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Senado 

43ª SESSÃO EM 1º DE MAIO DE 1877 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

Summario. – Expediente. – Discurso e 
requerimento do Sr. Silveira da Motta. – Ordem do 
Dia. – Pensões. – Votação. – Dispensa a estudantes. 
– Votação. – Pensões. – Votação. – Forças de terra.
– Discurso e subemenda do Sr. Leitão da Cunha. –
Discurso e subemenda do Sr. Paranaguá. – Licença. 
– Discurso do Sr. Vieira da Silva. – Observação e
subemenda do Sr. Dias de Carvalho. – Razões do 
Sr. Vieira da Silva. – Projecto E do senado. – 
Discurso e requerimento do Sr. Correia. 

A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 
Machado, Barão de Mamanguape, Visconde de 
Abaeté, Luiz Carlos, Chichorro, Paranaguá, Barão de 
Pirapama, Barros Barreto, Barão da Laguna, 
Visconde do Rio Grande, João Alfredo, Barão de 
Camargos, Barão de Cotegipe, Duque de Caxias, 
Ribeiro da Luz, Visconde de Muritiba, Vieira da Silva, 
Cunha e Figueiredo, Jaguaribe, Jobim, Correia, 
Nunes Gonçalves, Fernandes da Cunha, Mendes de 
Almeida, Leitão da Cunha, Barão de Maroim, 
Marquez de S. Vicente, Diogo Velho e Godoy. 

Compareceram depois os Srs. Junqueira, 
Uchôa Cavalcanti, Figueira de Mello, Teixeira Junior, 
Zacarias, Visconde de Caravellas, Diniz, Silveira da 
Motta, Nabuco, Saraiva e Sinimbú. 

Deixaram de comparecer com causa 
participada os Srs. Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Pompeu, 
Visconde do Bom Retiro, Visconde de Nitherohy, 
Conde de 

Baependy, Visconde do Rio Branco, Fausto de 
Aguiar, Almeida e Albuquerque e Antão. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Cinco officios de 24, 26 e 30 do mez próximo 
findo do 1º secretario da câmara dos Srs. deputados, 
remettendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º São approvadas as seguintes pensões 

mensaes, concedidas por decretos de 17 de maio de 
1876: de 30$, repartidamente e sem prejuízo do 
meio soldo que possa competir a D. Maria José de 
Cantuaria Jacques, viúva do capitão do 5º regimento 
de cavallaria ligeira José Jacques, fallecido em 
consequência de moléstias adquiridas na campanha 
do Paraguay, e a seus filhos José, Jesuína e 
Dionysia, sendo quanto ao primeiro até á sua 
maioridade; de 19$500 aos menores Honório e 
Maria, filhos legítimos do tenente do exército e 
capitão de commissão Eduardo Honório Vieira de 
Aguiar. Esta pensão, equivalente á metade da que 
foi concedida por decreto de 14 de Março de 1867 á 
viúva do dito capitão D. Maria Francisca Buff de 
Aguiar, fallecida em 26 de novembro de 1874, 
caberá ao primeiro dos ditos menores durante a sua 
minoridade sómente. 
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Art. 2º Estas pensões serão pagas da data dos 

citados decretos. 
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 

contrário. 
Paço da câmara dos deputados, em 24 de Abril de 

1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. – 
José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

Á commissão de pensões e ordenados. 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo para mandar 

admittir a matricula do 1º anno da faculdade de medicina 
do Rio de Janeiro o estudante Oscar Paranhos 
Pederneiras, que deverá mostrar-se habilitado em 
philosophia antes do exame das matérias do mesmo 
anno. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 26 de Abril de 
1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. – 
José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo para mandar 

admittir a exame das matérias do 1º anno da faculdade de 
direito do Recife o ouvinte José Alves Villela, depois de 
approvado em geographia, único preparatório que lhe 
falta. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 26 de Abril de 
1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. – 
José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo para mandar 

admittir a matrícula do 1º anno da faculdade de direito de 
S. Paulo o estudante João Antonio de Oliveira Cesar, o 
qual, antes do exame das matérias do mesmo anno, 
deverá mostrar-se habilitado em rhetorica, único 
preparatório que lhe falta. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 26 de Abril de 
1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. – 
José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A’ commissão de instrucção pública. 
Emendas feitas e approvadas pela câmara dos 

deputados á proposta do poder executivo, que fixa a força 
naval para o anno financeiro de 1877 – 1878. 

Accrescente-se no logar competente: 
A assembléa geral decreta: 
Arts. 1º e 2º (são os da proposta.) 
Ao § 2º do art. 1º – Em vez de: – Em 

circumstancias ordinárias de 3,000 praças de marinhagem 
e de pret dos corpos, etc. – diga-se: – Em circumstancias 
ordinárias de 2.500 praças de pret dos corpos, etc. 

O § 3º do mesmo artigo seja substituído pelo 
seguinte: 

Dos corpos de imperiaes marinheiros, reduzidos a 
3,104 praças, sendo 104 do de Mato-Grosso (em vez de 
3,414); das companhias de aprendizes marinheiros, 
creadas por lei, ficando reduzidas a 2,000 praças (em vez 
de 3,600); e do batalhão naval, que será reduzido a 750 
praças (em vez de 1,500). 

Art. 3º (Additivo). As promoções no corpo da 
armada e nas classes annexas serão feitas á proporção 
que se derem as vagas, ficando derrogados o § 5º do art. 
2º e o art. 10 da lei n. 2,296 de 18 Junho de 1873, e bem 
assim o § 4º do art. 8º e a primeira parte do art. 22 do 
decreto n. 5,461 de 12 de Novembro de 1873. 

Art. 4º (E’ o art. 3º da proposta.) 
Paço da câmara dos deputados, em 30 de Abril de 

1877. Paulino José Soares de Souza, presidente. – José 
Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

Augustos e digníssimos senhores representantes 
da nação. – Em cumprimento do preceito constitucional e 
de ordem de Sua Alteza a Princeza Imperial Regente em 
nome de Sua Magestade o Imperador, venho apresentar-
vos a seguinte 

 
PROPOSTA 

 
Art. 1º A força naval activa para o anno financeiro 

de 1877 – 1878 constará: 
§ 1º Dos officiaes da armada e das demais classes 

que for preciso embarcar nos navios de guerra e 
transportes, conforme suas lotações e as dos estados 
maiores das esquadras e divisões navaes. 

§ 2º Em circumstancias ordinárias de 3,000 praças 
de marinhagem e de pret dos corpos de marinha 
embarcadas, e de 6,000 praças em circumstancias 
extraordinárias. 

§ 3º Dos corpos de imperiaes marinheiros, das 
companhias de aprendizes marinheiros, creadas por lei, e 
do batalhão naval, continuando a autorização para eleval-
os ao seu estado completo. 

Art. 2º Para preencher a força designada no artigo 
antecedente, é o governo autorizado a dar gratificações 
aos voluntários que se apresentarem para o serviço, a 
contratar nacionaes e estrangeiros mediante concessão 
de prêmios, e, na deficiência desses meios, a fazer 
acquisição de recrutas, de accordo com a legislação 
vigente. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de Fevereiro de 

1877. – Luiz Antonio Pereira Franco. 
A’ commissão de marinha e guerra. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
A commissão de pensões e ordenados examinou a 

proposição n. 59 de 19 de Abril último, enviada ao senado 
pela câmara dos Srs. deputados. 

 



Annaes do Senado                                                                           3 
 
Tem a proposição por objecto approvar a 

pensão de 36$ mensaes, concedidas por decreto de 
18 de Dezembro de 1876 ao alferes honorário do 
exército Pedro Gonçalves Ferraz, o qual, em 
conseqüência de ferimento recebido em combate, se 
acha impossibilitado de obter meios de subsistência. 

Os numerosos documentos que acompanham o 
requerimento do agraciado justificam plenamente o 
acto do poder executivo de que se trata; julga, 
portanto, a commissão que a referida proposição está 
no caso de ser adoptada. 

Paço do senado, em 1º de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – Antonio Pinto Chichorro da 
Gama. 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado a proposição n. 72 de 20 do corrente mez, 
pela qual a câmara dos Srs. deputados approva a 
pensão de 42$ mensaes, concedida, repartidamente, 
por decreto de 23 de Fevereiro de 1876, a D. 
Josephina de Amorim Peixoto, D. Inedina Alves de 
Amorim e D. Maria Mendes de Amorim, irmãs do 
tenente do exército Aphrodisio José de Amorim, morto 
em combate; e julgando, à vista dos documentos, que 
o decreto do poder executivo basêa-se em motivos de 
justiça, é de parecer que a dita proposição entre na 
ordem dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 30 de Abril de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva – A. Leitão da Cunha. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
tenho de continuar no meu propósito de afastar-me, o 
mais que me fôr possível, das questões abstractas de 
política, para occupar-me principal, senão 
exclusivamente, das questões econômicas, porque 
acho que estas são as faces por onde nós devemos 
encarar actualmente as difficuldades sérias do paiz. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porém, por 

muito que eu queira restringir-me a este afastamento, 
as questões econômicas principaes, que temos de 
tratar são as dos orçamentos, e é justamente para a 
discussão dos orçamentos que eu me reservo. 

Mas, ha questões prejudiciaes, que jogam com 
as questões dos orçamentos e que são preliminares 
desta discussão. 

Por isto, Sr.presidente, é que venho hoje fazer 
um breve requerimento, para que o ministro que tem 
de vir brevemente a esta casa tratar da fixação das 
forças de mar, nos dê algumas informações sobre um 
ponto, a respeito do qual tenho de occupar-me na 
fixação das forças de mar. 

Eu, Sr. presidente, ha muitos annos nesta casa, 
tomando parte em quasi todos os debates, tenho 
deixado de envolver-me na discussão de tudo quanto 
diz respeito à nossa marinha, tenho, aliás alguma 
presumpção de poder entrar nestes debates. Mas, as 
circumstancias, que tem militado desde o ministério do 
Sr. Joaquim José Ignácio, fizeram 

com que eu não entrasse em negócios da marinha; 
mas não existindo actualmente essas razões, agora, 
Sr.presidente, hei de occupar-me dos negócios da 
marinha, e para preparar-me para entrar nesta 
discussão, desejo alguns esclarecimentos a respeito 
do celebre encouraçado Independência. 

No relatório do ministério da marinha, Sr. 
presidente, S. Ex. achando que estes factos 
complexos da encommenda do encouraçado, do 
sinistro e do concerto do encouraçado, são 
importantes, disse que elle não podia deixar de tratar 
deste negócio mais detidamente. Eis as suas 
expressões: «...julgo de meu dever tratar algum tanto 
detidamente deste assumpto.» 

Mas, apezar desta promessa, o corpo legislativo 
não está habilitado sufficientemente para tratar da 
questão, porque o honrado ministro, posto que 
annunciasse tratar do negócio detidamente, reservou 
circumstancias que são essenciaes para o 
esclarecimento do assumpto. Vou demonstrar ao 
senado a razão do meu requerimento, a razão da 
necessidade dos esclarecimentos, que vou pedir. 

Este desgraçado negócio da construcção do 
Independência, que começou como erro, continuou 
como crime e terminou por negligência, senão 
prevaricação... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – C’ est trop 
fort. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou disposto 
a não retirar nem uma palavra do que disser. Este 
desgraçado negócio que começou, repito, por um erro, 
continuou por um crime e terminou por negligência, 
senão prevaricação, está explicado insufficientemente 
no relatório do Sr. ministro da marinha e deve ser 
posto á toda a luz. 

Ultimamente (não quero entrar agora na 
demonstração destas minhas proposições, que reservo 
para quando o nobre ministro da marinha vier a esta 
casa), Sr. presidente, no último período do concerto do 
navio alquebrado no lançamento do estaleiro, o 
governo contratou com um notável constructor inglez, 
o Sr. Reed o concerto do navio. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – A fiscalisação do concerto. O contracto foi 
com a casa Samuda & Irmãos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...contratou 
com o Sr. Reed que impoz a condição de ser o 
concerto feito por uma casa de sua confiança, a de 
Samuda & Irmãos, sem dúvida casa constructora de 
grande respeitabilidade em Londres. Mas, o Sr. Reed, 
antes de aceitar a fiscalisação do concerto que tinha 
de ser realizado pela casa Samuda, teve, com outros 
commissarios, de proceder ao exame do estado em 
que se achava o navio. 

Pois bem; é o mesmo Sr. ministro da marinha 
quem diz no seu relatório, extractando as razões de 
Reed: «Depois, porém, de examinar de novo e 
detidamente o encouraçado, declarou o Sr. Reed, que 
não era prudente nem vantajoso adoptar-se o 
expediente de contratar a obra por preço determinado. 

Ponderou ainda que se convencera disto (o 
contrato da obra foi feito por preço indeterminado), 
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porque, encontrando no navio muitos defeitos de 
construcção, além dos que eram devidos ao desastre, 
seria indispensável dar em um contrato, por preço fixo, 
grande margem para despezas eventuaes, donde 
resultaria maior ônus para o governo, e, no caso contrário; 
muito provável prejuízo para o proponente.» 

Portanto, senhores, o governo delegou a 
fiscalisação do contrato que fez com a casa Samuda & 
Irmãos, ao Sr. Reed, na convicção de que esse navio, 
além das avarias e dos damnos recebidos no lançamento, 
tinha defeitos de construcção. 

Nós precisamos, pois, verificar quaes são esses 
defeitos de construção... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...além dos 

defeitos resultantes do desastre. 
Esses defeitos de construcção, uma vez que o 

governo dá seu assentimento à essa razão do fiscal que 
escolheu, estão a cargo da responsabilidade do governo, 
ou dos seus delegados, da commissão que o governo 
nomeou para fiscalisar a construcção do navio desde que 
sua quilha foi posta no estaleiro. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se ha, portanto, 

defeitos de construcção, além dos defeitos do desastre, é 
innegavel que o governo, ou, como disse o nobre senador 
pela Bahia outro dia, ou a sua caravana fiscalisadora, é 
responsável por esses defeitos. 

O governo imperial até certo ponto, não ha dúvida, 
póde defender-se. O nobre ex-ministro da marinha ha de 
nos dizer muito lépido: «eu mandei, para fiscalisar essa 
obra importante, o primeiro constructor do arsenal, o 
primeiro machinista, chefe da respectiva officina, mandei 
um official superior da armada, como presidente da 
commissão.» – Os governos, que gostam de defender-se 
por formalidade, contentam-se muito com essas defezas; 
acham que tem feito tudo quando dizem: «mandei 
pessoas especiaes para esse fim» – Mas o facto é que o 
governo aceitou um contrato de concerto; delegou a 
fiscalisação dessa obra ao Sr. Reed, constructor 
estrangeiro, com a base de que havia não só defeito do 
desastre do lançamento, mas também defeito de 
construcção. 

Assim, Sr. presidente, eu, que quero entrar neste 
negócio, preciso ver o relatório do Sr. Reed, que é a peça, 
mais importante para esclarecimento do corpo legislativo. 
Desejo ver esse relatório e não peço, por ora, mais 
informações, porque o Sr. ministro da marinha, quando 
vier a esta casa, ha de dal-as immediatamente que forem 
pedidas; porém o relatório do fiscal, do conselheiro do 
governo, quando se tratou do contrato para o concerto 
desse navio deve ser uma peça importante, que não se 
poderá talvez examinar no momento em que fôr exhibida. 

Não sei mesmo, Sr. presidente, porque razão o Sr. 
ministro da marinha, que prometteu tratar detidamente 
deste assumpto, não introduziu nos annexos do relatório 
de sua repartição este esclarecimento, 

o relatório do Sr. Reed, onde se expõe quaes são todos 
os defeitos de construcção, que o navio tinha, além dos 
que resultaram do desastre. 

Preciso, Sr. presidente, elucidar este assumpto, 
porque consta que o navio está já concertado, está a 
nado, está até com machinas, mastros e creio até que 
com armamentos. Creio, pois, que em breve tempo 
veremos essa maravilha! 

Não accrescentarei mais observação alguma. 
Desejo que o senado tenha presente o relatório do Sr. 
Reed para poder entrar nesta questão. Me parece que o 
governo não fará objecção em franquear esta peça, que, 
aliás, como já disse, acho que devera ter vindo annexa ao 
relatório. 

Vou, pois, mandar à mesa um requerimento, 
pedindo ao governo, por cópia, o relatório do Sr. Reed. 

Limito a isto, as minhas observações. 
Vae a mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que se peça ao governo, pela repartição 

da marinha, copia do relatório do Sr. Reed, engenheiro 
constructor inglez, sobre o estado do encouraçado 
Independência – depois do sinistro do lançamento e antes 
de ser contratado o seu concerto. – S. R. Silveira da 
Motta. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual 
ficou adiada por pedir a palavra um Sr. senador. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
VOTAÇÃO 

 
Foram successivamente votadas em 3ª discussão 

e approvadas, para serem dirigidas à Sancção Imperial, 
as proposições da câmara dos Srs. deputados do corrente 
anno: 

N. 26, devolvendo aos filhos da fallecida D. Maria 
Adelaide Brandão a pensão que lhe fôra concedida. 

N. 15, approvando a pensão concedida a João da 
Cruz Lima, pharoleiro da barra de Pernambuco. 

N.18, idem a D. Clotilde Moinac da Silva. 
 

DISPENSA A ESTUDANTES 
 

VOTAÇÃO 
 
Ns. 35 e 36, concedendo dispensa aos estudantes 

José de Almeida Vergueiro e Affonso da Rocha. 
 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Foram submettidas à votação e approvadas para 

passar á 3ª discussão as proposições da mesma câmara, 
e do mesmo anno: 

N. 58, approvando a pensão concedida á baroneza 
de Taquary. 

N. 21, idem ao ex-imperial marinheiro João Acacio. 
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FORÇA DE TERRA 
 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da 

proposta do poder executivo, com as emendas da 
câmara dos Srs. deputados, fixando as forças de terra 
para o exercício de 1877 – 1878. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Entrando, Sr. 
presidente, a contragosto, nesta discussão, prometto 
ao senado não fatigar sua attenção com um longo 
discurso. Meu intuito é apenas justificar a emenda que 
acaba de ser lida. 

Digo que entro a contragosto nesta discussão, 
porque quizera votar symbolicamente pela proposta 
apresentada pelo honrado ministro da guerra e 
emendada na câmara dos Srs. deputados. O conceito, 
que o honrado ministro me merece, desde muito 
tempo, é tal que, principalmente em assumptos 
militares, eu não me atreveria a sujeitar à apreciação 
do senado às observações que vou fazer, sem grande 
constrangimento. 

A integridade do caracter de S. Ex., seu espírito 
de ordem e de economia, de que tem dado sobejas 
provas sempre que tem commandado directamente o 
nosso exército, são taes, que não podiam deixar de 
causar-me reparo algumas proposições, que vejo 
exaradas no relatório de honrado ministro, e que na 
discussão do respectivo orçamento, pedirei licença 
para apreciar. 

Sr. presidente, o silêncio é ouro, e por isso já 
disse um grande pensador – que nunca se 
arrependera das vezes que estivera calado se eu 
tivesse em mente esta máxima, quando em uma 
occasião orava o honrado ministro da fazenda, por 
certo não teria dado a S. Ex. um aparte, que, parece, 
tem de trazer-me muitos incommodos. 

Com effeito, havendo eu dito ao honrado 
ministro da fazenda que, com córtes nas despezas 
públicas, se podiam fazer economias taes, que nos 
dispensariam do dissabor de votar pela creação de 
novos, impostos, esse aparte tem sido commentado 
por tal modo na imprensa, que eu me vejo na posição 
dolorosa de fazer das fraquezas forças, para cumprir a 
missão, que me impuz de provar aquella these. O 
senado comprehende, pois, que eu não podia deixar 
passar esta occasião sem começar a minha tarefa. 

Senhores, ninguém supponha que eu seja tão 
leviano que pretenda a reducção das despezas com 
prejuízo do serviço público; não, a que eu proponho 
agora, e as que pretendo propor ainda, principalmente 
na qualidade de membro da commissão de orçamento 
desta casa, hão de ter sempre em vista respeitar e 
regular andamento do serviço. E o senado 
comprehende que eu, correligionário político do 
gabinete de 25 de Junho; disposto, como já tive 
occasião de dizer, a continuar a prestar-lhe o meu 
apoio franco e leal, seria o menos próprio para vir pôr à 
administração embaraço, com que ella tivesse depois 
de lutar. 

E, a este propósito, seja-me lícito adduzir o meu 
protesto ao do honrado senador da província da Bahia 
contra uma proposição de outro nosso honrado collega 
pela mesma província, a respeito da 

differença entre apoio político e apoio administrativo. 
Não farei mais observações sobre este ponto; limitar-
me-hei apenas a apresentar meu protesto, dizendo 
que não posso de modo nenhum concordar com S. Ex. 

Entendo que podemos prestar muito leal e 
fracamente o nosso apoio político a qualquer gabinete 
sem que sejamos obrigados, em tudo e por tudo, a 
concordar com elle nos differentes actos de sua 
administração. 

Sr. presidente, apresentando, na emenda que 
offereci, uma reducção da força pública, fui buscar 
uma base, a meu ver, insuspeita, e, para assim dizer, 
authentica. 

A proposta do ministério da guerra apresentada 
ao parlamento em 1861, fixando as forças de terra 
para 1861 – 1862, diz que, além dos officiaes, o 
exército constará de 14,000 praças de pret de linha em 
circumstancias ordinárias e de 25,000 em 
circumstancias extraordinárias. Pergunto: se o 
ministério da guerra, entendia, em 1861 que bastavam 
14,000 praças para fazer o serviço do Império, porque 
razão nos ha de pedir hoje mais que esse algarismo? 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Ministro da 
Guerra): – Porque não disponho agora da guarda 
nacional de que dispunha então. 

O SR. LEITÃO CUNHA: – Hei de tratar da 
guarda nacional. 

Tomando o mappa annexo ao relatório do 
ministério da guerra, ahi vejo a distribuição da força 
pelas differentes províncias do Império. Fiz uma 
reducção, que me pareceu razoável, em cada um dos 
destacamentos dessa força e cheguei a conclusão de 
que, com 14,000 praças, podemos fazer perfeitamente 
o serviço próprio do exército; porque as proposições 
emittidas hontem pelo nobre senador pela Bahia, o Sr. 
Junqueira, causaram-me verdadeira sorpreza. 

Permitta-me S. Ex. que lhe diga que não 
desejara ouvir de um tão amestrado administrador, 
como considero S. Ex., de um homem tão prático, de 
uma intelligencia tão illustrada, como o nobre senador, 
a sustentação da these que as praças do exército 
podem ser distrahidas para differentes serviços, além 
daquelles que lhe são peculiares pela natureza da 
instituição, verbi gratia, o serviço da polícia nas 
differentes províncias. Pois, senhores, ha alguém que 
ignore que o meio mais efficaz de falsear a disciplina 
do exército é justamente distribuir as suas forças pela 
maneira que as temos visto empregadas em diversas 
províncias, mormente em tempos eleitoraes? 
(Apoiados.) 

Para que o nobre senador não se persuada de 
que o que eu disse hontem em um aparte e agora 
estou dando desenvolvimento, é um recurso de 
occasião para combater a opinião de S. Ex., peço 
licença para mostrar que essa convicção minha não é 
de hoje, é muito antiga. 

Permitta o senado que eu leia um tópico, para o 
qual chamo a attenção do nobre ministro da guerra, de 
um relatório meu, feito ha 16 annos, ao passar a 
administração da província da Parahyba 
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ao Sr. Silva Nunes, hoje conselheiro, meu sucessor 
naquella província. 

Eu dizia a respeito do emprego da força do 
exército e destacamento do interior, o seguinte: 

MEIO BATALHÃO DE CAÇADORES. – Quando 
tomei conta da administração desta província, existia 
na capital apenas e casco do batalhão, o qual estava 
disseminado em differentes destacamentos pelo 
interior da província. 

Posto que eu reconhecesse, que semelhantes 
destacamentos eram de algum modo exigidos pelo 
serviço da polícia na falta absoluta que havia de força 
própria e do pouco que se devia esperar da guarda 
nacional, que aliás o não podia prestar sem grave 
detrimento dos guardas, que se veriam distrahidos de 
suas occupações habituaes, e com prejuízo da 
acanhada lavoura da província, reconheci também, 
que nada havia mais prejudicial á disciplina militar do 
que semelhantes destacamentos, porque ao passo 
que privam os soldados da necessária instrucção e 
hábitos militares, que só podem haver no regimen do 
quartel do corpo, e debaixo das vistas immediatas dos 
commandantes, habituam por tal forma os officiaes à 
largueza e commodos da vida paisana, que para elles, 
depois de longos destacamentos, é em geral perfeito 
sacrifício recolherem-se á capital.» 

E’ pois, convicção minha essa muito antiga e 
não, repito, recurso de occasião. 

Mas, senhores, a isto se oppoz o honrado 
senador, e agora em parte o nobre ministro da guerra, 
que então havia guarda nacional, e que hoje nem este 
recurso temos. 

Adduzio S. Ex. também que não temos corpos 
policiaes e que na falta absoluta delles e da guarda 
nacional não devemos entregar o interior das 
províncias aos seus próprios recursos ou antes á 
ausência de quaesquer recursos. 

Sr. presidente, a reforma da guarda nacional, 
tão amplamente discutida, é acto do partido 
conservador, e o partido conservador não poderia ir ao 
extremo de extinguir a guarda nacional do Império, 
embora não pudesse deixar de attender às 
necessidades urgentemente reclamadas pela opinião 
pública. O que quizemos foi que a guarda nacional não 
continuasse a ser o instrumento de seus chefes para 
affrontar, principalmente em épocas eleitoraes, e 
atacar os direitos políticos e até individuaes dos 
cidadãos. 

Essa lei foi reformada pela de n. 2,395 de 10 de 
Setembro de 1873, a qual diz no art. 1º, § 1º, o 
seguinte: «A guarda nacional só poderá ser chamada a 
serviço nos casos de guerra externa, rebellião, 
sedição, ou insurreição.» 

Eis aqui mencionadas as differentes hypotheses 
em que se tem de empregar a força pública do paiz: 
guerra externa, rebellião, sedição ou insurreição. 

Portanto, quando, infelizmente, no paiz se 
produzir qualquer destes factos criminosos, tínhamos e 
ainda temos a guarda nacional de que lançar mão para 
fazer chamar os criminosos ao cumprimento de seus 
deveres. 

Diz o § 4º (lendo): – Quando for indispensável, 

em falta de força policial, ou de linha, o auxílio da 
guarda nacional nos casos mencionados no § 1º e não 
houver tempo para reclamar do governo, ou do 
presidente da província, as medidas necessárias, 
poderá a autoridade policial do tempo ou do districto 
em que se der a commoção requisitar dos 
commandantes da guarda nacional a força sufficiente 
para o restabelecimento da ordem, dando 
immediatamente parte do seu acto ao presidente da 
província, que procederá na fórma do paragrapho 
anterior. 

Note o senado; tanto o poder legislativo não 
quiz privar o Império do auxílio da guarda nacional que 
até conservou na reforma a faculdade, que tinha a 
autoridade policial, de chamar a guarda nacional a 
serviço em certos e determinados casos. 

Mas, senhores, continuemos a demonstrar que 
esta lei não produzio o effeito que parece deduzir-se 
das palavras do honrado senador pela Bahia e do 
aparte do Sr. ministro da guerra; a lei foi previdente até 
onde podia ser. Querendo manter a legislação 
especial, que havia no paiz, com referência á guarda 
nacional nas províncias limitrophes com paizes 
estrangeiros, dispoz no art. 2º, § 12 o seguinte (Lê): 

As disposições deste artigo não se applicam à 
guarda nacional das províncias limitrophes com os 
Estados vizinhos nos districtos nunca mais extensos 
que os dos commandos superiores das fronteiras a 
que o governo limitar o regimen especial do decreto n. 
2,029 de 18 de Novembro de 1857. 

Já vê o senado que, justamente na parte do 
território do Império em que, com mais urgência, de 
uma maneira mais peremptória, se deve fazer sentir a 
acção da força pública, que é nas províncias 
limitrophes, a lei conservou o regímen militar do 
decreto de 18 de Novembro de 1857. Sabe V. Ex., Sr. 
presidente, que, mesmo no regímen da lei reformada 
por esta que estou apreciando, se destacavam as 
disposições do decreto de 18 de Novembro, que eram 
puramente militares. 

Este decreto militarisou a guarda nacional por 
tal modo nas províncias limitrophes que, em virtude de 
suas disposições, o governo podia lançar mão della 
como do exército; e essas disposições à lei nova 
garantio, manteve. 

E a nova lei, senhores, foi ainda mais 
previdente: dispoz a respeito dos corpos policiaes das 
províncias, querendo como que supprir alguma falta 
que por ventura se pudesse sentir no serviço da 
guarda nacional, em virtude do reformado decreto, 
porquanto no art. 2º diz o seguinte (Lendo): 

Para auxílio da despezas com a força policial 
das províncias fica destinado a cada uma dellas o 
producto do imposto pessoal e do sello e emolumentos 
das patentes da guarda nacional arrecadados nas 
mesmas províncias. 

