento para o exercicio de 1875 a 1876, no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, ha quinze dias discute-se o 
art. 2º do orçamento, e como o facto é unico e sem 
precedente, não devo concorrer para a demora, que ha 
de naturalmente attribuir-se á fraqueza ou incuria do 
governo. Peço, portanto, permissão aos nobres 
senadores pelo Maranhão para não voltar aos assumptos 
de que já tratei, e para que me limite a prestar 
informações sobre factos novos, trazidos ao debate. 

Perguntou-me o nobre senador pelo Maranhão; 
repetiu a pergunta o nobre senador que fallou depois, e 
ainda hontem tratou-se deste facto, que providencias 
tinha o ministerio tomado a respeito do governo da 
diocese do Pará. 

O senado sabe que, condemnado e preso o bispo 
do Pará, o governo reconheceu os governadores do 
bispado nomeados por S. Ex. Revma. 

Foi depois cassada a nomeação de alguns desses 
governadores; ficou um só, que, tendo sido tambem 
submettido a processo, julgado e condemnado, tornou-se 
impossibilitado de exercer jurisdicção na diocese. Estando 
ausente o bispo, impossibilitado, pelo menos 
physicamente, de governar a sua diocese; estando nas 
mesmas condições o unico governador do bispado que 
havia, não restava ao governo senão um meio. Segundo 
os principios a que se referiu o nobre senador pelo 
Maranhão, segundo ensinam os escriptores de direito 
ecclesiastico, em taes condições, ao menos por 
argumento de analogia, pode-se considerar a Sé quasi 
vaga e proceder-se como no caso em que (hypothese 
prevista pelos canones) os bispos cahissem em poder dos 
infieis. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Apoiado. Foi como se 
procedeu na Prussia a respeito do arcebispo de Colonia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Neste sentido, consultado pelo presidente do 
Pará, respondi que fizesse ver ao cabido que ou elle 
empregaria o meio da eleição de um vigario capitular, ou 
ficaria com a responsabilidade da acephalia da diocese. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Elles mesmos se 
confessam infieis e depois hão de se queixar! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O presidente transmittiu esta declaração do 
governo ao cabido, e o senado sabe o que depois se 
passou. 

Não é possivel admittir-se que o governador do 
bispado do Pará, nas condições em que se acha, governe 
a diocese dentro de sua prisão; é preciso empregar algum 
meio. Se não poder realisar-se este, que já foi indicado e 
que não foi repellido por todo o cabido, é claro que 
havemos de recorrer a outros meios indicados pelas leis 
ecclesiasticas. 

Perguntaram os nobres senadores que providencia 
tinha o governo tomado a respeito do padre Arêas, que, 
suspenso na diocese de Pernambuco, está exercendo 
todos os actos do seu ministerio. 

Senhores, em tal caso cumpria ao governo 
averiguar primeiramente quaes eram os motivos da 
suspensão, se o padre Arêas tinha soffrido essa pena em 
consequencia de obediencia ás leis civis, caso em que, 
penso, ninguem poderia exigir do governo que aceitasse 
todos os effeitos do acto do governador do bispado e lhe 
prestasse mão forte para fazer effectiva a pena. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): –Tendo respondido o governador do bispado 
que a suspensão provinha de factos estranhos á 
obediencia, que aquelle padre prestava ás leis do paiz, 
articulando mesmo factos que, a serem verdadeiros, 
como creio, justificam a suspensão, o governo não 
hesitou em dizer ao presidente que apoiasse o acto do 
mesmo governador. 

Eis, Sr. presidente, as informações que posso e 
devo dar a respeito desses factos, trazidos á discussão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – De maneira que 
o governo quer entrar na consciencia do superior 
ecclesiastico! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdôe-me o nobre senador, o que o governo 
não poderia fazer era aceitar os effeitos de suspensões 
que tivessem sido dadas ex informata conscientia... 

O SR. JOBIM: – Damnata conscientia. (Riso.) 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...sabendo-se aliás que tal declaração não é 
senão um meio de occultar... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como sabe-se 
disto? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...os verdadeiros motivos dessas suspensões. 
Mas, desde que o governador do bispado exhibia motivos 
aceitaveis, o governo deu o exemplo de moderação e de 
respeito á autoridade... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ mais uma invasão 
do governo. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...não quiz a anarchia, e declarou ao seu 
delegado na provincia de Pernambuco que prestasse todo 
o apoio possivel e legal ao governador do bispado, para 
que o seu acto fosse respeitado e produzisse os devidos 
effeitos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – De modo que o 
governo tornou-se superior ecclesiastico! 

O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção! 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Fez-me o nobre senador pelo Maranhão uma 
censura a respeito dos professores contratados para o 
ensino da escola polytechnica. S. Ex. não pensa, como 
alguns dos nobres senadores, que a este respeito se 
enunciaram, que o acto do governo, isto é, o contrato de 
estrangeiros habilitados para o ensino, seja máo; pelo 
contrario, S. Ex. entende que o governo fez bem em 
proferir esse meio ao que se indicou de mandarem-se 
moços brasileiros para que façam seus estudos na 
Europa e venham depois ensinar. Este meio todos sabem 
que póde não produzir effeito; muitas vezes alguns 
moços, que são mandados pelo governo estudar na 
Europa, e se habilitam para o magisterio, não querem 
desempenhar o fim para que receberam auxilio; e, quando 
muito, habilitam-se um ou poucos mais. O contrato de um 
professor estrangeiro serve para que o ensino se 
estabeleça no paiz, afim de que muitos individuos se 
habilitem e possam ser mestres. A preferencia do meio 
empregado pelo governo me parece muito justificada. 

Mas achou o nobre senador que houve pressa 
demasiada; que antes de começarem os cursos, não 
deviam ter vindo os professores. Direi a S. Ex. que até 
hoje veiu um só professor, o Sr. Guignet, encarregado das 
aulas de physica e chimica industrial. Elle tinha de montar 
seu laboratorio, de fazer trabalhos preparatorios para o 
ensino que ia iniciar, e era por isso necessario que viesse 
com alguma antecedencia. Com effeito, o Sr. Guignet está 
tratando desses trabalhos a que referi-me, pelo que vê o 
nobre senador que sua censura não é procedente. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Poz em execução o 
regulamento na parte relativa ao curso de artes e 
manufacturas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdôe-me o nobre senador; de accordo com 
a congregação, vão ser abertas as aulas, e serão 
franqueadas a quem quizer frequental-as, assim como o 
laboratorio tambem será franqueado a quem delle se 
quizer utilisar. 

Outro reparo do nobre senador pelo Maranhão foi 
quanto á saúde publica. Não desconhece o nobre 
senador os poucos serviços que tenho feito neste ramo da 
administração, mas notou que, dominando ha muitos 
annos no Maranhão uma molestia terrivel como o beriberi, 
não tem o governo empregado meios, já para estudar a 
molestia em si, já para remover as causas que a 
produzem. Declaro ao nobre senador que o governo 
apressou-se a mandar estudar essa molestia, e, quanto á 
remoção das causas que S. Ex. indicou, peço licença para 
dizer que, se taes causas devessem influir, 
exclusivamente ao menos, para que a molestia reinasse 
no Maranhão, então muitas outras cidades estariam em 
condições peiores; além de que o nobre senador sabe 
que, se o desseccamento dos pantanos, que cercam a 
cidade de S. Luiz do Maranhão e outras, 

bastasse para remover as causas apontadas por S. Ex., 
não dependeria isso do governo geral. 

Não procedem, pois, as censuras que neste ponto 
fez o nobre senador. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não apoiado; esses 
pantanos serão terrenos de marinha logo que forem 
atterrados. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Do ultimo discurso feito pelo nobre senador 
pelo Maranhão que fallou em 2º logar, julgo-me obrigado 
a responder a dous pontos: 1º porque o governo nomeou 
um musico protestante para a Capella Imperial. Entende o 
nobre senador que o governo não podia praticar este 
acto, ao menos sem audiencia do bispo. 

Senhores, o nobre senador queixou-se de que eu 
não leio o seu livro; e é exactamente no livro do nobre 
senador que eu não encontro razão nenhuma para que o 
bispo seja ouvido na nomeação dos musicos da Capella 
Imperial. 

Sabe o nobre senador, tão lido nestas materias, 
quaes são as attribuições dos bispos capellães móres nas 
capellas régias. 

A nomeação de musicos nunca lhes pertenceu, é 
negocio puramente temporal, e que tem sempre corrido 
por conta do governo. 

Que inconveniencia ha, além disto, em que um 
musico seja protestante? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Em uma 
cathedral catholica? Com effeito! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Declaro ao nobre senador que não inquiri da 
religião do musico antes da nomeação; procurei uma 
pessoa habilitada e desde que o musico seja capaz de 
executar as musicas que devem ser tocadas na Capella 
Imperial, no culto catholico, não sei porque se deveria 
exigir que em vez de protestante fosse catholico. Em todo 
caso bem vê o nobre senador que este facto não merece 
muito, penso eu, as honras da discussão. 

Ha um outro facto que magoou-me. Tenho notado 
que o nobre senador, defendendo tanto os direitos da 
Igreja e fazendo-se tão orthodoxo nas doutrinas que 
ensina, vae muitas vezes além dos bispos, além de todos 
os canonistas, e, o que é mais, além das decisões 
recentes da Santa Sé. Eu tinha dito que a nomeação de 
vigarios interinos é um facto contrario aos canones, que a 
amovibilidade dos parochos constitue um estado não 
canonico. Isto que eu disse no meu relatorio, vejo 
confirmado extensamente pelo sabio bispo conde de Irajá; 
e elle o diz: «É dos canones que as parochias sejam 
providas effectivamente.» O nobre senador diz que a 
pretenção que o governo tem de que haja vigarios 
collados, em vez de vigarios interinos, é uma pretenção 
anarchica; não quer que os parochos estejam 
dependentes dos bispos, isto é, quer que os parochos 
possam resistir aos bispos, desobedecer ás suas ordens. 
Reforme o nobre senador a lei canonica, se quer que, em 
vez dos provimentos effectivos, sejam preferidas as 
nomeações interinas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quero que 
nomeie effectivos quando houver clero preparado. Isto é o 
que quer a Igreja. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mande buscar 
na Italia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu podia ler a opinião do bispo conde de 
Irajá, mas não o farei; e, mais do que a opinião delle, a 
disposição do concilio de Trento. 

Sr. presidente, passo agora a responder ao 
discurso que o senado ouviu hontem, pois que ha 
deveres dolorosos, a que o homem não póde furtar-se. 

O Sr. senador por Minas Geraes tem-me 
inimizade antiga. Desde que entrei nesta casa, 
chamado para discutir o orçamento, S. Ex. provoca-me 
com apartes e toma notas. Depois de 12 ou 13 dias de 
provocações e de notas, os seus sentimentos de 
inimizade contra mim fizeram a explosão que o senado 
viu. 

Eu, Sr. presidente, estaria muito triste e afflicto 
se fosse o primeiro a figurar em factos como os de 
hontem e a soffrer taes aggressões. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quem provocou? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O publico lerá o que nós dissemos. 
Mas, quando me recordo de que iguaes 

aggressões eram aqui feitas ao honrado e 
respeitabilissimo visconde de Itaborahy; quando me 
lembro de que o honrado visconde de Souza Franco, 
chefe liberal muito respeitado, hoje chorado pelos seus 
co-religionarios (apoiados) e por quantos conhecem o 
seu merito e serviços, recebia em face a qualificação 
de chefe de palha; quando me lembro de que os 
Ottonis soffreram immensamente do nobre senador 
por Minas Geraes; quando me lembro de que um 
ministro, que em sua longa carreira tem dado as 
maiores provas de moderação e delicadeza nas 
discussões desta casa, já se viu forçado a reverter o 
epitheto do miseravel, que lhe foi lançado... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quando foi isto? 
Liquide. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Está nos Annaes o discurso do Sr. 
senador por Minas, referindo-se ao actual presidente 
do conselho. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está enganado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...quando me recordo de todos esses 
factos, não tenho razão para ficar tão triste, quanto 
pudera ficar, porque estou em boa companhia. 

Lamento somente que, chamado como ministro 
para discutir perante uma corporação tão respeitavel 
como esta, eu visse trocar-se o meu papel de 
representante de um poder da constituição pela 
posição, que o nobre senador quiz dar-me, de réo, que 
devesse ouvir tudo quanto S. Ex. quizesse dizer. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Queixe se de si, de 
seus actos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, eu sei o respeito que devo 
ao senado; não irei buscar exemplos de discussões 
parlamentares nos desgraçados tempos da Republica 
Romana, em que viam-se os senadores jogarem uns 
contra outros as accusações mais horriveis, mais 
improprias de serem ouvidas por homens dignos. 

Eu, Sr. presidente, nunca imitarei o exemplo de 
duelos usados por certos selvagens, nos quaes quem 
mais descompõe é o vencedor. Não, senhores; eu hei 
de prestar ao senado todo o acatamento, que lhe devo, 
como prestarei sempre ao publico, como prestarei á 
minha propria dignidade. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ha de ser lá na 
China e não cá no Brasil. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, o Sr. senador por Minas 
Geraes, na linguagem que lhe é propria, figurou dous 
ministros desempenhando os principaes papeis nesse 
scenario que S. Ex. descreveu com côres tão 
carregadas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nessa farça 
indecente chamada politica do paiz. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ouça o senado e o publico tambem ouvirá. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; e o Brasil 
que nos julgue. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A um desses ministros, o honrado 
presidente do conselho, assignalou o Sr. senador por 
Minas Geraes o papel de dirigir o movimento do 
scenario; a mim, o papel dos arranjos da maioria, dos 
arranjos pessoaes, da corrupção, em uma palavra. E 
tudo obedece ao impulso que vem da região 
inaccessivel. 

Senhores, eu nunca aceitarei o exemplo de 
discutir e a pessoa sagrada e inviolavel, que não pode 
ser trazida ao debate (apoiados)... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas já trouxe aqui 
para dizer que ella exerce o poder moderador sem 
intervenção de ninguem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...mas tambem nunca consentirei que se 
atirem para cima allusões, que não podem ser 
justificadas. Estou persuadido de que a Corôa 
ganharia antes com a explicação dos factos; e o paiz 
tem razão para exigir daquelles que fazem taes 
accusações que declinem os motivos do seu juizo. 

Foi já o Sr. senador ministro de Estado, e 
muitas testemunhas referem o que então dizia do 
modo regular por que entre nós se executa... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ sempre essa a 
defesa. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...o systema representativo. Aquillo que se 
passou no tempo do Sr. senador por Minas Geraes, 
porque não se ha de ter passado sempre com os 
outros ministerios? quer por ventura o Sr. senador para 
si o monopolio da ser o unico homem que, tendo 
assento nos conselhos da Corôa, soubesse cumprir o 
seu dever com independencia e dignidade? quer o Sr. 
senador apontar todos os outros, que teem tido a 
honra de sentar-se onde S. Ex. já se sentou, como 
incapazes dessa posição? 

Sr. presidente, seja qual for o juizo que o Sr. 
senador por Minas Geraes faça dos actuaes ministros 
e nomeadamente do honrado Sr. presidente do 
conselho... 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim como seja qual 
for o juizo do Sr. ministro do Imperio, que está abusando 
do regimento, dirigindo-se a mim. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...ou de mim, eu apellarei deste juizo suspeito 
para a opinião publica, e ella que nos julgue. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; isto é o que 
me vale afinal. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ha no discurso do Sr. senador por Minas 
Geraes expressões, que supponho não dever levantar; ás 
que estão no discurso que, o Diario do Rio publicou hoje, 
a minha resposta será completo e systematico silencio. 

O SR. ZACARIAS: – Bem. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ novidade hoje; 

hontem foi quem provocou. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Respondendo a este aparte, recordarei ao 
senado que hontem, ouvindo as mais duras expressões 
por espaço de quasi duas horas, conservei-me sem 
proferir uma palavra, como se vê pela publicação. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O aparte que deu foi o 
mais provocador possivel. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O primeiro aparte que dei foi para explicar e 
sentido de uma lei, que estava sendo commentada pelo 
Sr. senador por Minas Geraes. Não houve de minha parte 
provocação, nem poderia haver: submetto-me ao juizo de 
todos que me ouviram. 

O SR. ZACARIAS: – Muito bem! Este é que é o 
papel de ministro. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, o Sr. senador por Minas 
Geraes disse que a vida dos governos divide-se em duas 
secções ou capitulos: uma das reformas, outra dos actos 
de administração. 

Discorreu S. Ex. sobre a primeira parte, 
abundando em considerações, que já foram muitas vezes 
feitas, nada adiantando contra as reformas effectuadas, 
nem contra as que pendem de decisão das camaras. 

Eu não acompanharei, Sr. presidente, o Sr. 
senador por Minas Geraes nesse terreno: as reformas 
foram opportunadamente discutidas e julgadas pelo poder 
legislativo. A reforma eleitoral, que ainda pende de 
approvação, já foi adoptada por uma das camaras; em 
tempo opportuno o senado terá de tomal-a na devida 
consideração. 

Vou, porém, occupar-me dos factos que o Sr. 
senador por Minas Geraes trouxe ao debate para 
esmagar-me. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Depois de quatro annos e oito mezes de 
administração, o Sr. senador por Minas Geraes, 
mostrando todo esse empenho que o senado tem 
testemunhado em accusar-me, tomando notas todos os 
dias, todos os dias ameaçando-me e provocando-me... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Notas tomei sempre. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...não póde fazer mais do que adduzir factos 
antigos, já discutidos, já explicados. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Mas como insistiu nelles, penso que devo dar-
lhe breve resposta. 

Sr. presidente, já tive occasião de explicar, em 
resposta ao honrado e distincto senador pela Bahia, os 
factos dos dias 14 e 16 de Maio. O Sr. senador por Minas 
Geraes voltou a esses factos, dizendo que constitue 
culpabilidade para o honrado ex-administrador da 
provincia de Pernambuco a circumstancia de não terem 
as autoridades dado providencias para se evitarem os 
excessos possiveis na reunião do dia 14. 

Eu já disse ao senado que o presidente e qualquer 
autoridade, por mais cautelosa que fosse, não 
providenciaria para previnir os excessos de uma reunião, 
á frente da qual se collocaram os mais respeitaveis chefes 
de partido liberal. 

Se o nobre senador por Minas entende que a 
presença desses respeitaveis cidadãos não era motivo 
para tranquillisar o governo da provincia, a conclusão é 
que no juizo do Sr. senador esses mesmos homens não 
deviam inspirar toda a confiança que inspiravam ao 
presidente e continuam a inspirar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Magnifica logica! 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O facto, portanto, de falta de providencias não 
é senão justiça que o ex-presidente de Pernambuco fez 
aos seus adversarios e não podia ser levado á conta das 
culpas daquella administração, porque, como já disse e 
repito ninguem que conhece cidadãos da ordem do Sr. 
barão da Villa Bella e outros iria tomar providencias contra 
excessos, que se déssem em uma reunião á cuja frente 
elles se collocavam. 

Disse mais o Sr. senador que o commandante das 
armas presenciára, rindo-se, o incendio da typographia da 
União. Nunca este facto foi articulado em Pernambuco, 
nem trazido ao debate... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Aqui existem tres 
testemunhas de toda a fé que presenciaram. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e quem conhece o honrado e brioso militar, 
o Sr. brigadeiro Wanderley, sabe que elle era incapaz de 
presencear rindo-se semelhante attentado, tendo á sua 
disposição força sufficiente para reprimir os criminosos. 

Sr. presidente, disse o Sr. senador por Minas 
Geraes que o presidente de Pernambuco, no dia 14 de 
Maio, quiz fazer popularidade, e por isso não tomou 
providencias, porém que a 16 retrocedeu e cometteu os 
attentados, que S. Ex. qualifica sempre nos termos que 
lhe são proprios. 

Senhores, eu já disse que no dia 14, dadas as 
condições a que me referi, a autoridade podia deixar de 
tomar as providencias, cuja falta, na opinião de S. Ex., 
constitue culpa; mas, quando já se tinham dado os 
attentados que sabemos; quando, como o proprio Sr. 
senador declarou, pregavam-se cartazes nas esquinas, 
quando 

 



Sessão em 18 de Junho                                                                          249 
 

annunciava-se que a reunião tinha por fim coagir o 
governo da provincia a tomar medidas illegaes contra os 
jesuitas; em taes circumstancias, como poderia o 
presidente deixar de empregar os meios legaes para 
reprimir os novos factos, que se preparavam? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Esses é que não 
empregou, como mostrei, empregou os meios violentos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diz o Sr. senador que, em vez dos meios 
legaes, foram empregados os violentos. 

Senhores, das communicações officiaes, das 
declarações, sempre repetidas, quer do presidente da 
provincia, quer do chefe de policia, sabe-se que a 
intimação, na fórma da lei, foi feita, e somente depois de 
desobedecida, mandou o presidente dissolver a reunião. 
Não houve, repito o que já disse em outra occasião, nem 
espadeiramento nem derramamento de sangue; nunca se 
apresentou um só individuo offendido; e, senão, cite o Sr. 
senador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Citei. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ouvi dizer hontem que o Sr. Dr. José Mariano 
Carneiro da Cunha foi ferido. Assevero que não. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu disse espadeirado, 
espancado. Citei tambem o Sr. Antonio da Costa e Sá. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Cita agora o Sr. Antonio da Costa e Sá, 
compadre do Sr. senador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como o Sr. Lucena é 
compadre de V. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Sr. Costa e Sá não foi ferido, não foi 
espancado. Eu perguntei-lhe por isso, e ouvi de sua 
propria boca a declaração de que apenas (sirvo-me das 
suas proprias palavras), não sabia como tinha-lhe ficado 
uma estampilha no pescoço. Chamava estampilha a uma 
pequena nodoa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Signal de contusão. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Na confusão, no tumulto, quando muitos 
corriam, essa pequena nodoa no pescoço... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Elle disse que foi 
espancado; a mim o assegurou! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...bem se vê que não era de uma espada, 
mas de qualquer encontrão em uma parede, ou mesmo 
em um outro individuo. 

Qual foi a offensa physica que se verificou? 
Nenhuma. Não ha, portanto, os factos de que o Sr. 
senador fallou, nem S. Ex. pode com justiça repetir esta 
accusação contra o honrado ex-presidente da provincia 
de Pernambuco. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pernambuco ha de 
ouvir a mim e a V. Ex. e nos julgará. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Senhores, a injustiça do Sr. senador por 
Minas Geraes chegou ao ponto de dizer-nos que um 
magistrado como o Sr. Dr. Pedro Autran, já bem 
conhecido como juiz em outras provincias, obteve o seu 
despacho em 

consequencia da declaração falsa de ter feito a intimação 
da lei na qualidade de delegado de policia! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pessoas circumspetas 
de lá, mandaram-me dizer isso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Se o nobre senador não fosse tão facil em 
aceitar e levantar accusações contra seus adversarios; se 
isto não constituisse para S. Ex. um habito a que já não 
póde resistir, não viria expôr um magistrado digno e 
honrado, nunca suspeitado de um acto máo, á censura 
publica, dizendo contra elle aquillo, que ninguem ousou 
nunca dizer. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu disse nos termos 
expostos, no meu discurso; que corria lá. Não asseverei 
nada, porque não estive lá, nem sei do facto. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Outro facto trazido pelo Sr. senador por Minas 
Geraes foi que o presidente de Pernambuco mandou 
chamar a palacio os vigarios para allicial-os, para 
corrompel-os, para instigal-os contra o bispo. 

Senhores, para que se envenenam actos 
praticados com o melhor intuito e bôa fé? 

Quando o presidente de Pernambuco recebeu a 
decisão do governo sobre o recurso interposto pelas 
irmandades interdictas e tinha de providenciar para que 
essa decisão fosse executada, fez aquillo que 
prudentemente podia occorrer a qualquer administrador: 
entendeu-se com os vigarios, e perguntou-lhes se elles, 
como empregados publicos, obrigados a obedecer ás leis 
civis, estavam ou não dispostos a cumprir a decisão do 
governo. Nenhuma promessa, nenhum meio de coacção 
nenhum meio de terror se empregou. 

Os vigarios muito livremente responderam, uns 
que não poderiam deixar de acompanhar o bispo, outros 
que iam pensar. Alguns deixaram de comparecer. 

Quem nessa occasião se mostrou capaz de 
empregar meios de coacção e de terror não foi o 
presidente, que limitou-se a uma simples conversa com 
os vigarios para conhecer a disposição em que estavam, 
mas o bispo, que immediatamente suspendeu um dos 
vigarios mais dignos da capital de Pernambuco, só porque 
se tinha mostrado hesitante e pedira o prazo de 24 horas 
para pensar! 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não é de ministro o 
papel de accusador. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Antes que este prazo tivesse expirado, o 
vigario recebia a ordem da suspensão; e quando 
procurava saber do motivo pelo qual era suspenso, para 
defender-se, variava-se de declaração: era suspenso ex-
informata conscientia, fechando-se lhe assim todos os 
recursos! 

Esta, Sr. presidente, é a verdade dos factos. Da 
parte do governo não houve coacção, não houve tentativa 
de corrupção. Se houve coacção, se houve intimidação, 
ella veio de outra parte. 

Senhores, não posso deixar de admirar não só a 
facilidade com que são adulterados factos que não devem 
ser trazidos ao conhecimento do senado senão depois do 
mais escrupuloso exame, para que somente a verdade 
appareça, como tambem o modo por que se aventuram 
conjecturas baseadas sobre dados evidentemente falsos. 
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Veio o nobre senador dizer que o ex-presidente de 
Pernambuco ganhou por esses actos sua beca de 
desembargador honorario... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ganhou por esses 
serviços, que são desserviços. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...quando não tinha ainda tomado posse da 
primeira comarca que lhe fôra dada. 

O Sr. desembargador Henrique Pereira de Lucena 
é magistrado ha muitos annos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Juiz municipal, é o que 
eu sabia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Juiz de direito da comarca de Teixeira, na 
Parahyba, chefe de policia do Ceará, onde serviu mais de 
dous annos; juiz de direito da comarca de Palmares, e 
ultimamente da comarca de Jaboatão. 

O SR. ZACARIAS: – Em 1868 era juiz municipal 
suspenso, e se deduzir-se o tempo em que serviu de 
presidente, não lhe fica tempo nenhum de serviço como 
juiz de direito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle foi nomeado juiz de direito em fins de 
1868, sua nomeação foi uma das primeiras feitas pelo Sr. 
Alencar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ colorido que está 
dando ahi. 

O SR. POMPEU: – Elle não póde ter um anno de 
juiz de direito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Se elle foi nomeado em fins de 1868 pelo Sr. 
Alencar e serviu na comarca de Teixeira, e como chefe de 
policia no Ceará mais de dous annos, como não póde ter 
um anno de juiz de direito? 

A distincção muito merecida que o governo lhe deu 
não proveio dos factos a que o Sr. senador por Minas 
Geraes alludiu, mas sim dos serviços que elle prestou 
ultimamente nos movimentos sediciosos de Pernambuco 
e das provincias visinhas. 

Em todo caso, o senado fique sabendo que aqui 
aventurou-se a proposição de que tal distincção fôra dada 
a um juiz de direito, que nem ao menos tinha tomado 
posse de sua primeira comarca. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu disse que talvez 
não tivesse; nunca affirmei de plano. Não esteja agora 
levantando castellos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, não discutirei largamente os 
movimentos sediciosos de quatro provincias do norte. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois devia discutir. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O Sr. senador tambem não discutiu 
largamente; aventurou as proposições de seu costume. 
Achou tudo máu, tudo condemnavel e o seu modo de 
discorrer foi pouco mais ou menos este: «Em 
Pernambuco deu-se quasi o mesmo que se deu na 
Parahyba. Vou occupar-me da Parahyba, 

e, tratando dos factos desta provincia tenho 
implicitamente tratado dos factos de todas as outras.» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sim, senhor. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Mas quando chegou a articular os factos, o 
que vimos nós? O presidente é máo, é incapaz, tinha 
manifestado sua incapacidade na provincia das Alagoas. 

Senhores, antes do Sr. Silvino Elvidio Carneiro da 
Cunha ser presidente da Parahyba, tinha sido do Rio 
Grande do Norte, de Alagoas e do Maranhão. Digam os 
nobres senadores pelo Maranhão que administração fez 
elle naquella provincia. Ainda ha poucos dias ouvi aqui um 
aparte de um nobre senador, lamentando que o Sr. Silvino 
fosse removido do Maranhão para a Parahyba. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pergunte tambem aos 
nobres senadores pelas Alagôas. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Este argumento de incapacidade do 
presidente, incapacidade da qual o Sr. senador quer 
deduzir que tudo correu mal, bem vê que não é mais do 
que o juizo individual de uma pessoa, que todos os dias 
revela essa fatal tendencia para julgar mal dos seus 
adversarios. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Então as queixas 
destas provincias não teem fundamento nenhum?... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quaes são os factos em que se funda este 
juizo, contra o ex-presidente das provincias de Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Maranhão e actualmente da 
Parahyba? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Referi os protestos dos 
liberaes mais distinctos da Parahyba. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Os factos da comarca da Imperatriz? Seria 
preciso que o Sr. senador nos viesse mostrar o erro do 
presidente. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas não invoca o 
testemunho dos senadores das Alagôas... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas, senhores, o que é extraordinario é que 
Sr. senador, achando que o coronel Severiano é um 
militar muito distincto e muito honrado, em cuja palavra se 
póde jurar, viesse dizer: «Estes attentados da Parahyba 
foram praticados pela soldadesca desenfreada.» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E ficaram impunes. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Primeiramente perguntarei que militar é este 
que deixa os seus soldados indisciplinados e 
desenfreados commetterem attentados que elle não póde 
nem preinvir, nem reprimir? 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Em segundo logar, direi que, se esse militar é 
honrado e merece o conceito que o nobre senador 
enunciou aqui, então, senhores, a sua palavra não deve 
valer, em parte sim, em parte não. Elle em manifestos, em 
publicações por diversos jornaes, em communicações ao 
governo, defendeu-se dos actos, que eram imputados á 
força. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Expediu ordens para 
que se tomassem providencias contra os attentados; 
constam de ordens do dia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E tambem, Sr. presidente, seja-me licito 
invocar o testemunho de um militar tão honrado como o 
proprio Sr. senador o diz, para declarar que muitas 
accusações feitas ao presidente da Parahyba são injustas 
e inteiramente infundadas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois não houve 
incendios, mortes e ninguem foi punido? E o recrutamento 
em massa de gente cheia de isenções legaes que ainda 
está aqui na Côrte? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, não serei nunca levado nem 
pelo espirito de amizade, nem pelo espirito, de partido 
nem pelas necessidades da defesa, a negar um facto de 
que tenho consciencia, e não duvido declarar que, quer 
na provincia da Parahyba, quer na provincia do Rio 
Grande do Norte, praticaram-se alguns excessos no 
recrutamento. Quando a força publica tinha de lutar contra 
a população amotinada e era preciso empregar algumas 
medidas de rigor, comprehende-se que em marcha militar 
não se podiam apurar muito bem os individuos que se 
prendiam como recrutados. 

Mas qual foi o procedimento do governo neste 
caso? O honrado presidente do Rio Grande do Norte 
soltava immediatamente todos os recrutas que tinham 
isenções. Da Parahyba vieram recrutas cujas isenções 
não tinham sido lá attendidas; o honrado Sr. ministro da 
guerra não demorou a soltura dos que as apresentaram. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E o que soffreu o 
presidente por isso? A isto é que deve responder. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eis, Sr. presidente, a que se reduzem as 
accusações, que serviram para encher tres horas, e que 
deram motivo a tantas invectivas de que fui victima. 

Passarei agora a considerar factos, que são 
imputados a mim individualmente. 

Primeiro que tudo direi que o Sr. senador engana-
se, quando diz que excedi os limites da autorisação legal 
na reforma da secretaria do Imperio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Engano-me com muita 
gente que sabe entender a lei. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – (lendo) «Fica o governo autorisado para 
reformar o regulamento da secretaria de Estado dos 
negocios do Imperio, dando a esta repartição a 
organisação que julgar mais conveniente, podendo alterar 
o numero dos empregados, bem como a tabella dos seus 
vencimentos, não havendo, porém augmento da despeza 
que actualmente se faz com a mesma secretaria.» 

Entendi esta autorisação, como todos os meus 
antecessores, e outros muitos teem entendido 
autorisações identicas. Desde que não excedesse a verba 
votada para a secretaria do Estado, eu podia fazer a 
reforma, alterar os vencimentos dos empregados. 

Quer vêr o senado com procedi a este respeito? O 
meu espirito de economia na reforma foi tal, que a 
despeza com os empregados agora reduziu-se á menor 
quantia conhecida. Em 1859 despendiam-se 164:620$. 
Em 1861 passou-se a despender 140:020$, porque, como 
se sabe, foram removidos empregados para a secretaria 
da agricultura. 

Em 1868 a reforma feita por um ministro, senador 
por Minas, que o Sr. senador por esta mesma provincia 
bem conhece, o finado Sr. conselheiro Fernandes Torres, 
produziu a despeza de 139:720$, pouco menos do que a 
anterior, differença de centenas de mil réis. Em 1874, na 
reforma que realisei, a despeza reduziu-se a 134:695$ 
incluindo os addidos. De modo que, se deduzirmos os 
vencimentos pagos a estes, a reforma foi não sómente a 
mais economica que era possivel, mas tambem ficou 
muito distante de todas as outras realisadas 
anteriormente. 

Fallou o Sr. senador dos addidos, achando que 
isso constitue outra infracção da autorisação que tive. 

Senhores, em quasi todas as reformas de 
secretarias que eu conheço, os ministros teem sido 
obrigados a deixar fóra do quadro empregados que não 
lhe parecem nas condições de figurar no novo pessoal. 

Como o nobre senador pela Bahia pareceu levar a 
mal um aparte que lhe dei hontem, com o unico fim de 
defender-me com o precedente de S. Ex., pois que não 
poderia nem quer intimar-lhe a responder, nem praticar 
um acto de desattenção á sua pessoa, vou dizer o que se 
passou então. 

Na reforma de 1868, salvo a secretaria de 
marinha, ficaram empregados addidos em todas ellas. 
Assim na secretaria do Imperio ficaram os chefes de 
secção Dr. Tobias Rabello Leite e Joaquim Norberto de 
Souza e Silva. 

Assim o honrado sogro do Sr. senador por Minas, 
usando da mesma autorisação que eu tive, deixou fóra do 
quadro este ultimo empregado, que hoje se me accusa de 
não ter aproveitado. 

Na secretaria da justiça ficou o primeiro official, 
bacharel Camillo José Pereira de Faro; na de estrangeiros 
ficaram o traductor Antonio Deodoro de Pascoal e os 
correios Affonso Pacheco da Cunha e José Antonio Vieira 
Junior; na da fazenda o 1º official José Francisco de 
Souza Bracarense, e os 2os officiaes Dr. Candido Borges 
Monteiro Filho e Carlos Prospero Ratton; e no thesouro 
seis empregados, a saber: Antonio José de Castro, 
Francisco Emygdio Soares da Camara, Antonio Godinho 
Ramos, Germano Mendes Limoeiro, José Antonio Corrêa 
de Araujo e Antonio Luiz Caetano da Silva. 

Além destes ficou tambem fóra do quadro o sub-
director Dr. José Mauricio Fernandes Pereira de Barros. 
Na secretaria da agricultura ficaram os directores 
conselheiro Dr. Manoel da Cunha Galvão e Drs. Bernardo 
Augusto Nascentes de Azambuja e Thomaz José Pinto de 
Cerqueira, o 1º official Dr. Marcos Antonio Ribeiro 
Monteiro de Barros, os amanuenses Francisco José dos 
Santos Rodrigues e José Pereira de Sá e os continuos 
Joaquim Pinto da Fonseca e Tito Joaquim da Silva. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ainda faltam 
alguns. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – São as informações que pude colher. Ora, 
se no tempo do nobre senador pela Bahia, no ultimo 
ministerio liberal, nas reformas de secretarias, os 
ministros tiveram necessidade de deixar addidos, que 
novo e grave crime é este, que se me attribue, de ter 
eu tambem deixado alguns quando, fazendo a reforma 
no intuito de diminuir o pessoal... 

O SR. ZACARIAS: – Na 3ª discussão hei de 
pedir a palavra e mostrar que não ha paridade entre o 
que eu fiz e o que V. Ex. fez. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sempre, Sr. presidente, na opinião dos 
ministros que teem reformado secretarias e na dos que 
em 1868 as reformaram, se entendeu que os 
vencimentos pagos aos addidos não se computavam 
na quantia despendida com o pessoal da secretaria. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Se vem por effeito 
da reforma, como não se ha de computar? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em todo caso, o senado vê que, mesmo 
incluindo os vencimentos dos addidos, a reforma que 
realisei é a mais ecconomica de quantas se tem feito. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas esta não é a 
questão. Houve ou não augmento, contra o que a lei 
prescrevia? Ahi é que está a infracção. Se. V. Ex. não 
provar isto, não justifica-se. E’ o que eu disse hontem; 
ladeia sempre. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sr. presidente, tem se dito que eu levei-me 
não sei por que motivos, que não foram aliás 
francamente expostos, para deixar fóra do quadro os 
Srs. Callogeras e Joaquim Norberto, empregados da 
secretaria. 

Quanto ao Sr. Callogeras, abundo nos elogios 
que lhe foram feitos e dou testemunho de que é um 
empregado muito intelligente e muito leal. Tive-o por 
algum tempo em meu gabinete e posso conhecel-o 
melhor do que muitos que fallam das suas qualidades 
por informações. 

Mas, senhores, o estado de saude do Sr. 
Callogeras é sabido (apoiados); elle mal póde levantar-
se do leito; está constantemente em casa e não podia 
ir ao gabinete ou á secretaria. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não o desconheci. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Usei de toda possivel benevolencia para 
com elle; mas não podia acoroçoar o exemplo de um 
empregado que estava sempre ausente da secretaria, 
por causa independente de sua vontade, e conservar-
lhe todos os seus vencimentos. Não podia dar-lhe 
constantemente licenças, as quaes, como se sabe, 
teem um limite. O nobre senador aconselhou-me 
benevolencia para com aquelle distincto empregado. 
Digo-lhe que tive quanta era possivel: não podendo 
aposental-o, por faltar-lhe o tempo preciso, deixei-o 
addido, o que lhe permitte fazer o serviço de que seja 
encarregado ou em casa ou na secretaria, quando alli 
puder comparecer. 

Quanto ao Sr. Joaquim Norberto de Souza e 
Silva, reconheço que é empregado habilitado; mas, 
incommodos de saude, certa negação para o serviço 
de secretaria e outros motivos que já foram apreciados 
por um de meus antecessores, e em virtude dos quaes 
ficou fóra do quadro, fizeram com que eu não o 
aproveitasse na reforma, como aliás o tinha 
aproveitado, visto que o achei addido á secretaria, 
quando assumi a direcção dos negocios do Imperio. 

Teve nomeação para chefe de secção; mas 
dentro em pouco tempo tive necessidade de removel-o 
de uma para outra secção. Por fim convenci-me de 
que, sem negar-lhe as qualidades que lhe reconheço, 
sua aptidão para certos trabalhos, não podia 
aproveital-o para o cargo de director ou sub-director da 
secretaria, quando o systema era reduzir o pessoal e 
que este fosse habilitado para o serviço. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não fez mais do que 
crear um monstro de tres cabeças. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quanto aos outros empregados, tenho 
perfeita consciencia de que a nenhum fiz injustiça. Não 
duvido das qualidades moraes que certamente 
possuem; mas não podia guiar-me somente por essas 
qualidades; necessitava-se de mais alguma cousa; não 
tinham todos os requisitos indispensaveis. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Deve dizer que 
requisitos lhes faltavam. 

O SR. ZACARIAS: – O Sr. Rocha era optimo 
empregado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O publico não 
satisfaz-se com isso: se tinham defeitos, a sua 
obrigação é dizel-os. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Sr. Campos Porto... 

O SR. ZACARIAS: – E o Sr. Rocha? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O Sr. Rocha (já que me interroga) era um 
empregado leal; porém mais de uma vez tive de 
verificar que ou por falta de estudos, ou por outro 
motivo, não podia ser aproveitado para sub-director; 
tinha o tempo da lei, aposentei-o. 

O SR. ZACARIAS: – No conceito do chefe da 
secretaria de então era optimo empregado. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quanto ao Sr. Campos Porto, não podia eu 
nomeal-o official da secretaria segundo a nova 
organisação. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nomeal-o não: elle 
já tinha o seu logar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Era 2º official. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. não podia 
expelil-o. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Os outros de que fallou o Sr. senador por 
Minas Geraes, occupavam-se em trabalhos de copias, 
não faziam outra cousa. 

Sr. presidente, notou-se que, ao passo que eu 
não incluia no quadro empregados como aquelles que 
tenho 
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mencionado, chamasse outros de fóra e por exemplo, 
o Sr. Carvalho Moraes, que, se diz, estava e continua 
ausente. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu disse que me 
constava. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O Sr. Carvalho de Moraes, que já era 
chefe de secção na secretaria de estrangeiros, e que, 
portanto, teve, por assim dizer, um accesso, sendo 
nomeado director da secretaria do Imperio, estava e 
está ausente, como póde estar qualquer empregado 
de secretaria, pois dessas repartições muitas vezes 
são tirados empregados para diversas commissões; 
mas o que eu quizera que se contestasse era se elle 
tinha ou não as habilitações necessarias, que o 
indicassem para bem exercer aquelle emprego. Creio 
que neste ponto ninguem me ha de offerecer 
contestações. (Apoiados.) Nomeei uma pessoa digna e 
perfeitamente habilitada; e, além disso, não se póde 
dizer que é uma pessoa estranha ao funccionalismo, 
porque, como já declarei, elle passou de uma 
secretaria, onde era chefe de secção, para outra, facto 
que se tem dado muitas vezes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O meu argumento foi 
sobre a creação de tres grandes logares para 
accommodar afilhados. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Em relação ao Sr. Campos de Medeiros, 
tambem se tem dito que é meu amigo de infancia, que 
é a pessoa que mais trabalha para mim, etc. Declaro 
que nem fui amigo de infancia do Sr. Campos de 
Medeiros, nem mesmo seu condiscipulo: conhecemo-
nos quando estavamos ambos formados. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já se vê que até 
nem gosta delle; dá-lhe tanta cousa... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nem ha protecção que eu lhe tenha 
prestado por amizade. O Sr. Campos de Medeiros é 
pessoa muito habilitada, já era empregado da 
repartição de estatistica, e, como chefe de secção, 
equiparado aos chefes de secção da secretaria do 
Imperio. Sabe-se que a directoria da estatistica é uma 
repartição annexa á secretaria do Imperio e, portanto, 
nomeando esse cidadão para director, não fiz mais do 
que dar accesso a um empregado que o merecia por 
suas habilitações e por sua dedicação ao trabalho. 

Quanto aos novos empregados, ninguem 
negará as suas habilitações. 

O proprio Sr. senador por Minas daria aqui 
testemunho das habilitações do Sr. Tavora, que 
nomeei... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Deixe em paz o Sr. 
Tavora... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Digo que o nobre senador daria 
testemunho de suas habilitações, porque teve 
occasião de nomeal-o director da instrucção publica de 
minha provincia. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sem duvida. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Quanto ao segundo que nomeei, o Sr. Luiz 
Cavalcanti, creio que muitos Srs. senadores podem dar 
testemunho de 

suas habilitações, e de que eu não fiz mais do que 
aproveitar um talento conhecido e que já tem dado 
excellentes provas de si. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A quem se refere? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Ao Sr. Dr. Luiz Cavalcanti... 
O SR. FERNANDES DA CUNHA: – E’ muito 

intelligente o muito digno. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu, Sr. presidente, evitarei relatar as 
accusações do Sr. senador por Minas Geraes, e, 
senão fôra este meu proposito, diria que S. Ex., que 
veio aqui attribuir a nomeação de alguns empregados 
para a secretaria do Imperio a relações de familia ou 
de amizade, não era competente para lançar-me a 
pedra, porque eu lhe poderia perguntar quantos são os 
parentes ou os irmãos do Sr. senador que deixaram de 
ser nomeados no tempo em que S. Ex. governou este 
paiz. 

O SR. SARAIVA: – Não teve parte nenhuma 
nessas nomeações. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nunca fiz pedido a 
ninguem para parente meu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pois fez mal 
nisso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Fiz mal, porque não 
acompanhei a moda; entretanto estou soffrendo por 
isso. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Sr. presidente, o nobre senador censurou-
me tambem porque o Sr. Campos de Medeiros, como 
empregado da repartição de estatistica, foi 
encarregado, por contrato, do apuramento das listas 
de familia. 

Senhores, segundo disposição expressa do 
regulamento dessa repartição, quando tivessem de ser 
apuradas as listas de familia, o governo nomearia 
empregados extraordinarios para este serviço, que não 
póde ser feito com o pessoal da repartição. Assim, 
iniciando-se o apuramento das listas e tendo verificado 
depois o honrado director geral, actual presidente da 
camara dos Srs. deputados, que o trabalho não se 
adiantava tanto quanto era preciso, nem se fazia com a 
desejavel economia, indicou-me elle que tal serviço 
fosse contratado e feito fóra da repartição. 

Mas havia ainda uma consideração que 
ponderar: o trabalho que se fizesse por contrato fóra 
da repartição precisava de exame e de verificação. Isto 
indicava a proposta que me fez o director da 
repartição, o Sr. conselheiro Manoel Francisco Corrêa, 
de ser feito o contrato com os mesmos empregados da 
directoria de estatistica. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas isto é que o 
publico estranhou e estranha muito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Neste sentido resolvi. O trabalho foi 
distribuido pelos Srs. Campos de Medeiros, Drs. Couto 
e Bandeira de Mello, todos empregados da repartição 
de estatistica, cada um dos quaes chamou 
empregados de sua confiança, dirigiu, superintendeu e 
verificou o trabalho. 

Eis, Sr. presidente, o facto de que se tem 
fallado. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os 
empregados de uma repartição não devem ser 
contratantes de serviços da mesma repartição. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ouço dizer a um nobre senador que os 
empregados de uma repartição não devem fazer esses 
contratos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado; não 
devem contratar serviços de sua repartição. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perguntarei se foi quem iniciou esta 
pratica, que se condemna agora. Sei ao contrario que 
sempre e mesmo hoje se tem feito trabalhos fóra das 
horas ordinarias do serviço das repartições e por 
gratificações extraordinarias; o thesouro especialmente 
tem tido necessidade de recorrer a este meio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas pagando uma 
gratificação e não contratando. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro tenha a 
bondade de dizer-me o que é que o thesouro faz. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Dá trabalhos para serem feitos fóra da 
hora do serviço e mediante gratificações. 

O SR. ZACARIAS: – Essa gratificação é 
marcada na lei. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E em todo caso declaro ao senado que 
este meio me foi, depois de certa experiencia, indicado 
pelo honrado presidente da camara temporaria, 
director geral da repartição de estatistica, e depois de 
ter verificado que assim se ganharia tempo e se faria 
economia, como realmente acontece. 

Não houve um facto de favor especial ou 
individual ao Sr. Campos de Medeiros; nem as nossas 
relações me levariam a isso; mas houve uma 
providencia geral tomada a respeito delle e de outros 
empregados da mesma repartição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. deve 
fazer cessar isto, porque não é decente; é uma 
negocista que não tem logar. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu respondo ao nobre senador. 
Respeitando muito o juizo de S. Ex., declaro-lhe que 
nem considero isto uma negociata, nem estou disposto 
por ora a deixar de empregar um meio pelo qual o 
serviço faz-se bem e com mais economia do que na 
repartição. 

O facto veio confirmar-me na opinião que me foi 
transmittida pelo director geral da estatistica, de que se 
ganharia muito, como aconteceu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Embora se 
ganhasse, não se deveria ter feito. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Tambem tem-se fallado muito em uma 
commissão dada ao Sr. Campos de Medeiros para 
examinar certos estabelecimentos de instrucção 
publica nos Estados Unidos. O que se condemna 
aqui? O facto de taes commissões? Creio que não. 
Este meio tem sido empregado, não só 

pelo governo do Brasil, mas presentemente por todos 
os governos da Europa em relação á instrucção 
publica. 

Nem se diga que para fundarem-se 
estabelecimentos que ainda não são conhecidos no 
paiz, bastam os livros, porque a este respeito 
responderei que homens da ordem de Gladstone 
fazem viagens e vão examinar por si estabelecimentos 
que existem em outros paizes para poderem imital-os 
nos seus. Isto aconteceu com a colonia agricola e 
Méttray, que foi visitada não: ó por Gladstone, mas por 
muitos sabios da Belgica e de outros paizes, para que 
podessem conhecer bem a instituição. Os proprios 
fundadores dessa colonia não realisaram o 
importantissimo serviço que com ella tem prestado á 
França senão depois de haverem percorrido outros 
paizes e estudado nelles estabelecimentos 
semelhantes. 

O que se condemna então? Eu desejava 
estabelecer nesta Côrte asylos para a infancia 
desvalida, tinha procurado modelos, tinha incumbido o 
Dr. Alambary Luz de estudar esta materia; mas achei 
insufficientes todos os trabalhos feitos a esse respeito. 
Recordo-me de ter conversado com o nobre senador 
pela Bahia acerca de estabelecimentos iguaes 
existentes em Buenos Ayres, de que S. Ex. deu-me 
noticia, a minha primeira idéa foi mandar uma pessoa a 
Bueno-Ayres; mas depois, reconhecendo que melhor 
seria estudar a instituição dos Estados Unidos, resolvi 
aproveitar a ida do Sr. Campos de Medeiros áquelle 
paiz incumbindo-o por uma pequena gratificação de 
4:500$, sujeita a despezas de transporte e a todas que 
taes exames devessem custar, de ir fazer esse estudo, 
de que depois me daria em relatorio. Porque então se 
reprehende e censura este acto? Minha intenção foi a 
melhor, a mais pura, e a gratificação não é excessiva 
para o serviço que tive em vista. 

O SR. ZACARIAS: – E’ insignificantissima; não 
sei que relatorio se faz por 4:500$ sujeitos a despezas 
de viagens; não chega para nada. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Então me accusam annos de demasiada 
economia, do que de disperdicio. 

O SR. ZACARIAS: – O que digo é que não foi 
uma commissão caracterisada. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A viagem era á custa 
delle, diz o aviso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sem duvida. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Foi adjutorio. 
O SR. ZACARIAS: – Eu quizera ver o relatorio. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Já me foi apresentado o relatorio, que 
mandarei publicar. 

O SR. ZACARIAS: – Devia vir com o de V. Ex. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não foi possivel dal-o em tempo, mas hei 
de mandar publical-o e o senado e o paiz conhecerão 
que a viagem do Sr. Campos de Medeiros não foi inutil. 

O SR. ZACARIAS: – Mas não podiamos discutir 
aqui este assumpto, sem o relatorio. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Passo ao cansado assumpto do archivo Mello 
Moraes, esta fonte de tantas accusações em diapasão 
cada vez mais elevado, grande immoralidade, que 
consistiu em não se ter despendido nem um vintem dos 
cofres publicos! 

Sr. presidente, já no ministerio anterior, no 
ministerio de 16 de Julho, o Sr. Mello Moraes tinha feito 
offerta dos documentos de seu celebre archivo ao 
ministerio do Imperio, e este, depois de mandar examinal-
o pelo conselheiro Fausto Augusto de Aguiar, de cuja 
discrição e probidade ninguem póde duvidar, resolveu-se 
a nomear uma commissão, a principio composta dos Srs. 
Drs. Joaquim Caetano da Silva e Pereira Pinto e Fr. 
Camillo de Montserrat para examinarem a importancia 
dos documentos. Não podendo aceitar a incumbencia 
essas pessoas cujos nomes mencionei, foi nomeada outra 
commissão composta dos Srs. Pereira Pinto, Homem de 
Mello e Joaquim Manoel de Macedo. Essa commissão 
procurou ver os documentos e examinal-os. Mas 
aconteceu que o Sr. Mello Moraes, que ao depois declara 
que a commissão nunca foi examinar os seus 
documentos, nem elle podia aceital-a por falta de 
pontualidade; aconteceu, digo, que a commissão não 
pudesse fazer o exame. 

Estavam as cousas neste ponto, quando fui muitas 
vezes procurado pelo Sr. Mello Moraes e por amigos 
seus, para que tratasse do negocio do archivo. 

Previnido (quero dizer tudo ao senado) contra tal 
pretenção, porque se me dizia que muitos destes 
documentos tinham sido retirados das repartições do 
Estado quando o finado Sr. marquez de Olinda dera ao 
Sr. Dr. Mello Moraes licença para examinar os papeis 
publicos, não me prestei a continuar semelhante negocio. 

Depois, em 1871, em 8 e 10 de Junho, o Sr. Mello 
Moraes repetiu a sua insistencia, querendo que eu 
comprasse o archivo. 

Respondi-lhe que isto dependia do exame de uma 
commissão e que eu não me desviaria das providencias 
que já haviam sido dadas por meu antecessor. 

Seguiu-se a isto a ausencia do Sr. Mello Moraes; 
durante muitos dias não foi ás sessões da camara dos 
Srs. deputados. Dirigi-me, como era muito natural, ao 
nobre senador pelas Alagoas, que figurava como chefe da 
deputação, que era amigo do Sr. Mello Moraes e meu 
amigo, e pedi-lhe que visse por que motivo o Sr. Mello 
Moraes faltava ás sessões. O Sr. senador pelas Alagoas 
prestou me esse serviço, e foi fallar ao Sr. Mello Moraes. 
Creio que ninguem, sabendo que o governo tratava de 
uma reforma importante, precisando inutilisar os meios 
que se tinham empregado para não haver sessão, 
condemnará o esforço que eu fazia, para que houvesse 
numero. O Sr. senador Jacintho do Mendonça voltou e 
disse-me cousas que não quero revelar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois devo. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...direi o essencial – que o Sr. Mello Moraes 
queria a venda do seu archivo. Respondi ao Sr. Jacintho 
de Mendonça que eu não duvidava, como de outra vez 
tinha dito ao Sr. Mello Moraes, comprar-lhe o archivo, com 
tanto que os documentos fossem examinados, e pessoas 
competentes, insuspeitas, lhes déssem uma avaliação. 

O que se passou depois disso já se publicou. O 
que digo, o que disse o Sr. presidente do conselho, e o 
que tem asseverado o Sr. Jacintho de Mendonça pode-se 
tirar a limpo, á vista dos proprios documentos publicados 
pelo Sr. Mello Moraes. 

Disse este senhor que, antes de dar uma decisão 
ao Sr. Jacintho de Mendonça, que o tinha procurando, a 
meu pedido, escreveu-me uma carta, a que eu respondi. 
Liguei tão pouca importancia a essa primeira carta do Sr. 
Mello Moraes, que não a conservei; dei busca em meus 
papeis, e não foi possivel encontral-a. Mas, pela minha 
resposta, sabe-se bem do que se tratava, e em que 
termos eu entrava em ajuste. 

Diz o Sr. Mello Moraes: «Antes de dar a minha 
palavra ao meu honrado e nobre amigo o Exm. Sr. 
senador Jacintho Paes de Mendonça, que foi o 
medianeiro de boa fé, escrevi uma carta ao Sr. João 
Alfredo, pedindo despacho do meu negocio, já ha mezes 
apresentado ao governo, e elle, sem se fazer esperar, 
respondeu-me:» 

«Amanhã terei o prazer de fallar a V. Ex.; e 
havendo de minha parte os bons desejos que já lhe foram 
manifestados, espero que chegaremos a accôrdo.» 

O Sr. senador Jacintho de Mendonça tinha 
procurado da minha parte ao Sr. Mello Moraes; tinha-lhe 
adiantado algumas palavras; o Sr. Mello Moraes, antes de 
lhe dar uma resposta, queria saber qual era a minha 
intenção, até onde ella chegava. 

Respondendo a esta carta, digo: «Tenho bons 
desejos e espero que chegaremos a um accôrdo.» Não 
lhe annunciava uma resolução definitiva. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é o que não se 
infere d’ahi. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Oh! meu Deus! Me parece clarissimo! Se fallo 
de bons desejos e digo que espero que cheguemos a um 
accordo, é claro que não havia mais do que desejo e que 
o accordo de que se tratava não estava realisado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Por outras palavras: 
d’ahi se infere que o Sr. Jacintho de Mendonça levava a 
noticia da realisação da compra. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nunca, Sr. presidente, eu autorisei o Sr. 
senador Jacintho de Mendonça a firmar negocio algum 
com o Sr. Dr. Mello Moraes; disse sempre que a compra 
do archivo dependia do exame de pessoas competentes. 
Quando o Sr. Jacintho de Mendonça, depois da minha 
carta ao Sr. Mello Moraes, carta que este transcreveu, 
veio dizer-me que tinha contratado por 20:000$, eu disse-
lhe: «Mas não o autorisei para isto». Refiro este facto, 
desde que o Sr. Jacintho de Mendonça, segundo as 
recordações que tem, conta um facto que em minha 
consciencia não se passou tal qual delle me lembro. 
Tenho o direito de oppor á sua palavra a minha palavra, 
confirmada pelos meus collegas de então, como já o foi 
aqui pelo nobre presidente do conselho. 

Quando o Sr. senador Jacintho de Mendonça 
voltou á minha casa e disse-me que tinha adiantado ao 
Sr. Mello Moraes a promessa de que o archivo lhe seria 
comprado por 20:000$, a minha resposta foi: «Aceito essa 
quantia, como limite do maximo.» Estava disposto a 
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comprar o archivo segundo a avaliação, e desde que dizia 
que aceitava aquella quantia como o maximo, está claro 
que dependia tudo da avaliação que se fizesse. Tinha 
apenas, com a intervenção do Sr. Jacintho de Mendonça, 
admittido o maximo do preço, disposto como eu estava a 
dar o que o archivo valesse, segundo a avaliação das 
pessoas competentes. Estimei que a intervenção do Sr. 
Jacintho de Mendonça fixasse um limite provavel... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ meia confissão, mas 
não é tudo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nessa convicção, Sr. Presidente, estava eu, 
nem podia estar em outra, quando em 20 de Outubro 
recebo uma carta do Sr. Mello Moraes, carta que elle diz 
que é um bilhete, mas que eu vou lêr ao senado. 

Note o senado os termos em que escrevi a minha 
primeira carta e ouça os da do Sr. Dr. Mello Moraes, escripta 
em 20 de Outubro de 1871 (lendo): 

«Estou tão affeito ao sim e ao não dos nossos 
maiores, que não me deixo esperar quando prometto e por 
isso espero com confiança, quando confio em quem me 
promette. E’ este o motivo por que fujo o mais que posso de 
ser importuno, mesmo em visitas de amizade, e ninguem 
ainda se enfadou comigo, por ser importuno. 

V. Ex. me prometteu duas respostas: a primeira da 
decisão do meio pratico de se realisar o recolhimento do 
meu archivo historico ao archivo publico...» 

Estas são sempre as expressões do Sr. Mello 
Moraes, desde que iniciou a transacção com o meu 
antecessor (continuando a lêr): 

«...e a segunda acerca do favor que lhe pedi em 
proveito da vaidade do meu amigo o major F., que deseja a 
mercê para que foi proposto, em vista de seus serviços, 
pelo commandante superior da Côrte. 

Certo eu dos muitos negocios que pendem dos 
cuidados de V. Ex., sinceramente o desculpo e por isso de 
novo me dirijo a V. Ex. Estou impaciente pelo destino do 
meu archivo, que deve pertencer exclusivamente ao archivo 
da nação.» 

Ouça agora o senado a minha resposta, publicada 
pelo Sr. Mello Moraes: 

«Rio de Janeiro, 2 de Novembro de 1871. – 
Dependendo a resolução do governo sobre a cessão 
proposta por V. S. dos documentos que possue, relativos á 
historia patria, das informações que tem de prestar a 
commissão encarregada de examinal-as, faz-se necessario 
que V. S. declare quando e onde podem ser vistos esses 
documentos por aquella commissão. Sou, ec.» 

Esta minha carta é de 2 de Novembro. Recebeu-a o 
Sr. Me

Ora! Com quem não era 
pruden

SRS. SENADORES: – E’ claro. 

llo Moraes, que na sua resposta esqueceu-se do que 
se tinha passado entre mim e o Sr. senador Jacintho de 
Mendonça. Ora, á vista dessa carta do Sr. Mello Moraes, 
formulada em termos inconvenientes, em que instava pela 
solução do que eu não tinha promettido, tratando-se de um 
homem com quem não era prudente brigar, o que me 
cumpria fazer? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – 
te brigar! 
ALGUNS 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu restabeleço a minha proposição. O Sr. Mello 
Moraes entendeu que lhe tinha feito por interposta pessoa 
uma promessa, e escreveu-me neste sentido, depois de lhe 
ter dito que não fizera promessa senão debaixo de uma 
condição. Sendo a carta do Sr. Mello Moraes em termos 
inconvenientes, devia eu replicar-lhe em uma carta extensa 
em que restabelecesse a verdade? 

Pareceu-me mais natural chamal-o a explicações 
verbaes e convencel-o de minha boa fé, mostrando-lhe que 
estava enganado. Foi o que fiz. Veiu ter comigo o Sr. Mello 
Moraes, depois dessa carta, em que pareceu convencido de 
uma promessa que deduziria das seguintes palavras 
minhas: «Havendo da minha parte bons desejos.» 

Podia eu com toda a razão persuadir-me de que elle 
interpretara mal as palavras do Sr. senador Mendonça, e, 
se exprimira inconvenientemente contra a verdade dos 
factos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. está sacrificando a 
ordem chronologica. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Pelo contrario, guardo perfeitamente a ordem 
chronologica. 

O Sr. Mello Moraes publicou cartas e factos 
occorridos até 3 de Novembro; depois dessa data ha uma 
carta que é de 6 daquelle mez concebida nestes termos: 

«Respondendo á carta de V. Ex. de 2 do corrente, 
em que me pede que declare quando e onde podem ser 
vistos por uma commissão os documentos de que se 
compõe o archivo que offereci ao governo imperial, para ser 
recolhido ao archivo publico, communico a V. Ex. que 
esperarei a commissão quinta-feira, 9 do presente mez, das 
8 ás 11 horas da manhã, nesta sua casa, á rua de Catumby 
n. 26 B.» 

«Rogo a V. Ex. que a commissão que tem de vir de 
examinar o archivo não seja a mesma nomeada pelo Exm. 
Sr. conselheiro Paulino, que foi por mim escusada, visto 
que, pelos muitos affazeres de seus dignos membros, não 
produziu effeito algum, pela falta de pontualidade nas horas 
marcadas.» 

Eis aqui, pois, como eu tinha conseguido o meu fim: 
convencera o Sr. Mello Moraes de que a minhas promessa 
era condicional. Elle reconheceu a verdade, aceitando o 
exame da commissão. Preciso agora explicar os factos 
subsequentes. 

O Sr. Mello Moraes, cuja palavra é invocada contra 
mim... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não por mim; eu invoquei 
o testemunho do Sr. Jacintho de Mendonça. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diz-se neste folheto que mandei entregar 
documentos da bibliotheca ao general Mitre. 

Senhores, este facto é inteiramente inexacto. Quer o 
senado saber o que vale tal testemunho invocado contra 
mim? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Nunca o invoquei. 
O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Dissera o Sr. Mello Moraes: «Não posso aceitar 
a commissão 
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nomeada pelo Sr. Paulino, porque não se apresentou para 
examinar os papeis.» 

Essa commissão tinha-se encarregado de 
examinal-os. Peço a attenção do senado para os 
documentos que vou lêr, dos quaes se verifica o motivo por 
que tal exame não teve logar. 

Uma commissão de pessoas insuspeitas tinha sido 
incumbida por mim de examinar os documentos depois do 
ajuste renovado com o Sr. Mello Moraes; os pedidos de 
renovação do accôrdo com o Sr. Mello Moraes, eram de 8 e 
10 de Junho de 1871; e a 3 de Julho a commissão, 
composta dos Srs. Homem de Mello, Joaquim Manoel de 
Macedo e Antonio Pereira Pinto, escrevia-me nestes 
termos: 

«Illm. e Exm. Sr. – Tivemos a honra de receber um 
officio que, em data de 21 de Junho findo, V. Ex. nos dirigiu, 
relativamente aos documentos que possue e se propoz 
ceder ao Estado, mediante indemnisação, o Dr. Alenxandre 
José de Mello Moraes. 

Veja o senado esta circumstancia. Quando o Sr. 
senador Jacintho de Mendonça suppunha-se incumbido por 
mim de fazer uma promessa formal ao Sr. Mello Moraes, 
independente de qualquer condição, eu dirigia-me á 
commissão encarregada de examinar esses papeis, 
recommendando-lhe que procedesse a esse exame. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isso era muito antes dos 
apuros do governo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas o novo ajuste começou em 8 e 10 de 
Junho, como acabo de dizer, e o officio da commissão é de 
3 de Julho. (continuando a lêr): 

«A commissão nomeada pelo governo imperial para 
examinar aquelles documentos e dizer de seu merecimento 
historico, apresentando-se em casa do referido Dr. 
Alexandre José de Mello Moraes, ficou impossibilitada de 
desempenhar aquella incumbencia, como V. Ex. se dignará 
ver da copia junta da carta dirigida á mesma commissão, e 
que esta transmittiu em officio a S. Ex. o Sr. conselheiro 
Paulino José Soares de Souza, ministro do Imperio, apenas 
a recebeu. – Deus guarde a V. Ex.» 

A carta do Sr. Mello Moraes é a seguinte. Note o 
senado

ancisco M. Homem de 
Mello. 

xplicar agora os factos subsequentes de que 
llou 

 que o Sr. Mello Moraes diz que a commissão nunca 
se prestou a ir á sua casa examinar os papeis; que não tinha 
pontualidade, e no entanto é elle proprio quem diz o 
contrario em sua carta (lendo): 

«Illm. e Exm. Sr. Dr. Ignacio Fr
– Pretendendo eu de ha muito uma casa em 

Catumby Grande para habitação da familia, hontem, depois 
que V. Ex. se retirou desta sua casa, me trouxeram as 
chaves della, e pelo que, tendo de transferir a minha 
residencia com a familia para alli, necessariamente levarei 
comigo o meu archivo historico, e sendo por isso difficil pela 
distancia o seu exame, dou por terminados os trabalhos da 
commissão nomeada pelo governo imperial para revel-o, 
visto não dever eu deixar essas preciosidades em meu 
escriptorio medico, exposto ás eventualidades. Em 
presença de motivo tão justo, sinto que a illustrada 
commissão de que V. Ex. fez parte não possa conseguir o 
que desejavamos, por esta circumstancia; porem nem por 
isso é menor a minha gratidão para com V. Ex. pelos 
incommodos que lhe dei. Não possuindo eu indico dos 
manuscriptos, 

fa

rogo a V. Ex. de me devolver o que fiz para direcção da 
commissão, que, supponho, estar no poder V. Ex. Para o 
que for de serviço da V. Ex. aqui me terá, porque sou, etc., 
etc.» 

Esta carta tenho-a por cópia tirada pela propria lettra 
do Sr. conselheiro Homem de Mello. 

Nota-se, porém, que o Sr. Mello Moraes accusa o Sr. 
conselheiro Paulino por ter faltado á promessa e accusa a 
commissão por não se ter prestado a fazer o exame e no 
entanto é elle proprio quem fornece um documento de que 
se mandou lá uma commissão, á qual elle recusava os 
papeis que tinham de ser examinados. Aquillo que fez 
outr’ora com o meu antecessor e com a commissão fez 
depois comigo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mudaram-se as 
circumstancias. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas fique o senado sabendo que por fim, em 
sua ultima carta de 6 de Novembro, reconheceu que todo o 
ajuste dependia do exame e avaliação dos papeis. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está trocando as datas. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Oh! senhor. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sim, senhor, isso foi 

anterior á commissão do Sr. Jacintho de Mendonça, depois 
vieram os apertos do governo e mudaram-se as 
circumstancias. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Peço ao senado que attenda: o folheto do Sr. 
Mello Moraes está publicado, as cartas estão ahi, o que 
tenho lido ha de ser publicado com as respectivas datas, e 
então se ha de verificar se eu trunco os factos e inverto as 
datas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não; estou dizendo isto 
em relação aos factos. Esses factos são muito anteriores 
aos apuros que levaram o governo a querer comprar sem 
esse requisito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A sessão já não 
estava então encerrada? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Foi em Novembro; a sessão já estava 
encerrada. 

Mas, Sr. Presidente, se disse que posteriormente a 
estes factos expostos, faltou-se ainda á promessa e 
tentou-se um novo ajuste. 

Devo declarar ao senado que a minha divergencia 
com o Sr. Mello Moraes proveio do seguinte: elle recusava a 
commissão nomeada pelo meu antecessor, não queria 
aceitar as pessoas que eu lhe indicava, lembrava-me 
individuos que eu não podia aceitar e por isso não 
chegamos a um accôrdo. Mantive-me sempre neste 
terreno: feito o exame, feita a avaliação dos documentos, eu 
realisaria a compra. Mas não podia chegar a um accôrdo a 
respeito das pessoas que deviam compôr a commissão. 

Vou e
o nobre senador por Minas Geraes, referindo-se ao 

Sr. Dr. Cunha Figueiredo Junior, e declaro ao senado que o 
meu primeiro acto hontem, sahindo daqui, foi dirigir-me 
áquelle honrado deputado e dizer-lhe: «Preciso de suas 
declarações a respeito deste facto; não quero confiar 
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na minha memoria; escreverei aquillo que dictar-me.» O Sr. 
Cunha Figueiredo prestou-se a isto e dictou-me as 
declarações que vou expôr. 

O SR. ZACARIAS: – Inverteram-se os papeis. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Elle é quem devia 

escrever uma carta para V. Ex. apresentar aqui. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Perdôe-me; tratando com uma pessoa como o 
Sr. Cunha Figueiredo, eu não precisava de documento 
escripto por elle (Apoiados.) Eu queria apenas avivar a 
minha memoria sobre os factos e circumstancias que se 
tinham dado a respeito desse negocio. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, aqui se disse que, quando o Sr. Mello 
Moraes rompeu comigo e ameaçava o governo com 
revelações que havia de envergonhal-o, eu procurei a 
intervenção de alguem para apaziguar o Sr. Dr. Mello 
Moraes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E o Sr. presidente do 
conselho disse que assim foi, que mandou chamal-o á sua 
casa para applacal-o. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto foi muito posterior; V. Ex. é quem inverte os 
factos. 

O Sr. Cunha Figueiredo Junior declara 1º, que eu 
não o procurei, nem lhe pedi intervenção de qualidade 
alguma; que foi elle quem, tendo ido pagar uma visita ao Sr. 
Dr. Mello Moraes e tendo-lhe ouvido as queixas, referiu-as 
depois a mim, indo á minha casa, em conversa casual, que 
não houve proposito, e que nessa occasião ouvira aquillo 
que eu tinha dito, isto é, que o Sr. Mello Moraes não tinha 
razão de queixa, porque eu sempre puz todo o negocio 
dependente do exame e da avaliação do archivo, condição 
a que elle não se queria sujeitar, porquanto recusava a 
commissão que eu nomeara e que me merecia confiança. 

Nessa occasião referiu-me o Sr. Cunha Figueiredo 
Junior 

EIRA LOBO: – Mas, se não era ceria a 
compra

VEIRA (Ministro do 
Imperi

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

hores, o facto que se passou é tal qual acabo de 
referir 

erta occasião em diante 
d

o que o Sr. Mello Moraes já me tinha dito: que elle 
tinha urgencia de realisar o negocio; não podia esperar 
mais; estava concluindo uma capella em Catumby; tinha 
necessidade de receber algum dinheiro. Então occorreu, 
em conversa, a idéa de se lhe adiantar a quantia de 5:000$, 
procedendo-se depois á liquidação do negocio e no caso de 
não haver accordo ulterior sobre o quantum, compensar-se 
o governo com os papeis que escolhesse até este valor, 
ficando o resto do archivo ao Sr. Mello Moraes para dispôr 
delle como quizesse, isto porque o Sr. Mello Moraes dizia 
que a demora o prejudicava, e eu, que tinha feito uma 
promessa condicional, não desejava realisal-a, senão 
verificada a condição; não duvidava, á vista das urgencias 
do Sr. Mello Moraes, com as cautelas expostas, 
adiantar-lhe algum dinheiro por conta do preço que se 
liquidasse. 

O SR. SILV
, se dependia do juizo dos arbitros, como se 

adiantava dinheiro por conta della? 
O SR. CORRÊA DE OLI
o): – Depois dessa segunda declaração do Sr. 

Cunha Figueiredo, procurou elle ao Sr. Mello Moraes e 
fallou-lhe sem testemunhas. Aqui citou-se o testemunho de 
um Sr. capitão Jucá e de outra pessoa respeitavel. 

enten

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que está presente. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O Sr. Cunha Figueiredo disse que, segundo 
declarações do Sr. Mello Moraes feitas na presença de 
pessoas das Alagôas, não houve testemunha nenhuma. 
Mas, que houvesse, isto não altera a verdade dos factos 
que exponho. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que o chamou em 
particular, é verdade; mas fallou alto depois. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Devo notar que esse mesmo testemunho do 
capitão Jucá me tinha sido anteriormente apresentado, 
quando o Sr. Mello Moraes dizia que o Club da Lavoura e do 
Commercio lhe tinha offerecido o preço de 30:000$ pelo seu 
archivo, e até, accrescentava elle, em 60 notas de 500$; ao 
que respondi: «Se o Sr. Mello Moraes acha esse preço, 
então não se embarace com a promessa do governo: venda 
logo.» 

Terceira declaração do Sr. Cunha Figueiredo Junior: 
o Sr. Mello Moraes, ouvindo o que elle lhe dizia, declarou 
que daria metade do archivo por 8:000$; e, perguntando se 
a despeza correria pela verba secreta e se elle teria de 
passar recibo, respondeu-lhe o Sr. José Bento que a 
despeza não seria feita por aquella verba e que tudo se faria 
regularmente. Com esta resposta suggeriu o Sr. Mello 
Moraes a solução de se darem 14:000$ por todo o archivo, 
ao que o Sr. José Bento respondeu que isto dependeria do 
exame dos papeis e formalidades legaes. 

Nunca me afastei deste terreno: sempre exame, 
sempre avaliação, sempre pagamento claro e ostensivo, de 
modo que não ficasse duvida sobre a regularidade do 
negocio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O Sr. Jacintho de 
Mendonça ha de responder. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Quando quizer. Affirma o Sr. José Bento da 
Cunha Figueiredo Junior que nunca houve proposta alguma 
que se arredasse do que fica exposto. Se em conversas 
particulares figuraram-se outras hypotheses, tratando-se do 
ajuste, nunca se foi além. Eis aqui, senhores, a que 
testemunho recorria por fim o nobre senador para dizer que 
o governo... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não. O nobre senador 
pelas Alagôas foi que veio aqui autorisado por elle. 

o): – ...depois de ter faltado a uma promessa, que 
aliás nunca foi feita senão pelos meios legaes, recorreu ao 
meio indecente, immoral, capaz de fazer subir o rubor ás 
faces, de mandar offerecer 5:000$ em segredo, em noute 
de chuva! 

Sen
ao senado; nunca entre mim e o Sr. José Bento ou 

qualquer outra pessoa houve a pretenção de chegar com o 
Sr. Mello Moraes a um accôrdo que não fosse nesses 
termos. (Muito bem!) 

Eu não quiz de c
er-me mais com o Sr. Mello Moraes; tinha perdido a 

paciencia, havia sempre a renovação de difficuldades, a 
allegação de promessas, que não tinham sido feitas; perdia 
a paciencia. Elle entendeu-se dahi por diante (elle proprio 
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o diz) com o Sr. Presidente do Conselho. Os factos já foram 
explicados por S. Ex. e constam mais ou menos deste 
folheto. Eis aqui, Sr. presidente, á que se reduz o castello do 
Sr. senador por Minas Geraes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Meu não. Então a palavra 
do Sr. Jacintho Paes de Mendonça não vale nada? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E é com este fundamento, depois de quatro 
annos e oito mezes da administração, com a má vontade 
que S. Ex. e outros me teem mostrado, sem nunca me 
poder envergonhar por uma accusação procedente, que o 
Sr. senador vem dizer injurias como aquellas que o senado 
ouviu hontem. Eu entrego suas palavras á decisão do paiz, 
e elle nos julgará a mim e a S. Ex. 

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS E SILVEIRA LOBO: – E ha de 

julgar. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu espero satisfeito o 

julgamento. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Em todo caso fique-se sabendo que (facto unico 
e admiravel neste mundo) accusa-se um ministerio, porque 
afinal não despendeu dinheiro que se dizia mal despendido.

O SR. 

a

SILVEIRA LOBO: – Ora, esta é boa! 
do. 

se 
caloteo

R. SILVEIRA LOBO: – A accusação consiste 
então a

ARÃO DE COTEGIPE: – E’ materia velha. 
 

Imperi

do 
Imperi

O: – Peço a palavra. 

IMBU’: – A ultima 
eleição

 demais. 
A (Ministro do 

Imperi
: – Aqui na Côrte não foi feita 

assim?
 SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperi

 Côrte foram verdadeiras 
saturna

IRA LOBO: – Responderei. 
istro do 

Imperi

s da Côrte, 
ssim 

R. SILVEIRA LOBO: – Eu tambem sei, porque 
estive 

R. POMPEU: – Não falla do Ceará? 
 falla pela 

sua pr
CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperi
ão; diga tudo; pois V. 