Já vê V. Ex. que, independente da nova 
contribuição pecuniária, que o thesouro nacional 
tivesse por ventura de conceder ás províncias para 
manterem no devido pé seus corpos policiaes, como 
nos disse o nobre senador pela Bahia, deu a lei a 
certos impostos uma applicação especial. Mas, 
pergunto eu; o que se tem feito em execução dessa 
lei? Qual é 
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o auxílio que as províncias teem recebido proveniente 
desse imposto, a que a lei allude? 

Já vê, portanto, V. Ex., Sr. presidente, que a 
argumentação do honrado senador pecca pela base, 
permitta-me S. Ex. que lhe diga. 

Não duvido, senhores, que o honrado senador 
pudesse provar que a guarda nacional está em tal 
desmantelo, em tal desorganização, que hoje é 
impossível haver della recursos em occasiões 
extremas; mas, senhores, com abusos não podemos 
argumentar. E’ preciso então indagar qual a razão por 
que o governo tem deixado cahir a guarda nacional 
nessa desorganização, e se elle tem ou não meios de 
chamal-a á organização conveniente, á posição que 
ella deve occupar e que esta lei quer que ella continue 
a occupar. 

Eu tenho idéa de um aviso, expedido pelo 
honrado senador pela província do Rio Grande do 
Norte, quando ainda era ministro da justiça, e que 
produzio algum reparo da parte da imprensa 
opposicionista. Esse aviso de S. Ex., creio eu, tinha 
por fim fazer executar as disposições da nova lei, 
porque, decretada a reforma da guarda nacional, 
parece que o governo crusou os braços, deixando-a 
completamente ao desamparo. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Esse aviso é a prova de que o 
governo não crusou os braços. A execução da lei 
depende da nova qualificação, que até agora não se 
fez. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E porque não se 
tem ella feito? 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Pelas circumstancias do paiz e pela 
desorganização a que chegou a guarda nacional. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. 
comprehende, Sr. presidente, que se o corpo 
legislativo tivesse previsto que a guarda nacional 
cahiria nessa desorganização, não teria de certo 
promulgado esta lei! (apoiados). A lei nova, com suas 
disposições, como acabo de demonstrar, não teve, 
certamente, em vista acabar com a guarda nacional no 
Império, porque então bastava um simples artigo de lei 
dizendo: «Fica extincta no Império a guarda nacional.» 

O que teve em vista o corpo legislativo foi 
reformar a guarda nacional de modo que esta 
instituição, ao tempo que não deixasse de prestar os 
serviços que lhe fossem exigidos, se respeitassem em 
toda a plenitude os direitos políticos e individuaes do 
cidadão, contra o que, como disse, havia clamores 
incessantes. 

Portanto, entendo, ao contrário do honrado 
senador pela Bahia, que os recursos para a polícia 
local, para estas necessidades do interior das 
províncias, devem ser procurados nas fontes em que a 
lei quer que sejam; podem ser pedidos à guarda 
nacional e aos corpos de policia organizados de uma 
maneira mais consentânea às necessidades do 
serviço, que lhe é encarregado. 

Ora, pergunto eu, embora por argumentar; 
desde que ao exército forem estrictamente reservados 
serviços que lhe são peculiares, os quaes não podem 
ser outros senão o serviço de guarnição das praças 

e o das fortalezas; desde que o exército, nas suas 
differentes atribuições, servir como que de salva 
guarda ou recurso para qualquer emergência, ou 
necessidade que se sinta, não chegarão para isto 
14,000 praças? Entendo que chegam. Poderei estar 
em erro; desejarei, porém, ser esclarecido a este 
respeito, e por pessoa alguma com mais autoridade do 
que pelo nobre duque, ministro da guerra. 

Tanto ha da minha parte a melhor vontade de 
não pôr embaraços á administração de S. Ex., que não 
duvidarei considerar minha emenda como um simples 
desencargo de consciência, em virtude do 
compromisso, que tomei, de apontar todos os ramos 
da despeza pública que pudessem soffrer córtes, 
porque o senado comprehende que, lançando nossas 
vistas pelos differentes ministérios, havemos de chegar 
á conclusão de que em nenhum delles se podem fazer 
córtes tão consideráveis, sem fallar no celebre 
ministério d’agricultura, como no da guerra e no da 
marinha. Se, portanto, deixarmos passar as occasiões 
de ir lembrando estes córtes, não sei para quando 
esperaremos. 

Senhores, li ha pouco tempo que o eminente 
homem de estado Thiers, consultado no seio de uma 
commissão da câmara franceza a respeito do tempo 
de serviço das praças do exército, disse o seguinte: 
«Do que carecemos é de soldados e para tel-os é 
necessário preferir a qualidade à quantidade.» 

Ora, senhores, isto é uma verdade inconcussa. 
Desde que o exército não tiver aquelle cunho de 
disciplina e instrucção que fôr necessário para que elle 
bem preencha os fins de semelhante instituição, 
podemos augmental-o como quizermos, porque em 
vez de termos então no exército uma garantia da 
ordem pública, havemos de ter um vulcão prestes a 
fazer explosão na primeira occasião opportuna. E, 
pergunto eu, ainda repetirei; como poderemos dar 
instrucção aos soldados, regularisar o exército, pol-o 
no pé em que elle deve estar, quer pelo lado da 
disciplina, quer pelo lado da instrucção, dividindo-o em 
destacamentos diversos pelo interior das províncias, 
como aliás parece que deseja o honrado senador pela 
província da Bahia? 

O SR. JUNQUEIRA: – Não desejo tal. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Perdão; digo que 

S. Ex. deseja porque hontem nos disse que julgava 
preferível o expediente de distrahir-se praças do 
exército para estes serviços policiaes no interior das 
províncias, a prestar dinheiro ás assembléas 
provinciaes para dar-lhe um destino inconveniente. 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. não me entendeu 
ou eu não fui bastante claro; hei de explicar. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Entendo que 
quanto mais numeroso for o exército, quanto mais 
destinos dermos ás suas praças, tanto mais difficil será 
instruil-o e disciplinal-o convenientemente. 

Eu prometti, Sr. presidente, ser muito breve e 
apenas justificar a emenda, que mandei á mesa. Hei 
de continuar aprestar a attenção devida á discussão e 
particularmente ás informações que, naturalmente, nos 
dará o honrado ministro da guerra e se me 
convencerem de que 14,000 praças não são 
sufficientes 
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para o serviço regular do exército e as exigências do 
serviço público, não duvidarei até votar pela força 
pedida pelo honrado duque, porque o meu fim apenas 
é dar uma prova da sinceridade do compromisso que 
tomei inconsideradamente, e se vir provada a 
proposição de que 14,000 praças de pret não são 
sufficientes para os serviços peculiares do exército, 
não duvidarei votar, torno a dizer, pela proposta. 

Vae a mesa a seguinte 
 

Subemenda 
 
Subemenda a emenda da câmara dos Srs. 

deputados, ao § 2º do art. 1º: Em vez de 15,000 
praças, diga-se 14,000. – Leitão da Cunha. – Foi lida, 
apoiada e posta em discussão conjunctamente. 

O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, são 
melindrosas em face do déficit annunciado pelo nobre 
ministro da fazenda. A questão financeira avulta e 
reclama uma prompta solução. visto como ella entende 
com todos os ramos do serviço público, joga com a 
prosperidade do paiz, até mesmo com o socego e 
tranquillidade pública; e, pois, nestas circumstancias, 
desejo concorrer com o pequeno cabedal, de que por 
ventura possa dispor, afim de fornecer alguns dados á 
solução de tão importante problema. 

Auxiliei ao honrado duque na guerra; não quero 
desajudal-o na paz. Então, o nosso objectivo era 
debellar a guerra, hoje o nosso objectivo será debellar 
o déficit. Tentando fazel-o, não posso de modo algum 
querer desorganizar um serviço, que procurei sempre 
distinguir e honrar. 

Não proporei simplesmente emendas de 
reducção. Entendo que, a par da reducção, devem vir 
outras medidas auxiliares, medidas de organização, de 
maneira que o serviço tenha a precisa e conveniente 
efficiencia. 

E’ escusado dizer, portanto, ao nobre Duque de 
Caxias que não me anima um espírito hostil neste 
negocio, quando vejo diante de mim interesses de tão 
alta monta, que reclamam o auxílio do patriotismo de 
todos que teem assento nestas cadeiras. 

Não tratarei da questão política e nem fallarei da 
existência do gabinete, limitando-me a este respeito a 
dizer ao nobre duque que, se S. Ex. errou, como 
parece ter confessado na outra câmara, é de bom 
conselho, exige a sabedoria que não persista no erro 
por mais tempo. Todavia, deixo isto ao alvitre de S. Ex. 
e o procedimento do gabinete não será parte para que, 
tratando-se de um objecto desta ordem, eu deixe de 
sugerir as considerações que porventura possa fazer, 
pela necessidade que tive em algum tempo de applicar 
a minha attenção sobre taes matérias. 

Não é novidade aquillo que vou apresentar; são 
idéas que por mais de uma vez tive occasião de trazer 
ao conhecimento do senado; são bases que offereço 
para uma discussão, que póde ser proveitosa e 
encaminhar-se a uma solução útil. Tenho de offerecer 
uma série de emendas, que formam um systema. 

A primeira é a reducção da força a 14,000 
homens. E’ rigorosamente uma subemenda ao § 2º 
substitutivo da proposta, em que proponho: – «em vez 
de 15,000, diga-se – 14,000 praças de pret em 
circumstancias ordinárias.» – O mais como no artigo. – 
Esta subemenda, em relação á proposta em que se 
pedem 16,000 praças, deve trazer-nos uma economia 
de 584:000$. Eu o demonstro. 

A despeza com cada soldado não póde custar 
menos de 800 rs. diários, se attendermos que, além do 
soldo, da etapa e da gratificação, tem-se de despender 
com seu fardamento, equipamento e armamento. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Custa 
mais. 

O SR. PARANAGUÁ: – Custa mais, diz-nos o 
nobre ex-ministro da guerra. Então o meu calculo 
ainda fica aquém da verdade; fica, pois, fóra de 
questão que a reducção proposta deve dar em 
resultado 584:000$. Não quero por mim, não sendo 
governo, tomar a responsabilidade de uma reducção 
maior; quero proceder com toda prudência, com toda 
segurança. 

Vou demonstrar que esta reducção é possível, 
sem detrimento do serviço público. E admira que, 
quando o nobre ministro da marinha, pela sua 
repartição, propõe uma reducção do pessoal de cerca 
de três mil e tantos indivíduos, a repartição da guerra, 
que dispõe de pessoal muito maior, de forças mais 
consideráveis, apesar aceite uma reducção tão exígua, 
como aquella que na outra câmara aceitou o nobre 
ministro. 

O SR. SARAIVA: – E quando nós precisamos 
mais de esquadra do que de exército. 

O SR. PARANAGUÁ: – Justamente. O Sr. 
ministro da marinha aceitou ou insinuou, por 
intermédio de sua commissão na outra câmara, as 
seguintes reducções: – Praças de marinhagem de pret 
dos corpos, em vez de 3.000 – 2.500. Corpos de 
imperiaes marinheiros, em vez de 3,414 – 3,114. 
Companhias de aprendizes marinheiros, em vez de 
3,600 – 2,000. Batalhão naval, em vez de 1,500 – 750. 
O total das reducções, propostas pela commissão, 
importa em 3,160 praças. Deve figurar, 
conseqüentemente, no orçamento da marinha uma 
reducção correspondente á despeza com o pessoal 
daquella repartição na razão da suppressão das 
praças, que deviam figurar nos quadros da marinha. 
Portanto, por analogia ou antes por maioria de razão, 
me parece que no ministério da guerra a reducção 
devia ser muito maior. 

E esta reducção, que proponho, não offerece o 
menor inconveniente, o que se demonstra pela 
experiência, tanto de tempos um pouco mais 
afastados, isto é, remontando-me ao anno de 1868, 
anno em que sahi do ministério da guerra, como a 
tempos mais modernos. Nesse anno o serviço fez-se 
no Império com dez mil e tantas praças... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – De guardas nacionaes. 
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O SR. PARANAGUA’: – ...de guardas 

nacionaes, porque quasi toda a força de linha tinha 
marchado para o theatro da guerra. Quero, porém, 
mostrar que a minha emenda não tende de modo algum 
a prejudicar o serviço. 

Em 1868 havia de 1ª linha do Império 4,163 
praças; de voluntários 908; da guarda nacional 5,391; 
somma 10,462. Metade desta força achava-se nas 
províncias de Matto-Grosso e do Rio Grande do Sul, 
províncias fronteiras, uma que tinha sido invadida pelo 
inimigo e outra que já o havia repellido do seu território. 

Devemos também tomar em consideração que, 
nessa época, os corpos policiaes da maior parte das 
províncias tinham marchado para a guerra. Marchou a 
polícia da Côrte, da Bahia, de Pernambuco e do Pará... 

UMA VOZ: – De Minas. 
O SR. PARANAGUA’: – ...emfim, de quasi todas 

as províncias do Império, tinham marchado os corpos 
policiaes, e entretanto o serviço se fez com o número 
de praças indicado, número que fica muito aquém 
daquelle que proponho na minha emenda. 

Mas, como a época era anormal, póde ser que o 
serviço não se fizesse com a regularidade que fora para 
desejar-se, e, pois, tomo uma época mais recente, com 
relação ao ministério do nobre senador pela província 
da Bahia, que hontem tomou parte no debate. E aqui 
venho em auxílio de S. Ex. e não contra o nobre duque; 
venho em auxílio do nobre senador contra o mesmo 
nobre senador; venho defendel-o das argüições que 
elle se fez a si próprio. 

O nobre senador pela província da Bahia, 
correndo, como membro da commissão, em defesa da 
proposta tal qual veio da outra câmara, entendeu que 
devia escurecer factos, que lhe são, aliás, muito 
honrosos. 

Em 1873 o serviço se fez com 14,000 homens. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – 16,000 homens. 
O SR. PARANAGUA’: – Bem; eu vou 

demonstrar que em 1873, como disse o nobre senador 
pela província da Bahia, que fica á minha direita, havia 
quatorze mil e tantas praças no nosso exército e só por 
isso estava previamente justificada a emenda que eu 
pretendia apresentar de combinação com meus 
honrados amigos, que dignaram-se honral-a com sua 
assignatura. 

Mas o nobre senador, membro da commissão de 
marinha e guerra, sahio logo ao encontro do nobre 
senador pela Bahia, recordando-lhe que nesse tempo 
havia guarda nacional destacada e, portanto, o serviço 
fazia-se não com 14,000 praças, senão com muito 
maior número. 

Ora, o número dessas praças da guarda nacional 
destacada em auxílio da força de linha era aquelle que 
vou mostrar, e nem sempre era exigido pelas 
necessidades do serviço. Poderei demonstrar isto á 
vista dos mappas, comparando a força então existente 
com aquella que existe hoje nas províncias, 

onde havia maior número de guardas nacionaes em 
serviço de destacamento. 

Aqui tenho diante de mim um mappa 
demonstrativo da força da guarda nacional chamada ao 
serviço de destacamento em 1873. 

Temos o total de 1,589 praças; mas note o nobre 
duque, lembre-se o senado que nessa occasião havia 
no Paraguay cerca de 2,000 homens, algarismo 
superior ao da força da guarda nacional, que foi 
chamada para substituir essa lacuna. Hoje, que a força 
existente no Paraguay teve ordem de retirar-se e 
effectivamente recolheu-se ao Império, o motivo que 
reclamava o chamamento da guarda nacional 
desappareceu e o serviço póde ser feito com menos 
esses 2,000 homens, que é a força que lá estava. 

Portanto, o argumento do nobre senador 
desapparece. S. Ex. fez o serviço com um pessoal 
muito inferior áquelle de que consta a proposta; isto é 
em honra de S. Ex; é um facto que S. Ex. escureceu e 
que eu trato de avivar em honra sua. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Note que a guarda nacional em serviço 
ordinário fazia guarnições, como a desta cidade e 
outras, sem estar destacada. 

O SR. PARANAGUA’: – Devemos notar além 
disto que a força da guarda nacional nem sempre era 
chamada por necessidade muito justificada do serviço 
público; e, senão, vejamos. 

Na província das Alagôas, por exemplo, havia 
então 118 praças de linha de guarda nacional 384, 
somma 502. Entretanto o serviço hoje alli se faz com 
235 praças; portanto, a força de guarda nacional, então 
chamada, deve presumir-se, não exprimia uma 
necessidade urgente e indeclinável do serviço público. 

A província do Amazonas tinha 433 praças de 1ª 
linha e 247 de guarda nacional; portanto, 680 praças. O 
serviço hoje alli se faz com 429 praças. 

Esse accrescimo, pois, da força da guarda 
nacional então existente, argumento que foi invocado 
pelo nobre senador pela Bahia, perde um pouco de sua 
autoridade para esta discussão, porque se demonstra 
que não o justificam as necessidades ou conveniências 
do serviço público, visto como na mesma província hoje 
ha apenas 429 praças. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – O serviço se faz 
bem ou mal? 

O SR. PARANAGUA’: – No Maranhão, entre 
força de linha e guarda nacional, havia em 1873 980 
praças, porque eram 480 de guarda nacional e 500 de 
tropa de linha, e o serviço alli se faz actualmente com 
561 praças. Portanto, esse augmento de força, pelo 
chamamento da guarda nacional ao serviço de 
destacamento, não exprimia uma necessidade 
indeclinável do serviço público. 

Assim, o argumento do nobre senador pela 
Bahia, membro da commissão, perde toda a sua força, 
ainda que não se désse o facto da existência no 
Paraguay da divisão que hoje recolheu-se ao Império 
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Está visto, pois, que a reducção, que proponho 

na minha emenda, em nada offende ou prejudica o 
serviço público, quer a consideremos em relação á 
1868, época anormal, quer a consideremos em relação 
ao anno de 1873, época normal, e quando tínhamos 
necessidade de uma força respeitável, porque não 
estavam ainda os tratados definitivos de paz 
assignados entre os nossos vizinhos, não estava ainda 
assegurada a paz entre o Paraguay e a Confederação 
Argentina, tínhamos necessidade de uma força de 
occupação na república do Paraguay; as 
circumstancias não eram, como as actuaes, de perfeita 
paz e harmonia com os nossos vizinhos, circumstancias 
que não se podem deixar de tomar em muita 
consideração, quando se trata de fixar força, isto é, 
saber as relações em que estamos com os povos que 
nos cercam, saber se essas relações estão em melhor 
pé do que estavam quando o serviço se pôde fazer com 
14,000 praças, tendo-se 2,000 fóra do Império. 

A economia que deve resultar dessa reducção, 
que fica assim justificada, importa em 584:000$, que 
offereço ao nobre duque para fazer face ao déficit. 

Não é tudo. 
As emendas que apresento devem trazer uma 

economia de 2,300:000$, Algumas teem effeito 
prompto, outras mais remotamente, porque não quero 
desorganizar o serviço; mas, pelo contrário, desejo que 
o serviço se organize de modo que seja o mais 
proveitoso possível. 

Tenho por conveniente a distribuição da força em 
quatro grandes divisões: ao norte, no centro, ao sul do 
Império e em Mato-Grosso. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – São quatro grandes estados-maiores. 

O SR. PARANAGUA’: – Sim, senhor; são quatro 
grandes estados maiores; mas as economias, que 
proponho no quadro da respectiva officialidade, dão 
para essa despeza, havendo ainda uma vantagem, não 
pequena para o thesouro, desde que se distribuir assim 
a força e forem organizadas convenientemente as 
divisões, porque eu entendo que o exército deve-se 
organizar na paz, como se estivéssemos em guerra, de 
sorte que, a um signal dado, elle possa mover-se com 
seus estados-maiores. 

Ninguém sabe disto melhor do que o nobre 
duque e aquelles generaes que tiveram o commando 
do nosso exército, antes de S. Ex., no Paraguay, que se 
viram na necessidade de organizar o exército diante do 
inimigo. 

Desta maneira as guerras procrastinam-se, e os 
paizes como o nosso, que não estão preparados 
convenientemente, sujeitam-se aos revezes e ás 
sorprezas, de que fomos victimas em Matto-Grosso e 
no Rio Grande do Sul, e ha outros desastres, que por 
certo não soffreriamos, se estivéssemos com o exército, 
embora pequeno, porém convenientemente organizado, 
que se pudesse mover ao primeiro acêno do chefe. 

É, portanto, necessário que, para evitar estes 
grandes inconvenientes, o exército receba na paz a 
organização precisa, de sorte que em um momento 
dado possa pôr-se em movimento, em actividade 

com os officiaes que inspiram confiança aos soldados, 
que conhecem o pessoal e material de guerra, que o 
teem preparado. É isto muito conveniente, tanto mais 
quanto essa organização deve dar em resultado uma 
economia para os cofres públicos 

A nossa officialidade dos differentes corpos 
arregimentados e mesmo dos corpos especiaes não 
está em proporção com a força decretada, nem mesmo 
com o plano de estado completo do nosso exército; 
porque ordinariamente, em todos os paizes, regula a 
proporção da officialidade na razão de 3%; entretanto, 
segundo o plano da última reforma, essa proporção é 
de cerca de 6% e talvez mais, se incluirmos os officiaes 
dos corpos especiaes. 

Tudo isto demonstra a necessidade de uma 
reorganização do exército e de uma alteração no 
quadro da respectiva officialidade; porque ha mesmo 
nessa hierarchia militar postos que não teem funcções 
próprias e que podem perfeitamente ser supprimidos, 
facilitando-se assim os accessos e não se prejudicando 
em nada o serviço público. E’ por isso que eu proponho 
um additivo neste sentido. 

Talvez seja conveniente que eu leia todas as 
emendas que proponho, para o nobre duque e o 
senado comprehenderem o systema sobre que 
assentam as fracas considerações que tenho a honra 
de submetter ao seu illustrado critério. Já li a 1ª parte 
das emendas; lerei agora os artigos additivos, que terão 
na lei o seu logar conveniente, e que teem de 
opportunamente ser submettidos á discussão. (Lê) 

Estas emendas, como vê o nobre duque, 
constituem um systema, consagram aquellas mesmas 
bases, sobre as quaes já tive occasião de ouvir o nobre 
duque e a outros generaes que igualmente tinham 
experiência da guerra, pedindo-lhes o seu parecer. 

Na sessão de 22 de Julho de 1867 apresentei 
estas mesmas idéas em um discurso proferido na 
câmara dos Srs deputados, visto como tinha no meu 
relatório pedido autorização para reorganizar o exército, 
não uma autorização vaga e illimitada, porém restricta, 
como convém que sejam as autorizações dadas pelo 
poder legislativo, porque ellas importam uma 
delegação. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Eu agradeço. 

O SR. PARANAGUA’: – O nobre duque 
agradece rejeitando... Eu pediria a S. Ex., tão versado 
nesses assumptos e seguramente a pessoa mais 
competente que reconheço nessa matéria, que não 
désse sua opinião sobre as emendas antes de serem 
publicadas e antes de S. Ex. ter meditado sobre ellas e 
formado um juízo seguro. Uma resposta prompta e 
immediata do nobre duque ou de algum de seus amigos 
poderia parecer uma repulsa, embora menos 
conveniente e acertada. E’ preciso que a idéa seja 
examinada O nobre duque com o estudo e experiência 
que tem desta matéria, poderá fazel-o em pouco tempo, 
tendo comprehendido todo o systema e calculado os 
seus effeitos. E’ por isso que não exijo de S. Ex. uma 
resposta prompta, assim 
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como não esperava receber um agradecimento tão 
peremptório, em que se insinua uma recusa. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E' a autorização para reorganizar o 
exército que eu agradeço. 

O SR. PARANAGUÁ: – Eu apresento as minhas 
idéas; o nobre duque póde apresentar outras melhores, 
mais efficazes. Não sou mesmo pessoa competente, 
reconheço-o: é pela necessidade que tive de applicar 
minha attenção a esses assumptos em uma época 
afflictiva para o paiz, que me aventuro a offerecer essas 
idéas, sujeitando-as á correcção daquelles que podem 
melhor desenvolvel-as. 

Prosseguirei, portanto, na demonstração das 
economias e das vantagens que para o serviço devem 
resultar das emendas propostas. Com a suppressão de 
oito marechaes de campo teremos a economia de 
68:272$; mas, como se augmentam dous tenentes 
generaes, 25:112$, e quatro brigadeiros, 26:712$, essa 
despeza sobe a 51:824$, que, deduzidos dos 68:272$, 
que era a economia resultante da suppressão dos 
postos de marechaes de campo, deixa ainda a 
economia de 16:448$000. Eu autorizo mais por uma 
dessas emendas a refundir os corpos de estado-maior 
de 1ª classe, do estado-maior de artilharia e de 
engenheiros em um só corpo com duas secções 
distinctas. O corpo de estado-maior de 1ª classe tem 
funcções especiaes e póde formar uma secção; mas os 
outros, cujas funcções são similares, podem formar 
uma só secção technica sem inconveniente para o 
serviço público. 

Podem-se supprimir com vantagem os tenentes 
do estado-maior de 1ª classe, o que dará a economia 
de 39:540$; assim como da suppressão do estado-
maior de 2ª classe resultará a economia de 
135:602$000. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E quem fará o serviço? 

O SR. PARANAGUÁ: – E’ uma creação que só 
existe entre nós. 

A repartição do corpo ecclesiastico despende 
hoje 144:619$; pela reorganização que indico o serviço 
póde-se fazer com 100:000$000. 

Eu entendo que se deve tirar a este corpo todo o 
caracter militar. 

A reforma ultimamente feita foi sem utilidade, 
trouxe somente augmento de despezas. (Apoiados.) O 
serviço continúa a se fazer nas mesmas, senão em 
peiores condições. 

A organização do corpo ecclesiastico com 
capellão-mór, coronel, tenente-coronel e major, 
capitães e alferes, que não teem funcções próprias, não 
tem razão de ser, é inconveniente. Um sacerdote tem 
categoria igual á dos outros; não deve ter por 
superiores senão os que existem na sua ordem e 
conhecem os costumes do seu instituto. 

Não sei que vantagem houve em crear-se este 
corpo com distinctivos e graduações militares, quando 
estas, em vez de elevar o padre, como que o abatem, 
porque o padre deve se apresentar ao soldado, não 
como uma autoridade, mas como um missionário, o 
director de sua consciência, como 

aquelle que lhe vem trazer a palavra da consolação e 
conforto e avivar as doutrinas que deve ter em 
lembrança, separado, como está, da família, quasi um 
exilado! Convém que o padre não lh’as deixe perder de 
vista, acompanhando-o em toda parte em que as suas 
palavras possam influir sobre a sua consciência e ao 
mesmo tempo confirmal-o na disciplina militar, no 
cumprimento do dever. Disto não se curou na reforma. 
Note-se mais, como tive occasião de ponderar na 
sessão do anno último, – a difficuldade com que lutam 
os capellães do exército pela necessidade que teem de 
renovar a jurisdicção toda vez que os corpos teem de 
mover-se de um para outro logar. 

A jurisdicção que lhe é conferida pelo diocesano 
não se estende além dos limites da diocese; toda vez 
que o corpo tem de mover-se de uma província para 
outra, ha necessidade de renovarem-se os poderes. 
Era, portanto, de toda a conveniência que obtivéssemos 
da Santa Sé para o capellão-mór ou para o capellão 
geral, que é a entidade que estabeleço pela minha 
emenda, uma jurisdicção independente, de sorte que os 
poderes transmittidos aos capellães do exército não 
tivessem necessidade de uma continua renovação, que 
muitas vezes embaraça e entorpece a marcha do 
serviço e traz mesmo, como vimos ultimamente, 
inconvenientes que não sei como foram resolvidos. 

Alludo aos inconvenientes que se deram com os 
capellães que acompanhavam nossa divisão do 
Paraguay, porque a autoridade do padre Maiz, 
governador daquelle bispado, como sabe o nobre 
ministro da guerra, não era reconhecida. Tendo 
fallecido o preposto da Santa Sé, não foi julgada regular 
a nomeação do padre Maiz, por elle feita in articulo 
mortis; e os nossos capellães não tinham, portanto, de 
quem receber a jurisdicção. 

Parece-me, pois, de toda a conveniência a 
creação de um capellão geral ou mesmo de um vigário 
geral para o exército, mediante accordo com a Santa 
Sé. O serviço não tinha senão a lucrar com essa 
organização, dando-se a nosso clero castrense a 
devida organização. Em toda parte assim se tem 
procedido, obtendo essa autorização da Santa Sé os 
paizes catholicos, e dos respectivos consistórios os 
paizes protestantes. A boa marcha do serviço público 
exige uma providência neste sentido, e eu confio que o 
nobre duque não desprezará a idéa. 

E' de uma grande vantagem centralisar-se a 
superintendência desse serviço em um chefe, como é o 
capellão geral, comprehendendo ao mesmo tempo os 
capellães que servirem na marinha e na guerra. Ha na 
Hespanha um capellão geral, que superintende, tanto 
na armada como no exército, e é uma grande dignidade 
no paiz. 

Na suppressão do posto de 2º cirurgião, que 
póde-se fazer sem inconveniente do serviço público, 
porque não sei o que o 2º cirurgião faça que não possa 
fazer o 1º, ha uma economia de 159:470$000. 

Também não haverá inconveniência no serviço 
público, se os cirurgiões se restringirem ao mister que 
lhes é próprio, para não se dar o que acontece aqui na 
Côrte, de haver em um corpo sete médicos, por 
exemplo, somente para darem baixa para o hospital 
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áquelles que se apresentam doentes. Isto póde fazer 
qualquer official de Estado. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E o mais que elles fazem agora? 

O SR. PARANAGUA’: – Se os médicos e 
cirurgiões forem tratar unicamente os doentes nos 
hospitaes e nas enfermarias, não teremos necessidade 
de augmentar o número dos contratados. A despeza 
com os contratados, a qual creio que anda por sessenta 
e tantos contos de réis, póde-se economisar, uma vez 
que esses cirurgiões limitem-se a exercer sua profissão 
nos hospitaes e nas enfermarias. 

Quando ha enfermarias no corpo, comprehende-
se bem que o cirurgião ligado ao batalhão ou regimento 
possa prestar relevantes serviços; é o médico, por 
assim dizer, da família, conhece os indivíduos; mas, 
não havendo essas enfermarias, havendo hospitaes e 
enfermarias avulsas, parece me que basta que o official 
de estado mande para o hospital o indivíduo que se 
apresentar doente, porque para chamarmos médico á 
nossa casa não precisamos de que um outro médico 
venha dizer que é preciso que o doente se trate. Isto é 
negócio evidente; quem se queixa e apresenta signaes 
visíveis de uma enfermidade, deve baixar ao hospital e 
para isto é sufficiente o official de estado. 

Por conseguinte, além da economia que resulta 
da suppressão do posto de 2º cirurgião (159:470$), 
temos, se o serviço for regularmente feito, a economia 
resultante da dispensa dos cirurgiões contratados, isto 
é, mais sessenta e tantos contos de réis. A suppressão 
dos tenentes coronéis dá em resultado a economia de 
148:634$. O tenente-coronel não tem funcções 
próprias: commanda como commanda o coronel; por 
conseguinte póde-se effectuar a suppressão desse 
posto sem nenhum inconveniente. Mas, como já 
indiquei na emenda a necessidade de crear-se mais um 
major para cada regimento, porque deve haver um para 
o material e outro para o pessoal, temos, a par da 
economia a que acabo de referir-me, um augmento de 
18:510$, que deduzidos daquella quantia dão um 
resultado, uma economia de 130:124$000. 

Com a suppressão de um alferes por cada 
companhia em tempo de paz, idéa que já foi por mim 
apresentada quando estive no ministério da guerra e 
que fiz converter-se em lei na fixação de forças 
daquelle anno, idéa, portanto, que reproduzo, assim 
como são reproduzidas todas as outras idéas que 
figuram nas minhas emendas e sobre as quaes já tenho 
discorrido mais de uma vez: com esta suppressão 
temos a economia de 312:000$, não contando com a 
vantagem para criados, que desapparece igualmente. 

Proponho também a revogação daquella parte 
da lei, que concerne aos camaradas. 

Com as gratificações que se dão aos officiaes 
para criados, despende-se annualmente 400:000$; esta 
quantia, se o fim da lei for attendido e observada a 
disposição fielmente, isto é, se não houver soldados 
que por qualquer título sirvam aos officiaes, 
continuando estes a perceber as suas gratificações, é 
insufficiente, porque não é possível que 

os officiaes os possam ter. Com effeito, dá-se aos 
capitães e subalternos na Côrte 20$ para criado e para 
os officiaes superiores 25$, quantia insufficiente para 
semelhante fim, sendo ainda mais insufficiente nas 
províncias, porque ahi se dá 15$ para os primeiros e 
20$ para os segundos. 

Portanto, se esta quantia é insufficiente – o que 
póde dar em resultado servirem as praças da mesma 
fórma ou com pequena differença – melhor é que se 
supprima, e com ella se faça a economia de 400:000$, 
restabelecendo-se o serviço dos camaradas. E mesmo 
porque não sei se em tempo de guerra seria 
conveniente e se achariam criados que quizessem 
marchar para a guerra. Em todo o caso seria um 
elemento estranho, um elemento heterogêneo que se ia 
introduzir no exército, o que não é de bom conselho; 
poderiam ser outros tantos espiões! Como quer que 
seja, são sempre indivíduos estranhos, que iriam 
perturbar a disciplina e regímen dos corpos. Portanto, 
me parece que esta economia também está bastante 
justificada, assim como o está a suppressão que 
lembrei. 

Proponho também um additivo a respeito dos 
arsenaes. Não sei se terá cabimento aqui ou mais, 
propriamente no artigo relativo ao orçamento; mas, 
como quer que seja, é uma autorização que offereço e 
que será aceita ou não pelo nobre duque. Em todo o 
caso, cumpro eu o meu dever apresentando idéas, de 
que estou convencido, sem espírito de hostilidade, com 
o desejo de servir ao meu paiz. 

Os arsenaes entendo que devem servir 
unicamente para o fabrico do material de guerra, 
espingardas, bocas de fogo, em summa do armamento; 
entretanto nos nossos arsenaes se fabricam muitos 
outros objectos. Na sessão última tive occasião de 
examinar e discutir minuciosamente este assumpto, 
mostrando o augmento extraordinário que resultou nas 
despezas públicas com a última reforma dos arsenaes. 

Assim, nos arsenaes, unicamente se precisa 
destas officinas: fundição, construcção, fabrico de 
armas; tudo mais deve-se comprar fóra. Desta maneira 
teremos de supprimir muitas officinas. Por exemplo: a 
de serralheiros, com que se gastam 69:000$; a de 
carpinteiros, com que se gastam 31:950$; a de latoeiros 
27:450$; a de correeiros 20:700$; a de alfaiates 
20:700$; a de pintores 16:200$; importando todas estas 
suppressões em 186:000$000. 

Estou persuadido de que, comprando-se fóra os 
objectos para que são instituídas estas officinas, haverá 
mais economia do que mantendo este pessoal, 
augmentando-se assim o funccionalismo no paiz... 

O SR. SARAIVA: – Foi para isto que se crearam 
as officinas. 

O SR. PARANAGUA’: – ...e não se obtendo um 
serviço correspondente nem tão perfeito, como será 
aquelle que ha de se fazer mediante a concurrencia. 

Proponho também a suppressão dos arsenaes 
das províncias da Bahia, Pernambuco, Pará e Rio 
Grande do Sul, o que dará em resultado a suppressão 
correspondente da despeza de 249:573$. Entendo que 
estes arsenaes são desnecessários, porque 
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que elles não teem os machinismos indispensáveis 
para a construcção do material de guerra. 

Não os teem para fundição de bocas de fogo, 
para se fabricarem os utensis necessário ao exército, e, 
a tel-os imperfeitos, fora melhor supprimil-os, porque 
elles não correspondem á sua instituição. Além disso 
com a facilidade actual de communicações, estando o 
arsenal da Côrte tão bem montado, podem ir daqui 
estes objectos sem inconveniente algum para o serviço 
público. 

Também proponho a suppressão dos 
laboratórios das províncias. Estes laboratórios servem 
para fazer vellas mixtas, morrões e objectos que só 
teem applicação ao armamento antigo. Ora, todos estes 
objectos podem ser fornecidos pelo laboratório central, 
dando-se, porém, algum desenvolvimento ao da 
província de Mato-Grosso, para onde não são tão fáceis 
as communicações. 

O laboratório do Rio Grande do Sul tem 
machinas para munições de armas retro-carga, mas 
não tem para espoletas e para outros artifícios 
modernos. Depois, a facilidade das communicações, 
como disse, não impede que a força alli estacionada 
seja fornecida pelo arsenal da Côrte, que acha-se muito 
bem montado; e este estabelecimento, tendo assim 
uma applicação mais conveniente, ficará em melhores 
condições. 

Já vê o nobre ministro que as emendas que 
apresento de supressão não vão de modo algum 
prejudicar o serviço e tendem pelo contrário a 
aperfeiçoal-o, a melhoral-o. Póde ser que esteja em 
erro, S. Ex. o demonstrará; em todo caso creio que faço 
um serviço, apresentando estas considerações e – o 
que mais é – a base para o debate. 

Ha também uma emenda relativa á suppressão 
do curso do Rio Grande do Sul; entendi que devia 
proceder cautelosamente neste assumpto. Da outra 
câmara veio uma emenda autorizando o governo a pôr 
de accôrdo aquelle curso com a escola militar da Côrte; 
eu apresento uma subemenda, autorizando o governo 
para isto ou, o que me parece melhor, a supprimir esse 
curso. A escola do Rio Grande do Sul já foi supprimida 
duas vezes, e não resultou dahi grande inconveniente. 

Ora, nós estamos em circumstancias críticas; 
aquellas economias que se puderem fazer sem damno 
do serviço público entendo que devemos realizal-as. A 
despeza que se terá de fazer para pôr o curso do Rio 
Grande de accôrdo com a escola militar, póde ser que 
avulte e não pouco. Alli os professores são de 
commissão; e, o que constitue uma anomalia, exige-se 
apenas como preparatórios o portuguez e o francez, ao 
passo que para a escola militar, além desses 
preparatórios, exige-se o inglez, a geographia e a 
história; de sorte que os officiaes que já vem com o 
curso da arma do Rio Grande do Sul, em vez de se 
matricularem no 3º anno da escola militar, vão para a 
escola de preparatórios. Mas, tendo-se de estabelecer 
no mesmo pé o curso do Rio Grande, teremos talvez de 
crear alli uma escola annexa de preparatórios, como 
aqui na escola militar; ter-se-ha de crear alli mais três 
professores ou então terão esses officiaes de ir 
frequentar os lyceos. 

Isto seria contrário á disciplina; não me parece 
conveniente. Demais não ha somente esta differença; 
aqui estuda-se cálculo differencial e integral e 
fortificação permanente, estudo que alli não ha, de sorte 
que vem esses officiaes do curso do Rio Grande com 
menos conhecimentos do que aquelles que se habilitam 
na escola militar. 

E, pois, para desapparecer esta anomalia, foi 
apresentada a emenda da câmara dos Srs. deputados; 
mas além das considerações que apresentei, accresce 
que não é urgente a necessidade da conservação 
daquelle curso, que já foi supprimido mais de uma vez. 
Se, pois, a só escola central habilitava outr'ora 
engenheiros civis e militares, dava engenheiros para as 
obras e districtos militares, que iam servir no exército, 
não é muito que em épocas críticas, como aquella que 
atravessamos, dispensemos também a escola do Rio 
Grande para, em melhores tempos, ser restabelecido 
alli o ensino nas condições em que deve estar. Esse 
ensino, como está montado, não parece satisfazer ás 
necessidades do serviço público. 

No caso contrário, talvez eu não propuzesse a 
sua suppressão, mas, como ha necessidade de uma 
reforma para que o curso preencha os fins da sua 
instituição, digo que melhor fôra supprimil-o e guardar 
essa reforma para occasião mais conveniente, para 
melhores tempos. 

Creio haver justificado as emendas que tive a 
honra de submetter ao illustrado critério do nobre duque 
de Caxias e á sabedoria do senado; mas antes de 
concluir, ainda com relação á 1ª emenda, eu não quero, 
se bem que viesse em auxílio do nobre duque, deixar 
de chamar sua attenção para um abuso que se dá 
actualmente, que não póde passar desapercebido, e 
acerca do qual espero que o nobre duque me dará 
razão, procurando fazel-o desapparecer. 

Eu desejo que o nobre duque me informe se 
estamos em circumstancias extraordinárias, em paz ou 
em guerra, para que eu possa comprehender a razão 
do augmento da força contra as prescripções da lei. Se 
é um attentado cobrar o imposto, tirar dinheiro da 
algibeira do contribuinte, sem uma lei que o decrete, 
abuso não menos flagrante, não menos clamoroso, é 
chamar ao serviço das armas indivíduos em maior 
número do que aquelle que a lei tem prescripto em 
circumstancias ordinárias. 

Se, porém, as circumstancias são 
extraordinárias, se estamos ameaçados de alguma 
guerra, então eu absolverei o nobre duque e darei por 
justificado o excesso de força, que se nota no mappa 
de distribuição. 

Pela lei vigente a força do exército está fixada 
em 16,000 praças; entretanto pelo mappa da 
distribuição das forças pelas províncias vê-se que ha 
em armas 17,035 praças; tudo quanto excede ao 
número fixado é uma illegalidade, e esses mil e tantos 
homens que figuram no mappa que marca o número de 
praças para que o governo está autorizado, soffrem um 
constrangimento illegal. 

Como se justifica esse excesso de força, quando 
os mappas annexos ao relatório do nobre duque dizem 
que houve 1,800 recrutados? 
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Se foram tantos esses engajados e voluntários, 

perto de 4,000 homens, facto realmente extraordinário, 
que excede em muito a minha espectativa e creio que a 
espectativa geral, e que é preciso ser estudado para se 
conhecerem as suas verdadeiras causas; como se 
explica um tal excesso de força? 

Porventura sómente novecentos e tantos 
indivíduos, de que dão notícia os mappas, acabaram 
seu tempo de serviço? 

Eu creio que não; entre dezesete mil e tantos 
homens é de crer que não foram só 900 os que 
concluíram seu tempo de serviço. Então eu appello 
para o nobre duque e o conjuro para que apresse a 
baixa desses indivíduos. E se não ha praças nessas 
condições mande S. Ex. relaxar do serviço aos últimos 
recrutados, porque estão soffrendo um constrangimento 
illegal em sua liberdade... 

O SR. SARAIVA: – Principalmente os que foram 
recrutados depois das ordens. 

O SR. PARANAGUÁ: – ...sendo de mais muitos 
recrutados depois das ordens. 

Eis aqui o mappa demonstrativo da distribuição 
actual das praças do exército pelas províncias com 
indicação dos officiaes, formando a força do Império; o 
número total das praças é de 17, 035. 

O SR. JUNQUEIRA: – Devem-se tirar as 
companhias de depósito. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – A data do mappa? 

O SR. PARANAGUÁ: – Quatorze de Dezembro 
de 1876. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Dahi para cá? 

O SR. PARANAGUÁ: – São as datas que nós 
temos. O que eu quero dizer é que o mappa revela um 
excesso, e isto é uma illegalidade, salvo se a fixação de 
forças é uma ficção, se pretende-se seguir a respeito 
della a mesma prática abusiva que temos levado com 
os orçamentos, não fazendo caso das prescripções do 
corpo legislativo. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ preciso deduzir desse 
mappa as companhias de depósito, e então ficam 
somente as 16,000 praças. 

O SR. PARANAGUÁ: – O nobre senador pela 
Bahia, nos seus relatórios, dizia-nos francamente qual o 
algarismo da força existente; mas no relatório do nobre 
duque não se acha essa indicação; quiz saber quantas 
praças tinha o exército e não encontrei. 

Diz o relatório do nobre duque: 
«A força actual do exército distribuída pelas 

províncias consta do mappa organizado na repartição 
do ajudante general, que está junto.» Fui ver este 
mappa e achei o excesso que denuncio ao senado e ao 
paiz, esperando alguma explicação conveniente por 
parte do nobre duque ou a promessa de que esse 
abuso não continuará. 

O SR. JUNQUEIRA: – A explicação está na 
própria lei de forças, que autoriza o número de 16,000 
praças além das companhias de depósito. 

O SR. PARANAGUÁ: – O facto de concorrerem 
tantos voluntários contra a minha expectativa e creio 
que a espectativa de todos merece ser estudado. Se 
esse facto não revela falta de emprego e por 
conseqüência, se não é um symptoma assustador de 
miséria pública... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU’: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUÁ: – ...deveria tranquillisar-

nos, porque a lei última não teria de causar grandes 
vexames, pesando sobre as indústrias do paiz; cada um 
seguiria sua vocação própria, não haveria 
constrangimento ou desvio de inclinações para as 
profissões uteis, e o alistamento voluntário indicaria a 
escolha de uma profissão como outra qualquer. 

Mas, se esse facto, como alguns suppoem, 
provém da falta de trabalho, então é preciso que o 
governo olhe attentamente para isso. 

Eu não posso, além disto, deixar de encher-me 
de apprehensões quando vejo que indivíduos, talvez 
ociosos, vem refluir para as fileiras do exército, porque 
então teremos os perigos das tropas mercenárias, e 
não poderemos contar com o gráo de moralidade e 
elevação, que deve haver no exército. 

Em todo o caso, é um assumpto para o qual é 
mister que convirjam as nossas attenções, afim de 
estudal-o e providenciar convenientemente. 

Tenho justificado as minhas emendas e o nobre 
duque dará seu juízo sobre ellas amanhã ou em outro 
qualquer dia, porque não me darei por offendido se S. 
Ex. levar mais algum tempo para fazel-o. Desejo que o 
faça depois de detido estudo; comquanto eu reconheça 
sua proficiência e competência, todavia, como 
apresento uma série de emendas com os resultados 
previstos de cada uma dellas, com os algarismos 
indicados, seria conveniente que o nobre duque, 
confrontando essas medidas com o fructo de sua 
experiência, viesse orientar-nos no voto que devemos 
dar a este respeito. Se S. Ex. quizer, poderei destacal-
as e envial-as á commissão de marinha e guerra, para 
que haja sobre cada uma dellas um completo estudo. 

O que me parece menos conveniente é que, 
quando se apresentam idéas motivadas e 
desenvolvidas, sejam ellas recebidas com um simples – 
muito obrigado. Não esperava isto da parte do nobre 
duque. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – O muito obrigado referio-se a ter V. Ex. 
dito que me vinha ajudar. 

O SR. PARANAGUÁ: – A matéria dessas 
emendas, as idéas que tenho aqui expendido hoje são 
já conhecidas por V. Ex. e pelo senado, porque não fiz 
mais do que insistir e desenvolver aquillo que já tenho 
dito em outras occasiões. 

Como quer que seja, porém, julgo ter cumprido o 
meu dever e 

 
«desta gloria só fico contente.» 
 
Tenho dito. (Muito bem! Muito bem!) 
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Vão á mesa as seguintes 
 

EMENDAS 
 
Art. 1º da proposta. 
Subemenda ao § 2º (substitutivo) «Em vez de 

15,000, diga-se 14,000 praças de pret em 
circumstancias ordinárias.» O mais como está no 
paragrapho. 

Art. Additivo. 
O governo fica autorisado. 
§ 1º Para reorganizar o exército e alterar o 

quadro da respectiva officialidade, distribuída toda força 
em quatro grandes divisões, conforme julgar mais 
conveniente: 

N. 1. Na organização que der aos corpos 
especiaes supprimam-se oito marechaes de campo e 
augmentem-se dous tenentes-generaes, e quatro 
brigadeiros. 

N. 2. Refundam-se em um só corpo militar 
scientifico com duas secções os corpos do estado 
maior de 1ª classe, estado maior de artilharia e o de 
engenheiros, supprimidos os tenentes do 1º. 

Supprima-se igualmente o estado maior de 2ª 
classe. 

N. 3. O corpo ecclesiastico constitua uma 
repartição annexa de officiaes do culto, sem caracter 
militar, centralisada a superintendência do serviço em 
um chefe (capellão geral) a que ficarão igualmente 
sujeitos os officiaes do culto que servirem na armada. 

N. 4. No corpo de saúde supprima-se o posto de 
2º cirurgião; e nos outros corpos o de tenente coronel, 
augmentando-se, na cavallaria, um major em cada 
regimento. 

N. 5. Supprima-se, em tempo de paz, um alferes 
por companhia dos corpos arregimentados. 

§ 2º Os officiaes que ficarem sem logar no 
respectivo quadro em conseqüência da nova 
organização constituirão uma classe de supra-
numerários para preenchimento das vagas que se 
derem, na fórma da lei, passando os marechaes de 
campo a tenentes generaes graduados, e os tenentes 
coronéis a coronéis graduados. 

Artigo (additivo). Fica o governo autorizado a 
restabelecer os camaradas do exército, eliminados os 
criados de officiaes. 

Artigo (additivo). Fica o governo autorisado a 
reorganizar os arsenaes de guerra, reduzindo-os a um 
só na côrte, com as officinas próprias unicamente para 
o fabrico do material de guerra, estabelecendo-se 
depósitos nas províncias onde forneçam as divisões do 
exército. 

Extingam-se os laboratórios das províncias, com 
excepção do de Matto-Grosso. 

Art. 3º (Additivo.) Accrescente-se ao n. 2 o 
seguinte: 

«Ou para supprimil-o se julgar mais 
conveniente.» 

Paço do senado, em 30 de Abril de 1877. – J.L. 
da Cunha Paranaguá. – Z. de Góes e Vasconcellos. – 
Nabuco. – Saraiva. – Sinimbú. – T. Pompeu. – 
Visconde de Abaeté. – Nunes Gonçalves. 

Estando apoiadas na fórma do regimento, foi 
posta em discussão a que se refere ao art. 1º da 
proposta, ficando as outras reservadas para serem 
discutidas opportunamente. 

O SR. PRESIDENTE: – A primeira parte da 
ordem do dia devia ir até ás 2 1/2 horas, como declarei 
hontem e consta da acta; entretanto no jornal da casa, 
em vez de 2 1/2, sahio 2 horas. Deste engano póde 
resultar o inconveniente de haver sorpreza no debate, e 
portanto parece que devia-se passar á 2ª parte da 
ordem do dia; mas, como o nobre senador pelo 
Maranhão quer usar da palavra, continúa a discussão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, os 
dous membros da illustre opposição do senado, que 
tomaram parte nesta discussão, occuparam-se, o 
primeiro da política geral e o segundo especialmente da 
fixação das forças de terra, apresentando sobre esta 
matéria varias emendas, que justificou. 

O honrado senador pela Bahia que, como chefe 
do partido liberal no senado, encetou o debate, divisou 
signaes sinistros em nosso horisonte político, pela 
attitude manifestada na câmara por alguns deputados 
conservadores, que parecem descontentes em relação 
ao actual gabinete. Por essa occasião, o honrado 
senador fez o resumo das queixas dos amigos políticos 
do governo, e concluio que lavrava a anarchia, ou, pelo 
menos, serio descontentamento nas fileiras 
conservadoras. 

Sr. presidente, ainda nenhum adversário 
produzio justificação mais brilhante em favor do 
adversário, do que o honrado senador em relação ao 
actual presidente do conselho, quando recordou nesta 
casa o aparte do nobre duque na câmara dos 
deputados. 

Achou o nobre senador pela Bahia que S. Ex. 
tinha razão de sobra para mostrar-se pezaroso. Errei, 
disse o nobre presidente do conselho, quando vio um 
dos seus amigos levantar o pendão da revolta. Ha 
phrases de tal energia, de tanta eloqüência, que não 
podem ser fielmente interpretadas, que não admittem 
discussão. Passada a primeira impressão de desgosto, 
vemos o nobre duque, calmo e sereno, no seu posto de 
honra e se dous ou três conservadores se affastam do 
gabinete, vemos, em compensação, que a grande 
maioria do partido acompanha o seu venerando e 
patriótico chefe com a dedicação a que elle tem direito. 
Essa phrase, pois, Sr. presidente, que o nobre senador 
pela Bahia recordou, resume um passado de 
abnegação, de serviços e de glória, e abrange um 
presente todo de sacrifícios. 

Deixemol-a passar sem discussão, porque ella 
diz muito. E' que a pátria assim como a religião, teem 
seus Ecce-homo. 

Não é, Sr. presidente, uma quadra de 
pasmaceira esta que atravessamos, como aprouve ao 
honrado senador pela Bahia qualifical-a; bem ao 
contrário disto, é talvez uma das mais difficeis do actual 
reinado. E' um facto, que ninguém contestará, o 
progresso extraordinário, que tem feito o paiz estes 
últimos annos. Temos caminhado muito, e caminhamos 
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sempre. Pois bem, senhores, o progresso não se 
realiza sem abalo e sem perturbações próprias da 
rapidez com que elle se opéra. Estas perturbações, que 
podem escapar a muitos, mas que todos sentem, 
enchem de apprehensões aquelles que pensam sobre 
as cousas do paiz por amor do futuro. 

No meio deste progresso rápido na vida material, 
desse movimento extraordinário, que se opéra no 
mundo physico, os partidos políticos e os homens, que 
governam, não podem deixar de ceder á uma força 
estranha, que os impelle e os dirige, resultando disto a 
confusão nas relações recíprocas dos partidos e em 
toda a acção política do governo. O phenomeno, que 
determina o que vemos e occasiona as apprehensões 
de que nos achamos possuídos, é a corrente das idéas 
sociaes que, na transformação por que vae fazendo 
passar a sociedade, causa essas perturbações e impõe 
aos partidos as reformas exigidas pela civilisação, pelo 
progresso, obrigando-os a franquear as barreiras, que 
se haviam traçado. No meio deste movimento, os 
partidos históricos não se podem manter no mesmo 
terreno que antes lhes servia de arena; as exigências 
da sociedade, nas transformações por que vae 
passando, são outras e excedem a missão dos antigos 
partidos, que, enfraquecidos, não podem sustentar os 
programmas que formulam, sendo a cada momento 
substituídos por effeito de uma opinião pública, que 
ninguém sabe de onde vem. 

Esta transformação por que a nação está 
passando, altera essencialmente as suas condições 
econômicas. A modificação do trabalho e por 
conseguinte da propriedade, as novas relações, que 
procuram estabelecer-se e fixar-se, induzem-nos a 
cogitar em reformas que possam acarretar a maior 
somma de bem possível e combater os effeitos da 
ignorância e da pobreza. 

Estas perturbações, Sr. presidente, produzem e 
occasionam as recriminações, que reciprocamente se 
fazem os partidos; mas é minha convicção que as faltas 
de ônus, daquelles que estão no poder, sel-o-hiam 
também dos outros, se estivessem de posse das 
posições officiaes nas mesmas circumstancias. 

Não me admira, pois, que no seio do partido 
conservador se manifestem às divergências apontadas 
pelo honrado senador pela Bahia. 

Senhores, sinto ter occupado por alguns minutos 
a attenção do senado com estas observações, que me 
occorreram quando hontem fallava o nobre senador 
pela Bahia, que, illustrado como é, e tendo 
acompanhado, ha longos annos, os negócios do paiz, 
não vê senão pasmaceira. Denuncia-se um déficit do 
thesouro, falla-se em crise commercial; a lavoura geme 
e pede auxílios, o norte despovoa-se, enviando para o 
sul os seus braços: como dizer-se pois que estamos em 
pasmaceira? 

Quem é que, estudando os negócios públicos, 
não vê que estamos passando por uma grande 
transformação social? Quando a necessidade de 
reorganização tiver sido satisfeita, a vida política, 
abandonada como que a um pequeno número, voltará a 

predominar. Durante as crises como esta, o povo olha 
sempre com indifferença para os negócios públicos; 
contenta-se que não o incommodem, e vexem e que lhe 
deem segurança de vida e de propriedade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto mesmo é 
pasmaceira; indica falta de espírito público. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – São modos de vêr. 
Não me surpreendem, pois, Sr. presidente, essas vozes 
divergentes, que pintam o estado da nossa sociedade, 
e quão difficilmente podem os partidos actuaes 
satisfazer as suas exigências, sendo forçados a 
acompanhal-a nas suas transformações. 

O nobre senador pela província do Piauhy 
occupou-se, especialmente, da fixação das forças de 
terra. S. Ex., acompanhando os seus correligionários 
políticos da outra câmara, insiste na reducção da força, 
mas contenta-se com a reducção para 14,000 praças. 

O SR. PARANAGUÁ: – Elles queriam maior 
reduccão: 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Elles queriam, é 
certo, a reducção para 12,000 praças. Acompanha ao 
nobre senador pelo Piauhy o honrado senador pelo 
Amazonas, que julga sufficiente um exército de 4,000 
praças, e funda-se no precedente do anno de 1861. 
Mas, se não estou em erro, nessa época, além da força 
de linha, havia as companhias de pedestres, que 
subiam a mais de 1,100 praças. Além desta força, 
recordo-me que, não sendo ella sufficiente, chamou-se 
a guarda nacional a serviço de destacamento, e orçava 
por 4,000 o número de guardas destacados. Já se vê 
que, além de 1,100 praças das companhias de 
pedestres, que depois foram extinctas, a força de linha 
era auxiliada pela guarda nacional. 

A proposta primitiva do governo, fixando as 
forças de terra, foi, Sr. presidente, para 16,000 homens, 
mas o honrado presidente do conselho, entendendo-se 
com a commissão de marinha e guerra da outra casa 
do parlamento, reduzio a proposta a 15,000 praças; isto 
causou estranheza a um dos mais brilhantes talentos 
da opposição, que tirou desta alteração motivo para 
censurar o governo! «Calculastes mal; e a reducção, 
que aceitastes, de mil praças importa o reconhecimento 
da exageração do pedido.» – Merecia o nobre ministro 
da guerra tão acre censura, por haver aceitado a 
reducção de 16 para 15,000 praças? Se esta é a 
theoria da opposição, inútil é a discussão e nem ella 
deve esperar que o governo admitta emendas á 
proposta. 

O SR. PARANAGUÁ: – Se a minha emenda fôr 
aceita, não farei censura alguma. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – O facto da reducção, 
não exprime senão o desejo do nobre ministro da 
guerra de que se realisassem essas economias por 
todos reclamadas. Não lhe assenta, portanto, a pecha 
de leviano 

O SR. PARANAGUÁ: – Folgarei muito se 
concordarem commigo. 
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O SR. VIEIRA DA SILVA: – Foi desta maneira 

que a opposição na outra câmara recebeu a reducção 
da força de terra proposta pela commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E por isso não 
se quer mais? 