Ex. pro
 do 

Imperi

e muita 
consci

 BARROS BARRETO: – De certo, e tão 
podero

im, senhor. Qual é o 
acto d

stro do 
Imperi

soal a 
discus

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quem foi elle? 
stro do 

peri

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – Apoia
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E diz-se que 
u! 
O S
ccusa-se somente naquillo? o governo por causa de 

um calote? 
O SR. B
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do
o): – Sr. Presidente, eu teria de defender-me de 

accusações graves, gravissimas, que me fez o honrado 
senador por Minas Geraes, considerando-me instrumento 
trafego e descomedido da ruina do systema representativo, 
se alguma vez em minha vida, em cargos administrativos, 
eu tivesse enchido as matrizes e os pateos de soldados que 
impediam o accesso ás urnas a todos os votantes. 

O SR. POMPEU: – Nisto V. Ex. não póde fallar. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro 
o): – Oh! se posso... 
O SR. SILVEIRA LOB

f

O SR. POMPEU: – Não póde. 
O SR. CANSANSÃO DE SIN
 na Côrte assim foi feita. 
O SR. POMPEU: – Isto é
O SR. CORREA DE OLIVEIR
o): – Perdôe-me... 
O SR. ZACARIAS
 
O
o): – Perdôe-me, não foi feita assim. 
O SR. ZACARIAS: – Ora! 
O SR. PARANAGUÁ: – Na
es. Im

O SR. POMPEU: – Foram mais do que saturnaes. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Responderei; já pedi a 

palavra. 
(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Senhores, ouvi as reclamações de diversos Srs. 
senadores attribuindo-se ao governo factos identicos aos de 
que ia fallando. Pela minha parte declaro que mais de uma 
vez ou repetidas vezes, o orgão do partido liberal da Côrte, 
que não está habituado a tratar-me com benevolencia, 
reconheceu o meu procedimento justo e imparcial, com 
relação ás eleições da Côrte. E nunca nós vimos, como em 
Pernambuco, igrejas como a matriz de S. José e a matriz da 
Boa Vista, cada uma dellas com cerca de 1,000 homens... 

O SR. SILVE
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Min
o): – ...e patrulhas dispersando o povo, 

atropellando-os levando-o á espadeiramento... 
O SR. ZACARIAS: – Quanto ás eleiçõe
foi. 
O S
lá. 
O S
O SR. BARROS BARRETO: – Cada um

ovincia. 
O SR. 
o): – Não quero alargar-me... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – N
metteu muito, ameaçou-me com muita cousa. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro
o): – Não quero alargar-me mais, direi, como um 

homem honrado e convencido do que estou dizendo, que 
nunca na provincia de Pernambuco deram-se factos tão 
escandalosa compressão da liberdade eleitoral, como 
quando o Sr. senador por Minas presidiu aquella provincia. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – O apoiado é d

encia. 
O SR.
sa como póde ser a de V. Ex. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – S
e compressão? Qual foi o individuo preso? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Mini
o): – Sr. presidente, eu seria instrumento da ruina e 

da moralidade publica, se alguma vez, como presidente de 
provincia ou como ministro, tivesse nomeado para 
subdelegado de policia um criminoso de morte, elevando-o 
depois por proposta minha a tenente coronel e 
condecorando-o. Este facto se dava em Pernambuco na 
administração do Sr. senador por Minas Geraes. 

O SR. PRESIDENTE: – Tornando-se pes
são, não poderei responder pelas consequencias 

della. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Mini
o): – Alludo a Alexandrino de Alcantara. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Donde? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – De Itamaracá, o qual manteve com o Sr. 
senador relações particulares... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está enganado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...apezar, senhores, de ter sido 
apresentado não só o processo, em que este homem 
estava pronunciado em tentativa de morte... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é proprio de V. 
Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...como tambem a victima com os aleijões 
que resultaram do tiro. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é proprio do 
caracter de V. Ex. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – E quer saber o senado o que aconteceu 
depois? O subdelegado foi conservado, o subdelegado 
foi distinguido, o subdelegado foi condecorado e o 
processo desappareceu, processo que, diz o Sr. Dr. 
Antonio Tristão de Serpa Brandão, um dos chefes 
liberaes de 1848, entregou em mão do nobre senador 
por Minas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou superior a tão 
miseravel calumnia como esta. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Senhores, eu teria sido alguma vez 
instrumento da ruina da moralidade publica, se alguem, 
me tendo confiado documentos contra a probidade ou 
moralidade de uma autoridade policial, como eu confiei 
ao Sr. senador por Minas Geraes, não tivesse e dado 
providencias e nem ao menos tivesse restituido estes 
documentos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu lhe responderei. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – S. Ex. responderá a respeito de 
Montenegro, subdelegado de Cruangy. Eu mereceria 
acaso esta censura, se alguma vez tivesse praticado 
actos desta ordem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é uma 
improbidade de V. Ex. (Oh! oh! Rumor.) 

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – A’ ordem. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois eu não tenho 

direito á minha reputação? 
O SR. PRESIDENTE: – Já disse que, tornando-

se a discussão pessoal, não tomava a responsabilidade 
della. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR (com força): – Pois 
então levante a sessão, porque o senado não póde dar 
este espectaculo ao paiz. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Se o senado acha que estou fóra da ordem, 
sento-me. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – E’ 
obrigação de V. Ex. cumprir o regimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Entendo que a 
discussão pessoal não cabe nesta casa. (Apoiados.) 
Entendo que um membro do poder executivo chamado 
a assistir ás discussões do senado tem obrigação de 
dar explicações de seus actos e 

as informações, quando lhe forem pedidas. Póde 
defender-se, mas não póde accusar qualquer membro 
do senado, por actos praticados em empregos 
differentes (apoiados) e alheios á discussão. 

Não posso levantar a sessão, estando presente o 
Sr. ministro; mas o senado ha de reconhecer que, 
collocada a discussão em um terreno inteiramente 
pessoal, eu não tenho força para manter a ordem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O Sr. ministro disse 
que era um acto de improbidade. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Não disse. 
O SR. ZACARIAS: – Disse. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não disse. 
O SR. ZACARIAS: – Então exprima-se em 

termos. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Eu disse que mereceria a accusação que o 
Sr. senador me fez, de instrumento da ruina da 
moralidade publica, se alguma vez eu tivesse praticado 
um acto desta ordem. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Foram estas as minhas palavras. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não, senhor. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Não vim fazer uma discussão pessoal; fui 
offendido, fui accusado e estou defendendo-me ou 
retaliando as accusações que me foram feitas. 

O SR. PRESIDENTE: – Retaliar é o que o Sr. 
ministro não póde fazer. (Apoiados.) 

O SR. ZACARIAS: – Já hontem disse que havia 
de conter os oradores. Se um ministro pode conter os 
oradores, eu renuncio a esta cadeira. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU: – Um 
ministro não tem o direito de accusar a ninguem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu não podia suppôr que um ministro aqui 
accusado não pudesse defender-se e reverter as 
accusações que lhe são feitas. 

O SR. PRESIDENTE: – Defender-se póde. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Desde que os oradores adversarios dos 
ministros teem a liberdade da injuria, não sei como a 
mim se não deixa a liberdade da defesa. 

O SR. PRESIDENTE: – Ninguem ainda teve a 
liberdade da injuria. 

O SR. ZACARIAS: – Disse que havia de conter o 
senado. Se o ministro póde conter o senado, eu deixo 
esta cadeira. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado, e eu 
tambem. 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Protesto contra a interpretação que se dá 
ás minhas palavras, 
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e, não querendo proseguir em uma discussão, que levanta 
reclamações, para a qual fui convidado e provocado, 
sento-me. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PRETENÇÃO DE M. C. DIAS. 
 
Continuou a 2ª discussão da proposição n. 16 do 

corrente anno, permittindo ao 2º escripturario da thesouraria 
do S. Paulo Manoel Corrêa de Dias ser dispensado do 
serviço da repartição somente nas horas das aulas da 
faculdade de direito da mesma provincia. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, contra 
esta proposição levantaram-se dous honrados senadores, 
um pela provincia do Ceará, e outro pela Bahia. SS. Exs. 
produziram argumentos que, em summa, se reduzem ao 
seguinte: que, a concedermos o favor que pode este 
empregado publico, iremos estabelecer um precedente em 
detrimento do serviço da repartição da fazenda, que ficaria 
prejudicado com a frequencia do empregado no curso 
juridico de S. Paulo. 

Mas o nobre senador pela Bahia accrescentou que, 
se podessemos provar que o peticionario era um moço de 
talento distincto, raro, não duvidaria dar seu voto, até 
mesmo para uma pensão, em vez deste meio pedido por 
elle. 

Eu, Sr. presidente, examinando os documentos, 
deparei com attestados que satisfazem, ao meu ver, 
plenamente os desejos do honrado senador. 

O peticionario juntou ao seu requerimento attestados 
não só dos seus inspector e contador, como até de alguns 
lentes da propria faculdade de direito, e no do distincto Sr. 
conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrade lemos as 
seguintes expressões: – Attesto que o Sr. Manoel Corrêa 
Dias é pessoa de talento acima do vulgar.» 

De conformidade com o juizo do Sr. Martim 
Francis

ada a condição exigida pelo 
honrad

ue é que se pretende. 

nda de S. Paulo, não 
preten

demias ou estudos 
superio

6, concedendo licença ao bacharel Antonio 
edro 

PENSÕES. 
 

ntraram successivamente em 2ª discussão, a qual 
ficou p

ificando o engano havido no nome de um 
pensio

provando a pensão concedida a D. 
Marian

MONTE PIO. 
 

eguiram-se em 2ª discussão, a qual ficou pelo 
esmo

 182 do anno passado, relevando da prescripção 
em qu

dida 
de Oliv

co Ribeiro de Andrade estão concebidos os outros 
attestados; todos elles dizem unanimemente que o 
peticionario é um moço distincto por sua applicação, 
moralidade e talento superior. 

Se, pois, elle deixou prov
P

o senador pela Bahia, parece-me que S. Ex. deve 
reformar seu juizo e dar um voto favoravel á pretenção. 

Mas, Sr. presidente, examinemos a questão; 
vejamos o q

O peticionario, por escrupulos, que aliás louvo, do 
inspector da thesouraria de faze

de mais do que legalisar aquillo que de facto temos 
observado frequentemente entre nós. 

Disse-se que é um máo precedente consentir que 
um empregado publico frequente aca

res; mas, senhores, todos os governos teem 
consentido nisto, e eu tenho aqui uma resenha, se bem que 
ligeira, dos empregados publicos que teem frequentado e 
frequentam os cursos juridicos de S. Paulo e de Olinda. V. 
Ex. m

me permittirá que lêa os apontamentos que a este respeito 
pude colher. 

«O logar de ajudante do bibliothecario da faculdade 
de S. Paulo foi sempre preenchido por um estudante dessa 
faculdade academica. Actualmente a está frequentando um 
empregado do correio. O Sr. Francisco Aurelio de Souza 
Carvalho cursava a mesma faculdade, quando foi nomeado 
professor de geometria, e continuou a estudar. Em 
Pernambuco, durante a administração do proprio Sr. 
senador pela Bahia, quando ministro da fazenda, havia 
empregados da thesouraria frequentando o curso juridico, e 
actualmente ainda frequenta um empregado da 
recebedoria.» 

Portanto, senhores, não ha razão para que 
neguemos o mesmo favor a esse empregado da thesouraria 
de fazenda de S. Paulo que, aliás, apresenta em abono da 
sua pretenção duas circumstancias para mim muito 
ponderosas: a 1ª, a de querer legalisar aquillo que por um 
abuso se tem feito e consentido até hoje; 2ª, a de apresentar 
os valiosos e importantes documentos que instruem sua 
petição, isto é, attestados não só dos seus chefes, como até 
dos lentes do curso juridico, os quaes affirmam que elle é 
um moço de talento superior com decidida vocação para as 
lettras. 

A’ vista do expendido, me parece, Sr. presidente, 
que esta materia não póde soffrer opposição séria e 
conscienciosa e, consequentemente, que a resolução da 
camara dos Srs. deputados deve ser adoptada pelo senado. 
Se os honrados senadores que teem escrupulos em votar 
por ella, se derem ao trabalho de examinar os documentos 
que instruem a petição desse moço, estou perfeitamente 
certo de que não lhe recusarão o seu voto. E’ preciso 
examinar os papeis. 

Findo o debate, ficou encerrada a discussão, por não 
haver numero para votar-se. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiram-se em 3ª discussão, a qual ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, as proposições da mesma 
camara: 

N. 92, concedendo privilegio a Alexandre Gasparoni.
N. 7
da Costa Pinto. 
 

E
elo mesmo motivo encerrada, as proposições da 

mesma camara: 
N. 26, rect
nista, e concedendo pensão a D. Pastorina Maria da 

Soledade e outro. 
N. 100, ap
na Augusta Horta de Araujo. 
 

S
 motivo encerrada, as proposições da mesma 

camara: 
N.

e incorreu a D. Clara Isabel de Andrade Costa. 
N. 83 do corrente anno, idem a D. Antonia Can
eira Montaury. 
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PRIVILEGIO CLAUDIO GUIGON. 
 
Seguiu-se em 3ª discussão, a qual ficou tambem 

encerrada, a proposição da mesma camara n. 77 
approvando o decreto que concedeu privilegio a Claudio 
Guigon. 

 
PRETENÇÃO DE D. M. DE G. B. DE ALBUQUERQUE. 

 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, a proposição da mesma camara 
n. 69 relevando a D. Maria da Gloria Barreto de 
Albuquerque Pinto a obrigação do pagamento que lhe é 
exigido. 

 
DISPENSAS A ESTUDANTES. 

 
Seguiram-se igualmente em 2ª discussão, a qual 

ficou pelo mesmo motivo encerrada, as proposições da 
mesma camara. 

N. 10, concedendo dispensa ao estudante Manoel 
Dias de Aquino Castro. 

N. 33, idem a Francisco Botelho de Andrade Junior. 
N. 40, rectificando o engano de nome do estudante 

Frederico Severo de Souza Pereira. 
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 19: 
1ª parte até ás 2 horas. – Votação das proposições 

cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da discussão da proposta do 

orçamento no art. 2º relativo ás despezas do ministerio do 
Imperio. 

2ª parte ás 2 horas ou antes. – Discussão do 
requerimento do Sr. Zacarias, para que se peça ao 
governo cópia das notas trocadas entre a legação do Brasil 
em Montevidéo e o ministro das relações exteriores da 
Republica do Uruguay. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 35 minutos da 
tarde. 

 
29ª SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Expediente. – Ordem do Dia. – 

Votação. – Orçamento do ministerio do Imperio. – 
Discursos dos Srs. Paes de Mendonça, ministro do Imperio 
e Silveira Lobo. – Deposito no Banco Mauá em 
Montevidéo. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, Jobim, 
Chichorro, Barros Barreto, Leitão da Cunha, Teixeira 
Junior, marquez de S. Vicente, Paranaguá, duque de 
Caxias, Firmino, visconde de Nitherohy, barão da Laguna, 
Vieira da Silva, visconde do Rio Grande, Pompeu, barão 
de Maroim, Silveira Lobo, Mendes de Almeida, barão de  
Camargos, visconde de Abaeté, Zacarias, barão de 
Cotegipe, Sinimbu, visconde de Caravellas, visconde do 
Bom Retiro e Cunha Figueiredo. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. conde de Baependy, Paulo Pessoa, Nabuco, visconde 
de Camaragibe e visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Antão, visconde 
de Inhomerin, Diniz e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 12 do corrente mez, do ministerio do 

Imperio, remettendo as actas da eleição de eleitores 
especiaes a que se procedeu em Outubro do anno findo na 
freguezia de Antonio Pereira da provincia de Minas 
Geraes. – A’ commissão de constituição. 

Outro da mesma data e do mesmo ministerio, 
accusando o recebimento da cópia autentica do contrato 
celebrado pela mesa do senado com o socio gerente da 
empreza do Diario do Rio de Janeiro para a publicação dos 
debates e annaes da mesma camara no corrente anno. – 
Inteirado. 

Tres officios datados de hoje, do 1º secretario da 
camara dos Srs. deputados, remettendo as seguintes 
proposições: 

A Assembléa Geral resolveu: 
Art. 1º – A pensão de 400 reis diarios concedida, 

por decreto de 21 de Agosto de 1867, ao soldado João 
Felismino da Silva Guabiraba, deve entender-se conferida 
ao mesmo soldado, conforme declara o decreto de 24 de 
Abril de 1875, e não a João Felismino da Silva Guabiraba, 
como por engano dispõe o decreto de 15 de Agosto de 
1869. 

Art. 2º – Esta pensão será paga da data do citado 
decreto de 21 de Agosto de 1867. 

Art. 3º – Ficaram revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados, em 19 de Junho 
de 1875. – Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Manoel 
Pinheiro de Miranda Ozorio, 1º secretario interino. – 
Francisco de Paula Oliveira Borges, 2º secretario interino. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º A pensão de 400 rs. diarios, concedida a 

Jorge Alexandre de Abreu por decreto de 23 de Fevereiro 
de 1867, e approvada pelo de n. 1406 de 10 de Agosto do 
mesmo anno, fica elevada a 500 rs. diarios, visto ser o 
agraciado anspeçada e não soldado do 1º batalhão de 
infantaria, como declara o decreto de 10 de Abril de 1875. 

Art. 2º Esta pensão será paga da data do citado 
decreto de 23 de Fevereiro de 1867. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 19 de Junho de 
1875. – Manoel Francisco Correa, presidente. – Manoel 
Pinheiro de Miranda Ozorio, 1º secretario interino. – 
Francisco de Paula Oliveira Borges, 2º secretario interino. 
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A assembléa geral resolve: 
Art. 1º A pensão mensal de 36$ concedida por 

decreto de 15 de Maio de 1875, a D. Maria de Jesus 
Calmon da Silva, mãe do alferes Augusto Cosme da Silva 
e do 1º cadete Silvestre Moreira da Silva, ambos fallecidos, 
este de molestia adquirida em campanha e aquelle em 
consequencia de ferimento recebido em combate, é 
approvada sem prejuizo do meio soldo que percebe a 
agraciada como viuva do major reformado José Moreira da 
Silva. 

Art. 2º Esta pensão será paga da data do citado 
decreto. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 19 de Junho 
de 1875. – Manoel Francisco Correa, presidente. – Manoel 
Pinheiro de Miranda Osorio, 1º secretario interino. – 
Francisco de Paula de Oliveira Borges, 2º secretario 
interino. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VOTAÇÃO. 

 
Votou-se em 2ª discussão e foi approvada para 

passar á 3ª proposição da camara dos deputados n. 16 
permittindo ao 2º escripturario da thesouraria de S. Paulo 
ser dispensado do serviço da repartição sómente nas 
horas das aulas da faculdade de direito da mesma 
provincia. 

A requerimento do Sr. Mendes de Almeida, foi 
dispensado o intersticio para a dita discussão. 

Foi igualmente votada em 3ª discussão approvada 
para ser dirigida á sancção imperial a proposição da 
mesma camara n. 92, concedendo o privilegio a Alexandre 
Gasparoni. 

Foi votada e approvada com a emenda da 
commissão para ser remettida á outra camara, indo antes 
á commissão de redacção a proposição da mesma camara 
n. 76, concedendo licença ao bacharel Antonio Pedro da 
Costa Pinto. 

Foram successivamente votadas em 2ª discussão e 
approvadas para passarem á 3ª as proposições da mesma 
camara: 

N. 26, rectificando o engano havido no nome de um 
pensionista e concedendo pensão a D. Pastorina e Maria 
da Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. 
Marianna Augusta Horta de Araujo. 

N. 182, do anno passado, relevando da prescripção 
em que incorreu D. Clara Isabel de Andrade Costa. 

N. 83, do corrente anno, idem a D. Antonia Candida 
de Oliveira Montaury. 

Votou-se em 3ª discussão e foi approvada para ser 
dirigida á sancção imperial a proposição da mesma 
camara, approvando o decreto que concedeu previlegio a 
Claudio Guigon. 

Votou-se em 2ª discussão e foi rejeitada a 
proposição da mesma camara n. 69 relevando a D. Maria 
da Gloria Barreto de Albuquerque Pinto a obrigação do 
pagamento que lhe é exigido. 

Foi approvado a conclusão do parecer para que 
sejam remettidos ao governo os papeis para deferir a 
supplicante como parecer justo. 

Foram finalmente votadas em 2ª discussão e 
approvadas para passarem á 3ª as proposições da mesma 
camara: 

N. 10, concedendo dispensa ao estudante Manoel 
Dias de Aquino e Castro. 

N. 39, idem, a Francisco Botelho de Andrade Junior.
N. 40, rectificando o engano de nome do estudante 

Frederico Severo de Souza Pereira. 
 
ORÇAMENTO DO MINISTRO DO IMPERIO. 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Godoy, visconde de Nictherohy e Nunes 
Gonçalves, e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Silveira 
Lobo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Cedo para fallar depois 
do Sr. Paes de Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Paes 
de Mendonça. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Sr. presidente, 
durante toda esta sessão tenho intencionalmente guardado 
o mais profundo silencio e pretendia continuar assim a não 
ser o discurso do nobre ministro do Imperio, publicado no 
Diario do Rio de hoje, em um dos trechos do qual é 
contestado um facto em que infelizmente tive parte. 

O nobre ministro provocando discussões 
inconvenientes e puramente pessoaes abriu espaço ás 
scenas desagradaveis de que teem sido testemunhas 
todos os membros desta casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me o nobre 
senador que lhe observe que as expressões e o 
pensamento, que acaba de enunciar, prestam-se á 
reclamações e podem trazer a perturbação da 
tranquilidade, que deve reinar nas nossas discussões. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Desejo muito 
obedecer á V. Ex. e procurarei ser o mais calmo possivel 
nesta discussão. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Mas está nella 

involvida a minha honra desde que o nobre ministro teve a 
coragem de vir negar nesta casa... um acto que se deu 
entre mim e elle na maior intimidade. 

Quando se discutiu um requerimento do nobre 
senador pela provincia de Minas Geraes com relação a 
esse negocio do archivo do Sr. Mello Moraes, eu fiz então 
o historico de tudo quanto havia occorrido a semelhante 
respeito. O nobre presidente do conselho, com o seu 
conhecido tino e não contestavel delicadeza, explicou os 
factos, mas jamais negando que eu tivesse tido 
autorisação para effectuar a compra do archivo. S. Ex. 
somente disse que a realisação dessa compra dependia 
da exame de uma commissão. Nunca, porém, contestou  
que eu tivesse recebido autorisação. 
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O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Perdôe-me V. Ex., contestei esta parte. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – O discurso de V. 
Ex. está nos «Annaes». 

Entretanto, senhores, o nobre ministro do Imperio 
vem aqui dizer que nunca comigo conversou acerca do 
archivo! 

Cumpre, Sr. presidente, que a verdade appareça 
em toda a sua pureza, seja quem fôr o compromettido em 
semelhante questão. (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O paiz deve saber. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – O paiz deve 

conhecer os factos, deve julgar-nos. (Apoiados.) Eu 
tratarei, portanto de reivindicar a verdade de tudo quanto 
se deu entre mim e o nobre ministro. Serei para isso 
forçado a repetir alguns periodos de um meu discurso 
anterior, embora possa isso parecer desnecessario. 

Quando se tratava da questão do elemento servil, o 
Sr. Mello Moraes recusou concorrer para que houvesse 
casa na outra camara, onde durante dous dias successivos 
deixou de haver sessão. O nobre ministro do Imperio 
acompanhado do actual Sr. ministro da justiça procurou-
me em minha casa com uma carta do nobre presidente do 
conselho, pedindo a minha intervenção, afim de que o Sr. 
Mello Moraes não deixasse de comparecer á sessão no 
dia seguinte; e taes considerações me fez, que eu entendi 
que não podia deixar de prestar-lhe este serviço. Amigo 
intimo, como era então do nobre ministro, não podia 
recusar-me a um favor, que aliás eu não considerava de 
grande importancia. Fui immediatamente procurar o Sr. 
Mello Moraes, e envidei todos os esforços para que no dia 
seguinte fosse á camara. Effectivamente, o Sr. Mello 
Moraes compareceu no dia seguinte á camara, assistiu á 
sessão e votou. 

O nobre ministro, a quem algumas vezes já eu 
fallara para comprar o archivo do Sr. Mello Moraes, pedido 
que tambem já tinha feito ao ex-ministro o Sr. conselheiro 
Paulino, disse-me: «Autoriso-o a comprar o archivo do Sr. 
Mello Moraes:» 

Observei-lhe que era preciso limitar a quantia, ao 
que S. Ex. respondeu que deixava isso a meu criterio; que 
eu procurasse ao Sr. Mello Moraes, podendo garantir-lhe 
que se realizasse a compra, influiria muito nesse 
procedimento o que tivera elle com relação ao Sr. ministro. 

Procurei o Sr. Mello Moraes que, pedio-me 30:000$  
pelo archivo. Disse-lhe «não é possivel; não se lhe da mais 
do que 20:000$, preço porque tinha sido já offerecido ao 
Sr. conselheiro Paulino.» O Sr. Mello Moraes acceitou a 
proposta dos 20:000$000. 

No dia seguinte procurei o Sr. ministro na camara 
dos deputados, e dei-lhe parte do que se tinha passado. S. 
Ex. declarou-me que não havia duvida de que estava 
contractada a compra do archivo, mas que era necessario 
conversar com o Sr. presidente do conselho, visto ser este 
o ministro da fazenda, que tinha de dar o dinheiro. 

Dirigimo-nos ao nobre presidente do conselho na 
sala dos ministros, e S. Ex. nada objectou relativamente ao 
ajuste feito, observando apenas que a entrega do dinheiro 
naquella occasião era muito inconveniente porque 
autorisaria a supposição de que se tinha comprado o veto 
ao Sr. Mello Moraes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ a cautela de que elle 
fallou. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Dirigi-me á casa 
do Mello Moraes, e fiz-lhe vêr que o archivo estava 
comprado; mas que em attenção á observação que ouvira 
e que reproduzi e não convinha se effectuasse logo a 
compra. 

O Sr. Mello Moraes, duvidando que fosse comprida 
a palavra do governo, fez-me algumas ponderações. 
Procurei de novo o nobre ministro e S. Ex. me garantiu que 
não haveria duvida, e poderia até, se quizesse, dar um 
documento ao Sr. Mello Moraes. Voltei a casa deste 
senhor, assegurei-lhe que o ajuste estava feito; mas 
continuando a duvidar, passei um documento, que 
entreguei-lhe: elle recusou acceital-o, dizendo: «se for 
enganado pelo governo, não hei de receber do senador o 
dinheiro.» 

Passaram-se assim os factos. Posteriormente 
informado de que o Sr. Mello Moraes não fôra embolçado, 
procurei-o e disse-lhe que estava obrigado ao pagamento 
da quantia, e prompto a entregar-lh'a. Respondeu-me elle 
o que consta da carta, que já foi publicada no meu 
discurso do anno passado. 

Mas, em tudo isto senhores, não vejo nada de 
vergonhoso para o governo nem para mim a não ser a falta 
do cumprimento da promessa que me fizeram. Eu não 
entrei em ajuste de compra de voto; nem fallei em compra 
de archivo do Sr. Mello Moraes senão depois que elle deu 
seu voto. Não era capaz de prestar-me a factos 
semelhantes, era incapaz de prestar o meu concurso ou 
intervenção para corromper um representante da nação. 
(Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Todos lhe fazem justiça. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – O governo, pois, 

devia confessar que tinha effectuado a compra, porque 
dahi não lhe resultava desar algum. Esse procedimento do 
nobre ministro faz-me crêr que S. Ex. não estava de tão 
boa fé como eu. Não te tratava de compra de voto; tratava-
se unicamente de dar uma prova de consideração ao 
amigo, que me tinha servido em occasião critica. 

O nobre ministro é que hoje está mostrando que 
houve intenção de compra de voto, porque envergonha-se 
de declarar que effectivamente autorisou a acquisição do 
archivo. E S. Ex. vem hoje dizer que eu não tive 
autorisação, que fui intruso! Que papel, Sr. presidente, 
represento neste negocio? O de inculcar-me procurador, 
munido de titulos falsos. 

Entretanto, o procedimento posterior do nobre 
ministro deixa fóra de toda a duvida que se contratou a 
compra do archivo. Esse bilhete por S. Ex. dirigido ao Sr. 
Mello Moraes o que prova! Prova que alguma cousa 
existia. Como iria depois o Sr. Dr. José Bento fazer a 
offerta de 5:000$, se não estivesse munido de autorisação 
para isso? a que pretexto o Sr. José Bento offereceria ao 
Sr. Mello Moraes essa quantia? teria por acaso vontade de 
presenteal-o? Não, de certo. 

Demais, senhores, que interesse podia eu ter em 
proceder assim? Qual a vantagem que me resultava dahi? 
Eu, que era amigo intimo do Sr. ministro do Imperio, havia 
de concorrer para seu descredito, para sua deshonra? 

O nobre ministro, negando esse facto... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Disse que nunca 

prescindiu da condição de exame. 
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O SR. PAES DE MENDONÇA: – Nunca se 
tratou disto a principio; a idéa do exame da commissão 
foi posterior, e eu achei conveniente, porque, em 
verdade, não se devia dar 20:000$ ao Sr. Mello Moraes, 
sem se saber previamente o que se comprava. Mas o 
contrato, o ajuste fez-se independentemente dessa 
condição. 

Eu não sei, senhores, como o Sr. ministro do 
Imperio chegou ao ponto de negar um facto desta 
ordem. S. Ex., em cujo caracter eu confiava tanto; S. 
Ex., a quem dei provas da maior dedicação, que vivia 
comigo na maior intimidade, vem hoje desmoralisar-me 
perante o paiz, apresentando-me como um procurador 
munido de falsos titulos para contratar. 

O Sr. Visconde do Rio Branco (Presidente do 
Conselho) dá um aparte. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – V. Ex. tratou 
desses factos com a conveniencia necessaria; mas o 
Sr. ministro do Imperio, não. De duas uma (a questão 
está collocada neste ponto), ou eu falto a verdade, ou o 
Sr. ministro do Imperio; um de nós profere uma 
inexactidão. 

Não ha outra solução para o paiz, que está 
presenciando estes factos. 

O SR. ZACARIAS: – Ou esquecido. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Não admitto 

esquecimento; um de nós foi inexacto. 
A questão é esta. Se isto está no dominio do 

publico, se não ha quem o ignore como e que S. Ex. 
póde vir hoje aqui dizer que eu fui um procurador 
intruso? 

A questão está collocada neste terreno: um de 
nós falta á verdade. 

Eu disse que tive autorisação do Sr. ministro do 
Imperio; e os actos posteriores do Sr. ministro provam 
que com effeito eu tive essa autorisação. Como, pois, 
disse S. Ex. que fui intruso? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quando estava 
realisado o contrato. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – O nobre 
ministro quando levantou-se esta questão 
inconveniente (perdôe o nobre senador por Minas) 
devia ter a coragem de dizer: «Sim, compramos o 
archivo, mas não o voto.» Diria deste modo a verdade: 
porque todo o mundo sabe que o Sr. Dr. Mello Moraes 
não era capaz de vender o seu voto, nem eu de servir 
de agente para corrupção. 

O nobre ministro devia ser franco: como nega o 
facto, querendo fazer-me passar perante o paiz como 
homem inconsiderado, que se apresenta munido de 
bullas falsas para celebrar contratos? 

Ficarei aqui por ora; depois de ouvir o nobre 
ministro, verei se devo voltar á discussão. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, sou forçado a tratar de novo 
da compra do archivo do Sr. Mello Moraes; e entrarei 
neste debate todas as vezes que fôr necessario para 
restabelecer a verdade... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – ...com a qual espero estarei sempre. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Estimarei muito 
que diga a verdade. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Começarei dizendo que da parte do nobre 
senador pelas Alagôas ha um verdadeiro equivoco ou 
esquecimento, quando refere que eu e o meu honrado 
collega o Sr. ministro da justiça procurámos S. Ex. para 
o fim que declarou. 

Fomos á casa do nobre senador pelas Alagoas, 
não para tratar do comparecimento do Sr. Mello Moraes 
na camara, mas para resolver o nobre senador a dar-
nos o apoio, que nos tinha promettido, e ao qual parecia 
esquivar-se, pois que (o appello para o testemunho de 
pessoas que teem assento nesta casa) dizia-se que S. 
Ex. ao mesmo tempo que mantinha relações estreitas 
com o gabinete... 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Não é exacto; 
V. Ex. não tratou disso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...frequentava as reuniões dos dissidentes, 
aos quaes chegara a prometter apoio. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Está enganado.
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Nestas circumstancias... 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Tenho tanto 

caracter quanto V. Ex. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Appello para o testemunho de pessoas que 
sabem perfeitamente deste facto. Fomos á casa do 
nobre senador na esperança de resolvel-o a cumprir o 
promettido. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Não é exacto; 
não precisava dos seus conselhos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nesta occasião, como era natural, fallámos 
tambem do apoio dos deputados por Alagôas; mas não 
se tratou então de archivo, nem de facto algum, que lhe 
fosse relativo. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Ahi estava uma 
testemunha felizmente. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Que testemunha? 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – O Sr. Dr. José 
Bento da Cunha Figueiredo Junior, que V. Ex. não 
recusará. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – De certo. 

O aparte do nobre senador lembra-me outra 
circumstancia, e é que mais tarde chegou o Sr. barão 
de Anadia com sua senhora. 

Portanto, a visita que eu e o Sr. ministro da 
justiça fizemos ao nobre senador tinha por fim... 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Nem disso se 
tratou. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...pedir-lhe que nos prestasse o apoio 
promettido, por ser notorio que o nobre senador ia ás 
reuniões dos dissidentes. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Nunca pertenci 
a dous partidos neste paiz como alguem. 
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O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Nunca notei 
vacilação no nobre senador em seus principios politicos. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Para demonstrar o que estou referindo, 
accrescentarei que o nobre senador e o seu digno irmão, o 
Sr. barão de Anadia, procuravam motivo pelo qual, dahi em 
diante, nos dessem apoio decidido como antes nos haviam 
promettido, mas em que, como já disse, haviam recuado, é 
o meio que indicaram para prestar esse apoio, foi o de uma 
emenda, que com effeito se fez no projecto de reforma de 
elemento servil. Posteriormente é que se deram as faltas do 
Sr. Mello Moraes. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – E a carta do Sr. 
presidente do conselho que V. Ex. levou? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu nunca fui portador de carta do Sr. presidente 
do conselho; não me lembro. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Daqui em diante, 
desde que nega que me entregou uma carta do Sr. 
presidente do conselho, póde dizer o que quizer. 
(Sensação.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que Epaminondas! 
O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres senadores 

que não interrompam o orador. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Collocada a questão neste terreno, não resta a 
mim e ao nobre senador senão appellar cada um de nós 
para a opinião que merece, para o conceito que de nós 
fazem as pessoas que nos conhecem. 

Como dizia, posteriormente a este facto foi que o Sr. 
Mello Moraes faltou ás sessões da camara; e então, 
estando já restabelecidas as nossas relações, tendo o 
nobre senador garantido o apoio de que ia recuando, 
procurei-o para S. Ex. tambem por sua vez resolver o Sr. 
Mello Moraes a não nos faltar. Dahi nasceu o negocio do 
archivo. 

Não é exacto que eu tivesse contestado aqui a 
autorisação dada ao nobre senador; pelo contrario, declarei 
que S. Ex. fora autorisado por mim, depois de repetidas 
solicitações que não contesta, para prometter ao Sr. Mello 
Moraes que se lhe compraria o archivo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Negou isso hontem. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Nunca neguei: o meu discurso ahi está 
publicado; e o aparte a que o nobre senador se referiu, eu o 
rectifiquei immediatamente, dizendo que tinha ouvido mal 
as palavras que o Sr. senador lia. Não neguei, nem negarei, 
porque é verdade, que dei autorisação ao nobre senador 
para entender-se com o Sr. Mello Moraes e asseverar-lhe 
que o governo estava disposto a fazer a acquisição do seu 
archivo. O nosso ponto de divergencia foi sempre este: que 
eu não tinha autorisado o nobre senador para fixar o 
negocio com o Sr. Mello Moraes, independente de qualquer 
exame de commissão. Este é o facto de que todos os meus 
collegas de então teem conhecimento, esta é a idéa, em 
que todos nós estavamos. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Foi arranjado 
depois. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Foi arranjado depois, 
tome-se nota. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador diz que para prova de sua 
asseveração tem o facto de se haver entendido comigo e o 
honrado Sr. presidente do conselho, para que se fizesse 
logo o pagamento do archivo. 

Este facto, que foi contestado, em minha ausencia e 
antes de nos entendermos, pelo Sr. presidente do conselho, 
é igualmente contestado por mim. Assevero ao nobre 
senador, e lamento o engano de memoria em que S. Ex. 
está, que nunca se entendeu comigo e com o Sr. presidente 
do conselho, acerca do pagamento e menos em conversa 
de nós tres. 

E' verdade e eu o confessei hontem, que o Sr. 
senador, de volta de sua conferencia com o Sr. Mello 
Moraes, veio dizer-me que tinha convindo no preço de 
20:000$. Eu disse que aceitava esta quantia... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que tinha feito mal, está 
no discurso. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...como maximo de preço, mas não como ajuste 
definitivo e liquido, porque eu o tornava dependente da 
condição de exame. 

Disse o nobre senador que este exame, de que fallei, 
foi uma idéa posterior. 

Sr. presidente, eu li ao senado um documento 
firmado por homens da ordem dos Srs. conselheiro Homem 
de Mello, Joaquim Manoel de Macedo e Pereira Pinto, 
mostrando que, em 3 de Julho de 1871, posteriormente ao 
facto de que tenho fallado, a commissão era incumbida de 
examinar o archivo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é anteriormente. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro disse 

posteriormente. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Posteriormente ao pedido do Sr. Mello Moraes, 
que é, segundo documento de sua lettra, de 8 e 10 de 
Junho; posteriormente á ultima intervenção do nobre 
senador por Alagôas. 

Ha documento escripto do que digo; a commissão 
escrevia-me em 3 de Julho acerca desse exame, que era 
condição do negocio; e isto passava-se no correr da sessão 
de 1871, exactamente quando se davam as difficuldades 
que o governo tinha para reunir numero sufficiente, afim de 
que houvesse sessão. 

Já vê, pois, o nobre senador que da sua parte sim, 
mas não da minha parte, ha engano, quando, diz que nunca 
se tratou dessa condição do exame do archivo. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Então V. Ex. nunca 
me pediu que procurasse o Sr. Mello Moraes para elle 
comparecer á sessão e para o mais? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não nego; confessei hontem e confesso hoje; 
nunca neguei. 

O Sr. Paes de Mendonça dá um aparte. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – O que não dei foi autorisação para fechar o 
negocio independentemente de condições. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Ouviu o nobre senador? 
Nunca deu autorisação para fechar o negocio 
independentemente de condições. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Está bom; não 
quero dar mais apartes. 

O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – A 
divergencia é quasi nenhuma. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sim! é quasi nenhuma? 
E’ um paosinho que fura dous olhos! (Riso). 

O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – A olhos 
que não querem vér. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Senhores, para mim é um negocio que me 
sorprende, este de um documento assignado e offerecido 
pelo nobre senador. 

Se o nobre senador me tivesse fallado de um 
compromisso contrahido por S. Ex. até o ponto de assignar 
um documento... 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Ora V. Ex. está 
muito esquecido! V. Ex. foi quem o lembrou! Tenho 
confiança na minha memoria. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nós vivemos muito tempo em harmonia: o Sr. 
senador pelas Alagôas tem razão para conhecer-me... 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Certamente, e foi 
por isto que me admirei. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e só póde attribuir-me factos desta ordem, 
fazendo-me a injustiça, não direi a injuria, de dizer que 
tenho decahido. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – E’ verdade; neste 
ponto decahiu. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Nós estavamos então nas melhores relações...

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Sempre fiz o 
melhor juizo do caracter de V. Ex. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – ...e se o nobre senador me tivesse dito que 
havia entendido essa autorisação até ao ponto de offerecer 
um documento e contrahir o compromisso de pagar de sua 
algibeira o preço contratado, o meu procedimento teria sido 
muito differente do que foi. 

OS SRS. ZACARIAS E SILVEIRA LOBO: – Então 
pagava? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Perdôe-me; a conclusão é que eu procuraria 
elucidar immediatamente a verdade, e fosse qual fosse a 
consequencia em relação ao Sr. Mello Moraes, dir-lhe-hia: 
«Isto não é um negocio que possa continuar, 
desmanche-se, porque não o aceito tal como está feito, 
venham dahi as consequencias que vierem». O que poderia 
vir? A opposição do Sr. Mello Moraes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperi

tado por Pernambuco o Sr. Cunha Figueiredo Junior, já 
expliqu

que o 
nobre 

 o que se tiver 
passad

ais infallivel do que minha 
memo

E MENDONÇA: – Sr. presidente, o 
nobre  dizer que da minha parte havia 
engan

urou, foi unicamente para que eu obtivesse o voto do 
Sr. Me

Eu estava de boa fé, na convicção mais plena de que 
o nobre senador não tinha ido além daquillo para que estava 
autorisado, nem havia deixado de comprehender as minhas 
palavras; isto é, que aceitava o preço de 20:000$ como 
limitação do maximo, a que podessemos chegar. E 

tanto eu estava nesta idéa, que, quando o Sr. Mello Moraes 
escreveu-me em 20 de Outubro, lembrando-me a promessa 
e pedindo a realisação della, a minha resposta foi: 
«Depende este negocio do exame que uma commissão tem 
de fazer dos documentos; declare onde e quando podem 
elles ser examinados.» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já tinha passado a crise.

o): – O Sr. Mello Moraes por fim veio a convencer-se 
do que com effeito devia haver o exame da commissão; eu 
já li sua carta de 6 de Novembro, ultima que escreveu-me. 

A intervenção que posteriormente teve o honrado 
depu

ei hontem, servindo-me de declarações escriptas. O 
Sr. Cunha Figueiredo Junior não fez mais do que procurar, 
como amigo commum, accommodar o Sr. Mello Moraes, 
depois de haver-me communicado suas queixas, e levar de 
minha parte a asseveração de que eu estava firme no que 
havia promettido, isto é, que, realisado o exame do archivo, 
não duvidava effectuar a compra. 

São estas, Sr. presidente, as explicações que tenho 
de dar em resposta ao nobre senador. Tenho direito a 

senador não faça de mim juizo differente daquelle 
que teve os mais solidos fundamentos para fazer durante 
longo tempo. O nobre senador conheceu-me sempre 
homem franco, e de verdade, capaz de comprometter-se 
por ella, e de jamais recuar das consequencias de qualquer 
facto, que houvesse praticado. 

Posso arrepender-me de um acto, mas espero em 
Deus que nunca terei a cobardia de negar

o comigo. (Muito bem.) 
Trata-se de actos de memoria; por que ha de ser a 

memoria do nobre senador m
ria, confirmada pelo testemunho de todos os meus 

collegas, de outras pessoas e mais ainda felizmente 
confirmada por documentos que li ao senado? Senhores, é 
acto providencial que, para que a verdade appareça, fiquem 
sempre testemunhos e documentos, de que muitas vezes, 
quando os factos se passam, ninguem cogita, nem suspeita 
a existencia. 

Tenho concluido. 
O SR. PAES D
ministro acaba de
o. Eu direi que da parte do nobre ministro é que ha o 

maior engano possivel. S. Ex. nunca me fallou a respeito do 
meu voto, porque este a respeito da questão do elemento 
servil foi sempre decidido. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sempre o conheci 
tal. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Quando S. Ex. me 
proc

llo Moraes, e nessa occasião pediu-me, depois de 
tratado o negocio do Sr. Mello Moraes, que fizesse com que 
meu mano, o barão de Anadia, não embarcasse no dia 
seguinte, como pretendia fazer, pois estava já de passagem 
pagã. Isto foi depois de fallar no Sr. Mello Moraes; e tanto 
que eu, logo nessa noute, fui a S. Domingos, entendi-me 
com meu mano, e fiz com que elle fizesse voltar para sua 
casa a bagagem que já estava na Côrte e deixasse de 
seguir para o Norte. 
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O motivo que fez com que o nobre ministro 
levasse á minha casa a carta do Sr. presidente do 
conselho, era o voto do Sr. Mello Moraes. 

O SR. ZACARIAS: – E a carta fallava no voto do 
Sr. Mello Moraes? 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Não senhor. A 
carta do Sr. presidente do conselho não tem nada de 
compromettedora, nem S. Ex. tratou nunca de archivo. O 
negocio do archivo foi entre mim e o Sr. ministro do 
Imperio. O Sr. presidente do conselho só soube deste 
negocio depois que se ajustou a compra, quando o Sr. 
ministro do Imperio consultou-o comigo na camara dos 
deputados, se elle estava prompto a dar o dinheiro... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle contestou isso. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Não contestou. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 

(Presidente do Conselho): – Conversamos na janella. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Quem lhe contesta isso? 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Elle não 

contesta isso. 
e

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – O que? 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Que nós o 
procurámos na camara dos deputados. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Conversámos na janella, 
não sei se foi o nobre ministro do Imperio ou V. Ex., que 
conversou comigo. 

M

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Foi na camara 
dos Srs. deputados, e eu me lembro das palavras do 
nobre ministro ao Sr. presidente do conselho. 
Apresentámo-nos a S. Ex. e o Sr. ministro do Imperio 
disse: «Está effectuada a compra do archivo Mello 
Moraes... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu? 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – ...mas V. Ex., a 
quem cumpre dar o dinheiro, resolva o que se ha de 
fazer.» 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Está enganado. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – V. Ex. disse: 
«A occasião não é opportuna, é preciso tratar dos 

meios praticos.» Mas nunca fallou do exame da 
commissão. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Não, senhor. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – O nobre 
presidente do conselho não póde negar que nós 
conversámos com elle na camara dos deputados acerca 
deste negocio. 

Im

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO 
(Presidente do Conselho): – Eu explicarei de novo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já está explicado. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Senhores, já 

tive com o nobre ministro do Imperio as mais intimas 
relações, formei 

sempre do caracter de S. Ex. o juizo o mais favoravel 
possivel e por isso mesmo que fiquei sorprehendido 
quando li hoje, alguns trechos do seu discurso de 
hontem. Eu, senhores, quando se tratou aqui desta 
questão, confiei tanto no nobre ministro que appellei 
para elle, e passaram-se tres annos sem que S. Ex. 
jamais contestasse o que eu tinha dito nesta casa. 

E’ sómente hoje que S. Ex. vem dizer que nunca 
contratou comigo a compra do archivo. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Eu não estava no senado; mas contestei 
sempre. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – O nobre 
ministro estava na camara dos deputados, alli mesmo 
devia contestar. Era dever do nobre ministro, que leu o 
meu discurso, correr á tribuna para contestar-me. Mas S. 
Ex. não o fez apezar de appellar eu para seu caracter. 

O facto do contrato da compra, fóra de toda a 
duvida

e que eu 
stou.

 LOBO: – Apoiado. 
 o Sr. Mello 

orae

ra justo, porém, que S. Ex. tratasse de examinar 
o que

o, pois, dizer-se que nunca se accordou 
sobre 

e 
faltar á

RREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
per

 SR. PAES DE MENDONÇA: – V. Ex. disse aqui 
que o

EIRA LOBO: – E’ verdade. 
brou-me 

depois

, deu-se entre mim e o nobre ministro. 
S. Ex. estará enganado, como suppõ
 Mas o que é certo é que ao proprio Sr. Mello 

Moraes nunca S. Ex. disse que não se tinha feito o 
contrato de compra; só depois é que fallou-lhe em 
exame de commissão. 

O SR. SILVEIRA
O SR. PAES DE MENDONÇA: – E se
s se tivesse querido sujeitar ao exame da 

commissão, a compra se realisaria; isto é que está fóra 
de toda duvida. O Sr. Mello Moraes neste negocio 
houve-se com muita imprudencia. Quando procurou o 
Sr. presidente do conselho, S. Ex. disse que não havia 
duvida nenhuma sobre a compra do archivo, mas que 
dependia do exame de uma commissão, no que lhe 
achei toda razão, apezar de não ter-se tratado disto 
nunca. 

E
 ia comprar. Isto não me causou a menor 

impressão, achei mesmo muito justo. Mas S. Ex. nunca 
disse que eu não estava autorisado para fazer o 
contrato, nem negou que a compra estivesse ajustada; 
apenas tratou do meio pratico do exame da commissão, 
isto é, da nomeação de uma commissão para examinar o 
archivo. 

Com
o preço? A verdade é que nunca houve duvida 

sobre o preço. A questão unica com o Sr. Mello Moraes 
foi o exame de documentos; não houve outra duvida. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. é incapaz d
 verdade. 
O SR. CO
io): – E’ o que tenho dito sempre: que a compra 

dependia do exame da commissão, que era o meio 
pratico. 

O
 preço maximo era 20:000$; mas que nunca o 

archivo tinha sido contratado. Não, senhor; o negocio 
ficou contratado. 

O SR. SILV
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Lem
 dos meios praticos. Pareceu-me isso muito justo, 

nem por tal o censuro. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Fique certo de que o que 
se queria era cohonestar. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O nobre senador dá licença? 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Pois não. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Nunca neguei que V. Ex. estivesse por mim 
autorisado, e nem mesmo que eu aceitasse o preço de 
20:000$ como maximo; entendi, porém, sempre que isto 
ficava dependente do exame da commissão, exame do que 
já se tratava, note bem, a 3 de Julho. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Bem; mas nessa 
occasião V. Ex. não me fallou em exame da commissão, é 
um engano de sua parte. O exame veio depois. Já disse e 
repito, achei muito justa a lembrança do exame da 
commissão. Eu mesmo não quereria que o governo fosse 
comprar o archivo, apezar de já está contratado por mim, 
sem examinar o que comprava. Escapou a V. Ex. e a mim 
esta condição; mas a condição era com effeito necessaria. 
O que eu não posso é admittir por fórma nenhuma que 
houvesse ainda duvida sobre o preço. O preço estava 
assentado, o contrato estava feito. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Amigo como foi do 

nobre ministro, seria incapaz de articular aqui factos que o 
compromettam, só com o desejo de o molestar; pelo 
contrario durante a interrupção de nossas relações, tendo 
aqui discutido negocios de minha provincia, nunca envolvi 
nelles o nome do Sr. ministro do Imperio. Poderia eu deixar 
de sentir profundamente a perseguição, que teem soffrido 
meus amigos da provincia das Alagôas, por parte dos 
delegados do governo, nomeados de proposito e 
especialmente para perseguir-nos e desmoralisar a 
administração da provincia? Entretanto nem ao nome de S. 
Ex. alludi, censurando e accusando os seus delegados. 

Sou daquelles que respeitam a amizade, ainda 
mesmo depois de cortadas as relações; as que mantive 
com o nobre ministro foram tão intimas, como podem ser as 
de irmãos. Não era possivel, pois, para quem conhece o 
meu caracter, attribuir-me a injustiça de vir aqui desfigurar 
factos, sómente para desgostar a S. Ex. O que, porém, não 
posso admittir, por um só momento, é que se duvide 
daquillo que digo, porque nunca costumo praticar qualquer 
acto sem guardar memoria delle e mesmo tomar notas. 
Esse negocio do Sr. Mello Moraes foi tratado por muitas 
vezes; não conversámos uma só vez, mais de tres ou 
quatro, e admira que o nobre ministro tenha-se esquecido 
de certas circumstancias. 

Felizmente pelo que acaba de dizer vejo que a unica 
duvida que ha é ácerca da nomeação da commissão e 
exame dos documentos. Achava justa essa lembrança do 
nobre ministro; censurei muito ao Sr. Mello Moraes quando, 
voltando ou da provincia, disse-me que não tinha realisado 
o negocio por não querer sujeitar-se ao exame da 
commissão. Lembra-me haver lhe dito então: «Assim, póde 
parecer haver de sua parte má fé, porque, se o senhor 
suppõe que os documentos teem a importancia que lhes dá, 
o exame da commissão não lhe traria o menor 

inconveniente.» A recusa desse exame só era desairosa a 
elle. 

Algum dia disse eu que o governo tivesse caloteado 
o Sr. Mello Moraes? O que não quero é que se ponha em 
duvida que fui o verdadeiro procurador, e que fiz o contrato 
e que nesse contrato não houve o menor dosar nem para 
mim, nem para o governo, nem para o Sr. Mello Moraes; foi 
contrato muito posterior ao seu voto. 

Não continuarei a tratar desta questão, visto que 
estamos quasi de accordo; a nossa divergencia é tão 
pequena que não merece discussão; o nobre ministro diz 
que tratou da commissão de exame, eu não tenho disto a 
menor lembrança; ao tratasse, achava justo. O que não 
quero por forma alguma é parecer intruso num negocio para 
que aliás tive plenos poderes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, é forçado 
por uma grande e indeclinavel necessidade, que ainda tomo 
parte na presente discussão. Esta necessidade é, como o 
senado sabe, a da minha defesa. 

Da delucidação desse facto de que me occupei no 
meu discurso, tão pouco honroso para o ministro e tão 
caracteristico de sua moralidade, eu deduziria o poder 
dispensar-me de tomar mais a palavra no presente debate, 
mas, como disse, careço de defender-me. 

O nobre ministro do Imperio começou hontem a 
parte do seu discurso consagrado a responder-me, por 
dizer que eu votava inimizade a S. Ex. o que era esse o 
motivo das accusações e censuras que lhe faria. 

Sr. presidente, como homem publico, qualquer que 
seja a posição em que me ache collocado, eu sei attender 
aos deveres que me são impostos por essa posição, 
desprendendo-me de quaesquer considerações que me 
possam arredar da linha que por ella me é traçada. 

Sem demorar-me na demonstração desta minha 
asseveração, como prova de que não costumo abusar das 
attribuições ou mandato de que me acho encarregado, para 
satisfação de minhas paixões ou inimizades, peço licença a 
V. Ex. para revelar ao senado e ao paiz um facto passado 
entre mim e S. Ex. 

Sr. presidente, no começo da minha vida, a profissão 
que mereceu-me preferencia foi a da magistratura. 
Despachado não por solicitação minha, mas por esforços 
de amigos do governo de então, para o termo de Marianna, 
na provincia de Minas Geraes, ahi, por motivos que mais 
adiante declinarei, no exercicio daquelle logar, fui suspenso 
e mandado processar por V. Ex., que então era presidente 
da briosa provincia de Minas. 

Poucos annos decorreram, me a provincia em que 
eu exercia o logar de que fui suspenso conferiu-me a honra 
de um mandado para represental-a na camara dos 
deputados. 

V. Ex., comparecendo ahi como ministro da justiça, 
soffreu, como era de prever, como estava na ordem das 
cousas, opposição de meus amigos, e em confidencia fui 
concitado por alguns delles para que atacasse tambem a V. 
Ex. na tribuna. Respondi-lhes, sempre nessa mesma 
confidencia, que eu julgava naquellas circumstancias a 
minha palavra suspeita e por isso não usaria della contra 
um ministro, que quando presidente me suspendera de 
magistrado. 

Sr. presidente, se eu fosse um homem odiento, que 
põe ao serviço de suas paixões ou odio a posição que lhe é
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confiada para fins differentes, esse não teria sido o meu 
procedimento. 

Sr. presidente, devo dizer que dou-me os parabens 
por haver assim procedido com a pessoa de V. Ex.; e 
dou-me por summamente satisfeito em vista dos actos de 
cavalheirismo e o digno e justiçoso comportamento que V. 
Ex. teve hontem na presidencia desta casa. (Apoiados da 
opposição.) Eu, tratando com cavalheiros que sabem 
presar-se, devia dizer-lhes o que me cumpria e ser com 
elles tambem cavalheiro. 

As necessidades da vida, o cumprimento dos 
deveres sociaes levam-nos muitas vezes a procurar 
outros individuos. Se esses individuos demoram em 
plagas elevadas, risonhas e saudaveis, nós, 
aproximando-nos delles, respiramos ares puros e 
amenos; se, porém, demoram ou costumam arrastar a 
vida em sitios baixos, estreitos, escuros e mephiticos, 
força é que aquelles que os procuram participem tambem 
dos miasmas que elles respiram. E’ o que aconteceu em 
relação ao nobre ministro do Imperio. 

E’ notavel, senhores, que, quando o paiz, cansado 
de soffrer os erros e decepções de uma situação, em que 
se mantem no poder um governo, que não tem por si 
nenhum principio de justiça ou moralidade, queiram os 
ministros e seus parciaes fervorosos sustentar que seja 
nossa obrigação consideral-os como donos exclusivos 
desta terra, ao ponto de não termos sequer o direito de 
levantar queixumes. 

E’ contra tudo isto, e em presença da oppressão, 
em que se acha o paiz, que eu e meus amigos temos 
obrigação restricta de fazer opposição, afim de conter tão 
grandes males. 

A intolerancia a que acabo de alludir, Sr. 
presidente, é facilmente explicavel. O nobre ministro do 
Imperio não pôde responder á nenhuma das censuras 
que com toda a justiça se lhe tem feito por parte da 
opposição; não pôde, como viu o senado, defender-se 
dessas poucas que lhe dirigi; e revoltado, assentou de 
proromper em represalias. 

Reconheço, Sr. presidente, que neste paiz nenhum 
ministro achou-se em posição mais acabrunhadora de 
que aquella, em que por seus actos que, com escandalo 
de paiz, acabam de ser debatidos, acha se o nobre 
ministro do Imperio. 

Conheço, Sr. presidente, que elle tem razão de 
sobra para revoltar-se contra si proprio, contra os seus 
actos que o collocam em condições tão apertadas. 

E só assim, Sr. presidente, poderei explicar a 
inconveniencia, a arrogancia, e tudo o mais, que não 
continuo a qualificar em attenção a V. Ex., além de outras 
considerações que a isso me convidam; só assim poderei 
explicar a inversão dos papeis pela primeira vez visto 
nesta casa, qual a de vir um ministro, em vez de 
defender-se, arguir e accusar o senador, que pela 
constituição tem o direito de lhe fiscalisar o proceder e 
tomar contas de seus actos! 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Esta inversão, Sr. 

presidente, é offensiva do decoro do senado... 
O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...e eu, que 

naturalmente pouco ou nenhum caso faço de privilegios, 
porque contento-me 

com o direito, assignalo o facto para que o paiz possa 
apreciar a posição em que é collocado o parlamento, ou 
um ramo delle, por um membro do poder executivo. 

Levado por esses apuros e provavelmente tambem 
pelo odio que me vota, o nobre ministro do Imperio 
assacou-me verdadeiras calumnias. 

O SR. PRESIDENTE: – Tambem o nobre senador 
não póde attribuir ao Sr. ministro o ter-lhe assacado 
calumnias. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas eu vou provar. 
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. ministro póde expôr 

factos que não sejam verdadeiros, que fossem mesmos 
inventados pela calumnia, mas de cuja veracidade póde 
estar convencido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A subtracção de autos 
e documentos que S. Ex. attribuiu-me, se não fosse, como 
é, um acto de sua imaginação... 

O SR. PRESIDENTE: – Não póde attribuir a más 
intenções. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. vae vêr que eu 
quero guardar nesta discussão toda a moderação. Não 
julgo justa a reclamação de V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex. póde mostrar que 
os factos apresentados pelo Sr. ministro são todos falsos, 
mas não póde dizer que o Sr. ministro assacou-lhe 
calumnias. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas, Sr. presidente, o 
nobre ministro ousou dizer hontem que seria instrumento 
trefego de ruinas, se acaso houvesse procedido como o 
orador, que tem a honra de usar da palavra neste 
momento, na administração da provincia de Pernambuco, 
mandando cercar as igrejas, comprimindo por meio da 
força a liberdade do voto e impedindo que os votantes 
tivessem nellas ingresso. 

Sr. presidente, careço fazer o historico desta 
commissão de que me encarregou o governo, e verei se 
consigo realisal-o em poucas palavras. 

Corria o anno de 1866, anno de eleições. Um dos 
ramos do partido liberal, o historico, projectava, como a 
imprensa o annunciava, reunir-se ao partido conservador 
na provincia de Pernambuco. Reinava grande 
exaltamento nos espiritos; aqui prenunciavam-se grandes 
calamidades por occasião da eleição. O governo geral 
lembrou-se de me encarregar desta tarefa, aliás 
espinhosa. Reluctei quanto pude, e tinha entre outros 
muitos, o motivo de falta de saude. Mas os meus amigos 
não me attenderam, e tive de ir para Pernambuco. 

Eu ia, Sr. presidente, designadamente para o fim 
de conjurar os desastres, que se previam naquella luta 
eleitoral. 

OS SRS. ZACARIAS E PARANAGUA’: – 
Apoiado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim,  pois, cuidando, 
quanto pude e como devia, de todos os ramos da 
administração, o meu estudo, a minha preoccupação 
recahia com especialidade sobre tudo quanto pudesse 
tornar proficua e satisfatoria a missão de que me 
encarreguei. 

Comprehendi, Sr. presidente, que, para aplacar os 
animos exaltados, o melhor meio, de pôr com a maior 
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prudencia e moderação, consistia na observancia a 
mais restricta e rigorosa da justiça, no respeito aos 
direitos de todos. Não só por este motivo, como porque 
foi esta sempre a norma de meu proceder na vida 
publica, esmerei-me em captar por este meio a força 
moral do que carecia para o bom desempenho da 
minha missão. 

Aproximaram-se as eleições. A todos quantos 
procuravam a presidencia e fallavam no assumpto, eu 
manifestei a intenção firme em que estava, de não 
intervir de modo algum no pleito eleitoral. Neste 
proposito me conservei até que teve começo o 
respectivo processo, até que chegou o dia da eleição. 

Antecedentemente a este dia não mandei força 
para nenhuma localidade, apezar das muitas 
solicitações que tive por parte dos meus amigos. Entre 
outros assignalarei um facto. 

O coronel José Antonio Lopes, hoje barão de 
Una, que era a primeira influencia, creio eu, do partido 
liberal do Rio Formoso, solicitou um contingente de 
força, um destacamento, que garantisse a ordem na 
occasião da luta eleitoral. Recusei-lhe. 

Esse distincto pernambucano veio a palacio 
entender-se comigo a tal respeito e disse-me que, se eu 
não lhe desse força; elle abandonava a eleição. 
Respondi-lhe que nada tinha com isso; que não ia fazer 
eleições e sim presidir a provincia. 

O Sr. Lopes, hoje barão, fez questão da remessa 
de uma parada, ao menos, com officio da presidencia 
na occasião, como prova que serviria naquella 
localidade central de que tinha elle a protecção do 
governo. A isto mesmo recusei-me, e disse que 
recusava, porque não commetteria nenhum acto que 
podesse ser explicado por intervenção ou interesse da 
presidencia em favor do triumpho de algum dos lados 
litigantes. Disse-me então elle que ia partir a eleição 
com os conservadores e de facto partiu. 

As influencias de Barreiros vieram offerecer-me 
seus votos para os candidatos do governo. Declarei-
lhes que o governo não tinha candidatos. Retiraram-se 
descontentes, dizendo a seus amigos que eu não os 
havia considerado. 

Nessa occasião, Sr. presidente, (devo 
rememorar este facto) algumas influencias do partido 
liberal lembraram-se de incluir na chapa o nome de um 
irmão meu. Quando tive noticia do facto, chamei meu 
irmão á minha presença e disse-lhe que ia oppor-me 
áquillo, e fiz com que seu nome não figurasse na lista. 
E’ um facto este de que teem conhecimento os meus 
amigos da provincia de Pernambuco. 

O SR. SARAIVA: – E que hoje se não reproduz. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Appello para o 

testemunho delles. 
Sr. presidente, eu cito estes factos, e muitos 

outros poderia citar, para provar a sinceridade da 
intenção com que eu assegurava a todos minha 
imparcialidade no assumpto eleitoral. 

Disse entretanto o nobre ministro que eu 
comprimi os votos, não deixei que na capital os 
votantes podessem entrar nas matrizes, conservando, 
para este fim, cerca de 1.000 praças, tanto na parochia 
de S. José como na da Boa Vista. 

Pondo de parte a hyperbola do numero das 
praças, eu vou referir ao senado o que ha de verdade 
nesta asseveração de S. Ex. 

No meu proposito de concorrer, quanto estivesse 
em mim, para que as eleições fossem livres, nutrindo o 
desejo de que nenhum soldado, nenhuma força 
interviesse no respectivo processo, tive de recalcitrar, 
quando da freguezia de S. José solicitaram os 
adversarios da administração, notem bem o senado e o 
paiz, para alli a presença de um destacamento ou de 
uma força. 

Senhores, a commissão era composta dos Srs. 
Manoel Antonio Ribeiro, que hoje pertence ao partido 
conservador; e que naquelle tempo pertencia ao partido 
historico, tambem em opposição, e que trabalhava, 
segundo estou persuadido, de commum accôrdo com 
os conservadores. Eu, como disse, dei de mão e não 
attendi a essa reclamação da freguezia de S. José. 

Começaram então as insistencias e, por mais 
que eu observasse que o melhor era não intervir a 
força, que os partidos podiam mutuamente se fazer 
respeitar, não desistiram esses meus adversarios. 

O finado Sr. Urbano Sabino Pessoa de Mello, de 
saudosa memoria, e outras pessoas importantes, á 
frente de um grupo de mil e tantos individuos, foram a 
palacio representar para que a força fosse dada, e 
declararam-me formalmente que, se eu não a 
concedesse, veria os resultados funestos, até sangue 
derramado. Não attenderam ás observações e aos 
conselhos que dei, para que seguissem linha de 
proceder conducente a dispensar a intervenção da 
força publica; e eu tive, Sr. presidente, porque era ao 
mesmo tempo responsavel pela segurança publica, de, 
contra o meu proposito e os meus desejos, dar aos 
meus adversarios o contingente que reclamavam... 

O SR. SARAIVA: – De maneira que a força era 
para protegel-os. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – ...e pela primeira vez 
na minha administração fiz essa concessão, declarando 
que em vista das razões e motivos, que allegavam, 
podendo haver perigo e sendo as mesas os tribunaes 
populares encarregados com o seu presidente da 
policia daquellas assembléas, não me parecia dever 
levar minha repugnancia ao ponto de não attender a 
instancias tão reiteradas de meus adversarios. 

Em que circumstancias, Sr. presidente, eu dei 
esta força? Senhores, eu não dispunha, devo dizel-o, 
de força de linha, a força toda de que a administração 
naquelles tempos podia lançar mão era da guarda 
nacional. Eu dei-lhes esta força, concedendo-lhes, na 
mesma occasião e na maior publicidade, o direito de 
escolherem os officiaes que deviam ir commandar. 
Combinaram alli mesmo entre si quaes os officiaes, 
foram designados e lá seguiu a força para a parochia 
de S. José á disposição dos adversarios. 

Bem a meu pesar, Sr. presidente, repito, porque 
a minha gloria consistia em que não houvesse 
movimento de força na época eleitoral durante a minha 
administração. 

O SR. SARAIVA: – A defesa é completa. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E, Sr. presidente, 

uma circumstancia ainda vou referir, para a qual appello 
para o 
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testemunho desses adversarios e do proprio juiz de paz de 
então, cujo nome já declinei, o Sr. Manoel Antonio Ribeiro. 

O Sr. Manoel Antonio Ribeiro, assustado com o 
enthusiasmo excessivo dessa phalange, por assim dizer 
belligerante, disse que carecia de garantias para a sua 
propria pessoa. Perguntei-lhe quaes garantias; respondeu-
me: 

«Necessito de ter ao pé de mim duas ordenanças.» 
Reflecti; entendi que não devia oppôr a isto nenhuma 
observação; respondi-lhe: «Escolha de sua confiança as 
que lhe parecer.» Mandei lavrar neste sentido portaria para 
que o commandante do corpo donde as praças tinham de 
sahir, désse aquellas que pelo Sr. Ribeiro fossem 
indicadas. 

Eis, Sr. presidente, o primeiro acto da chamada 
intervenção, que estropiadamente, desnaturadamente, 
vem trazer ao conhecimento do senado o nobre ministro 
do Imperio! 

A luta foi renhida em S. José; tive de mandar mais 
força, á proporção que mais se reclamava. Na occasião 
em que se entendeu que a presença da força não era 
sufficiente garantia, na occasião em que tive denuncia de 
que armamentos e cacetes se recolhiam no quartel 
pertencente (chama-se quartel a casa em que se aboletam 
os votantes, que vem de fóra) no quartel pertencente ao 
lado conservador, immediatamente mandei chamar o chefe 
de policia á minha presença, e providenciei para que se 
désse busca nesse quartel, e não sómente nelle como, ao 
mesmo tempo, no quartel dos amigos da administração. 
Deram-se as buscas, e a resultado foi que no quartel dos 
amigos da administração não se acharam armas e no 
outro alguma cousa se achou, muitos cacetes. 

Um facto, Sr. presidente, mostra a falta de verdade 
da asseveração do nobre ministro do Imperio em relação á 
prohibição da entrada dos votantes na parochia de S. 
José. Este facto é que durou por muitos dias a votação e a 
apuração; até o ultimo momento esteve indecisa a victoria, 
que declarou-se no ultimo masso de listas, porque a 
differença foi minima, vencendo-se por muito poucos, 
talvez por uma dezena de votos... 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Nem tanto; eu 
estava então em Pernambuco. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ainda menos... 
O SR. SARAIVA: – Isto prova exuberantemente 

que todos os votantes tomaram parte na eleição. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto prova a falsidade 

com que o nobre ministro ataca a minha administração, 
offendendo a verdade dos factos, como a este que acabo 
de explicar. 

O SR. PRESIDENTE: – As expressões não me 
parecem convenientes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu estou disposto, Sr. 
presidente, como disse, a referir a verdade e não é com 
subterfugios que ella póde ser exposta; mas por isto 
mesmo proponho-me attender a todas as observações que 
V. Ex. fizer. 

O SR. SARAIVA: – Basta a verdade. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não careço de offender 

a ninguem; não está isto nas minhas intenções. Mas a 
verdade... 

O SR. ZACARIAS: – Em vez de falsidade, diga 
inexactidão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não costumo cogitar 
phrases. A minha roupa, uma vez que cabe no corpo, 
entendo que a devo vestir; e penso que, do mesmo modo, 
devo vestir a idéa. Mas, emfim, sujeito-me ao que permitta 
que chame, impertinencias regimentaes. 

O SR. ZACARIAS: – Muito judiciosas. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é o que não sei. 
Quanto aos 1,000 soldados mandados para a 

parochia de S. José, Pernambuco inteiro affirmará a 
verdade e creio que só o nobre ministro teria coragem para 
adiantar tanto. Mas, fosse qual fosse o numero que para 
alli mandasse á disposição dos meus adversarios, dando 
em resultado a liberdade do voto, pois o facto é que se 
venceu por muito insignificante numero, o que significa 
isto? Não está explicado como garantia e garantia 
solicitada pelos adversarios do governo? 

OS SRS. PARANAGUA’ E ZACARIAS: – Muito 
bem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estabelecido o 
precedente, uma outra parochia tambem da mesa 
conservadora, fez igual reclamo perante mim. Insisti como 
da primeira vez para não militarisar (era a minha phrase) a 
eleição; os reclamantes, porém, já acobertados com o 
procedente pediam igualdade; tive de ceder, mas cedi nas 
mesmas condições, mandando sempre entregar a força 
aos tribunaes populares, ás mesas, embora fossem, em 
ambos os casos, de cor politica adversa á administração. 

Verdade é que, feitas as duas concessões, uma 
terceira mesa tambem a pediu, embora em pequena 
escala, e tive ainda de permittir na parochia da Boa-Vista a 
presença de um destacamento. A mesa dessa parochia 
era do partido da situação, porque o Sr. Decio, presidente 
da mesa, era do lado da presidencia. 

Agora, convido o nobre ministro do Imperio, que 
deve estimar-se ao ponto de não atirar contra adversarios 
seus, sem provas, asserções dessa ordem, e asserções 
que a um caracter como me preso de ter, certamente muito 
deprimiriam a vir contestar-me. 

Sr. presidente, tenho sido constante profligador dos 
abusos do governo em materia eleitoral. Respeito-me a 
mim mesmo bastante e tenho tambem bastante brio para 
não ir fazer aquillo que censuro nos meus adversarios. 
Convido o nobre ministro a que apresente o nome de um 
só individuo coagido por ordem minha, no seu direito de 
votar. 

Essas declamações, Sr. presidente, é que são filhas 
da leviandade, é que são apaixonadas, é que são filhas da 
facilidade de julgar a consciencia alheia. 

E, observo ainda ao senado que a respeito da 
guerra que me fizeram, podia citar immensos factos, e no 
emtanto assignalarei uma circumstancia somente: a 
opposição em Pernambuco nunca teve um officio, uma 
portaria, uma lettra minha para publicar no sentido de 
confirmar as suas asserções. Convido o nobre ministro 
apresentar um acto meu, um officio, uma ordem, que 
possa servir de base a uma censura justa. 

Sr. presidente, eu, como disse, poderia alongar-me, 
citando actos da administração que até tiveram em 
resultado 
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de certo modo desgostar meus amigos, não todos, que se 
diziam sacrificados pela minha linha de proceder. Não me 
dei entretanto por offendido: era de regra que os 
presidentes protegessem as candidaturas dos alliados do 
governo e eu não fazia o mesmo. 

Reconheci este motivo de estranheza, e os 
queixumes apresentados por alguns que tinham menos 
confiança na pureza de minhas intenções. Dissiparam-se 
essas desconfianças, porém, depois que o triumpho 
legitimamente conseguido, veio demonstrar que o partido 
governista vencera com toda legalidade e gloria. 

Entretanto, Sr. presidente, a imprensa, na qual 
collaborava, segundo a voz publica, o nobre ministro do 
Imperio, imprensa que nesse tempo dava bem poucos 
exemplos desse respeito que o nobre ministro reclamou 
hontem para com o chefe do Estado... 

O SR. ZACARIAS: – Tinha até uma mofina contra o 
Imperador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – ...fazia-me a mais crua 
guerra. 

Devo aqui, Sr. presidente, assignalar um facto que 
serve de causa occasional á guerra que se levantou. 

Estava eu ainda nesta Côrte e residindo em Santa 
Thereza, quando apresentou-se-me o Sr. Dr. Figueirôa, 
proprietario do Diario de Pernambuco, dizendo-me, que, 
achando-se a sua empreza em apuros, viera á Corte, afim 
de entender-se com o governo a esse respeito; que 
procurara o meu nobre amigo o Sr. conselheiro 
Paranaguá, o qual nada lhe promettera e apenas lhe 
communicara ser eu o presidente nomeado e que comigo 
é que se devia entender. Perguntando-lhe qual era a sua 
pretenção, respondeu-me o Sr. Figueirôa, que, estando o 
Diario de Pernambuco em decadencia, não poderia 
continuar, se não fosse auxiliado pelo governo e que 
esperava de mim esse auxilio. Repliquei-lhe que eu estava 
a partir para Pernambuco, mas que não contasse com 
auxilio algum. 

O SR. PARANAGUÁ: – Fez muito bem; eu faria o 
mesmo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estando eu na provincia, 
o Diario de Pernambuco não hostilisou a minha 
administração até a occasião da eleição. Mas o partido 
conservador, exacerbado com a derrota, assentou romper 
em maiores hostilidades contra mim. Como não tinha outro 
orgão que tanto lhe aprouvesse como o Diario de 
Pernambuco, dirigiu-se ao Sr. Figueirôa, o qual em 
Pernambuco mesmo tornara a me fallar na sua pretenção. 
O Sr. Figueirôa, vendo que eu continuava a desattendel-o 
firmemente, procurou-me ainda para manifestar que, teria 
o maior pesar, se, pela obstinação da minha recusa, se 
visse forçado a fazer guerra á presidencia. Accrescentou 
que eu não devia negar-lhe aquillo que nenhum presidente 
lhe havia recusado, e que lhe bastava uma subvenção de 
4:000$000. 

O SR. SARAIVA: – Eu nunca lhe dei. 
O SR. PARANAGUÁ: – Nem eu. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Eu tambem nunca 

lh’a dei. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou contando um 

facto de que teem conhecimento pessoas que me estão 
ouvindo. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas não é máo que 
o meu protesto fique escripto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Foi sem duvida um 
argumento usado por elle. 

Lembre-me até que nessa occasião elle exprobrou-
me a falta de protecção a uma empreza typographica, o 
que não lhe parecia liberal. Respondi-lhe que se 
protegesse a sua officina, ficava na obrigação de proteger 
a todas as outras officinas. Este era o principio pelo qual 
me regulava então e que ainda agora me levou a impugnar 
e votar contra essa dotação feita aos bancos que 
ameaçavam quebra. E’ o mesmo principio. 

Mas, desenganado o Sr. Figueirôa pelo modo o 
mais terminante, teve de contratar com o partido 
conservador uma pagina ou algumas columnas do seu 
jornal, onde se principiou a usar da linguagem, a que 
acabo de me referir. E, senhores, como sempre me julguei 
superior a improperios e baldões, porque sou da opinião 
daquelles que entendem que é fraqueza recuar ante a 
injuria ou a calumnia, e porque entendo que nenhum 
homem politico tem o direito de recusar-se ao serviço que 
póde prestar ao seu paiz por motivos semelhantes, 
continuei desassombradamente. Entendo isto, Sr. 
presidente, assim como entendo que, quando se 
apresentam factos provados, e factos de grande 
escandalo, que tiram a força moral e que condemnam, 
como no caso actual, o ministerio, que ainda tem a 
coragem de se conservar no poder, é dever desse 
ministerio recuar e não zombar por mais tempo da 
paciencia do povo, a cujos interesses deve servir. 

Sr. presidente, devo tomar saliente uma 
circumstancia. 

Notou-se que a acrimonia da opposição que se me 
fazia na imprensa tinha alguma cousa de especial, e disso 
me convenci quando soube que me julgavam adversario 
ou inimigo da influencia de uma familia e por um modo 
iniquo. 

Devo dizer ao senado que sou na verdade inimigo 
das influencias de familia. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Em politica eu considero 

que a olygarchia ou a caudilhagem de familia é um grande 
mal, porque os dous interesses, o interesse partidario e os 
laços de sangue conjuram-se... 

O SR. SARAIVA: – Abafam o interesse publico. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...para abafarem o 

interesse publico. 
Mas, Sr. presidente, se isto é uma verdade, e se em 

Pernambuco, desgraçadamente, para que essa influencia 
se restabelecesse, factos se deram de execranda 
recordação, factos pelos quaes a geração actual não é 
sem duvida, responsavel; se assim penso, eu não tinha, 
era injustiça attribuir-se-me inimizade ou antipathia a cada 
um dos individuos. 

Senhores, a essa familia que predomina em 
Pernambuco, pertencia o honrado visconde de 
Albuquerque, a cuja memoria tenho rendido nesta e na 
outra casa a homenagem de honra, que lhe é devida. 
(Apoiados). 

O SR. SARAIVA: – Muito justo. 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Pertencente a essa 
familia, está a poucos palmos de mim um nobilissimo 
caracter... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...que é sem duvida 

nenhuma uma das glorias e ornamentos da magistratura 
brasileira. (Apoiados). Este magistrado, segundo o meu 
modo peculiar de vêr, acaba de salvar, com a isenção de 
seu proceder e do seu voto, sem que eu queira com isto 
offender a outros caracteres respeitaveis de que se 
compõe o tribunal a que elle pertence, acaba de salvar a 
honra da toga da magistratura superior do paiz. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Teve imitadores. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, eu 

reconheço mesmo que nessa familia ha muitos distinctos 
cavalheiros; mas não posso vêr com bons olhos, que ella 
colha as premissas de todas as vantagens politicas, que o 
supposto partido conservador obtem naquella provincia. 

Não é, Sr. presidente, por mesquinha intriga que 
assim me pronuncio; é como representante do meu paiz, é 
como zelador do credito e do futuro da briosa provincia de 
Pernambuco, é como patriota e não como individuo. 

Senhores, faz ou não mal vêr que a provincia de 
Pernambuco, tão rica de homens encanecidos no estudo e 
cobertos de serviços... 

O SR. SARAIVA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...tenha no senado 

nacional do seis logares cinco representantes dessa 
familia? Era mister que ella fosse muito privilegiada. 

E’ um perigo, senhores, para a paz publica, não só 
da provincia, como do Imperio, que alli se mantenha nesse 
pé a influencia de tal familia, entregando-se-lhe, como o 
governo actual continúa a entregar-lhe, como que em 
donativo, a provincia de Pernambuco. Foi porque não me 
prestei a isso, porque tive a altivez de consideral-os na 
linha de igualdade em que estão todos os cidadãos 
pernambucanos, que com especialidade foi profligado, e 
talvez porque, fallando assim, julgassem elles que eu; 
podendo declinar titulos legitimos a pertencer á mesma 
familia, arredava-me de seus interesses, embora pouco 
patrioticos e só beneficios a corrilhos. 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Está enganado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Ah!. Soffri a guerra mais 

injusta, sem nenhum fundamento, guerra somente de 
vozeria, como a feita pelo nobre ministro do Imperio, e 
fundada em falsidades, pela independencia do meu 
caracter e pela altivez, se o quizerem, deste mesmo 
caracter. 

O SR. SARAIVA: – E é isto que o distingue bem. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E, senhores, nem tenho 

hoje que me queixar de que o motivo de altivez me 
tornasse o alvo de settas tão envenenadas. O senado viu 
que, inquerido o nobre ministro do Imperio, cuja estatura 
politica já assignalei, sobre os factos que motivaram a 
perseguição do bispo de Olinda, elle fallou 
declamatoriamente em offensas da constituição e das leis, 
sem que apontasse, uma só 

dessas offensas, e mais positivamente de uma certa 
altivez, de que o bispo perseguido usara respondendo a 
uma carta que S. Ex. lhe dirigira. 

Assim ficou o paiz sabendo que o nobre ministro, 
querendo o monopolio da arrogancia, não admitte nos 
outros os impulsos da dignidade e considerou como motivo 
que legitimava a perseguição ao bispo de Olinda, essa 
qualidade aliás preciosa, quando fundada em merito real, 
como indubitavelmente tem aquelle prelado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Sr. presidente, a 

pretenciosidade deste governo vae a esse ponto. A altivez 
não está capitulada no codigo criminal, não está incluida 
como assumpto de crime, nem se quer é circumstancia 
criminal, e entretanto um ministro ousa trazer esse acto de 
sua phantasia, e apresental-o como base de culpa contra 
um symbolo de merecimento. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; a melhor nomeação 
que fez em todo o seu ministerio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não se vê que essa 
qualidade, que nem é crime, nem circumstancia criminal, 
não podia ser trazida ao seio da representação, quando se 
inquiriam as causas de uma culpa? 

E’ por isso que se me votou tanta animadversão; 
que fui victima dos maiores improperios, embora eu me 
achasse muito superior a elles. 

E se eu fosse vaidoso, referiria factos que poderiam 
compensar quaesquer magoas que podesse ter por esses 
desmandos da paixão partidaria, com que procuraram 
affligir-me; mas deixo-os em silencio. 

Vamos ao segundo facto. V. Ex. e o senado 
comprehendem que, se não fora a consciencia que de mim 
proprio tenho, não haveria dique que na repulsão dessas 
imputações, pois para satisfazer a V. Ex., não os qualifico 
de outro modo, eu não transpozesse. 

Disse o nobre ministro do Imperio: «Nomeou um 
assassino; apresentando-se-lhe uns autos dos quaes 
constava a pronuncia desse mesmo assassino, cuja 
punição reclamava-se em bem da humanidade, elle não só 
não attendeu como nunca mais restituiu esses autos e até 
distinguiu depois esse assassino, nomeando-o tenente-
coronel e condecorando.» 

Sr. presidente, para um homem como eu, que 
considera a sua honra, a sua probidade, os escrupulos de 
sua consciencia como seu unico e maior patrimonio neste 
mundo, não póde haver offensa mais grave. (Apoiados, 
muito bem). 

Sr. presidente, a tanto tem descido o paiz que um 
homem de bem como sou, carece defender-se de 
arguições de quem tem contra si factos que muito o 
rebaixam... (sensação). 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Diga. 

O SR. PRESIDENTE: – A expressão não é 
parlamentar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como hei de dizer se as 
desgraças publicas levaram o meu paiz a este estado?! 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Peço ao senado que tome nota dessas 
expressões, para que eu tenha tambem a liberdade de 
responder. 
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O SR. ZACARIAS: – Retire as palavras – o 
rebaixam – e substitua pela expressão – o compromettem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois bem. E’ dolorosa 
esta inversão da situação. Mas eu, Sr. presidente, que 
prezo esse thesouro moral mais do que tudo quanto ha no 
mundo, e posso dizer que, reunido todo ouro da terra ás 
luzes todas na concha de uma balança, e a probidade, a 
honra e o merito moral na outra, eu não hesito em escolher 
a concha em que estiver o merito moral. (Muito bem.) 

Sr. presidente, não é affectação; defendendo-me 
tenho o direito de dizer que desde a mocidade fui 
enthusiasta do talento, sempre procurando os collegas que 
mais se distinguiam pelo saber, mas, se por ventura me 
constava que elles tinham vicios moraes que os 
rebaixavam, esse enthusiasmo como que arrefecia e 
instinctivamente fugia delles. Não é affectação; era facto 
observado pelos meus condiscipulos. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Consideremos, porém, a 

censura. O nobre ministro do Imperio disse que eu nomeei 
assassino apezar da prova que me foi apresentada. 
Referirei ao senado o facto tal qual se passou em sua inteira 
e completa verdade, porque nem outra cousa é digna do 
meu caracter, e nem sou homem de sujeitar-me á 
necessidade da mentira como recurso. 

O Sr. Dr. Antonio Tristão da Serpa Brandão, meu 
condiscipulo em Olinda e com quem entretinha muito boas 
relações de amizade, procurou-me em palacio alguns 
mezes depois de haver eu tomado posse da administração 
da provincia e disse que, confiando inteiramente na minha 
moralidade, que me conhecendo de ha muito, vinha 
reclamar de mim um acto de moralidade. Respondi-lhe que 
provada a justiça da reclamação, elle não me ficaria 
devendo favor algum. Perguntando-lhe depois do que se 
tratava, disse-me: «Você nomeou (tratava-me 
familiarmente) um assassino para subdelegado da parochia 
de Itamaracá.» 

Repliquei-lhe: «Pois, provado isto, eu não só o 
demitto como tratarei de dar satisfação de mim ao publico», 
porque, Sr. presidente, eu não sou sectario da insistencia 
no erro e no mal. Entendo que aquelles que como o governo 
actual persistem criminosamente em conservar os bispos 
presos sem culpa, na insistencia não mostram merito, mas 
fraqueza; e que reconsiderar um erro é um titulo de 
grandeza. 

Accrescentou o Dr. Serpa Brandão: «Pois trago-lhe 
provas.» Com effeito entregou-me uns autos pouco 
volumosos pedindo que os lesse: 

Dando-me a este trabalho, li a denuncia, li o 
depoimento das testemunhas, li a pronuncia, li o recurso 
interposto e o provimento desse recurso (note o senado que 
o processo não parou na pronuncia como inexactamente, 
attribuindo-me culpa que não tenho, disse o nobre ministro 
do Imperio, occultando essa circumstancia que tirava todo o 
veneno á sua imputação), em uma palavra examinei esses 
autos e vi que eram autos findos, que o facto de que se 
tratava se dera na mocidade da pessoa accusada, quando 
ella ainda não contava 14 annos de idade. 

Perguntei ainda ao Dr. Serpa Brandão o que havia 
mais sobre esse individuo; exponho a verdade, como 
sempre, 

nesta occasião não phantasio factos, e elle respondeu-me 
que era um partidario extrenuo, chegando até a confessar 
ser seu inimigo. 

Tornei-lhe a formular a pergunta com a familiaridade 
com que nos tratavamos: «Diga-me mais outro facto, insisti; 
que eu o demitto.» 

Disse-me elle: «E’ verdade que nada mais tem 
praticado.» Neste caso, outra vez repliquei-lhe, não acho 
sufficiente, não esperem isto de mim, contando com a 
nossa amizade; desde que V. não aponta facto algum, 
entendo que não devo demittir o individuo por isso.» E 
passei-lhe a dar a razão. 

O facto que fazia objecto do processo intentado ao 
tenente-coronel Alexandre de Alcantara, quando menino, 
na idade de 14 annos incompletos, era este. Estando elle a 
caçar em um cercado onde certo individuo tinha solto um 
cavallo de sua montaria, esse individuo ou pelo receio que o 
chumbo offendesse o animal, ou para evitar qualquer 
damno possivel, quiz obrigal-o a sahir do cercado, e como o 
menino não obedecesse logo, tratou de espancal-o com um 
latego ou uma corrêa qualquer. O moço Alexandrino, que a 
esse tempo tinha a espingarda carregada, disparou-a para 
repellir o azorrague. 

O SR. SARAIVA: – Fez o que todo o homem faz 
para não levar de chicote. (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Esse acto praticado pelo 
menino podia ser praticado sem desdouro por qualquer 
homem de brio. (Apoiados). Esse acto, pois, não o 
desdoura. Além disto, quando o desdourasse, desde que 
elle na carreira da sua vida não praticara outro acto que o 
deslustrasse, antes pelo contrario merecera de seus 
comparochianos ser eleito primeiro juiz de paz e o primeiro 
eleitor de sua parochia, podia eu nomeal-o. Era por esses 
titulos e não por solicitação de ninguem que eu escolhia os 
delegados e subdelegados de policia, porque devo dizer ao 
senado que, embora a confiança que tinha nos chefes do 
meu partido, embora o conceito elevadissimo que formava e 
formo do nobilissimo caracter do Sr. barão de Villa Bella, 
que aliás nunca me importunou com solicitação alguma, eu 
não me apartei dessa linha de conducta. 

Em materia de nomeações, procedia deste modo: ia 
vêr nas estatisticas da secretaria, quando não conhecia o 
pessoal das localidades, qual o individuo que tinha por 
nomeações electivas merecido a confiança de seus 
comparochianos, e por essas listas fazia as nomeações de 
que carecia. 

Procedendo assim, Sr. presidente, está claro que 
não me guiava por solicitações e menos por quaesquer 
relações particulares, e, pois, não podia em virtude de 
relações particulares dar ao Sr. Alexandrino o logar de 
subdelegado. O Sr. Alexandrino fez-me algumas visitas de 
ceremonia, como muitos outros pernambucanos que com 
ellas me honravam; mas essas relações não eram 
bastantes para autorisar semelhante supposição. 

Como disse, observei ao Sr. Serpa Brandão que os 
motivos que me allegava não justificavam a demissão do Sr. 
Alexandrino, desse individuo, a quem, na sua facilidade de 
affrontar o sagrado direito da alheia reputação, não duvidou 
o nobre ministro (digo facilidade em respeito á presidencia) 
de, em face do paiz, qualificar de assassino. 
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Retirou-se o meu collega, e eu, Sr. presidente, recebi 
os autos findos, levei-os para meu gabinete e lá os colloquei 
sobre uma mesa em que estavam muitos outros papeis. 

Correram os tempos; nunca mais o Sr. Serpa 
Brandã

ixei-os, assim como muitos 
outros 

ido com o 
levanta

so? 
ue 

presa a

 diz o nobre 
ministr

ssa se 
apanha

alerias não podem 
intervir

ÃO DA CUNHA: – Faltava-nos mais 
isso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já se vê, portanto, a 
naturez

 senhores, o grande peccado do presidente 
de Per

A: – A defesa de V. Ex. é 
cabal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Muito agradeço ao nobre 
senado

eio que nisto não ha offensa), que honra esta 
actuali

Não fui eu quem concorreu para a nomeação 
do Sr. 

o mandou procural-os. 
Tive de retirar-me e de
sobre a mesa do gabinete, sob a guarda dos 

empregados da secretaria e com recommendação para que 
lhes dessem os destinos convenientes. 

Passados tempos, sou sorprend
mento desta accusação. (V. Ex. não quer que eu 

diga calumnia) por parte do nobre ministro do Imperio, como 
deputado por Pernambuco. Veio então ao meu 
conhecimento de que taes autos tinham levado sumisso. 

Senhores, para essa accusação ser digna... 
O SR. ZACARIAS: – Que interesse havia nis
O SR. SILVEIRA LOBO: – ...de um caracter q
 boa fé e a honra, era mister que fosse completa, era 

mister que o nobre ministro dissesse: sumiram-se das suas 
mãos uns autos findos. Esses autos só podiam interessar o 
tenente-coronel Alexandrino, serviam para provar que elle 
fôra absolvido, e o seu desapparecimento nada adiantaria, 
porque ninguem póde arrancar da memoria do povo 
pernambucano esse facto. 

Senhores, «não eram autos findos»,
o do Imperio!... Se havia uma pronuncia vigente, o 

que inscientemente se affirmou, como esse homem, sob a 
pressão de uma pronuncia por tentativa de morte, pôde ser 
eleitor e votar, pôde exercer o cargo de juiz de paz? 

Sr. presidente, é bem verdade que mais depre
 um mentiroso do que um coxo. 
(Vozes na galeria: Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – As g
 no debate. 
O SR. LEIT

a desses factos, a respeito dos quaes invoco com 
plena confiança o testemunho dos pernambucanos 
honrados, daquelles que sabem que não é licito mentir e 
faltar á verdade para ferir a reputação daquelles que a teem 
illibada. 

Eis ahi,
nambuco em 1867. 
O SR. VIEIRA DA SILV

r. Bem sei que, attenta á fonte, donde procedem 
essas accusações, eu nenhuma resposta devia dar-lhes; 
mas tambem sei quanto cumpre zelar o bom conceito dos 
meus collegas, dos meus concidadãos, do meu paiz. 

Passo ao ultimo facto capitulado pelo grande 
ministro (cr

dade. 
Disse S. Ex. que eu fiz tenente-coronel ao Sr. 

Alexandrino. 
Alexandrino, mas declaro que formo deste senhor, 

que foi accusado do modo o menos digno, o mais distincto 

conceito. Longe de ser um assassino, é um pernambucano 
brioso e merecia que eu mesmo contribuisse para que lhe 
fossem conferidas essas honras. 

Durante a minha administração em Pernambuco 
somente propuz ao governo imperial (como podem 
confirmar os ministros daquelle tempo) os nomes dos Srs. 
Silvino Guilherme de Barros, hoje barão de Nazareth, a do 
Sr. Decio e a do Sr. Alexandrino Martins. Portanto, não 
propuz o Sr. Alexandrino de Alcantara; se o fizesse, porém, 
me honraria pelo acto. 

Vamos a outro facto, senhores, que é da mesma 
importancia; e a proposito contarei uma historia intima. 

Esse facto é que consumi documentos que foram 
entregues pelo Sr. Dr. João Alfredo, actual grande ministro 
do Imperio. 

Eu costumava passar os domingos e um ou outro dia 
de menos occupação, em casa do meu muito prezado irmão 
Dr. Demosthenes da Silveira Lobo, que então residia no 
engenho de Santo André, de que era arrendatario. 

Alli estando, appareceu-me o Sr. Dr. João Alfredo, e 
disse-me, mais ou menos estas palavras, não faço questão 
disto: «Como fórmo grande conceito de sua moralidade. 

O SR. ZACARIAS: – E forma. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Forma, não, mas eu 

pouco me importo com estas formaturas ou formações 
(risos); póde formar o conceito que quizer, estou superior a 
isto. Seria injusta a Providencia Divina, se não désse aos 
homens de bem essa recompensa, que serve de 
indemnisação a tudo o mais que elles soffrem no mundo. 

Mas, disse-me o Sr. Dr. João Alfredo que, 
«Formando grande conceito de minha moralidade, e 
havendo um subdelegado na parochia de Nossa Senhora 
do Ó, que era um homem immoral, vinha reclamar sua 
demissão.» Eu o ouvi, como era do meu dever, e pedi-lhe a 
explicação do facto; e ao mesmo tempo que elle a dava, 
disse-me mais ou menos, não me recordo perfeitamente... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Vejo que está aquecido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não estou esquecido da 
essencia do facto; quando digo, mais ou menos ou que não 
me recordo perfeitamente, refiro-me ás palavras com que V. 
Ex. então appellava para a minha moralidade. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Desde que começou a exposição do facto não 
vae exacto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não me procurou? 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Procurei-o em palacio. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Em casa de meu irmão, 

elle está me ouvindo, e ainda hontem avivei com elle esta 
reminiscencia. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A segunda vez fui ao engenho de Santo André e 
por outro motivo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Por outro motivo? Póde 
ser, tambem não contesto; mas o que é verdade é que me 
procurou lá e me fallou na necessidade, por motivos de 
moralidade publica, da demissão do subdelegado de Nossa 
Senhora do O’. 
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O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Cruangy. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Póde ser de Cruangy, 
não duvido. Pedi-lhe os motivos; então S. S. (pois ainda não 
era ministro), apressando-se, foi-me dizendo que o homem 
em algum tempo até vendia sentenças ou decisões por uma 
vaeca ou por duas. (Riso). 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Então, não foi? Eu vou 
dizendo aquillo que a minha consciencia e a minha bôa fé 
me vão dictando, e o senado verá que não estou esquecido, 
porque até contarei factos particulares, que me é licito 
invocar nesta defesa. 

O Sr. Dr. João Alfredo deu-me tres attestados e 
pediu-me que os lesse, os li com effeito. Vi que contavam o 
que havia dito o Sr. Dr. João Alfredo, dobrei-os e lh’os 
entreguei. Não foi assim? Não querendo V. Ex. recebel-os 
observei-lhe eu que nas suas mãos estavam mais seguros 
do que nas minhas, porque podiam extraviar-se. 

«Não, me respondeu; eu tenho cópia ou publica – 
fórma.» Tanto isto é verdade, que ainda hontem á noute um 
amigo meu, a quem V. Ex. fallou ha quatro ou cinco dias em 
presença de outras testemunhas, disse-me ter recordado a 
V. Ex. esta circumstancia; que eu lhe havia entregue os 
papeis, não querendo V. Ex. recebel-os. 

Aqui, senhores, cumpre-me rectificar uma 
circumstancia: deu-se o mesmo com os autos apresentados 
pelo Sr. Serpa Brandão. 

Foi elle quem os deixou, dizendo que eu os lesse de 
novo para pensar com mais madureza, e de facto os deixou 
contra a minha vontade. Esse amigo, porém, recordou 
aquella circumstancia ao Sr. ministro, ha cinco dias como 
hontem foi referido em minha casa, em presença dos Srs. 
Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, do Dr. Roquette e 
outros. O Sr. ministro nega agora ter-lhe eu restituido os 
attestados e elle recusado recebel-os. 

O SR. ZACARIAS: – De que serviam esses 
attestados?... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não valiam nada; eu vou 
dizer. 

O Sr. Correa de Oliveira (Ministro do Imperio) dá um 
aparte. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. não disse isto? 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que 

se dirija ao senado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. vê que não é 

possivel usar de mais moderação do que estou usando, 
porque o caso não é somente para isto. 

Mas no dia seguinte voltei á capital. Vou contar 
palavra por palavra e já se vê que não careço de appellar 
para o testemunho de ninguem. Se eu não disser a verdade, 
desejo e estimo que aquelles que tiveram parte, que 
figuraram nestes factos, venham á imprensa declarar que 
fui inexacto aqui no senado nesta narrativa. 

Apenas chegado a palacio (e isto prova que a 
verdade não está da parte do nobre ministro do Imperio), 
somente por aquelle motivo mandei chamar o chefe de 
policia, que era o muito distincto e probo magistrado o Sr. 
Dr. Felinto Henrique de Almeida. 

Veio elle (peço a attenção de todos, dos homens de 
bem), e disse-me, depois dos comprimentos: «Então o que 
ha?» 

Respondi nos termos familiares em que 
conversavamos que o Sr. Dr. João Alfredo tinha ido a Santo 
André reclamar a demissão do subdelegado de Cruangy, 
não faço questão nisto, e que levara aquelles attestados 
para prova. 

Peço a V. Ex., Sr. presidente, licença, que creio me 
deve ser dada, para expôr pelas proprias palavras os factos 
como se passaram. 

Eu disse mais: «Trago estes tres attestados que o 
Sr. João Alfredo me deu para prova, e desejo demittir este 
homem, porque entendo dever assim proceder.» 

O Sr. Dr. Felinto recebeu os attestados, leu-os, e 
com aquelle seu ar sempre prazenteiro e espirito folgasão, 
soltou uma grande risada, exclamando: «Pois V. ainda 
acredita no capadocio do João Alfredo?» (Hilaridade.) 

O SR. PRESIDENTE: – Esses factos não podem ser 
trazidos ao senado. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou referindo factos. 
O SR. PRESIDENTE: – Parece-me que não póde 

referir factos desta natureza. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Perdôe-me; isto é a 

liberdade de tribuna; estou referindo o facto tal qual 
aconteceu. 

Repliquei-lhe: «Não quero saber se é capadocio ou 
não; é um pernambucano, que reclama do governo uma 
medida...» 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que 
não continue neste terreno. 

O SR. ZACARIAS: – Pois se elle está dizendo que 
repelliu? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não repelli; disse que 
não queria saber se era capadocio ou não. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço de novo ao nobre 
senador que não continue neste terreno. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois bem; V. Ex. hoje, 
nem nunca mais, brigará comigo. 

Eu repliquei ao Sr. Felinto que não queria saber dos 
predicados daquelle que me fazia o pedido, estando eu na 
qualidade de presidente; que era um pernambucano e que 
eu lhe devia fazer justiça. 

O Sr. Felinto respondeu-me ainda: «Facilmente se 
podem arranjar tres attestados e nós não devemos demittir 
um funccionario publico, que serve gratuitamente e que é 
nosso co-religionario, só por amor de uma reclamação de 
adversario como este, apaixonado e suspeito.» 

Sob taes fundamentos, ainda tornei-lhe: «Não; pelo 
modo por que elle me fallou, deu-me a entender que estava 
convencido do que dizia, e eu desejo demittir o 
subdelegado.» 

Nesta divergencia, o Sr. Felinto lembrou-se de um 
expediente: «Já que V. insiste, vou consultar a pessoas de 
Goyanna para vêr se a allegação é verdadeira.» 

Já se vê que elle se fundava em um conceito com 
que o nobre ministro carrega ha muito tempo e que não direi
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para não offendel-o. Escreveu em consequencia o Sr. 
Felinto uma confidencial ao Sr. tenente-coronel Ernesto, 
não me recordo do nome todo, irmão do nosso collega. 

O SR. BARÃO DE MAMANGUAPE: – Ernesto 
Justiniano de Souza Freire. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou contando o que 
sei, e se isto não é exacto, elle virá á imprensa dizer o que 
houve. 

Tambem escreveu o Sr. Felinto ao juiz de direito, que 
não me lembro quem era naquelle tempo, e a um outro 
individuo, de cujo nome tambem me não recordo. 
Passaram-se dias, e não vindo as respostas, fiz com que 
fossem solicitadas de novo, e ellas chegaram, no sentido de 
que na verdade, quando esse homem fora juiz de paz ou 
subdelegado em tempos anteriores, a imprensa declinara 
aquelles factos allegados pelo Sr. João Alfredo, mas que 
delles nunca veio prova alguma para se poder affirmar que 
eram verdadeiros. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Elle tinha sido até demittido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estou repetindo o que 
diziam as respostas que o Sr. Felinto leu em minha 
presença, e das quaes me lembro quanto é possivel 
lembrar-me, fóra as circumstancias. 

numer

«Já se vê (disse-me o Sr. Felimto) que não devemos 
demittir o subdelegado, acto que trará quebra de força 
moral ao individuo na localidade, para satisfazer a um 
adversario, que não prova suas allegações.» E eu, julgando 
procedentes estas e outras razões, apezar da deliberação 
que havia preconcebido de demittir, desisti della, porque até 
o Sr. Felinto concluiu suas palavras assim: «Entendo que 
não deve fazer isto.» 

Eis aqui, senhores, como o presidente de 
Pernambuco incorreu no crime do bispo de Olinda; é tão 
altivo que não accedeu ao um pedido dessa ordem feito 
pelo grande campeão da fidalguia pernambucana; foi por 
isso que viu-a figurar na tribuna da camara em accusações 
dessas sem fundamento algum, como todas que acabo de 
refutar. 

O SR. SARAIVA: – E muito bem. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Pergunto eu, senhores, 

ainda mesmo que não fosse exacto (assevero que é) o facto 
de haver eu querido restituir estes documentos ao então o 
Sr. Dr. João Alfredo, assim como é verdadeiro o facto de ter 
eu pedido ao Sr. Serpa que levasse os autos findos que 
deixara em palacio, e elle não os quiz levar, ainda mesmo 
que eu não tivesse querido restituir esses chamados 
documentos, esses tres attestados, que podiam ser 
gratuitos; pergunto, uma vez que lhes désse o destino, 
entregando-os ao chefe de policia, tinha de responder mais 
por elles? (Apoiados). E quando não désse este destino, 
posso por isso incorrer na pecha ignominiosa de 
consumidor de documentos de partes? Nenhum homem de 
bem o dirá. 

Sr. presidente, eu poderia, uma vez que me defendo, 
contar alguma cousa em relação aos fracos titulos que 
tenho ao conceito de que gozo em Minas; mas dispenso-me 
disto. 

no e

Chegando eu como juiz municipal a Marianna, tive 
de entrar no exercicio da vara de juiz de direito. Por esse 
tempo um individuo mui importante e chefe do partido 

liberal em mais de uma localidade teve a desgraça de 
commetter um assassinato. A importancia de individuo 
levou o chefe de policia da provincia, que era o Sr. Antonio 
Thomaz de Godoy, a ir fazer o processo; o resultado foi ser 
o individuo pronunciado, e eu tive de ir presidir o jury. Esse 
homem era muito do conhecimento do meu nobre amigo e 
collega por Minas o Sr. Dias de Carvalho; refiro-me ao Sr. 
Bernardino Rios. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Conheci-o muito. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Conforme era natural, 

sendo elle pessoa importante e tendo muitos amigos, 
choveram empenhos e empenhos da maior monta, para 
que eu fosse benigno na occasião do seu julgamento. 

Estudei o processo e fui presidir o jury. Do estudo do 
processo e do mais que sobreveio dos debates no jury, 
convenci-me, talvez por erro de minha intelligencia (esse 
homem já morreu), da evidencia de que fora elle o autor do 
assassinato, pelo qual respondia ao jury. Tendo eu formado 
este juizo, e vendo que o jury o absolvia unanimemente, 
appellei da decisão para a relação do districto. 

Com esta minha appellação desgostei a grande 

o, 
vingar-

s 
paixõe

a 
victima

u dito 
que fui

ça que me honro de ter mantido com o maior rigorismo 
x

ulam 
nas ca

o de amigos meus e muito mais ao réo, o qual 
protestou vingar-se de mim. Não fiz caso nenhum desta 
ameaça e continuei na minha marcha de juiz, marcha ou 
conducta que me rendeu este conceito immerecido de que 
goso perante os mineiros (não apoiados) e que trouxe-me 
em resultado esta cadeira, que tão pouco dignamente 
occupo. (Não apoiados.) Não o digo por modestia, digo-o 
por consciencia; reconheço que faltam-me habilitações. 

O Sr. Bernardino Rios prometteu, ia eu dizend
se de mim de uma maneira estrondosa. Aconteceu 

que em diligencia do meu officio tive de passar na parochia 
em que elle estava, e ahi mandou-me elle prender por uma 
porção de gente armada até os dentes por uma 
capangagem. Entendendo eu que isso era ossada do 
officio, não quiz correr, resisti; não tendo bastante força 
physica, tive de empregar a pistola e prendi a tal escolta 
composta de 13 homens e um subdelegado, que 
apresentou-se. Disse que presos estavam elles em 
flagrante por commetterem aquelle attentado contra mim. 

Ora, era época de grande exarcebação politica, a
s partidarias tomaram conta do facto e o levaram ao 

conhecimento do nobre presidente, sem duvida com mil 
commentarios. O caso é que poderam conseguir illaquear a 
boa fé de S. Ex. e eu fui suspenso e mandado metter em 
processo, processo do qual fui absolvido unanimemente. 

Declaro a S. Ex. que nunca deixei, embora fosse 
, de respeitar o seu direito de usar dessa sua 

attribuição legal, contra a qual protestei legalmente. 
Dei esta explicação do facto, porque, tendo e
 mettido em processo, era bom que se soubesse o 

motivo, para que depois de amanhã não se diga – réo de tal.
O motivo foi este: a consequencia desse espirito de 

justi
ercicio da magistratura (apoiados), rigorismo que 

inspirou tanta confiança que lá no meu termo até se 
contratava ficarem pelas decisões que eu dava. 

Posso citar mais de um facto, e dahi vem que eu, 
embora ninguem acredite, não seja desses que espec

usas de caudilhagem, nem de individuo nenhum. Sou 
filho somente deste meu merecimento relativo, minha 
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probidade, minha consciencia, minha honra; dahi nasce 
tudo isso que os mineiros exageraram ao ponto de me 
darem a importante remuneração de um logar no 
parlamento. 

O SR. SARAIVA: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ por isso, Sr. 

presidente que eu tenho fé no povo brasileiro. Embora se 
diga tudo quanto ha de seu atraso, eu entendo que elle 
sabe presar a justiça e a moralidade e que, quando não é 
extraviado pelos interesseiros calculos do governo, 
desempenha perfeitamente os direitos cujo exercicio lhe 
é deixado. (Muito bem). 

Sr. presidente, tenho-me defendido, creio eu, 
destas imputações do nobre ministro. 

O SR. SARAIVA: – Perfeitamente. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Defesa digna de 

si. 
O SR. ZACARIAS: – A defesa foi completa. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Agora, Sr. presidente, 

sou forçado, não a demonstrar, porque está evidente, 
mas a declarar que o nobre ministro não conseguiu 
justificar-se em ramo nenhum. 

Não póde ser declarado o contrario senão por 
aquelles que teem interesse menos legitimos em negar a 
verdade. 

No que respeita a mim, com as cifras convenci S. 
Ex., de que elle excedeu á autorisação legal para a 
reforma de sua secretaria. Digo que o convenci, porque, 
quanto ao excesso, elle palavra nenhuma disse, ladeou 
a questão, quando exactamente nisso é que consistia a 
infracção da lei. 

E para que cansar-me, Sr. presidente, quando o 
senado viu e sabe que todas as censuras estão de pé, 
quando o senado sabe qual é o timbre que caracterisa a 
missão do nobre ministro em relação ao provimento dos 
empregos publicos, qual é o patronato que o dirige tanto 
em relação a nomeações para a sua secretaria como em 
relação a commissões dadas a amigos? 

E, senhores, alguns dos empregados de S. Ex., 
que como taes devem respeitar o governo e a 
moralidade publica, contam com esse patronato a tal 
ponto que, afim de que outros possam fazer dinheiro 
prompto, prestam suas firmas para se sacar contra elles, 
como aconteceu entre o Sr. Fleiuss e o Sr. Campos de 
Medeiros. 

Tendo o Sr. Fleiuss sacado contra o Sr. Campos 
de Medeiros, como 1º secretario da camara dos 
deputados, este aceitou o saque que, me informou 
pessoa de bem, foi levado ao Banco do Brasil. 

Esses escandalos são commettidos pelos 
protegidos do nobre ministro do Imperio, que em todos 
os seus actos mostra attender mais ás conveniencias 
dessa vida ministerial, que elle preza a ponto de voltar, 
em publico, a sustentar pessoas que declarou serem 
inferiores, e continúa a declarar como taes, para 
manter-se nessa posição tão acima do seu merecimento 
real. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não 
póde usar dessas expressões. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim não posso 
fallar. 

O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – Elle 
tem mostrado summa capacidade para occupal-a. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Uma noiva não póde 
gabar outra. (Riso). Qual capacidade! Fallemos serio. 

O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – 
Fallo com toda a sinceridade. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Pois neste paiz, onde 
se barateia a moralidade para se darem gratificações 
superficas por serviços que podiam ser feitos sem 
despendio do Estado; onde se dá preferencia a 
nullidades e se excluem verdadeiras capacidades; nesta 
actualidade em que a lei não serve de barreira... 

O SR. JUNQUEIRA (Ministro da Guerra): – 
Agora está V. Ex. accusando o paiz; ha pouco o 
elogiava. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. parece que não 
quer que se falle desses estrondosos resultados das 
transacções com o Sr. visconde de Mauá, factos nunca 
vistos nesta terra, e que tornam VV. EExs. muito caros a 
este paiz. 

Senhores, se eu fosse analysar o proceder do 
ministerio em relação ás finanças, aos dinheiros 
publicos, havia de mostrar que os nobres ministros estão 
constituidos na obrigação de, em vez de estarem aqui 
occupando esses logares, tratarem de liquidar seus 
haveres para os darem por conta dos prejuizos que elles 
teem causado ao Estado. (Ha um aparte). Bem sei que 
não pagavam. (Ha outro aparte). 

Esse suicidou-se em pessoa, eu não exijo tanto; 
mas para os nobres ministros o suicidio politico era 
obrigatorio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eram sete 
suicidas... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu não lhes desejo 
mal nenhum, mas vel-os demittidos, isto desejo muito. 

Vamos a esse facto, o do archivo, de que não me 
occuparei detidamente e como tencionava, porque acho 
isto desnecessario depois da discussão que houve e que 
o paiz ha de apreciar. Só quero assignalar um ou outro 
ponto. 

Eu hontem declarei que o nobre ministro do 
Imperio confundia as datas ou as épocas; S. Ex. dizia 
que não, eu sustentava que sim, porque a verdade é o 
que vou provar. 

Ninguem duvida, o Rio de Janeiro em peso sabe 
que o Sr. Dr. Mello Moraes tinha pretenção de vender 
esses papeis, a que chamou seu archivo, isto desde o 
ministerio do Sr. Paulino, e que essa pretenção passou 
para o actual ministerio. Ninguem duvida disto, e de que 
até certa data, tantos de Junho, o ministerio com effeito, 
quando tratava dessa pretenção do deputado amigo, 
exigia não obstante a amizade, o requisito indispensavel, 
para moralisação do negocio, da intervenção de uma 
commissão. 

Mas o que todo o publico tambem sabe (posta de 
parte a boa fé do nosso nobre collega pelas Alagoas, sua 
honradez, sua dignidade que ninguem póde contestar), é 
que o ministerio viu-se apertado, com risco de cahir em 
Agosto mais ou menos; quando se tratou da 3ª 
discussão da lei sobre o elemento servil, e que nesses 
apuros do ministerio deu-se o facto do Sr. Mello Moraes 
deixar de comparecer á camara, resultando deste facto 
não haver sessão dous ou tres dias, o que realmente 
tornou-se um obstaculo invencivel para o ministerio, que 
tinha empenho de vida e morte na passagem dessa lei. 
Em taes 
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apuros, vendo elle que o Sr. Mello Moraes não 
comparecia, lembrou-se de empregar o empenho do 
digno chefe do partido conservador nas Alagôas para 
que o Sr. Mello Moraes comparecesse. 

E aqui devo declarar ao senado que, embora o Sr. 
senador Jacintho de Mendonça, quando teve a 
incumbencia de reduzir o Sr. Mello Moraes a 
comparecer, tivesse tambem a de fazer-lhe a declaração 
de que o ministerio tinha resolvido comprar o archivo, 
comtudo esse nosso nobre collega julgou com razão que 
suas relações com o Sr. Mello Moraes eram muito mais 
que bastantes para demovel-o, e por isso tratou primeiro 
do pedido para comparecer, sem se importar com a 
incumbencia relativa á compra do archivo. Só depois que 
elle conseguiu do Sr. Mello Moraes a declaração de que 
não tinha repugnancia no comparecimento, nem no voto 
em favor da lei do elemento servil, e que no dia seguinte 
iria ter á camara, foi que lhe fallou na tal declaração, de 
que o nobre ministro do Imperio tinha feito acompanhar 
essa incumbencia. 

Senhores, seja qual for o juizo do nobre ministro 
em re

CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imper

Só tratei com o 
Sr. Me

O SR. SILVEIRA LOBO: – No seu primeiro 
discur

NDONÇA: – Não fallei ao Sr. 
Mello 

e-me V. Ex.; não 
devem

arta foi 
poster

OBO: – Perdôe-me; não, 
senho

no 
meu p

que não fosse; 
estava

 o facto da 
negoc

stro do Imperio disse hontem em 
relaçã

stro do 
Imper

 – Como foi que disse? 
 

Imper

LVEIRA LOBO: – Perdôe-me, está no 
u di

$, o 
que m

e revela tudo isso? Pois tem 
um mi

o 
per

VEIRA LOBO: – Tanto não tinha base 
nenhu

lação á minha suspeição; supponha-se mesmo 
que o individuo que aqui está fallando nem conhece S. 
Ex.; o publico é que tem de apreciar o valor destes 
factos, pergunto eu: ha nada que justifique em apuros 
taes um ministro discreto, digno da posição, que se 
respeite, fazer ao mesmo tempo a incumbencia e a 
declaração que S. Ex. confessa que fez, de que se 
compraria o archivo, sabendo que isto era objecto de 
maior empenho? Um ministro que se respeite, na altura 
do logar, em caso nenhum faria semelhante 
incumbencia. 

O SR. 
se

io): – Contestei e contesto essa parte, nem o 
nobre senador pelas Alagôas o disse. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – 
llo Moraes da compra do archivo, depois do seu 

voto. 

so não está assim... 
O SR. PAES DE ME

Moraes nessa compra antes. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Perdô
os ter pressa em apurar a verdade. Ha um 

documento, pelo qual se vê que, da parte de V. Ex., ha 
algum equivoco, em relação a datas; é a carta do nobre 
ministro do Imperio, em que diz ao Sr. Mello Moraes: «Já 
lhe tendo sido manifestado os meus bons desejos, creio 
que chegaremos a um accôrdo.» 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Essa c
ior á votação. 
O SR. SILVEIRA L
r, V. Ex. contratou a compra antes da votação. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – Perdôe-me; 

Im

rimeiro discurso está o historico. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E 
 recente o facto da votação, quando o nobre 

ministro disse que chegaria a um accôrdo. 
Hontem forcejou V. Ex. por negar
iata, origem desses apuros; esforçou-se por 

provar que nunca prescindiu da condição da nomeação 
de uma commissão 

que avaliasse o archivo; mas a prova de que com effeito 
o nobre ministro prescindiu dessa condição, é que no 
seu bilhete elle diz: «Poderemos chegar a um accôrdo.» 
Se acaso fosse condição sine qua, não se poderia 
effectuar a venda, como era possivel chegar-se a um 
accôrdo? 

Mas, Sr. presidente, por cansado e por estar 
muito discutido esse grande escandalo, pois como tal ha 
de ser qualificado em todos os tempos, eu vou 
assignalar uma circumstancia que aliás revela mais uma 
vez o interesse dos dous nobres ministros, que teem 
figurado na discussão deste facto, em attenuar os 
motivos delle, em invertel-os, modifical-os. 

O nobre presidente do conselho disse que não 
tinha empenho no comparecimento do Sr. Mello Moraes, 
o que é incrivel, e depois se contradisse confessando o 
empenho, o que alias seu collega tambem confessou. 

O nobre mini
o ao desfecho vergonhoso desse drama, que o Sr. 

José Bento Junior não tivera incumbencia nenhuma por 
parte de S. Ex. para procurar o Sr. Mello Moraes; fora lá 
de visita e lembrara-se disso espontaneamente como 
cousa muito accidental, muito transitoria. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Mini
io): – Não posso consentir que me attribua 

palavras que eu não disse. 
O SR. SILVEIRA LOBO:
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do
io): – Eu disse que não procurei a intervenção do 

Sr. José Bento. 
O SR. SI
scurso, que elle foi lá de visita; se quer, eu leio. 

Isto, Sr. presidente, não é exacto, assim como vou 
mostrar a V. Ex., que os nobres ministros teem mesmo 
dado, como se diz, cabo ao machado, razão para que 
este publico, que aliás muito preza a moralidade, tenha 
grandes e fundadas desconfianças a esse respeito. 

S. Ex. disse que houve a proposta dos 5:000
ostra que não os chegou a dar, mas que houve 

desejos no sentido de serem dados como adiantamento 
por conta do preço, declarando o nobre ministro que, 
caso não se effectuasse a compra, se receberiam tantos 
quantos papeis fossem precisos, a escolha do governo, 
para pagamento desses 5:000$. Isto está escripto no 
seu discurso. 

Sr. presidente, o qu
nistro o direito de ir em auxilio de um particular, de 

um deputado, seu amigo ou de quem quer que seja, 
principalmente nas circumstancias em que se achava o 
Sr. Mello Moraes, para adiantar-lhe dinheiro, sem juizo 
formado sobre a necessidade da compra do archivo? 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro d
io): – O governo já tinha base, um juizo muito 

competente. 
O SR. SIL
ma que V. Ex. dava nessa sua declaração a 

possibilidade de não se effectuar o contrato e designava 
o meio de remediar o prejuizo do governo, que era 
comprar aquella parte do archivo que fosse precisa para 
pagamento dessa quantia que se emprestava ou se 
dava ao Sr. Mello Moraes a titulo de adiantamento da 
paga. 
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Isso, quando não fosse revelador do mais que 
houve, porque o nobre ministro confessou todos os factos, 
revela ao publico se houve ou não muito de reprehensivel 
nesse modo de tratar com um deputado que mostrava 
repugnancia em comparecer, querendo-se attender logo e 
logo á sua pretenção... 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Ahi é que está a inversão dos factos... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – ...que desde muito 
tempo estava com uma pedra em cima. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Isto passou-se em Novembro; já não havia 
sessão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é outra cousa, 
estou-me referindo agora ao acto do governo; lembre-se 
que, quando mandou o nobre senador pelas Alagôas 
insistir com o Sr. Mello Moraes para que comparecesse, 
acompanhava esta incumbencia da noticia favoravel ao Sr. 
Mello Moraes de que o governo estava resolvido a comprar 
o seu archivo, a attender a essa sua grande pretenção de 
muito empenho para elle. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O proprio nobre senador pelas Alagôas não 
disse isso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto consta do discurso 
do nobre senador, e vê-se que assim foram os factos. 

Senhores, o nobre ministro disse que não deu 
incumbencia nenhuma ao Sr. Dr. José Bento da Cunha 
Figueiredo Junior; que elle em visita, casualmente 
conversara com o Sr. Mello Moraes. Eu tenho aqui uma 
porção de cartas do Sr. José Bento, escriptas ao Sr. Mello 
Moraes, que demonstra, não só que essa negociação 
durou muitos dias, senão tambem o empenho com que se 
proseguia nella mysteriosamente, sem declinar nunca seu 
assumpto. 

O nobre ministro, portanto, não respeitou a verdade 
dos factos, faltou á ella, quando disse que foi uma cousa 
casual e não empenho do governo em occultar esse 
escandalo. Elle, pois, em jogo tudo quanto podia arredar a 
publicação com que o ameaçava o Sr. Mello Moraes. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Não é exacto. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – As cartas que vou ler 
desse empregado da secretaria do Imperio, segundo 
protagonista nesse escandalo... 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – A inexactidão chega até ahi; não é da 
secretaria do Imperio, é da justiça. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Seja de qual for, isto 
não é inexactidão, é sempre a circumstancia de 
empregado publico, dependente do governo; V. Ex. 
chamou-o para isso. 

Eis a primeira carta: 
«Exm. Sr. Dr. Mello Moraes. – Carecia fallar-lhe. 

Hoje estarei preso na cidade até tarde: e por isso rogo-lhe 
que, se poder, se sirva de chegar até á secretaria hoje 
mesmo ou amanhã. 

Com particular estima e consideração. – De V. Ex. 
amigo muito obrigado e criado. – Jose Bento da C. F. 
Junior. – 20 de Fevereiro de 1872.» 

Segunda carta: 
«Exm. amigo e Sr. – O promettido é devido. Espero 

por mim amanhã á tarde. Recado do de V. Ex. attento 
amigo e obrigado criado. – José Bento da C. F. Junior.» 

Outra carta diz o seguinte: 
«Exm. amigo e Sr. Dr. Mello Moraes. – Voltando 

hontem á casa, donde sahi para ir fallar a seu respeito, 
recebi a muito estimada carta com que teve a bondade de 
enviar-me as folhas impressas das Constituições. 

Com o direito que me dão a sua bondade e 
confiança, insisto no parecer que expendi francamente, e 
que mereceu a sua acquiescencia. 

Na fórma promettida, apparecerei amanhã para 
conversarmos, e então terá mais um motivo para acreditar, 
como ainda não deixou de acreditar, na minha boa 
intenção, embora se trate de um assumpto, que, não me 
interessando particularmente, diz respeito a amigos 
communs, que não devem dar gosto a commentadores 
malevolos. 

Nada se perde com o adiamento convencionado. 
Creia sempre na particular estima e consideração. – 

De V. S., attento, amigo e muito obrigado criado. – José 
Bento da Cunha Figueiredo Junior. 

Quarta carta: 
«Exm. amigo e Sr. Dr. Mello Moraes. – Quando lhe 

fallei no dia 10, esquecia-me de uma circumstancia, que 
me foi recordada. Assim, pois, peço-lhe uma dilação até 
sabbado, para o seu negocio. Se antes puder ser, lhe 
avisarei ou apparecerei. Tenha mais um pouco de 
paciencia. Quiz dizer-lhe isto hontem, mas voltei tarde por 
ter ido fallar com a pessoa de quem depende tranquillisal-
o. 

Creio que tudo se resolverá do melhor modo, e não 
haverá motivo para queixar-se de minha intervenção toda 
benefica. 

Sou com muito particular estima seu affectuoso 
amigo e obrigado. – José Bento da Cunha Figueiredo 
Junior.» 

Tudo isto quer dizer arranjos para impedir que a 
historia viesse a publico: fazia-se grande questão disto, o 
Sr. Mello Moraes nessa occasião mettia muito medo. 

E’ notavel que o nobre ministro do Imperio, que não 
conhecia o valor real desses papeis, porque até hoje ainda 
não funccionou a commissão que tinha de avalial-os, se 
deixasse possuir da paixão archeologica a tal ponto, que a 
todo o custo os desejasse adquirir. Foi o governo que se 
mostrou mais activo em effectuar a compra desses 
inestimaveis papeis, foi quem mostrou indizivel empenho 
em adquirir essas preciosidades historicas... 

Vemol-o correndo atraz de quem as possue e com 
incessante ardor, empregando mil meios, pondo em campo 
amigos importantes, manifestando a maior pressa, mas 
sempre rodeado de mysterios... 

Sr. presidente, os factos estão sufficientemente 
discutidos, bem como os actos do governo, com referencia 
ao orçamento que se discute, acham-se no conhecimento 
do publico. O paiz julgará se os membros do actual 
ministerio estão ou não definitivamente condemnados e 
impossibilitados de continuar decentemente na gestão dos 
negocios do paiz. 

OS SRS. ZACARIAS, NUNES GONÇALVES E 
OUTROS SRS. SENADORES: – Muito bem, muito bem. A 
defesa foi cabal. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

DEPOSITOS DO BANCO MAUA’ EM MONTEVIDÉO. 
 
Entrou em discussão o requerimento do Sr. 

Zacarias para que se peça ao governo copia das notas 
trocadas entre a legação do Brasil e o ministro Montevidéo 
das relações exteriores da Republica do Uruguay. 

Tendo cedido da palavra o Sr. Zacarias, e não 
havendo numero para votar-se, ficou encerrada a 
discussão. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu a 
seguinte para 21: 

1ª parte até a’s 2 horas. – Votação do requerimento 
cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da discussão da proposta do 
orçamento no art. 2º relativo ás despezas do ministerio do 
Imperio. 

2ª parte a’s 2 horas ou antes. – 3ª discussão das 
proposições da camara dos Srs. deputados: 

N. 16, permittindo ao 2º escripturario da thesouraria 
de fazenda de S. Paulo, ser dispensado do serviço da 
repartição, somente nas horas das aulas da faculdade da 
mesma provincia. 

N. 102, autorisando o governo para mandar pagar 
os vencimentos que reclama o alferes Hermogenes Eloy 
de Medeiros. 

N. 103, autorisando o governo para transferir para a 
arma de infantaria o capitão Miguel Victor de Andrade 
Figueira. 

N. 54, concedendo um anno de licença a Manoel 
Carneiro de Souza Lacerda. 

N. 56, idem ao 1º conferente da alfandega de 
Pernambuco Manoel Coelho Cintra. 

N. 91, autorisando o governo para conceder 
melhoramento de reforma ao tenente Henrique Carneiro de 
Almeida. 

N. 26, rectificando o engano de nome de um 
pensionista e concedendo pensão a D. Pastorina Maria da 
Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. 
Mariana Augusta Horta de Araujo. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 40 minutos. 
 
30ª SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Pareceres da commissão de fazenda. 

– Parecer da commissão de pensões e ordenados. – 
Pareceres da commissão de instrucção publica. – 
Apoiamento de um projecto do Sr. Silveira Lobo. – 
Discurso e requerimento do Sr. Zacarias. – Discurso do Sr. 
visconde do Rio Branco. – Ordem do Dia. – Depositos no 
Banco Mauá em Montevidéo. – Observações do Sr. 
presidente. – Orçamento do ministerio do Imperio. – 
Observações do Sr. presidente. – Discursos dos Srs. 
ministro do Imperio e Pompeu. – Pretenção de M. C. Dias. 
– Pretenção do alferes H. E. de Medeiros. – Transferencia 
do capitão M. V. de A. Figueira. – Licença. – Discurso e 
emenda do Sr. Figueira de Mello. – Melhoramento de 
reforma. – Pensões. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 

visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Chichorro, Jaguaribe, Jobim, Barros Barreto, Antão, 
Silveira Lobo, barão da Laguna, Godoy, visconde de 
Camaragibe, visconde do Rio Grande, barão de 
Camargos, Leitão da Cunha, visconde de Abaeté, barão de 
Maroim, barão de Cotegipe, visconde do Bom Retiro, 
Cunha Figueiredo, visconde de Caravellas, Uchoa 
Cavalcanti, visconde de Nictheroy, Zacarias, Fernandes da 
Cunha, duque de Caxias, Figueira de Mello e Mendes de 
Almeida. 

Compareceram depois os Srs. Junqueira, Pompeu, 
visconde de Inhomerim, Sinimbu, Vieira da Silva, Saraiva, 
Nunes Gonçalves, visconde do Rio Branco, Teixeira 
Junior, marquez de S. Vicente e Paranaguá. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Diniz, barão de Pirapama, conde de Baependy, 
Firmino, Paula Pessoa, Ribeiro da Luz, Nabuco e visconde 
de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Paes de 
Mendonça, Silveira da Motta e visconde de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Não houve expediente. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE FAZENDA. 
 

Melhoramento de aposentadoria. 
 
A’ commissão de fazenda foi presente a proposição 

da camara dos deputados n. 58 de 10 de Maio passado, 
em virtude de deliberação do senado tomada sobre 
parecer da commissão de pensões e ordenados de 15 do 
corrente. 

A proposição tem por objecto autorisar o governo 
para melhorar a aposentaria concedida ao conselheiro 
João Baptista de Castro e Silva no logar de inspector da 
thesouraria de fazenda de Pernambuco, adicionando ao 
ordenado as gratificações, que elle percebia em effectivo 
exercicio. 

Fundou-se a proposição em haver o agraciado 
servido por espaço de 45 annos com distincção como 
reconhece o governo em officio de 24 de Janeiro de 1872, 
junto á sua petição. 

Ouvido o governo, informou em aviso de 2 de Julho 
de 1874, que o dito conselheiro contava, quando foi 
aposentado, 45 annos de serviço, pelo que se lhe marcou 
como vencimento de aposentadoria o ordenado integral de 
logar de inspector da thesouraria de fazenda de 
Pernambuco, na importancia de 3:000$ annuaes, 
cessando a gratificação de 1:000$, e bem assim a 
addicional de 400$ que lhe havia sido concedida por 
decreto de 20 de Junho de 1860, por contar mais de 30 
annos de serviço publico; assim se procedendo porque 
taes gratificações não são abonaveis senão pelo effectivo 
exercicio dos logares. 

Para que, pois, seja o peticionario attendido torna-
se mister abrir uma excepção na lei que regula a 
aposentadoria dos empregados de fazenda, sendo este, 
segundo crê 
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a commissão, o primeiro exemplo de uma tal derogação. A 
commissão não vê razão de utilidade publica, que a 
justifique, ao contrario outros empregados nas mesmas 
circumstancias se prevalecerão do precedente para 
obterem o mesmo favor, que ficará dependente de 
apreciações diversas, que trarão comsigo injustas 
desigualdades. Os serviços dos empregados publicos, ou 
são ordinarios, ou extraordinarios; aquelles são 
remunerados de conformidade com os preceitos das leis 
que estabelecem as recompensas; estes devem tambem 
ser remunerados extraordinariamente, por meio de 
recompensas honorificas, ou pecuniarias. O exemplo 
citado na petição, de concepção identica feita ao 
conselheiro Pedro Autran da Matta Albuquerque, lente da 
faculdade de direito do Recife, e que logo depois foi 
ampliada a outros lentes, é mais uma razão para que a 
commissão de fazenda se pronuncie contra taes 
excepções. 

E’, portanto, a commissão de fazenda de 
 

PARECER. 
 
Que a proposição entre em discussão e não seja 

adoptada. 
Sala das commissões, 19 de Junho de 1875. – B. 

de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. 
 

Meio soldo. 
 
A’ requerimento do Sr. senador visconde do Rio 

Branco, approvado em sessão de 17 de Junho de 1873 foi 
remettido á commissão de fazenda o parecer da de 
marinha e guerra de 31 de Maio do mesmo anno, opinando 
que entrasse em discussão e fosse adoptada a proposição 
da camara dos deputados sob n. 332 de 26 do dito mez e 
anno, na qual se declara, que as disposições da lei de 6 de 
Novembro de 1827 relativas a concessão do meio soldo 
são extensivas ás viuvas, filhas, e mães dos officiaes do 
exercito, que fallecerem nos acampamentos, durante as 
operações de guerra, em consequencia de molestia ahi 
adquirida, comprovada por facultativos do mesmo exercito 
e que esta resolução aproveita a D. Rita de Cassia 
Alcibiades para lhe ser contado o meio soldo, á que tem 
direito, como mãe do capitão. José Alcibiades Carneiro, 
desde a data do seu fallecimento. 

A commissão de fazenda concorda com o parecer 
da de marinha e guerra, quanto ao art. 1º, que é uma 
disposição geral, não assim quanto ao 2º que faz 
applicação do principio estabelecido a um caso particular, 
não se julgando a mesma commissão de fazenda 
habilitada nem competente para apreciar factos, que 
dependem de exame e julgamento, conforme as 
disposições legaes que regulam a concessão do meio 
soldo, a que de direito competir. Entende por isso a 
commissão de fazenda, que o art. 2º deverá ser substituido 
pelo seguinte: 

Art. A presente resolução aproveita as viuvas, 
filhos, e mães dos officiaes do exercito fallecidos na 
campanha contra o governo do Paraguay. 

Por esta fórma o principio geral, que é justo, não 
será applicado a uma e determinada pessoa, dando logar 
a 

outras reclamações, e sim a todos quantos se acharem em 
circumstancias identicas. 

Nestes termos é a commissão de fazenda do 
 

PARECER. 
 
Que a proposição torne a entrar em discussão e 

seja adoptada com a emenda proposta. 
Sala das commissões em 19 de Junho de 1875. – 

Barão de Cotegipe. – J. J. Teixeira Junior. 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Pensões. 

 
A’ commissão de pensões e ordenados foi presente 

a proposição n. 18 de 30 de Abril do corrente anno enviada 
ao senado pela camara dos Srs. deputados. O objecto da 
proposição é approvar as seguintes pensões: 

De 400 rs. diarios, concedida por decreto de 2 de 
Setembro de 1874 ao soldado reformado de voluntarios da 
patria Marcos Pereira de Barros. 

De 30$ mensaes, conferida por decreto de 11 de 
Novembro de 1874 a D. Gabriella Vieira Braga Meirelles, 
viuva do capitão do exercito José Gonçalves Meirelles, 
fallecido em consequencia de molestias adquiridas na 
guerra do Paraguay. 

De 500 rs. diarios, concedida por decreto da mesma 
data ao cabo de esquadra reformado Antonio José 
Gonçalves; 

De 60$ mensaes, conferida por decreto de 18 de 
Novembro de 1874 ao menor José da Silva Rocha, filho 
legitimo do capitão de voluntarios da patria Antonio José 
da Silva Rocha, fallecido de cholera-morbus na campanha 
do Paraguay; 

De 337$100 annuaes, concedida por decreto de 25 
de Novembro de 1874, ao alferes do exercito Antonio 
Gomes Moreira; reformado em consequencia de ferimento 
recebido em combate perfazendo esta pensão a 
annuidade de 432$ equivalente ao soldo de alferes. 

Todas estas pensões serão pagas da data dos 
decretos de concessão. 

A importancia annual da nova despeza vem a ser 
1:745$100. 

Quanto aos motivos justificativos e documentos que 
instruem as petições, acham-se resumidas no quadro junto 
para esclarecimento da materia da proposição. 

A commissão, pois, á vista desses motivos, propõe 
o seguinte parecer: 

Que a proposição entre na ordem dos trabalhos e 
seja approvada. 

Paço do senado, em 19 de Junho de 1875. – L. A. 
V. da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Visconde de 
Nitherohy. 
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Marcos Pereira de Barros, 
soldado do 26º corpo de 
voluntarios da patria.................... 

400rs. .............. .............. 146$000 

Decreto de 
2 de 

Setembro 
de 1874. 

Impossibilitado de procurar 
meios de subsistencia em 
consequencia de ferimento 
recebido em combate. 

 Cópia do decreto de 2 de Setembro de 1874 concedendo a pensão. 
Avisos do ministerio da guerra de 4 de Maio e 26 de Junho de 1874 remettendo ao do Imperio o 
requerimento e documentos do peticionario. 
Termo de inspecção de saúde com as seguintes notas: 
Idade, 37 annos; naturalidade, Ceará; molestia, impossibilidade dos movimentos regulares do 
braço direito em consequencia de ferimento de bala no terço inferior do ante-braço e cicatrizes 
viciosas no ponto correspondente ao ferimento. 

1 1 

D. Gabriella Vieira Braga 
Meirelles..................................... 
(sem prejuizo do meio soldo que 
lhe compete.) 

.......... 30$000 .............. 360$000 

Decreto de 
11 de 

Novembro 
de 1874. 

Viuva do capitão do exercito 
José Gonçalves Meirelles, 
fallecido em consequencia de 
molestia adquirida na guerra 
do Paraguay. 

 Cópia do decreto de 11 de Novembro de 1874 concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio do Imperio de 21 de Janeiro de 1874 remettendo ao da guerra o requerimento 
documentado afim de ser processado. 
Aviso do ministerio da guerra de 10 de Fevereiro do mesmo anno ao Imperio devolvendo os 
papeis como informações favoraveis. 
Justificação no juizo dos feitos de Porto Alegre. 
Certidões de casamento e de obito do official. 
Certidões negativas de perceber a viuva pensão alguma dos cofres publicos. 
Fé de officio honrosa. 
Termo de inspecção de saúde de 27 de Junho de 1870, donde consta o seguinte: 
Idade, 51 annos; naturalidade, Rio Grande do Sul; molestia, reumatismo articular curavel. 
Attestados de haver-se o official conduzido com valor em combate, e de ter fallecido de cachexia 
paludosa adquirida no Paraguay. 
Parecer do procurador da corôa favoravel mas notando que a prova de ser a molestia adquirida 
em campanha não é official. 

1 1 

Antonio José Gonçalves.............. 500rs. ............ .............. 182$500 

Decreto de 
11 de 

Novembro 
de 1874. 

Impossibilidade de procurar 
meios de subsistencia em 
consequencia de ferimento 
recebido em combate. 

 Cópia de decreto de 11 de Novembro de 1874 concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio da guerra de 1 de Setembro de 1874 ao do Imperio solicitando a pensão. 
Termo de inspecção de saúde: 
Idade, 36 annos; naturalidade, Rio Grande do Norte; molestia aleijão da mão esquerda por 
ferimento de arma branca no punho. 

1 1 

José da Silva Rocha................... 
(menor, cessando a pensão com 
a menoridade). 

.......... 60$000 ............. 720$000 

Decreto de 
18 de 

Novembro 
de 1874. 

Filho legitimo do capitão do 
36º corpo de voluntarios da 
patria Antonio José da Silva 
Rocha, fallecido de 
cholera-morbus na campanha 
do Paraguay. 

 Cópia do decreto de 18 de Novembro de 1874 concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio da guerra ao do Imperio remettendo o processo. 
Fé de officio do pai do meaor, donde consta que prestou bons serviços e falleceu de cholera 
morbus em campanha. 
Justificação de que o menor é filho unico legitimado. 
Officio da presidencia do Piauhy de 15 de Setembro de 1872, solvendo as duvidas suscitadas. 

1 1 

Antonio Gomes Moreira, 
reformado no posto de 
alferes-graduado do 
exercito........ 

   
337$101

 
337$101 

 
Decreto de 

25 de 
Novembro 
de 1874. 

Reformado em consequencia 
de ferimento recebido em 
combate................................. 

 

Cópia do decreto de 25 de Novembro de 1854 concedendo a pensão. 
Aviso do ministerio da guerra ao do Imperio. 
Cópia da consulta do conselho supremo militar, cuja resolução foi que se concedesse a pensão 
por equidade. 

1 1 

Somma................... 900rs. 90$000 337$101 1:745$100 
    

5 5 
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PARECERES DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PUBLICA. 

 
Dispensa a estudante. 

 
Antonio Figueira requereu ser admittido a exame 

vago do 5º anno da faculdade de direito de S. Paulo depois 
de approvado no 4º anno, que diz elle, estar frequentando 
sem apresentar documento algum de matricula nos ditos 
annos, quer deste modo dispensa de frequencia obrigatoria 
em ambos, o que não se pode permittir sem infracção do 
regulamento, e embora faça exame vago, não convem 
habituar a mocidade a desobedecer e menospresar a lei, 
cujo respeito deve ser profundo e fortemente arraigado no 
coração mórmente daquelles que se destinam ao estudo da 
jurisprudencia, ainda que queiram ostentar-se superior aos 
seus preceitos; é portanto a commissão de instrucção 
publica de parecer que seja rejeitada a resolução n. 5 de 30 
de Abril do corrente anno vinda da camara dos Srs. 
deputados, salvo melhor juizo do senado. 

Sala das commissões, em 19 de Junho de 1875. – 
José M

rancisco Mendes de Paiva allega ter dado por 
molesti

75. – 
José M

osé de Siqueira Alvares Borgeth allega ser 
estuda

artins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da 
Motta. 

 
F
a mais de quarenta faltas o anno passado (1874) e 

estando matriculado no 3º anno da faculdade de direito de 
S. Paulo, o que o fez perder o anno, mas o unico attestado 
de molestia que apresenta é datado de 5 de Agosto de 1873 
e reconhecido em 5 de Setembro do mesmo anno, o que 
mostra que a molestia não teve logar no mesmo anno das 
faltas; allega mais o supplicante que tornou a matricular-se 
no 3º anno e que ao mesmo tempo frequenta o 4º anno, 
sem apresentar documento algum, requer agora permissão 
para logo depois de approvado no 3º anno poder fazer 
tambem exame do quarto, o que vae de encontro a lei que 
exige frequencia obrigatoria fundada em matricula todos os 
annos, o que não teve logar ainda, embora requeira exame 
vago, é a commissão de parecer que não seja approvada a 
resolução de 30 de Abril do corrente anno, vinda da camara 
dos Srs. deputados. 

Sala das commissões, em 19 de Junho de 18
artins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da 

Motta. 
 
J
nte da faculdade de direito do Recife, e sem 

apresentar documento algum, pede permissão para fazer 
exame vago do 5º anno, depois de approvado nas materias 
de 4º anno, que frequenta, ficando dispensado da 
frequencia do 5º. Ha varias universidades que toleram que 
os seus alumnos matriculados nellas deixem de 
frequental-as e procurem a sua instrucção onde a 
encontrarem melhor, mas sempre com a condição de 
frequentar algum dos mestres habilitados para o ensino 
particular; apresentado-se para exame na faculdade em 
que matricular-se o alumno; ora as nossas leis ainda não 
derão esta permissão, portanto convém respeital-as, não 
permittindo que a nossa mocidade as menosprese e infrinja, 
é portanto a commissão de parecer que rejeitada a 
resolução n. 12 de 30 de Abril 

do corrente anno vindo da camara dos Srs. deputados, mas 
o senado melhor resolverá. 

Sala das commissões, 19 de Junho de 1875. – José 
Martins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da Motta. 

 
Raymundo José Ferreira Valle Junior, natural do 

Maranhão, tendo completado 18 annos e 2 mezes de idade, 
quando quiz matricular-se na escola de marinha, não foi 
admittido a matricula apezar de ter approvação dos 
preparatorios necessarios, e demais approvação do 1º anno 
da extincta escola central, que não quiz continuar a seguir 
por preferir a marinha, neste caso intende a commissão que 
não é justo afastar da sua vocação ao dito Valle por tão 
pouco differença de idade, e que é de equidade que seja 
admittido a matricula do 1º anno da escola de marinha que 
frequenta como ouvinte, e que seja approvada a resolução 
n. 13 de 30 de Abril do corrente anno da camara dos Srs. 
deputados. 

Sala das commissões, em 19 de Junho de 1875. – 
José Martins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da 
Motta. 

 
O pharmaceutico Francisco de Assis Coelho Borges 

requer permissão para matricular-se no 3º anno medico e 
fazer exame depois de approvado nas materias dos dous 
primeiros annos do curso medico, estas materias são a 
base essencial da medicina e da cirurgia e vem a ser 
anatomia e physiologia, cuja frequencia exigem os 
estatutos, e como o supplicante não a teve ainda, como 
determina a lei, não julga a commissão conveniente 
dispensal-a em tal caso; é portanto de parecer que seja 
rejeitada a resolução n. 14 de 30 de Abril do corrente anno, 
vinda da camara dos Srs. deputados, sobre melhor juizo do 
senado. 

Sala das commissões, em 19 de Junho de 1875. – 
José Martins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da 
Motta. 

 
Manoel Francisco da Costa Junior approvado 

simplicite o anno passado no 1º anno do curso 
pharmaceutico, matriculou-se este anno no 1º anno do 
curso medico, mas requer matricula no segundo anno 
medico depois de approvado em anatomia que allega ter 
frequentado; não mostra com documento algum que esteja 
habilitado para o anno medico nem que aproveitasse no 
curso voluntario de anatomia que diz ter frequentado no 
anno anterior, é pois a commissão de parecer que não seja 
approvada a resolução n. 34 de 7 de Maio do corrente anno, 
vinda da camara dos Srs. deputados, mas o senado 
resolverá o que fôr mais justo. 

Sala das commissões, em 19 de Junho de 1875. – 
José Martins da Cruz Jobim. – José Ignacio Silveira da 
Motta. 

– Ficaram sobre a mesa para serem tomadas em 
consideração com as proposições a que se referem. 

Foi submettido ao apoiamento e mandado a imprimir 
o projecto do Sr. Silveira Lobo offerecido na sessão de 17 
do corrente, estabelecendo isenções do alistamento e 
serviço militar. 
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O Sr. Zacarias vae offerecer e justificar em poucas 

palavras um requerimento. 
Ha dias que os jornaes da Côrte publicaram a carta 

que se encontrou no cadaver do ex-gerente do Banco 
allemão. Este documento tem sido publicado com mais ou 
menos inexactidão. O orador, porém, possue uma cópia 
authentica, na qual encontra-se o trecho que vae ler, 
traduzindo, mas entregando para publicar-se no seu 
discurso o texto original em inglez. 

O trecho em inglez é o seguinte: 
«I gave you to understand that friends (so called) 

have tried and succeeded to abuse of my good faith.» 
Quer dizer: 
«Dei-vos a entender que intitulados amigos tentaram 

e conseguiram abusar de minha boa fé.» 
Destas expressões o publico tirou motivo para 

conjecturas de todo o genero. «Como é que o devedor de 
3.000:000$ pôde seduzir, tentou e conseguiu abusar da boa 
fé do infeliz gerente do Banco Allemão? 

O estado critico desse devedor era muito conhecido 
nesta cidade; e, pois, como é que nos apuros em que se 
achava póde conseguir de um banco, que parecia 
florescente, nada menos do que 3,000:000$ naquella 
occasião? A imaginação, pois, funccionou e funcciona 
largamente neste negocio. O devedor que a carta 
annunciava prestes a fallir e que falliu era intimo amigo do 
governo; cultivava com o nobre ministro da fazenda 
relações as mais estreitas possiveis e gozava de uma dóse 
de protecção, á que não é licito nenhum commerciante 
aspirar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E tambem tinha sido 
protector do nobre ministro da fazenda. 

O SR. ZACARIAS: – Consistiria acaso a seducção 
em collocar tambem sob as azas do nobre ministro da 
fazenda o gerente do Banco Allemão? consistiria o artificio, 
de que serviram-se para apanhar ao Banco Allemão 
3,000:000$, em estender a amizade, que o ministro 
prodigalisava a esse amigo, do qual se queria tirar tamanha 
somma? Dizem que sim. 

O gerente chegou a conceber o plano de obter o 
emprestimo de 50,000:000$, servir de intermediario para 
essa grande operação, donde lhe resultaram grandes 
proveitos; o gerente lançou na praça uma circular, alterando 
o modo de negociar do banco até então seguido, dizendo 
que não voltaria á antiga franqueza de receber dinheiro a 
juro com sahida livre, emquanto o governo não soccorresse 
a praça, lançando na circulação uma somma de 
papel-moeda capaz de supprir a deficiencia de numerario 
que se notava. Diz-se que tão cheio estava da esperança da 
emissão que chegou a encommendar para a Europa os 
bilhetes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Devia saber que o 
governo não podia dar. 

O SR. ZACARIAS: – Ha tempos o nobre senador 
pela Bahia, cuja palavra tão eloquente e autorisada não se 
tem feito ouvir nos debates, não deixa todavia de dar 
pequenos apartes com o fim de interromper a impressão, 
que possa produzir o que se diz. 

Os jornaes apresentavam, por sua vez, os planos da 
emissão de papel-moeda, confiada a qualquer dos bancos 

existentes, sobre apolices. O Banco Allemão tinha apolices 
e era sobre ellas, que pretendia emittir o triplo. 

Conhecendo taes boatos, combateu o orador esse 
plano; mas parecia-lhe que dava em corpo morto, que não 
combatia uma idéa. Comtudo, essa idéa estava na cabeça 
do gerente do Banco Allemão, e por isso encommendara 
elle já bilhetes, segundo se diz, para fazer a emissão, que 
esperava obter, do triplo do numero das apolices que 
apresentasse ao governo. Isto é o que consta dos boatos. 

Mas o orador tem um facto que faz objecto de seu 
requerimento, o qual parece mostrar intimidade entre o 
nobre ministro da fazenda e o desditoso gerente desse 
banco. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Foi uma desgraça, mas 
irrecusavel prova de brio. 

O SR. ZACARIAS: – Consta que a 12 de Fevereiro 
ultimo o gerente do Banco Allemão tomara ao ministerio da 
fazenda cambiaes na importancia de 400,000 libras; e não 
póde pagal-as immediatamente, como se compromettera, 
no curto prazo, parece que de 10 dias, decorridos da 
entrega das libras que recebeu no dia 15. Consta que, não 
pagando no dia ajustado, houve uma novação de contrato, 
em virtude da qual o gerente não pagaria de uma vez o valor 
das cambiaes recebidas, mas em tres periodos: 600:000$ 
em 17 de Março, 1,000:000$ em 9 de Abril e 2,000:000$ em 
17 deste ultimo mez. 

Houve, pois, essa novação de contrato, informa-m’o 
pessoa fidedigna, houve outra transacção, porque a 
primeira lançou-se no livro a 12 de Fevereiro para ser feito o 
pagamento 10 dias depois; mas, occorrendo a novação, o 
novo documento, ou carta que lhe era relativa, foi collocada 
sobre a primeira, não, porém, de tal maneira que se 
deixasse de reconhecer a existencia de ambas. 

A primeira obrigava o gerente a pagar 10 dias 
depois; a outra permittia-lhe esse pagamento por prazos. 

Senhores, isto é serio... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – E' triste. 
O SR. ZACARIAS: – ...é muito sério. Essa novação 

do contrato, essa mudança, em virtude da qual, o gerente 
que faltara á sua palavra, deixando de pagar no dia 
convencionado, porque as suas circumstancias eram muito 
criticas e apertadas, obteve novos favores, precisa de uma 
explicação. Constando tudo isto dos livros do banco, 
segundo dizem ha de constar tambem no thesouro o facto, 
e, se constar, ha na repartição do nobre ministro da fazenda 
uma prova de accusação contra S. Ex. 

O nobre ministro já não tinha só um protegido na 
praça, o Sr. visconde de Mauá; tinha dous: esse e o 
desditoso Ricke, porque só a um protegido um governo que 
faz um contrato dessa ordem, exigindo o pagamento dias 
depois de feito elle, daria novos prazos. Devia S. Ex. 
conhecer que essa falta de palavra era prova evidente do 
seu pessimo estado, das criticas circumstancias em que se 
achavam o protegido e o protector. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Um protegido só, obriga 
a proteger muitos outros. 

O SR. ZACARIAS: – E diz-se que dessas 400,000 
libras, 200,000 foram para aquelle a quem o desditoso ao 
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morrer qualificara de intitulado amigo, que tentara e 
conseguira abusar de sua boa fé! 

Faz, pois, este requerimento: (Le.) 
Está o orador informado de que na carta em que 

obteve a novação, o gerente argumentava do seguinte 
modo: 

As letras cambiaes de 12 de Fevereiro foram dadas 
a 26 5/8; quando fez-se a novação, estava já o cambio a 26 
7/8, obrigando-se elle a pagar sempre na razão de 26 5/8. A 
operação era vantajosa ao governo; isto é, a dilação era 
compensada pela vantagem do cambio. 

Ha de ter o senado notado que, todas as vezes, que 
se falla da extincção da agencia fiscal do Brasil em 
Montevidéo, ha uma discordancia. Debalde, pergunta o 
orador: quem extinguiu a agencia? O nobre ministro da 
fazenda nunca responde a esta pergunta; porque está 
inteiramente olvidado das datas; não quer saber de datas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Assim convém a elle e ao 
tal seu collega. 

O SR. ZACARIAS: – As datas atacam-lhe o systema 
nervoso, de maneira que não ha meio que o obrigue a 
declaral-as. 

Tem o orador todo o interesse em sabel-as, porque 
receia que em breve se sustente que a agencia foi extincta 
pelo ministerio de 3 de Agosto. 