(Ha diversos apartes). 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Em épocas 

anteriores, a força de terra nunca deixou de ser fixada, 
pelo menos, em 13 mil homens. De 1850 a 1851 fixou-
se em 15 mil praças. Em 1855 a 1856, 20 mil praças; 
em 1856 a 1857, 18 mil, etc. Esta força foi 
constantemente auxiliada pela guarda nacional. 

Dizer-se que podemos ter um exército de 
voluntários, quando o governo precisar, porque assim 
aconteceu por occasião da guerra com o Paraguay, é 
esquecer a história do outro dia. E’ verdade, que a 
princípio acudiram voluntários, mas depois, foi a guarda 
nacional que agüentou com o peso do serviço militar, 
tanto dentro como fóra do Império. 

E occorro-me, Sr. presidente, por fallar na 
guarda nacional, que já pela lei que a organizou, tanto 
pela de 1831 como pela de 1850, existia no paiz a 
conscripção; pelo menos o seu gérmen acha-se já na 
organização da guarda nacional que pela sua instituição 
era obrigada a fornecer corpos destacados para o 
serviço de guerra e auxílio á tropa de linha. 

O que se exigia da guarda nacional, quando 
chamada a serviço de corpos destacados, exige-se hoje 
para a organização das forças de terra, desde que se 
não apresentassem voluntários, ou fosse o número 
delles insufficientes; então procedia-se á designação, 
segundo a classificação estabelecida na lei, 
principiando pela primeira classe, – a dos solteiros, e 
assim por diante. 

As províncias, pelo estado em que se acham 
devido á penúria dos seus cofres, o que tão 
concludentemente foi demonstrado na imprensa por um 
illustre deputado mineiro, não teem hoje renda 
sufficiente para as suas despezas ordinárias. Todas 
ellas, segundo se vê na obra O Brasil na Exposição de 
Philadelphia, obra que naturalmente se guiou pelas leis 
provinciaes da fixação da força policial, tinham 6,000 
praças de polícia, se bem me recordo, mas hoje não 
teem este número, porque teem sido compellidas a 
reduzil-o. 

Na minha província, vio-se que era impossível 
sustentar um corpo de polícia e a assembléa legislativa 
provincial teve de reduzil-o á metade. Por experiência 
própria, reconheci a impossibilidade de augmentar-se à 
força policial ainda com o auxílio de 30:000$, que o 
governo distribuio para aquella província, quantia que 
não dá para as despezas nem de uma companhia. 

Comprehendo que a força de linha não se 
destina para o serviço de polícia e de destacamentos, 
tanto que o acto addicional concedeu ás províncias 
corpos de polícia e as câmaras municipaes tinham uma 
guarda urbana ou esquadras de campestres, que muito 
auxiliavam o serviço da polícia local. Mas tudo isto não 
existe mais e quando muito mantem-se 

nas capitaes uma pequena força urbana, que é paga. 
Outr'ora este serviço municipal não era retribuído e 
pelas ordenações do reino o serviço policial era 
commettido á cidadãos, que taes eram os antigos 
quadrilheiros. 

Na Europa, além da guarda urbana de cada 
município, da polícia local, qualquer que seja a sua 
denominação, existe a gendarmerie. Temos, por 
ventura, um corpo de gendarmerie para auxiliar a 
polícia, quer provincial, quer municipal, força 
essencialmente móvel, e que o governo mande de uma 
província para outra, de um para outro município? Não 
temos nem força de polícia municipal, nem uma força 
de polícia provincial sufficiente para o serviço, e nem 
uma força policial geral, como por exemplo a 
gendarmerie. 

Por conseguinte, a necessidade obriga o 
governo, e quando digo governo, refiro-me tanto ao 
geral como ao provincial, a lançar mão da força de linha 
até para destacar no interior, para manter a ordem e a 
segurança individual e de propriedade nesses desertos, 
povoados por desertores, vadios e fugidos, nesses 
sertões onde difficilmente a acção do governo se 
poderia fazer sentir efficazmente, não sendo apoiada 
em uma força. 

Mas o serviço da tropa de linha, com effeito, não 
é esse. O serviço da tropa de linha é exercitar-se e 
preparar-se para sustentar a independência e 
integridade do Império quando ameaçadas por inimigos 
externos ou internos. 

Não se póde, portanto, dizer que não precisamos 
de soldados e que temos bastante patriotismo e tanto 
basta para nossa garantia. 

Senhores, não se deve facilitar. Citarei a Suissa. 
Este paiz não tem um exército permanente; mas 

estará desapercebido? Não, senhores. Todo suisso 
está prompto a pegar em armas quando fôr preciso; 
todo suisso está fardado, equipado, armado e 
exercitado, de modo que, se a confederação precisar 
de um exército, póde formal-o immediatamente, pondo 
em armas 200,000 homens. 

Temos apenas um pequeno exército 
permanente; mas onde estão as nossas reservas? 
Tínhamos a guarda nacional, que podia fornecer corpos 
destacados e assim mesmo, senhores, apezar de 
termos esta reserva, que aconteceu por occasião da 
guerra do Paraguay? Deu-se entre nós o mesmo que 
aconteceu nos Estados-Unidos. 

Nos Estados-Unidos havia um pequeno exército. 
UM SR. SENADOR: – De dezessete mil e tantos 

homens. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Os Estados do sul 

eram que forneciam o maior número de officiaes. Os 
habitantes destes Estados, pelas suas occupações, 
tinham mais exercício das armas, e mais disposições 
militares, e assim todos os elementos precisos para 
levantarem um exército com rapidez. O contrário disto 
acontecia nos Estados do norte, onde tudo faltava: 
soldados, officiaes, armamentos, e onde, portanto, teve-
se de crear tudo, e sobretudo de exercitar soldados 
para que podessem entrar em campanha, sendo os 
seus recrutas exercitados no campo. Foi isto 
exactamente o que se deu também entre 

 



18                                                               Annaes do Senado 
 

nós; fomos apanhados completamente desprevenidos; 
tivemos de crear tudo, de mandar vir armamentos, e foi 
então que vimos que não tínhamos, em summa, 
organização militar, e se quizemos soldados foi-nos 
preciso fazer exercitar os recrutas no campo. Convém, 
portanto, um exército, embora pequeno, que se 
empregue em constantes exercícios... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...convém, portanto, 

que tenhamos uma boa organização, organização a 
que chamam táctica. 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – A organização 

táctica do exército abrange as differentes armas de que 
elle se compõe: a infantaria, a cavallaria, a artilharia e 
também o corpo de engenheiros, segundo alguns. Esta 
organização táctica tem unicamente por fim manter a 
disciplina, exercitar soldados, etc. 

Além disto, senhores, não podemos dispensar as 
reservas, e peço ao senado licença para citar um facto 
notável. 

Pela paz de Tilsit, a Prussia foi obrigada a não 
ter um exército superior a 40,000 homens. Sharnhorst, 
porém, entendeu que convinha preparar um exército, a 
despeito das humilhantes disposições desse tratado. 
Que fez elle? Chamava 40,000 homens, exercitava-os, 
e ao cabo de seis semanas mandava-os embora e 
vinham outros. Em pouco tempo, a Prussia podia 
apresentar um exército de 200,000 300,000 homens. O 
exército prussiano, pois, compunha-se a de 40,000 
homens, mas por este systema a Prússia podia pôr em 
armas 300,000 homens exercitados e disciplinados. 

Não posso, pois, admittir a reducção da força, 
tanto mais que o governo, guiado pela experiência do 
nobre duque, não toma a responsabilidade de 
semelhante reducção. 

O nobre senador pela província do Piauhy 
propõe nos seus additivos reducções e uma 
reorganização, acreditando poder realisar uma 
economia de 2,000 e tantos contos. Não posso emittir 
opinião segura sobre os seus additivos, pois não faço 
parte da commissão de marinha e guerra, o que me 
habilitaria para melhor apreciar a sua proposta. Tendo o 
nobre ministro de fallar, elle o fará com a lealdade que o 
caracterisa e dirigido pela sua illustração, longa 
experiência, espírito de justiça e desejo de acertar, 
ninguém está mais habilitado para dizer quaes às 
emendas que convém aceitar, e as que se devem 
regeitar. 

Sr. presidente, tendo dado a hora, e não sendo, 
como o senado sabe, versado nestas matérias, 
aproveito-me disto para dar por concluídas as minhas 
observações sobre a fixação das forças de terra. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

LICENÇA 
 
Entrou em discussão a proposição da câmara 

dos Srs. deputados n. 52 do corrente anno, concedendo 
licença ao 2º escripturario da alfândega do Pará João 
Benevenuto da Silva Leão, com a emenda da 
commissão respectiva. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – A coherencia 
nos corpos legislativos é uma necessidade. Não 
devemos em uma sessão adoptar uma regra de 
conducta, e na mesma sessão ou na seguinte mudar de 
parecer. 

A câmara dos Srs. deputados tem autorizado o 
governo, nas suas proposições, a conceder aos 
empregados que justificam seu impedimento licença 
com todos os vencimentos; mas o senado, pela sua 
parte, tem se opposto a isso, emendando essas 
proposições no sentido de concederem-se aos 
empregados licenciados sómente seus ordenados. 

Entretanto, a respeito dos empregados das 
alfândegas, attendendo a que elles, além de ordenado 
tem a porcentagem, na última sessão legislativa, em 
mais de uma proposição vinda da outra câmara o 
senado adoptou a idéa de conceder as licenças a esses 
empregados com dous terços dos vencimentos, visto 
ser muito reduzido seu ordenado; seu maior vencimento 
provém da porcentagem. 

Não me interesso pela individualidade; não 
conheço o empregado de quem trata a proposição; 
acredito que merece o favor que lhe fez a câmara, dos 
Srs. deputados. Por certo que, se elle não tivesse 
causa que justificasse a licença que pede, a câmara 
não a consideraria. 

Levantei-me sómente para chamar a attenção 
dos nobres membros da commissão, afim de que hajam 
de offerecer uma emenda a esta resolução com o fim 
de pôr em harmonia as decisões deste anno com as 
dos antecedentes. A câmara dos Srs. deputados insiste 
na sua idéa de propôr a concessão de licença com 
todos os vencimentos; o senado tendo o anno atrazado 
feito algumas concessões com dous terços dos 
vencimentos á empregados da alfândega, attenta a 
razão de que ha pouco fiz menção, parece-me que não 
deve este anno mudar de opinião, e reduzir esse 
empregado a quem se concede licença para tratar de 
sua saúde, simplesmente ao ordenado. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Apoiado; concordo 
com V. Ex. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Se o nobre 
senador acha attendivel esta consideração, se o facto 
que eu allego é verdadeiro, como deve constar de 
nossa legislação e dos annaes, parece-me que não ha 
razão para mudarmos hoje de procedimento. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Meu voto não está 
consignado nesse parecer. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Refiro-me ao 
que se acha nestes papeis, que estão sobre a mesa; 
não sei se o nobre senador pensava do mesmo modo; 
em todo o caso, estimarei que faça a sua emenda. Eu 
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não a offereço; chamo simplesmente a attenção da 
commissão para o facto. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Seria melhor que V. 
Ex. offerecesse a emenda. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não tenho dúvida 
nenhuma em offerecel-a, porque, quando emitto uma idéa, 
é por estar convencido. 

Vae á mesa a seguinte: 
 

SUBEMENDA 
 
Em vez de com ordenado simplesmente – diga-se – 

com dous terços dos vencimentos. 
Em 1 de Maio de 1877. – D. de Carvalho. 
Foi apoiada e posta em discussão conjunctamente. 
O Sr. Vieira da Silva dá as razões porque não 

assignou o parecer, e declara votar pela emenda do Sr. 
Dias de Carvalho. 

Findo o debate, ficou encerrada por falta de número 
para votar-se. 

 
PROJECTO LETRA – E – DO SENADO 

 
Seguio-se a 2ª discussão do projecto do senado E 

do corrente anno, relativo á matrícula de estudantes na 
escola de medicina. 

O SR. CORREIA: – O nobre senador pela província 
do Espírito Santo, preoccupado com as constantes 
petições de estudantes, para que se lhes conceda a 
matrícula nos cursos superiores com dispensa de alguns 
preparatórios, entendeu dever apresentar este projecto, no 
louvável intuito de arredar das câmaras legislativas essas 
solicitações. Mas, S. Ex. não conseguio inteiramente o fim 
a que se propunha. 

Não recorrem sómente ao poder legislativo os 
estudantes que, em taes circumstancias, desejam 
matricular-se nas faculdades de medicina. 

Apresentam igual pretenção os que desejam 
frequentar outras faculdades; e por certo que a medida 
será imperfeita e parcial, se fôr como a propõe o illustrado 
autor do projecto. 

Esta consideração geral creio que convencerá ao 
senado da necessidade de ser ouvida sobre a matéria a 
commissão de instrucção pública, que já tomou a si a 
apresentação de outras medidas, que tem relação com o 
assumpto. 

Em uma das últimas discussões havidas no 
senado, o nobre relator da commissão declarou que não 
teria dúvida em apresentar um projecto revogando o 
decreto de 4 de Julho de 1864, que estende de 2 a 4 
annos o prazo para a validade das approvações em 
exames preparatórios. 

No projecto substitutivo que, a meu vêr, a illustre 
commissão deve apresentar, esta idéa póde ser 
contemplada. 

Mas, além da consideração geral que fiz para 
mostrar a conveniência de que sobre este projecto seja 
ouvido a commissão competente do senado, razões de 
outra ordem convergem para o mesmo fim. 

O nobre autor do projecto declara pura e 
simplesmente que o estudante que quizer matricular-se no 
1º anno da escola de medicina poderá fazêl-o sem prévia 
approvação em dous ou três dos preparatórios exigidos. A 
única condição que impõe é a de não se matricular no 2º 
anno sem approvação em todos os preparatórios. 

Como se vê, S. Ex. deixa ao arbítrio do estudante a 
escolha dos dous ou três preparatórios de que não fará 
exame, de maneira que póde deixar de parte exactamente 
os mais necessários para a conveniente freqüência do 
curso médico. 

Se S. Ex. tivesse especificado os preparatórios que 
poderiam ser dispensados para a matrícula do 1º anno, 
seria mais aceitável o alvitre; mas deixando a designação 
ao arbítrio do estudante, a medida menos conveniente me 
parece. E é esta a disposição do art. 1º do projecto. 

Em todo caso, quando se julgue que o projecto 
deve passar, não convém restringir a sua disposição ás 
escolas de medicina (apoiados.) 

Porque razão os estudantes que freqüentarem as 
escolas de medicina hão de poder matricular-se, sendo 
dispensados de 2 ou 3 preparatórios, á sua escolha, e 
igual vantagem não ha de ser concedida aos que 
desejarem frequentar o curso de direito, ou a escola 
polytechnica? 

Não vejo razão que justifique uma disposição só 
applicavel ás faculdades de medicina. Se o nobre autor do 
projecto, pelo conhecimento que tem do que é mais 
conveniente a essas faculdades, de uma das quaes foi 
distincto professor, julga que são excessivos os 
preparatórios exigidos para a matrícula, o seu projecto 
deveria ser concebido em outros termos; S. Ex. deveria 
fixar quaes os preparatórios indispensáveis, modificando 
nesta parte as disposições em vigor. Conservar, porém, os 
mesmos preparatórios e estabelecer que 2 ou 3 podem ser 
dispensados para a matrícula do 1º anno, contanto que 
não se verifique a matrícula no 2º, sem a approvação 
nesses exames preparatórios, é disposição que traz até o 
inconveniente de difficultar a tarefa dos estudantes que, 
com tal dispensa, freqüentarem o 1º anno médico. Bastam 
as matérias do curso para obrigal-o-a constante 
applicação, se quizerem habilitar-se devidamente para o 
satisfactorio desempenho das árduas funcções da 
profissão a que se destinam. 

Muito embaraçosa se tornará a sua posição se 
tiverem de applicar-se conjunctamente a duas ou três das 
matérias preparatórias. 

Levam-me estas razões a enviar á mesa um 
requerimento para que o projecto seja remettido á 
commissão de instrucção pública para completal-o do 
modo que tiver por mais acertado. 

Vae a mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que o projecto seja remettido á 

commissão de instrucção pública para dar o seu parecer, 
accrescentando as disposições que entender 
convenientes, com relação aos outros estabelecimentos de 
instrucção superior. – M. F. Correia. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual ficou 
adiada pela hora. 
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O Sr. Presidente deu para ordem do dia 2: 
1ª parte até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 

das matérias, cuja discussão ficou encerrada. 
Discussão do requerimento de adiamento do projecto 
do senado – E – relativo á matrícula de estudantes na 
escola de medicina, não excedendo do meio dia. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados, fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte ás 2 1/2 horas ou antes. – 2ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados do corrente 
anno. 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina de Amorim Peixoto e suas irmãs. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

44ª SESSÃO EM 2 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Pareceres da commissão de 

pensões e ordenados. – Ordem do dia. – Licença. – 
Votação. – Requerimento sobre o projecto E. – Forças 
de terra. – Discursos dos Srs. Saraiva e Junqueira. – 
Pensões. 

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

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 
Visconde de Abaeté, Silveira da Motta, Barão da 
Laguna, Chichorro, Barros Barreto, Barão de 
Camargos, Fausto de Aguiar, João Alfredo, Junqueira, 
Nabuco, Barão de Cotegipe, Conde de Baependy, 
Visconde de Muritiba, Silveira Lobo, Paranaguá, 
Mendes de Almeida, Luiz Carlos, Visconde de 
Caravellas, Fernandes da Cunha, Godoy, Visconde de 
Nitherohy, Vieira da Silva, Visconde do Rio Grande, 
Duque de Caxias, Barão de Maroim, e Teixeira Junior. 

Compareceram depois os Srs. Diogo Velho, 
Nunes Gonçalves, Ribeiro da Luz, Jobim, Cunha e 
Figueiredo, Jaguaribe, Zacarias, Uchôa Cavalcanti, 
Barão de Pirapama, Marquez de S. Vicente, Figueira de 
Mello, Sinimbú, Pompeu, Correia, Leitão da Cunha e 
Saraiva. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Paes de 
Mendonça, Antão, Visconde do Bom Retiro e Visconde 
do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abrio 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 

 
Pela proposição n. 53 de 9 de Abril próximo 

passado, enviada ao senado pela câmara dos Srs. 
deputados, é o governo autorizado para conceder um 
anno de licença com todos os vencimentos ao 
desembargador da relação do Recife, Anselmo 
Francisco Peretti, para tratar de sua saúde onde lhe 
convier. 

Com attestado médico justifica o peticionário o 
seu pedido. 

A commissão de pensões e ordenados entende, 
por essa razão, que se deve conceder a autorização 
pedida, restringindo-se, porém, o vencimento ao 
ordenado fixo, visto ser o que compete aos 
funccionarios que deixam o effectivo exercício na fórma 
das leis e das anteriores deliberações do senado. 

E’, portanto, a commissão de parecer que a dita 
proposição seja adoptada com a seguinte emenda: 

«Em logar de – com todos os vencimentos – 
diga-se: – com o ordenado simplesmente.» 

Paço do senado, em 1º de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Pela câmara dos Srs. deputados foi enviada ao 
senado em data de 19 de Abril próximo passado a 
proposição n. 60, tendo por objeto approvar a pensão 
mensal de 30 $, concedida por decreto de 30 de Agosto 
de 1876 a D. Claudina Francisca de Jesus Trindade, 
viúva do operário do arsenal de marinha da Côrte 
Maximiano Joaquim da Trindade, victima do 
desmoronamento occorrido em 27 de Março de 1873. 

O exame dos papeis annexos ao requerimento 
da agraciada convenceu a commissão de pensões e 
ordenados da justiça do acto do poder executivo, de 
que se trata, pelo que é a mesma commissão de 
parecer que a proposição seja adoptada. 

Paço do senado, em 1º de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. 

O major da guarda nacional da província de S. 
Paulo Joaquim Thomaz de Sant’Anna obteve do 
governo imperial, por decreto de 1º de Março próximo 
passado, a pensão de 50$ mensaes, em attenção ao 
seu estado valetudinário e aos bons serviços que 
prestou a bem da causa pública e da justiça. 

Sendo presente á commissão de pensões e 
ordenados a proposição n. 62 de 19 de Abril próximo 
passado, pela qual a câmara dos Srs. deputados 
approva o referido decreto, verificou a mesma 
commissão, pelo exame de vários documentos, que o 
peticionário acha-se na avançada idade de 85 annos, e 
que os serviços por elle prestados estão 
satisfatoriamente comprovados; é, portanto, a 
commissão de parecer que a dita proposição entre na 
ordem dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 1º de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 
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A commissão de pensões e ordenados, tendo 

examinado a proposição n. 64 de 19 de Abril próximo 
passado, pela qual a câmara dos Srs. deputados 
approva a pensão de 600$ annuaes, concedida por 
decreto de 30 de Novembro de 1876 a D. Leontina 
Teixeira de Marcelo, filha do fallecido conselheiro 
Sergio Teixeira de Macedo, em attenção aos serviços 
por elle prestados ao Estado, o reconhecendo a justiça 
desse acto do poder executivo, é de parecer que a dita 
proposição seja adoptada. 

Paço do senado, em 1º de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. –A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

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

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
LICENÇA 

 
VOTAÇÃO 

 
Votou-se e foi approvada, salvas as emendas, a 

proposição da câmara dos Srs. deputados n. 52 do 
corrente anno, concedendo um anno de licença ao 2º 
escripturario da alfândega do Pará, João Benevenuto 
da Silva Leão. 

Posta a votos a emenda da commissão, foi 
rejeitada. 

Submettida á votação a do Sr. Dias de Carvalho, 
foi approvada e adoptada a proposição assim 
emendada para passar á 3ª discussão. 

 
REQUERIMENTO SOBRE O PROJECTO – E – 
 
Proseguio a discussão do requerimento adiado 

sobre o projecto – E – do senado, do corrente anno, 
relativo á matrícula de estudantes na faculdade de 
medicina. 

Não havendo que pedisse a palavra, votou-se e 
foi approvado para ir á commissão de instrucção 
pública. 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Continuou a discussão da proposta do poder 

executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e as do senado, fixando as forças de terra 
para o anno financeiro de 1877 – 1878. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, se o honrado 
ministro da guerra quizesse dar ao senado as 
explicações pedidas por alguns Srs. senadores, eu 
cederia da palavra, e seria mesmo possível deixasse de 
fallar, á vista das explicações de S. Ex. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Fallarei depois. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, começarei 
protestando contra a doutrina manifestada pelo honrado 
senador ex-ministro da guerra, em resposta ás 
considerações offerecidas pelo illustrado senador pela 
Bahia, o Sr. Zacarias, e concernentes á obediência 
passiva do exército. 

Para mim, Sr. presidente, a doutrina justa, 

verdadeira, legal é a que foi sustentada pelo illustrado 
senador pela província da Bahia, leader da opposição 
liberal. 

O SR. POMPEU: – O Sr. Zacarias; é verdade. 
O SR. SARAIVA: – O que disse esse distincto 

senador? Disse que a obediência passiva do exército 
estava definida pela lei e era concernentes ao serviço 
do mesmo exército; figurou hypotheses de crimes 
ordenados pelos commandantes de corpos aos seus 
subalternos, e mostrou que, em taes casos, a 
obediência passiva, entendida como foi por alguns 
membros desta casa, converteria os officiaes 
subalternos em autômatos perfeitos. 

O nobre senador perguntou: um soldado póde 
matar seu capitão por ordem do seu cabo de esquadra? 
um major póde prender o ministro da guerra por ordem 
do commandante do corpo? E respondeu não. 

Logo, não basta a ordem do superior para que 
seu subordinado lhe obedeça. E’ preciso que seja legal 
a ordem, isto é, que o superior a dê nos termos em que 
a póde dar, e sem que fiquem invertidos os princípios 
de ordem e disciplina, que todo o soldado, que todo 
militar deve respeitar. 

Entrando na questão que se debatia, perguntou 
ainda o illustrado senador pela Bahia: O que se fazia 
em o dia 7 de Abril no campo de Sant’Anna? Pedia-se 
revolucionariamente a demissão do ministério; uma 
mudança política, e, talvez mais do que isso, a 
abdicação do imperador D. Pedro I. Para que estava 
em S. Christovão o batalhão do imperador? Para 
defender o chefe do Estado. 

O que ordenou ou o que queria o commandante 
desse corpo, conduzindo-o para o campo de Sant’ 
Anna? Seguramente ordenava e queria que seus 
subordinados adherissem á revolução. 

Devia ser obedecido? Eis a questão. Não, se os 
officiaes não quizessem, como o commandante, adherir 
á revolução. Acompanhando o seu commandante, os 
officiaes do corpo assumiram a responsabilidade desse 
acto, e teriam de responder a conselho de guerra, se a 
revolução não triumphasse, e se o Imperador não 
abdicasse. 

Nada me parece mais claro para os officiaes e 
soldados do que o acto de que se tornou responsável o 
commandante do batalhão do imperador. De um lado a 
revolução, de outro lado à guarda do Imperador e a 
defesa do chefe do Estado. 

A ordem dada pelo commandante do corpo para 
a marcha até ao campo de Sant’ Anna era um crime tão 
claro, tão evidente, como o de dar o coronel ordem ao 
major para prender o ministro da guerra. 

A doutrina que faz em taes casos dos officiaes 
verdadeiros autômatos é uma doutrina perigosa, 
funesta, ante militar, e que nunca deveria ser elogiada e 
sustentada por conservadores. 

Longe de mim o pensamento de reprovar o 
comportamento do exército em 7 de Abril. De um lado 
estava o paiz descontente do seu governo e de outro o 
chefe do Estado colhendo os fructos de seus erros e da 
má direcção que dera ao governo do Brasil. 

Os militares sacrificaram-se pela pátria, mas, 
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perante as leis militares, commandante e officiaes são 
responsáveis pela infracção da disciplina, pela 
desobediência e, o que é mais grave, pela resistência 
aos poderes constituídos. 

E’ essa a verdadeira doutrina em relação á 
obediência passiva do exército, entendida como deve 
ser e como a define a lei militar, e existe em todos os 
paizes regularmente governados. 

Ha casos, Sr. presidente, em que a obediência 
militar, as regras normaes desapparecem diante da 
gravidade das circumstancias e dos acontecimentos. 
Quando uma nação em peso declara que o seu 
governo atraiçoa a sua missão e procura seqüestrar as 
liberdades públicas; quando o povo em massa pretende 
derrubar o governo, o exército, que é também a reunião 
de cidadãos, embora dirigidos por uma lei dura e 
necessária, sentido mais o pulsar do coração do 
cidadão do que o dever do soldado, prorrompe nestes 
enthusiasmos e explosões freqüentemente registrados 
pela história e fraternisa com o povo, resultando disso 
as revoluções, as mudanças de governo, as crises 
sociaes. Portanto, a doutrina do Sr. senador Zacarias, a 
meu ver, é doutrina verdadeira e que ha de ser 
applaudida pelo Brasil. 

Diante da história o nobre Duque de Caxias e o 
seu commandante hão de ser absolvidos e até 
honrados como beneméritos da pátria, porque elles 
collocaram-se do lado do paiz; mas, diante da disciplina 
militar, o nobre Duque de Caxias, como o seu 
commandante, não poderia eximir-se de responder a 
um conselho de guerra, se a revolução não 
triumphasse, e de ser condemnado. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado, mas, como a 
revolução venceu, foram heróes e tomaram conta do 
paiz. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ sabido que a 
victoria é um direito sagrado. 

O SR. POMPEU: – Ou o capitólio, ou a rocha 
Tarpéa. 

O SR. SARAIVA: – Vou terminar este ponto, 
porque apenas toquei nelle por ver que distinctos 
membros do partido conservador abandonam princípios 
que tinham obrigação de defender. 

Feito este protesto, entro na matéria em 
discussão. 

Sr. presidente, se é necessário que eu 
interrompa o meu discurso para que tome assento o 
nobre general Osório, fallarei depois. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador póde 
continuar o seu discurso. 

O SR. SARAIVA: – O illustre general está 
doente, e não póde esperar. Julgo, portanto, de 
conveniência interromper o meu discurso, até que S. 
Ex. tome assento. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ de estylo. 
ALGUNS SRS. SENADORES: – Não é. 
O SR. PRESIDENTE: – E’ do regimento não 

interromper-se o orador. 

O SR. SARAIVA: – Pois então cedo da palavra e 
a pedirei de novo em outra occasião, porque não quero 
causar incommodo ao distincto General Osório. (Muito 
bem). 

O Sr. Presidente declarou que, achando-se na 
sala immediata o Sr. tenente-general marquez do 
Herval, senador pela província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, ia sorteiar-se a commissão, que tinha 
de recebel-o. 

Designados pela sorte os Srs. Conde de 
Baependy, Teixeira Junior e Correia, o Sr. senador 
Marquez do Herval foi introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, prestou juramento e tomou 
assento. 

Proseguio a discussão da proposta. 
O SR. SARAIVA: – Nunca, Sr. presidente, o paiz 

achou-se em tão deploráveis circumstancias 
financeiras. A guerra obrigou-nos a augmentar os 
impostos, e me parece quasi impossível inventar novos 
impostos ou augmentar os que existem. 

O remédio, pois, que podíamos ter para dominar 
o déficit sem diminuir despeza me parece actualmente 
de nenhuma efficacia. 

Ora, se o remédio lembrado pelo ministro da 
fazenda é inefficaz, o único meio de que devemos 
lançar mão para dominar as difficuldades financeiras é 
a reducção de despezas. 