Está convencido de que o ministerio de 16 de Julho 
não foi quem a extinguiu, mas o de 29 de Setembro de 
1870. 

O nobre diplomata, que depois assumiu a direcção 
suprema dos negocios, já naquella época propuzera a sua 
extincção; e quando não fosse assim, decretou-a, quando já 
estava collocado na posição superior que occupa. 

Nas ultimas discussões affirmou-se que o nobre Sr. 
visconde de Inhomirim, quando tomou posse do ministerio 
da fazenda, achou-a extincta. 

O SR. VISCONDE DE INHOMIRIM: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Logo, foi determinada a 

extincção no ministerio anterior. 
E' questão que o nobre presidente do conselho póde 

ellucidar em poucos dias, e fornecer ao orador bases para 
argumentar no orçamento ou fundamento para desistir 
desta circumstancia. 

Pede, portanto, em terceiro logar uma cópia do acto, 
pelo qual o ministerio da fazenda extinguiu a agencia fiscal 
do Brasil em Montevidéo. 

Esta circumstancia para o orador é secundaria. 
Como quer que fosse extincta e por quem quer que o fosse, 
isto em nada influe na questão dos depositos, que ha de 
discutir brevemente. 

Agradece ao Sr. visconde de Mauá o auxilio que lhe 
deu contra os nobres ministros, que negaram estivessem os 
dinheiros do governo em seu banco em conta corrente. 
Sustenta o orador que estavam em conta corrente e que é 
um subterfugio fallar-se em credito de dominio, como o é 
allegar-se privilegio relativamente ás cambiaes. 

O governo quer ser fiel ás suas amizades e 
protecções, contando com privilegios contra terceiros, que 
não podem reconhecel-os e que hão de combatel-os em 
todos os tribunaes. Nem nas cambiaes o governo tem 
privilegio, nem nos chamados depositos cabe-lhe a acção 
de dominio e 

reivindicação. Este ponto, porém, será discutido no 
orçamento muito breve. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

Requerimento. 
 
Requeiro que se peçam ao governo, pela repartição 

competente, os seguintes esclarecimentos: 
1º Se em 12 de Fevereiro ultimo o gerente do Banco 

Allemão tomou ao ministerio da fazenda, cambiaes na 
importancia de £ 400,000; qual o cambio, e em que prazo 
comprometteu se o dito gerente a satisfazer a respectiva 
quantia; 

2º Se o pagamento foi realisado pelo gerente do 
Banco Allemão no prazo marcado, ou se o ministerio da 
fazenda teve de, conservando a primeira data, fixar de novo 
um ou mais prazos, e de que modo se effectuou a novação 
do contrato; 

3º Uma cópia do acto pelo qual o ministerio da 
fazenda extinguiu a agencia fiscal do Brasil em Montevidéo.

Rio, 21 de Junho de 1875. – Z. de Góes e 
Vasco

ISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Co

tá ás ordens de V. Ex. 
ente 

do Co

 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Co ue a carta fallava em 
abusos

VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Co amigos, porém 
quanto

NCO (Presidente 
do Co  isso não affirmo. 
O nobr

primi no discurso, 
mas a 

e, em negocio desta natureza, 
preten

ncellos. 
O SR. V
nselho): – Sr. presidente, só conheço da carta 

escripta pelo fallecido gerente do Banco Allemão o que tem 
apparecido nos jornaes. O nobre senador diz que tem cópia 
authentica dessa carta. 

O SR. ZACARIAS: – Es
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presid

nselho): – Póde ser que ella autorise o juizo do nobre 
senador sobre a referencia, que ahi se faz ao banco Mauá...

O SR. ZACARIAS: – Positiva. 
O

nselho): – O que me consta é q
... 
O SR. ZACARIAS: – Designava-os. 
O SR. 
nselho): – ...de boa fé por parte de 
 ao banco Mauá diz sómente que este devia 

3,000:000$ e que estava prestes a fallir. 
O SR. ZACARIAS: – Não senhor. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRA

nselho): – Não vi a carta, repito, por
e senador não a quiz ler. 
O SR. ZACARIAS: – As publicações supprimiram os 

nomes dos individuos, eu tambem sup
cópia refere todos. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – E' grav
der abalar a consciencia de um homem sobre o 

infortunio de outrem. O Sr. visconde de Mauá, ou algum de 
seus socios, dará a esse respeito as explicações que julgue 
convenientes. Estou, porém, persuadido de que aquella 
casa, em suas relações com o Banco Allemão, procedeu 
como sempre, com honradez e lealdade. Os embaraços do 
Banco Allemão que levaram o seu gerente ao desespero 
tambem estão publicados. 
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O SR. ZACARIAS: – A causa do suicidio elle 
explica, foi o emprestimo de 3,000:000$000, que não se 
pagou, e nem havia esperanças de recebel-os. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Creio que este juizo é inexacto, e 
ver-se-ha da propria carta se assim é ou não. Para mim não 
é crivel que semelhante imputação se possa fazer áquelle 
respeitavel estabelecimento brasileiro. 

Presumiu o nobre senador que o gerente do Banco 
Allemão entretivesse comigo relações intimas, ou se 
tornasse meu amigo intimo pelas suas relações com a casa 
Mauá. 

E' mera presumpção do nobre senador. Nunca tive 
com o ex-gerente do Banco Allemão relações intimas. 
Avistei-me com elle poucas vezes. Sendo representante de 
uma proposta para o nosso emprestimo externo, 
necessariamente devia fallar-lhe algumas vezes, e com elle 
firmei um contrato, que não teve effeito. Esse contrato póde 
ser exhibido, e por elle se reconhecerá que o ministro da 
fazenda, longe de proteger a alguem, procurou realisar essa 
operação sob condições tão seguras e vantajosas para o 
thesouro, que os proponentes não aceitaram o contrato 
declarando que não o podiam cumprir. 

Houve a transacção do Banco Allemão, de que o 
nobre senador tem noticia até certo ponto exacta pelo que 
deprehendi do seu discurso. 

O SR. ZACARIAS: – Eu sempre fallo assim, nunca 
venho improvisar. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Felizmente nesta, como em qualquer 
outra operação, o ministro da fazenda não se receia da 
publicidade. 

O SR. ZACARIAS: – Então vote pelo requerimento e 
mande as duas transacções. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – O Banco Allemão tomou em Fevereiro 
cambiaes na importancia de 400,000 libras. Se dessas 
cambiaes deu ao Banco Mauá 200.000, como disse o nobre 
senador, fel-o sem nenhuma influencia do ministro da 
fazenda. 

O SR. ZACARIAS: – Isto não affirmo. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Mas affirmo eu... 
O SR. ZACARIAS: – Não, não affirmo que se désse 

ao banco Mauá 200 mil libras: dizem. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – O Banco Allemão gozava então, e até á 
ultima hora, da maior confiança, o nobre senador mesmo 
censurando a compra de cambiaes ao Banco Mauá, 
perguntava – porque não se tomaram ao banco Allemão, 
que tinha por si uma casa forte em Hamburgo. 

O SR. ZACARIAS: – E' verdade, em Dezembro. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Gosava e gosou sempre da maior 
confiança e creio que houve-se para com o publico 
honestamente. 

A falta de numerario já se fazia então sentir na praça, 
e elle propoz, para não difficultar seus descontos, porque 
innegavelmente era um dos estabelecimentos bancarios 
que mais auxiliavam a praça do Rio de Janeiro, e nem fazer 
pressão sobre seus devedores, pagar a importancia dos 

saques em prazos curtos e a cambio que compensasse 
essa dilação. 

Aproximando-se o vencimento do prazo declarou 
que não lhe faltavam meios para solver e seu compromisso, 
mas que o não poderia fazer sem mostrar-se exigente para 
com os seus devedores e sem restringir os seus descontos; 
consequentemente pediu maior dilação que foi-lhe 
concedida a uma taxa, que tornava a operação vantajosa ao 
thesouro e elle o cumpriu pontualmente. 

A julgarmos a posteriori poderá o nobre senador 
dizer que houve risco; mas, confesso, o desastre do Banco 
Allemão sorprendeu-me, como os outros, porque era um 
estabelecimento que gosava da maior confiança. 

O SR. ZACARIAS: – Desde a circular de Março V. 
Ex. devia conhecer o máo estado do Banco Allemão. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Perdôe-me o nobre senador. Vejo que até 
á ultima hora particulares tomaram letras na importancia de 
9.000, 10,000 libras e ainda de maiores sommas, segundo 
me consta. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto não quer dizer nada; 
acontece o mesmo com todos os bancos. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Mas felizmente elle procedeu com toda a 
lealdade, cumpriu a sua obrigação para com o thesouro e 
este thesouro não perdeu, antes lucrou com a transacção 
pela taxa do cambio. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Disse o nobre senador que eu não lhe 
tenho dado uma resposta cathegorica a respeito da agencia 
fiscal em Montevidéo. 

O SR. ZACARIAS: – Sim. Quem foi que a extinguiu? 
O acto? A data? 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Mas, Sr. presidente, eu não posso ter 
presente a data de todos estes factos. Eu disse ao nobre 
senador que a agencia fiscal não foi extincta pelo gabinete 
actual; que o gabinete anterior tambem já encontrou 
extincta essa repartição. 

O SR. ZACARIAS: – Então foi o visconde de 
Itaborahy. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Ora, o nobre senador entende que os 
ministros teem tempo apurar todas estas circumstancias. 
Pois não bastava asseverar eu ao nobre senador, com o 
testemunho do nobre visconde de Inhomerim, com o 
testemunho do nobre barão de Cotegipe, que a repartição 
fiscal de Montevidéo não foi extincta pelo gabinete actual, 
que o gabinete presidido pelo Sr. marquez de S. Vicente já 
achou esse estado de cousas? 

Depois da guerra entendeu-se que a repartição era 
escusada. Quando entrei para o ministerio já aqui estava o 
Sr. Sobreira, que era o chefe dessa repartição fiscal, 
nomeado para a thesouraria de Pernambuco; e coube-me 
fazel-o seguir para o seu destino. 

UM SR. SENADOR: – E lá chegou. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – O contrato de 1870 não era creação nova; 
anteriormente tinha havido egual contracto com o banco 
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Mauá de Montevidéo, contracto que subsistiu durante a 
guerra, ainda no tempo da administração do nobre senador. 
E as informações do thesouro provárão que durante a 
guerra o banco Mauá teve fundos de thesouro na 
importancia de mais de 150,009 £, assim como que a sua 
caixa central, e as filiaes do Rio da Prata, supprirão fundos, 
para a despeza do nosso exercito e esquadra, em somma 
superior a 100,000 £, adiantando esta somma. 

Empenha-se o nobre senador em sustentar que os 
fundos do thesouro, existentes no banco Mauá, não podem 
ser considerados como um credito de dominio. 

O SR. ZACARIAS: – Isto absolutamente não, nem 
em presença do cogido oriental. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – Ora não sei que interesse acha o nobre 
senador em tomar a si a sustentação desta these. 

O SR. ZACARIAS: – Oh! A verdade. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E' boa! 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 

do Conselho): – Mas V. Ex. porque não me deixa fallar? 
Innommoda-se com os apartes do Sr. barão de Cotegipe. 
Eu o ouvi silenciosamente e V. Ex. não me deixa fallar. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres senadores 
que não interrompam o orador. 

d

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (Presidente 
do Conselho): – O Sr. visconde de Mauá declarou na sua 
publicação que as autoridades administrativas e judiciarias 
de Montevidéo reconheceram o deposito como credito de 
dominio: é de nosso lado que deve partir a objecção ao 
direito do thesouro? Parece-me que não. 

A conta corrente é uma fórma de escripturação, 
porque tratava-se de fundos destinados para despezas, 
fundos que entravam e sahiam para essas despezas. E 
essa fórma foi estabelecida durante a agencia fiscal em 
Montevidéo, porque, como disse, o contrato com o banco 
Mauá subsistiu, ainda quando alli havia essa agencia. 

Presumio o nobre senador... Peço a S. Ex. que me 
attenda; vou responder-lhe sobre um outro ponto que me 
tinha escapado. Presumio o nobre senador que as relações 
do Banco Allemão com a casa Mauá poderiam ser 
determinadas por um interesse que derivasse da protecção 
que o ministerio da fazenda prestava aquelle primeiro 
estabelecimento, e então o nobre senador, acolhendo 
boatos disse-nos que provavelmente seria a esperança de 
obter emissão sobre apolices que levou o ex-gerente do 
Banco Allemão a prestar seu credito á casa Mauá. 

Sr. presidente, a idéa de emissão sobre apolices, ou 
por ou

, pois, o que houve ácerca de emissão. Não 
prome

smo em conferencia 
o con

 adoptou foi fazer emprestimos aos bancos 
sobre 

obre senador a justiça de cror 
que nã

u 
na sua

pprovado o 
requer

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

DEPOSITOS NO BANCO MAUA’ DE MONTEVIDÉO. 

otou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 
Zacari

do art.

ate, peço a benevola 
attençã

discussão de que se trata, como o senado sabe, 
deve v

tra forma, a necessidade de bancos de circulação, 
questão sobre que cada um discorria segundo seu modo de 
vêr, foi aventada pela imprensa e ahi muito discutida. O 
nobre senador interpellou-me nesta casa a esse respeito, 
receiando que o governo se compromettesse por essa idéa. 
Estava vivo e bem vivo o ex-gerente do Banco Allemão, que 
acabou tão infelizmente. Eu respondi ao nobre senador que 
acabou tão infelizmente. Eu respondi ao nobre senador que 
nunca me tinha passado pela mente, não já autorisar, 
porque não cabia nas attribuições do governo semelhante 
autorisação, mas concorrer para que se fundassem 

bancos de circulação unicamente sobre a base da garantia 
de apolices. 

O Banco Allemão, como se viu na sua circular, 
acretava que as circumstancias forçariam o governo e 
tambem as camaras a conceder emissão aos bancos sobre 
a garantia de apolices; e tanto assim era que esse banco 
chegou a dirigir ao governo um requerimento 
fundamentando a sua pretenção. 

O requerimento, na forma do costume (era um direito 
de petição) enviei-o á secção de fazenda, de que era relator 
o visconde de Souza Franco, a quem disse eu aqui em 
conversa: «é uma idéa, que não póde vingar; mas, como se 
trata de bancos de circulação, estimarei que V. Ex. emitta 
seu pensamento a semelhante respeito porque é materia de 
que se trata tambem nas camaras, a necessidade de 
bancos de circulação.» E o visconde de Souza Franco 
falleceu sem ter podido formular o seu parecer. 

Eis
tti, não podia prometter a ninguem o que dependia 

das camaras e o que repugnava ás poucas luzes que 
possuo sobre essa materia, e nem siquer alimentei 
esperanças de quem quer que fosse. 

Como medida excepcional, me
selho de Estado, alguem lembrou que se podesse 

permittir emissão de bilhetes em somma limitada sobre 
apolices. Creio ter ouvido a alguem esta opinião; mas não 
foi idéa aceita. 

O que se
titulos do Estado. 
Portanto, faça-me o n
o fiz promessa, nem directa nem indirectamente. 

Estou certo que ninguem podia illudir-se a este respeito. 
O ex-gerente do Banco Allemão, segundo annuncio
 circular, acreditava que as circumstancias trariam 

como necessidade indeclinavel essa medida. Se fez 
encommendas de bilhetes, fel-a por sua conta e risco, 
segundo as suas idéas e communicações para os seus 
directores de Hamburgo; não porque tivesse promessa de 
minha parte. 

Findo o debate, e posto a votos foi a
imento. 
 

 
V

as para pedir-se ao governo copia das notas trocadas 
entre a legação do Brasil em Montevidéo e o ministro das 
relações exteriores da Republica do Uruguay. 

O SR. PRESIDENTE: – Vae seguir-se a discussão 
 2º da proposta do poder executivo relativa á despeza 

do ministerio do Imperio. 
Antes de começar o deb
o do senado para antecipar algumas explicações, 

que julgo necessario dar, pelo muito respeito que tributo ao 
senado. 

A 
ersar sobre o art. 2º da proposta do poder executivo. 

Nos termos do regimento da casa, estes debates devem ser 
limitados ás disposições expressas da proposta. Os estylos 
da casa, porém, teem permittido a discussão, quando se 
trata do art. 2º dos serviços relativos a todas as demais 
verbas do orçamento e tambem de politica geral. 
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Mas, ultimamente, no meu entender, foram trazidos 
á discussão assumptos inteiramente estranhos áquelles 
que ha pouco mencionei, sem relação alguma com as 
verbas do orçamento, como os serviços do ministerio do 
Imperio e nem se quer com a politica geral. A discussão por 
tal modo é desviada das determinações do regimento, que 
me cumpre manter, e traz sempre incidentes 
desagradaveis. 

A continuar, portanto, a discussão sobre estes 
insidentes, o que hei de fazer? Cumprir o regimento, me 
dirão os nobres senadores. 

O regimento, é verdade, contém disposições muito 
efficazes para que as observações do presidente, a quem 
compete regular a ordem dos trabalhos, sejam attendidas. A 
meu vêr, porém, o meio mais efficaz é a discrição e 
benevolencia dos oradores. Além do expediente de lembrar 
ao orador a materia em discussão, eu ainda nesta casa não 
tenho usado de outro, e declaro muito formalmente ao 
senado que as disposições efficazes do regimento, que vão 
até o ponto de fazer sahir o orador da sala e suspender a 
sessão, são para mim doutrina que respeito e hei de 
respeitar sempre, mas não um preceito, que eu execute ou 
tenha de executar nunca. 

Mas as observações do presidente, ás vezes, pelo 
calor da discussão ou por qualquer outra circumstancia não 
são attendidas. Isto acontece ordinariamente em todos os 
parlamentos. Eu, porém, não posso ir além do que disse. 

A verdade é, senhores, que desviada a discussão, 
soffro 

im, a discussão vae continuar nos termos do 
regime

que quero fazer conhecer com esta 
declara

nhado muito bem. 

ISTERIO DO IMPERIO. 

o do 
Imperio, foram sorteados para a commissão que o devia 
recebe

eza 
do Imp

incommodos incompativeis com o meu estado de 
saude; e o senado não póde exigir de mim semelhante 
sacrificio. 

Ass
nto e dos estylos do senado, pondo-se de parte 

incidentes estranhos a ella, inadmissiveis, segundo o 
regimento e os proprios estylos da casa. Hei de observar ao 
orador a materia, que está em discussão; se, porém, não for 
attendido, desde já previno o senado, de que hei de pedir 
licença ao orador para interrompe-lo e ao senado para 
retirar-me. 

Mas o 
ção, a idéa para que principalmente peço a attenção 

do senado, é que não se veja desrespeito ao mesmo 
senado, nem falta de consideração ao orador, ou seja 
membro desta casa, ou seja ministro que vier assistir ás 
nossas discussões. A consideração que deve a cada um, eu 
a conheço bem; não faltarei a ella (muitos apoiados), 
porque sei comprehender os deveres da elevada posição 
que a benevolencia do senado me confiou. 

O SR. PARANAGUA’ E OUTROS: – E tem 
desempe

 
ORÇAMENTO DO MIN
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministr

r, os Srs. Nunes Gonçalves, visconde de Nitherohy e 
Teixeira Junior, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido 
no salão, com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Continúa em discussão a 
proposta do governo orçando a receita e fixando a desp

erio para o exercicio de 1875 – 1876, na parte 
relativa ao ministerio do Imperio. 

Cumpre-me observar aos nobres senadores 
(peço-lhes permissão para isto) que a discussão deve ser 
limitada á materia do orçamento e aos outros assumptos, 
que segundo os estylos da casa teem sido admittidos. Mas 
os incidentes, que ultimamente occuparam a attenção do 
senado, segundo o meu entender, talvez errado, mas que é 
o que deve prevalecer emquanto o senado não resolver o 
contrario (apoiados), não vem bem a esta discussão e; 
portanto, não permittirei que continue nesse terreno. 

O SR. CORRÊA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, a declaração que V. Ex. acaba 
de fazer, obriga-me a pedir muito respeitosamente uma 
decisão. 

Não foi trazido ultimamente ao debate nenhum facto, 
com relação ao orçamento do Imperio, sobre o qual eu deva 
explicações. Mas, como o nobre senador por Minas Geraes 
contestou alguns factos, que convidou-me a expor, de sua 
administração em Pernambuco, e nessa contestação 
pareceu S. Ex. querer collocar-me na posição de quem 
traria ao debate factos inexactos, eu só tinha necessidade 
de confirmar o que disse. Se a discussão neste terreno é 
cabida, eu fallarei. 

O SR. PRESIDENTE: – Traria contestações... A 
discussão nesse terreno, no meu juizo, talvez errado, não 
vae bem. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Bem; eu vou dar ao senado uma prova de 
docilidade, que nunca deixei de ter. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Bem. 
O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 

Imperio): – Hei de ter occasião opportuna para mostrar que 
(é compromisso solemne que contraio) não trouxe ao 
debate nenhum facto que não possa provar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ha de ter sempre a 
devida resposta. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – Mas desde que se reconhece a inconveniencia 
deste debate, eu declaro que reservo-me para outra 
occasião; não insistirei nesses factos; assevero, porem, que 
disse com plena convicção com plena verdade o que o 
senado ouvio. (Muito bem.) 

O SR. ZACARIAS: – Não apoiado; isto é uma 
retaliação encapotada. Faltou ao compromisso; não é 
exacto o que disse. Tem a imprensa, recorra a ella. 

O SR. POMPEU: – Sr. presidente, volto ao debate 
do orçamento, e desta vez mais desanimado e receioso: 
desanimado, porque vejo a inutilidade de nossos esforços, 
sinto que as nossas vozes echoam no deserto, não 
remediam o mal presente, nem demovem o governo do seu 
proposito. Ao contrario parecem que irritam os nobres 
ministros e os tornam mais obstinados. Receioso, por que 
temo, Sr. presidente, que exprimindo-me com calor de 
minhas convicções, algumas proposições me escapem que 
possam de alguma maneira desagradar aos honrados 
ministros, a quem protesto sempre o maior respeito. 
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Sómente, por obedecer a um dever tanto mais 
imperioso, quanto mais resumido vai sendo o numero 
daquelles que representam aqui o prescripto partido liberal; 
só, digo, para obedecer a este dever, apezar do abatimento 
do meu espirito e da fraqueza de minha saude, animo-me a 
vir ajudar aos meus honrados amigos neste inutil protesto. 

A fouce da morte, Sr. presidente, vae 
acelera

R. ZACARIAS E OUTROS SENHORES: – 
Apoiad

R. POMPEU: – ...desta tribuna, eu por mim e em 
nome 

quem será? Em 
breve, 

rre a cada 
um de 

 Sr. presidente, que 
venho 

ra a 
mais im

es e contribuem para encargos do 
Estado

a cousa séria; e tanto não o é que, apezar do 
preceit

: – E tanto não é uma cousa séria o 
orçame mpo de 
sobra, 

r. presidente, se é um crime para o 
partido

e Francisco I, ao 
saber 

as 
quizera

damente estreitando o pequeno circulo dos liberaes 
neste recinto, semelhante ao cajado de Tarquinio, parece, 
de preferencia, procurar as cabeças mais elevadas e mais 
queridas; ainda ha pouco fez desapparecer dentre nós um 
dos mais imminentes vultos que ornavam este recinto, o 
incansavel estadista, o orador infatigavel, unico que teve a 
gloria de, durante uma sessão inteira, arrostar e combater 
uma camara adversa, emfim o distincto patriota, o grande 
cidadão, Bernardo de Souza Franco, á cuja saudosa 
memoria... 

O S
o. 
O S
do partido liberal de minha provincia tributo a mais 

respeitosa homenagem. (Apoiados.) 
Hontem foi Souza Franco: amanhã 
se o governo não se apressar a introduzir aqui o 

terço com que pretende esmolar o partido liberal, verá o 
silencio que tanto deseja reinar nestas raras cadeiras, que 
ainda restam aos representantes da idéa liberal. 

Antes, porém, que chegue a nossa vez, co
nós o dever de não abandonar seu posto. 
O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – E' por isto,
hoje trazer este tributo, ainda que fraco e inutil. 
Sr. presidente, a lei do orçamento é por ventu
portante funcção de uma assembléa representativa, 

a sua razão de ser. Nos paizes aonde este systema e 
seriamente executado o exame e discussão desta lei que 
faz o inventario dos serviços publicos e dos meios de 
satisfazel-os, constituem não só um dever, mas uma 
necessidade indeclinavel, porque a nação que se compõe 
de contribuintes, quer saber quaes são os serviços que se 
decretam em seu nome, como são executados, quaes os 
meios de que se lança mão, como o governo applica o 
producto dos tributos arrancados da algibeira do povo e 
tambem como o governo garante a liberdade do cidadão, 
protege, faz respeitar a nação dentro e fóra do paiz; emfim, 
como o governo promove ou auxilia a prosperidade do paiz.

E' com estas condições, Sr. presidente, que se 
constituem hoje as naçõ

. 
Entre nós, senhores, bem sabemos que o orçamento 

não é um
o constitucional, ha cinco annos que existe esse 

governo, e só tem feito passar ou discutir dous orçamentos 
normaes. 

O SR. ZACARIAS: – Este ministerio um só. 
O SR. POMPEU
nto, que o anno passado, tendo o governo te

não fez passar nem em uma nem em outra camara o 
seu orçamento; e, convocando extraordinariamente uma 
sessão carissima, a pretexto de concluir essa 

lei, o orçamento, até agora ainda o não fez. E nem se diga 
que o governo não podia conseguir da camara dos Srs. 
deputados a discussão em tempo do orçamento do Estado, 
por quanto se póde obter de seus amigos que 
apressadamente se discutisse a lei do subsidio para 
pagamento da sessão extraordinaria, porque não poderia 
conseguir que elles estendessem seu patriotismo de sua 
algibeira até o thesouro publico para que se concluisse o 
orçamento do Estado? 

Dirá talvez o governo que a nação não se importa 
com lei de orçamento, e trará como prova o facto allegado 
na outra camara pelo illustrado Sr. Paulino de Souza, de 
que este governo tem despendido cerca de 120:000,000$ 
além dos orçamentos votados pelas camaras; dirá talvez 
ainda que a prova de que a nação não se importa com o 
orçamento é que o governo expede um aviso 
antecipadamente mandando que as estações fiscaes em 
todo o imperio continuem as cobranças dos tributos sem lei 
dirá ainda que a nação importa-se tão pouco com lei de 
orçamento que vê com indifferença o governo, por 
condescendencia, abrir o thesouro publico a seus amigos. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – Mas, Sr. presidente, não é 

exacto que a nação olhe com indifferença esse estado de 
cousas. Note o senado, note o governo que, desde o 
Amazonas até o Prata levanta-se pela imprensa uma voz 
unanime protestando contra os actos do governo, que no 
parlamento, ainda que resumidas sejam as vozes daquelles 
que protestam contra o procedimento do governo, não teem 
sido menos energicas em ambas as camaras contra seus 
desmandos. 

Dizem, porém, os senhores do governo que isto 
denota impaciencia e ambição do partido liberal para subir 
ao poder. Eu lhes perguntaria desde quando é um crime 
para o partido liberal aspirar ao poder; perguntaria aos 
senhores do governo se este paiz pertence só a um partido, 
que não representa talvez a quarta parte da nação, e se o 
resto da nação deve ser considerado como uma tribu de 
ilhotes da Grecia ou dessas pariás da India, a quem só é 
dado o direito de pagar tributo de suas algibeiras para os 
desperdicios do governo ou de seu sangue para o exercito.

Eu perguntaria, S
 liberal aspirar á direcção do poder, desde que, 

constituindo este paiz uma nação organisada segundo o 
systema representativo, é licito aos partidos regulares 
revezarem-se alternativamente no poder. 

A historia, Sr. presidente refere qu
da celebre bulla de Alexandre VI, que traçava um 

meridiano ideal, dividindo entre o rei de Portugal e o de 
Hespanha, os paizes que se tem descobrindo, perguntara 
ao embaixador de Castella pelo testamento de Adão por 
que quizera ver a verba em que o nosso protoparente legara 
as descobertas futuras somente aos dois soberanos da 
Hespanha e de Portugal, excluindo todos os outros. 

Eu não peço ao governo, o testamento de Adão, m
 que elle apresentasse o pacto fundamental, com 

que se constituiu este paiz chamado – Brasil, e, em que 
estivesse escripto que elle pertencesse sómente a um só 
pequeno partido chamado – conservador e, que ficassem 
privados de todas as vantagens sociaes tres ou quatro 
quintas partes da nação; quizera saber se sómente deve 
caber o poder 
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a esses privilegiados, se os onus e encargos publicos 
sómente devem pertencer ao resto da nação, e as 
vantagens aos taes bem aventurados que compoem 
apenas a quinta ou a quarta parte della. 

O SR. JAGUARIBE: – Esta é a questão; esta 
questão arithmetica é que é preciso ventillar. 

O SR. POMPEU: – E nem se diga, Sr. presidente, 
que esse bemaventurados gozam eternamente o poder, 
porque a vontade da nação assim se manifesta pela sua 
representação. Não, senhores; isto não se póde dizer em 
face do nosso paiz e nem em face mesmo do estrangeiro 
que nos conhece, porque todos no Brasil, e fóra do nosso 
paiz estão convencidos e perfeitamente sabem que as 
camaras, que os ministerios desta terra só dependem de 
uma vontade. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – Mas, Sr. presidente, não é a 

impaciencia ou a ambição dos liberaes o que faz levantar 
este protesto geral ou indignação contra o estado em que o 
governo tem lançado a nação. Senhores, a convicção 
profunda do desbarato em que tem cahido o paiz provem de 
que todos veem que o governo tem obrado de tal sorte que 
contra elle conspiram todos os elementos da ordem moral, e 
até, Sr. presidente, da ordem physica, porque infelizmente 
as inundações e a peste vindo com o seu cortejo lugubre 
aggravar o estado deploravel do nosso paiz. 

Na ordem religiosa, Sr. presidente, é sabido que ha 
mais 

á existe. 
do de perturbação 

das c

a questão da causa ou da origem dessa 
perturb

III, 
quando

esidente, o que observo? 
 multi

ntos e tão numerosos em todas as partes 
do Imp

mpeiro 
que se

 Imperio levanta-se a imprensa e as 

de dous annos o governo, por uma politica 
incomprehensivel perturba a consciencia do catholico 
brasileiro; estabeleceu uma luta deploravel, cujo resultado 
não se póde prever; sequestrou-nos daquella paternal 
protecção ou sympathia da Santa Sé, e até estamos 
ameaçados de um schisma. 

O SR. ZACARIAS: – J
O SR. POMPEU: – Desse esta
onsciencias temos passado até ao estado de 

desordem material. Sabe-se que, em consequencia dessa 
luta do governo com os representantes do poder espiritual, 
já alguns Srs. bispos estão processados e condemnados; 
seus vigarios ou cabidos, da mesma sorte; já o governo 
lançou mão de medidas fortes para deportar uma porção de 
religiosos; e finalmente já surgiu uma desordem, que, ao 
menos se disse, ter por causa o influxo das idéas religiosas.

Não entro Sr. presidente, pelos motivos que já 
alleguei, n

A

ação; mas seja-me licito perguntar ao nobre ministro 
até onde nos quer levar com esse estado de cousas? 
Quando restabelecerá a ordem, pela qual anceião os 
espiritos, entre o Estado e a Igreja? Eu perguntaria, se 
quizesse entrar nesta questão já tão debatida, se o governo 
está com effeito persuadido seriamente de que os 
reverendissimos bispos condemnados cometterão um 
crime punivel com as penas que elles estão soffrendo? 

Creio Sr. presidente, que os honrados ministros 
dirão a esse respeito como o celebre ministro de Luiz X

 mandou condemnar o marechal Marillac. O senado 
sabe a anedocta, Richelieu, depois da condemnação de sua

victima, dizia: «E' preciso que Deus tenha concedido aos 
magistrados mais luzes do que aos outros homens para que 
elles achassem no marechal motivos condemnação.» 

Eu tambem, se não receiasse de alguma maneira 
offender aos honrados juizes que julgaram aos Revs. 
bispos, a quem protesto todo respeito, aventuraria que o 
governo dirá a mesma cousa em relação a esses juizes: «E' 
provavel que Deus lhes concedesse mais illustração do que 
aos outros homens, para que elles achassem tão grave 
crime nos Revs. bispos.» 

E crime, Sr. presidente, de que ordem? Crime 
passivel de galés, quando o acto de desobediencia, á um 
aviso do governo, não podia implicar mais do que um 
simples crime de desobediencia. 

Mas deixo de parte este assumpto em que não 
quero, ao menos nesta occasião, entrar. 

Eu, dizia que todos os elementos de ordem moral se 
tem conspirado contra o governo e infelizmente contra o 
paiz que elle dirige desastrosamente; ahi está a perturbação 
da ordem religiosa de que acabo de fallar, ahi está a 
perturbação economica que affecta os maiores interesses 
do paiz, os bancos fallindo, a lavoura agonisando e todas as 
outras industrias do paiz que dependem do soccorro e da 
protecção da lei. 

Ahi está o que se passa na ordem civil: os 
presidentes de provincia em luta aberta com as assembléas 
provinciaes, de que dá noticia o relatorio do honrado 
ministro. Não menos de 15 assembléas provinciaes tem 
conflictos travados com os presidentes por causa de 
sancção de lei; e isto, é apenas uma parte insignificante da 
perturbação que se observa nas administrações provinciaes 
porque sabe o senado quanto essas administrações tem 
decahido e rebaixado o governo, a ponto de lançarem as 
provincias no estado de fallencia em que se acham e de 
desordens que tem surgido em algumas. 

Na ordem judiciaria, Sr. pr
plicidade de juizes, é verdade, mas justiça carissima, 

quasi inaccessivel hoje ao pobre, em consequencia do 
celebre regulamento de custas que torna os pleitos 
custosissimos, e que tem suscitado um clamoroso protesto 
de quasi todos que infelizmente tem de recorrer ao fôro. 

Quanto á policia e segurança individual, os 
attentados são ta

erio que até o meu honrado collega pela provincia do 
Ceará que ainda em 1873 contestou aqui a asserção da 
multiplicidade dos crimes e procurou demonstrar então, que 
elles não augmentavam naquella proporção crescente que 
eu indicava, hoje convencido do contrario apresentou no 
senado uma indicação, ou requerimento, solicitando do 
governo informações para saber qual a causa que tem dado 
logar a esses innumeros attentados contra a vida e 
propriedade que abundam em todas as provincias. 

O que nos resta mais, Sr. presidente? Ah! senhores 
resta ainda alguma cousa de mais sinistre, este pa

 annuncia para o Sul do Imperio, que nos ameaça ou 
de uma grande humilhação ou de uma guerra inevitavel, 
será a ultima calamidade que nos legará este governo fatal.

Sr. presidente, é em presença do concurso de tantos 
males que vão arrastando quasi ao abysmo o paiz, que por 
toda a parte do
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vozes, ainda que poucas, dos liberaes nas duas casas do 
parlamento. 

Não é pois, Sr. presidente, por ambição ou por 
impaciencia do poder, pois, não é elle tão digno de cobiça 
no estado em que se acha. 

E o que nos tem dado, Sr. presidente, este governo 
em compensação do absolutismo, ou antes despotismo 
com que tem governado este infeliz paiz ha cinco annos? 

Sabe, V. Ex. que alguns governos que teem 
sequestrado a liberdade dos povos, em compensação de 
seu absolutismo ou despotismo, teem dado certas 
vantagens materiaes ás nações escravisadas Napoleão I, 
como sabe V. Ex., usurpou o governo da França, 
sequestrou as suas liberdades, mas, ao menos, 
deslumbrou-a com a gloria com obras esplendidas e 
monumentos que tornaram a França a primeira nação da 
Europa, até que, infelizmente sua gloria se eclypsou nos 
campos de Waterloo, e a França teve de pagar depois caro 
este despotismo dourado. 

Napoleão III fez a mesma cousa; sequestrou as 
liberdades publicas; mas, em compensação, além de 
engrandecer o territorio da França, proporcionou certo bem 
estar á população pobre, fortuna de que a França se 
lisongeára até que tambem teve aquelle usurpador de 
affogar a sua gloria nos pantanos de Sedan e, por 
consequencia, tambem de pagar caro o seu despotismo 
inglorio. 

Porém, Sr. presidente, o que é que, em 
compensação ao sequestro que tem feito o governo do 
Brasil de todas as nossas liberdades, tem dado á este paiz? 
Será porventura a gloria... (Eu receio usar de alguma 
expressão que possa offender aos honrados ministros.) 
Será porventura a gloria dessas cambiaes ou desses 
depositos do Rio da Prata, de tantos milhões perdidos por 
condescendencia? Será a banca-rota das provincias, fructo 
tambem de condescendencia? Em compensação da perda 
de nossas liberdades será esse estado de miseria ou 
abatimento da agricultura, de todos os ramos da industria o 
que constitue o bem estar do povo? Será essa perturbação 
dos espiritos em consequencia dessa questão religiosa, que 
nos ameaça de um schisma, e quem sabe se de desordens 
materiaes ainda mais graves? 

E’ pois, Sr. presidente, por motivos muito justos, e 
não por ambição nem por impaciencia, como dizem os bem 
aventurados da situação, que o partido liberal se ergue á 
protestar contra um estado de cousas que ameaça levar o 
paiz ao abysmo, porque este Brasil não é só daquelles que 
o desfructam, pertence tambem aquelles que por elle dão 
sua bolsa e seu sangue. 

Feitas estas considerações geraes, permitta o 
senado que entre em algumas apreciações de alguns 
ramos dos serviços publicos. 

O nobre ministro do Imperio disse na outra camara 
que não largaria o poder, emquanto não executasse o seu 
programma: quizera perguntar ao honrado ministro o que é 
que elle entende precisamente por seu programma. Se bem 
posso comprehendel-o, deve ser a execução do plano de 
reformas que S. Ex. annunciava ás camaras em 1872 no 
seu relatorio. Esse plano de reformas se referia a quasi 
todos os serviços publicos da administração; comprehendia 
cerca de 13 serviços que S. Ex. pretendia reorganisar. 

Eu já tive occasião de enumeral-os aqui em 1873, e 
me recordo que versavam: 

Primeiro sobre o conselho de Estado; segundo a 
administração provincial; terceiro municipal; quarto reforma 
do acto addicional; quinto reforma eleitoral; sexto reforma 
do ensino superior creando universidades; septimo 
elevação do professorado primario; oitavo o 
aperfeiçoamento do methodo do ensino primario; nono a 
liberdade do ensino particular; decimo preparar o ensino 
obrigatorio; decimo-primeiro regular o patrimonio do 
instituto dos meninos cégos; decimo-segundo reorganisar o 
serviço da saude publica; decimo-terceiro determinar as 
fontes de receita para as escolas industriaes. 

Ora, pergunto ao nobre ministro, em que altura deste 
programma se acha S. Ex., se já executou metade delle ou 
ao menos alguma parte? Tanto quanto sei, Sr. presidente, 
porque estou ainda pouco informado do que se passou no 
paiz, pois estive ausente mais de um anno; tanto quanto sei 
parece que S. Ex. até hoje só fez alguma reforma no ensino 
primario e no ensino secundario, e promoveu a reforma da 
lei eleitoral que está apenas votada na outra camara; e 
reforma que, segundo dizem mesmo aquelles que por ella 
votaram, peiora o nosso desacreditado systema eleitoral. 
Mas emfim, trataremos disso quando vier ella ao senado. 

Se S. Ex. protesta não retirar-se do poder emquanto 
não co

e 
reform

 o seu 
system

uas ordens de serviços, uma politica e outra 
admini

de ver

mpletar o programma de suas reformas, então direi 
que guardada a proporção do tempo que até hoje lhe teem 
custado as reformas feitas, ainda que S. Ex. tenha a idade 
de Mathusalem, não será capaz de chegar ao fim dellas. 

Pergunto mais a S. Ex. se abandonou o seu plano d
a do conselho de Estado, que consistia em 

augmental-o em mais 50% de seu pessoal isto é, eleval-o a 
18, e crear auditores, isto é, restaurar os antigos consultores 
que foram julgados inuteis, para crear uma escola de 
administração, donde queria tirar administradores para os 
diversos serviços publicos. 

Pergunto mais a S. Ex. se abandonou tambem
a de reforma provincial que consistia em crear um 

conselho ao lado do presidente, subdividir a presidencia em 
vice-presidencias, como os subprefeitos em França, e 
dividir a administração das provincias em duas categorias, 
uma puramente politica, outra puramente administrativa. 

Se S. Ex. tinha em vista dividir a administração das 
provincias em d

strativa, porque é que fez das presidencias das 
provincias simples beneficios dos seus amigos, e porque 
manda de seis em seis mezes um presidente para cada 
provincia? Se o honrado ministro quer que a administração 
provincial guarde certa tradicção de serviços, porque não 
conserva esses presidentes por mais tempo? e se quer que 
elles sejam tambem administradores, e não só agentes 
eleitoraes, para que consente que elles se internem tanto 
pela politica provincial, e se façam ou chefes de partidos, ou 
instrumentos dos chefes politicos amigos do governo? 

Eu noto, Sr. presidente, que com effeito em outros 
paizes aliás mais politicos do que o nosso, as 
administrações locas são quasi permanentes. Admirei-me 

 em França que es oitenta e tantos prefeitos do 
Imperio continuam desde o tempo de Napoleão até hoje, 
apenas 
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tendo sido demittidos durante a republica cerca de 20 ou 30. 
E' porque lá essas autoridades locaes são mais 
administradoras do que politicas, não são encarregadas de 
fazer eleições, nem de proteger os amigos do governo; 
entretanto que no nosso paiz, os presidentes vão sómente 
fazer politica nas provincias, vão sómette cuidar do 
interesse politico e particular dos seus amigos, ou vão 
desfructar esses beneficios, como outro qualquer donativo 
com que o governo mimosea seus amigos ou protegidos. 

Com relação á instrucção publica eu folgo de 
reconhecer no honrado ministro o zelo que tem mostrado 
pela instrucção primaria. Reconheço que S. Ex. tem feito 
alguma cousa no interesse de desenvolvel-a; mas observo, 
e permitta S. Ex. que nesta parte não esteja de accordo com 
o seu modo de pensar, dous defeitos no plano de S. Ex. O 
primeiro é que o nobre ministro excitando a acquisição de 
capitaes para fundar escolas publicas, mediante honras que 
distribue, applica sem lei esses donativos, esses capitaes a 
obras, aliás uteis e apparatosas, que revelam mais luxo 
neste serviço do que satisfação de uma grande 
necessidade. 

Eu entendo, Sr. presidente, como aqui já foi dito pelo 
honrado senador pela Bahia, que esses capitaes, uma vez 
entrados no thesouro, embora doados para um fim 
determinado, são patrimonio da nação; só uma lei póde 
determinar o modo de sua applicação. Concedo que sejam 
despendidos com a instrucção publica, fim á que foram 
destinados, não a arbitrio de quem quer que seja, mas em 
virtude de uma lei que assim determine e regule. 

Esta é a 1ª observação que faço com relação a taes 
donativos. 

Em segundo logar observo que os edificios que o 
nobre ministro tem mandado construir, comquanto sejam 
vistosos e dignos desta capital, principalmente para o 
estrangeiro vêr esses palacetes destinados ás escolas 
primarias, parecem-me excessivamente despendiosos, e 
fora das circumstancias em que se acha o nosso paiz. 

Todos sabem, Sr. presidente, que em todas as 
cousas, quer na ordem particular, quer na ordem publica 
deve haver certa graduação logica de que não se póde 
prescindir, sem faltar pelo menos ás regras do bom senso, 
ou prudencia. 

E' dever nosso fazer primeiramente o que é 
necessario, em segundo logar o que é util, em terceiro o 
agradavel. 

E' esta a ordem logica que o bom senso ensina para 
satisfazer as necessidades da vida individual ou nacional. 

Se ainda não temos o necessario, se o nobre 
ministr

com esses elementos poderiamos 
perfeit

fornecidos no relatorio do 
honrad

o livre do Brazil, é segundo diz o governo 
de 10:

as primarias, 
freque

feccionei com os dados do 
relatori

o diz no seu relatorio que não ha casas bastantes 
para a 

instrucção primaria nesta Côrte, se as mesmas casas que 
se tem alugado para esse serviço, além de carissimas, são 
acanhadas e improprias, porque rasão se hão de consumir 
400 ou 500:000$ em construir tres ou quatro palacetes, em 
vez de se edificarem dez ou vinte casas em boas condições, 
ainda que modestas? 

O governo devia principiar por satisfazer o 
necessario, depois viria o util e afinal chegaria ao agradavel 
ou o luxuoso. Mas voltar a pyramide, collocar para a cima a 
sua base, é inverter a ordem das cousas, que a prudencia 
prescreve, é um proceder que não póde merecer a 
approvação de quem presa o bom senso. 

O nobre ministro em seu relatorio, deu-nos uma 
noticia não completa, mais ou menos detalhada do estado 
da instrucção primaria e secundaria na Côrte e provincias. 
Esta informação, porém, que dá ao corpo legislativo não é 
sufficiente, para formarmos um juizo do estado da 
instrucção publica. Faltam-nos os elementos que nos 
mostrem os resultados da creação dessas escolas que se 
teem multiplicado e mesmo de approveitamento das 
matriculas dos alumnos. Em segundo logar, não nos diz 
emquanto importa ás provincias e ao Estado a manutenção 
dessas escolas; e se os sacrificios que fazem as provincias 
e estado, são bem compensados pelo resultado obtido. 

Sómente 
amente apreciar os esforços que tem empenhado o 

governo, cuja intenção louvo nesta parte, para promover a 
instrucção primaria no paiz. 

Segundo os dados 
o ministro, a instrucção primaria em todo o Imperio 

dá os resultados que consignei em um mappa que não leio 
para não tomar tempo ao senado. Peço, porém, que seja 
inserido em meu discurso; porque tem por fim demonstrar 
as minhas idéas. 

A populaçã
014,000 tirados dos mappas publicados, e da obra 

official para a exposição de Vienna. 
Existem no Imperio 5,559 escol

ntadas por 156,422 alumnos, a proporção, pois, da 
população escolar com a população absoluta livre é de um 
alumno por 65 habitantes. E' uma relação muito baixa. Não 
ha Estado nenhum na Europa em que a relação dos 
alumnos para a população não seja de 1 para 8, ou, como 
na Belgica e Hollanda, de 1 para 6. Todavia se este 
resultado é exacto, se esses matriculados aproveitam, já é 
uma não pequena vantagem. 

Eis o mappa que con
o official que confirma o que venho de dizer. Será 

exacta essa população, e o numero dessas matriculas? E' o 
que não sei e de que tenho mais de um motivo para duvidar.
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HABITANTES 
 
 

Publicas 

 
 

Particulares 

 
 

Total 

 
 

Publicos 

 
 

Particulares 

 
 

Total 
 

Alagôas................................. 912.268 128 94 222 5.674 950 6.624 47 
Amazonas............................. 75.000 50 5 55 1.472 122 1.594 52 
Bahia..................................... 1.180.000 384 30 414 14.943 1.286 16.229 72 
Ceará..................................... 659.773 234 7 241 10.150 67 
Espirito Santo........................ 49.478 99 27 126 1.580 140 1.720 34 
Goyaz.................................... 250.000 85 7 92 2.424 75 2.499 96 
Matto Grosso......................... 43.750 30 17 47 1.109 196 1.305 41 
Minas Geraes........................ 1.450.000 656 109 765 21.553 961 22.514 64 
Pará....................................... 360.000 206 41 247 8.790 1.454 10.244 34 
Parahyba............................... 270.000 130 10 140 3.303 298 3.601 72 
Pernambuco.......................... 930.000 531 116 647 5.526 769 6.295 156 
Piauhy................................... 220.000 63 9 72 1.752 191 1.943 118 
Rio de Janeiro....................... 1.655.105 553 102 655 16.034 2.295 18.329 88 
Rio Grande do Sul................. 50.000 205 123 328 9.131 4.485 13.616 40 
Rio Grande do Norte.............. 229.959 96 46 142 3.416 1.385 4.801 47 
Santa Catharina..................... 144.818 95 27 122 2.736 903 3.639 39 
S. Paulo................................. 825.000 554 59 613 14.274 1.321 15.595 52 
Sergipe................................... 285.000 132 17 149 4.815 432 5.247 54 
Paraná................................... 110.000 91 24 115 2.341 562 2.903 37 
Maranhão............................... 450.000 140 9 149 4.854 382 5.236 85 
Municipio da Côrte................. 224.105 78 110 188 6.008 6.080 12.088 18 
 
Somma................................... 
 

10.314.256 4.490 989
 

5.529 141.885 24.287 156.422
 

65 
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Não sei quanto custam ao Estado estas escolas 
porque no relatorio não vem dado algum a esse respeito, 
mas noto que com relação ao municipio da Côrte a 
instrucção primaria e secundaria é summamente cara, 
importa, segundo o relatorio ou pelo orçamento em 
discussão em 660:441$ para 324 alumnos da instrucção 
secundaria matriculados (posto que só ficassem 260, e 
6008 das escolas primarias, de maneira que vem a custar 
107$122 cada alumno. Não ha paiz algum civilisado em que 
a instrucção seja tão cara como na capital do Imperio! Mas, 
como disse louvo ainda assim o esforço que tem feito o 
honrado ministro para promover a instrucção primaria, 
embora com maiores sacrificios, porque a primeira 
necessidade de um povo que aspira o bem estar da 
civilisação é a educação, e instrucção, ao menos a 
rudimental. Desse esse baptismo de luz ao povo; elle 
saberá conquistar o mais para sua felicidade. 

Quanto aos exames que o nobre ministro mandou 
proceder nas provincias para habilitar os pretendentes aos 
estudos dos cursos superiores, só tenho a fazer uma 
observação, e é que em regra o curso superior onde se quer 
matricular o estudante é a quem compete verificar a 
capacidade do pretendente, porque o curso superior é o 
responsavel pela instrucção que adquire o alumno admittido 
a cursar suas aulas. 

Sendo assim, parecia que era mais regular deixar 
aos cursos superiores a attribuição de conhecer as 
habilitações daquelles que os querem frequentar. Todavia, 
como nesta Corte havia, já uma mesa de exames 
preparatorios independente dos cursos superiores, onde se 
preparavam candidatos aos cursos superiores do Imperio, 
não vejo razão para que essa faculdade não se estendesse 
tambem ás provincias; assim haja cautela para que se não 
abuse. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – Eu quizera perguntar tambem ao 

honrado ministro o que é feito do projecto da creação da 
provincia de S. Francisco de que ha dous annos se tratou 
aqui com tanto empenho e até foi objecto de 
recommendação especial no discurso da Corôa? Porque o 
governo arrefeceu no empenho que tinha em 1873 de fazer 
passar essa lei e principalmente depois que mandou tomar 
nas diversas localidades e repartições informações que 
habilitassem não só ao corpo legislativo como ao proprio 
ministerio a conhecer da vantagem ou desvantagem dessa 
creação? Se por essas informações o governo 
convenceu-se da inutilidade da medida, era justo que 
fizesse retirar o projecto que se acha na ordem dos 
trabalhos do senado, se pelo contrario entendeu que 
semelhante creação era conveniente, tanto que foi objecto 
de recommendação da Corôa, porque razão não tem 
promovido a discussão a adopção desse projecto? 

ch

Noto que não é a primeira vez que se faz a Corôa 
recommendar ao corpo legislativo medidas que o governo 
descura de promover. Ahi está a recommendação de 
restricta economia, a que o governo responde, aceitando 
emendas ao orçamento, augmentando a despeza. 

Pergunto tambem o que tem feito o governo, com 
relação ás circumscripções provinciaes. 

Segundo o relatorio do honrado ministro, diversas 
provincias estão contestando á respeito de seus limites; 
sobre 

isto ha conflictos entre umas 15 ou 16 provincias, com grave 
prejuizo para boa administração, o serviço publico nessas 
provincias. 

Ora, quando o governo despende sommas fabulosas 
com diversos serviços publicos muito contentaveis, se não 
inuteis, porque razão não se interessa em levantar quanto 
antes a carta geral do Imperio, para descriminar bem as 
provincias existentes, ou para propor uma circumscripção 
de provincias, mais razoavel do que a que existe? 

Com effeito, Sr. presidente, é sentida hoje 
geralm

a apuração do censo, por que li no 
relatori

irector 
daquel

sta repartição 
ama

 não fossem 
sufficie

ente a inconveniencia das grandes provincias que 
temos no Imperio com relação ás menores que pelas 
grandes ficam assombradas. Porque disso resulta que as 
grandes provincias absorvem a attenção do governo, e 
todas as suas vantagens; que as pequenas provincias ficam 
esmagadas debaixo do peso da influencia das grandes. E' 
assim que uma provincia, por exemplo, como a Bahia ou S. 
Paulo, que já teem estradas de ferro geraes, obtem ainda 
garantia para mais duas ou tres estradas menores, quando 
as provincias secundarias ou as de terceira ordem apenas 
obtem, a muito custo, garantia para uma estrada 
indispensavel, e esta garantia não lhes aproveita porque 
depende de outras condições, ou favores, a que o governo 
não tem querido attender em prejuizo do interesse dessas 
provincias, da igualdade que deve haver entre todas. 

Com relação á estatistica, desejava perguntar ao 
nobre ministro o estado d

o do director dessa repartição de 4 de Maio de 1874, 
que estavam apuradas as populações das provincias do Rio 
Grande do Norte, Alagôas, Espirito-Santo, Paraná, Santa 
Catharina, Matto-Grosso e municipio da Côrte; e dizia então 
o illustrado director da mesma repartição que até o fim do 
anno de 1874, isto é, dahi a 8 mezes, estaria apurado o 
censo de todas as provincias. Entretanto, Sr. presidente, a 
10 de Maio de 1875, isto é, não 8 mezes depois, mas 12, o 
nobre ministro em seu relatorio nos dá como apurados 
sómente estas mesmas provincias já mencionadas e 
apenas mais duas, Ceará e Goyaz. 

Como é, pois, que durante um anno só se apuraram 
mais as populações de duas provincias quando o d

la repartição assegurava que em oito mezes estaria 
completa a apuração de todo o Imperio? 

Outra observação que tenho de fazer a este respeito 
é a seguinte: porque razão, Sr. presidente, e

da – de estatistica –, tão dispendiosa ao Estado não 
se occupa com este trabalho que lhe diz respeito, isto é, 
com a apuração do censo? 

Concordo, Sr. presidente, em que os 10 ou 12 
empregados da repartição de estatistica

ntes para esse trabalho material e urgente da 
apuração das listas de familia; mas com auxiliares, como 
ella os tinha já em numero de 30, poderia facilmente dar 
conta desse serviço. Entretanto o governo, dispensando a 
repartição, commetteu aos empregados della, mediante a 
remuneração de 25 rs. por pessoa apurada, esse mesmo 
serviço para elles o fazerem em horas vagas ou em suas 
casas. Pois esses empregados que vencem um ordenado 
alto do Estado para o trabalho ordinario da repartição de 
estatistica não podiam fazer na propria repartição um 
serviço que lhes competia e podem fazel-o em suas casas 
mediante uma remuneração particular? 
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Mas isso não é tudo, Sr. presidente; estou informado 
e por pessoa que tem tido parte nesse serviço, de que os 
empregados da repartição de estatistica, empreiteiros do 
governo, mediante 25 rs. por pessoa apurada, 
sub-empreitaram esse mesmo serviço a alguns moços 
mediante 15 rs. por pessoa, lucrando elles 10 rs. liquido 
sem trabalho. Note V. Ex. a moralidade deste negocio. Sei 
tambem do modo porque se faz essa apuração, que não 
inspira confiança alguma de exactidão: o moço que me 
referiu esse facto, tambem contou-me que os 
sub-empreiteiros recebem as listas de familia para apurar, 
e, quando muito, sommam o numero absoluto dos 
individuos de que ellas se compoem, e, depois distribuem á 
calculo pelos diversos dizeres a população de uma 
provincia. 

Por exemplo, a provincia A tem 100,000 habitantes; 
elles sommam os 100,000 e calculam mais ou menos deste 
modo: metade é do sexo masculino, metade do sexo 
feminino e fazem a distribuição; tantos tem esta idade, 
tantos outra tal idade, e fazem a distribuição e tantos são 
pretos, tantos são pardos, tantos brancos e fazem a 
distribuição! E’ assim que se tem realisado esse serviço tão 
sério. Sei disto porque me informou como já disse, uma 
pessoa que nelle tem parte. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado; estava 
presente quando isso foi referido ao nobre senador. 

O SR. POMPEU: – E’, portanto, Sr. presidente, mais 
uma mentira official que se está fazendo, e uma mentira 
custosissima, porque essa apuração do censo não póde 
andar em menos da 1,000 contos, e para que? Para dar um 
resultado inteiramente negativo. 

Eu já desconfiava da exactidão da apuração do 
censo na Côrte, por um facto que vou referir. Eu li na Europa 
publicada a apuração do censo da provincia do Ceará, de 
que já tinha nota, e então reconheci que a apuração feita 
aqui excedia de alguns milhares de habitantes. O 
ex-presidente do Ceará, o Sr. Wilkens de Mattos, 
commetteu lá a apuração das listas de familia, dessas 
mesmas que para aqui vieram, a um homem muito 
intelligente, muito zeloso, muito capaz de fazer esse 
serviço; e esse individuo, fazendo a apuração com o mesmo 
cuidado que costuma empregar em todos os serviços de 
que se incumbe, achou um resultado inferior em alguns 
milhares de habitantes a esse que se verificou na Côrte. 

O SR. ZACARIAS: – Cresceram na viagem. 
fiança 

na apu

 a este respeito foi 
então 

. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
 de meu 

honrad

em nossa 
presen

EU: – De que serve, portanto, Sr. 
preside

O SR. POMPEU: – Ora eu que tinha plena con
ração feita no Ceará, não pude deixar de desconfiar 

da exactidão da apuração feita na Côrte e desde então 
fiquei com esta suspeita. 

Chegando aqui e conversando
que soube do modo porque está se fazendo a 

apuração. 
O SR
O SR. POMPEU: – Invoco o testemunho
o coIlega e amigo senador pelo Maranhão que acaba 

de apoiar-me, se o que estou dizendo não é a pura verdade, 
se elle não viu como eu esta asserção. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Foi dito 
ça, e a mais de uma pessoa tenho ouvido a mesma 

cousa. 
O SR. POMP
nte, responder-se 1,000:000$ com este serviço? 

Eu contava, Sr. presidente, que o primeiro censo no 
Brasil desse um resultado inexacto, porque este trabalho 
feito mesmo em paizes muito adiantados nunca são 
completos; fosse inexacto, não pela apuração, e sim pelas 
listas de familia; mas não contava que a apuração fosse 
feita com este deleixo. E me disse mais a mesma pessoa, 
que a apuração era feita com tanta rapidez que chegou-se 
um dia a apurar 70,000 pessoas em uma turma de quatro 
homens... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – Com effeito. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Só de uma 

commissão. 
O SR. POMPEU: – ...e que até o empreiteiro deste 

trabalho achando que os rapazes iam muito depressa, á 
vapor (riso), limitou o numero, ordenou-lhes que não 
fizessem a apuração tão rapidamente. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – Então era a 
olho. 

O SR. POMPEU: – O nobre ministro respondeu-me 
outro dia com relação á eleição municipal do Crato, para o 
que chamei a sua attenção, que os papeis tendentes á 
reclamação, feita pelos habitantes daquelle importante 
municipio paravam ainda em poder do conselho de Estado.

Perdôe-me o honrado ministro ainda uma 
observação. Sabe S. Ex. que em Fevereiro se bem me 
recordo de 1873 depositei na secretaria dos negocios do 
Imperio uma representação documentada sobre este 
objecto, e nesse dia tive a honra de fallar com S. Ex. e 
chamar sobre isto sua attenção. Dias depois conversando 
com o director da repartição do Imperio o já fallecido 
conselheiro José Vicente Jorge a este respeito, me disse 
que os papeis havião sido examinados na secretaria e 
concluia-se pela nullidade da falsa eleição que aliás estava 
prevalecendo no Creto. Passados dias encontrei-me com o 
nobre ministro nesta casa discutindo o orçamento do 
lmperio. S. Ex. disse-me então que os papeis tinhão ido ao 
conselho de Estado. Passou-se o anno de 1873, passou-se 
o de 1874, estamos em meiados de 1875 e ainda agora diz 
o honrado ministro que os papeis estão no conselho de 
Estado! Pergunto eu quando é que se quer decidir esta 
questão. 

O SR. CORREA DE OLIVEIRA (Ministro do 
Imperio): – O que assevero ao nobre senador é que os 
papeis foram á secção do conselho de Estado e que era 
relator o Sr. marquez de Sapucahy, e que ainda não 
voltaram de lá. 

O SR. POMPEU: – Mas quando o governo pretende 
resolver esta questão? Essa camara em serviço no Crato, 
finda o seu tempo ordinariamente, creio que no fim do anno; 
por consequencia a decisão seria post factum. Não seria, 
pois, melhor, mais regular, se ha tanto trabalho, se é tão 
difficil decidir esta magna questão, consultando-se tantas 
vezes o conselho de Estado, não seria mais regular mandar 
que a camara anterior, como se costumava proceder 
antigamente, continuasse a exercer suas funcções, pondo 
de parte a actual camara! intrusa, filha de uma fraude 
escandalosa? 

Entretanto, Sr. presidente, diz-se na provincia do 
Ceará segundo cartas que dalli recebo, que ha aqui quem 
mande garantir que a decisão da falsidade da eleição do 
Crato não terá logar senão depois de findo o tempo do 
exercicio daquella camara... 
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O SR. ZACARIAS: – Ao menos assim parece. 
O SR. POMPEU: – ...porque se quer que aquella 

camara intrusa ainda seja a que faça a apuração das 
eleições segundo a lei eleitoral que existe. Não sei se com a 
passagem da reforma do nobre ministro, que despensa as 
camaras locaes desse serviço, se resolverá a questão da 
validade daquella camara. 

Sr. presidente, não quero, como disse da outra vez, 
entrar na questão religiosa por motivos que então adduzi, e 
ainda mais porque noto que o publico já recebe com 
desfavor o debate sobre esta materia. Todavia, sem infringir 
o preceito que me impuz, peço licença ao senado para dizer 
poucas palavras com relação a dous pontos de que me 
occupei no meu primeiro discurso. 

Entrando nesta casa, Sr. presidente, a primeira 
cousa que feriu meus ouvidos, e causo-me impressão 
desagradavel foi a negação do padroado da Corôa, isto é 
contestar-se a legitimidade do exercicio deste direito, que 
até hoje não tem sido contestado, á Corôa brasileira. Então, 
Sr. presidente, não pude suster-me; o senado se recorda 
que fiz algumas observações no sentido de apresentar um 
protesto contra semelhante asserção. Entendo que o direito 
do padroado não é um direito politico que procede da 
soberania nacional, mas é um direito accidental adquirido á 
Corôa do Brasil e por ella exercido tão legitimamente, como 
o exerceu a corôa portugueza; é um direito que figura na 
nossa constituição legitimamente, por que o art. 5º da 
constituição, mandando que continuasse a religião 
catholica, apostolica romana, fel-o como existia na antiga 
monarchia portugueza, por isso que o Brasil até então parte 
integrante daquella monarchia, por sua independencia 
apenas formava uma separação politica. Por consequencia, 
o art. 102 da constituição do Imperio, determinando as 
attribuições que competem á Corôa do Brasil, como 
padroeiro não fez mais que consignar um facto adquirido ha 
longos seculos, aceito expressa ou tacitamente pelo poder 
espiritual. 

s

Disse mais, Sr. presidente, e sustento que ainda 
quando o art. 5º da constituição do Imperio que fez 
continuar a religião catholica no Brasil como existia em 
Portugal, com todas as suas condições, não fosse bastante 
para convencer aquelles que contestavam a legitimidade do 
exercicio do direito do padroado entre nós, ahi estava a 
prescripção desse direito permittida pelo concilio de Trento.

Eu lerei a dis
s

posição do concilio a este respeito. 
be, 

naquel

ida razão 
determi

até mandava respeitar os 
padroa

residente, não se podia, nem 
e pó

do senador pelo Maranhão, 
que rej

e que a rejeição da 
bulla P

 DE ALMEIDA: – Isto é novo. 
 bulla 

obre 

roado 
d

: – A bulla concedia o grão mestrado 
sob cla

ria a concessão; porque passou de Portugal para o 
Brasil c

O padroado funda-se, como o senado sa
les principios estabelecidos pelo direito canonico, 

isto á, da fundação, protecção, dotação do beneficio, o que 
não basta por si para constituir padroado quanto á porção 
de jurisdicção espiritual de que gosa o padroeiro, mas que 
constitue padroado desde que o poder espiritual a Santa 
Sé, expressa ou tacitamente consente. O concilio de Trento 
prescreveu regras pelas quaes deviam permanecer os 
verdadeiros padroados e abrogarem-se os intrusos 
determinando na secção 25ª, cap. 9 e seguinte: 

«Para que em todos se observe a dev

conce

na o santo concilio que o titulo de direito do 
padroado seja por fundação ou doação; o qual se mostre 
como authentico documento e o mais que requer o direito, 
ou tambem com multiplicadas apresentações, que excedam 
á memoria dos homens.» 

Por consequencia, consignou o principio da 
prescripção para a acquisição desse direito, principio que 
como sabe o senado vigora tanto nas leis canonicas como 
nas civis para acquisição de direitos. 

E note o senado que o concilio mandando abrogar 
dar como nullos todos aquelles padroados que não se 
mostrassem habilitados com certas condições, fez todavia, 
esta excepção quanto aos padroados reaes por motivos 
muito valiosos, embora talvez comprehendidos na regra 
estabelecida (lê): 

«Todos os mais padroados (diz o canone do concilio 
no logar citado) em beneficios assim seculares como 
regulares, ou parochiaes, ou dignidades, ou quaesquer 
outros beneficios na Igreja cathedral, ou collegios, ou 
faculdades e privilegios concedidos tanto com força do 
padroado, como com qualquer outro direito, de nomear, de 
eleger, presentar para aquelles que vagam (exceptos os 
padroados sobre as igrejas cathedraes; e exceptos outros 
que pertencem ao imperador e aos reis e outros eminentes 
e supremos principes, que tem direito de imperar em seus 
dominios, se entenderem de todo abrogados e annulados.)»

Assim, o concilio 
dos das corôas, dos soberanos temporaes, embora 

podesse sobre elles haver duvidas e dar-se por abrogados, 
se não fossem exercidos por soberanos temporaes, que 
imperam em seus dominios. 

Por conseguinte, Sr. p
de impugnar seriamente a existencia legal do 

padroado na Corôa do Brasil. 
Disse, porém, o honra
eitada a bulla de Leão XII, de 15 de Março de 1827, 

Prœclara Portugali, concedendo ao imperador do Brasil o 
grão mestrado das ordens religiosas; que o governo do 
Brasil, recusando a concessão dessa bulla, recusava o 
padroado, e que, portanto, não o tinha. 

Sr. presidente, noto primeirament
rœclara Portugalia, concedendo o grão mestrado das 

ordens religiosas ao Imperador do Brasil, não importava a 
rejeição do padroado régio que competia ao soberano que 
exercendo-o com o mesmo direito que o monarcha 
portuguez. 

O SR. MENDES
O SR. POMPEU: – ...e tão pouco a rejeição da
o grão mestrado de ordens que não existem com 

effeito no Brasil não prejudicou o direito soberano... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tinha o pad
ido pela bulla. 
O SR. POMPEU
usulas que não tinham razão de ser no Brasil. 
Pois quanto ao padroado da Corôa não era 

necessa
om a religião catholica da mesma maneira, porque lá 

existia. Tanto o governo o possuia (e esta é a 2ª observação 
que faço) que desde o tempo do Sr. D. Pedro I, como 
principe regente e depois Imperador, como durante o 
reinado do Sr. D. Pedro II, o governo tem usado desse 
direito, como legitimamente lhe competindo; logo não 
recusou... 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E porque 
rejeitam-nos beneplacitos, declarando que teem por si e 
que não depende da Santa Sé? 

O SR. POMPEU: – Não sei se empregam essas 
expressões. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então V. Ex. não 
tem lido os beneplacitos? 

O SR. POMPEU: – O padroado da Corôa é o mesmo 
que existia em Portugal e que passou para o Brasil. 

Estou de accordo com o nobre senador quanto ao 
principi

ARIAS: – Nada temos por herança; as 
propria

o foi 
exercid

a minha 
opinião

dor pelo Maranhão, meu amigo, 
o Sr. V

ao prov
 o nobre senador pelo 

Maran

 
legislaç

 SR. POMPEU: – Como pois dizer-se que esse 
alvará 

o que o padroado é direito accidental e não direito de 
soberania nacional. Mas existe no Brasil desde que fez 
parte da monarchia portugueza; passou para nós como a 
religião catholica. 

O SR. ZAC
s leis portuguezas vigoram por lei expressa. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Esse padroad
o sempre por concessão pontificia. 
O SR. POMPEU: – Tanto mais procede 
, quanto sendo o Brasil independente ha mais de 

meio seculo, o seu governo tem usado sempre desse 
direito, e aquelle, a quem compete fiscalisar, o tem 
reconhecido e respeitado. 

Outro honrado sena
iera da Silva, sustentou a este respeito outro principio 

com o qual não posso concordar. S. Ex. referiu que a 
soberanos temporaes nos paizes em que existe diversidade 
de cultos reconhecia-se certa soberania ecclesiastica, que 
lhes dava o direito de intervirem nos negocios da Igreja. Se 
o nobre senador quer por essa soberania entender o 
denominado jus circa sacra ou jus cavendi, direito de 
protecção e vigilancia que exercem os soberanos em favor 
de seus subditos, comprehendo, e tem razão; mas note o 
senado que esse direito de inspecção é um direito 
puramente negativo, um modo de impedir, de obstar etc., 
emquanto o do padroado tem alguma cousa de positivo; 
porque por elle se exerce certa jurisdicção espiritual que só 
póde ser concedida pelo supremo poder espiritual, e neste 
caso o direito do padroado não póde proceder só do direito 
temporal de protecção dos subditos. 

O outro ponto de que fallei, e a que volto, refere-se 
imento das parochias. 
Sobre este assumpto

hão a quem primeiramente me referi, emittiu quatro 
proposições que me causaram verdadeira sorpreza. A 
primeira foi que o alvará de 14 de Abril de 1781 e por 
conseguinte a lei de 22 de Setembro de 1828 são 
documentos illegitimos, absurdos, abusivos e usurpadores.

Ora, Sr. presidente, ha quasi um seculo figura na
ão portugueza e brasileira esse alvará, em virtude 

do qual e da lei de 22 de Setembro de 1828 se regula o 
modo de provimento dos beneficios menores de 
conformidade com o preceito do concilio. Até agora ainda se 
não levantou uma voz que protestasse contra a legitimidade 
ou mesmo contra a conveniencia dessas leis que como 
sabe o senado fundam-se mesmo no concilio de Trento. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O
e essa lei são usurpações? 

Eu já tive occasião de lêr ao senado as palavras do 
illustrado Sr. marquez de Olinda a respeito desse alvará, e é 
nesse discurso que vem tambem citadas as palavras do 
bispo D. José Caetano de Azevedo Coutinho. As lerei outra 
vez para o senado conhecer, o que pensavam a respeito 
deste alvará, não só um bispo illustrado, como tambem um 
dos homens mais eminentes do paiz pelo seu saber, 
especialmente nas materias canonicas e por outros muitos 
titulos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Confronte V. Ex. o 
alvará com as bullas da ordem de Christo. 

O SR. POMPEO: – Dizia o Sr. marquez de Olinda 
(lendo). Não pensava assim o muito illustrado D. José 
Caetano de Azevedo Coutinho, que, fallando deste alvará 
em mais de um logar, o elogiou, chamando justas, santas, 
excellentes as providencias que elle dá. 

«Agora cumpre notar que este alvará usurpador está 
sendo recommendado todos os dias pelo governo, e está 
sendo invocado todos os dias por todos os bispos! Nestas 
propostas, que elles fazem para o provimento dos 
beneficios, lé vem – na conformidade do alvará das 
faculdades. Não sei como se pode suppor um alvará 
usurpador com esta execução tão expontanea!» 

«Agora mostrarei como o bispo Azevedo Coutinho 
tinha razão de dizer: «Providencias santas e justas preciso 
de dar esta explicação.» 

Por conseguinte, vê o senado o apresso em que 
tinham não só um bispo illustrado, como o nobre marquez 
de Olinda, este alvará, e portanto a lei de 22 de Setembro 
de 1828, que é uma confirmação da disposição deste 
alvará. 

A outra proposição do nobre senador que me 
sorprehendeu é que a questão dos concursos não se deve 
apreciar pelo que manda o concilio, porém sim pelo que 
entendem os bispos. 

Ora, desde que o concilio de Trento determinou que, 
para bem das almas, fossem providos os beneficios 
eccIesiasticos mediante concurso em poucos dias, e, desde 
que o governo tanto de Portugal como do Brasil, em 
consequencia desta sabia disposição do concilio, regulou o 
modo pratico deste provimento, para poder exercer a 
apresentação, que, como padroeiro, lhe compete, desses 
beneficios, como se póde dizer que esta questão de 
concursos não respeita, não interessa, não póde ser 
decidido em virtude do concilio, porém sim pela 
conveniencia dos bispos? 

Pois então só os bispos são que conhecem da 
conveniencia da execução de uma lei que interessa tanto ao 
poder temporal, como espiritual? 

Pois então a letra do concilio ou da lei tem um 
sentido duplo, um para todos entenderem e supporem que 
aquillo é que é exposição legal, e outro occulto pelo qual só 
os bispos conheçam da vantagem ou opportunidade da sua 
execução! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O competente 
para isto é Summo Pontifice, e elle tem approvado as 
medidas que os bispos tem tomado a este respeito. 

O SR. POMPEU: – Não posso comprehender, nem 
admitir semelhante doutrina, sem que fique inteiramente 
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annullado o poder da Corôa de apresentar para beneficios 
ecclesiasticos do Estado que aliás é quem os dota. 

A outra proposição é que não é o governo 
competente para julgar se os bispos cumprem ou não os 
seus deveres deixando de abrir concursos e sim o Pontifice. 
Não pensei ouvir semelhante asserção entre nós! Assim 
nem talvez na republica do Equador. 

Pois o governo do Brasil, a quem tomo aqui como 
representante do Estado, que funda as igrejas, dota, e paga 
com o suor do povo este serviço; o governo do Brasil cuja 
Corôa tem o direito de apresentar esses beneficiados, não 
póde saber... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Reclame ao 
Summo Pontifice, que é o unico competente. 

O SR. POMPEU: – ...não tem o direito de investigar 
se a lei é ou não executada? Não comprehendo semelhante 
principio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pois admira. 
O SR. POMPEU: – O soberano pontifice tem 

jurisdicção espiritual sobre todos os catholicos, mas não 
póde preterir o direito dos soberanos temporaes, por 
conseguinte o nosso, de examinar se as leis que regulam 
essa materia são, ou não cumpridas, de não consentir que 
parochias fiquem vagas ou preenchidas inteiramente contra 
a lei. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Para isso ha o 
Summo Pontifice, reclame delle. 

O SR. POMPEU: – E’ por isso, Sr. presidente, que 
receio do que se chama Igreja livre no Estado livre. Não é 
porque eu impugne o principio em si; o principio é 
verdadeiro, é legitimo, sei que nos tres primeiros seculos a 
Igreja viveu no Estado e não livre e dispensou a protecção 
dos soberanos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A Igreja sempre 
teve a protecção de Nosso Senhor Jesus Christo desde o 
primeiro seculo, até o ultimo. 

O SR. POMPEU: – Bem; mas nos tres primeiros 
seculos não precisou da protecção do Estado, e viveu 
brilhantemente independente. 

Sei, que em alguns Estados ha a Igreja livre, 
independente do estado temporal como nos 
Estados-Unidos, na Suissa, na Italia. Mas receio que nas 
condições actuaes de civilisação do nosso paiz, este 
principio posto em pratica não produza um resultado 
contrario áquelle que outros esperam; receio que se crêe 
um partido theocratico, como existe infelizmente na 
Republica do Equador, partido que possa influir nos 
destinos do paiz, e que reduza o governo a uma mera 
theocracia; receio mesmo que se crêe desde já um partido 
poderoso, com caracter religioso, que perturbe a acção do 
governo, como acontece na Belgica. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ o que hoje se 
torna preciso entre nós para sustentar a religião. 

O SR. POMPEU: – Já ouvi outro dia, como agora o 
nobre senador pelo Maranhão dizer que hoje é necessario 
que exista esse partido religioso para influir no governo do 
Estado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 

O SR. POMPEU: – E’ por isso, repito, que eu receio 
a execussão do axioma. – A Igreja livre no estado livre, não 
porque elle não seja verdadeiro – não porque não tenha de 
principio um dia no mundo inteiro, mas por causa das 
condicções actuaes da nossa civilisação porque temo, 
reinar, que se forme um partido theocratico que consiga 
dominar o governo do paiz. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pois V. Ex. 
acredita no partido theocratico?! 

O SR. POMPEU: – Não existe elle na republica do 
Equador? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não, senhor; é um 
governo que sabe ser catholico, os outros não sabem. 

O SR. POMPEU: – Que sabe ser catholico como V. 
Ex. entende... 

A outra proposição do nobre senador que tambem 
surprehendeu-me, foi que o governo quer parochos 
collados para introduzir a anarchia. Não sei, Sr. presidente, 
se o governo actual quer parochos collados para esse fim. 

Com effeito, de certo tempo a esta parte, o governo 
tem tratado dos negocios ecclesiasticos de maneira que faz 
suppor, que não tem tido muita prudencia; tem realmente 
anarchisado. Mas, como eu entendo que os parochos 
collados são uma condição de regularidade, não só 
segundo os principios canonicos, como segundo as leis 
civis, não posso admittir a proposição do honrado senador, 
de que o governo quer parochos collados para introduzir a 
anarchia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Parochos collados 
com o art. 8º do codigo do processo?! 

O SR. POMPEU: – Sempre entendi, Sr. presidente, 
que quem quer a ordem, quer a execução perfeita das leis 
por que é ella uma condição de ordem; ora, se o governo 
quer nesta parte a execução do concilio, se quer a 
execução das leis civis, que quer a ordem e não a anarchia 
regem essa materia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O fiscal de 
execução do concilio é o Summo Pontifice. 

O SR. POMPEU: – Disse o honrado senador que os 
parochos collados ou os beneficios menores importam a 
anarchia; mas neste caso S. Ex., para ser logico, devia 
tambem suppor que os beneficios maiores, os bispos 
importam a anarchia e neste caso devia querer não bispos, 
porem simples vigarios apostolicos demissiveis á vontade 
do Pontifice, porque os bispos podem tornar-se 
independentes. 

Sim, se o nobre senador quer que os parochos não 
sejam coIlados para dar-se sempre a dependencia 
immediata entre o superior ecclesiastico e seu funccionario 
inferior, isto é, para que o bispo possa em todo tempo 
remover demittir os parochos, então... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não, senhor; 
queremos sómente liberdade para a Igreja. 

O SR. POMPEU: – ...o nobre senador tambem devia 
querer, pela mesma razão, a mesma dependencia do bispo 
para com o soberano Pontifice; e por conseguinte não 
bispos, porém e simples prepostos ou governadores dos 
bispados. 
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Sr. presidente, nunca ouvi dizer que da execução 
das leis resultasse anarchia, portanto não posso deixar de 
estranhar as proposições do honrado senador, quando 
dessa maneira impugna a necessidade da execução do 
Concilio e das leis civis. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ao contrario quero 
que se execute o concilio. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Legem habemus. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Est modus in 

rebus. 
O SR. POMPEU: – Se por ventura a lei canonica e a 

lei civil não são boas, se os Srs. bispos ou o nobre senador 
entende que é mais conveniente aos interesses da Igreja 
que os parochos sejam de simples nomeação e demissão 
dos bispos, então revoguem-se o concilio de Trento e as leis 
civis; mas antes desta revogação, não posso qualificar sua 
preterição senão como um abuso, de que o governo deve 
tomar medidas para reivindicar a lei e o direito da Corôa. 

E’ demais, Sr. presidente, se os bispos acham 
padres

 – Para não repetir o 
caso d

m se diga Sr. presidente, que 
não e

EIDA: – Temos 
infelizm

 ...bastava attender-se a que de 
1861 p

a 
a prete

 – Não apoiado, não 
é pret

SR. POMPEU: – Sr. presidente, não entrarei nas 
outras 

 aptos para empregar nessas freguezias vagas, 
padres que satisfazem ás suas vistas, por que rasão não 
preveem canonicamente estas freguezias com esses 
mesmos padres? por que razão não os submette á 
concurso, a fim de dar-lhe o provimento vitalicio e satisfazer 
o preceito canonico e civil? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:
o bispado da Mariana. 
O SR. POMPEU: – Ne

xistem no clero brasileiro sacerdotes capazes de 
exercer o cargo de vigario: porquanto, ainda quando fosse 
verdade, contra o que protesto, que até 1861 não havia 
padres habilitados para as parochias... 

O SR. MENDES DE ALM
ente grande falta. 
O SR. POMPEU: –
ara cá os bispos foram autorisados com tudo quanto 

necessitavam para fundar seminarios, e nestes 14 annos 
devem ter já obtido um clero sufficientemente habilitado 
para o provimento dessas parochias. Era pois já tempo de 
executar o concilio e leis do Imperio, se o motivo de sua 
preterição era o supposto de falta de clerigos habilitados. 

Por consequencia não se explica de maneira algum
rição obstinada que se tem feito em alguns bispados 

de não prover as parochias. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA:
erição obstinada, é o interesse da Igreja que o 

reclama. 
O 
questões relativas aos negocios ecclesiasticos que 

se tem debatido neste tempo; somente quiz explicar as 
proposições aqui enunciadas outro dia com relação a estes 
dous pontos, isto é, ao padroado regio, ou padroado 
imperial e ao provimento das parochias. Quanto áquelle, eu 
não podia ouvir como brasileiro, apezar de sacerdote 
catholico, que se contestasse á Corôa do Brasil a 
legitimidade do exercicio de um direito que lhe pertence 
incontestavelmente; quanto a este desde que tomei assento 
no senado tenho sempre pugnado em favor do clero para 
que os 

bispos não continuem na pratica abusiva de deixarem as 
freguezias vagas por muitos annos ou simplesmente 
providas por vigarios interinos dimissiveis á sua vontade. 
Entendo que isto é não só um mal para as freguezias e para 
os fieis, como é um mal para as igrejas sujeitas as 
contingencias das interinidades, e um mal principalmente 
para esses sacerdotes que além de ficarem sujeitos a 
demissão... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Peior é prover as 
freguezias com parochos inconvenientes. 

O SR. POMPEU: – E não ha as leis canonicas e civis 
que punam os máos? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não ha, o art. 8º 
do codigo do processo acabou com ellas. 

O SR. POMPEU: – Além de ficarem os parochos 
interinos em uma condição inferior, porque ficam sujeitos á 
vontade e capricho dos bispos de os demitirem quando 
quizerem, accresce que ficam prejudicados em sua 
congrua, porque sabe o senado que segundo a 
interpretação do thesouro só se paga meia congrua aos 
parochos interinos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. deve 
queixar-se ao governo porque o parocho collado suppõe o 
processo ecclesiastico perfeito e não abolido como se acha 
pelo art. 8º do codigo do processo. 

O SR. POMPEU: – O nobre senador entende que 
pelo art. 8º do codigo do processo, o processo ecclesiastico 
desapparece, e os parochos e mais sacerdotes não podem 
ser castigados; entretanto hoje se levanta um clamor geral, 
em todo o Brasil contra o decreto de 28 de Março de 1857 
que arma os bispos de um poder discricionario que não 
precisa do codigo do processo, nem do codigo criminal, 
nem de canones, nem de ouvir o sacerdote para, não só 
prival-os de seus beneficios como de suas ordens. Não é 
portanto o codigo do processo um embaraço para a punição 
de um parocho que não cumpre com seus deveres, porque 
tem leis civis que punem os crimes civis, e não obsta que o 
bispo a puna independente do codigo, mesmo por essa 
tremenda faculdade que tem de suspendel-o ex-informata 
consciencia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. invoca o 
governo para as materias religiosas. 

O SR. JAGUARIBE: – Como invocou a autoridade 
dos bispos para os vigarios remissos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O fiscal do concilio 
de Trento é o Summo Pontifice. 

O SR. POMPEU: – Porém, o governo é tambem 
fiscal das leis do paiz... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é. 
O SR. POMPEU: – ...é porque é o Estado quem dota 

a Igreja, que subvenciona o culto... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. POMPEU: – Se o estado é quem funda, é 

quem paga, este serviço, com que direito, portanto, havia o 
Summo Pontifice de sómente prover as parochias quando 
quizesse, e só competisse ao Estado pagar este serviço, 
sem ao menos poder informar-se do modo porque se faz 
este serviço? 
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O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não temos esta 

soberania ecclesiastica. 
O SR. POMPEU: – Pois então a assembléa geral 

ou as assembléas provinciaes que dotam as igrejas, que 
as fundam, que pagam os funccionarios ecclesiasticos, 
não teem o direito de examinar se este sacrificio que faz o 
Estado, que fazem as provincias, é bem ou mal 
compensado pelo fim a que é destinado? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O juiz mais 
competente para isto é o Summo Pontifico. 

O SR. POMPEU: – Primeiro que se ouvisse o 
Summo Pontifice se a parochia tal devia ser ou não 
provida, que tempo seria preciso? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Elle é quem 
governa a Igreja e não o Estado. 

O SR. POMPEU: – Não, Sr. presidente, entendo 
que o honrado senador não teem rasão nesta parte. 
Cumpra-se a lei, cumpra-se o concilio e nós teremos 
restabelecido a ordem que o nobre senador entende ser a 
desordem, teremos restaurado a paz e a concordia entre 
o Estado e o poder ecclesiastico que todos desejamos. 
Estou fatigado, e bem que tenha ainda de tratar da 
salubridade publica, não posso mais por hoje, termino 
aqui. (Muito bem, muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PRETENÇÃO DE M. C. DIAS. 
 
Entrou em 3ª discussão a qual ficou encerrada por 

falta de numero para votar-se a proposição da camara 
dos deputados n. 16 permittindo ao 2º escripturario da 
thesouraria de fazenda da provincia do S. Paulo, Manoel 
Corréa Dias, ser dispensado do serviço da repartição 
sómente nas horas das aulas da faculdade de direito da 
mesma provincia. 

 
PETIÇÃO DO ALFERES H. E. DE MEDEIROS. 

 
Seguiu-se em 3ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada a proposição da mesma camara 
n. 102, autorisando o governo para mandar pagar os 
vencimentos que reciama o alferes Hermogenio Eloy de 
Medeiros. 

 
TRANSFERENCIA DO CAPITÃO MIGUEL V. DE A. 

FIGUEIRA. 
 
Seguiu-se igualmente em 3ª discussão, a qual 

ficou pelo mesmo motivo encerrada, a proposição da 
mesma camara n. 103, autorisando o governo para 
transferir para a arma de infanteria o capitão Miguel Victor 
de Andrade Figueira. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiu-se em 3ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 54, concedendo um anno de licença a 
Manoel Carneiro de Souza Lacerda. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente, se 
bem ouvi a exposição de V. Ex. pareceu-me que V. Ex. 
declarava que a proposição vinda da outra camara 
concedia ao empregado a que ella se refere um anno de 
licença com duas terças partes de seus vencimentos; que, 
indo esta proposição ao exame da commissão de 
pensões e ordenados, apresentara a commissão uma 
emenda para que esse empregado somente se 
concedesse o ordenado, e que esta emenda fora 
approvada pelo senado. 

Sendo, pois, este o facto, peço licença ao senado 
para recordar-lhe que, ainda ha pouco, concedemos a 
empregados que estavam em circumstancias identicas ás 
deste, licenças com duas terças partes dos seus 
vencimentos. Não parece, portanto, conforme a justiça 
indefectivel do senado que o empregado de quem se trata 
deixe de obter igual favor. 

Nas recebedorias de rendas geraes, a maior parte 
dos vencimentos de empregados consiste nas 
porcentagens resultantes da cobrança que elles fazem; os 
ordenados são limitados, da mesma fórma que são 
limitados os ordenados dos empregados das alfandegas, 
sondo a maior parte dos seus vencimentos proveniente de 
porcentagens. 

Ora, se ao empregado da alfandega de 
Pernambuco Luiz de Carvalho Paes de Andrade, se 
concedeu licença com duas terças partes dos seus 
vencimentos, por uma resolução que foi sancionada o 
anno passado; se, ainda ha pouco, em sessão deste anno 
se concedeu ao Sr. José da Costa Machado licença com 
duas terças partes dos seus vencimentos, porque era 
empregado da alfandega da Parahyba, parece que a este 
individuo que se acha nas mesmas circumstancias, se 
deve conceder igual favor. 

Devo, além disso, fazer notar ao senado que na 
mesma sessão em que elle approvava esta proposição da 
camara dos Srs. deputados com uma emenda, reduzindo 
os proventos da licença ao ordenado somente, concedeu 
licença a outro empregado da alfandega de Pernambuco, 
o Sr. Manoel Coelho Cintra, com duas terças partes dos 
seus vencimentos. 

Assim, vé-se, attendendo para os factos dados o 
anno passado e para o que ainda aconteceu este anno, 
que do senado tem em vista conceder a empregados que 
tiram a maior parte dos seus vencimentos das 
porcentagens aos seus empregos, licença com dous 
terços dos vencimentos. O que se poderá allegar é que 
este empregado foi menos feliz na sua pretenção. 

Portanto, eu ouso apresentar ao senado uma 
emenda, restabelecendo a proposição da camara dos Srs. 
deputados em toda sua integridade. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão 
conjuntamente a seguinte 

 
Emenda. 

 
Supprima-se a emenda da commissão. – Barros 

Barreto. – Figueira de Mello. 
Findo o debate ficou encerrada a discussão pelo 

mesmo motivo. 
Seguiram-se successivamente em 3ª discussão a 

qual ficou pelo mesmo motivo encerrada as proposições 
da mesma camara: 
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N. 56, concedendo um anno de licença ao 1º 
conferente da alfandega de Pernambuco Manoel Coelho 
Cintra. 

 
MELHORAMENTO DE REFORMA. 

 
N. 91, autorisando o governo para conceder 

melhoramento de reforma ao tenente Henrique Carneiro 
de Almeida. 

 
PENSÕES. 

 
N. 26, rectificando o engano de nome de um 

pensionista e concedendo uma pensão a D. Pastorina 
Maria da Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. 
Mariana Horta Augusta de Araujo. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu para a de 23: 

1ª parte ate a’s 2 horas. – Votação das 
proposições cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
orçamento do artigo relativo ás despezas do ministerio do 
Imperio. 

2ª parte a’s 2 horas ou antes. – 2ª discussão das 
proposições da camara dos Srs. deputados n. 18 do 
corrente anno approvando as pensões concedidas ao 
soldado reformado Marcos Pereira de Barros e outros. 

N. 90, do mesmo anno relativa ao meio soldo a 
que tem direito a viuva do coronel Bento José Lamenha 
Lins. 

N. 58, do mesmo anno autorisando o governo para 
melhorar a aposentadoria concedida ao conselheiro João 
Baptista de Castro Silva. 

N. 332, de 1873, declarando que as disposições da 
lei de 6 de Novembro de 1827 relativas a concessão do 
meio soldo são extensivas ás viuvas, filhos e mães dos 
officiaes que fallecerem nos acampamentos durante as 
operações de guerra. 

 
31ª SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Expediente. – Parecer da commissão 

de pensão e ordenados. – Redacção. – Rectificação de 
um aparte do Sr. Mendes de Almeida. – Representação 
da camara municipal da Villa de S. Romão Nonato. – 
Observações do Sr. Sinimbú. – Ordem do Dia. – Votação. 
– Orçamento do ministerio do Imperio. – Votação. – 
Pensões. – Meio soldo. – Melhoramento de 
aposentadoria. – Meio soldo. 

 
A’s 11 horas da manhã, fez-se a chamada, e 

acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Dias de 
Carvalho, barão de Mamanguape, Cruz Machado, 
Paranaguá, barão da Laguna, Godoy, Chichorro, barão de 
Cotegipe, visconde de Abaeté, Cunha Figueiredo, Barros 
Barreto, Leitão da Cunha, visconde do Rio Grande, barão 
de Maroim, Firmino, barão de Camargos, duque de 
Caxias, visconde de Camaragibe, Vieira da Silva, Diniz, 
Uchoa Cavalcanti, 

Saraiva, Figueira de Mello, Zacarias, Mendes de Almeida, 
visconde do Bom Retiro e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. barão de Pirapama, conde de Baependy, Paula 
Pessoa, Nabuco, visconde de Caravellas e visconde de 
Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Silveira Lobo, 
Antão, Fernandes da Cunha, Jobim, visconde de 
Inhomirim e visconde de Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Carta imperial de 18 do corrente, de nomeação de 

senador do Imperio, pela provincia de Minas Geraes, do 
Sr. conselheiro Luiz Carlos da Fonseca. – A’ commissão 
de constituição para dar parecer com urgencia. 

Officio de 21 do corrente mez, do ministerio do 
Imperio, remettendo, de ordem de Sua Magestade o 
Imperador, as actas relativas a eleição secundaria a que 
se procedeu ultimamente na provincia de Minas Geraes 
para preenchimento da vaga do fallecido senador 
marquez de Sapucahy, e bem assim a lista triplice e a 
acta da apuração geral da mesma eleição. – A’ 
commissão de constituição. 

Outro da mesma data, do 1º secretario da camara 
dos Srs. deputados, remettendo a proposição que altera a 
legislação eleitoral. – A’ commissão de constituição. 

Tendo comparecido mais os Srs. Jaguaribe, 
Pompeu, Teixeira Junior, Sinimbu, visconde do Rio 
Branco, Silveira da Motta, Junqueira, marquez de S. 
Vicente, Nunes Gonçalves, Paes de Mendonça e 
visconde de Nictherohy, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações deu-se por 
approvada. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Licença ao oppositor da faculdade de medicina da Bahia 

Dr. Virgilio Climaco Damasio. 
 
Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados a proposição n. 57 de 10 de Maio do corrente 
anno, enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados. 

O objecto da proposição é autorisar o governo 
para conceder um anno de licença com todos os 
vencimentos ao oppositor da faculdade de medicina da 
Bahia Dr. Virgilio Climaco Damasio, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Apresentando o peticionario attestados medicos 
com que prova soffrer de hepatite e cystite chronica, não 
se oppõe por isso a commissão ao favor que lhe concede 
a camara dos Srs. deputados; mas, entendendo que aos 
empregados que não se achem em exercicio não 
compete a gratificação, mas sómente o ordenado, como 
por vezes o senado o tem resolvido, offerece o seguinte 

 
PARECER. 

 
Que a proposição entre na ordem dos trabalhos e 

seja adoptada com esta emenda: – no art. 1º em vez de 
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– com todos os vencimentos – diga-se – com o ordenado 
simplesmente. 

Paço do senado, em 21 de Junho de 1875. – A. 
Leitão da Cunha. – Visconde de Nitherohy. 

 
Voto separado. 

 
Discordo do parecer da commissão de pensões e 

ordenados, quanto á proposição da camara dos Srs. 
deputados n. 57 de 10 de Maio proximo passado, que 
concede um anno de licença com todos os vencimentos 
ao Dr. Virgilio Climaco Damasio, oppositor da faculdade 
de medicina da Bahia. 

O estado de saude e a falta de meios do 
peticionario me parecem sufficientes para justificar o favor 
da outra camara; sou, portanto, de parecer que entre na 
ordem dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 21 de Junho de 1875. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere. 

Foi lida, posta em discussão e approvada para ser 
remettida á outra camara a seguinte 

 
REDACÇÃO. 

 
Emenda approvada pelo senado á proposição da 

camara dos deputados, de 19 de Maio de 1875, que 
autorisa o governo para conceder ao official da secretaria 
geral do contencioso do thesouro nacional, bacharel 
Antonio Pedro da Costa Pinto, um anno de licença com os 
seus vencimentos, para tratar da sua saude onde lhe 
convier. 

No art. 1º, em vez de – com os seus vencimentos 
– diga-se – com o ordenado simplesmente. 

Paço do senado, em 21 de Junho de 1875. – J. J. 
Teixeira Junior. – Marquez de S. Vicente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
no discurso hontem proferido pelo nobre senador pelo 
Ceará, tratando do processo de alguns reverendos bispos 
das dioceses do Imperio, quanto ao concurso para as 
igrejas parochiaes, eu em aparte disse ao nobre senador: 
«O fiscal do concilio de Trento é o Summo Pontifice.» S. 
Ex., continuando disse: «Porém o governo tambem é 
fiscal das leis do paiz.» E ha outro aparte que diz: «O Sr. 
Mendes de Almeida: – Não é.» E’ sobre este aparte que 
eu reclamo, não porque o não tenha proferido, mas 
porque me pareceu que S. Ex. dissera que o governo 
tambem era fiscal das leis da Igreja. Era isto que eu 
contestava e não que fosse fiscal das leis do paiz. 

Esta é a rectificação que quero fazer, para se não 
entender que desconheço no governo o direito de 
fiscalisar a execução das leis do paiz. Sobre isto não 
podia haver duvida da minha parte. Tendo feito esta 
rectificação a respeito deste discurso, a que em occasião 
opportuna responderei, peço licença para apresentar ao 
senado uma representação que me foi remettida pela 
camara municipal da villa de S. Raymundo Nonato da 
provincia do Piauhy, acerca do projecto eleitoral, em que 
a mesma camara, se mostrando favoravel ao actual 
projecto apresentado pelo governo na camara dos Srs. 
deputados, pede 

que, se esse projecto não passar nesta sessão, o corpo 
legislativo autorise aos eleitores a darem poderes aos 
deputados da nova legislatura, afim de reformar-se alguns 
dos artigos da constituição que tenham relação com a 
materia. 

Peço, portanto, licença para remettel-a á mesa e 
solicitar permissão para que a representação, por ser 
muito breve, possa ser transcripta no jornal da casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Vae á commissão de 
constituição 

 
REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA 

DE S. RAYMUNDO NONATO. 
 
Augustos e dignissimos senhores representantes 

da nação brasileira. – A pureza do nosso regimen politico 
repousa sobre a verdade da eleição e esta é impossivel 
sem um processo que possa garantir a victoria das 
maiorias e a representação das minorias consideraveis. 

Ora, o nosso systema eleitoral, apezar de tantas 
vezes retocado, ha meio seculo, não tem até hoje podido 
satisfazer a nenhum dos partidos historicos, e a mesma 
Corôa de ha muito tem confessado ao parlamento, 
instando por uma reforma, que o torne sufficiente e 
estavel. 

Entretanto, como o processo indirecto fôra 
consagrado na propria constituição, nenhuma tentativa 
proficua se tem feito para substituil-o e o projecto que 
agora mesmo pende da vossa decisão ainda conserva, 
por motivos, que, se não são peremptorios, parecem 
comtudo procedentes. 

Mas, não podendo esperar que se converta em lei 
exequivel antes da proxima eleição, nem devendo se 
ameaçar a legislatura vindoura com um golpe de Estado 
reservado para os casos extremos, os abaixo assignados 
veem humildemente lembrar-vos a conveniencia de 
alteral-o em sua base ainda, que para tanto seja mister 
conferir aos eleitores do proximo quatriennio poderes para 
autorisarem seus representantes a retocarem alguns 
artigos da constituição do Imperio: nestes termos 

E. R. M. 
 
Paço da camara municipal da villa de S. 

Raymundo Nonato, em sessão ordinaria, aos 9 de Abril de 
1875. – José Antunes Piauhylino de Macedo, presidente. 
– Luiz Corrêa Lima Junior. – José Pereira da Silva. – 
Carlos Ferreira de Oliveira. – Manoel Leandro Deus Dará. 
– João Ribeiro Soares. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU’: – Sr. 
presidente, pedi a palavra para offerecer ao senado, em 
nome da camara de S. José dos Pinhaes, na provincia do 
Paraná, uma representação, em que ella, por parte de 
seus municipes, pede aos poderes do Estado que se 
dignem de tomar em consideração o voto daquelle 
municipio em favor da eleição directa. 

O SR. PRESIDENTE: – Vae á commissão de 
constituição. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VOTAÇÃO. 

 
Foram successivamente votadas em 3ª discussão 

e approvadas para ser dirigidas á sancção imperial as 
proposições da camara dos Srs. deputados: 
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N. 16, permittindo ao 2º escripturario da 
thesouraria de fazenda de S. Paulo ser dispensado do 
serviço da repartição, somente nas horas das aulas da 
faculdade da mesma provincia. 

N. 102, autorisando o governo para mandar pagar 
os vencimentos que reclama o alferes Hermogenes Eloy 
de Medeiros. 

N. 103, autorisando o governo para transferir para 
a arma de infantaria o capitão Miguel Victor de Andrade 
Figueira. 

Votou-se e foi approvada a emenda suppressiva 
offerecida sobre a proposição da mesma camara n. 54, 
concedendo um anno de licença a Manoel Carneiro de 
Souza Lacerda. 

Posta a votos a proposição, foi approvada para ser 
dirigida a sancção Imperial. 

Foram, finalmente, votadas em 3ª discussão e 
approvadas para serem dirigidas a sancção imperial as 
proposições da mesma camara: 

N. 56, concedendo um anno de licença ao 1º 
conferente da alfandega de Pernambuco Manoel Coelho 
Cintra. 

N. 91, autorisando o governo para conceder 
melhoramento de reforma ao tenente Henrique Carneiro 
de Almeida. 

N. 26, rectificando o engano de nome de um 
pensionista e concedendo pensão a D. Pastorina Maria 
da Soledade e outro. 

N. 100, approvando a pensão concedida a D. 
Marianna Augusta Horta de Araujo. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO. 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do 

Imperio, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. barão da Laguna, Figueira de Mello e 
Teixeira Junior, e sendo o mesmo Sr. ministro introduzido 
no salão, com as formalidades do estylo, tomou assento 
na mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu a 2ª discussão da proposta do 
orçamento para o exercicio de 1875 a 1876, no art. 2º 
relativo ás despezas do ministerio do Imperio. 

Não havendo quem pedisse a palavra, ficou 
encerrada a discussão. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido. 

Posto a votos por partes o art. 2º, foram 
successivamente approvadas as rubricas de ns. 1 a 4. 

Foi approvada a emenda da outra camara á 
rubrica n. 5; foram approvadas as de ns. 6 a 9. 

Foi approvada a emenda da outra camara á 
rubrica n. 10. 

Posta a votos a emenda suppressiva do Sr. 
Zacarias á rubrica n. 11, foi rejeitada e approvada a 
rubrica. 

Foram successivamente approvadas as rubricas 
de ns. 12 a 21. 

Posta a votos a rubrica n. 22, salva a emenda da 
outra camara, foi approvada, bem como a mesma 
emenda. 

Foi approvada a rubrica n. 23. 
Posta a votos, salva a emenda da outra camara, a 

de n. 24 foi approvada, e bem assim a emenda. 
Foi approvada a de n. 25. 

Foi approvada, salva a emenda da outra camara, a 
de n. 26, e bem assim a emenda. 

Foram successivamente approvadas as de ns. 27 
a 30. 

Foi approvada a emenda da outra camara á de n. 
31. 

Foram approvadas as de n. 32 a 34. 
Foi approvada a de n. 35, salva a emenda da outra 

camara, e bem assim a emenda. 
Foi approvada, salva a emenda da outra camara, a 

de n. 36, e bem assim a mesma emenda. 
Foram successivamente approvadas as de n. 37 a 

41. 
A de n. 42 foi approvada, salva a emenda, e bem 

assim a emenda. 
Foram approvadas as de n. 43 a 45. 
Foi finalmente approvado o artigo unico additivo da 

outra camara. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Entrou em 2ª discussão e foi approvada para 

passar á 3ª a proposição da camara dos Srs. deputados 
n. 18 do corrente anno approvando as pensões 
concedidas ao soldado reformado Marcos Pereira de 
Barros e outros. 

 
MEIO SOLDO. 

 
Seguiu-se em 2ª discussão e foi rejeitada a 

proposição da mesma camara n. 90 do corrente anno 
relativa ao meio soldo a que tem direito a viuva do coronel 
Bento José Lamenha Lins. 

 
MELHORAMENTO DE APOSENTADORIA. 
 
Entrou em 2ª discussão e foi tambem rejeitada a 

proposição da mesma camara n. 58 do corrente anno, 
autorisando o governo para melhorar a aposentadoria do 
conselheiro João Baptista de Castro e Silva. 

 
MEIO SOLDO. 

 
Entrou em 2ª discussão e foi approvada com a 

emenda da commissão para passar á 3ª discussão a 
proposição da mesma camara n. 332 de 1873; declarando 
que as disposições da lei de 6 de Novembro de 1827 
relativas á concessão do meio soldo são extensivas ás 
viuvas, filhas e mães dos officiaes que falleceram nos 
acampamentos durante as operações de guerra. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu a 
seguinte para 23: 

1ª parte até ás 2 horas. – 2ª discussão da proposta 
do orçamento, no art. 3º, relativo ao ministerio da justiça. 

2ª parte a’s 2 horas ou antes. – 3ª discussão das 
proposições da camara dos deputados: 

N. 18, approvando as pensões concedidas ao 
soldado reformado Marcos Pereira de Barros e outros; 

N. 182, relevando da prescripção em que incorreu 
D. Clara Isabel de Andrade Costa; 

N. 83, idem a D. Antonia Candida de Oliveira 
Montaury. 
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2ª discussão das proposições da mesma camara: 
N. 57, concedendo um anno de licença ao Dr. Virgilio 

Chimaco Damasio. 
N. 13, relativa á pretenção do estudante Raymundo 

José Ferreira Valle Junior. 
Levantou-se a sessão á meia hora depois do meio 

dia. 
 

ACTA EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 

acharam-se presentes 26 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Mendes de Almeida, 
Jobim, Chichorro, barão da Laguna, barão de Pirapama, 
Cunha Figueiredo, visconde de Abaeté, barão de 
Camargos, Leitão da Cunha, Firmino, visconde do Rio 
Grande, barão de Maroim, visconde de Nictheroy, Barros 
Barreto, Godoy, Figueira de Mello, visconde de 
Camaragibe, Diniz, Vieira da Silva, Junqueira, visconde do 
Bom Retiro e Zacarias. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Antão, Sinimbu, Nunes Gonçalves, Paes de Mendonça, 
Teixeira Junior, Cruz Machado, barão de Cotegipe, conde 
de Baependy, Paula Pessoa, Ribeiro da Luz, Nabuco, 
visconde de Caravellas, visconde de Muritiba e visconde do 
Rio Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. Uchoa Cavalcanti, barão de Souza Queiroz, Jaguaribe, 
duque de Caxias, Octaviano Silveira Lobo, Paranaguá, 
Fernandes da Cunha, Saraiva, Silveira da Motta, marquez 
de S. Vicente, Pompeu, visconde de Inhomirim e visconde 
de Suassuna. 

S

Não houve expediente. 
O Sr. Presidente declarou que não podia haver 

sessão por falta de numero sufficiente de Srs. senadores. 
Declarou mais que a ordem do dia para 25 era a 

mesma já designada. 
Em seguida convidou os Srs. senadores presentes 

para se occuparem com trabalhos de commissões. 
 

ACTA EM 25 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada, o 

acharam-se presentes 24 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, visconde de Abaeté, 
Godoy, barão de Cotegipe, barão de Maroim, barão de 
Pirapama, Teixeira Junior, Barros Barreto, Leitão da Cunha, 
barão da Laguna, visconde do Rio Grande, duque de 
Caxias, Chichorro, Mendes de Almeida, Nunes Gonçalves, 
Paes de Mendonça, Jobim, Vieira da Silva, Diniz, barão de 
Camargos e Zacarias. 

Ca

da Cu

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. visconde do Bom Retiro, Paranaguá, Cunha 
Figueiredo, visconde de Nictheroy, Figueira de Mello, 

Uchôa Cavalcanti, Jaguaribe, Pompeu, visconde de 
Camaragibe, Fernandes da Cunha, Cruz Machado, conde 
de Baependy, Firmino, Paula Pessoa, Junqueira, Ribeiro da 
Luz, Nabuco, visconde de Caravellas, visconde de Muritiba 
e visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Octaviano, Silveira Lobo, 
Sinimbu, Antão, Saraiva, Silveira da Motta, marquez de S. 
Vicente e visconde de Suassuna. 

Não houve expediente. 
O Sr. Presidente declarou que não podia haver 

sessão por falta de numero legal de Srs. senadores. 
Declarou mais que a ordem do dia para 26 era a 

mesma já designada. 
Em seguida convidou os Srs. senadores presentes 

para se occuparem com trabalhos de commissões. 
 

ACTA EM 26 DE JUNHO DE 1875. 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 25 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Jobim, Chichorro, 
visconde de Abaeté, Paranaguá, visconde de Caravellas, 
Teixeira Junior, Godoy, marquez de S. Vicente, Leitão da 
Cunha, barão da Laguna, visconde do Rio Grande, barão de 
Maroim, barão de Camargos, Barros Barreto, visconde do 
Rio Branco, Mendes de Almeida, visconde do Bom Retiro, 
Sinimbu, Pompeu, Jaguaribe e visconde de Camaragibe. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
rs. v

 sem causa participada os 
Srs. Nu

nta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
 

fficio de 25 do corrente mez, do Sr. duque de 
xias

ma data, do Sr. conselheiro José Bento 

r falta de numero legal de Srs. senadores, e deu 
para or

isconde de Nictheroy, Uchoa Cavalcanti, Cruz 
Machado, Zacarias, Vieira da Silva, Diniz, Silveira Lobo, 
Paes de Mendonça, Figueira de Mello, Fernandes da 
Cunha, Visconde de Inhomirim, Saraiva, barão de Cotegipe, 
barão de Pirapama, conde de Baependy, duque de Caxias, 
Firmino, Paula Pessoa, Cunha Figueiredo, Nabuco e 
visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer
nes Gonçalves, barão de Souza Queiroz, Octaviano, 

Junqueira, Antão, Ribeiro da Luz, Silveira da Motta e 
visconde de Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu co
 

O
, participando que, por decreto da mesma data, fôra 

nomeado para substituir na presidencia do conselho e no 
cargo de ministro dos negocios da guerra o Sr. conselheiro 
visconde do Rio Branco e conselheiro João José de Oliveira 
Junqueira. 

Outro da mes
nha Figueiredo, communicando que, por decreto de 

igual data, fôra nomeado ministro e secretario de Estado 
dos negocios do Imperio. – Ficou o senado inteirado. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão po

dem do dia 28: 
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As materias já designadas na 2ª parte da ordem do 
dia anteriormente dada, e havendo tempo, trabalhos de 
commissões. 

Em seguida convidou os Srs. senadores presentes 
para se occuparem com trabalhos de commissões. 

 
32ª SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1875. 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 

 
Summario. – Expediente. – Discursos dos Srs. 

visconde do Rio Branco, presidente do conselho, Zacarias, 
F. Octaviano, ministro de estrangeiros, Saraiva, Mendes de 
Almeida e visconde de Nitherohy. – Ordem do Dia. – 
Pensões. – Meio soldo. – Licença. – Dispensa a estudante.

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: visconde 
de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, Cruz Machado, visconde 
de Caravellas, barão da Laguna, barão de Camargos, 
visconde de Nictheroy, Chichorro, Barros Barreto, Jobim, 
Silveira Lobo, Figueira de Mello, Leitão da Cunha, Paes de 
Mendonça, Antão, Paranaguá, Uchoa Cavalcanti, marquez 
de S. Vicente, barão de Maroim, Mendes de Almeida, 
Nunes Gonçalves, duque de Caxias, visconde do Rio 
Grande, Octaviano, barão de Cotegipe, Teixeira Junior, 
Vieira da Silva, Diniz e Junqueira. 

Compareceram depois os Srs. visconde de Abaeté, 
visconde do Bom Retiro, Godoy, Pompeu, Jaguaribe, 
Sinimbu, Zacarias, visconde do Rio Branco, barão de 
Pirapama, visconde de Camaragibe, Cunha Figueiredo, 
Fernandes da Cunha, Ribeiro da Luz, Saraiva e visconde do 
Inhomirim. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. conde de Baependy, Firmino, Paula Pessoa, Nabuco e 
visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Silveira da Motta e visconde 
de Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas de 22, 23, 25 e 26 do corrente e, 

não havendo quem sobre ellas fizesse observações, foram 
dadas por approvadas. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officios de 26 do corrente: 
1º Do Sr. barão de Cotegipe, participando que por 

decreto de 25 do mesmo mez foi nomeado ministro e 
secretario de Estado dos negocios estrangeiros. 

2º Do mesmo senhor, participando que por decreto 
da mesma data foi nomeado para servir interinamente o 
cargo de ministro e secretario de Estado dos negocios da 
fazenda. 

3º Do Sr. conselheiro Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque, participando que por decreto da mesma data 
foi nomeado ministro e secretario de Estado dos negocios 
da justiça. 

4º Do Sr. Thomaz Coelho de Almeida, participando 
que por decreto da mesma data foi nomeado ministro e 
secretario de Estado dos negocios da agricultura, 
commercio e obras publicas. 

5º Do Sr. conselheiro Luiz Antonio Pereira Franco, 
participando que por decreto da mesma data foi nomeado 
ministro e secretario de Estado dos negocios da marinha. 

Ficou o senado inteirado. 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO: – Sr. 

presidente, como é de estylo, referirei ao senado a 
demissão do gabinete, a que tive a honra de pertencer  
desde 7 de Março de 1871, dando ao mesmo tempo os 
motivos que determinaram o nosso procedimento. 

Depois de tão largo periodo de continuos e arduos 
trabalhos, havia muito que desejavamos a opportunidade 
de resignar o pesado encargo da alta administração do paiz; 
e comprehende o senado que esse desejo devia ser mais 
forte em mim, depois dos ultimos e inesperados successos, 
que não podiam deixar de magoar-me. 

Detivera-nos, porém, a consideração de que não 
fôra prudente retirarmo-nos em momentos, que exigiam 
promptas providencias do governo, e quando tinhamos a 
peito a reforma eleitoral por nós iniciada. 

O mallogro deste importante projecto 
afigurava-se-nos como um grave inconveniente, porque a 
proxima eleição geral se faria por um  systema altamente 
censurado por todos, e que, na verdade, tem dado logar, na 
pratica, a abusos graves, contra os quaes a lei vigente não 
offerece correctivos efficazes. 

Attentas as difficuldades da situação politica e a 
opposição com que lutavamos nas duas camaras, 
ultimamente nos convencemos de que nossa continuação 
no poder não asseguraria o resultado que esperavamos; 
que seria sacrificio inutil, ficando sobre nós a 
responsabilidade do facto, que receiavamos. 

Conseguintemente resolvemos pedir e de feito 
pedimos nossa demissão no dia 22 do corrente á tarde. Sua 
Magestade o Imperador, a quem somos profundamente 
reconhecidos pelas mostras de confiança com que sempre 
nos honrou, annuiu ás instancias, que lhe fiz por mim e em 
nome dos meus nobres collegas. 

Em seguida recebi ordem de Sua Magestade para 
convidar o Sr. duque de Caxias a ir fallar-lhe no dia seguinte 
pela manhã. O illustre duque correspondeu ao appello feito 
ao seu patriotismo pelo chefe do Estado, e desde o dia 25 
ficámos exonerados dos deveres que se tornaram 
superiores ás nossas debeis forças. 

Deixando a posição que occupámos por tanto 
tempo, sem que todavia nos fosse dado realisar plenamente 
o nosso programma, esperamos que os juizes imparciaes 
nos levarão em conta os nossos incessantes esforços pelo 
bem publico e a boa vontade que sempre nos guiou. Ao 
concluir, devo manifestar ao novo gabinete os votos 
cordiaes e ardentes que os ministros demissionarios fazem, 
porque elle seja muito feliz em sua honrosa e difficil missão. 
Ao senado, á camara dos deputados, ao governo e á 
imprensa, eu me atrevo neste momento a dirigir um pedido,
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pedido dictado pelo amor sagrado de nossa patria, com 
plena isenção de espirito partidario ou interesse politico. A 
vós, que, como principaes conselheiros e orgãos da opinião 
publica de nosso paiz, exerceis activa e legitima influencia 
em nossa vida politica, eu peço que concorraes para que as 
sessões legislativas não sejam estereis, quando tantos 
interesses nacionaes requerem providencias; que seja para 
todos um empenho de honra dar ao paiz eleições 
perfeitamente livres; e que governe a opinião que sahir 
victoriosa das urnas, e governe emquanto tiver por si este 
principal elemento de força dos governos verdadeiramente 
livres. (Muito bem, muito bem.) 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sr. presidente, como acaba de ser 
communicado pelo meu illustre antecessor, no dia 22 á 
noute recebi uma carta de S. Ex., convidando-me para ir a 
S. Christovão no dia 23 pela manhã. Alli me apresentei á 
hora determinada, e então encarregou-me Sua Magestade 
o Imperador de organisar o novo gabinete. 

Não foi sem hesitação, como todos deverão suppor, 
que aceitei tão ardua tarefa. O gabinete foi composto como 
V. Ex. e todo o senado já conhecem. 

Nosso programma, visto que é indispensavel 
manifestal-o nesta occasião, é o seguinte: manter a paz 
externa, sem quebra da dignidade e dos direitos do Imperio; 
seremos moderados e justos; observaremos religiosamente 
as leis, resolvendo as questões internas com animo 
desprevinido; continuaremos a desenvolver a educação e 
ensino popular; procuraremos obter as providencias, que 
podem caber no tempo da presente sessão legislativa. 

Entre estas medidas, mencionarei o orçamento, os 
auxilio

te ministerio tiver a 
honra 

 com que aceitamos o poder 
nas cir

alavra. 
e 

pelo re

S: – Da exposição do ministerio que 
se retir

ensaveis, para 
que o

tro modo, o regimen falseia-se, porque, desde 
que a 

? 

s á lavoura e a reforma eleitoral. 
E por ultimo declarei que, se es
de presidir ás proximas eleições geraes, fará quanto 

couber em sua legitima acção para que a liberdade de voto 
seja sinceramente mantida. 

E’ este o pensamento
cumstancias actuaes. (Muito bem). 
Os Srs. Zacarias e F. Octaviano pedem a p
O SR. PRESIDENTE: – Devo previnir ao senado qu
gimento não é permittida a discussão sobre materia 

igual á de que se trata. Entretanto os estylos do senado 
teem admittido alguma discussão breve a semelhante 
respeito. Eu, pois, manterei este estylo. Tem a palavra o Sr. 
Zacarias. 

O SR. ZACARIA
ou e do que sobe ao poder resulta, em seu conceito, 

que continúa a prevalecer nas altas regiões o systema de 
não dizer-se ao paiz inteiramente a verdade a respeito de 
um acontecimento tão grave, como é sempre em nosso 
regimen a mudança de gabinete. 

Duas condições julga o orador indisp
 systema representativo seja uma realidade em 

qualquer paiz. A primeira é que o ministerio que sóbe entre 
no exame dos motivos da retirada do seu antecessor, tome 
a sua responsabilidade. Em segundo logar que esses 
motivos sejam expostos ao paiz com toda a lealdade. 
(Apoiados.) 

De ou
Corôa sabe que o ministerio novo não inquire, não 

analysa, 

não se responsabilisa pelas razões allegadas pelo que se 
retira, tem em suas mãos demittir e nomear livremente os 
ministerios, sem dar satisfação á opinião publica; entretanto 
que, se prevalecer a idéa de que o ministerio que entra deve 
indagar as razões por que sahe o outro, analysal-as, 
tomando a respectiva responsabilidade, as cousas tomarão 
diverso caminho. 

O nobre ex-presidente do conselho deu razões que 
não podem ser satisfatorias. Se prevalecesse a regra de 
que ao ministerio que succede ou ao novo presidente do 
conselho cumpre aquilatar essas razões, tomando a 
respectiva responsabilidade, duvida o orador que o nobre 
duque de Caxias adherisse ás razões allegadas. 

Que razões exhibiu para a sua retirada o nobre 
ex-presidente do conselho

Disse que, depois de tão largo tempo de ministerio, 
era natural o desejo de retirar-se. Se esta razão podesse 
ser aceita, ha muito teria ella aconselhado ao nobre 
ex-presidente do conselho que deixasse o poder. O seu 
programma estava traçado; dizia-se que, desde que fizesse 
a reforma da lei eleitoral, o gabinete de 7 de Março cederia o 
logar a outro. Ora, a lei não estava feita; logo não havia 
razão para a retirada. 

Até agora allegava-se como merito do gabinete a 
sua longevidade. De repente, pois, não se póde aceitar os 
quatro annos de vida parlamentar que teve o Sr. visconde 
do Rio Branco, como razão para sua sahida. 

Essa razão é improcedente. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. Essa razão não 

é razão. 
O SR. ZACARIAS: – Receiou a opposição das 

camaras. 
O nobre duque de Caxias podia aceitar a razão da 

opposição das camaras? Qual era o projecto mimoso do 
governo? Era o da reforma eleitoral (apoiados), que já tinha 
passado na camara; e no senado tem ou não o governo 
maioria? Porventura não é certo que o nobre visconde do 
Rio Branco allegou, para obrigar a camara a abandonar os 
circulos pelas provincias, que a opinião do senado era em 
favor destas ultimas? 

O SR. CRUZ MACHADO E OUTROS 
SENHORES:– Apoiado. 

O SR. ZACARIAS: – Logo, o nobre visconde do Rio 
Branco tinha sondado a opinião do senado (apoiados) e 
sabia que passava aqui esse projecto... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Essa razão, portanto, 

não é razão. 
O SR. ZACARIAS: – Essa razão, pois, não é 

procedente. 
Eis aqui mais um exemplo de um governo, que 

blasona de sua longevidade e que de repente abandona o 
poder, allegando que estava cansado de viver muito e 
receiava a decisão do senado a respeito de um projecto, 
quando parecia dever contar com ella. 

São estas as razões verdadeiras da retirada do 
gabinete?... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. E’ uma 
desattenção ao paiz e á opinião publica. 
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O SR. ZACARIAS: – O nobre visconde do Rio 
Branco tinha que viver ao menos mais um anno para fazer 
uma nova lei eleitoral, para que, presidindo á eleição, 
deixasse que a opinião sahida triumphante da urna 
governasse o paiz. Era este o seu desejo. Logo outras 
foram as causas, que determinaram a retirada do gabinete.

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estas são evidentemente 
improcedentes. 

O SR. ZACARIAS: – As razões verdadeiras vae o 
orador expol-as, em honra do paiz, em honra do proprio 
nobre ex-presidente do conselho, de quem tem sido 
adversario, mas não inimigo pessoal, muito menos agora. 

O nobre ex-presidente do conselho fallou de 
acontecimentos que o magoaram. Acontecimentos: note-se 
bem e não um só acontecimento... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Uma serie aliás. 
O SR. ZACARIAS: – O primeiro foi a quebra da casa 

Mauá, com quem o illustre ex-ministro estava intimamente 
ligado, e de quem se constituiu defensor perpetuo. 

Defensor perpetuo, sim, porque, emquanto essa 
casa n

e o senso moral 
não es

a á sensibilidade moral da nação deve, 
portan

 
continu

contecimento, e este é todo em honra do 
nobre 

: – Ex-presidente. 
 nobres 

senado

bre ex-presidente 
do con

 LOBO: – Apoiado. 
somo, que se 

moder

. SILVEIRA LOBO: – E esse deputado foi 
posto f

foi quando, ao 
termin

 o nobre ex-presidente do conselho, que tinha 
aprese

stro 
calumn

nobre ex-presidente do 
consel

ão quebrou, S. Ex. ajudava-a no velho e novo mundo; 
e depois que quebrou, ainda tomou as dores por ella, todas 
as vezes que se tratava de suas operações, cansando-se 
em allegar a sua honradez. 

Em nenhum paiz do mundo, aond
tivesse obliterado, um ministro viveria vinte quatro 

horas depois de ter assim procedido. Só em nosso paiz se 
viu o contrario. 

Em honr
to, crêr que o nobre ex-ministro, ex-presidente do 

conselho, seus collegas, a Corôa, as camaras, seus 
adversarios e seus amigos desejavam que S. Ex. deixasse 
o poder, porque S. Ex. não podia decentemente continuar. 

Pois haverá paiz que consinta, que applauda a
ação no governo de um homem amigo intimo de 

uma casa que quebra, causando ao thesouro tamanha 
perda? Póde esse homem continuar a governar? Se póde, 
este paiz não tem alma, não tem brio, não preza a 
probidade, (oh! oh!), não tem o direito de estygmatisar 
prevaricadores. 

O outro a
presidente do conselho. 
O SR. SILVEIRA LOBO
O SR. ZACARIAS: – Hão de relevar os
res estes lapsos de lingua, porque não é em 24 

horas, nem no periodo da festa de S. João, que ha de o 
orador habituar-se a chamar presidente do conselho o 
nobre duque de Caxias e deixar de dar esta qualificação ao 
nobre visconde do Rio Branco. 

O outro motivo que faz honra ao no
selho, diz o orador foi a discussão do orçamento 

nesta casa. 
O SR. SILVEIRA
O SR. ZACARIAS: – Não foi um as

e com a leitura do regimento; o nobre ex-ministro do 
Imperio veio a esta casa com o intuito de estabelecer o 
direito da retaliação: usou da palavra. Disse: «Quero 
retaliar; tenho o direito não só de defender-me, como de 
retaliar.» 

Esta pretenção importa uma extensão de 
attribuições de um ministro no Brasil, que nunca ninguem 
ousou formular. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Declarou que queria 
conter os senadores. 

O SR. ZACARIAS: – Segundo o nosso direito 
publico constitucional, um ministro deve defender-se, 
respondendo com cortezia; mas querer retaliar, usar da 
pena de Tallião para com um senador, que lhe attribue um 
abuso, responder-lhe com um supposto crime que esse 
senador praticara em éras remotas, é anarchisar o debate, 
é uma pretenção arrojadissima. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Retaliar com uma 
calumnia. 

O SR. ZACARIAS: – Além disso, o ex-ministro do 
Imperio, vindo ao senado, declarou que, se o presidente da 
casa não podesse conter os senadores, ella os conteria. Já 
se viu irrogar á camara vitalicia injuria mais virulenta? 

Tinha de seguir-se a discussão da reforma eleitoral: 
e, pois como podia o nobre ex-ministro do Imperio vir a esta 
casa discutir essa lei importante, estar aqui por espaço de 
um mez ou mais, elle que desse modo tinha insultado o 
senado, elle que desacatara o presidente desta casa, 
querendo conter os senadores que não fallavam a seu 
favor? 

O SR. PRESIDENTE: – Devo declarar ao nobre 
senador que as suas observações devem ser breves. 

O SR. ZACARIAS: – Isto é muito breve. 
O nobre ex-presidente do conselho é um typo de 

polidez parlamentar, de sorte que em sua longa 
administração só dous desvios se lhe podem apontar, um 
na camara dos deputados, quando declarou a um deputado 
por Minas que não se achava em estado de deliberar... 

O SR
óra da lei, foi derrotado na eleição. 
O SR. ZACARIAS: – ...o outro 

ar um seu discurso o nobre senador pelo Maranhão, 
disse o nobre ex-ministro que aquelle Sr. senador não 
exautorava ninguem. Mas de que maneira portou-se o 
nobre ex-presidente do conselho? Da maneira a mais 
satisfatoria (apoiados.) Remiu esses dous lapsos de seus 
quatro annos de administração, dando satisfação. Fique, 
pois, esta declaração de que o nobre ex-presidente do 
conselho é o typo do ministro parlamentar (apoiados) por 
esse lado. 

Ora,
ntado á Corôa seus collegas, desde que viu que um 

delles veio dar regras ao senado, pretendeu contel-o... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Um mini
iando, o que nunca se viu. 
O SR. ZACARIAS: – O 
ho fez o que devia; dirigiu-se ao Imperador no dia 22, 

elle só e pediu sua demissão. Elle só e com razão, porque o 
presidente do conselho é quem apresenta seus collegas, e, 
portanto, tem o direito de pedir a demissão destes, tanto 
mais que o nobre ex-ministro da fazenda era presidente do 
conselho, não por ficção, mas pela realidade, porque era o 
mais talentoso, o mais apto, o mais polido e o de maiores 
serviços entre todos os seus collegas. Portanto, foi elle só á 
Sua Magestade o Imperador e disse: «Eu 
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não posso mais ser ministro.» Por que no dia 22 de Julho o 
nobre ministro visconde do Rio Branco não podia mais ser 
ministro? Por causa da lei eleitoral? Não. Foi principalmente 
por causa da quebra da casa Mauá? Tambem não. Foi por 
causa dos acontecimentos do dia, pois foi de 18 a 21 que se 
deram os acontecimentos que sorprenderam o senado, 
concernentes ao direito de retaliação, e o nobre ex-ministro 
da fazenda foi a 22 a S. Christovão, elle só, e pediu a 
demissão do ministerio. 

Quaesquer, porém, que sejam as causas que 
determinaram a sahida do ministerio, assignala o orador 
certos factos muito importantes. O primeiro é a conciliação 
da familia conservadora. 

Elle, que não pertence a essa familia, felicita-a por 
esse acontecimento... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Até vêr. 
O SR. ZACARIAS: – ...porque pune pela verdade 

dos partidos; quer o partido conservador forte e o partido 
liberal forte para governarem este paiz, para que se não 
entregue maniatado á vontade suprema do chefe do 
Estado, e depois não diga alguem que assumiu a direcção 
suprema das cousas publicas, porque não havia quem 
governasse. 

Ha outros motivos que levam o orador á espectativa 
e até á benevolencia para com o novo gabinete. 

O primeiro é a questão religiosa. Faz parte do 
gabinete um cidadão, o Sr. barão de Cotegipe, que 
impugnou tudo que se tem feito a respeito dos bispos em 
um discurso aqui proferido. 

Não sabe quem será ministro da fazenda, mas, se 
for quem o orador pensa quem se diz que será, é um 
individuo que declarou-se em favor dos bispos e contra o 
processo iniquo que se lhes fez. Ora, esse motivo para a 
sua consciencia é preponderante, e vê que com a nova 
ordem de cousas e com a prudencia do nobre duque de 
Caxias ha mais probabilidade de um desenlace do que 
continuando a dirigir os destinos do paiz o nobre visconde 
do Rio Branco, chefe da maçonaria. 

UMA VOZ: – O Sr. duque de Caxias tambem é 
grão-mestre. 

O SR. ZACARIAS: – Tem sido grão-mestre, mas 
não envolvido nesta triste e mesquinha luta de orientes 
fundidos e desfundidos, em que empenhou seu nome, sem 
nenhuma gloria, o nobre ex-presidente do conselho. 

O projecto eleitoral tambem parece que vae passar 
por uma phase nova (apoiados), porque, ao lado do nobre 
duque vae militar, assumindo uma grande importancia 
devida á sua posição de talento de tribuna... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O ministro das duas 
pastas. 

O SR. ZACARIAS: – ...o nobre barão de Cotegipe, 
que declarou-se impossivel para o ministerio por sua 
adhesão firme á eleição directa. Esta palavra é um 
compromisso de honra (Apoiados). Ou o nobre ministro 
deixa de sel-o, ou não póde pugnar por um projecto, que 
abandona os destinos do paiz ao vaivem da eleição de dous 
gráos. 

O SR. SARAIVA: – Não subiu um homem, subiu 
uma idéa. 

O Sr. Zacarias não póde, portanto, deixar de 
aguardar os factos. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Podemos estar 
animados de grande esperança. 

O SR. ZACARIAS: – No que toca á fazenda, está 
triste, porque o que vê é que o nobre barão de Cotegipe é 
ministro effectivo dos negocios estrangeiros e interino da 
fazenda; mas quem é o ministro da fazenda? Vem da 
Europa? Vem dos Estados Unidos? E’ um diplomata que 
esperemos? E’ algum financeiro que aguardemos? Por que 
razão não se completou este ministerio, que desde o dia 22 
está procurando um ministro da fazenda? Os individuos 
indigitados estão fóra do alcance do telegrapho? E’ feio que, 
depois de tamanha elaboração, o gabinete se apresente 
coxeando. Pelo menos quizera que o nobre presidente do 
conselho, se a supplica do orador não é contraria a seu 
intento, a seu plano, dissesse quem é esse cidadão, que se 
espera. A pasta da fazenda é importantissima e ora ainda 
de mais importancia do que de outras vezes pelas 
circumstancias do thesouro. 

Mas quem é esse ministro? O gabinete apresenta-se 
fraco, na opinião do orador, coxeando, incapaz de formar 
segundo o rifão popular. 

Faz máo vêr que o nobre duque em tantos dias não 
compozesse seu ministerio, porque aqui mesmo teria 
alguem que fosse servir o cargo de ministro da fazenda. 
Não é necessario que seja um economista de primeira 
ordem; o que é preciso é que seja um homem que não 
ria-se muito, que seja severo com adversarios e com 
amigos; que não ria-se á custa do suor do povo: ora, o 
nobre duque de Caxias teria bem onde escolher... 

ita importancia ao pedido do nobre 
ex-pre

a e paz externa? 

ao nob
gramma. O Sr. 

preside

O SR. SILVEIRA LOBO: – Que não seja maleavel. 
O SR. ZACARIAS: – ...e de 22 a 28 vae grande 

espaço. 
Não estranha o orador a demora, porque é da escola 

ingleza: na Inglaterra considera-se que uma semana é 
tempo razoavel para um organisador de gabinete formar 
ministerio; esse açodamento de formar ministerio do dia 
para a noute é fructo da inexperiencia; mas o gabinete deve 
apresentar-se formado. Não viesse S. Ex. hoje expor seu 
programma, deixasse passar mais dias; mas dissesse: «E’ 
ministro da fazenda fulano», porque da escolha de um 
individuo para essa pasta depende muito a attitude do 
espirito do orador em relação ao novo gabinete. 

Não dá mu
sidente do conselho. S. Ex. não tem mais aqui papel 

para fazer pedidos; sua tarefa cifrou-se em dar explicações 
de sua sahida, as quaes não foram completas porque as 
principaes envolveu-as em uma generalidade: seu pedido, 
portanto, que mereceria muito ao orador até agora, agora 
não vale nada, porque o pedido deve conter-se no 
programma do nobre duque de Caxias, programma que diz 
muita cousa e não diz nada. (Apoiados.) 

Por que promette segurança intern
O SR. PRESIDENTE: – Peço licença para lembrar 
re senador a necessidade que ha... 
O SR. ZACARIAS: – Está já no pro
nte bem sabe que ha 12 dias o orador não falla. 
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O SR. PRESIDENTE: – Hoje mesmo darei para 
ordem do dia da sessão seguinte a resposta á falla do 
throno... 

O Sr. Zacarias está acabando. 
O Sr. Presidente ...e será ahi occasião... 
O SR. ZACARIAS: – Ah! vae dar hoje? 
O SR. NUNES GONÇALVES: – A occasião é 

propria. 
O SR. ZACARIAS: – O Sr. presidente diz que o 

regimento não permite; pede, porém, o orador perdão para 
ponderar que o regimento não se compõe só do respectivo 
texto... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...mas tambem dos estylos, 

com tanto que esses estylos sejam intelligentes. 
Como membro da opposição está o orador pedindo 

explicações sobre o programma. 
O SR. PRESIDENTE: – Os estylos só permittem 

breves razões. 
O SR. ZACARIAS: – Isto é breve: não falla ha um 

quarto de hora; e por amor da brevidade já lançou á 
margem o pedido do nobre ex-ministro da fazenda, que já 
não regula. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Mas continuará com o 

programma. O programma promette paz interna e externa. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – E’ paz externa. Sou amigo da paz interna e 
por isto sahiu-me esta expressão da boca. 

O SR. ZACARIAS: – Está isto entendido, nisto não 
ha divergencia, não ha matizes; todos querem, além da 
segurança interna, a paz externa. 

O SR. POMPEU: – Comtanto que seja com honra. 
O SR. ZACARIAS: – Fallou em justiça e moderação. 

Espera que o nobre duque seja moderado. 
Fallou na educação e no ensino popular, bellas 

palavras; vêr-se-ha na lei do ensino o que vem. 
Fallou na conveniencia do orçamento. E’ com 

certeza uma banalidade fazer do orçamento objecto de uma 
convocação extraordinaria e igualmente parte de 
programma de um novo gabinete. 

O SR. SARAIVA: – Um dever commum. 
O SR. ZACARIAS: – Mas tomo esta parte do 

programma do nobre duque de Caxias como uma censura 
pungente a seu antecessor, que viveu de prorogativas e só 
fez um orçamento, que já o ex-ministro do Imperio 
considerou dous, porque abrange dous exercicios, em 
virtude de uma emenda, que aqui passou sabe Deus como; 
entretanto foi somente um orçamento que fez-se, e nada 
mais. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – A lei eleitoral. 

O SR. ZACARIAS: – Está a dar-se para a discussão: 
é um assumpto interessante. Sobre isto desejava que o 
orgão principal do gabinete dissesse alguma cousa. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Para tranquillisar. 

O SR. ZACARIAS: – Assim como sobre se 
continuará o programma do ministerio passado a respeito 
da questão religiosa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ indispensavel isto. 
O SR. ZACARIAS: – E’ sobre estes dous pontos 

principaes que o governo deve dizer alguma cousa e não 
disse... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e o nobre duque, no ultimo 

quartel da vida, distincto pelos grandes serviços prestados 
ao Estado (apoiados), póde manter este statu quo da 
perseguição aos bispos por um governo que se diz 
catholico? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Esta irrisão, esta nodoa 
na historia do paiz... 

O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro do Imperio, 
que está ao lado de S. Ex., poderá consentir que continue o 
estado de cousas tal qual? O nobre barão de Cotegipe póde 
consentir nisto? De certo que não. Não é possivel; porque, 
pois, não dizem uma palavra que nos tranquillise. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Entretanto disto depende a 

nossa posição. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Está no programma. 
O SR. ZACARIAS: – Na palavra moderação? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Não, não. 
O SR. ZACARIAS: – Em que pois? 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Justiça. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Não 
O SR. ZACARIAS: – Em nome da justiça estão os 

bispos presos. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Esta na expressão – animo desprevinido. 
O SR. ZACARIAS: – São palavras banaes, que não 

dizem nada. 
O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Não. 
O SR. ZACARIAS: – Em resumo suas solicitações 

referem-se a tres pontos. Continúa o governo a manter a 
eleição de dous gráos? A questão religiosa não vae ser 
considerada debaixo de uma nova phase? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – E ao thesouro não se vae 

recommendar a mais severa economia? 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – São as tres perguntas que faz. 

Das respostas que derem depende a sua attitude como 
membro da opposição. 
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O SR. F. OCTAVIANO: – Sr. presidente, os 
honrados ministros sabem que, nas relações pessoaes, eu 
lhes voto a maior consideração e estima. Não se trata, 
porém, neste momento de consideração minha, pessoal, 
aos nobres ministros, mas do direito que tem a nação 
brasileira a certas explicações (Apoiados). 

As explicações do honrado presidente do conselho 
não podem de modo algum satisfazer a ninguem, a 
nenhum dos partidos constitucionaes. (Apoiados). 

Ellas nada dizem; envolvem-se em um mysterio, 
que é perigoso para o parlamento e máo para a vida 
ministerial desde o seu primeiro dia. (Apoiados). 

Sr. presidente, posto que brevemente, eu tenho 
necessidade de, com todo o respeito, referir-me a uma 
opinião que grassa no paiz. Essa opinião, que aliás tenho 
por infundada, é que ha além das forças parlamentares 
uma força maior que impede a adopção de uma reforma 
radical em nosso systema eleitoral. Para que esta opinião 
se acredite, teem cooperado em grande parte vozes de 
homens politicos, pensada ou impensadamente. 

O SR. SARAIVA: – Inclusive a de alguns ministros. 
O SR. F. OCTAVIANO: – Nós vimos destacar-se 

dentre o partido conservador uma phalange importante, 
estabelecendo como base, como principio a necessidade 
de resistencia a esse embaraço. Aqui na tribuna do 
senado, um dos honrados ministros actuaes, talvez a força 
vista do ministerio, seu verdadeiro leader, seu verdadeiro 
chefe parlamentar (apoiados), declarou em um momento 
solemne que, ligado como se achava á idéa da eleição 
directa, reconhecia se impossivel, não podia ser homem 
politico no momento... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Alludiu á obstinação 
das altas regiões. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não disse 
semelhante cousa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu é que digo por 
minha conta. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Tomei aqui a opinião do 
honrado senador tal qual elle aqui a expressara, como 
entendi que era o seu pensamento. Quando suppoz-se 
impossivel, entendia que a impossibilidade do nobre 
ministro queria dizer que lhe parecia que o seu partido na 
occasião era levado a ceder. Eis aqui como entendo a 
expressão do nobre ministro. 

O SR. POMPEU: – Não é esta a traducção da 
carta. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não a quero traduzir 
como o nobre senador traduz. Não me é isto preciso; 
permittam-me servir do meu proprio argumento, que é o 
que me basta. 

Dizia o nobre senador, quero crêr, que, attendendo 
ás circumstancias em que se achava o seu partido, 
reputava-se impossivel, porque não adheria a uma idéa, 
que o mesmo partido queria no momento aceitar. Assim 
traduzo eu o pensamento do nobre senador, do modo 
mais agradavel a S. Ex. 

Por conseguinte, senhores, no momento em que o 
honrado senador aceita collaborar com o nobre duque de 
Caxias no actual ministerio e vae servir com seu partido tal 
qual elle se acha organisado, o honrado senador 

seguramente venceu a resistencia que encontrava e vem 
ser fiel ao seu pensamento, externado no momento em 
que o podia externar com toda a liberdade, quando não 
estava no poder. 

Se o nobre senador não for logico; se o nobre 
senador aceitou o ministerio, não para realisar idéas suas, 
mas para realisar aquella idéa, que elle suppunha inutil, 
perniciosa, sem vantagem e mesmo um sophisma; o 
nobre senador endossa, toma uma responsabilidade 
gravissima, a maior e a mais damnosa que um homem 
publico póde tomar neste paiz. (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ impossivel isto. 
O SR. F. OCTAVIANO: – Digo-a maior, porque 

assim o nobre senador sem querer vae dar argumento a 
esses que dizem que ao aproximar-se das altas regiões 
perdem-se as opiniões individuaes. 

Digo, ainda damnosa, porque o nobre senador, 
convidando para formar parte do gabinete, de que é leader 
principal, membros importantes da dissidencia na camara 
dos Srs. deputados, obriga tambem a esses membros do 
parlamento a desistirem de uma opinião, pela qual elles 
acabavam de comprometter-se solemnemente com o seu 
partido e perante o paiz. (Apoiados.) 

Já vê o senado que, sob esse ponto de vista, a 
questão se torna grave, e eu tenho o direito de, com o 
maior respeito pelo honrado senador, de quem me prezo 
de ser amigo e cujo caracter muito considero, pedir-lhe 
uma explicação mais clara do que a declaração 
mysteriosa do Sr. presidente do conselho. 

Não póde, perante o partido liberal, o programma 
do nobre presidente do conselho passar sem estes 
protestos que fazemos eu e o nobre senador pela 
provincia da Bahia. Não lhe podemos prometter nem 
sequer a mais leve tolerancia, se, além de ir adoptar 
opiniões, que combatemos até hoje, mystificar o paiz, 
tendo-se compromettido perante elle a aceitar outras 
opiniões. 

Senhores, a historia parlamentar de uma grande 
nação nos mostra exemplos semelhantes. 

Nós vemos Pitt começando na tribuna por aceitar a 
herança gloriosa de seu pae, por ser um grande 
reformista, indo mesmo adiante, porque na sua exposição 
de motivos atacou a Corôa da Inglaterra, e annos depois, 
vemos esse mesmo Pitt suspendendo a lei do habeas-
corpus, suffocando a opinião daquelles que tinham a 
audacia de pensar como elle tinha pensado antes de ser 
ministro. 

Mas a historia diz tambem que realisou-se o que 
lord Chatam, seu pae, previra: se a reforma não sahir 
daqui, entrará por alli e entrará com estrondo; e que, 
apezar do duque de Wellington, apezar do terror de sua 
espada para se impedir a reforma, a reforma fez-se... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Muito bem. 
O SR. F. OCTAVIANO: – ...não obstante o duque 

de Wellington, que a ella se oppunha. 
(Ha um aparte.) 
No nosso paiz, faço justiça ao nobre presidente do 

conselho, nunca a sua espada esteve contra a liberdade. 
Já lhe dei esse testemunho na imprensa, renovo-o 

na tribuna. Vejo no honrado duque de Caxias um 
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propugnador da liberdade no paiz; a sua espada tem 
estado sempre em serviço do governo legal. (Apoiados.) 

Não faço, pois, allusões nem a pessoas, nem a 
caracteres: respeito a todos. Desejo que fiquem todos 
airosos no parlamento; desejo que as poucas forças de 
que disponho sejam de proveito ao governo do honrado 
duque. Teria grande prazer em prestar ao nobre senador 
pela Bahia o meu concurso, como prestei ao nobre ex-
presidente do conselho na questão do estado servil. Nas 
grandes e gloriosas questões em nosso paiz, não sou 
homem de partido, sou homem do paiz. 

Permitta-me, porém, o honrado duque de Caxias 
que lhe faça mais uma observação com todo o respeito. 

S. Ex. veio, como disse o meu honrado amigo, 
fazer a união do partido conservador. Eu o applaudo: não 
póde haver homem politico e consciencioso que desejo o 
desapparecimento do partido conservador do paiz. Seria 
uma desgraça para o partido liberal. 

O partido conservador deve ser forte, assim como o 
partido liberal: são partidos nacionaes, que devem 
revesar-se no poder pela força da opinião e não pelo 
capricho de quem quer que seja. 

O honrado duque de Caxias, fazendo a 
organisação do gabinete, procurou o seu leader no 
senado e não na camara dos deputados. No senado não 
era isso necessario, porque, além da deferencia que todos 
lhe prestam, qualquer dos seus amigos o seria, se o 
honrado duque não podesse por si, em virtude dos 
incommodos de sua idade, pois não lhe falta capacidade 
para discorrer na tribuna. Disto dou testemunho: por vezes 
o vi defender-se e muito melhor do que outros, que 
pretenderam defendel-o. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. F. OCTAVIANO: – Mas o honrado duque, 

segundo a boa pratica do systema representativo, 
precisava de um leader na camara dos deputados. 

Devo notar que, ha bastante tempo, se vae usando 
de um tratamento iniquo para com a camara dos 
deputados. 

Devo notar que, ha bastante tempo, se vae usando 
de um tratamento iniquo para com a camara dos 
deputados. 

Senhores, na camara dos deputados vejo tres 
leaders: um é o Sr. Martinho Campos, que não podia ser 
chamado pelo honrado duque; o segundo é o Sr. ex-
ministro do Imperio, que, com effeito, era homem que 
dispunha de mais força na maioria daquella camara. 
(Apoiados). Mas, do lado da dissidencia, se fosse 
chamado seu verdadeiro chefe, o leader seria o Sr. 
Paulino de Souza. 

O SR. ZACARIAS: – Supponho que será o ministro 
da fazenda. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Como se prescinde do 
leader natural da camara para crear leaders artificiaes? Os 
cavalheiros chamados pelo honrado duque são todos 
cidadãos muito dignos. Um é um magistrado integerrimo, 
meu amigo, o Sr. deputado pela Bahia; mas não é o 
leader da camara, não tem alli influencia pessoal. Como 
influencia na camara dos deputados só conheço os tres 
nomes, que acabo de indicar. 

Se no regimen representativo pretende-se até crear 
por decreto influencias na camara temporaria, ai do 
systema representativo! Direi mais: ai de todos aquelles 
que procuram por seu talento, por sua infatigavel 
actividade na tribuna elevar-se ao governo do paiz. 

Esta observação não pretendo applicar contra o 
nobre presidente do conselho, mas não posso deixar de 
notar esse facto, que se revela desde certo tempo, de 
pouco apreço para com a camara dos deputados. Embora 
ella não reivindique o seu direito, cabe-me como senador 
pedir que seja considerada. Offerecendo estas 
observações, estou certo de que o honrado duque 
procederá de accôrdo com os seus amigos e que, fiel ao 
seu passado, procurará regular-se em seus actos de 
maneira que não sinta pezar, quando estiver fóra do 
poder. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Sr. presidente, V. Ex. e o senado 
comprehendem que eu não posso deixar de dar breves 
explicações, visto que nominalmente fui chamado á 
discussão. Outra occasião haveria em que este debate se 
poderia estabelecer com mais extensão e franqueza; 
presentemente achamo-nos embaraçados pela 
necessidade, que temos, de nos apresentar perante a 
camara dos Srs. deputados; e, tendo assento no senado o 
nobre presidente do conselho e mais alguns ministros, 
certamente que o debate não perderia pelo seu 
adiamento. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Poucas palavras com 
franqueza. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Serei breve e franco, pedindo aos 
nobres senadores que, para facilitar o cumprimento da 
primeira parte da minha promessa, não me interrompam. 

Tres foram as perguntas que o nobre senador que 
fallou em primeiro logar dirigiu ao ministerio, pedindo 
explicações em desenvolvimento do programma: 
economia dos dinheiros publicos, questão episcopal, 
chamada religiosa, e questão eleitoral. Disse, porém, 
antes que algumas promessas do ministerio, como, por 
exemplo, moderação e justiça na observancia das leis, era 
uma banalidade. 

O SR. POMPEU: – De todos. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Parece-me tambem que fazer parte do 
programma de governo a economia dos dinheiros publicos 
não passaria de uma banalidade... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – ...a não querer-se que esta palavra 
introduzida no programma importasse uma censura, como 
formulou o nobre senador, ao ministerio passado, censura 
que nós não podemos nem devemos fazer, tendo-lhe 
prestado o nosso apoio. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Por isso sim, não 
porque andassem bem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Promettemos, portanto, a mais restricta 
economia na applicação dos dinheiros publicos aos 
serviços para que forem votados. 

Questão episcopal ou religiosa. 
O ministerio, Sr. presidente, não podia trazer sobre 

todas as questões soluções feitas para apresental-as ao 
parlamento; as opiniões anteriores dos membros, que 
compoem o gabinete, podem dar a medida do seu 
procedimento na solução desta questão. 
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No programma se diz que quanto ás questões 
internas o ministerio as resolverá com animo 
desprevinido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu me contento que 
as resolva com justiça. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – A justiça é a base de todas as 
decisões, e já está comprehendida na primeira parte do 
programma. 

Qual o programma do ministerio a respeito da 
reforma eleitoral; e este foi o ponto principal, para o 
qual fui nominalmente chamado. 

Senhores, não é mister que se publiquem os 
meus votos, as minhas cartas, os meus discursos, nem 
que sejam repetidos no senado, porque ninguem os 
tem mais presentes á memoria do que eu. Quem fez as 
declarações que eu tenho feito na tribuna, em 
conversações, em correspondencias particulares, etc., 
não póde de modo nenhum recuar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – ...da opinião que sempre sustentou. 
Mas, collocada a questão sob este ponto de 

vista, a consequencia é que eu não deva fazer parte de 
governo nenhum conservador ou, entrando em 
qualquer combinação ministerial, estava obrigado ipso 
facto em dia e hora certa, ou em occasião determinada 
a realisar uma reforma, que aliás eu tambem só não 
poderia realisar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E vem logo com o 
dia e hora. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Sim. 

Não ha nisto censura, porque não quero fazer 
recriminações; pelo contrario, desejo chamar em meu 
apoio o exemplo que a nobre opposição do partido 
liberal teve em circumstancias muito mais importantes 
do que aquellas de que se trata. 

Embora seja o facto de longa data, está 
presente á nossa memoria que o partido liberal pugnou 
com todas as forças, e chegou ao ponto de oppôr-se 
materialmente ou por meio das armas, contra leis que 
tinham sido votadas no parlamento... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Oh! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – ...entretanto, varias vezes estiveram 
os liberaes no poder e não poderam realisar essas 
reformas por que tanto se tinham compromettido. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Estão hoje todas 
ellas mystificadas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – E porque, senhores? Naturalmente 
porque as conveniencias e as necessidades do partido, 
porque as circumstancias lhes não aconselhavam que 
nessa occasião promovessem semelhantes reformas. 
Foram incutindo na opinião publica a convicção de que 
taes reformas eram convenientes e por fim as 
conseguiram. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é evasiva. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço attenção. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Sr. presidente, disse eu que 
conservava as mesmas idéas; mas qual é a situação 
em que presentemente nos achamos? O gabinete a 
que apoiavamos, e a que eu apoiava, não obstante as 
idéas que tinha a respeito da eleição directa, retirou-se 
do poder; foi chamado o nobre duque de Caxias para 
organisar um novo gabinete e recorreu á minha 
coadjuvação, que não lhe podia negar, pois que, quem 
via S. Ex. nas circumstancias em que se acha e nas 
actuaes do paiz, encarregar-se da organisação do novo 
gabinete, não lhe podia mercadejar o seu apoio e a sua 
coadjuvação. (Apoiados.) 

O SR. SARAIVA: – De accôrdo com as suas 
idéas, ás quaes um homem politico nunca deve 
renunciar, desde que diz o que o nobre senador disse. 

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Perdoem-me VV. EEx.; deixem-me 
continuar, depois façam o juizo que eu lhes merecer, e 
que sentirei muito que seja contrario aquelle que 
esperava. 

Sr. presidente, a questão eleitoral por meio da 
reforma da constituição ou sem reforma da 
constituição, para se estabelecer o methodo directo, 
não é ainda programma do partido conservador 
(apoiados); é programma de alguns dos membros 
deste partido. Eu não posso, portanto, traçar o 
programma do meu partido; o mais que posso fazer é 
dar o meu voto e apoio, quando os nobres senadores 
resolverem fazel-o. (Riso.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Oh, senhores! Nós 
que não somos governo?! 

O SR. ZACARIAS: – Então ha de votar a favor 
da nossa emenda. 

O SR. PARANAGUÁ: – Sem duvida. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Esta questão como nasceu e como 
tem continuado? A eleição directa, quando foi 
annunciada por mim aqui no senado como um dos 
meios o mais conveniente para acabar com as 
accusações e para tornar a eleição mais livre... 

O SR. POMPEU: – Verdadeira, dizia V. Ex. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – ...foi taxada como uma opinião, que 
não podia ser partilhada por nenhum homem sensato... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas agora não 
combata a sua idéa. 

O SR. ZACARIAS: – Eu me explicarei. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – ...por nenhum homem prudente; não 
sei se a expressão é esta. 