Póde-se e deve-se fazer reducção de despezas 
reduzindo as forças militares? Creio que se póde, e que 
se deve reduzir a força tanto quanto seja possível, e 
não possa contrariar as necessidades que o exército 
tem de satisfazer. 

O déficit é grande e impossível é ainda calculal-o 
com segurança. 

Mas devemos, não só dominal-o pelo córte da 
despeza, mas ainda abrir espaço para o pagamento ou 
serviço de juros de apólices, que annualmente teremos 
de emittir, para que não fiquem interrompidos os 
grandes trabalhos de viação que emprehendemos e 
estão votados. 

Em taes circumstancias, o que deveria ter feito o 
ministério? Seguramente devia ter tomado a iniciativa 
do córte das despezas supérfluas ou das que poderiam 
ser adiadas sem graves inconvenientes. 

O nobre ministro da guerra deveria examinar 
com tempo o ministro das forças indispensáveis e pedir 
logo esse mínimo, sem expor-se a aceitar emendas 
reduzindo a força, como o fez na câmara dos Srs. 
deputados e como seguramente fará no senado, se 
esta casa convencer-se de que a força dada pela 
câmara póde ainda ser reduzida. 

Para mim é líquido que o nobre ministro póde 
ainda aceitar a reducção de 1,000 praças, porque, 
abrindo os mappas, vejo que no Rio Grande temos 
perto de 5,000 praças, no Rio de Janeiro quasi 4,000 e 
em Matto Grosso quasi 3,000. 

Ora, nem o Rio Grande precisa, nas actuaes 
circumstancias, de 5,000 praças, e nem o Rio de 
Janeiro tem necessidade de 4,000 praças, dispondo o 
governo, como dispõe, do corpo policial e de numerosa 
força de marinha, quasi sempre aquartellada nas 
vizinhanças da cidade. Eu, pois, votaria apenas por 
14,000 praças, e com a consciência 
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de que daria ainda assim ao governo meios amplos de 
segurança pública. 

Na decretação da força nunca se póde esquecer 
o dever que temos de conservar um núcleo de forças 
militares que possa ser convenientemente desenvolvido 
em circumstancias extraordinárias. 

A força do exército não tem a seu cargo a polícia 
do Império. Dous são os seus fins: garantir a ordem 
pública no interior e defender a honra nacional no 
exterior. 

Tem o governo receio de revolução no Império? 
A presença do Duque de Caxias no ministério 

durante a ausência de Sua Magestade o Imperador 
significará receio de revolução? 

Não o creio. 
O paiz e os partidos teem hoje muita experiência 

e sabem que as revoluções armadas só teem produzido 
a omnipotencia do governo, e que este só teme as 
revoluções pacíficas, que amedrontam os governos 
mais do que as revoluções armadas. 

E’ certo que ha grande descontentamento no 
Império em todas as classes. 

O espectáculo de nossas finanças, arruinadas 
durante a paz e depois da guerra, contrista todos os 
patriotas. Ainda ha dias um orador, que é ornamento do 
partido conservador, e mesmo do Brasil, disse na 
tribuna da câmara dos Srs. deputados – que o 
ministério passado tinha coberto o paiz de ruínas. 

Por outro lado, o partido liberal julga-se 
proscripto, e todo o paiz tem consciência de que não 
intervem em seus negócios, porque é impossível a 
liberdade de voto com o novo systema eleitoral. 

Ora, tudo isso preocupa o governo, e talvez o 
assuste. Mas o meio de dominar estas e outras 
difficuldades está em 2 ou 3,000 homens mais? 

Os meios de que o governo dispõe para conjurar 
os perigos que vê em nosso horizonte político são 
sabidos e geralmente conhecidos. 

Uma política larga, que satisfaça as aspirações 
nacionaes, e economia severa no dispêndio dos 
dinheiros públicos – eis o que o paiz deseja, e o que 
daria ao governo vida tranquilla e gloriosa. 

Se o Sr. ministro da fazenda não quiz ou não 
pôde cumprir a sua palavra, e dar ao paiz liberdade de 
voto, procure ao menos o ministério dominar o déficit e 
salvar as finanças do Império. E’ possível mesmo fazer 
reducções na força pública para o fim de diminuir as 
despezas, e é por isso que aconselho e approvo essa 
reducção. O meu desejo de reducção não descerá a 10 
e nem mesmo a 11 e 12,000 praças, e devo dar a razão 
por que assim procedo. 

O exército deve ser, no Brasil, um núcleo de 
forças disciplinadas, amestradas, e com o qual se 
possa conjurar os perigos exteriores em certos 
momentos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O que é necessário é 
uma boa política interna e externa. 

O SR. SARAIVA: – Seguramente isso evitará 
muitos perigos; mas, se podemos assegurar aos 
nossos vizinhos uma política justa, não temos e nem 
podemos ter a certeza de que sempre respeitarão os 
nossos direitos. 

Se, como disse, com boa política não podemos 
ter difficuldades internas que os governos tenham de 
dominar por meio do exército, não podemos ter a 
mesma esperança em relação ao exterior. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Para tudo uma 
política boa é o grande remédio. 

O SR. SARAIVA: – Como dizia, o exército deve 
ser entre nós um núcleo de forças que possa ser 
desenvolvido em circumstancias especiaes. 

Com quadros largos, como temos, e com a 
instrucção que felizmente vão tendo os nossos officiaes 
inferiores e o exército em geral, podemos ter a 
esperança de que, em circumstancias extraordinárias, o 
exército do Brasil poderá tomar proporções maiores 
sem grandes difficuldades. 

Para isso dispomos, como disse, de largos 
quadros, e tão largos que o nobre ministro da guerra 
poderia reduzil-os sem perigos. 

Para que 80 engenheiros em tempo de paz? Em 
tempo de guerra nossos engenheiros civis nos 
auxiliariam, como os lentes de nossas escolas médicas 
e outros nos auxiliaram no Paraguay. 

Para que o estado maior de 2ª classe, e tão 
numeroso? 

Para que um estado maior de artilharia, quando 
temos tão bons e distinctos officiaes dessa arma no 
estado maior de 1ª classe? 

Para que 80 capellães, isto é, um capellão para 
150 e 200 soldados, quando temos parochos para 18 e 
20,000 almas e talvez um padre para cada 10,000 
habitantes do Império? 

Já se vê que em tudo isso domina e se enxerga 
a política do funccionalismo, que se desenvolve e nos 
causa males muito graves. 

O nobre ministro sabe que actualmente a 
attenção de todos os generaes europeus que tratam de 
organizar forças militares com menos dispêndio, e mais 
proveito do serviço militar, converge para a doutrina de 
que os officiaes do estado maior devem ser tirados das 
fileiras do exército. E, pergunto ao nobre duque, o que 
aprendem em tempo de paz os officiaes do estado 
maior de 1ª e 2ª classes e estado maior de artilharia, 
com excepção daquelles que estão dirigindo serviços 
militares? 

Nada. Entretanto, se esses officiaes voltassem 
para as fileiras ou fossem tirados dos corpos depois de 
muito experimentados, seriam mais aptos para os 
misteres do estado maior de 1ª classe; concluindo, direi 
que applaudi as emendas do nobre senador pelo 
Piauhy, e entendo que devem ser estudadas e 
consideradas, já porque me parecem boas, já porque S. 
Ex. é hoje autoridade em semelhantes assumptos. 

Sr. presidente, o nobre senador pela Bahia, 
leader da opposição, qualificou a actual situação com 
uma palavra – pasmaceira; e o Sr. ex-ministro da 
guerra explicou a pasmaceira de maneira favorável ao 
governo. A meu ver, a pasmaceira não póde ser a 
polícia de governo algum. Não concebo governo inerte. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
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O SR. SARAIVA: – Mesmo nas épocas 

prosperas o governo deve esforçar-se por apressar o 
progresso do paiz. 

E quando chegam as crises, as épocas 
calamitosas, se não podem os governos emprehender 
grandes cousas, devem fazer o possível para preparar 
meios e habilitar-se para grandes commettimentos. 

A energia em tudo é uma necessidade. 
Se actualmente o ministério não póde lembrar 

obras, novas vias férreas, desenvolvimento da 
instrucção pública, tem ainda uma grande missão. 

Essa missão é economisar, cortar por despezas 
supérfluas, lutar com os amigos que procuram desvial-o 
desse caminho. 

Para realizar isso, que é hoje uma necessidade 
indeclinável, o ministério não deve contar somente com 
o auxílio dos amigos prestimosos, mas com a boa 
vontade da opposição liberal, que não tem cessado um 
só dia de animal-o no cumprimento de seus deveres. 

Resta-me, Sr. presidente, protestar contra a 
doutrina do apoio político e opposição administrativa. 
Quando um ministério compromette as finanças, anima 
a concussão, anarchisa o paiz, não é possível, e não é 
mesmo decente que seja apoiado por seus 
correligionários políticos. Apoio político e opposição 
administrativa me parecem cousas inconciliáveis, salvo 
se com isso se quer declarar o desejo de mudança de 
ministério, e nunca de mudança de situação. 

Mas isto apenas mostrará os receios que teem 
os nossos partidos, e os nossos homens políticos de 
serem substituídos por seus adversários na 
administração pública. Para mim, emquanto esse medo 
existir, o Brasil não caminhará com segurança para 
seus altos destinos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Na qualidade de membro 
da commissão de marinha e guerra, volto á esta tribuna 
para tomar em consideração o discurso do honrado 
senador, que acaba de sentar-se, e os dos illustres 
senadores pelas províncias do Piauhy e Amazonas, que 
fallaram hontem. Peço a V. Ex., Sr. presidente, que me 
envie os additivos e a emenda, remettidos á mesa pelo 
nobre senador pela província do Piauhy. 

Senhores, o illustre senador, que acaba de 
sentar-se, começou o seu discurso fazendo um protesto 
acerca da doutrina que aqui sustentei, no tocante á 
obediência passiva dos militares. Achou S. Ex. que a 
razão estava toda do lado do nosso illustre collega pela 
Bahia, que encetou este debate. Eu insisto na minha 
opinião. Nesta matéria, sem dúvida importante e muito 
melindrosa, ha grande necessidade de fazer-se a 
distincção que fiz. Se a ordem emanada do superior 
contém prima facie o plano de um crime a executar-se, 
de uma illegalidade a praticar-se, o inferior não está 
obrigado a obedecer a seu superior... 

O SR. ZACARIAS: – Muito bem. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...pelo contrário, deve 

oppor-se a essa ordem illegal. 
O SR. ZACARIAS: – E’ isso mesmo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas os exemplos 
apresentados pelo illustre senador pela minha 
província, em sessões anteriores, são todos manifesta 
e claramente definidos como crimes, que o inferior não 
deve commetter. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – De tropa que pactuou 
com o povo; é exactamente isso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nesta hypothese, o 
inferior não deve obedecer ao superior; mas se os 
nobres senadores querem introduzir na força militar o 
princípio novo de que os inferiores, officiaes e praças 
devem sempre examinar, discutir a ordem de seu 
superior, quando esta ordem não se manifesta 
evidentemente criminosa, então cahio por terra a 
disciplina militar, cahio por terra a segurança da 
sociedade. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Para que essa these, 
se a hypothese é tão clara e fóra della? 

O SR. ZACARIAS: – A hypothese tem até a 
cláusula latina prima facie; está no gosto do nobre 
senador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não faço mais do que 
imitar a V. Ex., que esmaga-nos constantemente aqui 
com o seu latim, quando quer corroborar suas opiniões. 

O SR. ZACARIAS: – Não tenho essa balda. 
O SR. JUNQUEIRA: – No caso que nos occupa, 

vê-se que o illustre cidadão, a quem se referiram os 
nobres senadores, então major de um corpo de 1ª linha, 
não fez mais do que obedecer, nos tramites legaes, a 
seu commandante, que dera ordem a esse corpo de 
marchar para certo ponto da cidade. 

O SR. ZACARIAS: – Contra o rei. 
O SR. JUNQUEIRA: – Os nobre senadores 

querem entrar nas intenções, na consciência de todos 
os officiaes daquelle corpo? 

O SR. ZACARIAS: – Hei de ler aqui a história, 
de que já estou munido. 

(Ha diversos apartes). 
O SR. JUNQUEIRA: – Póde ler a história; mas, 

se a razão está de seu lado, deve deixar-me agora a 
liberdade da tribuna, sem a qual não posso prosseguir. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres 
senadores que não interrompam o orador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Parece-me, Sr. 
presidente, que o argumento, que eu estava 
produzindo, ha de calar no animo de todos os homens 
imparciaes. Ninguém quer que a força armada 
estabeleça esse exame prévio, porque esse exame 
seria o conflicto no meio da mesma força. Se o livre 
alvedrio deve determinar as acções de todos officiaes e 
praças em taes e taes emergências, o senado 
comprehende que, immediatamente que for dada uma 
ordem pelo superior, a discussão se estabelecerá nas 
fileiras, e esta discussão póde trazer desharmonia e 
divisão, póde trazer manifestação de partidos, póde 
trazer o conflicto... 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Não é o caso. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...e a força armada, 

destinada para manter a ordem pública, tornar-se-ha 
um elemento de perigo para a sociedade. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Isso não é 
discutível. 

O SR. JUNQUEIRA: – O honrado senador pela 
Bahia, que fallou ultimamente, frisou a questão, porque 
disse-nos S. Ex.: «Quando o crime é patente, é claro.» 

O SR. SARAIVA: – Isso disse o Sr. Zacarias. 
O SR. JUNQUEIRA: – Ora, no caso apresentado 

pelo honrado senador pela Bahia, que fallou em 
primeiro Iogar, havia crime patente, claro, de uma 
maneira inconcussa, e era do cabo de esquadra 
ordenar ao soldado que matasse o capitão, do capitão 
ordenar á companhia que fosse prender o ministro da 
guerra e do coronel ordenar ao regimento que fosse a 
palácio e puzesse mãos temerárias no rei. Mas, no que 
se passou no dia 7 de Abril nesta Côrte, não ha a 
menor paridade com as hypotheses figuradas pelo 
nobre senador. 

O SR. ZACARIAS: – O rei sahio pela barra fóra. 
O SR. JUNQUEIRA: – As conseqüências deste 

acto poderiam ser illegaes, poderiam ser funestas, 
conforme a apreciação de uns, ou poderiam ser muito 
faustas na opinião de outros, é questão esta, que não 
nos póde occupar agora; mas o que sustento é que a 
força armada obedeceu á voz do seu chefe naquella 
occasião, sem saber que era para sustentar esta ou 
aquella ordem de cousas, se tinha por fim manter o rei 
no seu alto posto ou adherir a um movimento 
revolucionário, que essa força não podia talvez impedir. 

A ordem de marcha naquella occasião era uma 
ordem perfeitamente legal; e, se fosse dado aos 
officiaes e ás praças daquelle corpo levantarem grita no 
meio da praça pública para inquirirem de seu chefe se 
deviam marchar para o campo de Sant’Anna ou para o 
largo do Rocio, então a anarchia se teria introduzido 
nas fileiras do exército, e aquelle movimento, que 
acabou da maneira que todos sabem, visto como o 
próprio Imperador D. Pedro I desejava retirar-se para a 
Europa, talvez se tivesse tornado sobremodo anarchico, 
e a capital do Império tivesse presenciado scenas as 
mais lutuosas. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Então aquelle 
movimento foi apenas um acompanhamento de honra? 
Quer V. Ex. tirar a glória de todos quantos nelle 
intervieram? 

O SR. JUNQUEIRA: – Não quero alongar-me 
nesta discussão, visto que já me referi á ella na primeira 
vez que fallei; apenas quero demonstrar que o illustre 
cidadão, que hoje preside o ministério, não commetteu 
acto algum que desdoure sua honra militar. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Quem disse isso? 
Pelo contrário, o acto foi meritório. 

O SR. JUNQUEIRA: – S. Ex. não póde aceitar 
essa patente de revolucionário, que os nobres 
senadores lhe querem dar; obedeceu, como maior, ao  

commandante do corpo; não lhe era lícito fazer outra 
cousa. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O direito de 
resistência está acima da disciplina. 

O SR. JUNQUEIRA: – S. Ex. fez naquella 
occasião o que tem feito sempre; appresentou-se ao 
lado de seu superior, que representava a lei militar, 
como em sua longa vida tem feito em todas as vezes, 
que o governo tem recorrido á sua experiência, á sua 
prudência e ao seu valor; em todas essas occasiões o 
nobre Duque de Caxias tem se mostrado inteiramente 
obediente á lei, um cidadão dedicado aos interesses de 
seu paiz. 

O SR. ZACARIAS: – Sem dúvida; mas em 7 de 
Abril foi revolucionário. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Na opinião de V. Ex. 

O SR. JUNQUEIRA: – Elle não quer essa 
patente. 

O SR. ZACARIAS: – Na opinião da história; hei 
de mostrar; estou preparado. A vontade de V. Ex. não 
pode vencer a história. Não me sujeito á opinião 
daquelles que dizem que V. Ex. não entrou na 
revolução, porque V. Ex. não quer. Entrou em uma 
revolução feliz e por isso foi tão feliz. 

O SR. PRESIDENTE (ao orador): – O Sr. 
senador póde continuar seu discurso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, 
apreciando o discurso do illustre senador, que acaba de 
fallar, eu poderia, seguindo a ordem chronologica de 
suas observações, occupar-me com assumptos 
propriamente relativos á proposta. 

O SR. ZACARIAS: – Mudou de rumo. 
O SR. JUNQUEIRA: – Também V. Ex. muda de 

rumo, quando discute e lhe convém. 
Antes de entrar no assumpto propriamente 

militar, que discutimos, permitta-me o nobre senador 
que eu me refira, muito ligeiramente, ao que disse S. 
Ex. em assumptos, que não são militares, porque 
aquillo; que se refere propriamente á proposta, 
encadeia-se com o que disse o nobre senador pelo 
Piauhy, e também com o que disse o honrado senador 
pelo Amazonas. 

O illustre senador pela província da Bahia, 
tratando do nosso estado financeiro, disse: «Mas isto 
succede, porque não ha vigilância por parte dos 
contribuintes. Pelo modo por que são gastos os 
dinheiros públicos, é mister esta interferência. É 
necessário que os partidos sejam fortes e tomem a si a 
fiscalisação dos actos do governo.» 

Mas, Sr. presidente, o que está se fazendo, o 
que acaba de fazer o illustre senador, não é a 
fiscalisação dos actos do governo? Todos os dias não 
ouvimos nesta tribuna vozes eloqüentes dos illustres 
senadores tomarem contas ao governo pelo modo por 
que gere a causa pública? Pois não é esta intervenção 
que devemos ter? Parece que os nobres senadores são 
poucos justo para com todos nós, para com o nosso 
estado político. 

Vejo que os partidos estão em seu posto. Se 
allegaes que ha divisão no seio do partido conservador 
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esta divisão também existe, e sem dúvida maior, no 
partido liberal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Hoje não. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas isto não impede que 

estes partidos fiscalisem os actos do governo e exijam 
severa economia dos dinheiros públicos, quando seja 
mister fazel-o com toda energia... 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ....com toda a solicitude, 

com que os nobres senadores costumam fazer, e com 
que até os próprios nobres senadores, adherentes ao 
partido conservador, o teem feito por vezes, porque 
entendo que em matéria de dispêndio público devemos 
todos ser uníssonos em pedir a melhor applicação do 
suor do povo. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Que divergência! 

Este aqui é o melhor dos mundos. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas o illustre senador, 

querendo ainda justificar o que tinha dito o illustre 
senador, que encetou este debate, quiz achar que eu 
não tinha sido talvez feliz na apreciação do estado do 
paiz, que S. Ex. denominou de pasmaceira. Não quero, 
Sr. presidente, fazer o elogio do estado actual do paiz; 
não é isto que me incumbe agora e menos discutindo a 
proposta de forças de terra, discussão em que entro na 
qualidade de membro da commissão de marinha e 
guerra. 

Mas o senador comprehende que o governo, 
este ou qualquer outro, seria muito mais digno de 
censura se, entrando o paiz agora em uma época um 
pouco difficil, em vista das más colheitas que teem 
havido, em vista de algumas calamidades, que teem 
surgido ao norte e sul do Império, quizesse lançar-se na 
carreira de grandes progressos, de grandes 
melhoramentos. Mesmo na ordem moral, entendo que o 
governo, em certas occasiões, deve ser um pouco 
parco, um pouco cauteloso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Deve parar para 
descançar. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ha épocas em que é 
preciso dar grande desenvolvimento ao elemento 
material, em que é mister animar o povo a emprehender 
a construcção de muitas vias férreas, de telegraphos 
elétricos, de alargar a navegação, etc.; nestas épocas, 
por um sentimento harmônico na ordem moral, se dá o 
movimento de legislar-se sobre a creação de institutos, 
que dizem respeito á melhor e maior diffusão da 
instrucção pública. Mas ha outras épocas, Sr. 
presidente, em que os povos, como os homens, 
precisam de alguma quietação. Nestas occasiões, os 
governos, que devem ser a imagem da sociedade que 
representam, também não se devem collocar á frente 
dos apressados, correndo a toda desfilada. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – E’ mister haver pausa; E’ 

mister, que o governo, a sociedade, como qualquer 
homem, quando tem percorrido um grande estádio, 
pare um pouco, e reflicta sobre o caminho andado, 

lance uma vista retrospectiva e veja quaes os erros que 
commetteu, porque erros todos commettem, e então 
estabeleça um nova linha de conducta, encete uma 
nova senda na qual procure reparar as faltas que se 
deram. E’ assim que, depois da guerra do Paraguay, 
houve um período de abastança em que realizou-se 
uma melhor colheita em todas as províncias, em que as 
rendas públicas subiram rapidamente, chegando á 
attingir a 109:000$, em que as câmaras legislativas, 
com a cumplicidade de todos os partidos, votaram a 
decretação de estradas de ferro e de outros 
melhoramentos importantes. Agora porém, que 
algumas calamidades surgiram, que a renda diminuio, 
todos nós nos devemos unir para dizer: «Basta, não é 
dos grandes commettimentos esta época, não é 
grandes obras públicas; por conseqüência é uma época 
de paz, de parcimônia ou de pasmaceira, se se quizer 
adoptar a palavra do illutres senador; é um época em 
que só se deve tratar de economias e em que só 
devemos votar aquellas medidas, que forem 
reclamadas pela urgência do serviço público, sem 
comtudo desorganizamos o que já temos feito. 

O SR. ZACARIAS: – Consideram-se synonimos 
paz e pasmaceira porque tem semelhança; a primeira 
syllaba de pasmaceira é – paz. 

O SR. JUNQUEIRA: – E o nobre senador, que 
hoje fallou, alludindo a um discurso, proferido na outra 
câmara por um illustre representante pela província do 
Rio de Janeiro, discurso que ainda não vi publicado, 
mas do qual já li alguns extractos, quiz lançar sobre os 
antecessores do actual ministério uma grande censura. 
Rendo a merecida justiça ás rectas intenções do nobre 
senador, por isso que S. Ex. declarou logo que não 
tomava responsabilidade daquelle dito apaixonado... 

O SR. SARAIVA: – Não fallei em apaixonado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Eu é que digo 

apaixonado... porquanto, se o ministério de 7 de Março, 
assim como o ministério de 29 de Setembro e o de 16 
de Julho, tiveram alguns erros, como naturalmente 
haviam de ter, porque eram compostos de homens, e 
falliveis, comtudo não deveriam merecer do honrado 
representante da província do Rio de Janeiro a 
apreciação apaixonada com que S. Ex. dirigio-se a 
elles. 

O SR. ZACARIAS: – E’ o extremo verdadeiro da 
dissidência. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu, portanto, que fui 
membro do gabinete de 7 de Março, pela minha parte, 
não posso deixar de lavrar um protesto contra aquella 
apreciação, uma vez que no senado se tratou daquelle 
discurso. Nada diria a este respeito, porque ha na outra 
câmara muitas pessoas capazes de contestarem o 
illustre deputado; mas como este discurso foi hoje 
trazido á consideração do senado, devo dizer que 
protesto contra aquella apreciação. 

O illustre representante da província do Rio de 
Janeiro fez-nos opposição. Parece que ainda hoje 
mantem contra o ministério de 7 de Março a mesma 
vehemencia nas censuras que então S. Ex. empregava. 
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O SR. ZACARIAS: – A dissidência não está rota. 
O SR. JUNQUEIRA: – Naquella occasião existia 

dissidência. 
O SR. ZACARIAS: – E nesta occasião também 

existe. 
O SR. JUNQUEIRA: – Esta dissidência levou 

alguns honrados deputados a fazerem ao gabinete 
passado grande opposição. Parecia que se tinha 
lançado sobre aquelle successo o véo do 
esquecimento. Pela minha parte, faço votos para que 
semelhante véo se lance, porque não convém abrir no 
seio do partido conservador novas e fundas 
dissidências. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Esta dissidência está 

profunda. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas abordemos as 

questões militares. Os nobres senadores, que teem 
fallado, são concordes em pedir a reducção da força; o 
honrado Sr. ministro da guerra já concordou na outra 
câmara em que a força se reduzisse de 16 mil praças 
de pret a 15 mil; já foi uma larga concessão, que S. Ex. 
fez, em vista das exigências do serviço público; mas os 
nobres senadores pedem a reducção da força para 14 
mil homens; já vê V. Ex., Sr. presidente, que a questão 
agora reduz-se a pouco; trata-se apenas de mil praças 
ou de uma economia de cerca de 300 contos. 

Eu vi, com prazer, que o nobre senador pela 
Bahia, que hoje fallou, oppoz-se terminantemente a 
uma maior reducção da força, de forma que ficasse 
redusida á 10.000 ou 11,000 praças; isto já é um 
grande escudo contra a exageração daquelles que 
acham muito fórte a nossa força militar. O nobre 
senador, como homem governamental, vio 
perfeitamente que, reduzindo-se o nosso exército a 10 
ou 11 mil homens, o serviço público não podia ser bem 
executado. 

O SR. SARAIVA: – Não teríamos núcleo para 
exército maior. 

O SR. JUNQUEIRA: – Neste ponto, o nobre 
senador por Minas discordou do honrando senador pela 
Bahia. Mas, Sr. presidente. V. Ex. vê que a questão é 
de muito pouca differença; estamos quasi concordes; 
entretanto, os nobres senadores insistem 
demasiadamente na sua idéa de reducção, sem 
attenderem á necessidade da força para guarnecer as 
nossas fronteiras, para guarnecer as províncias, para 
guarnecer as fortalezas. 

Se eu precisasse, nesta occasião, de uma 
autoridade acima de toda execepção, para demonstrar 
o meu asserto, isto é, que 15.000 praças mal chegam 
para o serviço ordinário deste vasto Império, com 20 
províncias, com fronteiras no Amazonas, Rio Grande do 
Sul e Matto Grosso a guarnecer, podia soccorrer-me á 
opinião do nobre senador pelo Piauhy que, sendo 
ministro da guerra em 1867, exercendo muito 
dignamente este logar, propoz á assembléa geral 
20,000 praças para o serviço ordinário e 60,000 para o 
extraordinário. 

O SR. PARANAGUÁ: – Quanto ao 
extraordinário, procurei sempre ter o exército na sua 
maior altura. Não poupei a remessa de homens para a 
guerra. 

O SR. JUNQUEIRA: – A nossa questão agora é 
outra; é a força destinada para o tempo de paz. O nobre 
senador, digno ministro da guerra no anno de 1867, 
dizia o seguinte ao senado: «a necessidade do serviço 
exigia maior força (note o senado que estava em 
discussão uma proposta de 20,000 homens para tempo 
de paz e 60,000 para tempo de guerra) a necessidade 
do serviço exigia maior força; mas á vista do estado 
pouco lisongeiro de nossas finanças, e também dessa 
tal ou qual repugnância que existe no povo para a vida 
militar, ficou a proposta reduzida ao que era 
restrictamente imprescindível (isto é 20,000 homens). 
Se o nobre senador (creio que se dirigia ao Sr. Barão 
de Cotegipe) attender á extensão de nossa fronteiras, á 
superfície vasta do Império, ás necessidades internas, 
não poderá de modo algum affirmar que a força pedida 
é superior ás exigências do serviço público, sobretudo 
se o nobre senador attender a que não devemos estar 
desacautelados.» 

Ora, o que se propunha para o tempo de guerra, 
era uma força de 60 mil homens, e para o tempo de paz 
20 mil homens. E o honrado senador justificou nessas 
palavras perfeitamente, melhor do que eu o poderia 
fazer, a necessidade para o Brasil... 

O SR. PARANAGUÁ: – Era estado de paz que 
seguia o de guerra e que podia voltar á guerra. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...a necessidade para o 
Brasil de ter sempre, em tempo de paz, uma força de 
20 mil homens; nós nos contentamos com 15 mil e o 
nobre senador acha excessivo estes número, quer 
reduzil-o a 14 mil! 

Consoante com essas bellas palavras do 
honrado senador pelo Piauhy, a assembléa geral votou 
a lei n. 1,471 de 25 de Setembro de 1867 para reger as 
forças de terra no anno financeiro de 1868 – 1869; ahi 
se diz: «As forças de terra para o anno financeiro de 
1868 – 1869, além dos officiaes dos corpos moveis, da 
repartição ecclesiastica, dos corpos de saúde, do 
estado-maior de 1ª e 2ª classe e de artilharia, de 
engenheiros e do estado-maior general, não poderão 
exceder de 20,000 praças de pret de linha em 
circumstancias ordinárias e 60,000 em circumstancias 
extraordinárias.» 