O SR. ZACARIAS: – Hei de vêr o discurso de V. 
Ex. e o meu. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E as cartas. 
O SR. ZACARIAS: – E a espingarda. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Para que? Não é occasião; eu apenas 
quero notar historicamente a marcha que teve a idéa. 

UM SR. SENADOR: – O que V. Ex. dizia naquella 
occasião é a pura verdade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Nenhum homem prudente podia 
adoptar, conforme se dizia, aquelle methodo; não era, 
portanto, então um programma do partido liberal. 

Logo depois da organisação do ministerio de 16 de 
Julho o partido liberal adoptou um programma, não da 
eleição directa em toda a sua extensão, mas da eleição 
directa nas capitaes e indirecta nos districtos ruraes. 

Foi ganhando corpo a idéa, até que finalmente 
constituiu o programma do partido liberal, que hoje creio 
que escreveu nas suas bandeiras a eleição directa. 

Ora no partido conservador a idéa não tem 
marchado tão rapidamente como marchou no partido 
liberal. 

O SR. ZACARIAS: – Ora! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Segue-se, por isso que eu tenho esta 
opinião a respeito da eleição directa, que fique 
compromettido a votar logo, immediatamente por ella... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Na primeira occasião, 
segue-se. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – ...sem ser pelos meios competentes e 
preterindo qualquer serviço urgente do Estado? 

Em que posição nos achamos nós no parlamento? 
O SR. ZACARIAS: – Esta é a questão. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Esta é a questão. 
Com uma camara que lhe faltam dous mezes para 

concluir o seu mandato, sem que as leis annuas estejam 
votadas pelo corpo legislativo; com uma lei eleitoral já 
remettida para o senado, na qual tambem se tem de tratar 
de outras materias; porque meio se podia adoptar uma lei, 
que estabelecesse a eleição directa? Seria por meio de 
uma lei ordinaria da camara dos deputados? Impossivel. 
Por meio de reforma da constituição já e já? Quereria 
acaso o nobre senador, que uma camara que está a 
extinguir o seu mandato... 

O SR. ZACARIAS: – Ora! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – …votasse reforma tão importante como 
a da constituição neste ponto? 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. já disse mais do que 
nós queriamos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Bem; estimo muito, porque prometti 
fallar com franqueza. 

O SR. ZACARIAS: – Já disse de mais; penso até 
que o Sr. Octaviano está satisfeito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Portanto, o ministerio não se podia 
comprometter a estabelecer este programma, debaixo do 
qual se não formou; ao contrario, votada uma lei eleitoral 
que, se não é perfeita, offereço melhores garantias do 
que a lei anterior... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Oh! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – …executada essa lei sinceramente, 
como o governo promette executal-a... 

O SR. POMPEU: – Tambem os outros governos 
promettiam executar sinceramente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – …uma nova camara que viesse, Sr. 
presidente, eleita com toda a liberdade, derivaria a sua 
força da opinião do paiz, poderia resolver questão tão 
grave, ou dar o seu apoio a essa idéa e estabelecer assim 
a politica que se devesse seguir. 

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Dadas estas circumstancias, eleita uma 
nova camara, conhecida a sua opinião, eu, Sr. presidente, 
saberei proceder, embora o ministerio não tenha tomado 
esta idéa para seu programma, como costumo proceder 
em casos taes. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não será occasião; a 
occasião é agora. 

O SR. POMPEU: – Ainda será neste seculo que V. 
Ex. espera isto?! 

O SR. PRESIDENTE: – Peço a attenção. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Não posso, Sr. presidente, ser mais 
extenso nestas explicações; tenho dado aquellas que 
julgava convenientes. Sinto muito que não possam ser 
aceitas, nem agradaveis aos nobres senadores e que eu 
tenha de perder no conceito delles por este procedimento, 
que julgo ser de lealdade para com o meu partido e de 
beneficio para o meu paiz. (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Será de lealdade para 
com o seu partido, mas não de beneficio para o paiz. 

O SR. SARAIVA: – Já pedi a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre ministro dos 

negocios estrangeiros já declarou que tem necessidade 
de retirar-se da casa, e eu já previni ao senado de que 
darei para ordem do dia da sessão seguinte o projecto de 
resposta á falla do throno: será ahi occasião opportuna 
para uma mais larga discussão. 

O SR. SARAIVA: – O que posso prometter é ser 
breve. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço que seja o mais 
breve possivel. 

O SR. SARAIVA: – V. Ex. sabe que eu não gosto 
de fallar muito... 

O SR. ZACARIAS: – E’ como eu. 
O SR. SARAIVA: – …mas nas presentes 

circumstancias eu sentiria profundamente que V. Ex. não 
me désse a palavra para formular um protesto... 

O SR. POMPEU: – Em nome de nós todos. 
O SR. SARAIVA: – …contra as explicações do 

nobre barão de Cotegipe no que toca á eleição. 
(Apoiados.) 
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O SR. PARANAGUÁ: – Nunca pensei. 
O SR. SARAIVA: – Os nobres senadores pela 

Bahia e pelo Rio de Janeiro disseram uma verdade, 
quando asseveraram ao senado e ao paiz que o Brasil 
não póde ser grande, o systema parlamentar não póde ser 
entre nós uma realidade sem que o partido conservador, 
assim como o liberal, seja formado e respeitado pelos 
seus homens politicos; e a organisação do actual 
ministerio vem mostrar ao paiz maravilhado que mais uma 
reputação foi-se, mais uma esperança do partido 
conservador afundou-se. (Apoiados e não apoiados). 

As declarações do honrado barão de Cotegipe 
entristeceram-me. (Apoiados). Quando, como disse o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, grande parte do 
partido liberal e uma porção importante do partido 
conservador asseveraram em seus jornaes e o dizem em 
todas as reuniões, que a reforma directa é impossivel, 
porque o chefe do Estado oppõe-se a ella... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Não ha tal. 

O SR. SARAIVA: – Vou dizer o contrario. 
Quando uma grande parte do paiz está já com esta 

convicção; quando o nobre barão de Cotegipe dizia ha 
poucos mezes, talvez ha poucos dias, que elle era 
impossivel para o governo, porque queria a eleição 
directa, não póde deixar o paiz de maravilhar-se, vendo 
que o nobre barão entra para o ministerio, que Sua 
Magestade o Imperador o torna possivel mas que S. Ex., 
renunciando suas idéas, faltando ao seu compromisso, 
vem dizer... 

O SR. PRESIDENTE: – Conheço muito a discrição 
do nobre senador que está se dirigindo ao senado, e estou 
certo de que, exprimindo-se por esse modo, não quer 
violar o regimento. 

O SR. SARAIVA: – …«A occasião não é propria 
para eleição directa, não posso incumbir-me disto agora.» 
O nobre barão asseverou que não podia defender o 
projecto do governo e agora o vem defender; Sua 
Magestade o tornou possivel para a eleição indirecta. 

O SR. PRESIDENTE: – Torno a dizer que tenho 
toda confiança na discrição do nobre senador, e estou 
certo de que não quiz contrariar a disposição do nosso 
regimento, que prohibe a qualquer senador em seus 
argumentos fazer menção da vontade do Imperador ou 
envolver sua sagrada pessoa. 

O SR. ZACARIAS: – Está coberta a Corôa. 
O SR. SARAIVA: – Estou tirando toda a 

responsabilidade da Corôa. 
O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – Estou dizendo que a Corôa 

torna possivel para a eleição directa o Sr. barão de 
Cotegipe, chamando-o para seu conselho. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Para elle fui sempre possivel. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, eu acabo, mas 
V. Ex. me ha de permitir que eu recorde somente, e como 
termo do meu discurso, um episodio da historia 
parlamentar da França. 

Governava o ministerio Molé e os doutrinarios 
conservadores, os conservadores que se diziam liberaes, 
foram para a opposição e Guizot á sua frente. Em um dos 
brilhantes improvisos de Guizot elle applicava ao 
ministerio Molé a celebre e severa phrase de Tacito: 
omnia servilitur pro dominatione, dizendo que o ministerio 
era um ministerio de aulicos, que não fazia mais do que 
obedecer ao rei; e então Molé lhe respondeu: «Senhores, 
Tacito não cogitava dos palacianos, elle fallava dos 
ambiciosos. «Pois bem, senhores, em 1840 Guizot subiu 
para o poder. O homem que dizia que o ministerio Molé 
era composto de aulicos e de subservientes estava no 
poder, o que a França viu maravilhada. E esse homem, 
que tinha promettido as reformas, que a coalisão queria 
levar a effeito, esteve oito annos no poder e a resistir ás 
mesmas reformas que tinha promettido á coalisão realisar. 
Qual o resultado de semelhante escandalo, de se ver um 
ministro, que tinha pertencido á coalisão que tinha votado 
com Odilon Barros, que tinha votado com os liberaes 
contra o poder, resistir systematicamente á reforma 
eleitoral, que a coalisão toda pedia, que o paiz tinha 
imposto? Em 1848 Guizot obteve o resultado de sua 
politica. Como elle tambem o nobre barão de Cotegipe 
dizia que a reforma eleitoral era um compromettimento da 
Corôa, como se vê de suas cartas. Guizot antes tambem 
dizia que o governo pessoal do rei era uma calamidade 
para a França. 

Pois bem; Guizot governou oito annos e prohibiu a 
reforma eleitoral 250 deputados votaram contra 150 e a 
reforma eleitoral foi negada á França. Um dos ajudantes 
de campo de Luiz Felippe, que assistia á discussão, foi ao 
palacio das Tulherias dizer ao rei que a reforma tinha sido 
adiada, mas que muitos deputados votaram pelo projecto 
do governo, como vão votar os senadores hoje, porque o 
ministerio tinha, como o nobre barão de Cotegipe hoje, 
promettido que a reforma se faria em outro tempo, em 
tempo mais opportuno, em circumstancias mais faceis. Os 
deputados daquelle tempo votaram pelo projecto do 
governo, fiados nas declarações ministeriaes, que diziam 
que a reforma não se devia votar naquella época, porém, 
que mais tarde; em circumstancias melhores o proprio 
ministerio a faria. Pois bem, senhores: o ministerio Guizot 
fallava contra a reforma, fazia a camara votar contra a 
reforma, appellando para o adiamento, como faz o nobre 
barão de Cotegipe, e quereis saber qual foi o resultado? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Elle ha de votar pelas 
emendas. 

O SR. SARAIVA: – O resultado foi que o partido 
liberal daquella época assim como uma parte do 
conservador adquiriu a crença por este facto e 
procedimento de Guizot, de que se não podia contar mais, 
para levar a effeito a reforma, com o parlamento e com os 
ministerios, que era preciso appellar para o paiz, e elles 
appellaram para os banquetes. O senado sabe o resto. 
(Muito bem, muito bem). 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ouvi, Sr. 
presidente, o requerimento que fizeram os Srs. ministros, 
e a este respeito não faço nenhuma observação, visto que 
S S. Exs. teem necessidade de ir para a camara dos Srs. 
deputados. Mas quero deixar registrado nesta sessão o 
meu pensamento a respeito do programma ministerial, 
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porquanto pertencendo á opposição conservadora, 
cumpre-me apresentar as razões que tenho para, em vista 
das explicações offerecidas pelo novo ministerio, 
determinar o meu procedimento em relação á sua politica. 

Eu, Sr. presidente, não quero entrar no exame dos 
motivos que levaram o gabinete de 7 de Março a pedir sua 
demissão; applaudo o acto, e supponho que o paiz me 
acompanhará neste applauso. (Apoiados.) Applaudo 
tambem a determinação do nobre presidente do conselho, 
porque vejo que S. Ex. sempre acolheu o que aqui lhe 
disse nas sessões passadas, isto é que S. Ex. não devia 
impôr ao paiz o seu infortunio, S. Ex. comprehendeu, ainda 
que um pouco tarde, o conselho e o aceitou. Eu, por isso, 
de novo o applaudo e felicito. 

Mas, Sr. presidente, em relação ao que disse o 
actual ministerio pelo orgão do nobre ministro dos 
negocios estrangeiros cumpre-me fazer algumas 
observações. 

O nobre senador pela Bahia (o Sr. Zacarias) 
perguntou ao ministerio qual era o seu pensamento a 
respeito das nossas finanças, da questão religiosa, e 
tambem da questão eleitoral. Prescindo da primeira e da 
ultima pergunta; sómente trato da que respeita á questão 
religiosa. 

O programma do ministerio aqui apresentado pelo 
nobre presidente do conselho, o Sr. duque de Caxias, é 
como se diz um programma de generalidades, póde-se 
mesmo dizer de cousas banaes, que não tem significação 
politica, não se accentúa em uma idéa ou reforma, 
porquanto, Sr. presidente, estou persuadido que não ha 
ministerio algum que não queira a paz interna e externa, 
que não tome para si o proceder com moderação e justiça 
e outras cousas desta ordem que todos aceitam. Isto não é 
propriamente um programma politico, pois não se destaca 
do programma do ministerio a quem veio substituir, nem 
mesmo dos que vierem substituil-o. Todos quererão estas 
cousas, porque isto está na natureza, e no interesse de 
todos os governos; nenhum virá dizer que não quer a 
justiça, que não quer a moderação, que não quer a paz, e 
que nos dispendios dos dinheiros publicos não ha de 
proceder com economia. 

A este respeito o ministerio actual o que revelou foi 
que em relação á materia eleitoral era o continuador do 
ministerio passado. Quanto á questão religiosa, o novo 
ministerio mostrou-se hesitante; declarou pelo orgão do 
nobre ministro de estrangeiros que não tinha ainda idéas 
fixas sobre a materia. 

Ora, eis aqui o que, parece-me, não devia vir dizer 
ao senado o actual ministerio, porque a questão religiosa é 
uma questão importante, momentosa; o ministerio devia 
saber o que lhe cumpria dizer com segurança ao paiz 
sobre esta materia. 

Eu não desconheço, Sr. presidente, que a herança 
que deixou ao actual ministerio o passado é mui gravosa, 
onerosissima. Não declarando, portanto, o ministerio que é 
continuador do passado ou mostrando-se hesitante, 
quanto á questão religiosa, dá de alguma sorte esperanças 
de que não sustentará a politica do seu predecessor ou 
que melhorará em bem do paiz o estado dessa questão. 

Declaro por isto ao senado que, tendo a respeito do 
actual ministerio as disposições as mais sympathicas, não 
lhe posso prestar o meu apoio senão si et in quantum, á 
vista dos factos. 

Já me agrada a sua posição hesitante, isto é, o não 
dizer que continúa a politica do gabinete passado no 
assumpto que me interessa. Tenho além disto a esperança 
de que fará alguma cousa boa a esse respeito, á vista da 
entrada para elle de membros da camara dos deputados 
que neste assumpto se mostraram adversos á politica do 
ministerio de 7 de Março. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Neste sentido é 

que eu presto o meu voto; é si et in quantum; quero vêr os 
factos; e se, infelizmente, elles não me satisfizerem, 
continuarei a manter a posição que até hoje tenho aqui 
mantido. 

E’ o que me cumpria dizer a respeito das 
declarações feitas pelo novo gabinete. 

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – Sr. 
presidente, não pensava tomar a palavra para intrometter-
me neste debate; mas leva-me a isto o protesto que o 
nobre senador pela Bahia fez em referencia ao nobre 
ministro dos negocios estrangeiros, proclamando S. Ex. 
que o paiz maravilhado presenciava o anniquillamento de 
um de seus homens politicos que contradictoriamente 
faltava á palavra em materia de tal transcendencia na 
posição do ministro, declarando-se então por ella 
impossivel para o governo, e agora Sua Magestade o 
fizera possivel para o ministerio; e isto porque o nobre 
ministro fez a observação mais simples e natural, aquella 
que o simples bom senso dictára, que rasoavelmente 
ninguem póde rejeitar e que o senado por certo em sua 
sabedoria reconhecerá como fundada em razão 
valiosissima. 

O nobre ministro em relação á reforma radical da 
eleição, se directa, se devendo continuar em dous gráos, 
observara que, nas circumstancias actuaes, estando a 
legislatura por dias a terminar cerca de dous mezes 
faltando apenas para findar, não era possivel decidir essa 
gravissima questão, que de sua natureza é tal, que 
demanda a mais seria deliberação, e autorisada decisão, 
resolução esta que não cabe no possivel nestes ultimos 
dias da legislatura. 

Por outro lado pende da deliberação do senado o 
projecto da reforma eleitoral que encerra providencias, as 
quaes incontestavelmente garantem melhor a liberdade 
publica na ennunciação do voto popular. 

Este projecto evidentemente encerra providencias 
que garantem a eleição de uma nova camara de 
deputados, representante de todas as opiniões 
consideraveis do paiz, e portanto com toda força moral e 
capacidade para deliberar e resolver como é mister 
materia de tal ordem. 

Não era possivel que fosse programma do actual 
ministerio, nesta circumstancias, pôr de parte este projecto 
e levantar e pretender assodamento resolver a questão da 
reforma radical directa, sendo esta já e já proclamada pela 
opinião do ministerio que aliás não tem agora os meios 
para realisar esse parecer, se fosse seu. 

Assim Sr. presidente, eu contraprotesto ao protesto 
que fez o nobre senador e appello para o simples bom 
senso oppondo a S. Ex. que o nobre ministro, em vez de 
decahir da altura, que ganhou por seu nobre procedimento, 
por seu merecimento e talentos tão provados, não fez mais 
do que confirmar á discripção e ajustado proposito 
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que deve ter assumindo a responsabilidade de ministro da 
Corôa. 

Senhores, nas circumstancias actuaes deixar de 
reconhecer que é até de indeclinavel necessidade a 
aceitação da lei proposta que pende da resolução do 
senado, ainda que seja sómente como meio indispensavel 
de acudir-se a eleição geral que se approxima, e por ella 
alcançar a constituição de uma camara, quanto seja 
possivel, a mais bem organisada, deixar de reconhecer 
que só a essa camara, na seguinte legislatura, póde caber 
a tarefa de decidir o serio problema dessa reforma radical, 
que o nobre senador indica ser de maxima necessidade 
para o regimen representativo no paiz, ainda que outros 
entendem que não será este o meio acertado, mas ao 
contrario inteiramente opposto á constituição do Estado, 
não só na sua letra, mas ainda quanto á razão que ditou a 
acertada determinação que nella se lê, deixar de 
reconhecel-o é negar a verdade palmar, que ninguem póde 
desconhecer. 

Porquanto, quem póde conceber que é possivel 
agora decidir a grave questão da reforma radical? Quem, 
ainda desejando a eleição directa, no presente 
desconhecerá a necessidade de outro meio pratico, para 
que as eleições que se aproximam se façam do melhor 
modo? 

Aquelles que se oppuzerem acintosamente á 
votação do projecto, que não o considerarem com o 
proposito firme de melhoral-o, quanto for possivel, que só 
almejarem obstar a sua adopção, carregarão com a 
responsabilidade de terem prejudicado o meio necessario 
ou pelo menos mais conveniente de effectuar-se uma 
eleição, de que resulte uma camara dotada de toda força 
de autoridade para resolver a questão da reforma directa, 
assim como verdadeiramente representar a nação. 

O nobre ministro não deu motivo algum, nem méro 
pretexto para o nobre senhor aventurar o juizo que 
precipitou a seu respeito, e muito menos para trazer o 
simiie de antigo governo de Guizot e do resultado fatal que 
se seguiu. Resultado fatal se poderia seguir, so em 
assumpto dessa ordem e gravidade, prevalecesse o 
proposito de assodada o precipitadamente se resolverem 
questões semelhantes jogando-se á sorte o futuro do paiz. 

Aqui felizmente não ha a minima circumstancia que 
possa, se quer trazer um longe de possibilidade do que 
aprouve o nobre senador aventurar; não haverá quem com 
razão calma, com animo desprevenido, recuse o que 
affirmou S. Ex. o Sr. ministro de estrangeiros sobre a 
opportunidade de se resolver esta questão como é mister 
que ella seja resolvida. A impossibilidade de tratal-a agora 
é tão manifesta, que escusa demonstração, e eu me limito 
ainda a repetir: que sobre aquelles que se oppuserem 
acintosamente a que passe a proposta reforma melhorada 
com aquellas emendas que a sabedoria do senado poder 
adoptar, sobre esses pesará a responsabilidade de se 
fazerem as eleições pelas antigas instrucções tão 
desacreditadas de sorte que ainda se continue á dizer que 
a camara dos deputados não representa a opinião do paiz. 

O SR. SARAIVA: – Como não representará ainda 
com a nova lei. 

O SR. VISCONDE DE NITHEROHY: – Tenho 
fundadas esperanças de que o senado em sua sabedoria 
tratará de melhorar e votar o projecto apresentado e de 
que o actual governo, presidindo a administração do 
Estado, saberá manter todas as garantias e liberdades do 
voto, e concorrerá para que o paiz seja dignamente 
representado por uma camara bem constituida, toda cheia 
de força moral, capaz de bem resolver a questão da 
reforma radical que não póde ser de improviso decidido. 

(Muito bem! Muito bem!) 
 

ORDEM DO DIA. 
 

PENSÕES. 
 
Entrou em 3ª discussão, a qual ficou encerrada por 

falta de numero para votar-se, a proposição da camara dos 
deputados n. 18 do corrente anno approvando as pensões 
concedidas ao soldado reformado Marcos Pereira de 
Barros e outros. 

 
MEIO SOLDO. 

 
Seguiram-se em 3ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, as proposições da mesma 
camara: 

N. 182 de 1874, relevando da prescripção em que 
incorreu D. Clara Isabel de Andrade Costa. 

N. 83 do corrente anno, idem, a D. Antonia Candida 
de Oliveira Montaury. 

 
LICENÇA. 

 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou encerrada 

pelo mesmo motivo, a proposição da mesma camara n. 57, 
concedendo um anno de licença ao Dr. Virgilio Climaco 
Damasio. 

 
DISPENSA A ESTUDANTE. 

 
Entrou igualmente em 2ª discussão, a qual ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, a proposição da mesma 
camara n. 15, relativa á pretenção do estudante Raymundo 
José Ferreira Valle Junior. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 30: 

1ª parte até a’s 2 horas. – Votação das proposições 
cuja discussão ficou encerrada. 

2ª discussão da proposta do orçamento no art. 3º, 
relativo ás despezas do ministerio da justiça, officiando-se 
ao Sr. ministro. 

2ª parte a’s 2 horas ou antes. – Discussão do voto 
de graças. 

O Sr. presidente convidou os Srs. senadores para 
se occuparem com trabalhos de commissões, e levantou a 
sessão á 1 hora da tarde. 
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33ª SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1875.
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY. 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de pensões e ordenados. – Discurso e 
requerimento do Sr. Leitão da Cunha. – Discurso do Sr. 
barão de Cotegipe. – Ordem do Dia. – Votação. – 
Orçamento do ministerio da justiça. – Discurso do Sr. 
Figueira de Mello. – Parecer da commissão de orçamento. 
– Parecer da commissão de constituição. – Discurso do Sr. 
ministro da justiça. – Voto de graças. – Discursos dos Srs. 
Pompeu e Saraiva. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, barão de 
Mamanguape, Dias de Carvalho, visconde de Inhomirim, 
Chichorro, barão de Camargos, Jobim, Barros Barreto, 
barão de Maroim, Junqueira, visconde de Abaeté, barão de 
Cotegipe, Jaguaribe, barão da Laguna, Godoy, Leitão da 
Cunha, duque de Caxias, visconde do Rio Grande, Diniz, 
Antão, Silveira Lobo, visconde de Nictheroy, Mendes de 
Almeida, Cunha Figueiredo, marquez de S. Vicente, 
Zacarias e Figueira de Mello. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Cruz Machado, conde de Baependy, Paula Pessoa, 
Nabuco, visconde do Bom Retiro e visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs. barão de Souza Queiroz, Silveira da Motta e visconde 
de Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Officio de 15 do corrente mez do ministerio do 

Imperio, em resposta ao do 1º secretario do senado de 11, 
dando informações relativas aos empregados da 
bibliotheca publica. – A quem fez a requisição. 

Dito de 23 do mesmo ministerio, enviando a acta 
relativa á eleição procedida no collegio de S. Paulo de 
Muriahe da provincia de Minas Geraes, para 
preenchimento da vaga do fallecido senador marquez de 
Sapucahy. – A’ commissão de constituição. 

Dito de 25 do corrente mez do ministerio da 
fazenda, em resposta ao de 22, contendo informações 
acerca do Banco Allemão e cambiaes por elle tomados ao 
thesouro. – A quem fez a requisição. 

Dito de 28 do corrente do 1º secretario da camara 
dos Srs. deputados, remettendo a seguinte resolução: 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º A lei n. 2348 de 25 do Agosto de 1873, que 

fixou a despeza e votou a receita para os exercicios de 
1873 – 1874 e 1874 – 1875, terá vigor no 1º semestre de 
1875 – 1876, emquanto não for promulgada a respectiva 
lei de orçamento. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 28 de Junho de 
1875. – Manoel Francisco Corrêa, presidente. – Delfino 
Pinheiro de Ulhôa Cintra, 1º secretario. – Manoel Pinheiro 
de Miranda Osorio, 2º secretario. 

A’ commissão de orçamento. 
Tendo comparecido mais os Srs. barão de 

Pirapama, visconde de Camaragibe, Ribeiro da Luz, Nunes 
Gonçalves, Firmino, Vieira da Silva, Paes de Mendonça, 
Octaviano, Paranaguá, Pompeu, visconde do Rio Branco, 
Sinimbú, Fernandes da Cunha, Uchôa Cavalcanti, Saraiva 
e Teixeira Junior. O Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS. 

 
Pensão ao alferes J. J. Deschamps Cunha. 

 
A commissão de pensões e ordenados, tomando 

em consideração a proposição n. 17 de 30 de Abril do 
corrente anno enviada ao senado pela camara dos Srs. 
deputados, observa o seguinte: 

A proposição approva a pensão de 36$ mensaes 
concedida por decreto de 9 de Janeiro de 1875 ao alferes 
honorario do exercito José Justino Deschamps Cunha, o 
qual, em consequencia de molestia adquirida na guerra 
contra o Paraguay, ficou impossibilitado de procurar meios 
de subsistencia. 

No quadro annexo a este parecer acha-se um 
resumo dos documentos apresentados pelo agraciado. 

Alferes do corpo de policia do Rio de Janeiro, o 
agraciado partiu em 1867 para o Paraguay, onde se reuniu 
ao 43º corpo de voluntarios pertencente ao 2º corpo de 
exercito; assistiu á tomada das trincheiras de Tuyuty em 20 
de Março de 1868; permaneceu com o batalhão nesse 
logar, aguardando o deposito e enfermarias, e dahi 
marchou com o mesmo batalhão para Curupaity. 

Dissolvido aquelle corpo, baixou ao hospital depois 
de inspecção de saude, e, regressando á Côrte, foi 
dispensado do serviço do exercito por aviso de 14 de Julho 
de 1868. 

O conselheiro procurador da Corôa, ouvido sobre a 
pretenção, julgou-a fundada na equidade. O governo 
imperial, aceitando as provas exhibidas pelo agraciado, 
concedeu-lhe a pensão approvada pela camara dos Srs. 
deputados. 

Assim que, a commissão, attendendo a que se trata 
de remunerar serviços de guerra: 

E’ de parecer: 
Que a proposição n. 17 de 30 de Abril proximo 

passado entre na ordem dos trabalhos e seja adoptada. 
Paço do senado, em 28 de Junho de 1875. – L. A. 

V. da Silva. – Visconde de Nitherohy. – A. Leitão da 
Cunha. 
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Mensal 

 
José Justino Deschamps Cunha..... 

 
36$000

 
432$000

 
9 de 

Janeiro 
de 1875.

 
Impossibilitado de procurar 
meios de subsistencia em 
consequencia de molestia 
adquirida na guerra contra o 
Paraguay. 

 
Cópia do decreto de concessão da pensão datado de 9 
de Janeiro de 1875. 
Aviso do ministerio da guerra remettendo ao do Imperio a 
petição e documentos em numero de 11, notando no 
processo o seguinte: 
Dous termos de inspecção de saude datados de 7 de 
Novembro de 1873 e 28 de Setembro de 1874, donde 
consta que o supplicante soffre de choréa. 
No primeiro termo se diz não estar provado que a 
molestia fosse adquirida em campanha. 
No segundo que, se o official a tivesse antes de marchar 
para o Paraguay, não seria aceito. 
Attestado do barão da Villa da Barra, cururgião-mór 
honorario, dando a molestia por adquirida em campanha. 
Cinco attestados de officiaes a cujas ordens serviu o 
peticionario. 
Fé de officio regular do corpo de policia da provincia do 
Rio de Janeiro. 
Informação da repartição do ajudante general, 
enumerando os serviços de guerra prestados no 
Paraguay. 
Parecer favoravel do conselheiro procurador da Corôa. 
Certidões negativas de ter percebido graça honorifica ou 
Folha corrida....................................................................... 1 1 

Somma.................... 36$000 432$000    1 1 
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Licença ao 1º cirurgião d’armada Dr. J. M. Caminhoa. 
A’ commissão de pensões e ordenados foi presente 

a proposição n. 51 de 7 de Maio proximo passado, enviada 
ao senado pela camara dos Srs. deputados. 

O objecto da proposição é autorisar o governo para 
conceder ao 1º cirurgião da armada Dr. Joaquim Monteiro 
Caminhoá um anno de licença com todos os vencimentos 
de embarcado para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Tendo examinado a materia, a commissão verificou 
o seguinte: 

As gratificações do official da armada são diversas 
e acham-se especificadas, conforme os differentes 
serviços, na tabella de 5 de Fevereiro de 1875. Ora, 
servindo o peticionario actualmente na faculdade de 
medicina como lente cathedratico, dispensado de todo e 
qualquer serviço da armada, não está por isso no exercicio 
de nenhum dos logares, designados na tabella. Logo não 
ha razão que justifique o dar-se-lhe, quando licenciado, 
vencimentos que não tem no tempo em que não gosa de 
licença. 

A commissão, portanto, é de parecer que se 
approve a proposição com a seguinte emenda: 

Em vez de – com todos os vencimentos de 
embarcado, diga-se: com o ordenado simplesmente. 

Paço do senado, em 28 de Junho de 1875. – A. 
Leitão da Cunha. – Visconde de Nitherohy. 

 
Voto separado. 

 
A proposição da camara dos deputados n. 51 de 7 

de Maio findo, que concede um anno de licença ao Dr. 
Caminhoá como cirurgião da armada com todos os seus 
vencimentos de embarcado, fundando-se em precedentes 
legislativos, me parece estar no caso de entrar em 
discussão para ser approvada. 

Paço do senado, em 28 de Junho de 1875. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem. 

O SR. PRESIDENTE: – Segue-se a apresentação 
de projectos de lei, indicações e requerimentos. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

senador. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Pedi a palavra, Sr. 

presidente, para mandar a mesa o seguinte requerimento. 
(Lê.) 

Sr. presidente, este requerimento, que á primeira 
vista parecerá conter materia insignificante, cogita de 
assumpto da maxima transcedencia, por isso que trata de 
precaver não só uma offensa a direitos individuaes do 
cidadão, como até uma infracção manifesta da nossa 
legislação do processo criminal, como vou mostrar ao 
senado. 

Na sessão de 30 de Junho de 1873 o honrado 
senador pela provincia da Bahia, hoje ministro dos 
negocios estrangeiros, fez ao senado um requerimento 
identico ao que ora faço e, respondendo-lhe o honrado 
senador pela provincia de Matto Grosso, ex-presidente do 
conselho, ponderou 

S. Ex. que, não tendo conhecimento da materia, 
aguardava informações de seu collega do Imperio, mas 
que, em qualquer caso, o governo daria providencias no 
sentido de sanar os inconvenientes que o honrado senador 
pela provincia da Bahia fizera sentir. Desde então, Sr. 
presidente, eu pelo menos não ouvi fallar mais em 
empreza de limpeza de chaminés. 

Entretanto, recolhendo-me para minha casa no dia 
28 do corrente, alli encontrei uma intimação para sujeitar-
me ás clausulas do contrato feito pela empreza para 
aquelle serviço com a IIlma. camara municipal da Côrte. 

Peço licença ao senado para ler a parte desta 
intimação, que, a meu vêr, importa a revogação formal das 
disposições da nossa legislação do processo criminal e é 
ella a seguinte: 

Depois do emprezario dizer que a camara municipal 
não quer que este serviço seja feito senão a aprazimento 
dos proprietarios dos predios, accrescenta: (lê) «Mas, 
tendo a camara pela clausula 3ª daquelle contrato se 
obrigado a não receber como prova que os proprietarios e 
inquilinos são obrigados a haver, no tempo marcado, 
limpado as chaminés, senão os attestados da empreza, 
dahi resulta para os ditos proprietarios a maxima 
conveniencia de confiarem á mesma empreza a execução 
deste mesmo serviço, a que são obrigados.» 

Melhor seria que dissesse a obrigação de confiarem 
esse serviço exclusivamente á empreza. 

Sr. presidente, é realmente notavel que houvesse 
uma camara municipal que se atrevesse a revogar tão 
expressamente disposições da nossa legislação do 
processo criminal, como fez a Illma. camara municipal da 
Côrte. 

V. Ex. e o senado sabem que pelo codigo do 
processo criminal e pelos regulamentos respectivos os 
infractores de posturas das camaras municipaes podem 
defender-se em juizo com todo genero de provas... 

O SR. ANTÃO: – Apoiado. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Incluindo a prova 

testemunhal. 
Como é, pois, que a Illma. camara municipal da 

Côrte revoga esta disposição e faz um contrato, no qual se 
obriga a não aceitar como prova da infracção dessa 
postura senão os attestados da empreza? 

Entretanto, senhores, se nós formos soffrendo 
silenciosamente destas e outras, não sei realmente onde 
iremos parar. 

V. Ex. concebe, Sr. presidente, que trago este 
assumpto ao conhecimento do senado por me parecer 
summamente grave; não advogando a minha causa, 
porque infelizmente estou convencido, como todos nós 
estamos, de que as leis repressivas não teem execução 
para certas classes da nossa sociedade; fallo agora em 
nome da população da Côrte (apoiados), daquelles que, 
não estando em posição de resistir efficazmente a 
indebitas e illegaes pretenções desta natureza, hão de 
necessariamente sujeitar-se ao que a camara municipal já 
dispoz como lei no contrato a que allude e lhe approuver 
dispôr. 

Quanto a mim, Sr. presidente declaro (mesmo para 
conhecimento da empreza, e tome ella como unica 
resposta que dou á sua intimação este meu discurso,) 
peremptoriamente que não me sujeito a semelhante 
contrato 
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(apoiados); na minha casa não darei licença aos agentes 
dessa empreza a penetrar para examinar se cumpro ou 
não a postura municipal, porque, Sr. Presidente, sou o 
primeiro zelador do meu credito de bom cidadão, sou o 
primeiro que hei de ter empenho em cumprir á risca 
qualquer postura da camara municipal, mesmo por ser 
isso, na questão sujeita, do meu primeiro interesse... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ E OUTROS 
SENHORES: – Apoiado. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...porque ninguem 
melhor que eu póde zelar a segurança do meu predio, da 
minha familia e da propriedade nelle contida. Não preciso 
de tutor, não preciso que a camara municipal com a sua 
empreza se constitua minha tutora para zelar interesses 
de que sou o primeiro zelador. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Apoiado. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas, Sr. presidente, 

nas mesmas circumstancias não estará em geral a 
população da Côrte, não estarão os homens desvalidos, 
não estarão aquelles que, não tendo perfeito 
conhecimento da nossa legislação, se convencerão de 
que a camara obra na orbita de suas attribuições legaes, 
declarando não admittir como prova de defesa em uma 
infracção de postura se não os attestados da empreza. 

Isto é grave, Sr. presidente, e sobre o assumpto 
devera já ter sido tomada alguma providencia. O honrado 
senador pela Bahia, hoje ministro de estrangeiros, já uma 
vez expoz ao senado considerações identicas a estas. O 
nobre ex-presidente do conselho, senador pela provincia 
de Matto-Grosso, prometteu a S. Ex. que o governo 
tomaria este assumpto na mais séria consideração. Pois 
bem; mas o que fez o governo a este respeito? Creio que 
cousa alguma, porque, se o governo tivesse dado alguma 
providencia, certamente a empreza não tomaria a 
liberdade de dirigir-se aos proprietarios do Rio de Janeiro, 
intimando-lhes o dever de consentirem que no seio de 
suas familias, no centro de suas casas penetrassem 
agentes da empreza afim de vêr se tinham cumprido ou 
não uma postura municipal! 

Vê, portanto, V. Ex. que o assumpto é de maxima 
gravidade; não só porque offende direitos muito sagrados 
do cidadão brasileiro, como porque envolve uma 
revogação, expressa na nossa legislação, do processo 
criminal. Peço por consequencia ao honrado senador pela 
provincia de Pernambuco, hoje ministro do Imperio, que 
queria tomar este assumpto na sua illustrada 
consideração. 

Em todo caso, espero que, tendo eu voltado á 
questão, o negocio não fique no esquecimento em que 
parece ter ficado em 1873, apezar de haver-se 
pronunciado contra elle uma voz tão autorisada, como é 
sem duvida a do honrado senador pela Bahia, hoje 
ministro dos negocios estrangeiros. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

REQUERIMENTO. 
 
Requeiro que se pergunte ao governo: 
1º Se foi por elle approvada a postura da Illma. 

camara municipal da Côrte, em virtude da qual foi firmado 
o contrato de 10 de Dezembro de 1872 com uma empreza 
para limpeza de chaminés das casas desta cidade. 

2º Se das clausulas desse contrato teve o governo 
conhecimento, e, no caso affirmativo, qual a razão de 
utilidade publica por que tem consentido na execução 
dellas. 

Paço do senado, em 30 de Junho de1875. – Leitão 
da Cunha. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – O objecto do requerimento do honrado 
senador pelo Amazonas pertence especialmente ao 
ministerio do Imperio. O meu collega dessa repartição não 
se acha presente, porque teve necessidade de sahir a 
serviço publico. Eu requeria, pois, que o requerimento 
ficasse adiado para quando S. Ex. comparecesse. Creio 
mesmo que é materia, a que elle não prestou ainda sua 
attenção. Em todo o caso, se o senado entender que deve 
approvar o requerimento, virão as informações pedidas. 
Não me opponho ao requerimento; não ouvi mesmo todos 
os seus termos; creio que é para pedir-se informações ao 
governo... 

O SR. PRESIDENTE: – Póde-se tornar a ler o 
requerimento. 

O Sr. 2º Secretario lê o requerimento do Sr. Leitão 
da Cunha. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Não me opponho ao requerimento; virão 
as informações. 

Ficou adiada a discussão por haver pedido a 
palavra o Sr. F. Octaviano. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VOTAÇÃO. 

 
Foram successivamente votadas em 3ª discussão 

e approvadas para ser dirigidas á sancção imperial as 
proposições da camara dos Srs. deputados: 

N. 18, do corrente anno, approvando as pensões 
concedidas ao soldado reformado Marcos Pereira de 
Barros e outros. 

N. 182, de 1874, relevando da prescripção que 
incorreu D. Clara Isabel de Andrade Costa. 

N. 83, do corrente anno, idem a D. Antonia 
Candida de Oliveira Montaury. 

Votou-se em 2ª discussão, salva a emenda da 
commissão, e foi approvada a proposição da mesma 
camara n. 57 do corrente anno, concedendo um anno de 
licença ao Dr. Virgilio Climaco Damasio. 

Posta a votos a emenda, foi approvada e adoptada 
a proposição com ella para passar á 3ª discussão. 

Foi finalmente votada em 2ª discussão e 
approvada para passar á 3ª a proposição da mesma 
camara n. 13, relativa á pretenção do estudante 
Raymundo José Ferreira do Valle Junior. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA. 

 
Entrou em 2ª discussão a proposta do orçamento 

para o exercicio de 1875 – 1876 no art. 3º relativo ás 
despezas do ministerio da justiça. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
justiça, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. Jaguaribe, Mendes de Almeida e 
visconde do Rio 
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Grande, e, sendo o mesmo Sr. ministro introduzido no 
salão com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr. presidente, 
levanto-me para fazer algumas observações sobre o 
orçamento do ministerio da justiça, chamando a attenção 
do digno Sr. ministro para alguns pontos, que interessam 
muito ao serviço publico e á boa administração da justiça. 
Antes, porém, de fazel-o, peço licença ao senado para 
saudar ao nobre ministro da justiça e a todos os seus 
collegas, que tomaram conta da administração publica em 
um momento de desanimo e de desastres. 

Com effeito, senhores; é preciso muita coragem, 
muita devotação ao serviço publico, e fazer immenso 
sacrificio, em uma palavra, para dirigir a administração 
publica no meio das pavorosas ruinas, que nos deixou o 
passado gabinete!! Não quero mencionar quaes ellas 
sejam, porque o publico bem as conhece; mas não posso 
deixar de render a homenagem devida aos nobres 
ministros por terem assumido a administração em 
semelhantes circumstancias. 

Senhores, eu pretendia, quando se tratasse da 
discussão do orçamento da justiça, fazer differentes 
censuras ao predecessor do actual Sr. ministro. 

Hoje, porém, minha posição é outra; o que era 
arma de combate, passará apenas a ser advertencia de 
amigo. A espada opposicionista, que eu tinha 
desembainhado desde os principios da sessão de 1873, 
apresentando-me como guarda avançada da opposição 
conservadora, hoje será embainhada até que appareça a 
occasião, em que deva de novo reluzir em defesa da 
patria e das instituições. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Basta pol-a da parte, 
não carece metter já na bainha. (Riso). 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Principiarei, Sr. 
presidente, pedindo ao Sr. ministro da justiça toda a sua 
attenção para o estado da segurança individual. Já em 
outra occasião chamei a attenção do senado sobre este 
ponto importante de nossa vida social, e procurei 
desenvolver, com o sentimento de profunda convicção, 
quanto era doloroso esse estado, e quanto concorriam 
para isto, não só a perversidade de certos caracteres e a 
desmoralisação publica, como falta de sentimento 
religioso, e até os perdões que era concedidos em grande 
quantidade. 

Não tratarei deste ponto com o desenvolvimento, 
que comporta, porém direi o que penso em virtude dos 
conhecimentos e da pratica que tenho como magistrado, 
e do cuidado que sempre tive em ler os papeis publicos, 
que apresentam-nos o estado desmoralisador em que 
estamos. 

Já citei differentes documentos, já apresentei a 
opinião mais que muito fundada do ex-chefe de policia 
desta Côrte, já apresentei tambem as declarações de 
jornaes, que tratavam deste ponto; mas peço ao senado 
para ler-lhe ainda uma pequena exposição, que vem no 
Écho do Sul, da provincia do Rio Grande. 

Neste jornal de 21 de Abril de 1875, neste jornal, 
senhores, que defendia o gabinete passado, e que não 
póde ser considerado suspeito para os brasileiros, nós 
vemos dizer-se o seguinte (lendo): 

«O principio de autoridade, ferido pela audacia de 
certos individuos; que nada respeitam; o crime folgando 
na 

impunidade, e burlando-se das mais energicas medidas 
desenvolvidas pelos funccionarios policiaes; emfim, as 
leis calcadas desfarçadamente pelos criminosos: eis o 
negro quadro que desenrola a situação actual.» 

E nesse mesmo artigo se dizia (continuando a ler): 
«Os ataques á propriedade e á vida teem-se reproduzido 
com frequencia sorprendente; entretanto não nos consta 
que fosse capturado um só membro dessa quadrilha, que 
assola a nossa vasta campanha, e que traz inquieto o 
espirito publico.» 

Senhores, estas declarações do jornal governista 
devem ser tomadas em grande ponderação pelo digno Sr. 
ministro da justiça, porque são a expressão real dos 
factos, são a consequencia inevitavel do nosso 
desgraçado estado. Os sentimentos moraes se acham 
inteiramente enfraquecidos, os sentimentos religiosos, a 
educação religiosa, parecem ter desapparecido entre nós; 
e quando faltam estas duas grandes molas da sociedade, 
a moralidade e a religião, impossivel é que os crimes não 
appareçam, não se desenrolem, por assim dizer, em uma 
extraordinaria enchente. 

Mas, senhores, para isto concorre, tambem o 
estado actual da organisação da nossa policia, praticada 
pela lei de 22 de Setembro de 1871. Eu dei o meu voto 
por esta lei, dei o meu voto por todas as garantias que ella 
assegurava á liberdade dos cidadãos, para que não 
fossem estes perseguidos pelo modo, por que eram em 
outros tempos; mas nunca approvei, no fundo do meu 
coração, essa organisação que o nobre ministro de então 
tinha querido dar, e com effeito foi approvada por esta 
casa. 

Se eu tivesse sido ministro da justiça nesse tempo, 
pediria ao poder legislativo outra organisação quanto á 
nossa policia, e talvez tivesse resolvido de outra maneira 
questões, que a lei resolveu differentemente; mas emfim 
neste ultimo ponto eu annui sinceramente ás resoluções 
dadas, porque entendi que eram melhores do que as que 
antigamente existiam. 

Senhores, fallando desta maneira, não procurei 
declamar de modo nenhum; fui levado de um sentimento 
de patriotismo e de dor por vêr meu paiz preza do crime, e 
não achar nas leis e na autoridade todas as garantias, 
que deviamos desejar e estabelecer. 

Houve alguem que entendeu, que eu era 
inteiramente contradictorio, quando, por occasião de 
respostas, que dei ao Sr. senador da minha provincia o 
Sr. Pompeu, entendi que elle era injusto com a provincia, 
que nos tinha eleito, porque pela sua insistencia parecia 
dar a entender ao publico, que o Ceará era uma terra 
fecunda em nefandos crimes. Como cearense entendi que 
devia repellir de minha patria este estigma, que alguem 
lhe poderia lançar, e que entretanto, me parece, não 
estava na mente do nobre senador. 

Já fui nesta parte defendido pelo digno senador 
pela provincia da Bahia, o Sr. Zacarias, quando disse que 
eu, defendendo minha provincia de taes crimes, não 
queria escurecer que nella os houvesse, mas sim 
sustentar que não estava em uma escala de moralidade 
inferior a todas as outras; e, senhores, o nobre senador 
disse a verdade, porque minhas palavras preferidas nesse 
tempo no parlamento dão testemunho de quaes eram 
minhas intenções, e do que eu desejava que pensasseis a 
respeito da minha querida patria. Assim, senhores, para 
justificar bem as palavras do digno senador pela Bahia, e 
para firmar ainda melhor vossos 
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convicções, peço licença para lembrar-vos o que eu dizia 
na sessão de 15 de Julho de 1870 (lendo): 

Senhores, dizia eu ainda, tenho pressa de chegar 
ao meu Ceará; tenho pressa de defendel-o, mostrando-o 
em sua verdadeira luz perante este paiz; tenho pressa de 
fazer desvanecerem-se essas sombras, essas censuras, 
que o nobre senador pela minha provincia espalhou sobre 
o caracter e moralidade dos cearenses.» 

«Parece que o nobre senador, occupando-se de 
nossa terra, quer fazel-a figurar aos olhos de todos os 
habitantes do Imperio como uma terra de beduinos 
safaros; entretanto a verdade é que o Ceará tem a 
mesma criminalidade que teem as outras provincias, 
talvez menos, mas que de nenhum modo merece ser 
apresentado sob o triste aspecto em que o nobre senador 
todos os annos se esforça por mostral-o ao paiz.» 

Por consequencia, senhores, vós vêdes que não 
ha nenhuma contradicção entre as minhas palavras de 
outr’ora e as palavras, que na sessão actual eu proferi. 

E’ fundada a minha convicção de que os crimes 
teem augmentado. Tenho aqui o apontamento dos 
relatorios de uma parte dos chefes de policia do Imperio, 
e todos elles são concordes em declarar que uma grande 
parte dos crimes que acontecem no Imperio, com dor de 
todos os bons cidadãos, resulta do enfraquecimento da 
moralidade e do sentimento religioso. Mas alguns 
accrescentam ainda que isto resulta tambem, de que a 
policia se acha inteiramente desarmada. 

Peço licença ao senado para ler-lhe, porque é um 
meio de convencer a todos quantos me ouvem, que não 
venho aqui declamar, mas advogar os grandes interesses 
da nação, e chamar a attenção do illustrado e digno Sr. 
ministro da justiça, certo de que elle ha de tomar na 
devida consideração as ponderações que lhe faço. 

Assim, senhores, o chefe de policia da Bahia no 
seu relatorio ao presidente, que era então o Sr. 
desembargador Almeida Côrte, dizia: 

«Sendo a principal missão da policia previnir os 
crimes, descobrir e capturar os delinquentes, é forçoso 
reconhecer e confessar que hoje, em face da nova lei da 
reforma judiciaria, se acha a policia maniatada na maioria, 
se não na generalidade dos casos, que aliás exigem sua 
prompta intervenção e acção para a não impunidade dos 
delinquentes; resultando, portanto, dahi, que a segurança 
individual não póde contar hoje com aquella garantia, que 
aliás em outros tempos encontrava por parte da 
autoridade, porque tinha á sua disposição recursos 
amplos para proceder... Exigir que a policia seja activa, 
energica e previdente no desempenho de sua missão, e a 
par de tal exigencia maniatal-a com todo o sequito dessas 
formalidades, que se oppoem á promptidão, com que 
deveria ella proceder, é exigir um milagre, que está além 
da força humana.» 

O presidente das Alagoas, o Dr. Peres de Moreno 
no seu relatorio de 1873 dizia, fallando da policia: 

«Se para encontrar cidadãos aptos, que 
quizessem exercer (os cargos de policia), já anteriormente 
lutava a administração com embaraços em razão de 
serem gratuitos e muito onerosos, hoje com a reforma 
judiciaria crescem mais as difficuldades a este respeito 
por ter essa lei, restringindo as attribuições policiaes, 
tirado aos funccionarios 

a parte, que lhes trazia importancia pessoal, deixando-
lhes apenas a parte afanosa, que todavia ainda muito os 
nobilita.» 

O presidente, de Santa Catharina, o Dr. João 
Thomé, no relatorio de 1874 dizia: «Aqui, como 
actualmente succede em quasi todas as provincias, luta-
se com sérias difficuldades para estas nomeações 
(cargos de agentes policiaes) não só pela falta de pessoal 
habilitado, como tambem pela repugnancia dos que 
podem bem exercel-os, em aceitar á vista da lei n. 2033 
de 20 de Setembro de 1871, ante cujas disposições, com 
a separação da judicatura e da policia, e providencias 
tomadas em relação ás respectivas attribuições, tem-se 
em geral como destituidos de importancia os cargos 
policiaes, resultando dahi que difficilmente se consegue 
pessoal idoneo para ocupal-os.» 

O chefe de policia de Matto Grosso, o Dr. Ledo 
Vega, no seu relatorio ao presidente, relatorio unido ao 
que foi pelo mesmo presidente apresentado em 1873 á 
assembléa legislativa provincial, dizia o seguinte: 

«O meu digno antecessor largamente fez sentir em 
seu ultimo relatorio quão imperfeita ainda é no nosso, paiz 
a prevenção e repressão dos crimes, com a organisação 
que conserva a policia, cujos embaraços tão 
augmentados foram com a ultima reforma judiciaria, 
maximo em uma provincia como esta, dotada de tão vasto 
territorio, destituida de recursos e limitrophe com paizes 
estrangeiros, cujas fronteiras se acham todas francas... 
Se a acção da policia era pouco efficaz, a ultima reforma 
judiciaria tornou-a quasi nulla.» 

Senhores, insisto neste estado, porque, embora 
conheça que o nobre ministro da justiça tem bastante 
coragem para repellir, ou modificar uma organisação que 
nos tem sido fatal nos quatro ultimos annos, entendo que 
devo desde já auxilial-o perante a opinião publica, afim de 
que S. Ex. lance mão dos meios, que sua prudencia lhe 
dictar, ouvindo somente os homens competentes, paranos 
fazer sahir deste tão triste estado. 

Eu não declamei, como se disse; vim apresentar-
vos os sentimentos do meu coração ou a dôr de um 
cidadão sobre as desgraças da patria. E pergunto-vos, 
senhores: é um facto reprovado, quando, encontrando-se 
o homem incauto á beira do abysmo, se lhe faz conhecer 
toda sua profundidade, as miserias que elle contém? Não, 
senhores; o meu desejo era que o governo se 
esclarecesse, não dormisse o somno da indolencia sobre 
a cratera, que está prestes a irromper. 

Uma outra observação, que tenho de fazer para o 
fim de chamar a attenção do illustrado ministro da justiça, 
é que o supremo tribunal de justiça; a que me honro de 
pertencer, não póde ficar com a organisação que lhe deu 
a lei de Setembro de 1828, pois que no espaço de 47 
annos, depois de uma tão prolongada experiencia, não 
tem podido fazer ao paiz os bens, que a constituição tinha 
em vista. 

Com effeito, senhores, pela organisação que foi 
dada ao supremo tribunal de justiça, compete-lhe rever, 
examinar as causas, que forem julgadas pelas relações, e 
decidir se deve ou não conceder-lhes revista, marcando-
se dous casos para essas revistas: nullidade notoria ou 
injustiça manifesta. 
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O que tem, porém, resultado? E’ que o supremo 
tribunal de justiça, apezar de se achar collocado no apice da 
administração judiciaria, não tem sobre ella a influencia que 
justamente devera ter. 

Os factos dessa dolorosa e longa experiencia são os 
seguintes: 

Primeiro, as decisões do supremo tribunal de justiça 
não podem fazer aresto no paiz, não podem servir de 
luminar á justiça, para o fim de tornar certa a mente da lei, e 
certos os direitos, que nella se fundam. 

Tentou-se, senhores, em outros tempos, melhorar 
isto, e o senado deu a maior prova da sua boa vontade, 
adoptando primeiramente uma resolução, pela qual se 
conferia ao supremo tribunal de justiça competencia para 
declarar a verdadeira intelligencia das leis, quando 
houvessem decisões divergentes dos tribunaes. 

te

Essa resolução passou aqui no anno de 1868; indo 
para a camara dos Srs. deputados, lá soffreu algumas 
emendas, que, voltando ao senado, não forão por elle 
approvadas porque desnaturavam o fim que o senado tinha 
em vista, e não podiam, por conseguinte, produzir a menor 
vantagem para a administração da justiça. 

Conhecendo eu quaes eram as intenções do 
senado, reproduzi no anno seguinte a proposição por elle 
enviada á camara, nos mesmos termos, nas mesmas 
expressões, e tive a felicidade de ver o senado approvar 
esse meu projecto sem a menor objecção. Tal era a 
convicção que o senado tinha de que, uma vez adoptada 
essa resolução, algum melhoramento se poderia conseguir 
para que os direitos dos cidadãos não marchassem 
incertos, e para que os tribunaes judiciarios não se 
degladiassem, não se desconceituassem, não se 
desmoralisassem diante de decisões contradictorias. 

j

d

Essa proposição foi para a camara dos Srs. 
deputados, mas até hoje não mereceu ser approvada. 
Permitta-me o senado dizer-lhe que, se o Sr. ex-ministro da 
justiça tivesse dado toda a sua attenção a este assumpto, 
aquelle projecto deveria ser hoje lei do Estado. 

Apresentou-se na camara dos Srs. deputados um 
parecer de commissão, repellindo a proposição, por 
considerações, que não tinham, na minha opinião, o menor 
peso, o menor fundamento, a menor procedencia juridica. 

Convencido, senhores, da utilidade do meu projecto, 
da autoridade que lhe tinha dado o senado, sendo eu então 
já membro do supremo tribunal de justiça, entendi que era 
da minha honra, como magistrado, e do meu dever, como 
cidadão e jurisconsulto, refutar semelhante parecer, e tenho 
a persuasão, talvez infundada, de que o fiz de uma maneira 
proficiente. 

Peço, pois, ao digno Sr. ministro da justiça que faça, 
pelos meios ao seu alcance, entrar em discussão esse 
projecto, para que sobre elle a camara dê uma decisão, de 
approvação ou de reprovação. 

Não é possivel, Sr. presidente, que as locubrações 
do senado, onde sentam-se aquelles homens que, pela 
constituição do Estado são chamados ao seu seio em 
attenção ás suas virtudes, talentos e serviços, sejam desta 
maneira desconsiderados. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre 
senador para ponderar-lhe que não posso julgar que haja 
desconsideração, 

quando a outra camara demora-se em decidir proposições 
do senado ou deixa de approval-as. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – As observações, 
que acabo de offerecer ao nobre ministro, não são 
offensivas. Se, porém, de qualquer modo pareçam ser, 
retiro toda e qualquer expressão, que possa ser assim 
qualificada, e que não entra em minhas intenções. 

Desejo somente, que o digno ministro da justiça faça 
entrar em discussão esse projecto, que, se fôr approvado, 
produzirá grandes bens á administração da justiça. 

Por outro lado, senhores, eu tambem quizera que o 
nobre 

omo já disse, o supremo tribunal de justiça 
m de

quero conceder de 
boame

ões do supremo tribunal de 
ustiça

ós, com effeito, déssemos ao supremo tribunal 
e just

quando se trata de declarar que um processo e 
nullo p

asos, que continuamente se 
tem d

m absurdo, na minha opinião e na opinião de 
todos 

enção do Sr. ministro para este 
facto; 

ministro da justiça attendesse ás considerações que 
passo a expôr. 

Pela lei, c
 conceder revista nos casos de nullidade manifesta 

ou injustiça notoria. Segundo os jurisconsultos mais 
afamados que tratam da organisação dos tribunaes, não 
póde deixar de haver um tribunal que regule a 
administração da, justiça, e firme, por assim dizer, arestos 
sobre as questões que ahi se suscitam. 

O supremo tribunal de justiça (eu 
nte) não póde resolver definitivamente acerca do 

meu e do teu, isto é, distribuir a cada um o que é seu; mas 
póde resolver definitivamente as questões que se ligam tão 
sómente ao processo. 

Neste caso as decis
 deverão, na minha opinião, ser definitivas. No outro 

caso não: serão somente interlocutorias, e os tribunaes 
decidirão. 

Se n
iça o direito de resolver em ultima instancia todas as 

questões, não só sahiriamos da constituição, que creou 
duas instancias sómente, mas tambem dariamos a esse 
tribunal um poder extraordinario, porque julgando todas as 
causas, elle seria o unico interprete das leis, elle faria a 
mesma lei. 

Mas, 
or motivos juridicos, não é possivel que o voto de um 

tribunal, que ás vezes é pleno e unanime, seja 
desconsiderado pelas relações do paiz, e desconsiderado 
por dous simples desembargadores, quando ha divergencia 
do terceiro voto. 

Se examinarmos os c
ado em virtude da organisação deste tribunal, 

acharemos, senhores, que póde muito bem acontecer que 
dous desembargadores da relação que primeiro julgou, e 
dous da segunda que tem de julgar como revisora, vençam 
não só os 16 ministros do supremo tribunal de justiça, que 
concederam a revista, mas tambem os desembargadores 
da primeira relação e da revisora isto é, 18 magistrados, e o 
juiz da primeira entrancia que julgou de conformidade com 
elles. 

E’ u
os que não querem introduzir na administração da 

justiça extraordinaria anarchia, como succederá se o voto 
de magistrados tão altamente collocados pela sua 
experiencia, pela sua pratica, pelo seu saber, que é o 
resultado da pratica, fôr vencido pelo voto de quatro 
magistrados unicamente. 

Chamo, pois, a att
e parece-me que lhe poderei dizer desde já, que 

alguns trabalhos se acham apresentados ao parlamento, 
que talvez 
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lhe possam servir de esclarecimento, até que a sua razão 
lhe demonstre o que seriamente convém adoptar-se. 

Tambem desejo chamar a attenção do nobre 
ministro da justiça para uma outra proposição que veio da 
camara dos Srs. deputados em 1854, e que em 1868 ou 
1869, não posso precisar bem a data, porém que annos 
depois foi tomada em consideração pelo senado, e voltou 
áquella camara com emendas muito dignas de serem 
approvadas. Fallo do projecto, que dá aos nossos tribunaes 
a attribuição de punir os brasileiros que em outro paiz 
tiverem commettido crimes contra o Brasil, ou os 
estrangeiros, que tenho offendido alli os Brasileiros, vierem 
posteriormente para o Imperio. 

Este projecto não faz senão consignar as idéas, que 
teem sido adoptadas por todas as legislações dos paizes 
sabios; elle foi discutido aqui com grande proficiencia por 
muitos Srs. senadores, e é obra do Sr. conselheiro Nabuco, 
quando ministro da justiça. Parece-me que esta parte 
complementar de nossa legislação criminal será facilmente 
adoptada, se o nobre ministro tomar algum interesse por 
ella perante a camara dos Srs. deputados. Acha-se esse 
projecto alli em 3ª discussão, e não soffreu o menor 
embaraço na 2ª. 

do sen

Senhores, um dos objectos que mais prenderam a 
attenção dos nossos estadistas foi a necessidade de 
separar-se a justiça da policia, a necessidade não só de 
separal-a quanto ás suas attribuições, mas tambem de 
afastar della os magistrados, que se dedicavam ás funcções 
de julgadores. Entendeu-se que era conveniente dar ao 
governo o direito de chamar para a policia os bachareis 
formados, e deixar os juizes no exercicio de suas funcções 
judiciarias. 

Esta lei, que era invocada por todos os bons 
cidadãos, até hoje não tem tido o menor cumprimento, e 
digo que não tem tido, porque não é possivel que eu dê 
grande valor á unica excepção, que houve neste paiz: a 
nomeação do bacharel Manoel Eufrasio Corrêa para chefe 
de policia da provincia do Paraná. 

Entendo, senhores, que é preciso deixar este 
caminho até agora seguido pelas passadas administrações, 
e tornar uma realidade o artigo da lei. Se o governo o fizer, 
estou persuadido de que ha de achar fóra da magistratura 
homens apropriados para esses cargos, tanto mais que 
sendo de grande importancia, e sufficientemente retribuidos 
no Estado, será facil encontrar pessoas que os aceitem; 
estou persuadido, senhores, de que, se acaso o governo 
proseguir sempre neste caminho, ha de encontrar nesses 
chefes de policia bachareis formados, os secretarios para 
os governos das provincias; e entre estes secretarios 
aquelles que hão de occupar com utilidade da nação os 
logares de presidente. Formar-se-ha desta maneira uma 
classe de cidadãos bastante experimentados no governo do 
Estado, e em differentes posições para poderem continuar a 
prestar seus serviços em logares mais elevados. 

Senhores, fallando, 

obj

ha pouco, da quantidade de 
crimes

enhores, em outras sessões eu chamei a attenção 

de tudo direi que o regulamento das relações 
já teve

como resumo das minhas 
ecç

sse magistrado, 
no opu

sposições, ou antes, 
parece

, que eu julgava vêr reproduzirem-se no Estado, 
appellei para os meus proprios conhecimentos, para as 
minhas leituras, para a minha pratica de julgar; mas eu 
quizera ainda pedir ao Sr. ministro da justiça, que na futura 
sessão nos esclarecesse com os mappas estatisticos sobre 
os crimes havidos no Imperio. 

Era o fim destes mappas, creados pelo regulamento 
de 31 de Janeiro de 1842, esclarecer os legisladores, 
servir-nos até certo ponto de guia para as leis que tinhamos 
de fazer; porém, desde o anno de 1872 o Sr. ex-ministro da 
justiça deixou de os apresentar, e nós apenas tivemos aqui 
relações incompletas dos crimes, que se davam no Imperio, 
e constantes somente dos officios e declarações dos chefes 
de policia. 

E’ preciso, senhores, que um trabalho tão importante 
não deixe de apparecer no anno seguinte; e se o nobre 
ministro quizer, com os esforços da sua vontade, com a 
convicção que eu tenho de que elle adopta a idéa de que 
esses mappas são a luz do legislador e do administrador, 
estou persuadido, senhores, de que não haverá obstaculo 
para não apresental-os na futura sessão, ou sejam unidos 
ao seu relatorio em mappas geraes, ou formem documento 
especial, como mais conveniente me parece. 

S
ado para os regulamentos das relações e regimento 

de custas. Não era possivel que eu, magistrado de um 
tribunal superior, visse sem protesto perante a nação estes 
actos do Sr. ex-ministro da justiça, ora autorisados pelo 
parlamento, ora excedendo as autorisações deste. Eu 
poderia expender de novo todas as razões, que me 
moveram a fazer opposição a esses actos; mas não quero 
repetir idéas, que já aventei em outras occasiões; 
bastar-me-ha tocar apenas em alguns pontos que me 
parecem essenciaes. 

Antes 
 algumas reformas, em consequencia de minhas 

reclamações, embora não possa eu ter dessas reformas o 
verdadeiro merito, porque esse regulamento, apenas 
appareceu, teve da magistratura a maior repulsa possivel, e 
eu 10 dias depois, vindo nesta camara declamar... sim, 
declamar, porque se declama tambem contra os erros, 
contra as injustiças, contra as violencias, disse com toda a 
convicção que não fazia senão echoar os sentimentos dos 
meus collegas da magistratura. 

Senhores, permitti que, 
ões, como resumo do que eu disse em outras 

occasiões, vos cite aqui as palavras de um magistrado 
bastante autorisado, e conhecido entre nós, analysando 
esse regulamento; fallo do Sr. Luiz Antonio Barbosa, hoje 
desembargador na provincia da Bahia, alli tambem 
presidente, e outr’ora membro da camara temporaria, onde 
sustentou brilhantemente o papel de leader, defendendo as 
primeira reformas da lei de 3 de Dezembro de 1841. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E
sculo que aqui tenho, e que não vem, entretanto, 

com o seu nome, mas que nenhum magistrado ignora que é 
feitura sua, diz o seguinte (lendo): 

«Sem systema em suas di
ndo inspirado só pelo proposito de concentrar no 

executivo todos os poderes da nação, o novo regulamento 
infringe a legislação do paiz, põe em perigo o direito politico 
do cidadão, funda a interferencia do governo nos actos do 
poder judiciario, destruindo assim a garantia constitucional 
da independencia dos poderes, estabelece principios 
repugnantes, perturba á ordem na direcção dos trabalhos 
do tribunal, 
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entorpece a administração da justiça, e, ao passo que em 
todos os paizes procuram os legisladores circumdar de 
prestigio os tribunaes pela força moral dos juizes, o novo 
decreto, parecendo desconhecer a natureza e missão da 
magistratura, abate-a e desprestigia-a, nivellando com o 
funccionalismo commum; converte um tribunal de justiça de 
ordem elevada em repartição de julgamento ou de mera 
formalidade para dar curso ás causas, avilta a presidencia 
das relações, desautora o magistrado de categoria superior, 
negando fé á sua palavra e collocando-o na contingencia 
até de solicitar attestados para justificar faltas perante um 
agente da confiança do governo.» 

E, concluindo, senhores, diz o seguinte o mesmo 
magistrado: «Esta ligeira analyse é sufficiente para 
demonstrar a inconveniencia do decreto de 2 de Maio do 
corrente anno. Affecto, como se acha, ao parlamento, elle 
não pode obter a sua approvação, porque os 
representantes da nação não hão de sanccionar o 
descalabro da administração da justiça, a desmoralisação 
da magistratura e as mais flagrantes infracções da 
constituição e das leis.» 

Houve tambem, senhores, o protesto da relação 
desta Côrte contra a exequibilidade de um semelhante 
regulamento, protesto que vem publicado no Diario Official 
n. 127 de 23 de Maio de 1875, e que eu poderia ler, mas 
deixo de fazel-o para não prolongar o meu discurso, e 
entretanto peço licença ao senado para inserir nelle como 
mais uma prova de quanta necessidade tem este 
regulamento de ser revisto pelo poder que o fez publicar. 

Tambem tenho em meu favor, senhores, os 
protestos e a representação da relação de Pernambuco, 
que já foi lida aqui pelo digno senador o Sr. visconde de 
Abaeté quando fez censuras justas e fundadas a este 
regulamento, ajudando-me em uma empreza que tomei a 
peito, e de que espero ficar um dia triumphante de uma 
maneira evidente, pois julgo ter uma especie de previsão, 
de que este regulamento não ha de continuar a dirigir os 
nossos principaes tribunaes. 

Chamo a attenção do nobre ministro da justiça para 
o parecer que deu tambem a commissão de legislação o 
anno passado no senado. A commissão reconheceu que 
haviam violações flagrantes da lei, e que o regulamento 
devia entrar em discussão para que o senado decidisse 
sobre elle o que mais conveniente julgasse. E’ verdade que 
o Sr. ex-ministro da justiça fez-lhe algumas emendas, mas 
estas senhores, não são bastantes para restabelecer a 
justiça naquelle pé de seguridade, que ella outr’ora tinha; e 
servem esses documentos ainda para demonstrar que o Sr. 
ex-ministro da justiça não deu ao assumpto toda a 
ponderação que devia. 

Senhores, prometti, principiando a fallar do 
regulamento das relações, que havia de tratar de alguns 
dos pontos que me pareciam dignos de attenção; falo-hei o 
mais brevemente que for possivel, porque não quero tomar 
tempo ao senado. Mas dir-vos-hei que o Sr. ex-ministro da 
justiça não pensou devidamente no seu dever quando deu 
motivo á que a publicidade dos nossos tribunaes não fosse 
sempre uma realidade. 

O art. 18 da disposição provisoria sobre a 
Administração da Justiça civel é terminante; elle declara 
que as sessões da relação serão sempre publicas. Esta 
palavra – sempre – exclue toda a excepção; o 

Sr. ex-ministro da justiça não se achava autorisado para 
acabar com a publicidade que, como já o disse, citando 
differentes escriptores notaveis, é a garantia dos bons 
julgamentos, é a força mais poderosa para conter os 
magistrados dentro de seus deveres. E permitti-me ainda 
dizer-vos que pelo art. 96 da constituição da Belgica esta 
publicidade só póde deixar de ter logar por um julgamento 
do tribunal; e que em materia de delictos politicos e de 
imprensa a sessão secreta só é admittida pela unanimidade 
de votos, sendo que um divergente basta para determinar a 
publicidade. 

Desta sorte a publicidade pela maneira, por que a 
concebeu a constituição da Belgica, passou a ter a 
perpetuidade, se assim me posso explicar, de uma lei 
constitucional. 

Mas o Sr. ex-ministro da justiça, esquecendo sempre 
as palavras – as sessões serão sempre publicas – da 
disposição provisoria, e de outras leis, porque mesmo a 
constituição diz que todos os actos depois da pronuncia 
serão publicos; e o art. 147 do codigo criminal, que tambem 
estabelece a mesma garantia; o Sr. ex-ministro da justiça 
assentou fazer excepção. 

O SR. PRESIDENTE: – A bondade, com que o 
nobre senador costuma attender-me, autorisa-me a 
ponderar-lhe que seria melhor referir-se ao acto do que á 
pessoa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Bem; referir-me-hei 
ao acto. 

Senhores tambem houve quem dissesse na camara 
dos Srs. deputados, que o segredo das discussões 
judiciarias era igualmente admittido pelas antigas leis, e 
veio citar as decisões que se tomavam quando a relação 
tinha de supprir o consentimento paterno. Esta razão, 
senhores, é inteiramente infundada. Pela disposição da 
nossa Ord. L. 1º Tit. 1º as decisões erão dadas sempre em 
segredo; ninguem podia penetrar no recinto judiciario sem 
licença do chanceller ou do regedor; á porta da entrada se 
achavam os guardas menores, que tinham de vedar o 
ingresso. 

O segredo, portanto, era na legislação antiga uma 
medida natural; mas, quando nos referimos ao caso do 
supprimento ao consentimento paterno pelo juiz, para o 
qual empregava-se o segredo, não podemos esquecer que 
esse caso era somente para que não se conhecessem as 
razões que motivaram a repulsa ou a prohibição do 
casamento; se deviam queimar no fim de seis mezes e por 
isso os respectivos autos. 

Essa razão, portanto, não tem o menor fundamento.
Irei dizendo, senhores, algumas cousas neste ponto 

para basear a minha argumentação. 
Em outra occasião eu disse que não era possivel 

consentir, que as relações do Imperio tivessem a attribuição 
de mandar proceder por crimes communs, quando o 
entendessem conveniente, em vista dos autos, porquanto a 
nossa legislação do codigo do processo no art. 157 
somente lhes dava esse direito, quando se tratasse de 
crimes de responsabilidade. 

Houve quem, defendendo essa infracção, que eu 
julgo ter se commettido pelo novo regulamento contra o art. 
157 do codigo do processo, declarasse que o aviso 
ministerial de 10 de novembro de 1854 tinha determinado 
que as relações tambem o pudessem fazer. 
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Mas, senhores, somos nós por ventura governados 
pelas leis ou pelos avisos ministeriaes? Os avisos 
ministeriaes tiveram para sua maior autoridade alguma 
deliberação legislativa, que os elevasse á categoria de lei 
para imporem aos tribunaes ou particulares algumas 
obrigações? Por ventura já foi adoptado pelo poder 
legislativo do Estado aquelle pensamento de um ministro de 
1856, que pedia ás camaras, que lhe dessem o direito de 
interpretar leis? 

Portanto, senhores, esse aviso não póde ter a menor 
autoridade; e se é possivel combater aviso com aviso, direi 
que esse de 10 de Novembro de 1854, á a que se referiu o 
Sr. ex-ministro da justiça, se acha em contradicção 
manifesta com outro de 17 de Novembro de 1853, que 
tambem farei inserir no meu discurso, e que admitte 
doutrina inteiramente contraria. Se eu vejo, pois, dous 
avisos inteiramente oppostos, não lhes dou, como juiz, a 
menor autoridade, e vou buscar na lettra de lei, na mente do 
legislador a verdadeira intelligencia que devo seguir. 

Se adoptassemos a opinião de que as relações teem 
o direit

s, na illegalidade desse 
regulam

er o seu 
regulam

s da relação da Côrte, dizia o 
Sr. min

julgam

creto 
julgara

 mezes do 
primeir

o de mandar proceder contra os cidadãos por crimes 
communs, como declarou o regulamento das relações no § 
7 art. 11: «Proceder na fórma do art. 157 do codigo do 
processo criminal, quando nos autos e papeis de que tiver 
conhecimento descobrir crimes de responsabilidade ou 
crime commum em que tenha logar a acção policial»; se 
déssemos ás relações, digo, esse direito, então, senhores, 
as relações tomariam tambem a qualidade de corpos 
administrativos, o que de nenhuma maneira se lhes póde 
confiar. 

Não tocarei, senhore
ento, que deu ao presidente da relação o direito de 

ser o relator de todos os aggravos de petição, de 
instrumento, cartas testemunhaveis e habeas-corpus, 
porque já o fiz em outra occasião, e tambem já o 
demonstrou o illustrado senador pela provincia de Minas, o 
Sr. visconde de Abaeté. Não repetirei essas idéas, nem 
tratarei de outros pontos, porque tenho necessidade de 
continuar no caminho que julgo dever percorrer. 

O gabinete transacto procurou defend
ento pelos resultados que tinha dado na relação; 

mas infelizmente, senhores, as razões apresentadas não 
teem a menor procedencia. 

Tratando dos trabalho
istro da justiça: «De Fevereiro a 22 de Maio, quando 

ainda vigorava o regulamento de 3 de Janeiro de 1833, 
foram julgados 456 feitos. De 23 de Maio, época em que 
começou a executar-se o decreto n. 5618 de 2 do dito mez, 
a 21 de Dezembro, foram julgados 993 feitos. 

Da comparação, continúa elle, do numero de 
entos nos quatro mezes anteriores, e nos sete 

posteriores á publicação do decreto de 2 de Maio de 1874 
resulta a manifesta vantagem das providencias expedidas 
por este decreto para a prompta decisão das causas. 

Nos quatro mezes anteriores ao citado de
m-se 456 feitos ou 114 por mez; nos sete mezes 

posteriores julgaram-se 993 ou 142 por mez.» 
Ha aqui engano manifesto. Nos quatro
o periodo devem-se descontar não só os ultimos dias 

de Maio, por serem férias do Espirito Santo, como os 15 
dias das férias da Paschoa, decorridos de 1 a 15 de Abril; 
portanto restam apenas tres mezes e uma semana 

ou 13 semanas. Nestes mezes do segundo periodo temos 
28 semanas. Ora, divididos os 456 feitos julgados por 13 
semanas, temos que deram-se no tribunal sómente 35 
julgamentos por semana. Divididos, porém, os 993 feitos do 
segundo periodo por 28 semanas, os julgamentos serão 
tambem 35 por semana. 

Onde está, pergunto eu, a preferencia do serviço que 
se quiz attribuir ao Sr. ex-ministro da justiça no seu 
relatorio? Nenhuma absolutamente existe. Nem era 
possivel que houvesse esse extraordinario excesso de 
trabalho, quando observamos que o tribunal da relação tem 
obrigação de trabalhar quatro horas compridas, e que os 
desembargadores geralmente, apezar da sua boa vontade 
para darem andamento ás causas, não teem prorogado 
essas horas, salvo em casos muito especiaes, que são 
aquelles que indica o regulamento. 

Como, pois, o machinismo que trabalha durante o 
mesmo tempo, com a mesma força e material ordinarios, ha 
de produzir maior numero de julgamentos nos feitos, que 
tem de decidir? 

Eu não vejo a razão disto, salvo se os magistrados 
da relação da Côrte entendem que não ha mais discussão 
para elles, que a primeira opinião emittida por alguns de 
seus collegas no julgamento dos feitos deve ser abraçada 
ou repellida com um sim ou com um não. Mas, todas as 
vezes que a discussão se estabelecer com aquella 
regularidade, como convem a magistrados, não é possivel 
que dentro de quatro horas pelo regulamento novo se 
julguem mais feitos do que pelo antigo. 