Eis aqui, portanto, a opinião valiosa do honrado 
membro, para que nunca descêssemos de um número 
tal com que se pudesse fazer o serviço; mas, 
attendendo ás circumstancias financeiras, que são 
muito conhecidas, reduzimos, como já tem sido feito 
desde o tempo do Sr. Visconde de Muritiba, o número 
de praças a 16,000 e estes anno vamos reduzil-o a 
15,000. 

O nobre senador que hoje fallou disse-nos: por 
que quereis 5,000 homens no Rio de Grande do Sul? 
Porque quereis mais de 3,000 na guarnição da Côrte? 

O SR. SARAIVA: – Além da polícia. 
O SR. JUNQUEIRA: – Ora, se analysassemos o 

serviço público militar nesses dous pontos do Império 
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conheceríamos, com summa facilidade, que essa força 
não é talvez sufficiente para garantir o Estado contra 
qualquer perturbação. 

O Rio Grande tem uma fronteira immensa; além 
disto, ha a guarnição de cidades e pontos importantes, 
e não sei como é que se póde reduzir a menor número 
de praças a força que existe naquella província; temos 
alli fronteiras como a do Jaguarão, Bagé Sant'Anna do 
Livramento, Uruguayana e S. Borja; além disto, 
precisamos ter alguma força em Alegrete e em S. 
Gabriel; e a capital necessita também de certa 
guarnição. Como é, pois, que os nobres senadores 
querem reduzir a força no Rio Grande, província 
sempre guerreira, sempre prompta a tomas as armas 
para defender o paiz, quando invadido por aquelle lado; 
como querem ainda reduzir essa força a proporções 
menores? O serviço público havia de soffrer muito. Aqui 
na Côrte, é preciso ter uma guarnição, que deve ser 
numerosa; é uma cidade de cerca de 300,000 almas... 

O SR. SARAIVA: – Tem medo de alguma 
revolução? 

O SR. JUNQUEIRA: – Não; trato do serviço 
ordinário; ha muitos estabelecimentos que devem ser 
guarnecidos. É preciso certo número de guardas e 
deixar alguma folga aos soldados; temos fortalezas a 
guarnecer; temos serviços que são imprescindíveis, e 
os nobres querem reduzir a força ainda a menos de 
15,000 homens! 

Sr. presidente, nesta questão de força do 
exército, quando se traz a comparação do nosso com 
os de outros paizes, como fazem os nobres senadores, 
é mister ter em grande consideração um outro 
elemento, e é que nesses paizes ha a decretação 
sempre de uma força auxiliar da força de linha, donde 
resulta que apenas esta é empregada em serviços 
propriamente militares. A razão, portanto, decuplica da 
nossa parte. 

Nós tínhamos a guarda nacional; mas hoje, 
depois da última lei, a guarda nacional só póde ser 
chamada em quatro casos designados; e eu tocarei 
neste assumpto quando responder ao nobre senador 
pelo Amazonas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde ser 
chamada para todos os casos, porque a palavra 
sedição abrange tudo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o que se passa em 
outros paizes? A França, além de seu grande exército, 
teem a gendarmerie e guardas florestaes; a Itália, que 
possue um exército grande, porque em tempo de paz 
tem mais de 200,000 homens em armas, possue os 
seus carabineiros, que servem como auxiliares da 
polícia. 

Portanto, nesses paizes ha sempre decretada 
uma força que dispensa o emprego do exército no 
serviço policial. 

Mas, entre nós seria preciso haver uma grande 
força de polícia organizada, para reduzir-se o número 
da força do exército; temos as províncias do Amazonas 
Matto-Grosso, Rio Grande do Sul, com fronteiras a 
guardar, além do serviço de fortalezas, de guarnições, 
etc. 

Portanto, essas asserções, verdadeiras em 
these, cahem inteiramente diante da pratica dos nossos 
negócios. 

Quero concluir a resposta que pretendo dar ao 
nobre senador pela minha província. 

S. Ex. deseja que o exército seja considerado 
como um núcleo, com que se possa contar para manter 
a tranquillidade pública, se ella for alterada, ou repellir 
os inimigos externos. 

Mas, Sr. presidente, como núcleo, não podemos 
descer muito do número pedido pelo honrado senador 
pelo Piauhy em 1867 e do número hoje pedido pelo 
nobre Sr. Duque de Caxias. 

Eu comprehendo o que quiz dizer o nobre 
senador. S. Ex. deseja que tenhamos um quadro de 
officiaes bem organizado para, em caso de perigo, 
poder receber em seu seio um número de voluntários e 
recrutas necessário para formar um exército 
respeitável, e ao mesmo tempo quer que esse núcleo 
tenha a disciplina precisa, de modo a servir em 
qualquer emergência de perturbação a ordem pública, 
ou de guerra externa. 

Mas, Sr. presidente, nessa questão de formação 
de quadros, é preciso considerar que bons officiaes de 
infantaria, cavallaria e artilharia só podem existir depois 
de passarem uma vida de quartéis, uma vida de 
commando e de pratica. Se o nobre senador quer 
conservar um quadro de exército em que haja officiaes 
subalternos e inferiores, que possam ser empregados 
por esse modo nos casos que S. Ex. indicou, é 
necessário que elles tenha antes a instrucção 
conveniente, para esse núcleo receber um maior 
número de soldados em uma occasião dada. 

Ora, qual é este quadro? 
Segundo o decreto approvado em 12 de Agosto 

de 1870, alterado em 18 de Abril de 1874 na parte 
relativa á arma de artilharia, e em 27 de Julho na parte 
concernente aos corpos de engenheiros e de estado 
maior de 1ª classe e repartição ecclesiastica, o effectivo 
desse quadro devia attingir o número de 25,483 praças, 
inclusive officiaes e soldados. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não é número fixado 
para as circumstancias ordinárias, nem para as 
extraordinárias. 

O SR. JUNQUEIRA: – Attenda ao meu 
argumento. 

Uma vez que temos, por uma lei, fixado este 
quadro de 25,483 praças, inclusive officiaes e soldados, 
reduzindo-se nas leis annuaes de fixação esse 
computo, e marcando-se agora o número de 15,000 
praças, bem vê o nobre senador que temos feito uma 
reducção considerável no quadro marcado em lei. 

Mas S. Ex. ainda acha numeroso esse quadro 
assim reduzido: quer que exército não conte mais de 
14,000 praças, considerando-o como um núcleo. Mas já 
disse que, pelo modo por que quer o nobre senador, os 
officaes não podem obter a instrucção necessária para, 
em uma ocasião dada, ser convenientemente o exrcito 
elevado a 30 ou 40,000 homens. 

Disse o nobre senador que o corpo de 
engenheiros, 
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que S. Ex. diz ter 80 officiaes, é muito numeroso. 
Sr. presidente, eu já uma vez tratei deste 

assumpto nesta casa. Mesmo em tempo de paz, não se 
póde affirmar que o corpo de engenheiros de 80 
officiaes (tem menos) seja muito numeroso para as 
necessidades do Império. 

Nós temos obras militares na fronteiras do 
Amazonas, Matto-Grosso, Rio Grande do Sul e em 
vários outros pontos; e nesta matéria é mister não 
guardarmos as providências para o tempo de guerra. A 
assembléa geral póde, em um caso extraordinário, 
elevar a força pública de 15 ou 16,000 praças a 60 ou 
80,000, mas não tem meios para crear engenheiros de 
um momento para outro, em um caso de guerra. São 
creações da paz para servirem em tempo de guerra. 

Se durante a campanha do Paraguay não 
tivemos no theatro das operações muitos officiaes de 
engenheiros, é um facto digno de ser lamentado. Esses 
officiaes, que não marcharam quando chamados por 
seus chefes e apresentaram desculpas inaceitáveis, 
deviam ser punidos na fórma da lei. Mas, por isso que 
se deu o abuso, não devemos reduzir demasiadamente 
o corpo de engenheiros, e deixar de empregal-o 
convenientemente nos tempos de paz, conservando-o 
para os casos em que haja guerra. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não foram precisos 
naquella occasião. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador fez uma 
censura no tocante á reforma do corpo ecclesiastico do 
exército e achou extraordinário o número de 80 
sacerdotes, formando uma proporção, pela qual 
entendeu que se tinha destinado um padre para cada 
150 soldados. 

Aceitando esta proporção do illustre senador, eu 
poderia dizer que, para aquelles que amam a religião 
esse número é pequeno, porque, realmente, para um 
sacerdote é muito dedicar-se inteiramente a 150 
indivíduos, que não teem outro pastor a quem recorrer. 

Mas a proporção do nobre senador não está 
certa. Sendo o número de praças de 16,000, dão 200 
soldados a cada capellão. Attenda, porém, o nobre 
senador a que temos estabelecimentos militares, que 
precisam de capellães; temos nos arsenaes de guerra 
companhias de menores e artífices, onde é preciso que 
haja padres para ensinar as doutrinas de nossa santa 
religião. Temos também fortalezas, que estão longe dos 
povoados, e não se devem condemnar as guarnições, 
que alli se acham, a ficarem inteiramente privadas do 
pasto espiritual. 

Assim, deduzida aquella parte dos sacerdotes 
que se devem empregar nas fortalezas e nos 
estabelecimentos militares, o nobre senador verá que 
os que ficam para os batalhões, não são em número tal 
que dê a sua proporção; dará talvez a proporção de um 
para 300 ou 400 soldados, e isso não é de mais. 

O SR. SARAIVA: – Quando nas parochias ha 
apenas um para 20,000 almas e mais? 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas V. Ex. quer comparar 
os misteres de vigário com os de capellão militar? O 
vigário está em sua parochia, não sahe dalli, mas o 
capellão militar tem de acompanhar o batalhão, 
percorrendo grandes distâncias, por logares até 
desertos, e no campo; e foi por isso que o honrando 
senador pelo Piauhy nos disse hontem que o capellão-
mór devia estar munido de todos os poderes 
ecclesiasticos, afim de poderem os capellães receber 
delles estes poderes, e não estarem sujeitos á 
jurisdição episcopal. Portanto, já vê o nobre senador 
que esta censura não tem a mínima procedência, como 
igualmente não tem a que diz respeito ao 
funccionalismo. 

Sr. presidente, eu não creei com estas reforma 
funccionalismo novo; apenas dei regulamento ao corpo 
ecclesiastico do exército, corpo que não tinha 
autonomia, que era como que desprezado. Eu dei-lhe 
uma certa autonomia. 

O SR. SARAIVA: – Militarisando-o. 
O SR. JUNQUEIRA: – Nem houve tal 

militarisação, porque, pelo regulamento, os sacerdotes 
continuam a trajar suas vestes sacerdotaes, não teem 
distinctivos militares e a graduação importa apenas em 
honras, e também o meio de se irem dando accessos, 
melhoramento de soldo, vantagens aos que bem 
servirem. 

Os nobres senadores querem que o padre que 
entra para o exército não tenha absolutamente futuro? 
E demais, elles já tinham accessos, porque 
antigamente chamavam-se 1os, 2os capellães, e essa 
graduação importava differença de vencimentos. 

Sr. presidente, o illustre senador, que hoje fallou, 
referio-se a uma questão que se tem aventado nestes 
últimos dias, e é, se é lícito fazer opposição 
administrativa ao passo que se presta apoio político. 

O SR. SARAIVA: – Desejo muito ouvil-o sobre 
isto. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nesta matéria me parece 
que as opiniões absolutas não são verdadeiras; é 
preciso fazer uma distincção, que não só o bom senso, 
mas o nosso direito parlamentar está aconselhando. 

Quando se trata de pequenos serviços, que não 
affectam essencialmente ao bem estar público, creio 
que é lícito a um deputado ou senador denunciar 
qualquer desvio da autoridade; e, no entretanto, 
tomando o conjuncto da política, e achando-a favorável 
ao paiz, prestar-lhe apoio. Mas, quando se trata de 
serviços, que affectam essencialmente a vida de nossa 
sociedade, por exemplo, as finanças públicas ou a 
saúde dos povos, entendo que o deputado ou senador 
que achar que o governo as descura, não póde prestar 
ao mesmo governo apoio nem administrativo nem 
político. 

Portanto, a distincção que faço me parece à 
única que póde harmonisar as opiniões divergentes. 
Quando apoiamos uma situação política, porque 
entendemos que ella conduz o paiz a bom porto, não 
vamos fazer opposição ao ministério para derribal-o, 
unicamente por um pequeno desvio administrativo, não; 
mas quando os desvios forem de tal ordem 
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que affectem serviços essenciaes, que tragam uma 
certa perturbação, então eu digo que o deputado ou 
senador, que fizer opposição administrativa, a deve 
fazer também política. Faço esta distincção, porque 
entendo, como senador, que não devo abdicar o meu 
direito de criticar e censurar alguns actos 
administrativos que não me pareçam muito 
conformes á lei e ao bem público. 

Não se segue que se vá desde logo romper 
em hostilidade contra um ministério porque um de 
seus membros commetteu actos que não são muito 
razoáveis, mas que não importam outras tantas 
feridas no seio da nação. 

Sr. presidente, do que tenho dito se vê que em 
parte tenho respondido ao discurso do nobre 
senador pelo Piauhy, que opinou da mesma maneira 
que os nobres senadores pela Bahia e pelo 
Amazonas quanto á reducção do exército a 14,000 
praças. 

Já li a opinião valiosa de S. Ex: e ponderei que 
a questão se reduz a muito pouco, pois que S. Ex. 
quer 14,000 praças e nós queremos 15,000. 

Neste ponto, eu também não posso deixar de 
render homenagem ao nobre senador pelo Piauhy. 
Em 1867, S. Ex. collocou-se muito mais ao lado dos 
verdadeiros interesses da nossa sociedade e do 
nosso exército do que hoje. Eu, querendo sustentar a 
minha opinião, não posso achar melhor autoridade 
do que S. Ex., que é proficiente na matéria. Mas, Sr. 
presidente, o nobre senador quiz trazer nos outros 
elementos, para mover-nos á essa redução. Disse-
nos que o ministério da marinha acaba de dar um 
bello exemplo, aceitando a emenda de reducção da 
força naval, e que assim é conveniente que o 
ministério da guerra siga esse exemplo. Sr. 
presidente, para intelligencia do senado, devo 
declarar qual foi a reducção feita na outra câmara na 
força naval. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Reducção da 
força nominal. 

O SR. JUNQUEIRA: – A marinhagem não 
está completa. O corpo de imperiaes marinheiros, no 
seu estado completo, devia ter 3,196 praças; o corpo 
e imperiaes marinheiros de Matto Grosso 278; o 
batalhão naval 1,480; os de aprendizes marinheiros 
3,600. Entretanto, o corpo de imperiaes marinheiros 
tem apenas 2,179; os corpos de imperiaes 
marinheiros 1,491; o batalhão naval 895. 
Conseguintemente esses differentes corpos não 
estão completos; continua o número de praças que 
hoje existe. A reducção, a que o nobre ministro da 
marinha aceitou, não influe no número effectivo de 
praças de marinha. Neste caso, o nobre ministro não 
deveria aceital-a; porque, se admittisse uma 
diminuição de cerca de 3,000 praças da força activa 
da marinha, teria commettido um verdadeiro erro. 
Como é que de repente se hão de diminuir as 

guarnições já mesquinhas de nossos navios? Seria o 
mesmo que decretar a completa aniquilação da 
esquadra brasileira. Portanto, se no exército 
houvesse também quadros nominaes, o honrado Sr. 
Duque de Caxias necessariamente devia cortar, 
porque deste modo tiraria a possibilidade de 
elevação e foi por isso que o nobre ministro da 
marinha fez bem, neste ponto de vista, porque tirou a 
possibilidade de augmento; mas o senado saiba que 
effectivamente a força se mantem a mesma. 

Sr. presidente, uma observação farei, e é 
quanto a aprendizes marinheiros. Eu, no caso de S. 
Ex., não aceitaria reducção nesta parte, porque esse 
corpo é o viveiro de nossa marinha. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. deve dizer isto 
quando aqui vier o Sr. ministro da marinha. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não estão completas 
essas companhias; mas devemos fazer todos os 
esforços para completal-as. 

Sr. presidente, o honrado senador pelo 
Piauhy, para justificar a sua emenda de 14,000 
praças, disse que no tempo da guerra o serviço foi 
feito por 10,400 praças. 

Eu observo a S. Ex. que nos mappas do 
tempo da guerra não figurava devidamente a guarda 
nacional destacada naquella occasião; o serviço 
estava sujeito a grandes lacunas e defeitos, porque 
além da força que se destacava em muitas 
províncias para o serviço do ministério da guerra, 
havia destacamentos que corriam pelo ministério da 
justiça. Portanto, não procede esse argumento 
fundado nas 10,400 praças em serviço, como disse o 
nobre senador, do ministério guerra. 

Tratando deste assumpto, eu não posso deixar 
de mostrar ao senado que nós estamos, por assim 
dizer, muito adiantados em semelhante matéria. O 
militarismo não nos tem invadido: nós que 
costumamos citar os paizes da Europa como typos 
em muitas cousas, estamos muito mais adiantados 
do que elles no que diz respeito a grandes exércitos 
permanentes. Quando consideramos que um paiz, 
como a Itália, que não tem grande indústria e não 
dispõe de grandes capitaes, comparada com a 
França, a Inglaterra e a Bélgica, póde ter um exército 
de mais de 200,000 homens em tempo de paz, 
devemos reconhecer que o Brasil, depois dos 
Estados Unidos, é o único paiz do mundo que dá o 
exemplo de ter uma diminuta força militar. Se 
quizessemos seguir o exemplo, que nos dão os 
nossos vizinhos, teríamos força muito maior, por que 
a nossa população é de mais de 10,000,000 
habitantes, e o nosso budget vae avultando de uma 
maneira considerável. 

Para que o senado veja a differença da nossa 
modesta força, relativamente a dos diversos paizes 
da Europa, lerei o seguinte quadro (lendo): 
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Ha, pois, na Europa sobre uma população de 

323 milhões de indivíduos, exércitos no número de 
9,400,000 homens. Ora, já vê o senado que nós 
estamos, felizmente, muito longe dessa exageração 
militar. 

O SR. SARAIVA: – Estamos na América. 
O SR. JUNQUEIRA: – Na América só nos 

avantajam os Estados Unidos, porque, tendo uma 
população de 40,000,000 de habitantes, possuem 
apenas um exército permanente de 25,000 homens; 
mas eu já disse em outro dia que nos Estados Unidos 
havia, além dos corpos de polícia as milícias locaes 
votadas pelas assembléas dos differentes Estados, e 
que estas milícias são muito numerosas. 

Sr. presidente, o honrado senador pela província 
do Piauhy, tratando da novíssima lei do recrutamento, 
deixou pairar uma certa dúvida, se porventura a 
affluencia de voluntários tinha sido effeito dessa lei, ou 
se havia nisso um indicio de miséria pública, que 
fizesse com que muitos cidadãos brasileiros affluissem 
para o serviço das armas, não achando em outra 
indústria meios de subsistência; mas eu não posso 
aceitar esta última applicação. Parece-me que a 
simples abolição dos castigos corporaes no exército, 
bem como a extincção das classes dos camaradas, e 
maiores vantagens pecuniárias foram as principaes 
medidas, que teem produzido a affluencia de 
voluntários. 

Neste ponto, Sr. presidente, não posso deixar de 
queixar-me do meu illustre amigo senador pela 
província do Paraná, que primeiro aventou nesta casa 
a idéia de que talvez a falta de meios de subsistência, 
a falta de trabalho tenha levado os cidadãos brasileiros 
a procurarem o serviço das armas. Acho que, se esta 
razão fosse procedente, teria ella actuado, ha muitos 
annos, no animo de nossos concidadãos para 
procurarem esse serviço. Se nossa indústria ainda não 
esta assaz desenvolvida, se em algumas províncias ha 
difficuldade em achar meios de subsistência, estas 
circumstancias existem desde muitos annos e nunca 
appareceram tantos voluntários. Agora, depois da 
decretação da lei de 26 de Setembro de 1874, em que 
se abolio o castigo corporal para o exército, extinguio-
se a classe dos camaradas, e em que se deram outras 
vantagens aos voluntários, é que elles apparecem em 
grande cópia. 

O Sr. Visconde de Muritiba dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Diz muito bem o nobre 

Visconde de Muritiba; agora não se póde fugir á 
obrigação do serviço, uma vez collocado o indivíduo 
nas condições da lei. 

E’ por isso que eu dizia, ha pouco, que tinha de 
queixar-me do meu illustre amigo senador pela 
província do Paraná, porque trouxe pela primeira vez á 
esta casa a idéa de que talvez fosse a falta de trabalho, 
a miséria pública em algumas localidades que 
conduzisse nossos patrícios ao serviço das armas. Eu 
vi logo que a illustre opposição havia de agarrar-se a 
essa idéa e dal-a como efficiente causa da affluencia 
dos voluntários: mas, senhores, estas circumstancias 
difficeis de viver, essa miséria em algumas províncias, 
esse atrazo de indústria, é um facto constante em 
nosso paiz, e nunca appareceram voluntários: só 
depois da decretação da lei e do seu regulamento é 
que elles affluiram. Se temos causa próxima e 
conhecida por que motivo havemos de pesquizar 
causas remotas 
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e que não são verossímeis? Por conseguinte, demos á 
lei de 26 de Setembro, lei votada aqui com animação 
até de alguns membros importantes do partido liberal, o 
seu devido logar na história; á ella pertence essa 
revolução que se fez no serviço das armas, de maneira 
que as famílias não teem mais horror de que seus filhos 
vão servir nas fileiras do exército, porque estão certas 
de que alli elles não vão soffrer castigos corporaes, 
nem sujeitarem-se ao serviço menos digno de criado. 
(Apoiados.) 

Bem dizia eu, Sr. presidente, que o honrado 
senador pela província do Piauhy não teve razão 
deixando pairar alguma dúvida sobre a lei de 26 de 
Setembro, como determinadora da affluencia de 
voluntários, e também neste ponto eu reivindico para S. 
Ex. uma parte da glória, porque foi um dos membros 
desta casa que mais nos auxiliaram na discussão e 
passagem dessa lei. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E’ verdade. 

O SR. JUNQUEIRA: – Portanto, quero que S. 
Ex. em todos os tempos diga que foi um dos que mais 
concorreram para que no exército do Brasil cessasse o 
castigo corporal. 

O SR. SARAIVA: – E’ uma disposição pela qual 
propugnamos ha muitos annos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não o nego; estou lhes 
dando parte da glória. 

O SR. SARAIVA: – A causa é a disposição pela 
qual combatemos sempre e que os senhores não 
quizeram senão agora. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu sempre quiz. 
O SR. SARAIVA: – Vencido. 
O SR. JUNQUEIRA: – Está enganado; 

proclamei-a sempre: e no regulamento que expedi, 
coube-me a glória de ter declarado desde logo 
suppresso o castigo corporal, quando havia opiniões 
valiosas de que esse castigo só deveria desapparecer 
depois de feito o sorteio. O que eu dizia – e o nobre 
senador não me attendeu, e por isso deu o seu aparte – 
é que as duas disposições contidas na lei de 26 de 
Setembro de 1874 relativa á abolição do castigo 
corporal e á extincção da classe dos camaradas, é que 
tinham produzido a affluencia de voluntários. 

O nobre senador pela província do Piauhy 
apresentou o seguinte additivo (lendo): 

O governo fica autorizado: 
§ 1º Para reorganizar o exército e alterar o 

quadro da respectiva officialidade, distribuída toda a 
força em quatro grandes divisões, conforme julgar mais 
conveniente. 

N. 1. Na organização, que der aos corpos 
especiaes, supprimam-se oito marechaes de campo e 
augmentem-se dous tenentes generaes e quatro 
brigadeiros. 

N. 2. Refundam-se em um só corpo militar 
scientifico, com duas secções ou corpos de estado-
maior de 1ª classe, estado-maior de artilharia e o de 
engenheiros, supprimidos os tenentes do primeiro, 

cumpria-se igualmente o estado-maior de 2ª Classe.» 
Sr. presidente, vejo neste additivo do nobre 

senador uma idéa da reorganização de alguns corpos 
scientificos do exército, uma alteração nos postos 
superiores e uma divisão do exército: o nobre senador 
quer que toda a força se divida em quatro grandes 
divisões. 

Esta divisão é o que se costuma chamar exército 
regional; quer o nobre senador, que nós tenhamos o 
nosso exército dividido em quatro regiões neste 
Império. Não me parece, Sr. presidente, acertada esta 
disposição. 

O elemento predominante em uma força armada, 
principalmente como a quer o nobre senador, é a sua 
completa homogeneidade e a sua extrema mobilidade. 
Desde que formarmos em um paiz vasto como este, 
com falta de estradas de ferro, com ausência quasi 
completa de vias de communicações para certos 
logares, corpos de exército regionaes, nós poderemos 
ter alguns batalhões soffriveis, mas estes batalhões não 
terão os elementos precisos de homogeneidade, isto é, 
serão batalhões de maranhenses, de cearenses, 
paraenses, assim como haverá batalhões de bahianos, 
de pernambucanos e esquadrões de rio-grandenses; 
mas não haverá corpos de brasileiros, e nisto é que 
está principalmente a sciencia do organizador, quando 
se trata de exércitos. 

Recordo-me, Sr. presidente, de que quando 
Napoleão I commandava na Itália, no primeiro período 
brilhante de seu commando em 1796, e que lhe 
appareciam batalhões enviados pelo directorio de então 
compostos de soldados pertencentes a um mesmo 
departamento, aquelle illustre guerreiro e homem de 
estado tratava logo de mandar fazer a refusão destes 
batalhões para lhes dar um caracter mais nacional, um 
caracter mais francez, porque elle não queria brigadas 
ou corpos de normandos, nem de borguinhões, nem de 
provinciaes, queria brigadas e corpos de francezes. E 
além disto deu ainda uma razão suprema, que os 
nobres senadores podem encontrar no memorial de 
Santa Helena escripto pelo Conde de Las Cases, e é 
que muitas vezes um batalhão, uma brigada vê-se 
empenhada de repente em um certo perigo, é victima, e 
isto vae cobrir de luto a uma localidade inteira do paiz; 
no entretanto que se os batalhões forem compostos de 
indivíduos pertencentes a todas as províncias ou 
departamentos, se houver promiscuidade, que é o que 
traz a racionalidade, não se verificará este grande 
inconveniente: diante de um desastre a dôr se divide 
por tantas localidades que não póde pesar com mão de 
ferro sobre uma só. Por estas razões, a idéa do nobre 
senador pela província do Piauhy, de dividir o nosso 
exército em corpos regionaes, não é uma idéa 
aceitável. 

Quando, Sr. presidente, alguns paizes da Europa 
dividem o seu exército em regiões, é porque se dão ahi 
circumstancias muito differentes e que podem influir 
poderosamente para que a promiscuidade se faça e 
não se dê a hypothese de haver batalhões compostos 
sómente de pessoas de uma certa província. A Itália, 
por exemplo, tem sete 
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grandes commandos; cada commando destes é 
dividido em algumas divisões. Tem a Itália 16 divisões 
militares: a divisão de Roma, Florença, Milão, Verona, 
Padua, Nápoles, etc., e estas divisões subdividem-se 
em 63 districtos. 

Mas o que succedeu na Itália? Qual foi o 
principal pensamento do governo italiano quando se vio 
mais desassombrado daquellas lutas, que precederam 
á constituição moderna do reino italiano? A primeira 
preoccupação do governo foi refundir o exército e a 
esquadra. Antigamente havia o exército piemontez, o 
exército toscano, o exército napolitano, etc.; e as 
esquadras também dividiam-se, principalmente na 
esquadra sarda, ou antes piemonteza; e na esquadra 
napolitana, que era a mais numerosa. Mas, o governo 
de Victor Emmanuel, como disse, logo depois de 
cessarem os embaraços da nova constituição, 
reorganizou a esquadra, dando-lhe unidade; misturou 
as tripulações, misturou os officiaes, e praticou o 
mesmo no exército. Estando a Itália cortada hoje de 
caminhos de ferro, é muito fácil o embarque de recrutas 
do Piemonte para Napoles e vice-versa, bem como de 
qualquer ponto da Itália, de fórma que podem existir os 
sete grandes commandos, ás 16 divisões e os 63 
districtos a que alludo, sem que existam hoje exércitos 
regionaes, com os defeitos que, apontei. 

Disse ainda o nobre senador; supprimamos 8 
marechaes de campo e augmentemos 2 tenentes 
generaes e 4 brigadeiros. Não comprehendo bem o 
alcance desta reforma que quer o nobre senador pelo 
Piauhy. Vejo que equivale isto á suppressão apenas de 
2 generaes, pois que, diminuindo-se 8 marechaes de 
campo, cream-se mais 2 tenentes generaes e mais 4 
brigadeiros. 