Se me dissessem que se havia introduzido um 
methodo mais regularisador dos trabalhos, eu ainda poderia 
admittir isso; porém esse methodo na maneira de propôr os 
feitos não existe. Eu, quando tive a honra de presidir áquelle 
tribunal, baseado na experiencia, assentei de poupar o 
tempo que então se gastava, sabendo do magistrado qual a 
causa que elle queria propôr, os nomes das partes 
pleiteantes e o logar donde vinha o feito. Isto evitou-se, 
porque antes se tinha tomado essa declaração, e 
bastava-me sómente dizer que o desembargador que tinha 
feitos a propôr, propuzesse este ou aquelle. Depois desta 
innovação, de que foi autor, nenhuma mais se deu no 
serviço do tribunal, e, portanto, ha engano manifesto nas 
apreciações do nobre ex-ministro da justiça, quer as 
consideremos a priori, como acabo de fazer, quer as 
consideremos a posteriori, isto é, pelos julgamentos que se 
deram no tribunal. 

O nobre ex-ministro, fazendo ainda uma segunda 
defesa do seu regulamento, diz (lendo): 

«Atrazou-se um pouco o julgamento dos aggravos, 
que no antigo regimen eram expedidos com presteza, 
porque precediam as appellações. Mas, além de que o 
relatorio delles não parece tarefa impossivel ao presidente 
da relação, quando os juizes das varas especiaes da Côrte, 
que despacham todos os dias nos seus auditorios, dicidem 
e publicam numero de feitos muito superior, penso que a 
demora no julgamento dos aggravos proveio da ausencia 
de adjuntos nas sessões especiaes.» 

Ora, senhores; a maneira por que se expressa o Sr. 
ex-ministro da justiça no seu relatorio, denota bem que elle 
não tinha pleno conhecimento do modo, por que o tribunal 
trabalhava quando se tratava de aggravos. Assim diz elle 

 



Sessão em 30 de Junho                                                                         327 
 

que o relatorio delles não parece tarefa impossivel ao 
presidente. 

Eu não vejo neste – parece – senão a confissão 
implicita de que esse relatorio é impossivel aos 
presidentes das relações, e que o ex-ministro annuia de 
uma maneira encapotada, annuviada, assombreada, ás 
objecções que lhe fizeram contra esse regulamento, sem 
ter entretanto a coragem de responder semelhantes 
objecções. 

Com effeito, isto na minha opinião não tem o 
menor fundamento. As sessões ordinarias não duram 
mais do que quatro horas, e pelo art. 51 somente podem 
ser prorogadas para a decisão de processos, que não 
soffram demora, ou para julgamento de uma cousa, que 
se estiver relatando; portanto, o julgarem-se os aggravos 
depois das causas civeis não póde influir para que mais 
depressa sejam decididos. Findas as quatro horas, estas 
não serão prorogadas. 

Logo, tanto faz que os aggravos fossem decididos 
antes das appellações civeis como depois; é o mesmo. O 
presidente da relação, conhecendo quaes os aggravos 
que tem a propôr, mede pouco mais ou menos o tempo 
em que elles devem ser decididos, e suspende o 
julgamento das causas civeis; se, porém, os aggravos são 
decididos em menor espaço de tempo, e este ainda sobra 
para o julgamento das causas civeis, o presidente volta a 
ellas. Assim, quer se julgassem antes, quer se julgassem 
depois nada influiam estas circumstancias para a presteza 
do julgamento. 

O Sr. ex-ministro da justiça no seu relatorio faz 
ainda a seguinte observação (lendo): 

«Em todo o caso ninguem dirá que é preferivel 
adiantar-se a decisão dos aggravos com prejuizo das 
appellações, sobretudo das criminaes.» 

Pergunto eu: quando se demoram as decisões dos 
aggravos, não se tem demorado as decisões das causas 
civeis nos juizos de 1ª instancia? Sem duvida alguma. 
Quando se julgam as causas na relação, devem-se julgar 
com a presteza razoavel, de modo que os juizes tenham 
consciencia da justiça das suas decisões; mas, se se quer 
julgar sem o verdadeiro estudo dos autos, a administração 
da justiça nada ganha. 

Portanto, ou sejam julgados os aggravos antes, 
como antigamente era, ou sejam julgados depois das 
causas civeis, isto em nada acelera o julgamento dos 
mesmos aggravos. O resultado, porém, de tudo isto é que 
os aggravos, que antigamente entravam nas relações, 
eram distribuidos immediatamente, pelos respectivos 
presidentes entregues na sessão seguinte e na apoz 
seguinte julgados, hoje se acham amontoados nas mãos 
do Sr. presidente da relação, para que elle os faça julgar 
quando os tiver visto. Sendo muitos, não póde elle vêr 
todos ao mesmo tempo, e demorando por consequencia 
os autos; e tambem não póde ir expor os aggravos de 
uma maneira tão perfunctoria, que não dê logar a que os 
outros possam fazer um bom juizo sobre a maneira por 
que hão de decidir. 

Senhores, passarei agora a fazer algumas 
observações sobre o regimento de custas. Direi em 
primeiro logar que, se a respeito do regulamento das 
relações eu fui a primeira voz, que no parlamento se 
ergueu contra elle, ácerca do regimento de custas eu não 
fui senão o éco da imprensa e das reclamações do povo 
brasileiro. 

Com effeito, toda a imprensa do paiz teve de 
censurar acremente, stygmatisar por todos os modos 
esse regimento, que era mais um onus, que carregava o 
triste povo brasileiro. 

Parece que da parte do autor desse regimento não 
houve toda ponderação que seria de desejar, e por isso 
vemos que elle por actos subsequentes teve de fazer 
grandes modificações. Assim pelo decreto n. 5902 de 24 
de Abril deste anno, o nobre ex-ministro da justiça alterou 
as disposições dos arts. 39, 112 e 113 do seu regimento 
de custas, declarando que a pratica havia demonstrado 
que se augmentaram em demasia as custas judiciarias 
com as disposições daquelles artigos. O decreto é uma 
confissão explicita do nobre ex-ministro da justiça, dessa 
exageração de custas judiciarias, embora ella recaia 
sobre certos artigos somente. 

Mas, se o nobre ex-ministro da justiça estivesse 
um pouco mais desprevinido, havia de conhecer que 
exageração ainda se dava em muito maior numero de 
casos. Já os indiquei em outra occasião, e não quero 
repetil-os, mas direi que nessa mesma reforma que o 
governo fez houve falta de ponderação. 

Com effeito, senhores, era uma exageração 
extraordinaria que os termos de vista, de recebimento, de 
conclusão, de data etc., fossem elevados de 200 rs., que 
por elles se exigia segundo o regimento de 1855, a 1$; 
mas, se o novo regimento tinha por fim dar uma justa 
elevação aos emolumentos e salarios dos serventuarios 
publicos segundo a carestia dos tempos, o valor da 
moeda, e o pensamento e disposições do poder 
legislativo, o Sr. ex-ministro da justiça, em vez de reduzir 
esses termos a 200 rs., devia tel-os elevado a 300 rs., 
50% mais, sem que se podesse censurar semelhante 
acto. O governo, porém, atanasado; por assim dizer, com 
as censuras da opinião publica, julgou que devia de certo 
modo reduzir nesta parte os escrivães ás exigencias do 
povo. 

Senhores, até hoje as minhas impugnações a este 
regimento não tiveram resposta neste recinto; ninguem 
ainda se levantou para defendel-o, e um Sr. senador que 
teve de responder-me em alguns pontos de discursos 
anteriores, não querendo tomar a responsabilidade de 
defender este regimento, atirou a carga para aquelle que 
elle suppunha ser o seu verdadeiro autor. 

O proprio Sr. ministro da justiça entendeu que 
devia amparar-se com um nome, que todos nós 
respeitamos. Porém, senhores, por maior que seja o valor 
de um nome está sempre sujeito ás censuras do poder 
legislativo e da razão nacional, porque o homem é fraco, 
sujeito a erros, que só podem ser relevados, quando a 
discussão publica mostra que elles não podiam deixar de 
apparecer. Neste caso, porém, não se davam. 

O Sr. ex-ministro da justiça não seguiu em tudo os 
esclarecimentos fornecidos pelo Sr. senador a quem me 
refiro. E para prova de que digo a verdade, appellarei para 
o que nos disse o jornal officioso do governo e foi que o 
regimento de custas, sendo feito pelo Sr. Nabuco de 
Araujo, tinha todavia soffrido alterações no ministerio da 
justiça quanto a algarismos. 

Portanto, a exageração que tenho notado provem 
mais do ex-ministro da justiça do que do relator da secção 
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do conselho de Estado, que foi ouvido sobre esse 
regimento. 

Disse que havia sido precedido nas apreciações 
contra o regimento de custas pela imprensa do paiz, pela 
voz geral dos cidadãos. 

Quero apresentar ao senado uma prova de que 
este regimento, embora tivesse tido os elogios dessa 
folha louvaminha do governo passado, a Nação, a ponto 
de dizer que com elle o Sr. ministro da justiça tinha por 
mais um facto significativo mostrado ser verdadeiro 
jurisconsulto e lente cathedratico da faculdade de direito 
de S. Paulo, este regimento achou na imprensa vozes 
autorisadas que o censuraram. 

Lerei alguns trechos de um artigo assignado pelo 
Sr. Dr. João Mendes da Almeida, deputado pela provincia 
de S. Paulo, que foi publicado no Correio Paulistano e 
transcripto no Diario do Rio de Janeiro de 13 de Outubro 
de 1874. Ahi dizia elle (lendo): 

«Attenda o poder judiciario para a illegalidade do 
acto do poder executivo, sem embargo do injuridico 
parecer do conselho de Estado. E o que é o conselho de 
Estado? E’ apenas uma corporação de consulta, no caso 
de que tratamos; os seus pareceres, neste caso, não 
teem força obrigatoria, ainda mesmo depois de cobertos 
pela resolução imperial. 

Attenda ainda para o gravame das taxas 
elevadissimas que o novo regimento estatuiu. E’ uma 
verdadeira calamidade, que os proprios beneficiados hão 
de ter deplorado. Já Bentham censura o systema das 
custas judiciarias, porque este imposto pesa sobre o 
individuo exactamente quando é provavel que não esteja 
em circumstancias de o pagar; e elle bem o qualifica de 
imposto sobre a desgraça. De facto, com as taxas 
exageradas, muitos preferiram certos direitos, e não 
reclamar uma justiça ruinosa... 

Occorre accrescentar que, no regimento das 
custas, ha ainda o defeito da generalidade, sem attenção 
alguma ás localidades pobres. Parece que o governo 
geral não considera senão as conveniencias da Côrte. 
Mas ponderaremos que, nas leis fiscaes, essa 
circumstancia é attribuida, servindo de base nas 
provincias a categoria de capital, de cidade, de villa, de 
freguezia. Mesmo nos vencimentos dos funccionarios ha 
gradações. 

Não temos a esperança de serem aceitas essas 
nossas observações. O poder executivo ha de conseguir 
o seu intento. O governo não recuará; e sabemos bem 
que não ha hoje virtudes civicas para determinar a 
resistencia legal. 

«Temos, porém, fé nas camaras legislativas. Ainda 
que o governo não submetta á sua apreciação o novo 
regimento, como já aconteceu com o que acompanhou o 
decreto n. 1569 de 3 de Março de 1855, apezar da 
terminante determinação da lei n. 604 de 3 de Julho de 
1851, art. 2º; e isto talvez por imitar ao governo francez, 
quanto ao regimento mandado organisar pelo codigo do 
processo civil, art. 1,042, segundo a observação de 
Bonnin, ainda que não o submetta á apreciação das 
camaras legislativas, dizemos nós, estas não poderão 
deixar de tomar em consideração, não sómente a 
illegalidade do acto do poder executivo, senão tambem a 
enormidade das taxas impostas.» 

«Não é possivel que o Imperador, mesmo antes da 
sessão vindoura das camaras legislativas, deixe de pesar 
bem na sua consciencia de Rei os horrores, que se 
contem no novo regimento das custas. As taxas são 
gravosissimas.» 

Como fallava o nobre deputado pela provincia de 
S. Paulo, o Sr. João Mendes de Almeida, fallaram todas 
as folhas do Imperio, e eu já tive a honra de receber 
muitos jornaes que trataram desta materia, louvando-me 
por ter tomado a peito o demonstrar quanto tal regimento 
é prejudicial. De sorte que, estando convencido de que o 
regimento das custas não póde mais subsistir no paiz, 
que necessita de uma revisão completa, não duvidarei 
offerecer durante a discussão da lei do orçamento uma 
emenda, autorisando o Sr. ministro da justiça a rever o 
novo regimento, para que as custas sejam menores e 
mais graduadas, segundo os logares em que a justiça 
tiver de ser feita. Não é possivel que as custas para uma 
localidade rica sejam as mesmas para uma localidade 
pobre, e, em abono desse principio, já citei os exemplos 
da França e da Belgica, que julgo devem ser adoptados. 

Para se conhecer a necessidade de rever-se o 
novo regimento de custas, basta attender que logo que 
elle appareceu suscitou numerosas duvidas. 

Assim, por aviso de 31 de Outubro de 1874, 
dirigido ao presidente da relação da Côrte, resolveram-se 
19 duvidas, que tinham sido propostas por aquelle 
magistrado; por aviso de 14 de Janeiro de 1875 dirigido 
ao ministerio da fazenda, declarou-se que o art. 36 do 
regimento não revogava o art. 38 paragrapho unico do 
regulamento de 31 de Março de 1874; por aviso de 10 de 
Fevereiro de 1875, dirigido ao presidente do Rio Grande 
do Norte, resolveram-se mais sete duvidas; por aviso de 
13 de Março de 1875, dirigido ao juiz de direito da 1ª vara 
civel da Côrte, se resolveram ainda tres duvidas mais. 

Tantas duvidas, pois, mostram a necessidade da 
revisão desse regimento. 

Esse acto já foi sujeito ao poder legislativo pelo Sr. 
ex-ministro da justiça, e o poder legislativo, que não póde 
deixar de reconhecer quanto o novo regimento de custas 
é exagerado e inconveniente, parece que póde dar ao 
actual Sr. ministro, que para mim merece, toda confiança, 
a attribuição de revel-o. 

Feitas estas observações geraes sobre o 
regimento de custas, devo ainda dizer que acho nelle 
duas grandes violações da lei. 

A primeira, senhores, é aquella que fez cessar 
toda prisão por falta de pagamento de custas, que 
somente tinha logar pela disposição provisoria e sob a 
administração da justiça civil, no caso de ficar o autor 
vencido. Tendo a disposição adoptado semelhante 
determinação, não devia de nenhum modo o governo 
revogal-a por acto seu, devia pelo contrario respeital-a. 

Se acaso no anno de 1855, quando já existia esse 
artigo da disposição provisoria, o governo não se achou 
autorisado a revogal-o no regimento desse anno, qual a 
razão por que o revogou em 1874? O seu dever na minha 
opinião era respeitar a lei, que não tinha até então 
mostrado o menor inconveniente. E tanto é verdade isto 
que nós não encontraremos nos differentes orgãos da 
imprensa artigo algum que denote o inconveniente de 
semelhante disposição. 
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Com effeito, essa disposição é a mais pratica 
possivel, porque sem isso o autor, que é aquelle que 
intenta a demanda, ver-se-hia livre de pagar a injustiça 
com que litigara com o seu adversario. Antigamente, pela 
nossa legislação, o réo tinha o direito de pedir ao autor 
fiança das custas e o mesmo pedia o autor ao réo. 

Dahi resultava grande embaraço no andamento 
dos processos, além de outras difficuldades, como era o 
pedir-se o juramento da calumnia, isto é, de que se 
intentava a acção com boa fé. Outra lei, porém, entendeu 
que era melhor obrigar o autor a pagar as custas sob 
pena do cadêa, se não o fizesse dentro de 24 horas. 

O parecer do conselho de Estado pretende 
defender uma tal disposição, dizendo que a prisão por 
dividas se acha hoje supprimida em quasi todos os paizes 
civilisados e que por conseguinte devia tambem ser 
supprimida entre nós. 

Peço, porém, ao senado que note que não ha aqui 
uma divida, que uma pessoa contrahisse com outra, 
abusando ou pedindo que lhe prestasse sua confiança. 
Nesse caso o credor deve responder pela sua incuria, e 
não tem por consequencia direito de prender o seu 
devedor. 

Mas, quando se trata de um acto de má fé, 
reconhecido pelos tribunaes, parece que é de justiça 
pagar o devedor das custas dentro de 24 horas, e, não o 
fazendo, pagar da cadêa. E’ o mesmo que acontece, 
quando o individuo, obrigado á satisfação do anno, deixa 
de pagar: é preso e na cadêa paga com os seus serviços; 
ha tambem uma disposição no regimento das custas, a 
qual parece não poder de nenhum modo subsistir. E’ a 
que se refere aos advogados. 

Pelo actual regimento o advogado póde exigir da 
parte que procura o seu auxilio o que bem lhe aprouver. 
Se conhece, por exemplo, que a parte não tem outro 
advogado, que não presta a outrem tanta confiança como 
a elle, póde até abusar pedindo um pagamento 
exagerado; póde, como já disse em outra occasião, 
comparar-se ao roubador de estrada, que mette a faca ao 
peito do caminhante para arrancar-lhe a bolsa ou a vida. 

Essa disposição, senhores, é inteiramente 
prejudicial á dignidade dos advogados e á justiça publica. 
O advogado, assim collocado, propenderá muitas vezes a 
prevalecer-se de sua posição, adquirindo um papel 
escripto que tem força de escriptura publica, segundo o 
regulamento, que dá logar ao executivo, a uma acção de 
assignação de 10 dias e opprimir a parte. 

E’ preciso acabar, portanto, com a autorisação 
para uma semelhante extorsão. 

Pelo que anteriormente existia, o advogado exercia 
o seu nobre officio com as apparencias de todo o 
desinteresse. Se a parte vencia a demanda e elle queria 
contentar-se com as custas que marcava a lei, dava-se 
por pago; se, porém, a causa era importante, se 
absorvera toda a sua attenção, elle tinha direito a exigir 
um pouco mais em remuneração do seu serviço. Então, 
se a parte relutava, o advogado recorria ao juizo, 
declarando quaes tinham sido os seus trabalhos, as 
peças dos autos que tinha feito, e requeria que se lhe 
marcasse o valor competente, apresentando como peritos 
os seus companheiros de profissão, os seus pares, por 
assim dizer, como acontece em todos os outros casos da 
vida, quando se pede o arbitramento desta ou daquella 
obra. 

O magistrado que tinha de julgar a causa, dava á 
parte o direito de allegar todos os motivos pelos quaes 
recusava o pagamento, que se lhe exigia. Depois de ouvir 
uma e outra, o juiz concedia o arbitramento, sendo, 
porém, o direito de avaliar segundo a estimativa de um 
bom varão. 

Actualmente não é mais possivel semelhante meio. 
O advogado pede o que muito bem quer, e a parte 

em suas afflicções e difficuldades vê-se obrigada a annuir 
para depois pagar por uma acção de assignação de 10 
dias. 

Não citarei, senhores, as leis romanas sobre esta 
materia, não direi que em todas as nações civilisadas a 
cota litis foi sempre um motivo de stygma e uma deshonra 
para os advogados que a apresentavam, deixo de citar 
todas as doutrinas do brilhante fôro francez, que 
corroboram as minhas opiniões; não o faço para abreviar 
a discussão, mas peço ao Sr. ministro da justiça que 
attenda para estas considerações, porque estou certo 
que, estudando-as o nobre ministro ha de reconhecer que 
ellas são fundadas e justas. 

Sei, Sr. presidente, que o ex-ministro da justiça 
procurou defender o seu regimento na camara dos Srs. 
deputados, quando alli tambem se fizeram algumas 
observações no mesmo sentido das que tenho feito. 

Li o seu discurso com toda a attenção, e aqui o 
tenho todo commentado e refutado, se posso dizer. (O 
orador mostra um impresso.) Não entrarei em sua 
analyse, mas direi que das proprias confissões do Sr. ex-
ministro da justiça se conhece que a este regimento não 
precedeu toda a ponderação necessaria. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença para 
ponderar ao nobre senador a inconveniencia de 
responder-se em uma camara a discursos proferidos em 
outra. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Eu não estou 
respondendo ao discurso do Sr. ex-ministro; apenas digo 
que por este discurso se conhece que o regimento não foi 
bem pensado... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas, perdôe-me o nobre 
senador, na minha opinião não acho isso regular. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – ...mas obedeço á 
reclamação de V. Ex., se bem que isso não passe de 
formalidade; se eu quizesse diria – «alguem» – mas, 
como entendo que devo declarar ao senado quem é esse 
– alguem, assentei de dizer que o proprio Sr. ex-ministro 
da justiça reconhecera os inconvenientes do seu 
regimento. 

Senhores, vou ainda referir-me a um ponto de que 
já me occupei em outra occasião, e que julgo dever ser 
mais elucidado. 

Já enunciei perante o senado de que era sem 
fundamento o aviso do ministerio da justiça, pelo qual, 
sendo pagos os ordenados dos magistrados nomeados 
presidentes de provincia desde o dia em que deixavam os 
seus logares até aquelle em que tomavam posse, não se 
pagavam os mesmos ordenados desde a data em que 
deixavam as presidencias e reasumiam os seus logares. 

Entendo que esses actos do governo não podem 
continuar a subsistir na nossa legislação. 

Considerando primeiramente a lettra do aviso, elle 
não póde deixar de ser julgado contradictorio nos seus 
proprios termos. Se ha razão para se dar ao magistrado 
chamado 
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a uma funcção publica o ordenado do seu logar, porque é 
impossivel que elle a exerça sem deixal-o, tambem 
subsiste essa razão, quando elle tem de regressar á sua 
comarca. 

Suppõe-se neste caso, e não se póde deixar de 
suppôr, que o governo deu ao magistrado uma licença 
tacita para deixar o logar, e que elle tem outra licença tacita 
para reassumir o que anteriormente exercia. 

Sempre, em todos os casos, a ausencia dos 
empregos por motivo de serviço publico foi attendida; e no 
nosso paiz nunca se deixou de pagar aos magistrados os 
ordenados a que elles tinham direito depois que deixavam 
as presidencias, afim de irem para suas comarcas, 
porquanto não se apresenta um só facto em contrario. 

Digo suas comarcas, quando elles as tinham, 
porque não duvido de dizer que houve casos em que elles 
não receberam seus vencimentos, porque não tinham 
comarcas, como aconteceu com o Sr. Dr. Esperidião Eloy 
de Barros Pimentel. 

Voltando o Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel 
da provincia do Rio Grande Sul, não recebeu os seus 
ordenados por não ter comarca; e entretanto se nós 
examinassemos bem todos os factos e circumstancias que 
com elle se deram, deveriamos conhecer que tinha toda a 
razão e justiça, mas os pareceres do conselho de Estado, 
consultado a respeito, nunca foram resolvidas em bem do 
mesmo magistrado, sendo aliás a seu favor. 

O facto é indubitavel: nem um magistrado deixou as 
presidencias sem receber o ordenado a que tinha direito 
desde esse dia até aquelle em que tomava conta da 
comarca; eu mesmo fui um exemplo. Sempre se 
considerou que o serviço publico exigia esta attenção para 
com os magistrados. Os mesmos Srs. deputados vencem 
seus ordenados de magistrados, quando deixam as 
comarcas para virem para o parlamento, e quando deixam 
o parlamento para voltarem ás comarcas. 

Declara-se, em opposição a isto, que podem haver 
abusos. Mas, senhores, os abusos não se toleram; e o 
governo, que é sempre attento ás necessidades e aos 
interesses do paiz, devia ser o primeiro a cortal-os, 
marcando a esses magistrados presidentes o tempo 
necessario para irem tomar conta de suas comarcas, pois 
desta maneira não haveria abusos. 

Por outro lado, nós devemos reconhecer que, se é 
conveniente que os magistrados não recebam seus 
ordenados depois que deixam as presidencias, deve este 
acto ser vulgarisado, ser applicado a todos os empregados 
publicos, que estiverem em iguaes circumstancias. Mas o 
Sr. ex-ministro da justiça não pôde resolver esta consulta 
de um modo geral, que podesse applicar-se a todos, e 
apenas tem o parecer de dous ou tres membros do 
conselho de Estado, que opinaram no sentido de que não 
havia no paiz lei que désse direito ao magistrado a receber 
os seus ordenados voltando para as comarcas. 

Allegou-se igualmente que o governo não podia 
desfalcar o credito que era concedido para os magistrados 
que serviam, e que não havia dinheiro para isso. Porém, 
esta razão é futil, por quanto muitos magistrados recebem 
licença do governo sómente com o seu ordenado e não 
com a gratificação, e, portanto, o resto das gratificações 
podia ser bem 

empregado para pagar o pouco que se póde dever 
áquelles que estão nas circumstancias a que me refiro. 

Se nós quizermos agora remontar aos principios 
que devem dirigir esta materia, eu direi que «Legitimum 
seu legale impedimentum est justa causa, alicui 
obstaculum creans, quo minus, quod ipsi faciendum 
incumbebat præstare possit.» 

O impedimento legal é a justa causa, que põe 
obstaculo a alguem para que possa fazer aquillo que lhe 
incumbia fazer. Ora, se o magistrado não póde voltar á sua 
comarca de um dia para outro, segue-se que elle tem um 
impedimento legal dado pelo proprio governo, e que este 
impedimento, em vez de ser punido com a injustiça de se 
lhe negar seu ordenado, deve ser pelo contrario 
regularisado para que não haja abuso, e ao mesmo tempo 
ser elogiado o magistrado, que sabe prestar-se ao serviço 
publico nas occasiões, em que o governo a elle recorre; e é 
por isso, senhores, que essa ausencia do magistrado pelo 
serviço publico é considerada pelos jurisconsultos como 
louvavel e necessaria. 

O repertorio de nossas ordenações diz que o 
impedimento justo excusa ou desculpa, e na nota 
accrescenta: «Legitime impeditus excusatur a mora; qnia 
illl non currit tempus», firmando-se em antigas ordenações. 
Portanto, o principio que se quiz invocar é inteiramente 
falso. 

E admira, senhores, que o Sr. ex-ministro da justiça 
tivesse declarado que não se devia pagar aos magistrados 
que voltam das presidencias, contrariando assim aquelle 
mesmo principio que elle havia adoptado no senado em 
uma occasião em que aqui se achou. Assim em seu 
discurso de 28 de Maio de 1873 dizia elle (lendo): 

«A pratica é a boa interprete das leis; os estylos da 
administração foram sempre respeitados com norma de 
governo. Quando por uma serie não interrompida de annos 
todas as opiniões convergiram em aceitar os precedentes 
como regra de administração, póde-se dizer que o estylo 
estabelecido é de uma grande autoridade.» Portanto, eu 
appello para o que aqui disse o Sr. ex-ministro da justiça, 
afim de mostrar que elle quiz contrariar os estylos da 
administração, que em outra occasião julgava que deviam 
ser respeitados. 

Sr. presidente estou cansado, não continuarei. 
Tenho satisfeito o meu desejo tanto quanto é 

possivel chamando a attenção do Sr. ministro da justiça 
para os pontos em que toquei. Com isto findo o meu 
discurso. 

 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERIU O SR. FIGUEIRA 

DE MELLO NO SEU DISCURSO. 
 
Ministerio dos negocios da justiça. – Rio de Janeiro, 

em 17 de Novembro de 1853. – Illm. e Exm. Sr. – Recebi o 
officio n. 141 de 21 de Outubro ultimo, com que V. Ex. 
remetteu, para ser decidido pelo governo imperial, o officio 
que em data de 12 do mesmo mez lhe dirigiu o juiz de 
direito da comarca do Natal dessa provincia, pedindo, 
fundado nos arts. 23 e 31 do regulamento n. 834 de 2 de 
Outubro de 1851, esclarecimentos necessarios sobre a 
duvida em que se acha, se póde ou não instaurar 
processos crimes que não sejam de responsabilidade, 
quando se acha em correição; Sua Magestade o 
Imperador, a quem foram presentes os ditos officios, ha por 
bem que V. Ex. declare ao referido juiz que, á vista do art. 
31, § 4º, palavras – mandar proceder, – não é licito 
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se que e juiz de direito em correição não póde instaurar 
processos crimes que não sejam de responsabilidade; 
sendo que o art. 23 se refere evidentemente á jurisdicção 
civil, e não podia o regulamento, sem derogação das leis, 
conferir ao juiz de direito uma attribuição que ellas lhe não 
conferiram, e seria incompativel com a organisação criminal 
estabelecida. 

Deus guarde a V. Ex. – José Thomaz Nabuco de 
Araujo. – Sr. presidente da provincia do Rio Grande do 
Norte. 

 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DA CORTE E PROVINCIAS DO 

RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO. 
 

27ª SESSÃO ORDINARIA EM 22 DE MAIO DE 1874. 
 

Presidencia do Exm. Sr. desembargador Firmino Pereira 
Monteiro. 

 
A’s 9 1/2 horas, presentes os Srs. desembargadores 

Pereira Monteiro, conselheiro Paiva Teixeira, Azevedo, 
Baptista Lisboa, Campos, Mattoso Camara Gouvêa, 
Almeida, Magalhães Castro, conselheiro Tavares Bastos e 
Lobato, foi aberta a sessão, lida e approvada a acta da 
antecedente. 

Leva

Leu-se o seguinte expediente: 
Um aviso do ministerio da justiça, em data de 18 do 

corrente, cobrindo o Diario Official de 8, em que está 
publicado o decreto n. 5618 de 2 do mesmo mez dando 
novo regulamento ás relações do Imperio, afim de que o 
mesmo seja executado nesta relação. 

Outro dito, da mesma data, em que o governo 
imperial declara ao Sr. desembargador presidente deste 
tribunal que emquanto não poder ser removido o embaraço 
de que trata em seu officio n. 118 de 9 do corrente, deverá 
ter logar nas segundas e quintas-feiras a reunião do 
presidente da relação com os juizes sorteados para 
conhecerem dos aggravos de petição e de instrumentos e 
cartas testemunhaveis. 

O Sr. presidente mandou registrar e cumprir os 
avisos. 

Logo em seguida o Sr. desembargador Mattoso 
Camara pediu a palavra e disse que elle com o devido 
respeito protestava contra a inexequibilidade do novo 
regulamento na parte em que accumulava de novos 
encargos os desembargadores obrigando-os a comparecer 
em novos dias fóra das sessões para conhecer e julgar os 
aggravos com o Sr. presidente. 

Disse que tanto elle como seus collegas que são 
membros do conselho supremo militar de justiça ficam sem 
tempo para examinar e rever os processos, porque nas 
quartas e sabbados são obrigados a comparecer no 
supremo conselho, nas terças e sextas-feiras na relação, e 
agora pelo regulamento nas segundas e quintas nas 
sessões dos aggravos, e portanto, pergunta: Quando é que 
ha de examinar os feitos, cujo exame de certo demanda 
attenção e socego de espirito? 

Diz mais que elle nem ao menos tem os domingos 
para poder estudar os autos, pois como provedor do asylo 
de Santa Leopoldina em Nitherohy, onde reside, alli 
comparece nos domingos. 

O Sr. desembargador Almeida abundou nas 
mesmas idéas do Sr. Camara e mais membros presentes, á 
excepção dos Srs. Campos, que achou que não tinha 
cabimento algum tal protesto, declarando que nada se devia 
inserir na acta, e Sayão Lobato, que tambem achando 
assim, sustentou todavia que se inserisse na acta o 
indeferimento. 

O Sr. presidente não admittiu tal protesto e indeferiu 
o requerimento do Sr. Mattoso Camara, mas tornando-se a 
discussão calorosa por não querer o Sr. presidente que 
inserisse na acta o indeferimento do protesto como exigiam 
com insistencia os Srs. Gouvêa, Camara, Almeida e 
Tavares Bastos, S. Ex. consentiu declarando todavia que o 
regulamento não era objecto de discussão e simplesmente 
de execução, conforme elle já mandara. Vamos conhecer 
dos aggravos disse S. Ex.; é isto que é de nossa obrigação.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Pompe

R. POMPEU: – Cedo da palavra por hoje. 
a): – 

nt

RA DE MELLO: – Obrigado. 
): – ...já 

pela a

ELLO: – Apoiado. 
stiça): – 

...com 

onrado senador que muito concorreu 
para q

 o honrado 
ex-min

u. 
O S
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiç
o-me para agradecer ao nobre senador que abriu 

este debate as palavras benevolas com que acolheu-me 
neste recinto. A's observações que S. Ex. fez a respeito de 
serviços que correm pela repartição a meu cargo eu 
respondo que, correspondendo á confiança que S. Ex. se 
digna depositar em mim, as tomarei na consideração que 
me merecem... 

O SR. FIGUEI
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça
utoridade com que o nobre senador falla nestas 

materias, já porque em grande parte de suas idéas estamos 
de accôrdo. Assim reconheço que realmente a segurança 
individual e de propriedade no paiz não se acha em estado 
lisongeiro, ao contrario deixa muito a desejar. As causas 
teem sido muitas vezes indicadas e discutidas. Algumas 
providencias legislativas, diversas reformas teem sido 
iniciadas e feitas no intuito de corrigir este grave mal. O 
honrado senador reconheceu que a causa principal deriva 
da falta de educação moral e religiosa e conseguintemente 
com a illustração que lhe é propria deve reconhecer 
tambem que só a acção lenta do tempo, secundada pelo 
effeito de leis apropriadas e de accordo com o nosso estado 
social... 

O SR. FIGUEIRA DE M
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Ju
as circumstancias do paiz, póde ir pouco e pouco 

removendo essa causa, que realmente é a primordial, e 
exerce perniciosa influencia para manter-se e augmentar o 
mal que deploramos. 

Disse mais o h
ue a segurança individual e de propriedade não 

offereça os resultados que seriam de desejar, a falta de 
força publica e algumas disposições que realmente 
coarctam de certo modo a acção da autoridade incumbida 
da prevenção dos delictos e de sua repressão. 

Estamos ainda nesta parte de accôrdo; e
istro da justiça, meu antecessor, no seu relatorio 

deste anno é o primeiro a indicar algumas modificações nas 
reformas ultimamente feitas ás leis do processo e da 
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administração da justiça. Está reconhecido que a 
autoridade acha-se um pouco desarmada para a prisão dos 
delinquentes. 

Ora, isto, bem como o mais que o honrado senador 
adduziu no sentido de suas idéas, depende de estudo, de 
apreciação demorada, para depois então virmos solicitar 
dos poderes competentes as necessarias alterações. (Muito 
bem.) 

Se tiver tempo para o estudo destas questões e 
puder comparecer perante o corpo legislativo, solicitando 
estas providencias, posso garantir ao honrado senador que 
as suas observações serão attendidas e consideradas por 
mim. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Eu o espero. 
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça): – E 

desde já invoco seu poderoso e competente auxilio, para 
como amigo particular e co-religionario... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Hei de prestal-o 
com boa vontade. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça): – 
...ser meu cyrineo nesta empreza, que realmente excede 
muito ás minhas fracas forças. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não apoiado. 
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça): – 

Entre os assumptos para que o honrado senador chamou a 
minha attenção está o projecto sobre os assentos que o 
supremo tribunal de justiça deve tomar nas questões 
duvidosas, estabelecendo arestos obrigatorios desde a sua 
data. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça): – O 

honrado senador pela exposição que fez do assumpto 
demonstrou que elle não é tão facil, tão simples como 
parece; e a circumstancia de já ter-se iniciado projecto em 
ambas as casas do parlamento mostra que é elle 
melindroso. 

O honrado senador entende que esta providencia 
trará a vantagem de uniformisar as decisões dos tribunaes e 
julgados inferiores. Mas o honrado senador deve attender 
que, conforme pensam alguns, a attribuição que se 
pretende conferir ao supremo tribunal de justiça de 
estabelecer arestos obrigatorios, entende de alguma fórma 
com a divisão dos poderes politicos da constituição. Ha 
como que uma invasão de attribuições do corpo legislativo, 
a quem compete interpretar as leis. Sei bem que a 
interpretação pelos arestos não é authentica e doutrinaria. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Escolher uma 
dentre as interpretações doutrinarias. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro da Justiça): – Mas 
os que procuram manter as prerogativas parlamentares 
neste assumpto, teem escrupulos e dahi vem as 
difficuldades com que a idéa tem lutado. 

O projecto que ultimamente passou no senado está 
na camara temporaria; e tomando em consideração o 
desejo do nobre senador farei o que os estylos me facultam, 
afim de que opportunamente tenha alli o necessario 
andamento. 

O honrado senador deplorou que a separação da 
justiça da policia não fosse ainda uma realidade entre nós, 
entendendo que além de outras causas tem para isto 
influido a pratica de distrahirem-se os juizes de direito das 
respectivas comarcas para os cargos de chefe de policia. 

O honrado senador com a experiencia que tem deve 
attender que ha uma circumstancia importante para o caso. 
Os magistrados pelos habitos adquiridos no exercicio de 
sua nobre profissão, pela pratica do direito, são de ordinario 
aquelles que reunem os requisitos mais necessarios para o 
bom desempenho de cargo tão importante, como é, o de 
chefe de policia. 

Sem desconhecer que tambem nas outras classes 
encontra-se pessoal habilitado, não é para estranhar que o 
governo muitas vezes tenha necessidade de preferir o 
magistrado já habituado á especialidade do serviço. 

E permitta o nobre senador dizer-lhe que a 
separação da policia da justiça, conforme desejamos, não 
soffre com isto grande inconveniente; ha outras 
providencias que de preferencia deviam ser tomadas no 
intuito de evitar-se a confusão, que ainda ha entre a policia 
e a justiça. 

Senhores, tomando a meu cargo a pesada tarefa de 
um ministerio tão importante como aquelle, cujo orçamento 
se discute, sou o primeiro a reconhecer que commetti uma 
temeridade. De certo eu teria arredado de mim esta 
responsabilidade, se circumstancias ponderosas me não 
tivessem forçado a dar este passo. Os honrados senadores, 
como eu são partidarios; sabem que muitas vezes as 
conveniencias politicas exigem que não se meçam as 
forças para os encargos. 

Agradecendo ainda a benevolencia do honrado 
senador a quem respondo, espero que o conhecimento 
mais exacto dos variados negocios que correm por minha 
repartição me habilitem a corresponder a sua espectativa. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Espero com toda a 
confiança. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DO ORÇAMENTO. 
 
A commissão do orçamento examinou a inclusa 

resolução da camara dos Srs. deputados, que manda 
vigorar, no 1º semestre e do exercicio de 1875 – 1876 
emquanto não fôr promulgada a nova lei do orçamento, as 
disposições da anterior n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, 
que fixou a despeza e votou a receita para os exercicios que 
ella contemplou. 

E, attenta a urgencia, o importante principio politico, 
e utilidade da materia, é de parecer que a dita resolução 
seja quanto antes impressa e entre em discussão para ser 
approvada. 

Sala das commissões, em 30 de Junho de 1875. – 
Marquez de S. Vicente. – Paranagua'. – J. Antão. – 
Visconde de Inhomirim. – J. J. Fernandes da Cunha. – J. P. 
Dias de Carvalho. 

Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com a 
proposição a que se refere, indo entretanto a imprimir. 

O Sr. presidente disse que se achava sobre a mesa 
o parecer da commissão de constituição, verificando os 
poderes do Sr. Dr. Luiz Carlos da Fonseca, mas que sendo 
longo ia a imprimir no jornal da casa, para entrar na ordem 
dos trabalhos. 
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PARECER DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 
 

Eleição de Minas Geraes. 
 
A’ commissão de constituição foram presentes, por 

deliberação do senado: 1º, as actas dos collegios eleitoraes 
relativas á eleição que se fez na provincia de Minas em o dia 
4 de Abril ultimo para preenchimento da vaga deixada nesta 
camara pelo fallecido marquez de Sapucahy; 2º, diversas 
actas de eleições parochiaes que se fizeram em época 
posterior á em que foram eleitos os actuaes eleitores 
especiaes, relativas, umas a parochias que não as tinham 
feito e outras áquellas cujas eleições foram annulladas pelo 
senado; 3º, a acta da apuração geral feita pela camara 
municipal da cidade do Ouro Preto, capital da provincia, 
acompanhada da respectiva lista triplice; 4º, finalmente, a 
carta imperial de 18 do corrente mez de Junho, pela qual foi 
nomeado senador do Imperio pela sobredita provincia de 
Minas Geraes o Dr. Luiz Carlos da Fonseca. 

A commissão, tendo procedido ao mais escropuloso 
exame

ELEIÇÕES PAROCHIAES. 
 

 commissão de constituição de 1874 no parecer de 
10 de 

sentes á actual 
commi

o. 
, do 

terceiro
tas pertencentes ao grupo das que foram 

annulla
arochias de S. Sebastião do Parahyba do 

Matto 

a, cujos eleitores não 
tendo 

o grupo das que deixaram de 
fazer, e

inado as sobreditas actas, 
encont

egio de Santa 
Luzia d

de S. João d’El-Rei, do 
4º distr

 de todos os papeis, vem dar conta de sua missão. 
 

A
Julho, approvado a 14 do mesmo mez relativo á 

eleição especial a que se procedeu na provincia de Minas, 
da qual resultou a nomeação do Sr. senador Antonio 
Candido da Cruz Machado, deu conta ao senado de que em 
17 parochias da dita provincia deixou-se de fazer eleição e 
que cinco as fizeram nullas, opinando que se 
recommendasse o cumprimento da lei. 

Em consequencia, foram pre
ssão nove actas de novas eleições, a saber: 
Da parochia de Antonio Pereira, do 1º district
Da de Jequitibá, do segundo, e da de Carrancas
. 
Es
das. 
Das p
Dentro e Lagôa Santa, do 2º districto, e da Lagôa, 

Livramento e Taboleiro do terceiro. 
De Santo Antonio da Pratinh
concorrido ao collegio eleitoral de S. Francisco das 

Chagas na eleição anterior, foram posteriormente eleitos e 
pertencem ao 4º districto. 

Estas pertencem a
leição no devido tempo. 
A commissão, tendo exam
ra na de Antonio Pereira a irregularidade de ter o juiz 

de paz presidente da mesa, na falta de eleitores e 
supplentes, convidado quatro cidadãos para membros da 
mesa, preterindo assim as disposições dos artigos 8º e 
seguintes do decreto n. 1812 de 23 de Agosto de 1856, o 
que constitue motivo de nullidade. 

A da parochia de Jequetibá, do coll
o 2º districto, está regular. 
Na de Carrancas, do collegio 
icto, constam apenas as reuniões da mesa parochial 

não se tendo recebido cedula alguma para eleição de 
eleitores. 

A de S. Sebastião, da Parahyba do Matto Dentro, do 
collegio de Itabira, do 2º districto, não contém irregularidade 
alguma. 

No mesmo caso estão as da Lagôa Santa, do 
collegio de Santa Luzia, tambem do 2º districto. 

Do Taboleiro, do collegio do Pomba, do 3º districto. 
Do Livramento, do da Ayuruoca. 
Da Lagôa idem, ambos do mesmo districto. 
Da de Santo Antonio da Pratinha, do collegio do 

Araxá do 4º districto, em a qual o juiz de paz, presidente da 
mesa, em vez de convidar os seus supplentes para a 
organisação da mesa, como dispõe o decreto n. 1812 de 23 
de Agosto de 1856 convidou, como o da de Antonio Pereira, 
quatro cidadãos, o que annulla a eleição. 

Entende, pois, a commissão que devem ser 
approvadas as eleições primarias das seguintes parochias, 
e reconhecidos os respectivos eleitores, a saber: 

Da de Jequitibá do collegio de Santa Luzia, do 2º 
districto; 

Da de S. Sebastião da Parahyba, do Matto Dentro, 
do collegio de Itabira, do 9º districto; 

Da Lagoa Santa do collegio do Pomba, do 3º 
districto; 

Do Livramento e da Lagoa, collegio da Ayuruoca, 3º 
districto. 

Que devem ser annulladas as da parochia de 
Antonio Pereira do collegio de Ouro Preto, do 1º districto; 

Da de Santo Antonio da Pratinha, do Collegio de S. 
Francisco das Chagas, do 4º districto. 

Não fizeram eleição, ou não a completaram: 
Parochia de Suassuy, do collegio de Queluz, do 1º 

districto. 
Bagres e Papagaio, do collegio do Curvello, do 2º 

districto, fizeram, mas não vieram as actas. 
S. João Nepomuceno, do collegio de Lavras, do 4º 

districto. 
S. Francisco de Salles, do collegio de Prata idem. 
Carrancas do collegio de S. João d’El-Rei do 4º 

districto, não completou a eleição. 
Jacuhy e Monte Santo, collegio de Jaguary, do 5º 

districto. 
Machado e Areado, collegio de Alfenas, do 5º 

districto. 
S. Gonçalo da Campanha, do collegio da 

Campanha, do 5º districto. 
 

PRIMEIRO DISTRICTO. 
 

ELEIÇÃO SECUNDARIA. 
 
Foram presentes á commissão actas de cinco 

collegios, faltando as de Marianna e Muriahé. 
 

COLLEGIO DE OURO PRETO. 
 
Compareceram 44 eleitores inclusive um da 

parochia de Antonio Pereira, que é nulla e por isso tomado 
em separado, cuja votação foi a seguinte: 

 
Commendador Francisco de Paula Santos (um em 
separado)....................................................................

 
35

Dr. Luiz Carlos da Fonseca...................................... 23
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Dr. José Rodrigues de Lima Duarte....................... 13 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo.................... 19 
Bispo da Diamantina (um em separado)................. 9 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas....................... 9 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos................... 7 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca.................... 6 
Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 5 
Visconde do Araxá............................................... 1 
Dr. Marçal José dos Santos.................................. 1 
Bispo de Marianna (um em separado)................... 1 

 
COLLEGIO DE QUELUZ. 

 
Só veio a acta da apuração, da qual consta terem 

comparecido 24 eleitores já reconhecidos inclusive um 
supplente, que foi chamado por fallecimento do proprietario, 
sendo a votação a seguinte: 

 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........................ 13 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 13 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo.................... 13 
Commendador Francisco de Paula Santos............ 10 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos................... 10 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte........................ 9 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................. 3 
Visconde de Prados................................................ 1 

 
COLLEGIO DE UBÁ. 

 
A eleição deste collegio foi começada em o dia 4 de 

Abril e terminada no dia 5 sob a presidencia do 4º juiz de 
paz, por não terem comparecido, os tres primeiros, e ainda 
assim na ausencia do livro de actas, que foi supprido por um 
outro; a ella compareceram 19 eleitores, faltando os de Ubá, 
Arrepiados, Santa Rita do Turvo, Sapé e outros, em numero 
de 

A votação dos presentes foi a seguinte: 
 

Commendador Francisco de Paula Santos............ 19 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte...................... 19 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.................. 16 
Bispo da Diamantina............................................ 3 

 
COLLEGIO DA PIRANGA. 

 
A votação foi a seguinte: 
 

Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........................ 11 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca................................. 8 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo................... 5 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................ 3 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte...................... 2 
Padre Agostinho Rezende de Assumpção............. 2 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca................... 1 
Bispo de Marianna................................................ 1 

 
COLLEGIO DA PONTE NOVA. 

 
Só veio a acta da apuração. 
 

Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo................... 19 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................. 17 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................. 12 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........................ 9 
Commedador Francisco de Paula Santos.............. 3 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni................ 2 

 

Bispo de Marianna................................................ 1 
Bispo da Diamantina............................................... 1 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.................... 1 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte......................... 1 

 
COLLEGIO DE MURIAHÉ. 

 
Correu regularmente a eleição deste collegio, 

comparecendo 24 eleitores, cuja votação foi a seguinte: 
 

Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo................... 20 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas....................... 14 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................ 13 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte...................... 9 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca................................... 8 
Visconde de Prados.............................................. 6 
Dr. João Pinto Moreira.......................................... 1 
Commendador Francisco de Paula Santos........... 1 

 
SEGUNDO DISTRICTO. 

 
COLLEGIO DE SABARA'. 

 
Nem uma irregularidade se deu neste collegio, ao 

qual compareceram 40 eleitores faltando 23, que perfazem 
o numero de 63 de que se compõe. 

A votação recahiu nos seguintes candidatos: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................. 25 
Bispo de Diamantina D. João Antonio dos Santos... 20 
Conde da Conceição, bispo de Marianna................ 17 
Dr. João Pinto Moreira............................................ 13 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 13 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.............................. 10 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..................... 9 
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 8 
Dr. Pedro de Alcantara Cerqueira Leite................... 3 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 2 

 
COLLEGIO DE SANTA LUZIA. 

 
A acta deste collegio está de conformidade com 

todas as disposições legaes, constando della terem sido 
tomados em separado os votos dos eleitores da parochia da 
Lagoa Santa e de um das de Jequitibá, unico que 
compareceu, por terem sido feitos depois da ultima eleição 
e não estarem por isso reconhecidos os seus poderes, que 
o devem ser agora. 

A votação deste collegio recahiu nos seguintes 
candidatos: 
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Dr. José Rodrigues Lima Duarte............. 14  14 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......... 13 8 21 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..... 13 5 18 
Comendador Francisco de Paula Santos 12 2 14 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido... 8 4 12 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................... 5 5 10 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.... 1  1 
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COLLEGIO DE CAETÉ. 
 

Deste collegio só foi presente á commissão a acta 
do recebimento e apuração dos votos, da qual todavia consta 
terem-se preenchido todas as formalidades legaes, como foi 
declarado em outra acta, e nella obtiveram votos os 
seguintes candidatos: 

 
Dr. João Pinto Moreira.............................................. 27 
Dr. João Augusto da Silva Canedo, magistrado de 
Muriahé..................................................................... 

 
23 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 22 
Dr. João Antonio dos Santos, bispo da Diamantina. 4 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca...................................... 2 
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 2 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 1 

 
COLLEGIO DA CONCEIÇÃO. 

 
Na acta do recebimento das cedulas e apuração 

dos votos se diz que foram preenchidas todas as 
formalidades legaes, e que obtiveram votos os seguintes 
candidatos: 

 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 42 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penedo.................. 33 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca....................................... 22 
Dr. João Antonio dos Santos, bispo da Diamantina.. 17 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........................... 17 
Dr. João Pinto Moreira.............................................. 15 
Dr. Pedro Caetano Sanches de Moura..................... 4 
Dr. Joaquim Vieira de Andrade................................. 2 
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 1 

Tres cedulas em branco. 
 

COLLEGIO DE CURVELLO. 
 

Só foi presente á commissão a acta da reunião do 
collegio para o recebimento das cedulas e apuração dos 
votos, da qual consta terem sido tomados em separado das 
parochias do Bagre e Papagaio, considerando-as nullas por 
motivos que não parecem de todo o ponto plausiveis, mas 
que a commissão não os analysa por não ter presente as 
actas, sendo por isso de parecer que, ficando suspensa a 
approvação dellas até que lhe sejam remettidas as ditas 
actas, se não contem os votos de taes parochias. 

Compareceram neste collegio 22 eleitores já 
reconhecidos, que deram seus votos aos seguintes Srs.: 
 

Dr. Martinho.............................................................. 22 
Commendador Paula Santos.................................... 20 
Dr. Lima Duarte......................................................... 19 
Conselheiro Ottoni..................................................... 1 

Faltam dois votos. 
 

COLLEGIO DE PITANGUY. 
 

Da acta da apuração, unica recebida, só consta o 
resultado da votação, que é o seguinte: 

Dr. Martinho.............................................................. 14 
Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva.................... 14 
Dr. João Pinto Moreira.............................................. 12 
Dr. Luiz Carlos........................................................... 12 
Dr. Canedo................................................................ 12 
Commendador Paula Santos.................................... 10 

 

Hygino Alvares de Abreu e Silva............................. 5 
Bispo da Diamantina............................................... 1 
Bispo do Pará........................................................... 1 

 
COLLEGIO DO PARA’. 

 
Pela acta da apuração dos votos, que foi presente á 

commissão, vê-se que foram preenchidas todas as 
formalidades legaes, tendo-se organisado a mesa em 
conformidade com a lei. 

Tendo-se recebido 36 cedulas, obtiveram votos os 
seguintes candidatos: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................. 24 
D. Antonio Ferreira Viçoso, bispo de Marianna...... 21 
D. João Antonio dos Santos, bispo de Diamantina. 20 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 9 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.............................. 8 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos..................... 8 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................. 8 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...................... 5 
Revd. Francisco Guaritá Pitanguy............................ 4 
Dr. José Xavier da Silva Capanema......................... 1 

 
COLLEGIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES DA 

MARMELLADA. 
 

As actas deste collegio mostram que sua eleição foi 
feita com toda a regularidade e que, comparecendo 16 
eleitores, obtiveram votos: 
 

Dr. José Rodrigues Lima Duarte............................. 16 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.................... 9 
Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva.................... 7 
Dr. João Pinto Moreira............................................. 7 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 6 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...................... 6 
Dr. Martinho Alvares Campos................................... 1 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................. 1 
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 1 

 
COLLEGIO DA CIDADE DA ITABIRA. 

 
As actas deste collegio estão regulares e dellas se 

vê que compareceram 24 eleitores, sendo 22 já reconhecidos 
e dous da parochia da Joanesia, que não o estavam, e cuja 
eleição o collegio julgou boa, tomando por isso em separado 
os seus votos, que a commissão entende deverem ser agora 
reunidos. 

A votação foi a seguinte: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.... 16 2 18 
Commendador Francisco de Paula Santos 11 2 13 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca....................... 10  10 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........... 10  10 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.............. 6  6 
Dr. Elias Pinto de Carvalho...................... 4  4 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos..... 4  4 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...... 1 2 3 
Bispo da Diamantina................................ 1  1 
Bispo de Marianna................................... 1  1 
Dr. Joaquim Saldanha Marinho................ 1  1 

 
COLLEGIO DE SANTA BARBARA. 

 
Foi presente á commissão a acta da apuração em a 

qual faz-se menção de terem tomado assento o presidente, 
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secretarios e escrutadores, podendo-se, portanto, suppor que 
fôra precedentemente eleita a mesa; além disto nota a 
commissão que esta acta só fosse assignada pelos membros 
da mesa, e não tambem por todos os eleitores presentes, 
como é expresso no art. 78 da lei de 19 de Agosto 1846 e 
outras disposições. 

Todavia, como se acha conferida pelo secretario da 
camara, não duvida a commissão contar os votos das 55 
cedulas recebidas; são os seguintes: 

 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 35 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte................................. 35 
Commendador Francisco de Paula Santos................ 26 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 18 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................ 14 
Dr. João Pinto Moreira................................................ 13 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................... 11 
D. Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro. 6 
D. João Antonio dos Santos, bispo de Diamantina..... 4 
Bispo de Marianna...................................................... 1 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................ 1 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................ 1 

 
TERCEIRO DISTRICTO. 

 
COLLEGIO DE BARBACENA. 

 
Da acta da 2ª reunião deste collegio consta terem 

precedido todos os actos recommendados por lei, e tendo-se 
recebido 31 cedulas, deu a apuração o seguinte resultado: 

 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte............................ 31 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 26 
Bispo de Diamantina................................................... 26 
Commendador Francisco Paula Santos..................... 4 
Bispo de Marianna...................................................... 3 
Visconde de Prados.................................................... 3 

 
COLLEGIO DE JUIZ DE FÓRA. 

 
Só foi presente a segunda acta, e della consta que, 

reunido o collegio depois da missa do Espirito Santo e de 
todos os actos do que trata a lei, foram recebidas 31 cedulas, 
que deram o seguinte resultado: 

 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte............................ 23 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 20 
Dr. Luiz Gabriel de Paula Fonseca............................ 14 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................ 11 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 11 
Visconde de Prados.................................................... 7 
Commendador Francisco de Paula Santos................ 2 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................ 2 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 1 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................... 1 
Dr. João Pinto Moreira................................................ 1 

 
COLLEGIO DO RIO PRETO. 

 
Foi presente a acta da apuração, constando que 

depois da missa do Espirito Santo receberam-se 19 cedulas, 
contendo a seguinte votação: 

 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................ 14 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 13 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 12 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................ 6 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte................................. 4 

 

Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 3 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................... 2 
Commendador Francisco da Paula Santos................. 2 
Pedro de Alcantara Cerqueira Leite............................ 2 

 
COLLEGIO DE BAEPENDY. 

 
Foi feita com toda a regularidade a eleição deste 

collegio, recebendo-se 37 cedulas, cujo resultado foi o 
seguinte: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 35 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 27 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 18 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte................................. 14 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................ 10 
Bispo da Diamantina................................................... 2 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni................... 2 
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................ 2 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 1 

 
COLLEGIO DA CHRISTINA. 

 
Só foi presente a 2ª acta, da qual consta terem sido 

reconhecidos os eleitores que ainda o não estavam das 
parochias do Carmo e Santa Catharina, cujas eleições foram 
feitas com toda regularidade. 

Receberam-se 31 cedulas, que deram o seguinte 
resultado: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 26 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 20 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................ 17 
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................ 13 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 4 

 
COLLEGIO DA AYURUOCA. 

 
Das actas deste collegio consta que foram por elle 

reconhecidos os poderes dos eleitores das parochias do 
Livramento e Alagôa, cujas eleições foram feitas 
posteriormente ás já approvadas, e porque as reconhecesse 
legaes, reuniu seus votos aos dos outros eleitores. 

A commissão não se oppõe a este procedimento, aliás 
contrario ao preceito que manda, em taes casos, tomar os 
votos em separado, porque, tendo-lhe sido presentes as actas 
destas parochias, achou tambem legaes taes eleições. 

Receberam-se 22 cedulas, que deram o seguinte 
resultado: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 19 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 17 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 15 
Bispo da Diamantina................................................... 12 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................ 2 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 1 

 
COLLEGIO DO TURVO. 

 
Não notou a commissão vicio neste collegio, ao qual 

compareceram 11 eleitores, que votaram nos seguintes 
senhores: 

 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte................................. 11 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 11 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................ 9 
Bispo de Marianna...................................................... 2 
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COLLEGIO DE ITAJUBA’. 
 
Só foi presente a segunda acta, e della consta 

terem sido recebidas 31 cedulas, dando o seguinte 
resultado: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 31
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 31
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 16
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 15

 
COLLEGIO DO POMBA. 

 
Só velo a segunda acta e della consta que 

compareceram 24 eleitores, cuja votação foi a seguinte: 
 

Dr. José Rodrigues Lima Duarte............................. 22
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...................... 13
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 12
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 11
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 7
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos...................... 3
Dr. Joaquim Saldanha Marinho................................ 3
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 1

 
COLLEGIO DA LEOPOLDINA. 

 
Só veiu a acta da apuração, que deu o seguinte 

resultado: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................... 25
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 22
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 8
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 8
Dr. João Pinto Moreira............................................... 1
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni................... 1
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.............................. 1
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho................... 1

 
COLLEGIO DO RIO NOVO. 

 
Foi feita com regularidade a eleição deste collegio, 

ao qual compareceram 28 eleitores, cuja votação foi a 
seguinte: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penedo................... 27
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 23
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 15
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 9
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte.......................... 6
Visconde de Prados................................................ 4

 
COLLEGIO DO MAR DE HESPANHA. 

 
Só veio a acta da apuração das cedulas, que eram 

14, e deram o seguinte resultado: 
 

Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 10
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................... 10
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 10
Bispo de Marianna.................................................. 4
Bispo da Diamantina............................................... 4
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.............................. 3
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni................... 1

 

COLLEGIO DE S. JOSÉ D'EL-REI. 
 
Em uma só acta fez-se mensão dos trabalhos 

preparatorios e do recebimento das cedulas em numero de 
23 e de sua apuração, que foi a seguinte: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 16
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 15
Dr. José Rodrigues Lima Duarte............................. 14
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 13
Bispo da Diamantina.............................................. 3
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................. 3
Bispo de Marianna................................................. 2
Visconde de Prados............................................... 1
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 1
Commendador Francisco de Paula Santos.............. 1

 
QUARTO DISTRICTO. 

 
COLLEGIO DE S. JOSÉ D'EL-REI. 

 
Procedeu o collegio com toda a regularidade á 

eleição, em que tomaram parte 40 eleitores, dando o 
seguinte resultado: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.................................... 25
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 24
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..................... 23
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 12
Bispo de Marianna................................................. 11
Bispo da Diamantina.............................................. 8
Dr. José Rodrigues Lima Duarte............................. 6
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 5
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos................... 3

Uma cedula em branco. 
 

COLLEGIO DA OLIVEIRA. 
 
A eleição deste collegio foi tambem regular, e tendo 

comparecido 21 eleitores, deu ella o seguinte resultado: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 20
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 13
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 12
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..................... 11
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 5
Dr. José Agostinho Vieira de Mattos........................ 2

 
COLLEGIO DO BOMFIM. 

 
A este collegio compareceram 40 eleitores, e tendo-

se feito com regularidade a eleição deu ella o seguinte 
resultado: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................... 33
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 20
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 17
Bispo de Marianna.................................................... 12
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.................. 8
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos..................... 8
Dr. Salathiel de Andrade Braga............................... 8
Commendador Francisco de Paula Santos............... 5
Dr. João Pinto Moreira........................................... 4
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 3
Bispo de Diamantina............................................... 2
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COLLEGIO DE LAVRAS. 
 
Correu regularmente a eleição, comparecendo 30 

eleitores, cuja votação foi a seguinte: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido......................... 30
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 19
Dr. Luiz Carlos da Fonseca............................................ 14
Bispo de Diamantina...................................................... 8
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................... 8
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 7
Francisco de Paula Santos............................................. 2
Tenente-coronel Manoel Ignacio Gomes Valadão......... 2

 
COLLEGIO DA CIDADE DA FORMIGA. 

 
Só foi presente a acta especial, e della consta que, 

voltando o collegio da ceremonia religiosa, o presidente da 
mesa convidou os eleitores a votarem segundo as 
prescripções legaes e pela chamada achou-se estarem 
presentes 29, que deram a seguinte votação: 

 
Bispo da Diamantina...................................................... 20
Dr. Luiz Carlos da Fonseca............................................ 18
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penedo....................... 16
Dr. João Pinto Moreira.................................................... 11
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 9
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................... 9
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 4

 
COLLEGIO DE TAMANDUA’. 

 
Fez-se com toda a regularidade a eleição deste 

collegio e compareceram 35 eleitores, que votaram nos 
seguintes senhores: 

 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 23 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca............................................ 23 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 22 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido......................... 14 
Dr. José Rodrigues Lima Duarte.................................... 7 
Desembargador Pedro de Alcantara Cerqueira Leite.... 5 
Commendador Francisco de Paula Santos.................... 4 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................... 1 

Duas cedulas em branco. 
 
COLLEGIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE. 
 
Nenhuma irregularidade contém o trabalho deste 

collegio, ao qual compareceram 20 eleitores, cuja votação foi 
a seguinte: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido......................... 20
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................... 20
Bispo da Diamantina..................................................... 14
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 6

 
COLLEGIO DO PIUNHY. 

 
Correu regularmente a eleição deste collegio e sendo 

24 os eleitores presentes, votaram nos seguintes Srs.: 
 

Dr. Luiz Carlos da Fonseca............................................ 18
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 14
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido ....................... 12
Dr. João Pinto Moreira................................................... 11

 

Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................... 8
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 5
Bispo da Diamantina...................................................... 4

 
COLLEGIO DE UBERABA. 

 
Pela acta especial, que se refere á da installação do 

collegio, vê-se que comparecerem 23 eleitores, e que a 
votação recahiu nos seguintes Srs.: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................... 23
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido....................... 13
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 13
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................... 12
Dr. João Pinto Moreira................................................... 6
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca.......................... 2

 
COLLEGIO DO PRATA. 

 
Neste collegio deu-se a irregularidade, que todavia 

não vicia a eleição, de ter o presidente nomeado uma 
commissão de tres membros para verificar os poderes de 
eleitores já reconhecidos e approvados pelo senado. 
Compareceram 14 eleitores que votaram nos seguintes Srs.: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido....................... 14
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 12
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................... 12
Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira..................... 2
Dr. Florencio Rodrigues Silva........................................ 1
Dr. Antonio Ferreira Vianna........................................... 1

 
COLLEGIO DO ARAXÁ. 

 
Correu regularmente a eleição deste collegio, 

comparecendo 26 eleitores, que deram a seguinte votação: 
 

Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................... 22
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas................................ 18
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................... 14
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca......................... 12
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 7
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.......................... 2
Bispo de Marianna......................................................... 1

 
COLLEGIO DE S. FRANCISCO DAS CHAGAS. 
 
Subsiste este collegio por creação anterior á 

suppressão da villa e sua incorporação ao municipio do Araxá, 
e compõe-se das freguezias do Carmo e Santo Antonio da 
Pratinha. 

Os eleitores desta ultima freguezia não compareceram 
á penultima eleição do collegio; e por isso não estavam ainda 
reconhecidos os seus poderes pelo dito collegio, o qual agora 
o fez, tomando, porém, em separado os votos, como se vê da 
acta especial da apuração dos votos do mesmo collegio, unica 
que foi presente. Como, porém, a commissão já tomou em 
consideração a acta daquella freguezia, julgando nulla a sua 
eleição, não conta aos candidatos a votação que tiveram e 
duvida recusar todos os votos do collegio, que recahiram nos 
seguintes Srs: 

 
Bispo da Diamantina...................................................... 10
Bispo de Marianna......................................................... 10
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 10
Dr. Luiz Carlos da Fonseca............................................ 3
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QUINTO DISTRICTO. 
 

COLLEGIO DA CIDADE DA CAMPANHA. 
 
Nenhuma irregularidade encontrou a commissão nas 

actas deste collegio, ao qual compareceram 25 eleitores já 
reconhecidos, que deram a seguinte votação: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 22
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca.......................... 16
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 15
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 5
Commendador Francisco de Paula Santos.................... 5
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................... 4
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho........................ 3
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 2
Antonio Ferreira Bretas................................................ 1
Antonio Agostinho........................................................ 1
Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim.......................... 1

 
COLLEGIO DE TRES PONTAS. 

 
Sem nenhuma irregularidade, e presentes 34 

eleitores, deram elles a seguinte votação: 
 

Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 32
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 26
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 23
Dr. Augusto da Silva Canedo........................................ 13
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................... 4
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca........................... 1
Christiano Benedicto Ottoni........................................... 1
Dr. Martinho Alves da Silva Campos.............................. 1
José Rodrigues Lima Duarte........................................ 1

 
COLLEGIO DE POUSO ALEGRE. 

 
Nas mesmas condições do anterior acha-se este, em 

que se reuniram 63 eleitores, cujos votos recahiram nos 
seguintes Srs.: 

 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 60
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................... 58
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 58
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 11
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca.......................... 1
Dr. José Rodrigues Lima Duarte................................... 1

 
COLLEGIO DA CIDADE DE CALDAS. 

 
Segundo as actas, das quaes se vê que foram 

preenchidas todas as formalidades legaes, compareceram 38 
eleitores cujos votos recahiram nos seguintes Srs.: 

 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................... 38
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.......................................... 36
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo............................ 25
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 13
Dr. João Pinto Moreira................................................. 2

 
COLLEGIO DE ALFENAS. 

 
Neste collegio, como se vê das actas, só houve a 

omissão da missa votiva ao Espirito Santo, e nem se deu a 
causa. Foram votados: 

 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 17
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.......................................... 17

 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................... 12
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 7
Dr. João Pinto Moreira.............................................. 1
Commendador Francisco de Paula Santos............... 1

 
COLLEGIO DE PASSOS. 

 
Correu regularmente a eleição deste collegio, como se 

vê das respectivas actas, e, comparecendo 27 eleitores, 
votaram nos seguintes Srs: 

 
Dr.Luiz Carlos da Fonseca...................................... 27 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas......................... 27 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido................. 23 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo..................... 2 
Commendador João Baptista Teixeira de Souza..... 2 

 
COLLEGIO DO PARAISO. 

 
Da acta da apuração dos votos consta que, tendo-se 

procedido á organisação da mesa na forma da lei, como 
consta da respectiva acta, e preenchidas as mais 
formalidades, receberam-se 22 cedulas, que deram o 
seguinte resultado: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca...................................... 22 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 22 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..................... 10 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...................... 6 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................. 6 

 
COLLEGIO DE JAGUARY. 

 
Correu regularmente o trabalho deste collegio, como o 

attestam as respectivas actas, e foram recebidas 25 cedulas 
de eleitores já reconhecidos e tres dos de S. José de Toledo, 
que foram posteriormente eleitos, por não se ter alli feito a 
eleição na época propria; e como fosse pelo collegio julgada 
boa essa eleição, embora se tomassem em separado os 
votos dos eleitores, entendo a commissão que devem ser 
elles agora reunidos como se segue: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca..................................... 19 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................. 19 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo...................... 17 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.......................... 16 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca..................... 2 
Commendador Francisco de Paula Santos (3 em 
separado).............................................................. 3 
Christano Benedicto Ottoni (3 em separado)........... 3 
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte (3 em 
separado).............................................................. 3 
Dr. José Rodrigues Duarte Lima (1 em separado)... 3 

 
Faltam as actas dos collegios de Cabo Verde, de 

Dores da Boa Esperança e de S. Sebastião do Paraiso. 
 

SEXTO DISTRICTO. 
 

COLLEGIO DA CIDADE DO SERRO. 
 
Pela acta da apuração dos votos vê-se que foi regular 

o trabalho deste collegio, ao qual compareceram 91 eleitores, 
que votaram nos seguintes Srs.: 

 
D. João Antonio dos Santos, bispo da Diamantina.. 53 
Dr. Antonio Gabriel Paula Fonseca......................... 45 
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Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 41 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido...................... 27 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 20 
Dr. João Pinto Moreira................................................. 19 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 16 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo......................... 15 
Dr. Pedro Caetano Sanches de Moura........................ 10 
Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiros................ 5 
Dr. Carlos José Vensiani............................................. 4 
Bispo de Marianna....................................................... 2 
Dr. José Agostinho Vieira de Mattos............................ 2 
Bispo do Rio................................................................. 1 
Bispo do Pará.............................................................. 9 
Bispo de Olinda............................................................ 3 

 
O collegio tomou em separado os votos dos bispos do 

Pará e Olinda, por se acharem cumprindo sentença. 
 

COLLEGIO DA DIAMANTINA. 
 
Houve toda a regularidade neste collegio e foram 

presentes 60 eleitores, que votaram nos seguintes 
candidatos: 

 
Dr. José Agostinho Vieira de Mattos............................ 42 
Dr. João Pinto Moreira................................................. 23 
Dr. Antonio Gabriel Paula Fonseca............................. 23 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 23 
Joaquim Saldanha Marinho......................................... 22 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido...................... 20 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 10 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 8 
Bispo da Diamantina................................................... 3 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo......................... 2 
Dr. Carlos Thomaz de Magalhães Gomes................... 2 
Bernardino da Cunha Ferreira..................................... 1 
Dr. Pedro Caetano Sanches de Moura........................ 1 

 
COLLEGIO DE MINAS NOVAS. 

 
Acha-se regular o trabalho deste collegio, e, tendo 

comparecido 24 eleitores, votaram nos seguintes candidatos: 
 

Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................... 21 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca....................................... 20 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas........................... 14 
Dr. João Antonio dos Santos..................................... 10 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo....................... 4 
Dr. Carlos José Vianna............................................ 3 

 
COLLEGIO DE S. JOÃO BAPTISTA. 

 
Sem irregularidade alguma fez-se a eleição deste 

collegio, comparecendo 20 eleitores, que deram o seguinte 
resultado: 

 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido.................... 16 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca....................................... 15 
Dr. Carlos José Vianna.............................................. 12 
Bispo da Diamantina.................................................. 11 
Dr. Joaquim de Saldanha Marinho............................ 4 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca...................... 1 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni................... 1 

 

COLLEGIO DE ARASSUAHY. 
 

Só foi presente á commissão a acta da apuração e 
della se vê que compareceram 26 eleitores, cujos votos 
recahiram nos seguintes candidatos: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................ 26 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 26 
Dr. Carlos José Versiani............................................. 17 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 5 
Bispo de Marianna...................................................... 2 
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo......................... 1 
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos....................... 1 

 
COLLEGIO DO RIO PARDO. 

 
Não tem defeito esta eleição e os votos de 33 

eleitores que compareceram, recahiram nos seguintes Srs.: 
 

Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 33 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 33 
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho.................... 31 
Dr. Francisco Leite da Costa Belém............................ 2 

 
SETIMO DISTRICTO. 

 
COLLEGIO DE MONTES CLAROS DA FORMIGA. 

 
Nenhuma irregularidade encontrou a commissão nos 

trabalhos deste collegio, ao qual concorreram 38 eleitores, 
que deram seus votos aos seguintes Srs.: 

 
Dr. Carlos José Versiani............................................. 35 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 35 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 32 
Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca....................... 5 
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho.................... 3 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 3 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 1 

 
COLLEGIO DE GUAICUHY. 

 
Pela acta da apuração vê que, constituido o collegio 

com a mesa eleita, receberam-se oito cedulas, cuja votação é 
a seguinte: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 8 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 7 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 4 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................. 4 
Bispo da Diamantina................................................. 1 

 
COLLEGIO DA JANUARIA. 

 
Foi feita com regularidade a eleição neste collegio, 

sendo 32 os eleitores presentes, que votaram nos seguintes 
Srs.: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca......................................... 32 
Commendador Francisco de Paula Santos................. 32 
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................ 16 
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho.................... 16 

 
COLLEGIO DE PIRACATU’. 

 
Acham-se sem defeito as actas deste collegio, ao 

qual compareceram 61 eleitores, cuja votação recahiu nos 
seguintes Srs.: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................ 57 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido..................... 57 
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Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................... 57
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte............................... 3
Dr. João Pinto Moreira................................................... 3
Bispo da Diamantina...................................................... 2
Dr. Joaquim Pedro de Mello.......................................... 2
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.......................... 2

 
COLLEGIO DO PATROCINIO. 

 
Não ha irregularidade nas actas deste collegio, tendo 

comparecido 24 eleitores, que deram seus votos aos 
seguintes Srs.: 

 
Dr. Luiz Carlos da Fonseca........................................... 17
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo........................... 16
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos.......................... 15
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido........................ 11
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas............................... 6
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte.............................. 2
Visconde de Prados....................................................... 2

 
COLLEGIO DA BAGAGEM. 

 
Da acta da apuração, que se refere a todas as actas 

recommendadas pela lei, se vê que compareceram 49 
eleitores, cuja votação foi: 
 
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido....................... 41
Dr. Antonio Augusto da Silva Canedo.......................... 39
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.......................................... 33
Dr. José Rodrigues de Lima Duarte............................. 7
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos......................... 7
Visconde de Prados..................................................... 7
Dr. João Pinto Moreira.................................................. 6
Bispo de Diamantina.................................................... 3
Dr. João Antonio Moreira............................................. 1

Uma cédula em branco. 
 

COLLEGIO DO GRÃO MOGOL. 
 

Acha-se regular a eleição deste collegio, e foram 
presentes 51 eleitores; que votaram nos seguintes Srs.: 
 
Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho...................... 47
Dr. Martinho Alvares da Silva Campos......................... 26
Dr. Luiz Carlos da Fonseca.......................................... 23
Dr. Agostinho José Ferreira Bretas.............................. 23
Dr. Christiano Benedicto Ottoni.................................... 22
Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido....................... 4
Bispo de Diamantina.................................................... 4
Dr. Wencesláo Antonio Pires Jequetinhonha............... 3
Commendador Francisco de Paula Santos.................. 1

 
APURAÇÃO GERAL. 

 
Pela acta da camara municipal do Ouro Preto e 

respectiva lista triplice foram contados: 
 
Ao Dr. Luiz Carlos da Fonseca................................. 1137
Ao Dr. Jeronymo Maximo Nogueira Penido............... 944
Ao Dr. Agostinho José Ferreira Bretas...................... 788

 

A commissão fez pelas actas a seguinte apuração: 
 

Collegios Luiz Carlos Penido Bretas 
1º districto:  

Ouro Preto.................... 23 5 9 
Queluz.......................... 13 3 13 
Ubá.............................. 0 0 0 
Piranga......................... 8 3 11 
Ponte Nova.................. 17 12 9 
Muriahé........................ 8 13 14 

2º districto:  
Sabará.......................... 13 25 2 
Santa Luzia.................. 10 12 21 
Caheté......................... 2 22 1 
Conceição.................... 22 33 17 
Curvello....................... 0 0 0 
Pitanguy....................... 12 0 0 
Pará.............................. 9 24 0 
Dores da Marmellada... 6 0 0 
Itabira.......................... 10 18 10 
Santa Barbara.............. 1 18 1 

3º districto:  
Barbacena.................... 0 0 0 
Juiz de Fóra................. 11 20 1 
Rio Preto...................... 6 12 13 
Baependy..................... 35 27 18 
Christina...................... 26 20 4 
Ayuruoca...................... 15 19 17 
Turvo............................ 0 0 0 
Itajubá.......................... 31 16 31 
Pomba......................... 7 11 1 
Leopoldina.................... 22 25 8 
Rio Novo......................  15 27 23 
Mar de Hespanha......... 10 10 10 
S. José d’El-Rei.............. 15 16 13 

4º districto:  
S. João de El-Rei......... 25 12 24 
Oliveira........................ 12 20 24 
Bomfim....................... 17 33 3 
Lavras......................... 14 30 7 
Formiga........................ 18 16 9 
Tamanduá.................... 23 14 23 
Santo Antonio do Monte 20 20 0 
Piumhy............................ 18 12 5 
Uberaba......................... 23 13 13 
Prata.............................. 0 14 12 
Araxá............................. 22 7 18 
S. Francisco das Chagas 0 10 0 

5º districto:  
Campanha...................... 22 5 15 
Tres Pontas.................... 26 23 32 
Pouso Alegre.................. 58 11 60 
Caldas............................ 36 13 38 
Alfenas............................ 17 12 17 
Passos............................ 27 23 27 
Paraizo........................... 22 6 22 
Jaguary........................... 19 19 16 
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6º districto:  
Serro......................... 41 27 20 
Diamantina................ 23 20 10 
Minas Novas............. 20 21 14 
S. João Baptista........ 15 16 0 
Arassuahy................. 26 26 5 
Rio Pardo.................. 33 0 33 

7º districto:  
Montes Claros........... 35 5 32 
Guaycuhy.................. 8 7 4 
Januaria.................... 32 0 16 
Paracatú................... 57 57 0 
Patrocinio.................. 17 11 9 
Bagagem.................. 33 41 0 
Grão Mogol............... 23 4 23 

 
Diverge esta apuração da que fez a camara 

municipal, para menos, a saber: 
No 1º candidato, em 18 votos. 
No 2º dito, em 7 ditos. 
No 3º dito, em 20 ditos. 
Attribue a commissão esta differença a não lhe 

terem sido presentes as actas dos collegios de Marianna, 
do 1º districto, e de S. Sebastião do Paraiso e Cabo 
Verde do 5º, cuja votação, entretanto, em nenhuma 
hypothese poderia alterar a lista triplice, quer em relação 
aos nella contemplados, quer a outros cidadãos que 
foram tambem votados, por se acharem em maior 
distancia. 

Em conclusão, é a commissão de 
 

PARECER. 
 
Que sejam approvadas as eleições cuja analyse 

tem feito a commissão e seja reconhecido senador do 
Imperio pela provincia de Minas o Sr. Dr. Luiz Carlos da 
Fonseca, officiando-se ao governo para recommendar ás 
competentes autoridades o fiel cumprimento da lei em 
relação aos pontos indicados pela mesma commissão. 

Sala das commissões, em 30 de Junho de 1875. – 
J. J. Teixeira Junior. – Visconde de Nitherohy. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VOTO DE GRAÇAS. 

 
Entrou em discussão o projecto de resposta á falla 

do throno. 
O SR. POMPEU: – Sr. presidente, acaba de dar-se 

um facto grave na ordem da alta administração do Estado. 
Quando outro dia apresentou-se perante o senado 

o ministerio, que acabava de largar as pastas, e o novo 
gabinete, não tive occasião de dirigir nem aos ministros 
demissionarios nem aos novos ministros algumas 
perguntas, porque então urgia o tempo, e notei que V. Ex. 
estava de alguma maneira impaciente para que os 
honrados ministros comparecessem na outra camara. 
Aguardava-me para a discussão do voto de graças, onde 
poderiam ter cabida as observações que então não pude 
fazer. 

Esta é, portanto, a occasião que se me offerece, e 
bem que não contasse que hoje começasse a discussão, 
quero aproveitar a opportunidade, porque me pareceu que 
ia encerrar-se sem discussão. 

Sr. presidente, a demissão ou retirada de um 
ministerio, segundo o systema parlamentar, não é um 
simples jogo ou scena theatral, é sempre um successo 
determinado por motivos de ordem constitucional ou por 
graves divergencias sobre questões capitaes entre os 
proprios ministros; mas em todo o caso confessaveis 
perante o paiz, que tem direito de ser informado. 

Ora, qual foi o motivo que determinou a retirada de 
um ministerio, que ainda ha pouco ostentava uma pujança 
de vida, um poder vital, que parecia querer affrontar a 
duração dos evos? Não vimos, ha poucos dias, o honrado 
ex-ministro da guerra, em um arroubo de enthusiasmo 
lyrico, collocar o nobre ex-presidente do conselho em uma 
columna granitica, mais duradoura que o bronze, 
affrontando os elementos e a duração dos tempos? 

Entretanto, senhores, eis alli o nobre presidente do 
conselho reduzido a simples mortal, apoiado dessa 
gloriosa peanha! Commodo cecedistis de coelo Lucifer! 

Quem foi, que força foi essa mais poderosa do que 
o bronze, que arrojou do seu pedestal o nobre ex-
presidente do conselho? 

Não vimos tambem ha cousa de uma semana 
entrar nos paços do senado, calcar esses tapetes com 
uma arrogancia só semelhante á insolencia do principe de 
Menzekoff, entrando no serralho de Constantinopla, o 
nobre ex-ministro do Imperio para vir dar leis ao senado e 
até ensinar o regimento a V. Ex.? 

Quem foi que derribou esse archanjo do seu 
paraiso de Milton até os vortices tartareos dos circulos 
dantescos. 

Sr. presidente, a causa allegada pelos honrados 
ex-ministros, tanto o nobre ex-presidente do conselho 
como o nobre ministro do Imperio, de cansaço do poder e 
de desconfiança de suas forças para levar ao cabo as 
importantes medidas que haviam promettido, não 
justificam de modo algum a sua retirada, quando o 
ministerio se manifestava com tanta força, quando elle 
tinha um grave empenho perante o parlamento de realisar 
medidas que apenas tinha iniciado: na guerra, como na 
politica a honra morrer na acção, mas não fugir do 
combate. 

O nobre ex-presidente do conselho havia-se 
compromettido perante o parlamento a fazer entrar para o 
thesouro os 10 ou 14,000:000$, que sua infeliz 
condescendencia fez passar dos cofres da nação para a 
burra de um seu amigo. S. Ex., portanto, estava obrigado 
a continuar no poder até realisar a sua promessa, porque 
nella estavam empenhados, não só seu credito, como 
altos interesses publicos. 

O nobre ex-ministro do Imperio tinha-se 
compromettido mais de uma vez a não retirar-se do 
poder, emquanto não realisasse seu programma, do qual 
tive occasião de fazer menção no senado, e que 
comprehendia uma grande e indefinida serie de medidas 
reformistas de alta administração. E entre ellas 
sobresahia a reforma eleitoral, a mais importante e 
palpitante para o paiz. S. Ex. estava compromettido a 
realisal-a como um empenho de honra, porque, segundo 
o pensamento que a Corôa manifestou por vezes na 
abertura do parlamento e segundo as declarações 
reiteradas do nobre ex-ministro, 
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pelo systema vigente da lei eleitoral não é possivel 
revelar-se jámais a expressão da vontade nacional. 

ue disseram os dous honrados ex-ministros 
para e

mittir essa razão de cansaço, quando o 
govern

e diz reger o Brasil, 
o parla

sterio o apoio do parlamento? De 
certo 

lhes faltou, porém, a confiança da Corôa, o que 
eu não 

te, nos paizes que são regidos pelo 
system

S: – Apoiado. O programma aqui é 
o con

R. POMPEU: – ...os estadistas que hoje 
compõ

mente. Ninguem se póde oppôr a ella. 

e Cotegipe, 
julgand

R. POMPEU: – E apezar do que S. Ex. nos disse 
i o deputados, ainda 

não ad

: – Seria mister, Sr. presidente, 
admitti

desapparecem de todo dentre os 
estadis

Portanto, Sr. presidente, esses dous honrados 
ministros estavam obrigados, por sua palavra, a realisar as 
mais importantes medidas, e sua honra exigia que 
cumprissem essas promessas. 

Os outros membros do ministerio não estavam 
menos compromettidos a outros respeitos. 

O nobre ex-ministro de estrangeiros havia 
emprazado o senado para em tempo opportuno vir 
dizer-nos o resultado da missão. Tejedor, e nós 
aguardavamos impacientes a hora em que S. Ex. nós 
revelasse os motivos por que o ministro argentino sahiu 
arrebatadamente da nossa Côrte, sem ao menos cumprir 
um dever de polidez com o chefe do Estado, deixando 
graves apprehensões em todos os animos. 

O nobre ex-ministro da marinha se havia 
compromettido a pôr nas aguas do Brasil são e salvo esse 
vaso de guerra importante, que está nas lamas do Tamisa. 
Entretanto abandona o posto, e ainda lá ficou o 
encouraçado Independencia. Por que um cavalheiro da 
ordem do nobre ex-ministro retira-se antecipadamente ao 
cumprimento de sua honrada palavra? 

O nobre ex-ministro da agricultura estava abarbado 
com mil e um planos e projectos de estradas de ferro e de 
diversas obras gigantescas, que S. Ex. tinha em mente 
realisar, para as quaes parecia faltar-lhe até o tempo e 
espaço. E eis que o nobre ex-ministro deixa de parte todos 
os seus projectos, todos os seus planos, todos os seus 
compromissos e some-se-nos precipitadamente! 

Como esses senhores, todos os outros honrados 
ex-ministros se haviam compromettido perante o 
parlamento e perante a nação, de que se diziam servidores, 
a realisar medidas urgentes, sem as quaes o publico serviço 
tambem não poderia marchar regularmente. 

Mas o q
xplicarem a demissão do ministerio? Disseram que 

estavam cansados e que a sua presença no gabinete 
parecia embaraçar a passagem das medidas que tinham 
em mente realisar. 

E’ possivel ad
o mostrava ainda pouco antes tanta pujança de 

poder? Depois, Sr. presidente, o cansaço não é mais uma 
razão politica para abandonar o poder. 

Sr. presidente, no systema que s
mentar, só duas causas constitucionaes justificam a 

retirada ou a ascensão dos ministros: a vontade nacional 
manifestada pelos seus representantes e a confiança da 
Corôa. 

Faltava ao mini

aqu

que não. Elle havia conseguido na camara dos 
deputados a votação de todas as suas propostas, de todos 
os projectos por que se interessavam. Elle blasonava, e 
com toda razão, da alta confiança da Corôa. Logo, não lhe 
faltavam os dous elementos constitucionaes de que 
depende a vida ministerial; logo, não se póde aceitar a 
desculpa que deram os nobres ex-ministros de 
desconfiança de seu prestigio para realisarem suas 
medidas. 

Se 
penso, então deviam ser francos, deviam declaral-o,

como teem praticado estadistas em outros paizes, e de que 
aqui mesmo temos exemplo. 

Sr. presidente, feitas estas considerações em 
relação ao ministerio que acaba de retirar-se, de quem eu 
só indago a causa da retirada por obedecer aos principios 
constitucionaes, aproveito a occasião para dirigir-me ao 
novo gabinete, cujos membros tenho a honra de 
comprimentar desta tribuna, e a quem pessoalmente tributo 
o maior respeito. 

Qual a politica, qual a norma, que pretende seguir o 
novo gabinete em presença das graves e complicadas 
questões que ficaram insoluveis? Eu vi o honrado duque de 
Caxias ler-nos aqui um programma, contendo diversas 
theses, que peço licença a S. Ex. para qualificar de banaes, 
porque ellas ou nada diziam pelo vago, ou diziam muito, se 
devessemos dellas deduzir todas as consequencias. 
Queremos, porém, declarações mais positivas e claras. 

Sr. presiden
a, que se diz ser o nosso, quando um estadista sobe 

ao poder, ninguem lhe vae perguntar qual é o seu 
programma, porque elle conquista o poder pelas suas idéas 
conhecidas no parlamento, e a opinião publica, a nação já 
sabe que aquelle individuo traduz uma idéa, é a incarnação 
de um pensamento. (Apoiados). Aqui dá-se o contrario, 
porquanto... 

O SR. ZACARIA
chavo de reposteiro. Vencem os calados, os 

apartistas. 
O S
em o governo e á frente dos quaes figura como 

leader o nobre barão de Cotegipe, não teem uma idéa, pela 
qual fossem ao poder. Eu entendi que á vista das 
declarações anteriores de alguns dos nobres ministros, com 
elles havia subido uma idéa, que hoje fórma a aspiração da 
nação (apoiados), uma idéa que, comquanto seja do partido 
liberal, é hoje abraçada por quasi toda a nação. 

O SR. SARAIVA: – E que ha de triumphar 
infallivel

O SR. POMPEU: – Eu pensei que depois das 
manifestações repetidas pelo honrado barão d

o-se impossivel ao poder em consequencia de suas 
idéas conhecidas com relação á reforma eleitoral, o nobre 
barão não aceitasse a direcção do governo senão com o 
compromisso de realisar a sua idéa, que era um empenho 
de honra. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O S

 outro dia e repetiu na camara dos 
mitto que o ministerio actual deixe de promover, por 

impulso do nobre barão e de seus illustrados collegas, a 
reforma eleitoral, no sentido em que S. Ex. se manifestava. 

O SR. ZACARIAS: – Isto é impossivel; elle já 
declarou o contrario. 

O SR. POMPEU
r uma hypothese, que combato, que a probidade, a 

coherencia politica 
tas do nosso paiz. 
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Eu não posso admittir, Sr. presidente, que 
homens do caracter do honrado Sr. barão de Cotegipe e 
de seus dignos collegas de outra camara, que tão 
ardentemente se manifestaram pela idéa da reforma 
eleitoral, segundo o systema directo, venham hoje 
renegar os seus principios o appellar para a geração 
futura. 

O SR. ZACARIAS: – Promettem seus votos aos 
liberaes, quando fizeram a reforma. 

O SR. POMPEU: – Sr. presidente, peço licença 
ao senado e ao Sr. barão de Cotegipe para ler mais uma 
vez os compromissos que se acham exagerados na 
manifestação escripta do nobre ministro. E’ preciso que 
a nação conheça, que os nossos compatriotas formem 
um juizo completo do que são os nossos estadistas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estran

hece 
agora 

: – Attenção! 
bre barão de 

Coteg

ecie de 
obstin

r e estudar com 
pruden

 meus receios; são essas as razões 
por qu

s dirigidas ao nobre visconde do 
Rio Br

ou empenhado o nobre ministro dos 
negoc

fosse chamado ao poder 
para o

a S. Ex. em 1871. Estamos em 1875: 
 per

 de 1871 dizia S. Ex. a seu 
nobre 

programma do 
govern

hecidas. 
 especiaes da 

época

geiros): – Já os conhece, ha muito tempo. 
O SR. ZACARIAS: – Isto é verdade, e os con
como nunca. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE
O SR. POMPEU: – Dizia o no

ipe perante o senado, alludindo á obstinação que 
acreditava em altas regiões á medida reclamada da 
eleição directa, o seguinte (lendo). 

«Eu receio, Sr. presidente, que esta esp
ação, que se nota nas altas regiões do poder, dê 

logar a que a reforma eleitoral venha a realisar-se por 
maneira que nenhum de nós deseja... 

Cumpre aos governos observa
cia a opinião publica e vêr o que esta tem de 

fundado: não oppor diques á realisação dessa opinião, 
porque a historia diz que os diques oppostos ás grandes 
torrentes alagam os terrenos e produzem grandes 
destroços. 

São esses os
o

e eu em uma questão tão importante divirjo dos 
meus illustres amigos e divirjo ao ponto de dizer que o 
meu voto se acha empenhado mesmo ao partido liberal, 
se elle subindo ao poder, propozesse-se a levar a effeito 
essa reforma.» 

Depois em carta
anco, presidente do conselho, quer da Bahia, quer 

da Côrte, S. Ex., cheio de receios pela tranquillidade 
publica, condemnava o systema de palliativo expectante 
de seu amigo, e apontava-lhe para o grave perigo que 
corria a monarchia nesse cego modo de andar. 

Portanto, foi um solemne compromisso aquelle 
em que se ach

ios estrangeiros, leader do actual ministerio. S. Ex. 
via perigo até nas altas regiões do poder, pela 
obstinação que alli suppunha; e estava de tal sorte 
convencido da necessidade dessa reforma, que 
hypothecava desde já o seu voto mesmo aos liberaes, se 
elles quizessem realisal-a. 

Eu explico o pensamento do nobre barão. S. Ex. 
desejaria que o partido liberal 

 fim de realisar a eleição directa, não duvidando 
nessa occasião desligar-se dos seus amigos, dos seus 
co-religionarios, do partido conservador, afim de auxiliar 
os liberaes 

nessa medida, que considerava salvadora do Estado e 
da propria monarchia. 

(Cruzam-se varios apartes). 
Da Bahia escrevia o nobre em 11 de Março de 

1871: 
«A situação do paiz é séria, é mesmo grave; um 

nada póde dar nascimento a profundas commoções. 
Sem atacar-se a raiz do mal, viveremos de 

palliativos e os palliativos teem um termo. 
Entretanto, vejo que V. Ex. pretende applicar esse 

systema expectante á eleição. 
Respeito a opinião e os escrupulos dos que 

entendem que a constituição oppõe-se a medidas mais 
radicaes; a constituição, porém, reforma-se; essa 
especie de adoração de alguns ha de precipital-a no 
abysmo, quando ella clara e sabiamente nos está 
bradando: «sou obra do homem e perfectivel.» Cego é 
quem não vê que a monarchia nesse andar corre 
perigo... 

O acto addicional, apezar de seus defeitos e dos 
prognosticos agoureiros, deu-nos já 35 annos de união. 

Não hesite, meu bom amigo, ahi está o mal e o 
remedio. 

Morreremos como musulmanos, contentando-nos 
de bradar: 

Allah é grande e Mahomet é o seu propheta. 
Não; eu espero mais do bom senso do partido 

conservador.» 
Vê, portanto, V. Ex., Sr. presidente, até que ponto 

era profunda a convicção do nobre ministro: a politica 
expectante da demora offerecia, em seu entender, grave 
perigo para a monarchia e para o Brasil. Essa politica 
hoje não póde deixar de contar os mesmos perigos. 

Isso escrevi
igo, pois, deve ter augmentado; portanto, era 

occasião opportuna para S. Ex. realisar a sua medida e 
evitar o mal que receiava. 

Ainda em 3 de Maio
amigo visconde do Rio Branco, condemnando o 

programma da falla do throno, que elle como ministro 
não poderia então defender, e que por maioria de razão 
sua honra exige que hoje repilla (lendo): 

«Rio, 3 de Maio de 1871. – Li o 
o, contido na falla do throno, e ha nelle pontos, 

que não posso defender como ministro; um é o que 
versa sobre reforma eleitoral. 

Minhas opiniões são con
A 16 de Julho as circumstancias
 não me permittiram apresentar condições para 

minha entrada para o gabinete, e não obstante 
propuzemos uma reforma que era um passo dado para a 
eleição directa; não podendo conseguir tudo, 
conseguia-se ao menos um grande melhoramento; hoje 
não se da o mesmo; e tambem não sei como hei de 
defender um systema que o gabinete prefere... Eu não 
posso por lealdade a V. Ex. e ao partido conservador 
aceitar o papel de dissolvente ou de testemunha 
impassivel de medidas que não approvo.» 
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Depois de uma declaração desta ordem, feita por um 
dos mais notaveis estadistas do nosso paiz, depois de 
compromissos tão solemnes, ninguem poderia esperar que 
o honrado ministro, subindo ao poder e tornando-se 
possivel viesse renunciar as suas idéas e declarar que não 
era occasião opportuna de realisar aquillo, de cuja demora 
julgava que resultaria grave perigo para a monarchia e para 
o paiz! 

Portanto, Sr. presidente, apezar do que disse o 
honrado ministro, eu, que sou tão cioso de sua honra, como 
de todos os nossos estadistas... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Obrigado! A minha honra não está em 
perigo. 

Peço a V. Ex. que, apezar de toda a sua importancia, 
não tome isso a seu cargo. 

O SR. POMPEU: – Bem; far-lhe-hei o pedido, mas 
presumo tanto a coherencia do nobre ministro, que ainda 
supponho que S. Ex., quando menos se esperar, virá a 
realisar a sua promessa, para não deixar um triste 
precedente sem igual no paiz. 

Na camara dos Srs. deputados existe um projecto, 
que attende perfeitamente ás idéas de S. Ex. e desvanece 
os escrupulos que, dizia S. Ex., outrem poderia ter. E’ o 
projecto do illustrado Sr. Ferreira Vianna para autorisar-se a 
camara futura a reformar o art. 90 da constituição. 

Se, pois, S. Ex. ainda persiste, como espero, em sua 
resolução, nada lhe custa fazer adoptar esse projecto em 
ambas as casas do parlamento, e a camara futura virá 
habilitada a realisar essa importante medida. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Será mais uma 
humilhação por que passará a camara dos deputados. 

O SR. POMPEU: – V. Ex. sabe que esse projecto foi 
julgado objecto de deliberação por uma votação immensa: 
57 votos a favor, 37 contra, e por conseguinte ha alli uma 
forte maioria, que adopta a medida da revisão do artigo 
constitucional. 

Sr. presidente, peço licença a V. Ex. para ler um 
pequeno trecho de discurso de um dos mais distinctos 
homens de Estado que a Europa admira, o ex-presidente da 
Republica de França, o Sr. Thiers. Em 1871 dizia elle 
perante a assembléa de Versailles estas palavras, que 
pareciam dirigidas especialmente aos nossos estadistas 
que sustentam uma opinião quando em opposição, e depois 
no governo renegam essa opinião (lendo): 

«Nada me revolta tanto, dizia Thiers na assembléa 
nacional de Versailles em 1871, como vê homens elevados 
ao poder abandonarem de repente as doutrinas que 
professaram toda sua vida, e darem o espectaculo 
desmoralisador de estadistas que vem praticar elles 
proprios aquillo que condemnaram em outros. 

gara

Prometti, e penso não haver faltado minha palavra, 
de não praticar no poder senão aquillo que disse na 
opposição: da mesma maneira que, quando na opposição, 
promettera de só pedir o que suppunha poder realisar no 
governo. Essa consequencia na doutrina e nos actos é a 
unica conducta que dá constancia e solidez ao caracter e 
faz que a politica não seja uma comedia indigna de homens, 
que se succedem para fazerem no poder o que elles teem 
censurado na opposição.» 

Mas diz-se, Sr. presidente, que temos a reforma 
votada pela outra camara e que em breve será submettida á 
deliberação do senado, e que esta reforma terá de melhorar 
muito o nosso systema de eleições. 

Sr. presidente, mais de uma vez disseram os 
honrados ex-ministros, e eu tambem tenho reconhecido, 
que com effeito a desmoralisação de nossas eleições não 
procedia tanto do systema eleitoral, como da intervenção 
indebita do governo, da falsificação em sua execução. Mas 
quem nos diz que este projecto, que foi votado nesta 
camara, ha de impedir ou obstar que o governo continue a 
intervir nas eleições como intervieram os seus 
antecessores? Que garantias melhores offerece elle para 
assegurar a verdade das urnas, a expressão da vontade 
nacional? 

O nobre Sr. duque de Caxias em seu programma 
ministerial prometteu-nos eleições livres. Creio que foi isto. 

O SR. ZACARIAS: – Se presidir á eleição fará todo o 
possivel para que ellas sejam livres. 

O SR. POMPEU: – Tenho muita confiança na 
honrada palavra do nobre duque; sempre mereceu-me toda 
a confiança e a maior consideração que até hoje lhe tributo.

O SR. SARAIVA: – Ha de ser muito enganado. 
sso 

annun

na 
tactica

u ao ministerio 
passad

AS: – Liberdade para os amigos. 
na 

eleição

berdade... 
, que 

nti

e, 
emqua

O SR. POMPEU: – Mas creio que desde já po
ciar que, apezar dos bons desejos do nobre duque, 

elles não se hão de realisar, nem a respeito da liberdade 
eleitoral, nem da justiça e moderação da administração. 

O SR. ZACARIAS: – Porque elle não é versado 
 eleitoral é versado na tactica militar. 
O SR. POMPEU: – O que succede
o, presidido pelo Sr. visconde do Rio Branco, que 

prometteu, por occasião da dissolução, ampla liberdade de 
eleições, ha de talvez succeder ao nobre duque de Caxias. 
Podem tomar nota. 

O SR. ZACARI
O SR. POMPEU: – V. Ex. sabe o que occorreu 
 passada, apezar da abstenção dos liberaes em 

quasi todas as provincias; naquellas pouquissimas em que 
elles tiveram o arrojo de apresentar-se, confiados nas 
palavras do gabinete e na grande maioria de que 
dispunham, foram trucidados, e até eleições ganhas com o 
concurso mesmo dos conservadores, como em minha 
provincia, quando vieram para a camara dos deputados, ahi 
o governo fel-as trocar por outras, annullando os diplomas 
legitimos que se apresentaram. 

O SR. ZACARIAS: – Com toda a li
O SR. POMPEU: – Portanto, Sr. presidente
a póde ter a nação na promessa do nobre duque de 

Caxias, se elle não póde pessoalmente realisal-a? Se essa 
promessa tem de correr por conta de outros, principalmente 
de seus delegados nas provincias? 

Tem-se dito e repetido constantemente qu
nto o paiz não se manifestar livremente, não teremos 

uma representação, que firme entre nós o verdadeiro 
systema parlamentar; e é por isso que nós os liberaes, e 
grande parte dos conservadores, convencidos de que só a 
eleição directa poderá proporcionar uma representação 
nacional que se aproxime ao menos da verdade, 
trabalhamos resolutamente pela realisação dessa idéa, 
porque, se, uma 
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vez adoptada a eleição directa nas condições em que todos 
a desejamos, não tivermos uma verdadeira representação 
nacional, então podemos renunciar de todo este systema, 
como inapplicavel ás condições de nossa sociedade. Mas, 
emquanto não se der essa prova, seremos incansaveis. 

Sr. presidente, com relação a outros pontos do 
progra

novo 
ministe

 á politica interna, pergunto tambem ao 
novo g

a organisação politica ficaram em 
peiores

mma apresentado pelo nobre duque de Caxias, 
desejava perguntar qual a solução que o governo tem de 
dar ás differentes questões e problemas que pendiam do 
gabinete passado. Enumerarei rapidamente alguns. 

Primeiramente que solução pretende o 
rio dar á famosa questão religiosa? Será possivel 

que elle olhe com indifferença este estado de cousas, esta 
anarchia, que reina já no paiz, esta especie de schisma, que 
vae apparecendo entre nós? Qual é a opinião do novo 
gabinete a respeito desta questão? Continuará o systema 
aggressivo que até hoje tem dominado? Ouço dizer que 
está a baixar-se o decreto de perdão para os illustres 
prelados que estão condemnados e recolhidos á fortaleza. 
Mas pergunto, com este perdão, que eu applaudo de 
coração, vem a solução completa desta grave questão? 
Volta o estado de harmonia e paz, que sempre reinou entre 
os dous poderes espiritual e temporal, e que desejamos 
todos? 

Com relação
abinete, que norma pretende seguir? Continuar o 

deploravel systema de entregar as administrações 
provinciaes a pretendentes que vem a Côrte demandar 
empregos, ou a protegidos que são nomeados 
simplesmente para fazerem carreira e por interesses 
particulares e partidarios? Pretende continuar o systema de 
tornar os presidentes chefes de partido, ou subordinados 
aos chefes de partidos das provincias para fazer eleições e 
promover as vantagens particulares dos amigos? Pretende 
continuar a exclusão que até hoje tem predominado em 
tudo quanto pertence ao partido liberal? Até quando quererá 
o governo de nosso paiz conservar este muro de bronze 
que separa uma grande parte da nação da outra, 
excluindo-a de todos os gozos politicos ao ponto de sermos 
menos considerados no paiz do que os estrangeiros, 
porque ao menos estes gozam da protecção de seus 
consules e de seus ministros? Se dependesse da vontade e 
intenção do nobre duque, quero suppor que S. Ex. mudaria 
esta politica mesquinha que fechou as portas dos cargos 
publicos, de todos os gozos politicos ao partido liberal; mas 
dependerá isso somente do nobre presidente do conselho?

Houve quem dissesse, Sr. presidente, que os 
liberaes com a nov

 condições do que se achavam com o gabinete 
passado. Eu não sei ainda medir o alcance da vantagem ou 
desvantagem dos dous gabinetes com relação á opinião 
liberal, porque um findou hontem sua carreira, e o outro 
apenas começa; mas não posso deixar de notar a priori que 
se acha a frente do novo gabinete não só um dos ministros 
mais importantes que figurou no ministerio de Julho de 
1868, o ministerio que operou a maior reacção que tem visto 
o nosso paiz, como tambem receio que a coalição formada 
entre os dous grupos do partido conservador dê occasião a 
que ambos os partidos coaligados procurem realisar os 
seus odios e vinganças contra o partido liberal. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 

O SR. POMPEU: – V. Ex. sabe que é da natureza 
das coalições politicas, quando os chefes se combinam 
para dominarem, costumam sacrificar reciprocamente os 
seus adversarios. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. POMPEU: – No caso vertente o grupo 

chamado conservador dependente não poderá sacrificar o 
grupo dos conservadores novos, porque estes teem 
protectores no gabinete; nem tão pouco os novos poderão 
sacrificar os conservadores antigos, porque estes dominam 
no gabinete. Logo, Sr. presidente, as victimas expiatorias 
devem sahir do grupo liberal. (Apoiados.) 

E’ portanto esta mais uma razão para se temer da 
politica do novo gabinete, bem que se ache á frente delle 
um homem respeitavel por muitos titulos e em cuja 
moderação eu confio; mas, como disse, receio que, apezar 
da sua boa vontade, apezar dos seus bons desejos, elle não 
possa oppôr uma torrente solida aos desmandos do seu 
partido. 

Sr. presidente, eu fallei a principio suppondo que o 
systema parlamentar era uma verdade entre nós; mas, devo 
confessar, e nisto me acompanham todos os que teem 
emittido a sua opinião a respeito da nossa ordem de 
cousas, que entre nós não ha verdadeiro systema 
parlamentar. O que nós temos é mais ou menos uma 
comedia, que se póde chamar parlamentar, e cujos actores, 
cujas scenas gyram em um circulo vicioso: as mesmas 
peças, os mesmos personagens repetem-se frequentes 
vezes, até cansarem os espectadores, que são infelizmente 
a nação. 

Em 1868 estará lembrado V. Ex., retirou-se do poder 
um gabinete que symbolisava o partido liberal, e a causa 
que então se deu a esse facto, foi que o partido liberal 
estava dividido, que não podia o governo continuar nesse 
partido fraccionado, e nem tão pouco passar para a outra 
fracção liberal, chamada historica. 

Julgou-se conveniente chamar de repente o partido 
intitulado conservador e lançar-se ás trevas os liberaes de 
uma e outra procedencia, para tomarem juizo, até que 
amestrados pela experiencia se mostrassem fortes pela 
união. Bem: não quero commentar esse facto, a historia o 
julgará devidamente. 

Subiu, como V. Ex. sabe, em 16 de Julho, na aurora 
da regeneração, o novo gabinete conservador. Em pouco 
tempo este gabinete encontrou-se diante de uma grande 
defecção do seu partido; appareceu o que se chamou 
dissidencia, e de tal sorte cresceu esta dissidencia, que o 
ministerio que succedeu ao do Sr. visconde de Itaborahy 
teve necessidade de dissolver essa propria camara 
unanime, chamada – o grande concilio da razão nacional. 

Dissolvida esta camara, veio outra escolhida a dedo 
pelo governo; mas nesta mesmo reappareceu a dissidencia, 
e em tal numero cresceu ella, quer nas provincias, quer no 
parlamento, que o nobre ex-presidente do conselho veio 
dizer-nos que uma das causas da sua retirada foi porque 
encontrava perante a camara difficuldades de realizar seus 
projectos. Logo reconheceu-se que a divisão continuava no 
seio do partido conservador, e que regularmente elle não 
podia mais formar governo, segundo a doutrina adoptada 
em 1868 para com os liberaes. 
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Mas qual foi a logica que presidio, senhores? 
Chamou-se o partido liberal para dar lugar á união do 
partido conservador, para elle tomar juizo e aprender na 
adversidade? Não, Sr. presidente; de repente correu-se o 
panno do scenario e apresentaram-se os dous grupos, que 
estavam brigados e separados na vespera, unidos e 
abraçados, como se nunca houvessem brigado! 

O SR. PARANAGUÁ: – Quem sabe!? 
O SR. POMPEU: – Foi um golpe de theatro, Sr. 

presidente! Ficaram os espectadores, os liberaes, não para 
applaudirem, como se costuma a fazer nos theatros e 
praças publicas, onde os actores e magicos são aliás 
menos habeis, mas para pagarem as custas da 
representação. (Riso). 

Isto quer dizer, Sr. presidente, que o partido liberal 
em nosso paiz está impossivel para o poder! 

O SR. PARANAGUÁ: – Proscripto. 
O SR. POMPEU: – Para o partido liberal não ha 

esperança, porque quando outra vez se der a divisão no 
partido conservador, que se diz hoje unido, se operará o 
mesmo golpe de theatro: de repente correrá outra vez o 
panno do scenario e se apresentarão unidos e abraçados 
os que na vespera estavam brigados e separados! 

O SR. ZACARIAS: – Penso que até ha figuras 
escolhidas para a outra manifestação. (Riso.) 

O SR. POMPEU: – Por consequencia no nosso paiz 
o partido liberal não tem mais que ver com os negocios 
publicos. 

O SR. ZACARIAS: – Isto é claro. 
O SR. PARANAGUÁ: – Se não é, parece. 
O SR. ZACARIAS: – E’ logica inexoravel. 
O SR. POMPEU: – Ha um seculo mais ou menos, 

Sr. presidente, quando a obstinação do parlamento inglez e 
de um dos Jorges, como V. Ex. sabe, negava ás colonias 
americanas esses direitos que ellas pediam com instancia, 
escrevia das plagas da velha Albion o grande Franklin aos 
seus committentes de Philadelphia. «Acaba de apagar-se o 
sol da liberdade das colonias americanas, acaba de 
extinguir-se toda a nossa esperança: resta-nos accender as 
fogueiras da industria.» 

Eu não aconselharei ao meu partido nesta 
emergencia é nas condições em que está de 
impossibilidade para o poder, senão resignação e paciencia 
e muita prudencia. (Apoiados.) 

Se eu não fôra christão, pederia emprestado ao 
nobre barão de Cotegipe o seu fatalismo oriental, para 
tambem dizer, cruzando os braços: «Allah é grande e 
Mahomet o seu propheta!» Mas não, não quero o fatalismo 
oriental porque sou christão, porque tenho esperança da 
regeneração do homem não só no outro mundo, como 
mesmo na sociedade (Apoiados). Espero que um dia ha de 
triumphar a liberdade entre nós; espero que um dia, embora 
não seja para os meus, que reputo muito curtos, mas para 
os de outra geração e talvez mesmo para os de alguns de 
meus contemporaneos, espero, digo, que a luz se ha de 
fazer entre nós, apezar de todos os meios empregados para 
conservar as trevas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Na Inglaterra esperarão um quarto de 
seculo. 

O SR. SARAIVA: – No Brasil não é preciso tanto 
tempo, em poucos annos os conservadores estão brigados.

O SR. ZACARIAS: – Em poucos dias. 
ramma não 

resiste.
 SR. POMPEU: – Entrando agora, Sr. presidente, 

em lige

a 
aqui n

SR. POMPEU: – Passaram-se annos sem que 
appare

unca resistiu ao principio do 
inverno

SR. POMPEU: – Entretanto diz o segundo topico 
do disc

s são as obras, quaes 
os ser

mo a capital do 
Imperi

 mais asseiada.

angeiro, entrando nesta capital, percorra, por 
exemp

O SR. SARAIVA: – Partido sem prog
 
O
ira analyse do discurso da Corôa, eu vejo no topico 

segundo que o estado sanitario de nossas povoações tem 
melhorado sensivelmente, e que o governo cuida de 
remover, na proporção dos meios de que possa dispôr, as 
causas que alteram as condições naturaes da salubridade 
publica. Se eu não visse isto escripto em nome da Corôa, 
não acreditaria em semelhantes palavras, porque noto, e 
disto dão testemunho mesmo documentos officiaes, que a 
salubridade publica em nosso paiz cada vez peiora mais. 

O SR. ZACARIAS: – A febre amarella ainda rein
a Côrte, as enfermarias estão abertas por ordem do 

governo. 
O 
cesse no Rio de Janeiro a febre amarella e outras 

epidemias, senão de modo esporadico; agora não ha anno 
em que a febre amarella não appareça no Rio de Janeiro 
como mal endemico, e o que é mais, Sr. presidente, nas 
provincias do Norte do Brasil. 

O SR. ZACARIAS: – N
. 
O 
urso da Corôa que a salubridade publica melhora e 

que o governo cuida de remover as causas para alterar as 
condições naturaes da salubridade! 

Não sei, Sr. presidente, quae
viços feitos pelo governo no sentido de conseguir a 

remoção dessas causas; porque, lendo ainda ha poucos 
dias o relatorio do presidente da junta de hygiene publica, 
em que elle aponta uma serie de medidas urgentissimas 
para quanto antes melhorarmos as condições de 
salubridade do Rio de Janeiro, não me consta que uma só 
dessas medidas tenha sido até hoje tomada. Ahi estão os 
pantanos continuando a infectar a cidade, ahi está o que é 
mais facil de regularisar-se, o asseio publico, nas condições 
em que o conhece o senado. 

Pois, senhores, uma cidade co
o póde continuar no estado de falta de asseio que 

hoje se nota e em que tem estado constantemente? Não vi 
na Europa cidade alguma de primeira ordem nas condições 
de pouco asseio publico como as em que se acha o Rio de 
Janeiro, nem mesmo Lisboa, que antigamente não primava 
pelo seu asseio. 

O SR. SARAIVA: – Apoiado: é muito
O SR. POMPEU: – E' uma vergonha para o Brasil 

que o estr
lo, o jardim publico, cujas muralhas em torno se 

acham no estado mais asqueroso que é possivel; entretanto 
que o governo diz pelo orgão da Corôa que tem tomado 
todas as medidas para remover as causas da insalubridade 
publica. 
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Em outro periodo, no terceiro, diz a falla do throno 
que a ordem publica foi perturbada em algumas provincias 
do Norte, mas acha-se completamente restabelecida. Isto 
respeita, Sr. presidente, ás sedições que houve nas 
provincias do Norte pertencentes ao bispado de 
Pernambuco. Era occasião de perguntar aos membros do 
ex-gabinete qual a causa desses movimentos 
revolucionarios que surgiram nas provincias de 
Pernambuco, Alagôas, Parahyba e Rio Grande do Norte. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – Nas Alagôas 
não houve nada, houve uma farça. 

O SR. POMPEU: – Sei que appareceram esses 
movimentos, que houve mais ou menos combates, mortes, 
ferimentos, estragos, etc., e que, finalmente, foi 
restabelecida a ordem, mas ainda hoje estou por saber o 
que foi que deu causa a esse levantamento. 

Diz-se que foi insuflação de jesuitas. Não encontrei 
ainda prova nenhuma desta asserção, nem mesmo na 
famosa portaria com que o ex-presidente de Pernambuco 
julgou dever desterrar alguns religiosos da companhia de 
Jesus que alli existiam. Entretanto, Sr. presidente, tambem 
tenho ouvido dizer, e é mais provavel, que a causa principal 
dos movimentos sediciosos que appareceram nessas 
provincias foi a falta de paciencia já de soffrer governos 
despoticos, de soffrer imposições arbitrarias que todos os 
annos cresciam das assembléas provinciaes dirigidas por 
presidentes ineptos e partidarios; foi o vexame das 
autoridades locaes; então, o povo, aproveitando talvez o 
espirito religioso que começava a diffundir-se, levantou-se 
em massa para protestar contra esse estado de cousas que 
os vexava no temporal, roubando-lhes o suor, e no espiritual 
perturbando sua fé. 

E tanto acredito, Sr. presidente, que não foi 
exclusivamente por causa do influxo religioso que se 
levantaram esses movimentos sediciosos que os tribunaes 
do jury na provincia da Parahyba acabam de absolver 
unanimemente todos aquelles que foram julgados 
implicados nesses movimentos por processos organisados 
pelos juizes das respectivas localidades. Essa decisão, Sr. 
presidente, tem um grande alcance politico, porque aquelles 
tribunaes não foram compostos somente de homens que 
estivessem preoccupados das idéas religiosas da época; ao 
contrario a maior parte destes tribunaes eram compostos de 
homens que não compartilhavam taes idéas, e até perante 
elles funccionaram distinctos advogados; que tambem não 
as compartilhavam. Portanto a decisão do jury importa uma 
condemnação formal ao governo, porque o jury estava 
convencido de que com effeito houve movimentos 
criminosos, mas estendeu que era occasião de dar um 
testemunho de seu descontentamento e de sua 
condemnação contra a administração da provincia. Isso é 
uma lição severa que mata moralmente o poder. 

Sr. presidente, um dos paragraphos da falla do 
throno, fallando da condemnação dos bispos de Olinda e 
Pará, diz: «Creio que a santa sé, convencendo-se da 
verdade dos factos, e apreciando exactamente tão penosas 
circumstancias, fará o que está de sua parte para restaurar 
a antiga harmonia entre a autoridade civil e a ecclesiastica. 
«E accrescenta: Mas, se tanto for necessario, conto com 
vosso illustrado concurso para as providencias legislativas 
que esse estado de cousas possa exigir.» 

Noto, Sr. presidente, primeiramente contradição 
neste paragrapho. Se a Corôa está convencida de que a 
santa sé fará o que estiver de sua parte para restaurar a 
antiga harmonia entre a autoridade civil e a ecclesiastica, 
para que accrescenta a ameaça de que recorrerá a esta 
segunda parte do paragrapho, isto é, de medidas 
legislativas. Uma cousa implica outra, e é a prova de que a 
Corôa não está convencida de que esta harmonia se ha de 
dar. 

Tambem não está convencida, Sr. presidente, por 
outra razão, porque a Corôa sabe perfeitamente que a 
santa sé não chegará a um accôrdo com o governo do 
Brasil, emquanto permanecer este estado de cousas, isto é, 
esta politica aggressiva do governo contra o clero. 

Ainda noto outra contradição, Sr. presidente, e vem a 
ser que o anno passado dizia no parlamento o honrado 
ex-ministro do Imperio que o governo não precisava de 
medida alguma para restabelecer a harmonia entre o poder 
civil e o ecclesiastico; que tinha todas as medidas, todas as 
leis necessarias para este fim. Entretanto agora vem 
confessar no discurso com que abriu o parlamento no dia 3 
de Maio: – Que se tanto for necessario conta com o nosso 
concurso para as providencias legislativas que este estado 
de cousas possa exigir. E’ mesmo uma contradição que se 
nota, nesta peça officiaI; pois o anno passado tinha tudo, de 
nada precisava, este anno já não tem, e vem pedir o apoio 
do corpo legislativo. 

E pergunto ainda, Sr. presidente, quaes são estas 
medidas legislativas de que o governo julga precisar para 
restabelecer esta harmonia no caso de que o summo 
pontifice, convencendo-se ou não da verdade dos factos e 
apreciando exactamente tão penosas circumstancias, não 
restaurar a antiga harmonia entre o governo e a igreja? 

Quaes serão estas medidas, Sr. presidente? O 
governo deixou isto em uma nuvem que dá logar a 
supposições diversas e talvez exageradas. Por isto eu 
insisto ainda em indagar do novo gabinete como elle 
pretende tratar esta grave questão que o seu antecessor 
deixou por ser resolvida. Elle entende que a harmonia entre 
o poder civil e o ecclesiastico póde restabelecer-se mesmo 
sem alterar nossa legislação, ou se, pelo contrario, entende 
que, para chegar a esse desejado effeito, será de mister 
pedir novas medidas, cuja natureza e alcance deixou na 
sombra? Em terceiro logar, quaes são as medidas que o 
governo julga necessarias? Seja uma vez franco perante o 
parlamento, pois a nação quer saber como o governo 
aprecia e pretende solver a magna questão que perturba 
tantas consciencias. 

Sr. presidente, eu não esperava que hoje entrasse 
em discussão o voto de graças; vinha antes tomar notas 
para discutir o orçamento da justiça; por isso ponho termo 
aqui ás minhas observações, aguardando a resposta que 
nos ha de dar qualquer dos nobres ministros. 

Tenho concluido. (Muito bem, muito bem.) 
O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, eu esperava que, 

pelo menos, o nobre barão de Cotegipe respondesse ás 
procedentes observações feitas pelo nobre e digno senador 
pelo Ceará; mas estou vendo que o ministerio actual tem 
medo da discussão; tem mais medo da discussão do que 
tinha o ministerio passado... 

O SR. ZACARIAS: – Isto é verdade. O Sr. Rio 
Branco respondia a tudo. 
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O SR. SARAIVA: – ...e assim deve ser. O ministerio 
passado começou bem e acabou mal; o actual começa mal 
e deve acabar pessimamente. 

O SR. JAGUARIBE: – A consequencia deve ser 
outra; por este seu principio deve acabar bem. 

O SR. SARAIVA: – Ha de acabar pessimamente. 
O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Ha de acabar 

bem, conforme o que diz V. Ex., para haver a antithese. 
O SR. SARAIVA: – O que se deve esperar é que 

acabe pessimamente. 
Digo que o ministerio passado principiou bem e 

acabou mal, porque começou proclamando uma reforma, 
que os liberaes tinham consagrado no seu programma, e 
realisando essa reforma com toda lealdade; acabou mal, 
porque quiz sophismar a liberdade do voto e por 
consequencia teve de lutar com grandes difficuldades que 
se augmentaram gradualmente, e que nenhum ministerio, 
por mais possante que seja, poderá superar no futuro. 

A liberdade do voto, Sr. presidente, que os liberaes 
querem realisar por meio da eleição directa, e que os 
conservadores querem sophismar pela continuação da 
indirecta; esta liberdade de voto, realisada pela eleição 
directa, é e continuará a ser uma aspiração do paiz, tão 
forte que nenhum ministerio poderá resistir a ella. 
(Apoiados). E a prova de que digo uma verdade é que o 
nobre ministro de estrangeiros, opposicionista em 1868 e 
depois mesmo governista do ministerio que acabou, 
comprehendeu que afagaria uma idéa do paiz, que obteria 
para sua pessoa alguma popularidade, manifestando-se 
pela eleição directa, e o fez em termos taes, Sr. presidente, 
que não podia mais recuar. (Apoiados). 

m

Senhores, não pense o senado, não creia o nobre 
ministro de estrangeiros que, quando assim me exprimo a 
respeito de S. Ex., sou levado por qualquer sentimento 
inconfessavel. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Não tem razão para isso. 

nen

O SR. SARAIVA: – Devo esta declaração ao 
senado, porque não mantenho relações pessoaes com S. 
Ex., e póde se crer que me aproveito de uma fraqueza do 
nobre ministro para tornal-a sensivel ao paiz e assim tomar 
um desforço do que S. Ex. porventura me tenha feito ou 
possa fazer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – A consciencia não me accusa de ter feito 
cousa alguma a V. Ex. 

O SR. SARAIVA: – Não, Sr. presidente; tive do 
nobre ministro um aggravo, aggravo que todo o homem 
politico deve sentir. Quando foi enviado ao Rio da Prata 
pelo nobre senador pela Bahia, o Sr. Zacarias, cumpri 
aquella missão com o maior patriotismo (apoiados), e por 
fórma que mereci elogios, que poucos teem obtido do seu 
governo. Mas o partido conservador da Bahia, dirigido pelo 
nobre barão de Cotegipe, combateu a eleição que me 
trouxe a este recinto, dizendo que eu nada merecia, que 
devia ser recebido a pedradas, porque fôra o motor da 
guerra, a causa do sangue derramado nos campos do 
Paraguay. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – V. Ex. responde por tudo quanto diz a sua 
imprensa? 

O SR. SARAIVA: – Realmente esta accusação, que 
se me affirmou ter sido feita por todos os caracteres, bons e 
máos, do partido conservador da provincia da Bahia, devia 
magoar-me. Effectivamente, por este facto, rompi as 
relações pessoaes, que mantinha com o nobre barão. 
Tinha razão de queixa, porque essa accusação revelava 
odio pessoal. 

Mas, Sr. presidente, eu podia até renovar aquellas 
relações, desde que o nobre barão nesta mesma casa veio 
dizer ao paiz, tambem maravilhado, que o diplomata que 
fôra mandado ao Rio da Prata pelo illustre senador, o Sr. 
Zacarias, em vez de ter sido a causa da guerra, tinha sido 
um homem de paz, e de tanta paz que só poderia ser 
accusado pelo seu espirito pacifico. Minha vingança estava 
tomada: o nobre barão tinha desmentido o seu partido, 
tinha dito que eu não era um bellicoso, porém um homem 
de paz. Por consequencia, no meu espirito não actua 
sentimento algum infenso ao nobre barão. 

Ainda mais uma fortuna eu tive. 
Não sei se está presente o nobre duque de Caxias...
VOZES: – Está. 

 – Bem. 
 documentos da minha 

issão

 (Presidente do Conselho) 
faz sig

IVA: – Portanto, não tenho mais 
hu

us adversarios me fizeram outro mal, 
nem p

roseguirei. 
l nesta 

casa, n

erá uma 
fatalida

O SR. SARAIVA:
Depois que publiquei os
, tive o prazer de offerecer um exemplar ao nobre 

duque, que o leu com muita attenção, e no fim de alguns 
dias disse-me que esses documentos o tinham satisfeito 
plenamente e que a censura de bellicoso, que me tinham 
dirigido, era completamente infundada. Não sei se o nobre 
duque se recorda deste facto. 

O Sr. Duque de Caxias
nal affirmativo. 
O SR. SARA

m resentimento contra os meus adversarios da 
provincia da Bahia. 

Nunca os me
odem fazer-me mal algum; e eu só lhes posso 

retribuir tratando-os da mesma maneira, isto é, não lhes 
fazendo outro mal que não seja o que resulta da defesa dos 
principios politicos que adoptei, e dos legitimos interesses 
do meu partido. (Apoiados). 

Dada esta breve explicação, eu p
O ministerio actual, Sr. presidente, entrou ma
ão porque o nobre duque de Caxias não possa dar 

ao paiz a esperança de melhores dias. Estou convencido 
de que nenhum outro homem póde governar com mais 
justiça, com animo mais desprevinido do que o nobre 
duque, attenta a sua posição no Imperio. 

Direi mesmo, Sr. presidente, que s
de que o nobre duque veja os seus ultimos dias 

maculados pela responsabilidade de uma politica de 
violencia e de fraude. Eu, que no senado tenho levado o 
meu respeito ao nobre duque de Caxias ao ponto de não 
lhe ter dirigido uma censura, quando meus proprios o 
accusaram nesta casa, deploro e deploro profundamente 
que S. Ex. se involvesse em uma responsabilidade superior 
ás suas forças e á sua idade. S. Ex. não póde dar conta da 
tarefa que tomou sobre seus hombros, porque o nobre 
presidente do conselho prometteu justiça e não póde 
cumprir esta
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promessa (Apoiados). Como póde S. Ex. fazer justiça? O 
nobre duque não é partidario, é certo; mas todos os seus 
collegas são homens de partido, pertencem á fracção mais 
violenta e exaltada do partido conservador. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Quaes são elles? 

O SR. SARAIVA: – V. Ex. é um delles. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Eu?! 
O SR. SARAIVA: – Perdôe-me que lhe diga a minha 

opinião. 
Como póde, por exemplo, o nobre duque fazer 

eleição livre na Bahia, quando os seus collegas de 
estrangeiros e da marinha teem de sustentar todos os 
candidatos do seu partido, cujo numero excede o dos 
logares de deputados? 

O SR. PARANAGUÁ: – E’ o que não vale! 
O SR. POMPEU: – Ahi vem o novo projecto 

augmentando 50% para os afilhados de ambos grupos. 
O SR. SARAIVA: – Póde S. Ex. affiançar ao partido 

liberal que será tratado com mais justiça do que tem sido até 
agora? Não póde affiançal-o. Se na provincia da Bahia o 
nobre duque de Caxias não póde fazer isto; se apezar de 
ser uma provincia illustrada, de ser alli o partido liberal 
numerosissimo (apoiados), não obstante a opinião 
contraria, que por mais de uma vez tem revelado na tribuna 
o nobre ministro de estrangeiros; se apezar de ser este 
partido forte e tão forte que os presidentes teem 
actualmente receio de commetter violencias contra elle, eu 
asseguro ao nobre duque de Caxias que S. Ex. não é capaz 
de fazer com que os liberaes da Bahia sejam tratados, 
senão com justiça ao menos com moderação; o que direi 
então dos liberaes de Pernambuco... 

d

O SR. POMPEU: – E do Ceará? 
O SR. SARAIVA: – ...que não teem no senado uma 

só vez a seu favor, que teem contra si seis senadores, cada 
qual mais importante, mais ligado por amizade ao nobre 
duque e aos seus collegas? Se na Bahia o nobre duque não 
póde fazer imperar a sua politica de justiça, muito menos 
poderá fazel-o em Pernambuco e no Ceará, como acabou 
de lembrar o nobre senador, onde o partido conservador é 
mais violento do que em outra qualquer provincia do 
Imperio. 

O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado. 
O SR. POMPEU: – Principalmente os 

neo-conservadores. 
O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado. 
O SR. SARAIVA: – Portanto, peço licença ao nobre 

duque de Caxias para dizer-lhe que não é capaz de realisar 
o seu programma na maior parte das provincias do Imperio, 
e especialmente naquellas a que pertencem os ministros. 

E’ possivel que o realise na parte que se refere á 
questã

 programma na generalidade em que o 
tomei, 

 ao nobre barão uma accusação, 
izend

 
directa

S. 
Ex. dis

enhores, pergunto ao senado e ao paiz: 
quand

o religiosa, isto é, que resolva esta questão com 
animo desprevinido, porque, se o nobre duque de Caxias 
não tiver animo desprevinido na questão religiosa, bem 
como nas questões exteriores, o seu ministerio será um 
ministerio fatal, porquanto, além de sophismar por dous, 
tres ou 

quatro annos a liberdade eleitoral do paiz, terá de vêr o 
Brasil a braços com uma guerra sem explicação e 
justificação; e ainda mais verá a questão religiosa tomar as 
proporções de um schisma, que não está nos interesses de 
partido algum e principalmente nos do paiz. 

Senhores, quando ha dous mezes fallei sobre a 
resposta á falla do throno, eu disse: «Vós não podeis 
resolver a questão religiosa senão por dous meios: ou 
tratando com o santo padre, e não podeis fazel-o senão 
libertando os bispos; ou então pondo de lado o santo padre 
e appellando para reformas, que tirem ao clero grande parte 
de sua influencia, como, por exemplo, a reforma sobre 
casamentos, secularisação de cemiterios, etc., etc. Penso 
ainda da mesma fórma. 

Se o nobre duque de Caxias quizer resolver a 
questão com o santo padre, ha de principiar reprovando, 
condemnando a politica do ministerio passado, que 
appellou para a violencia ao mesmo tempo que appellava 
para a doçura, dous meios que se repellem, se contradizem 
e não podem ser empregados simultaneamente. 

Deixando o
pedirei ao nobre barão de Cotegipe alguns 

momentos de attenção. 
Sr. presidente, fiz
o que elle commettera uma das maiores 

incoherencias, que póde commetter um homem politico, e 
vou proval-o. Sou homem politico e por conseguinte, mais 
do que ninguem, desculpo os homens politicos. Não pense 
o nobre barão, que sou inexoravel para com os homens 
politicos, amigos ou adversarios; ninguem é mais 
condescendente em politica do que eu. Ha pontos em que 
sou inexoravel, mas esses todo o mundo sabe quaes são. 
Por conseguinte, não me mostrei inexoravel quando disse 
que o nobre barão tinha commettido uma das fraquezas 
mais deploraveis que um homem politico póde commetter. 

O nobre barão podia dizer que achava a eleição
 melhor do que a outra, podia dizer aos liberaes: eu 

vos apoiarei quando subirdes ao poder; podia mesmo dizer 
e aconselhar aos conservadores: fazei eleição indirecta. 

Mas foi assim que procedeu o nobre barão? Não. 
se ao nobre presidente do conselho do ministerio 

passado, que o chamara para collega: «Não, não posso 
defender o vosso projecto, não posso defender a eleição 
indirecta por uma razão, muito simples, porque a 
continuação do statuguo, o sophisma da liberdade eleitoral, 
por este modo, sacrifica interesses muito graves, sacrifica 
interesses superiores do paiz, é um perigo para a 
monarchia.» 

Ora, s
o um conservador da ordem do nobre barão de 

Cotegipe diz a um seu co-religionario: «Eu não posso ser 
ministro para defender o vosso projecto, não posso deixar 
de condemnar esta politica de sophismas e de expedientes; 
porque isto constitue um perigo para a Corôa»; quando um 
conservador de tal ordem assim se exprime, não é de seu 
dever, de sua honra, defender a sua idéa a todo o transe e 
fazer com que seu partido mude de opinião para que os 
interesses da monarchia não fiquem compromettidos? 

O SR. POMPEU: – Ou então não aceitar o poder. 
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O SR. SARAIVA: – E’ assim que eu comprehendo 
um conservador. 

O SR. POMPEU: – E é como deve comprehender 
todo o homem que preza a sua palavra. 

O SR. SARAIVA: – Roberto Peel em uma questão 
menos importante do que esta, porque lá tratava-se de 
interesses financeiros, de interesses das classes 
industriaes, obreiras, e aqui trata-se da existencia politica 
do Estado, porque todo mundo que tiver senso ha de vêr 
que com a eleição directa está envolvida a futura 
organisação politica do Imperio; Roberto Peel, tratando de 
uma questão menos importante, Sr. presidente, 
abandonou o seu partido temporariamente, ligou-se com a 
opposição liberal e realisou uma reforma de tal ordem, 
que todos os inglezes amantes do seu paiz teem em suas 
casas o retrato do grande conservador por ter elle se 
transformado em liberal por amor da Inglaterra. Roberto 
Peel ficou por isso mais popular do que o segundo Pitt, o 
ministro, sob cuja administração a Grã-Bretanha attingiu o 
maior gráo de prosperidade, como se lê na Abbadia de 
Westminster. 

Portanto, Sr. presidente, desde que o nobre barão 
de Cotegipe disse que a questão eleitoral tinha gravidade 
tal que podia affectar os interesses da propria monarchia, 
S. Ex. não tinha mais liberdade de entrar para um 
ministerio conservador, que não se propuzesse á 
realisação dessa reforma. 

E, senhores, nós não pertencemos a um paiz 
como a Inglaterra, não pertencemos a um paiz como a 
França; nós nos conhecemos, sabemos as opiniões de 
todos. Se eu podesse contar o que ouço, diria ao nobre 
barão quaes os homens do senado que querem a eleição 
directa, quaes os que não a querem, quaes os que teem 
escrupulos constitucionaes, e declararia a S. Ex.: «Neste 
senado todo o ministerio conservador que quizer a eleição 
directa, será quasi unanimemente aceito e elogiado.» 

Direi mais ainda ao nobre barão, pelo 
conhecimento que aqui no senado tenho da camara dos 
Srs. deputados, que a grande maioria desta camara é 
pela eleição directa... 

O SR. POMPEU: – E a prova está na votação de 
outro dia. 

O SR. SARAIVA: – ...e se uma maioria se formou 
e apoiou na eleição indirecta o gabinete passado, foi 
porque alguns dos mais distinctos caracteres da outra 
camara entenderam que valia mais a pena adiar uma 
reforma, que não estava no programma do seu partido, do 
que destituir um ministerio, que merecia a sua confiança. 
Foi a politica, foi a confiança no ministerio, foi o 
pensamento de não pôr abaixo um gabinete com que 
tinha lidado por annos a unica razão pela qual a eleição 
indirecta teve na camara uma maioria pequena, na qual 
estavam incluidos muitos que julgavam a eleição directa 
uma necessidade, mas que por causa da sua presumida 
inconstitucionalidade votaram pela reforma que nos foi 
remettida. 

Portanto, Sr. presidente, o nobre barão não podia 
deixar de proseguir na realisação da sua idéa, porque 
proseguir na realisação dessa idéa era achar tudo 
favoravel ao ministerio. Comprehendem V. Ex. e o senado 
qual seria a posição do gabinete formado pelo nobre 
duque de Caxias ao entrar no parlamento com a eleição 

directa na mão! Elle teria os applausos da dissidencia, 
que tinha inscripto em seu programma a reforma eleitoral 
directa; elle teria os votos de todos os da maioria... 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. BARROS BARRETO: – Não apoiado. 
O SR. SARAIVA: – V. Ex. não me ouviu; se eu 

ainda não acabei a proposição, como já me diz – não 
apoiado? Quando eu acabal-a, V. Ex. ha de dizer – 
apoiado. 

O SR. BARROS BARRETO: – Estimarei muito. 
O SR. SARAIVA: – Eu lhe asseguro. 
Mas, como ia dizendo, Sr. presidente, o ministerio 

havia de ter os votos senão agora, para o anno, daquelles 
que julgavam a eleição directa uma necessidade, mas 
que tinham escrupulos constitucionaes; havia de ter os 
votos daquelles que, por uma necessidade politica, para 
não abandonarem o ministerio, que tinham até então 
apoiado, curvaram-se á necessidade de votar com o 
mesmo ministerio até os seus ultimos dias. E’ o que todos 
nós sabemos, o nobre barão o sabe melhor do que eu, e, 
além disto, estou fallando para o paiz, que ha de vêr se 
digo a verdade ou não; os proprios deputados da maioria 
hão de confessar que estou dizendo o que elles pensam. 

O SR. JAGUARIBE: – O elogio é funebre. 
O SR. SARAIVA: – Está enganado; só me póde 

combater quem adulterar minhas palavras. Eu digo que 
na maioria da camara ha tres classes de homens que 
votaram pela eleição indirecta: mas por convicção, outros 
para não derrubarem o ministerio e outros por escrupulos 
constitucionaes. 

A posição do ministerio no senado seria optima, 
seria esplendida, se elle adoptasse a eleição directa. Eu 
lamento de coração, sem ter aliás amizade ao nobre 
ministro dos negocios estrangeiros, que S. Ex. perdesse 
uma occasião em que podia elevar-se na estima publica 
até de seus adversarios, para collocar-se em uma posição 
em que naturalmente ha de ouvir cousas desagradaveis, 
por mais doce que se queira parecer para com S. Ex., 
porque seu procedimento não póde ter uma explicação 
razoavel. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Deve contentar-se com isso. 

O SR. SARAIVA: – Não me contento com os 
dissabores dos meus adversarios. 

Se o nobre duque entrasse nesta casa com a 
eleição directa, teria um apoio immenso dos 
conservadores... 

O SR. JAGUARIBE: – Quanto a mim não apoiado. 
O SR. BARROS BARRETO: – Eu havia de negar-

lhe pão e agua. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Está ouvindo?... 
O SR. SARAIVA: – A maioria dos conservadores 

teria nosso fraco apoio e o Sr. barão de Cotegipe não 
teria o dissabor de ouvir censuras acerbas pronunciadas 
por todos, inclusive amigos particulares que elle tem na 
opposição liberal. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Espero que para diante me façam 
justiça. 

O SR. SARAIVA: – Neste ponto não; perca a 
esperança. Podemos amanhã attenuar sua falta, 
escurecer tudo, se o nobre ministro vier arrependido dizer-
nos: «Vou voltar a eleição directa.» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Tem-se esquecido tanta cousa por lá 
mesmo, que naturalmente me esqueceriam. 

O SR. POMPEU: – Ficava escripto. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Como está escripto aquillo a que acabo 
de alludir. 

O SR. SARAIVA: – Mas, senhores, este é o lado 
menos importante da questão, porque, no fim de contas, 
qual o resultado de ter o honrado ministro de estrangeiros 
renegado suas idéas? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Não reneguei. 

O SR. SARAIVA: – O descredito de um homem? 
Podemos e devemos lamentar este facto, mas elle 

não influe nos destinos do paiz. O que é deploravel, Sr. 
presidente, é que se vá introduzindo e arraigando cada 
vez mais no paiz a crença de que a reforma eleitoral 
directa não será obtida pela acção da imprensa sobre o 
parlamento, e que será preciso talvez appellar, não para a 
revolução armada, que o partido liberal nunca mais ha de 
fazer, porque a experiencia lhe tem ensinado o que são 
as revoluções armadas (muito bem), mas para a 
revolução pacifica, no sentido de despertar por todos os 
modos e meios a opinião publica, para que ella force os 
proprios conservadores a fazerem essa reforma. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Muita gente 
que quer a eleição directa, não sabe o que ella é. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, peço ao nobre 

duque de Caxias, cuja posição especial no paiz póde 
offerecer garantias aos proprios liberaes, se S. Ex. 
comprehender seu prestigio e o fizer valer, que reflicta no 
facto que vou ter a honra de expor á consideração de S. 
Ex. 

Dizem os nossos adversarios: «Nós não 
votaremos pela eleição directa, porque não achamos boa, 
e nunca os liberaes a poderão obter do partido 
conservador», como acabou de dizer o nobre senador por 
Pernambuco... 

O SR. BARROS BARRETO: – Não; eu não posso 
affirmar isso. Acho que os liberaes é que devem fazer a 
reforma no sentido da eleição directa. 

O SR. SARAIVA: – Peço ao nobre duque que 
tome nota desta asseveração: os liberaes é que devem 
fazer a reforma no sentido da eleição directa e os 
conservadores não a devem então apoiar. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ do seu programma. 
O SR. SARAIVA: – Pois bem, Sr. presidente; peço 

ao nobre duque que considere o seguinte facto: os 
liberaes não teem garantia de voto; tanto não a teem que 
esse projecto que se lhes offerece como garantia, elles o 
desprezam, não o querem, preferem a lei actual a esse 

phantasma de protecção, que lhes é dado pela situação 
dominante e com o fim de addiar a verdadeira reforma; 
portanto não podem talvez formar na camara minoria 
poderosa, quanto mais maioria; o partido conservador 
tomou conta do senado, do qual constitue tres quintos, e 
em pouco tempo terá quasi a unanimidade; ora, pergunto 
eu: diante de uma olygarchia tão poderosa, organisada 
pelos laços de familia pelos laços de amizade, pelos laços 
de partido, poderão os liberaes nutrir a esperança da 
realisação da eleição directa, da liberdade do voto, tendo 
contra si permanentemente a opposição olygarchica do 
senado? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – V. Ex., ha pouco, disse que o senado 
vota a favor da reforma; como é que diz agora que a 
maioria do senado é olygarchica? 

O SR. SARAIVA: – Eu parti do principio de que 
era inexacto o que eu dizia; parti do principio de que o 
partido conservador não votaria a eleição directa, como 
declarou o nobre senador por Pernambuco. 

O SR. BARROS BARRETO: – Eu é que não 
votaria. 

O SR. SARAIVA: – Se é verdade o que dizem os 
meus adversarios, senhores, se eu não digo a verdade, 
acreditando que o senado está já disposto a votar a 
eleição directa e mais tarde a poder votar, então é preciso 
que o partido liberal descreia dessa reforma pelos meios 
parlamentares. 

O SR. POMPEU: – Parece que vamos chegando a 
este ponto. 

O SR. SARAIVA: – Fique liquido que o meu 
raciocinio ultimo basêa-se na opinião do nobre senador 
por Pernambuco. 

O SR. BARROS BARRETO: – Mas eu não sou o 
senado. 

O SR. SARAIVA: – Mas deu a sua opinião, sabe 
mais do que eu, e contestou a minha. 

O nobre duque, que é um dos homens que mais 
serviços tem prestado á monarchia no paiz... 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – ...reflicta que em uma situação 

destas, não achando o partido liberal sahida, não achando 
valvulas, não achando meios, não de subir ao poder, mas 
de fazer prevalecer no poder suas idéas, de obter a 
liberdade de votar, que lhe deve abrir as portas de S. 
Christovão, o systema parlamentar está falseado, está, 
por assim dizer, em condições tão irregulares que não se 
póde de fórma alguma dizer o que queremos e o que 
poderemos ser amanhã. 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – Um dos resultados mais 

deploraveis da inconsequencia dos homens politicos é o 
orgulho, que fazem nascer nos principes e nos reis. Todas 
as revoluções teem, mais ou menos, sua origem ou no 
orgulho ou na vaidade ou na inepcia dos principes; mas 
os effeitos funestos só apparecem na falta de homens de 
Estado, que amparem os principes e dominem seu 
orgulho ou nullifiquem sua inepcia. Desde que os 
estadistas brasileiros todos os dias renegam suas idéas e 
desacreditam-se; se 
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dizem e fazem hoje no governo o contrario do que 
hontem disseram em opposição nos bancos do senado 
ou da camara dos deputados, o resultado é que o rei 
os irá desprezando, e acreditando que é o mais habil, 
o mais patriota e o mais virtuoso dos brasileiros. Se 
todos se arrependem do que disseram subindo ao 
poder, então o orgulho do principe cresce 
desmedidamente e deve gerar grandes desgraças. 

O orgulho de Carlos I o perdeu; elle julgava-se o 
primeiro estadista do seu reino; porque? Porque todos 
os estadistas não eram capazes de sustentar diante 
delle as opiniões que deviam fazer a felicidade da 
Inglaterra. 

Carlos X perdeu-se, porque, sendo baldo de 
intelligencia politica, não queria senão estadistas que 
tivessem ainda menos intelligencia politica do que elle. 

Luiz Felippe perdeu-se, porque Guizot, como 
referi ha dias, homem de talento superior, dobrava-se 
diante vontade do rei; e este fazia até alarde do seu 
governo mesmo nos dias revolucionarios. 

Assim, eu receio muito que, apezar da 
illustração do chefe do Estado, elle não acabe por 
acreditar que não ha um estadista brasileiro que 
conheça verdadeiramente os interesses do paiz senão 
passando por um cadinho, que é o governo. 

O nobre barão de Cotegipe era, ha dias, um 
estadista que o partido conservador considerava e em 
quem este partido acreditava, quando S. Ex. dizia que 
era um perigo para o Estado o adiamento da reforma; 
S. Ex. hoje diz que não ha mais perigo, que essa 
reforma deve adiar-se para quando os liberaes 
subirem! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Eu não disse tal. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, disponho de 
pouco tempo; mas desejo saber do nobre ministro de 
estrangeiros se se póde já fazer a luz sobre a questão 
exterior. 

O SR. POMPEU: – E’ provavel. 
O SR. SARAIVA: – Não sei se S. Ex. póde já 

dizer-nos o resultado da missão Tejedor, e a razão por 
que este partiu sem despedir-se do governo. Não sei 
tambem se S. Ex. póde já explicar os motivos pelos 
quaes o ministro paraguayo nesta Côrte foi declarado 
traidor á sua patria. 

O SR. PARANAGUÁ: – Si vera est fama... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 

Estrangeiros): – Não sei disso. 
O SR. POMPEU: – Os telegrammas não 

mentem. 
O SR. SARAIVA: – Não sei se é já tempo de 

fazer-se luz a respeito da missão Tejedor; pergunto 
isto ao nobre ministro e peço-lhe que responda por um 
aparte... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Não posso responder por um aparte. 
Já pedi a palavra. Parece-me que V. Ex. não póde 
adiantar nada senão depois que eu fallar. 

O SR. SARAIVA: – Já sei a esse respeito 
alguma cousa, que os nobres ministros não querem 
dizer: para mim a luz está feita; mas não posso tomar 
a responsabilidade da discussão, sem que o nobre 
ministro de estrangeiros 

diga que essa discussão não faz mal aos grandes 
interesses do Estado. 

E por que razão a luz não se tem feito nesta 
questão? Que altos interesses do Estado estão 
envolvidos na solução da questão Tejedor? Ha um 
interesse brasileiro envolvido nesta questão? Não 
creio; vejo que nella está envolvido interesse 
paraguayo, interesse argentino, mas não interesse 
brasileiro. Ignoro, portanto, a razão por que o illustre 
Sr. presidente do conselho do ministerio passado 
entendeu que devia guardar a respeito do resultado da 
missão Tejedor o mais religioso silencio. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO: – Era 
negocio pendente, e creio que ainda hoje o é. 

O SR. SARAIVA: – Emfim, respeito os usos 
diplomaticos; não quero tomar a responsabilidade de 
qualquer difficuldade que sobrevenha ao governo por 
causa desta discussão. 

Sr. presidente, eu desejaria pedir algumas 
informações ao nobre ministro dos negocios 
estrangeiros sobre o resultado da missão do Sr. 
visconde de Araguaya, em Roma. Creio que isto não é 
negocio pendente, e, se o nobre ministro não está 
ainda ao facto do que se tem passado em Roma, o 
está o nobre ex-presidente do conselho, que ao menos 
sabia dos negocios do ministerio de estrangeiros, 
porque eu penso que S. Ex. era mesmo mais ministro 
dessa repartição do que da pasta da fazenda. Se não 
houver, pois, alguma inconveniencia, eu desejaria que 
o nobre ministro nos dissesse o que tem feito o Sr. 
Araguaya em Roma. Ha probabilidade de obter do 
santo padre aquillo que o Sr. Araguaya foi encarregado 
de obter? O santo padre está ou não disposto a vir em 
auxilio do governo para que este possa a seu turno 
fazer a politica de moderação que se deseja? Eu 
quizera que a este respeito fossemos perfeitamente 
esclarecidos, para que não tome a discussão um rumo 
inconveniente. 

O SR. POMPEU: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, ha uma 

expressão do nobre ministro de estrangeiros sobre a 
qual preciso pedir ainda algumas explicações. Disse S. 
Ex. aqui no senado e na camara que empenhar-se-hia 
por fazer com que as eleições fossem liberrimas. 

O SR. POMPEU: – Assim dizia o ministerio 
passado. Isto não é novidade. 

O SR. SARAIVA: – Eu supponho que o projecto 
do ministerio passado é adoptado, dou mesmo isto 
como certo; e pergunto ao Sr. barão de Cotegipe: 
entende S. Ex. que a minoria liberal, como S. Ex. 
chama os liberaes da Bahia, considerando-os 
minoria... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Estão em minoria em todo o Brasil, 
não é só na Bahia. 

O SR. POMPEU: – Estão em minoria nas 
camaras, no paiz não. 

O SR. SARAIVA: – ...acharão no nobre ministro 
a força necessaria para garantil-a? Seria uma cousa 
curiosa saber-se que o nobre ministro julga possuir 
prestigio sufficiente para garantir a minoria liberal 
contra as violencias e as fraudes, porque S. Ex. sabe, 
e eu mais de uma vez o tenho referido, na sua 
provincia os homens do seu 
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partido, sem necessidade teem fabricado actas 
falsas. O Sr. Cruz Machado asseverou que, estando 
na presidencia daquella provincia, recebera quatro 
ou cinco actas falsas de collegios, em que estavam 
as assignaturas de individuos, que achavam-se a 30 
ou 40 leguas de distancia, quando se fizeram as 
suppostas eleições a que se dizia pertencerem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Creio que isso não é exacto, 
porque de outra sorte elle teria mandado processar 
os autores dessa falsificação. 

O SR. SARAIVA: – Não mandou processar, 
porque é um facto hoje generalisado, e que sempre 
ficou impune, como o da Guaratiba. Actas falsas 
fabricadas para a assembléa provincial por 
conservadores para hostilisar co-religionarios! 
Portanto, já vê o nobre ministro que tenho razão 
para perguntar desde já a S. Ex. se se considera 
com a força moral necessaria, afim de impedir que 
se façam actas falsas contra os liberaes da Bahia e 
de outras provincias, em que os actuaes ministros 
dirigem partidos. 

Recordo este facto ao nobre duque de Caxias 
para que S. Ex. se previna e não mande para 
aquella provincia senão um presidente que se 
respeite, que tenha a dignidade precisa para não 
ser instrumento de nenhuma das facções 
conservadores e especialmente dos falsificadores 
de actas. 

Sr. presidente, a hora está quasi a dar. Tenho 
de desenvolver alguns pontos, mas ser-me-hia 
preciso tempo, de que não disponho agora. Não 
vinha disposto para fallar hoje, e por isso limito-me a 
essas observações de momento e mal alinhavadas. 

Lembro ao nobre ministro de estrangeiros as 
respostas ás perguntas que lhe dirigi, 
principalmente a esta: julga-se 

S. Ex. com a força moral necessaria para ao menos 
garantir a liberdade de voto em sua provincia? 

O SR. POMPEU: – E tambem nas outras. 
O SR. SARAIVA: – O nobre barão mais 

facilmente garantirá a livre eleição nas outras 
provincias; mas na Bahia S. Ex. tem interesses 
geraes, S. Ex. ha de ter muita difficuldade em 
manter alli a liberdade eleitoral: lá tem os seus 
adversarios, os seus amigos politicos e os seus 
amigos particulares. 

No ministerio eu só tenho medo do nobre 
senador, que é a alma do gabinete. O nobre duque 
de Caxias, desde já o asseguro, não ha de saber da 
mór parte dos actos do governo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro de 
Estrangeiros): – Nada hei de fazer sem sciencia 
delle; ha de partilhar a minha responsabilidade. 

O SR. SARAIVA: – Diga o que disser o nobre 
ministro, o honrado presidente do conselho vae 
fazer no ministerio o papel de innocente. (Muito 
bem, muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu a ordem do dia para 1º 

de Julho: 
1ª parte até a’s 2 horas. – Continuação da 

discussão do orçamento no art. 3º relativo ao 
ministerio da justiça. 

2ª parte até a’s 2 horas. – 2ª discussão da 
proposição da camara dos deputados n. 108 do 
corrente anno, mandando vigorar a lei do orçamento 
no 1º semestre de 1875 a 1876. 

Discussão do projecto de resposta á falla do 
throno. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
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