Por muito tempo, apezar das intenções do 
honrado membro, não poderemos realizar de facto esta 
suppressão, porque os oito marechaes não poderão ser 
tirados do quadro, hão de ficar com as suas vantagens. 
Por esta forma hão de impedir, por muitos annos, que 
se realize economia alguma... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...porque além dos quatro 

tenentes generaes que nós já temos, e além dos dous 
que serão promovidos, segundo a doutrina do nobre 
senador, teremos mais seis marechaes, que serão 
graduados em tenentes-generaes e que ficam tapando 
a porta por muitos annos a qualquer promoção a estes 
postos elevados e fazendo a respectiva despeza. Ora, 
se o nobre senador teve em vista a diminuição da 
despeza, não attingio o alvo, continuamos a effectual-a 
do mesmo modo e augmentamos dous postos de 
tenentes generaes e mais quatro de brigadeiros. 

Quanto aos corpos de estado maior de 1ª classe, 
estado maior de artilharia, de engenheiros refundidos 
em um só corpo militar, não posso rejeitar in limine, 
mas não vejo vantagem óbvia e patente. 

Não desejo ver rejeitados os additivos do nobre 
senador; a minha opinião é que sejam destacados 
desta lei de força, que sejam estudados pela 
commissão. S. Ex. nos apresentou aqui o fructo de 
suas elucubrações, é pessoa competente; não 
podemos 

rejeitar, desde logo, a sua opinião: mas digo que me 
parece que este seu additivo não tem grande 
fundamento, porque esses corpos são distinctos uns 
dos outros. 

O Sr. Saraiva dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Apenas digo agora que o 

nobre senador, na última parte deste additivo, referindo-
se ao estado-maior da 2ª classe, me parece que não 
tem muita razão. O estado-maior da 2ª classe póde e 
presta ao exército muitos serviços; ha muitos misteres 
que estão destinados a ser exercidos por officiaes 
desse corpo. Vou soccorrer-me ainda das palavras do 
illustre senador pelo Piauhy, quanto ao estado-maior de 
2ª classe. 

Disse S. Ex. em 21 de Agosto de 1867: 
«O nobre senador convidou-me a extinguir o 

estado-maior de 2ª classe; não sabe para que serve 
esta classe; em sua opinião é uma excrescência 
injustificável, é o inferno de Dante, para onde são 
atirados os officiaes inválidos, sem préstimo, que 
impedem o accesso daquelles que ainda podem servir. 
Se assim se tem praticado, não serei eu que o 
justifique, nem o farei com os officiaes, quando tiverem 
préstimo; os inválidos devem ser reformados é o que 
manda a lei, é o que tenho feito, e pretendo fazer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Para que serve 
esta classe? 

O SR. MINISTRO DA GUERRA: – Para o 
estado-maior de 2ª classe vão officiaes que, não 
podendo prestar serviço na sua arma, nem tendo o 
curso completo para pertencerem ao estado-maior de 
1ª classe, e por conseguinte serem empregados em 
commissões de maior importância, servem em outras 
commissões inferiores, nos depósitos, nas fortalezas, 
etc, e em outros muitos serviços de administração, para 
os quaes não estão inhabilitados.» 

Eis aqui uma opinião muito valiosa, fundada 
perfeitamente na prática do serviço: ha muitos misteres 
para que servem os officiaes do estado-maior de 2ª 
classe. Peço, portanto, licença ao meu nobre amigo 
para não aceitar esta parte do seu additivo. 

Passarei aos outros additivos, e porque a 
commissão tem de dar parecer sobre elles, não quero 
adiantar accentuada opinião. O n. 5 supprime em tempo 
de paz um alferes por companhia dos corpos 
arregimentados. Parece exeqüível esta medida, mas 
não o é. Mesmo em tempo de paz, as companhias 
precisam de dous alferes, porque ha muito serviço... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS: – São 
indispensáveis. 

O SR. JUNQUEIRA: – São indispensáveis, diz o 
nobre duque. Ha muito serviço de quartel; uma 
companhia não póde prescindir do número de officiaes 
que existem, porque se tem reconhecido que para cada 
20 homens precisa-se de um official; e para cada 80, 
portanto, de quatro, que são o capitão, o tenente, e 2 
alferes. Se, como quer o nobre senador pela Bahia, 
devemos conservar o quadro de modo a poder ser 
augmentada a força, não devemos diminuir esse 
pessoal necessário. Onde podemos 
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diminuir, como temos feito, é nas praças de pret, que 
já estão reduzidas a 15,000; mas nesse quadro 
habilitado de officiaes não podemos diminuir. É 
indispensável que haja dous alferes por companhia, e 
permitta, pois, o nobre senador que não aceite para a 
lei da força este seu additivo. 

Propoz mais o nobre senador: 
«Fica o governo autorizado a restabelecer os 

camaradas do exército.» 
Confesso ao nobre senador pelo Piauhy que 

tive uma certa sorpreza, vendo S. Ex. apresentar este 
addittivo. O nobre senador, que foi comnosco 
collaborador da lei de 26 de Setembro de 1874, parece 
que não devia apresental-o. A discussão nesta casa 
rolou sobre este ponto – a nobilitação do soldado. – 
Por isso tratamos de abolir o castigo corporal, assim 
como de tirar aos officiaes o direito de escolher uma 
praça de sua companhia ou do seu corpo para fazer 
desta praça o seu criado e empregal-a em serviço 
menos digno. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não o póde fazer. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não póde deixar de 

fazer: a domesticidade é serviço menos digno do 
soldado. Esse serviço não o nobilita. 

O SR. SARAIVA: – Pois eram empregados 
nisto? 

O SR. JUNQUEIRA: – Como criados, eram; a 
palavra mesmo está dizendo. 

O SR. PARANAGUÁ: – Então também como 
ordenanças. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador sabe a 
differença que ha entre o ordenança e o camarada e 
até bagageiro em tempo de guerra. Ora, em tempo de 
paz, o camarada era empregado no serviço doméstico, 
e a isto é o que quizemos pôr fim para nobilitar a 
qualidade do soldado e fazer com que se 
apresentassem no exército filhos de boas famílias em 
maior número do que até então se tinham 
apresentado. 

Mas o nobre senador pelo Piauhy foi 
influenciado para apresentar este additivo por uma 
consideração econômica. Disse-nos que se fazia uma 
despeza de cerca, de 400:000$ com gratificações aos 
officiaes do exército para pagarem seus criados. Eu, 
comquanto renda homenagem a essas considerações 
econômicas e julgue que devemos ter todo cuidado na 
decretação da despeza pública, fazendo todas as 
economias possíveis, comtudo não posso ir ao ponto 
de preterir a execução de um alto princípio. E a nossa 
questão aqui não é de dinheiro, é de princípio; não 
posso concordar em que o soldado seja camarada, 
seja criado. Não é, portanto, a questão da despeza 
que nos deve neste ponto fazer retratar-nos do voto, 
que demos ha três annos. Conseqüentemente, não 
posso prestar o meu assentimento a este artigo 
additivo do nobre senador para que elle seja inserido 
na actual lei de fixação de forças de terra. 

Ha um outro additivo que me parece dissonante 
das idéas, que teem sido recebidas em mais 
consideração, principalmente, pelo partido a que 
pertence o honrado senador. S. Ex. quer concentrar 

na Côrte o arsenal de guerra por excellencia, e apenas 
consigna para as províncias pequenos depósitos. 

Eu acho, Sr. presidente, que esta centralisação 
é má sempre, e principalmente tratando-se de um paiz 
como o nosso, de um littoral vastíssimo, com as 
províncias communicando-se entre si, quasi que 
sómente por meio da navegação marítima. 

Tratando-se de um paiz tão extenso, a 
concentração dos artefactos militares na capital póde 
trazer os mais funestos resultados. Supponha-se que 
temos qualquer divergência, por algum tempo, com 
qualquer nação marítima; ficaríamos inteiramente 
tolhidos de soccorrer qualquer ponto do Império. Um 
bloqueio estabelecido no porto do Rio de Janeiro nos 
tolheria de mãos e pés. 

Nem nos tempos coloniaes, em que se diz que 
havia grande centralisação, se pensou em estabelecer 
somente na Corte o arsenal de guerra. As províncias 
do Pará e Amazonas, que só por si constituem um 
grande império, e que estão tão longe do Rio de 
Janeiro, no extremo norte do Império, podem deixar de 
ter um arsenal de guerra, ainda que modesto? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – A província do Rio 

Grande do Sul, que está tão exposta a qualquer 
ataque de nossos vizinhos, póde deixar de ter um 
arsenal de guerra e um laboratório pyrotechnico, onde 
se façam as munições que não se podem fazer sem os 
machinismos apropriados? 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que as armas 
modernas, e entre ellas a de Comblain, de que se acha 
armada a nossa infantaria, são de retro-carga e por 
isso mesmo que são de tiro rápido, essas armas 
gastam muitas munições e em uma hora o que as 
armas antigas gastariam em 10 ou 12. Por 
conseguinte, em qualquer emergência é mister haver 
grandes depósitos desse cartuxame, e, pois, na 
província do Rio Grande do Sul deve existir um 
laboratório pyrotechnico, montado convenientemente, 
porque as remessas da Côrte podem falhar em um 
caso de bloqueio ou de qualquer embaraço na barra 
do Rio Grande, ficando a força que alli estivesse 
absolutamente desprovida de munições. 

Quando estive á testa do ministério da guerra, 
além dos machinismos para o laboratório pyrotechnico 
da Côrte, mandei buscar outros para estabelecimento 
igual no Rio Grande do Sul, porque era necessário que 
essa província estivesse preparada para fabricar o 
cartuxame e assim obviar-se o facto, que figurei, de 
não ser possível remetter-se da Côrte para alli as 
munições precisas. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E as mesmas 
razões actuam para o Pará. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nestas circumstancias, 
como havemos de acabar com os arsenaes de guerra 
do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, província tão 
remota e que deve estar preparada, da Bahia e 
Pernambuco, províncias de primeira ordem, que 
precisam ter em si elementos para fazer face, nos 
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primeiros tempos, a qualquer eventualidade de guerra? 
UM SR. SENADOR: – E o que fazem esses 

arsenaes? 
O SR. JUNQUEIRA: – Fazem alguma cousa, 

concertam armamentos, fabricam cartuxame, 
promptificam fardamentos, etc... 

O SR. PARANAGUÁ: – São officinas de 
alfaiates e latoeiros. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...e depois estão 
estabelecidos para terem maior desenvolvimento em 
uma occasião dada. 

Eu appello para o nobre senador pela província 
de Santa Catharina, que esta me honrando com sua 
attenção; S. Ex. que diga se não é exacto que no 
tempo da guerra do Paraguay, quando no arsenal de 
marinha da Côrte se construíam os primeiros 
encouraçados e havia falta de pessoal, mandaram-se 
buscar na Bahia operários e se não vieram em grande 
número. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Duzentos. 
O SR. JUNQUEIRA: – Attenda o senado para 

esta declaração do nobre senador. Esses 200 
operários bahianos... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Que portaram-
se perfeitamente bem. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...vieram auxiliar na 
Côrte a construcção do encouraçado Tamandaré e 
outros. E porque aproveitou-se esse recurso? Porque 
tinha-se conservado o arsenal de marinha da Bahia; os 
operários tinham seus nomes registrados; aquelles que 
tinham aprendido nas officinas desse arsenal, onde 
muitos navios excellentes se construíram para a 
armada e ainda se podem construir, foram convidados, 
assim como outros, filhos daquelle estabelecimento, e 
que estavam fóra por deficiência de obras. Vieram, 
portanto, só de uma vez, 200 trabalhadores em auxílio 
do arsenal da Côrte. 

Eu acho que poderíamos prescindir desses 
elementos militares, se já tivéssemos chegado á época 
de civilisação que, como alguns philosophos pensam, 
a humanidade ha de attingir, quando uma bala de 
artilharia será um objecto de museu. Mas ahi vemos 
ainda agora a guerra entre a Turquia e a Rússia, 
revelando que a paz universal está adiada por muitos 
annos. Todas essas utopias não podem ser aceitas. 
Nós devemos ser homens práticos. O Brasil nesta 
matéria de militarismo, está muito aquém das outras 
nações; o seu exército é diminutissimo e o elemento 
militar não tem nelle a preponderância que ostenta em 
outros paizes. Não nos assustemos, por conseguinte, 
com esses poucos 15,000 homens que a proposta 
pede. 

Sr. presidente, agora vou dirigir-me ao honrado 
senador pelo Amazonas. 

S. Ex. mandou também á mesa uma emenda, 
reduzindo a força a 14,000 homens, 

Eu acredito que o honrado senador mandou 
essa emenda no nobre intuito de diminuir as despezas 
públicas, porque S. Ex. tomou o compromisso solemne 

de fazer no orçamento reducções de cerca de 
20,000:000$000. Portanto, era óbvio que o ministério 
da guerra havia de merecer a illustrada attenção do 
nobre senador. 

Mas, Sr. presidente, para justificar sua opinião, 
o honrado senador trouxe o exemplo do anno de 1861, 
em que 14,000 praças bastaram, e o seu modo de 
pensar como presidente da província da Parahyba do 
Norte. 

Eu observo ao nobre senador que de 1861 para 
cá são passados muitos annos; as necessidades 
publicas hoje não são as mesmas, que eram ha 15 
annos. Ellas teem crescido, o commercio tem 
augmentado, novas vias de communicação se teem 
aberto, e por conseqüência novos elementos que 
devem ser garantidos contra os desordeiros e 
criminosos. E’ necessário, pois, que o governo esteja 
precavido com os meios precisos para manter a ordem 
e garantir a sociedade. 

Além disto, eu também observo ao nobre 
senador que em 1861 havia grande número de 
guardas nacionaes destacados, não só a serviço do 
ministério da guerra, como a serviço do ministério da 
justiça. O serviço da guarda nacional a cargo do 
ministério da guerra, é propriamente o destacamento 
de corpos completos nas capitaes e nas fronteiras; 
mas o serviço de polícia, a conducção de presos, a 
prisão de criminosos, a guarda das cadêas feita pela 
guarda nacional, era pago pelo ministério da justiça e 
não figura nos mappas do ministério da guerra. Por 
isso eu peço ao nobre senador que reflicta quão 
differente é a situação de 1861 da actual. 

Em 1861, entretanto, pediam-se 14,000 praças 
e contava-se com o auxílio da guarda nacional; hoje só 
se conta com as 15,000 praças do exército. 

Mas disse o nobre senador: «Não tendes razão, 
porque a guarda nacional póde ser chamada nos 
quatro casos em que houver necessidade della e, 
portanto, o vosso argumento da ausência desse 
recurso não tem fundamento.» 

Perdoe o nobre senador, eu disse que a guarda 
nacional hoje, pela lei de 1873, só póde ser chamada a 
serviço nos casos de guerra externa, revolução, 
rebellião, e sedição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ bastante 
isto. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ bastante isto, dizem 
os nobres senadores, porque com estes elementos a 
polícia está sufficientemente garantida; e o honrado 
senador ainda leu uma disposição de lei, determinando 
que a autoridade policial póde por si requisitar a 
presença da guarda nacional nesses casos. Mas isto é 
só naquelles quatro casos a que me referi, e o senado 
comprehende que, além desses, quotidianamente 
surgem em todas as localidades muitos factos, que 
demandam a presença da força pública. O serviço de 
polícia não se interrompe, não dorme, está em 
constante vigília. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E’ uma 
inconveniência chamar o exército para esse serviço. 

O SR. JUNQUEIRA: – Peço a V. Ex. que 
attenda á minha argumentação. 

O senado deve tomar como elemento 
imprescindível 

 



36                                                              Annaes do Senado 
 

este grande serviço público, porque nós não podemos 
legislar aqui fazendo syncope de elementos que são 
constantes e reaes na sociedade; não podemos tomar 
a sociedade só no estado de guerra externa, 
revolução, rebellião e sedição, porque o seu estado 
constante é aquelIe em que a autoridade precisa estar 
vigilante para que o cidadão não soffra em sua vida, 
sua segurança e propriedade. 

O SR. SARAIVA: – Nomeem-se boas 
autoridades. 

O SR. JUNQUEIRA: – Este estado de vigilância 
requer a sancção penal para o caso de não ser a 
autoridade obedecida. 

Mas, como quereis, dizem os nobres senadores, 
empregar o exército neste serviço de polícia? Eu seria 
o menos próprio para vir sustentar nesta casa que o 
exército devesse ser empregado constantemente no 
serviço de polícia, porquanto, tendo dirigido a pasta da 
guerra, reconheci quão doloroso é para o próprio 
exército esta situação, e que males podem resultar 
para a disciplina do emprego dos corpos do exército 
subdivididos em destacamentos, principalmente no 
interior. 

Mas, se tomarmos a nossa sociedade actual 
como ella é e não como a podem pintar alguns 
espíritos; se reconhecermos que a nossa legislação 
sobre a guarda nacional só permitte a intervenção 
desta força naquelles quatro casos alludidos, e que, 
além desses casos, constantemente surgem outros 
que demandam a presença de tropas; se attendermos 
por outro lado que os corpos de polícia são 
insufficientes para fazerem face a todos esses 
serviços; se considerarmos a vastidão de nossas 
províncias, e que ellas não se acham em estado 
financeiro próspero, pelo que não teem podido elevar o 
número de seus corpos policiaes, como o nobre 
senador póde ver nos relatórios de diversos 
presidentes de província, verão os nobres senadores 
que a razão está do meu lado. Note-se mais que a 
assembléa geral já deu o grande passo de auxiliar as 
províncias com uma certa quantia para pagamento 
destes corpos, e que esse auxílio foi insufficiente, 
porque em algumas províncias deu-se até o facto 
anômalo de, recebido este dinheiro para pagamento da 
força policial, alliviarem os cofres provinciaes, 
diminuindo o número correspondente de praças, de 
modo que os poderes geraes fizeram esse sacrifício, e 
as províncias pouco se utilisaram delle. 

O SR. SARAIVA: – Isto chama-se... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Uma 

espertezazinha. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Argumentando 

com estes abusos... 
O SR. JUNQUEIRA: – Eu tomo o paiz como elle 

está. Não podemos deixar as autoridades desarmadas. 
Se os nobres senadores disserem em outra occasião – 
vamos prover de remédio este ou aquelle mal, estas e 
aquellas medidas são conducentes a um certo fim, 
melhorarão o estado social, eu digo: contem commigo; 
mas agora, em vista das circumstancias que acabo de 
ponderar, não podemos fazer semelhantes alterações, 
pois estamos collocados, 

por assim dizer, entre a espada e a parede. A nossa 
questão é vêr se o serviço público soffre muito ou não 
com a diminuição da força. 

O SR. SARAIVA: – Experimente-se. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não podemos fazer 

experiência in anima vili; ella seria por demais 
dolorosa. 

O SR. PARANAGUA’: – A experiência está 
feita. 

O SR. JUNQUEIRA: – Pois os nobres 
senadores, homens práticos, o nobre senador pela 
Bahia que foi presidente da província do Piauhy, onde 
estreou brilhantemente sua carreira, não sabe que ser-
lhe-hia impossível ter levado ao cabo as emprezas 
nobres, que alli realizou, e outros commettimentos 
dignos de memória, se porventura não fossem as suas 
ordens respeitadas pela presença da força, de 1ª de 
linha, e polícia, e da guarda nacional, que sempre 
esteve prompta ao chamado de S. Ex? Seria 
impossível ao nobre senador ter feito uma 
administração tão brilhante, se em todas as 
localidades houvesse ausência de força, se S. Ex. se 
contentasse apenas de nomear pessoas dignas e 
capazes de exercerem os cargos policiaes, porém em 
uma occasião dada, diante de uma malta de 
criminosos em uma localidade, não sendo lícito 
empregar a guarda nacional, e, não dispondo de 
polícia, não se podessem mandar praças de primeira 
linha. Nessa localidade, pois, os habitantes teriam, de 
ser victimas do punhal do sicario, a ordem seria 
perturbada, e a administração do nobre senador seria 
manchada com este facto. 

Portanto, é preciso encarar o paiz como elle é. 
Nós somos homens práticos, temos estado nas 
províncias e sabemos que as cousas ahi se passam 
infelizmente de modo que não se póde prescindir da 
força do exército. Quando as finanças melhorarem, 
quando algumas assembléas provinciaes entrarem em 
um caminho mais conveniente e votarem a força 
policial precisa (e neste ponto eu me inclino algum 
tanto á opinião do nobre senador pelo Piauhy), quando 
esta força policial for localisada tanto quanto possível, 
assim como o exército deve, pelo contrário, ser o 
menos localisado possível, quando as províncias 
puderem votar essa polícia mais ou menos localisada, 
municipal ou comarca, então poderemos dizer que a 
nossa situação é outra, porque ha uma força policial 
capaz de manter a ordem e fazer os outros serviços 
próprios. Se o caso for mais grave, então a polícia será 
auxiliada pela guarda nacional, e o exercito ficará por 
sua vez em seus quartéis, nos seus campos de 
manobra, e guarnições de praças, para somente 
apparecer nos últimos casos, ou de defesa da ordem 
no interior, ou de defesa do paiz no exterior. Por 
emquanto, porém, não se póde attingir a esse alvo 
desejado. 

Veja o nobre senador pelo Amazonas que suas 
idéas, em these, são boas, mas não são aceitáveis 
agora: nós actualmente não podemos descer de 
15,000 praças. 

Sr. presidente, ainda em additamento ao que 
venho de dizer, chamarei a attenção dos nobres 
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senadores pelo Piauhy e pelo Amazonas, assim como a 
do nobre senador pela Bahia sobre a organização dos 
exércitos europeus. 

Na Europa, ha esses numerosos exércitos que, ha 
pouco, mencionei, mas em todos ha uma força, que 
chamarei auxiliar, meio civil e meio militar, destinada a 
todos esses serviços de que a autoridade necessita 
quando a polícia local não basta. 

Vejamos quanto ao exército italiano. 
Tem elle em tempo de paz as seguintes forças: 

 
Infantaria.......................................................... 97.458 
Benaglieri......................................................... 16.255 
Cavallaria......................................................... 18.669 
Artilharia.......................................................... 20.786 
Engenharia...................................................... 4.702 
Serviços sanitários.......................................... 1.152 
Serviços sedentários....................................... 1.614 
Carabineiros (gendarmerie)............................. 20.970 
Districtos militares........................................... 15.398 
Corpos, institutos, etc...................................... 7.251 

 
Por conseguinte, ha 20.970 carabineiros que se 

empregam constantemente em auxiliar as autoridades 
administractivas na repressão do crime e na manutenção 
da ordem. Corresponde essa força á nossa polícia militar. 

Em todos os paizes da Europa ha a polícia civil 
propriamente composta de numerosos agentes na 
proporção da importância e população das cidades. 
Londres tem, como sabem os nobres senadores, uma 
grande polícia civil, assim como Paris. 

A França possue a gendarmerie, os guardas 
florestaes, etc. Os nobres senadores sabem que na Itália 
os carabineiros teem prestado grandes serviços na 
repressão do crime, principalmente na perseguição dos 
bandidos que infestam o meio-dia da Itália, e cujos 
attentados se repetem nos arredores de Napoles e Roma, 
sendo muito avultado o seu número, especialmente na 
Sicilia. 

Mas nós não temos em nosso exército as 
subdivisões que notei no exército da Itália. Desde que não 
podemos dispor da guarda nacional, senão em casos 
muito restrictos, desde que as finanças não permittem o 
alistamento dos corpos policiaes das províncias, na 
proporção necessária, não devemos prohibir de um modo 
absoluto que o exército auxilie as autoridades policiaes no 
cumprimento de seus deveres. Hoje é difficil que um 
cidadão queira tornar a si o penosissimo encargo de 
delegado ou subdelegado de polícia, pois que lhe falta a 
força precisa para a repressão dos criminosos. Os 
presidentes de província lutam com embaraços para 
achar quem sirva dignamente esses cargos. E na 
verdade, é para louvar que haja cidadão que se preste a 
servir em semelhantes cargos, que são verdadeiros ônus 
e compromettimentos. 

Sr. presidente, V. Ex. ha recordar-se de que, ha 
dias, levantou-se nesta casa discussão a respeito do 
tenente Joaquim José de Mello. Foi o honrado senador 
pelo Ceará quem estranhou que se tivesse retirado da 
apreciação do senado a pretenção desse official, depois 
de estar sujeita á nossa decisão. Eu, ministro na occasião 
em que o facto se deu, declarei 

que não tinha bem presentes todas as circumstancias, 
mas que em virtude de uma consulta do conselho 
supremo militar, tinha concedido a este official a 
graduação do posto de tenente. O nobre senador, porém, 
accentuou demasiadamente a sua censura, de maneira 
que fiquei na obrigação de dar explicações ao senado. 

O SR. ZACARIAS: – Com effeito accentuou muito. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não pareceram palavras de 

amigo. 
A história desse official é a que vou dizer. Morchou 

para a guerra do Paraguay como voluntário; lá servio com 
distincção e foi commissionado no posto de capitão. Uma 
lei, a de n. 588 de 19 de Junho de 1869, autorizou o 
governo a admittir no quadro do exército no primeiro posto 
os officiaes que o requeressem. A disposição a que me 
refiro é a seguinte (lê): 

Em virtude dessa autorização, foi esse official 
promovido ao posto de alferes pelo commandante em 
chefe, então o Sr. príncipe conde d’Eu, como se vê da 
ordem do dia n. 39, do commando em chefe de todas as 
forças (lê): 

A promoção feita por Sua Alteza veio para esta 
Corte afim de ser confirmada. Por um lapso escapou o 
nome desse official; mas elle requereu a sua admissão de 
novo no quadro do exército. 

Passaram-se, entretanto, os tempos; e este official, 
voltando para o Brasil, não obteve a graduação que outra 
lei autorizava o governo a dar, no posto immediato, aos 
officiaes que tivessem já servido em commissão. Não 
tendo os documentos precisos, requereu á assembléa 
geral unicamente com a sua fé de officio e um attestado 
do commandante do 7o batalhão para que fosse 
considerado tenente graduado. 

Esta pretenção esteve na câmara dos Srs. 
deputados e lá a commissão de marinha e guerra deu o 
seguinte parecer (lendo): 
 

1873. – N. 256 
 

O alferes do 7o batalhão de infantaria Joaquim 
José de Mello, allegando ter servido na guerra do 
Paraguay, como capitão de commissão de voluntários da 
pátria, sendo depois admittido no quadro effectivo do 
exército no posto de alferes, por actos de bravura, pede 
ao corpo legislativo que lhe seja concedida à graduação 
do posto de tenente com antiguidade de 6 de Outubro de 
1870, data da lei n. 1,843, que mandou considerar como 
se graduados fossem os officiaes do exército e praças de 
pret commissionados pelos generaes em chefe. 

Da fé de officio deste official consta que elle 
assentou praça como voluntário da pátria a 30 de Março 
de 1865, que marchou para a campanha como alferes de 
commissão, sendo promovido, durante o seguimento das 
operações, aos postos de tenente e capitão de 
commissão. Tomou parte em diversos combates e portou-
se sempre com valor. 

Sendo elle capitão do 23o corpo de voluntários da 
pátria, foi por Sua Alteza o Sr. Conde d’Eu promovido por 
actos de bravura ao posto de alferes effectivo do exército 
e incluído, por decreto de 
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12 de Maio de 1871, no quadro de infantaria, contando 
antiguidade de 12 de Maio de 1869, ficando, porém, em 
virtude da imperial resolução de 10 de 1871, tomada 
sobre consulta do conselho supremo militar, destituído 
da commissão de capitão, posto que conservou até a 
conclusão da campanha. 

O supplicante firma-se agora na imperial 
resolução de 26 de Julho de 1871 e pede a graduação 
do posto de tenente. 

Por esta resolução declara-se que os officiaes do 
exército commissionados com dous ou três postos 
pelos presidentes de província não devem ser 
considerados graduados senão nos postos 
immediatamente superiores áquelles em que forem 
effectivos. 

O peticionário diz com razão que a patente em 
commissão que tinha no exército e a demora que houve 
na approvação do posto effectivo do exército, obtido por 
actos de bravura, impediram que elle, como aconteceu 
com outros companheiros, em idênticas circumstancias 
e cujos nomes cita, voltasse da campanha como alferes 
do exército, com a commissão de tenente, caso em que 
havia de aproveitar-lhe o que dispõe o art. 3º da lei n. 
1,843 de 6 de Outubro de 1870. 

A commissão de marinha e guerra, considerando 
os serviços deste official dignos de attenção e achando 
procedentes as suas razões, apresenta o seguinte 
projecto: 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica o governo autorizado a conceder a 

graduação no posto de tenente de infantaria ao alferes 
do 7º batalhão de infantaria Joaquim José de Mello. 

Art. 2º São revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das commissões, em 20 de Março de 1873. 
– Escragnolle Taunay. – F. J. Cardoso Junior. – Mello 
Rego. 

Veio esse parecer aqui para o senado, e a 
commissão de marinha e guerra, estudando a questão 
deu seu parecer em face dos documentos, que, como já 
disse, eram a fé de officio e um attestado. 

Chegando, porém, da Europa o Sr. marechal de 
exercito Conde d’Eu, esse official foi ter com Sua 
Alteza, que lhe deu um attestado, declarando que elle 
tinha requerido em tempo sua admissão no exército, 
que o facto de não ser incluído fôra inteiramente alheio 
á vontade delle official, e que, por conseguinte, estava 
no caso de ser admittido. 

Neste meio tempo, o official, depois de 
pesquizas muito laboriosas na repartição do ajudante 
general, achou nos archivos vindos do Paraguay, 
archivos informes, immensos, seu requerimento original 
em que pedia admissão no exército, e, por conseguinte, 
competia-lhe também a graduação, na fórma de outra 
autorização dada ao governo pelo corpo legislativo. 

Estando elle de posse desses novos 
documentos, os quaes o habilitavam a requerer ao 
poder executivo, que lhe devia fazer justiça, visto que a 
questão tomara uma nova face, requereu então ao 
ministério da guerra seu deferimento, e eu mandei 

ouvir o conselho supremo militar, que é a corporação 
capaz de esclarecer o governo em taes circumstancias, 
pois é composto de homens provectos na sciencia da 
legislação militar e na disciplina. O conselho supremo 
apresentou uma consulta favorável á pretenção desse 
official, como consta do que vou ler (lendo): «Ordem do 
dia n. 1.123 de 21 de Abril de 1875. – Graduação de 
posto. – Por decreto de 10 do corrente mez foi 
concedida a graduação do posto de tenente na forma 
da immediata e imperial resolução de 27 de Março 
último, tomada sobre consulta do conselho supremo 
militar, ao Sr. alferes do 7º batalhão de infantaria 
Joaquim José de Mello, visto estar comprehendido nas 
disposições da lei n. 1,343 de 6 de Outubro de 1870 e 
da resolução de consulta de 26 de Julho de 1871.» 

Por conseguinte, o meu acto foi inteiramente 
conforme á consulta do supremo conselho militar; 
resolvi no sentido dessa consulta com data de 27 de 
Março, e a 10 de Abril expedio-se o decreto 
concedendo a esse tenente a graduação. Vê-se, 
portanto, que o acto do ministro da guerra do primeiro 
semestre de 1875, a que se referiu o nobre senador 
pelo Ceará, foi perfeitamente legal e fundado na 
legislação militar. 

Ora, tendo o tenente Mello obtido deferimento 
em vista dos novos documentos que apresentou, e da 
consulta do supremo militar, o senado comprehende 
que a sua petição existente nesta casa não tinha mais 
razão de ser; e por isso, elle requereu ao senado para 
retirar os poucos documentos que a acompanhavam, e 
que eram só a fé de officio e o attestado do 
commandante do 7º batalhão. 

Todos comprehendem que um cidadão qualquer, 
pouco informado do seu direito, ou que não está na 
posse de documentos que justifiquem a sua pretenção 
perante o poder executivo, póde recorrer ao poder 
legislativo, e que antes da decisão da assembléa geral 
póde também elle encontrar os documentos precisos, 
que o habilitem a prescindir do favor legislativo e a pedir 
ao poder executivo o cumprimento da lei. Foi o que 
aconteceu ao tenente Mello: não tendo o documento 
fornecido por Sua Alteza o Sr. Conde d’Eu e os 
achados no archivo militar, carecia que sua pretenção 
fosse deferida pelo poder legislativo, e então recorreu á 
assembléa geral; mas desde que ficou de posse destes 
documentos, pelos quaes o executivo podia deferir, 
tornou a requerer ao governo, e eu, depois de ouvir o 
supremo conselho militar, resolvi favoravelmente a 
consulta em 27 de Março. 

Assim, vê o senado, devo repetir, que o ministro 
da guerra de 2 de Junho de 1875, como accentuou o 
nobre senador pela província do Ceará, não commetteu 
illegalidade nenhuma e menos desrespeito algum para 
com o senado. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Recordo-me agora de que 

sobre o bom direito deste official, fallou o illustre 
senador pela província do Piauhy em uma das sessões 
de annos anteriores... 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
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O SR: JUNQUEIRA: – ...porque esse moço 

prestou muito bons serviços. Tendo a commissão de 
capitão, entrou na promoção feita por Sua Alteza e 
depois ficara até privado da graduação de tenente que 
uma outra lei lhe garantiu; isso apenas porque houve a 
respeito delle a infelicidade de um lapso naturalmente 
na cópia da promoção. 

O SR. PARANAGUÁ: – Estava no caso de ser 
attendido. 

O SR. JUNQUEIRA: – Agora, Sr. presidente, 
considerando ainda a proposta, vejo que um louvável 
sentimento de economia dominou a apresentação e a 
aceitação do art. 3º additivo, que manda reduzir o 
depósito de instrucção em Santa Catharina a um corpo 
de duas companhias commandado por um major, e 
bem assim a supprimir o depósito de recrutas da 
província de Pernambuco, e o de caçadores a cavallo 
da província da Bahia. Eis ahi as economias que se 
podem fazer, em vista das nossas circumstancias 
financeiras. 

O depósito de Santa Catharina póde ser 
reduzido e commandado por um major. O depósito de 
recrutas de Pernambuco, já não tem razão de ser, por 
causa da affluencia de voluntários. Não ha razão para 
conservar-se depósitos de recrutas com seu quartel 
separado e sua economia á parte. Também o depósito 
de caçadores a cavallo da Bahia póde ser supprimido; 
não me refiro á companhia de cavallaria, mas sim ao 
depósito propriamente de recrutas para caçadores. 

Também se transfere para o ministério do 
Império o observatório astronômico. Este 
estabelecimento esteve sempre no ministério da guerra; 
no meu tempo tive a satisfação de lhe dar grande 
desenvolvimento e hoje pode prestar bons serviços; 
mas acho que não ha inconveniente em passar para o 
ministério do Império como o ministério da instrucção 
pública e que tem a seu cargo também a escola 
polytechnica, onde se estudam as altas mathematicas e 
cujos alumnos podem ir fazer alli suas experiências. 

Também os presídios e colônias militares 
ninguém dúvida que precisam de reforma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Devem passar 
para o ministério da justiça. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ha colônias que devem 
ser conservadas como militares. O ministério da justiça 
já tem algumas colônias, o da agricultura tem muitas e 
o da guerra precisa conservar algumas como núcleos 
em certos pontos longínquos, por exemplo no Rio 
Amazonas, no Rio Negro, no Rio Paraná, etc. 

Assim, Sr. presidente, peço a V. Ex. e aos 
illustres senadores que teem tido a benevolência de 
ouvir-me, desculpem, se fui talvez um pouco mais longo 
na justificação desta proposta e impugnação de 
algumas idéas apresentadas pelos nobres senadores, 
porque me parecia que a matéria era digna de estudos 
em uma occasião em que tanto se encarece o nosso 
estado financeiro. 

E, concluindo, externo minha opinião, de que 
esta proposta, reduzindo a força a 15,000 praças, 

já é uma concessão que se faz ao nosso máo estado 
financeiro. Ir além, é sacrificar o serviço público; ir além, 
não é bem servir ao paiz; pelo contrário, é deixar a 
autoridade inteiramente desarmada. 

Tenho concluído. (Muito bem). 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
Entraram em 2ª discussão, a qual ficou 

encerrada por falta de número para votar-se, as 
proposições da câmara dos Srs. deputados, do corrente 
anno, concedendo pensões: 

N. 72, a D. Josephina de Amorim Peixoto e suas 
irmãs. 

N. 59, ao alferes honorário do exército Pedro 
Gonçalves Ferraz. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 3 do corrente: 

1ª parte até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 
das matérias cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e do senado, fixando as forças de terra para 
o anno financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 2ª discussão 
das proposições da câmara dos Srs. deputados, do 
corrente anno: 

N. 69, approvando a pensão concedida ao 
servente do laboratório pyrotechnico do Campinho João 
Luiz Cordeiro. 

N. 62, approvando a pensão concedida ao major 
Joaquim Thomaz de Santa Anna. 

Levantou-se a sessão ás 2 3/4 da tarde. 
 

45ª SESSÃO EM 3 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Discurso e projecto 

do Sr. Teixeira Junior. – Discurso e requerimento do Sr. 
Correia. – Ordem do Dia. – Pensões – Votação. – 
Forças de terra. – Discursos dos Srs. Duque de Caxias 
e Cunha e Figueiredo. – Observação do Sr. Dias de 
Carvalho. – Discurso e emenda do Sr. Silveira da Motta. 
– Discurso do Sr. Paranaguá. – Pensões. 

 
Ás 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, Cunha 
e Figueiredo, Barão de Pirapama, Visconde do Rio 
Grande, Visconde de Muritiba, Duque de Caxias, 
Visconde de Abaeté, Ribeiro da Luz, Barros Barreto, 
Jaguaribe, Correia, Luiz Carlos, Godoy, Silveira da 
Motta, Teixeira Junior, Conde de Baependy, Vieira da 
Silva, Barão de Cotegipe, Barão de Maroim, João 
Alfredo, Visconde de Nitherohy, 
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Nunes Gonçalves, Barão de Camargos, Jobim, 
Fernandes da Cunha e Barão da Laguna. 

Compareceram depois os Srs.: Junqueira, 
Fausto de Aguiar, Diogo Velho, Paranaguá, Figueira de 
Mello, Zacarias, Uchôa Cavalcanti, Leitão da Cunha, 
Mendes de Almeida e Sinimbú. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Diniz, Chichorro, Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Antão, 
Saraiva, Nabuco, Marquez de S. Vicente, Marquez do 
Herval, Pompeu, Visconde do Bom Retiro, Visconde do 
Rio Branco e Visconde de Caravellas. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Visconde de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abrio 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 
 
Carta, datada de hoje, do Sr. senador Pompeu, 

participando que, por incommodado, não póde 
comparecer ao senado. – Inteirado. 

Officio de 1 do corrente mez, do 1º secretario da 
câmara dos Srs. deputados, remettendo a seguinte 

 
PROPOSIÇÃO 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvado, na parte que compete ao 

poder legislativo, o contrato celebrado em 3 de 
Fevereiro de 1877 entre o governo imperial e o Dr. 
Paulino Franklin do Amaral para o alargamento e 
prolongamento da rua de Gonçalves Dias, desde a do 
Aljube até ao largo da Mãe do Bispo, ficando o mesmo 
governo autorizado para despender as quantias 
necessárias á execução deste contrato, de 
conformidade com as avaliações do terreno que se 
reservar para o alargamento da referida rua. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 1º de Maio 
de 1877. – P. J. Soares de Souza, presidente. – José L. 
de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco Ignácio 
de C. Rezende, 2º secretario. 

A’ commissão de emprezas privilegiadas. 
Outro de 20 de Março do corrente anno, da 

presidência da província do Piauhy, remettendo dous 
exemplares do relatório com que lhe foi passada a 
administração da dita província. – Ao archivo. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Sr. presidente, 
entre os males que affligem o paiz, é um dos mais 
sensíveis o estado deplorável em que se acham 
algumas províncias do norte do Império. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Este facto, devido 

em grande parte á irregularidade das estações, tem 

todavia explicação cabal na decadência progressiva 
das forças productivas dessas províncias. 

Não é de hoje que em ambas as casas do 
parlamento se tem demonstrado a necessidade de 
providenciar sobre a substituição de braços, que dia a 
dia vão rareando, na maior parte daquellas províncias. 

Sabe-se, Sr. presidente, que, principalmente 
depois da previdente lei n. 581 de 4 de Setembro de 
1850 sobre a prohibição do tráfico de escravos, as 
províncias do norte, incitadas pelo augmento do valor 
dos escravos, principiaram a exportar para as 
províncias do sul os escravos que superabundavam 
naquellas províncias. Mas esta abundância 
desappareceu com o decurso de alguns annos, e então 
aquillo que se fazia pelo attractivo de um grande lucro, 
tornou-se uma necessidade imperiosa para satisfação 
de credores. O alto preço, que a prosperidade de 
algumas províncias do sul facilitava pagar pelos 
escravos, fez com que se desenvolvesse em larga 
escala a emigração escrava do norte para o sul do 
Império, deixando a lavoura sem os braços que a 
exploravam. 

Esta circumstancia, Sr. presidente, não escapou 
á commissão especial nomeada pela câmara dos Srs. 
deputados de 1870 para dar parecer sobre a reforma do 
estado servil. Eu, que tive a honra de pertencer á esta 
commissão, bem como dous dos illustres collegas, que 
tenho o prazer de ver com assento nesta casa, o 
honrado senador pela província da Bahia, o Sr. 
Junqueira e o honrado senador pela província de 
Pernambuco, o Sr. Barros Barreto, podemos dar 
testemunho desta previsão. 

O SR. CORREIA: – A maioria da commissão. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – ...Collaborando 

nesse parecer, assignalámos, entre outras 
necessidades, a de prohibir-se o commercio e 
transporte de escravos de umas para outras províncias. 

Por circumstancias, que o senado não ignora, 
este projecto foi transformado em uma proposta do 
poder executivo, e algumas das medidas lembradas 
pela commissão não foram contempladas no projecto 
do governo, ficando assim adiada aquella a que me 
refiro. 

O resultado foi que continuou a progredir a 
torrente de importação dos escravos do norte, dando 
em resultado a diminuição das forças productivas 
daquellas províncias e creando-se um inconveniente 
social e político do mais transcendente alcance. 

Este funesto resultado é evidente, desde que se 
attende ás emergências que podem resultar de ficar 
uma só parte do Império compromettida ou interessada 
em uma instituição condemnada pela moral e hoje pela 
lei. 

Parecia que seria de boa política conservar-se a 
escravidão no estado em que a deixou a lei de 28 de 
Setembro de 1871, sem que se alienasse de umas para 
outras províncias os escravos então existentes. 

Este salutar pensamento, foi previdentemente 
realizado entre as nações que primeiro do que nós se 
occuparam deste assumpto. E, sem dúvida induzido por 
esses exemplos, um illustre estadista, que 
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hoje tem assento nos conselhos da Corôa, o illustrado 
Sr. ministro da fazenda, iniciou em 1854, na câmara 
temporária, o seguinte projecto (lendo): 

Art. 1º Fica prohibido, sob pena da lei n. 581 de 4 
de Setembro de 1850, o commercio e transporte de 
escravos de umas para outras províncias do Império. 
Exceptuam-se os que viajarem em companhia dos 
respectivos senhores em número marcado em 
regulamento do governo. 

Paço da câmara dos Srs. deputados, em 14 de 
Agosto de 1854. Assignado pelo distincto deputado o 
Sr. Wanderley, hoje o Sr. Senador Barão de Cotegipe. 

Este projecto, Sr. presidente, que honra 
altamente a previsão do distincto estadista que o 
elaborou tornou-se uma necessidade urgente depois da 
lei de 28 de Setembro de 1871. Se ha 23 annos era isto 
uma medida de ordem tão salutar, quão previdente, 
tornou-se uma conseqüência da lei de 28 de Setembro 
para que ella possa produzir naturalmente seus effeitos, 
sem reclamações nem impaciência. 

Por outro lado, occorrem outras considerações 
não menos importantes. Sabemos que centenares de 
indivíduos se occupam neste commercio em diversas 
províncias do Império, distrahindo-se de outras 
occupações mais úteis ás diversas indústrias do paiz, 
distrahindo a sua actividade de outros interesses 
nacionaes, que não só lhes dariam muito maior 
vantagem, como também ás respectivas províncias e, 
portanto, a todo o Império. 

A cessação deste tráfico, entre as províncias do 
Império, sendo um complemento da lei de 1850, era 
conseqüência necessária da lei 28 de Setembro de 
1871, porque é a salvaguarda da boa execução da lei. 

A história inexorável nos aponta os exemplos 
dos outros paizes nas questões inherentes á cessação 
da escravidão. 

Não poderíamos, pois, ser desculpados pelos 
vindouros, se, pela imprevidência, incorrêssemos nos 
mesmos erros, em que incorreram aquelles que, sem 
poderem aprender com a experiência alheia, tiveram de 
tratar deste assumpto. 

Nesta convicção, portanto, vou mandar á mesa 
um projecto modelado pelo que foi apresentado pelo 
illustrado Sr. ministro da fazenda em 1854, deixando de 
desenvolver as razões econômicas e políticas em que 
elle se funda, porque a sabedoria do senado dispensa-
me desta tarefa. 

Vae á mesa o seguinte: 
 

PROJECTO DE LEI 
 
A assembléa geral legislativa resolve: 
Art. 1º Fica prohibido o commercio e transporte 

de escravos de umas para outras províncias do Império. 
Exceptuam-se os que viajarem em companhia dos 
respectivos senhores, em número marcado em 
regulamento do governo. 

§ 1º Serão considerados libertos os escravos que 
forem transportados de umas para outras províncias, 
fóra dos casos previstos no respectivo regulamento. 

§ 2º Incorrerão nas penas da lei n. 581 de 4 de 
Setembro de 1850 todos aquelles que concorrem para 
a violação da presente lei. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

S. R. – Paço do senado, em 3 de Maio de 1877. 
– J. J. Teixeira Junior 

Ficou sobre a mesa para ser apoiado 
opportunamente. 

O SR. CORREIA: – Sr. presidente, sabe V. Ex. 
que ha uma questão pendente acerca de limites entre 
as províncias do Paraná e Santa Catharina. Na última 
sessão da câmara dos Srs. deputados tratou-se deste 
assumpto. O projecto em discussão foi adiado até que 
viessem informações solicitadas do governo. O estado 
de cousas existentes permaneceu. 

Depois de encerradas as câmaras, deram-se 
desagradáveis occurrencias na zonas contestada. O 
governo não foi indifferente; mas nada se innovou. 

Recentemente o nobre ministro da agricultura, 
tendo de resolver acerca da venda de terras devolutas, 
situadas em território de que está de posse a província 
do Paraná e contestado pela de Santa Catharina, 
expedio aviso, reconhecendo a competência do 
presidente do Paraná para effectuar a venda. Não tive 
conhecimento da questão, nem foi publicada no Diário 
Official. Nessa decisão vio um dos dignos deputados 
pela província de Santa Catharina um acto attentatorio 
dos direitos da província que representa. 

Eu poderia dispensar-me de pedir por alguns 
momentos a attenção do senado, se aquelle illustre 
representante da nação não entendesse dever proferir 
as seguintes palavras, que se lêem em seu discurso 
hoje publicado: 

«Não tenho o mínimo receio de que no debate 
que venha a estabelecer-se nesta câmara, quando 
voltar á discussão o projecto que prefere a linha 
divisória entre as províncias de Santa Catharina e 
Paraná, seja supplantada a justiça com que aquella 
província reclama ha muito aquillo que lhe pertence. 

Não, Sr. presidente, o meu receio é que a 
influência política e pessoal de que dispõe junto dos 
conselheiros da Corôa o representante vitalício do 
Paraná, dê causa á repetição de actos como este de 
que acabo de tratar, e com os quaes se tem procurado 
constituir posse para mais tarde invocar-se o uti 
possidetis...» 

Vê o senado que fui chamado directamente a 
esta questão, attribuindo-se-me participação no acto do 
governo. Mas já declarei que não tive notícia nem da 
questão, nem da resolução senão depois que esta foi 
publicada no Diário Official. 

Podia, porém, a resolução do governo ser 
diversa da que foi? É o que o senado decidirá, 
attendendo a que o território de que se trata está sujeito 
á jurisdicção das autoridades da província do Paraná, e 
isso não de hoje, mas de longa data. Tratava-se da 
alienação de 13 secções de 1200 metros 
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em quadro cada uma, em terras devolutas, que ligam o 
districto de S. Bento ao Rio Negro. 

O ministro da agricultura, desde que entendeu 
não dever obstar á venda, não podia deixar de 
determinar que sobre ella resolvesse a autoridade, cuja 
jurisdicção se estende pelo território em questão. 

Por que a província de Santa Catharina disputa 
esse território á do Paraná não se segue que, 
emquanto o litígio não fôr resolvido por acto legislativo, 
cesse qualquer autoridade sobre aquella parte do 
território nacional ou deixe de executar plenamente as 
leis a autoridade que alli exerce jurisdicção. 

Devia-se, por causa da questão suscitada pela 
província de Santa Catharina no empenho de alterar o 
que existe, crear uma autoridade especial, para resolver 
sobre o ponto a que me refiro? 

O presidente da província de Santa Catharina, 
tendo de tomar em consideração o pedido para a 
compra dessas terras, officiou em 5 de Dezembro de 
1876 ao director da colônia D. Francisca nestes termos: 

«Declaro a Vm., em resposta ao seu officio de 18 
do mez findo, que a Sociedade Colonisadora de 1849, 
em Hamburgo, póde reclamar do presidente do Paraná 
as terras de que trata o dito officio, com a condição 
daquella província restituir a somma despendida para a 
acquisição dos terrenos, no caso de ser pelo poder 
competente decidida a questão de limites, como parece 
de justiça.» 

Foi o próprio presidente da província de Santa 
Catharina, o honrado deputado o Sr. Taunay, quem 
reconheceu que a sociedade colonisadora devia dirigir-
se ao presidente da província do Paraná. A condição 
constante do officio era relativa á restituição da 
importância da venda, condição com a qual o governo 
não se conformou, como não podia conformar-se. 

O aviso que motivou os reparos do illustre 
deputado pela província de Santa Catharina é de 28 de 
Março do corrente anno e diz: 

«Declaro a V. Ex., em resposta ao seu officio n. 
11 de 15 de Janeiro próximo passado, que só á 
presidência da província do Paraná compete resolver 
sobre a venda das 13 secções, de 1,200 metros em 
quadro cada uma, de terras devolutas que ligam o 
districto de S. Bento ao do Rio Negro, e bem assim que, 
em nenhuma hypothese, terá logar a restituição de que 
trata V. Ex. no final do seu indicado officio, porquanto, 
desde que o preço das terras em questão seja recolhido 
ao thesouro nacional, nada influe a circumstancia de 
pertencerem ellas a uma ou outra província.» 

Ora, não sei como, em uma questão de ordem 
administrativa, que teve a solução que o caso pedia, 
pôde o illustre representante da província de Santa 
Catharina ver uma decisão dada por poder 
incompetente á questão de limites, que se acha 
pendente entre aquella província e a que tenho a honra 
de representar. 

Essa questão, sem dúvida, deve ser resolvida 
pelo poder a que a constituição encarrega de decidir 
acerca da melhor divisão territorial das províncias, o 
poder legislativo. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – As difficuldades que 

entorpecem a acção da assembléa geral vêem da 
extensão do nosso território, e de nem sempre ser bem 
conhecida à zona sobre que versa a dúvida. Deseja-se 
acertar, e não é algumas vezes possível formar juízo 
seguro sobre as mais convenientes divisas. A questão 
deve ser resolvida como o exigir a utilidade pública, 
fundamento constitucional das leis. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Já devia estar 

resolvida ha muito tempo. 
O SR. CORREIA: – Mas a câmara dos 

deputados, tratando deste objecto, entendeu que eram 
necessários esclarecimentos que guiassem o seu juízo. 

Queria conhecer a posse actual e o que convém 
fazer no futuro para manutenção dos interesses geraes 
do Estado. 

Os interesses das províncias não são contrários 
aos interesses da nação; e deve adoptar-se a melhor 
divisa, a que for aconselhada pela conveniência pública 
e pela utilidade dos povos. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Todos nós brasileiros somos 

sujeitos ás mesmas leis, gozamos dos mesmos direitos 
e temos os mesmos encargos, qualquer que seja o 
ponto do território nacional em que habitemos. 

Por que, pois, não se ha de attender ás 
aspirações legitimas da população que existe no 
território contestado? que prejuízo soffre o Brasil por ter 
uma província mais algum território ou maior número de 
habitantes que outra? Se não convém províncias 
extensíssimas, onde a acção da autoridade não se 
póde fazer sentir, como cumpre, nos pontos mais 
remotos, esta razão justifica uma alteração geral na 
divisão administrativa do Império. 

A questão de que particularmente me occupo 
não tem o alcance que se lhe quer dar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tem muito 
alcance; é uma questão importantíssima. 

O SR. CORREIA: – O território questionado 
esteve sempre sob a jurisdicção das autoridades 
paulistas; e, depois da creação da província do Paraná, 
das autoridades destas província. 

A província de Santa Catharina quer chamal-o a 
si, em virtude de antigas provisões, interpretadas a 
geito. O nobre senador pela Bahia, que foi o primeiro 
presidente da minha província, teve de occupar-se com 
este assumpto, e combateu vantajosamente aquella 
pretenção. 

Mas, como disse, a questão deve ser resolvida 
pelo poder legislativo. 

Se, por utilidade pública, póde elle incorporar a 
província differente o território não contestado de outra, 
sem em suas deliberações não podem deixar de pesar 
as conveniências da população, creio que, decidindo de 
accordo com estes princípios o litígio que contra a 
província do Paraná move a de Santa Catharina, obrará 
com a costumada justiça. 

Fallo nas conveniências da população por me 
parecer que não devem ser desprezadas, desde que, 
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por ficar ella pertencendo a uma ou outra província, não 
faz isso com que se lhe diminuam nem os direitos, nem 
os encargos. 

Para que o senado possa bem avaliar o 
procedimento do governo na questão que motivou as 
observações do illustrado deputado pela província de 
Santa Catharina a quem me tenho referido, vou 
apresentar um requerimento solicitando a remessa a 
esta casa dos precisos documentos. 

Vae á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que, pelo ministério da agricultura, 

commercio e obras públicas, se peça ao governo cópia 
dos documentos que serviram de base á expedição do 
aviso de 28 de Março último relativo á venda de 13 
secções, de 1,200 metros em quadro cada uma, de 
terras devolutas que ligam o districto de S. Bento ao Rio 
Negro. – Manoel Francisco Correia. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e 
approvado. 

 
PENSÕES 

 
VOTAÇÃO 

 
Foram votadas em 2ª discussão e approvadas 

para passar á 3ª as proposições da câmara dos Srs. 
deputados, do corrente anno: 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina de Amorim Peixoto e sua irmã. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército, 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta 

do poder executivo, com as emendas da câmara dos 
Srs. deputados e do senado, fixando as forças de terra 
para o anno financeiro de 1877 a 1878. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sr. presidente, tenho de fazer breves 
considerações, não só sobre a proposta de fixação de 
forças de terra, como sobre as emendas apresentadas 
nesta casa. 

Alguns Srs. senadores, disseram que 12,000 
homens lhes pareciam sufficientes para o serviço, que 
tem de prestar o exército; outros foram mais generosos 
e entenderam que eram bastantes 14,000 homens. 

Em um luminoso discurso proferido hontem, meu 
nobre amigo, senador pela Bahia, respondeu á toda 
argumentação que se adduzio sobre a matéria; e, 
portanto, apenas me limitarei a procurar mostrar que 
nem os 15,000 homens serão sufficientes para o 
serviço á cargo do exército. Principiarei pelo Sul. 

Poderá alguém suppor que a extensíssima 
fronteira do Rio Grande do Sul, que vae do Chuy até 
Santo Angelo, se possa guarnecer com menos de 6,000 
homens, e que a província de Matto Grosso possa 
dispensar 3,000? Creio que não, porque lá estão 2,800 
praças a continuadamente ha reclamação 

de pontos que ainda estão desguarnecidos. 
O Alto Amazonas, tendo uma reserva no Pará, 

também não póde dispensar 2,000 homens. São, pois, 
necessários para esses pontos 11,000 homens, ficando 
apenas 4,000 para guarnecerem o resto do Império. 

Esta capital poderá ser guarnecida, com suas 
fortalezas, depósitos, arsenaes, hospitaes, laboratórios, 
com menos de 2,000 a 3,000 homens? Nunca o pôde. 
Aqui, diariamente, entram de serviço 600 praças; e para 
que se possa ter em serviço diário este número, é 
preciso que, pelo menos, haja o triplo desta força. Ora, 
deduzindo-se 200 ou 300 praças que, por doentes, 
devem estar fóra do serviço, vê-se que não póde este 
ser feito com menos de 2,500 a 3,000 praças, 
accrescendo ainda que daqui sahem todos os recursos, 
tanto para o norte, como para o sul e centro do Brasil. 

Já não fallando nas demais províncias, cujas 
necessidades os honrados senadores conhecem, direi 
que a da Bahia demanda, pelo menos, 800 praças e a 
de Pernambuco 1,000, porque esta tem de guarnecer a 
ilha de Fernando, para onde destaca 200 homens. 

Além disso, senhores, temos espalhados no 
Brasil 39 presídios e colônias militares, 
estabelecimentos estes que precisam de tropa. De 
onde se ha de tiral-a? 

Vê, pois, o senado que eu não posso prescindir 
dos 15,000 homens. 

E, senhores, eu, a este respeito, não posso ser 
suspeito, porque fui o primeiro ministro da guerra que 
se contentou com a menor força que se tem decretado. 
Em 1862 ella era de 18,000 homens, e eu contentei-me 
com 14,000, e isto por duas razões: primeira porque 
sabia, praticamente, que, com o recrutamento forçado, 
nunca se poderia completar aquella força, nunca ella 
excederia de 14,000; segunda, porque tinha a 
faculdade de destacar a guarda nacional, como 
effectivamente destaquei 2,000 praças, para completar 
o número de 16,000. 

A força indispensável, pois, são 16,000 homens, 
e, se presentemente concordo em que seja restringida 
a 15,000, é unicamente em attenção ao estado dos 
cofres públicos; mas deste número não posso 
prescindir. 

Em relação ás emendas apresentadas pelo 
honrado senador pela província do Piauhy, sinto dizer 
que não posso concordar, em geral, com as idéas 
iniciadas por S. Ex. 

O nobre senador começou o seu discurso 
dizendo que queria ajudar-me; por isso que tendo-me 
ajudado na guerra, queria também fazel-o na paz. 

É uma verdade, Sr. presidente; S. Ex. auxiliou-
me muito na guerra... 

O SR. PARANAGUÁ: – Fiz o meu dever. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – ...e durante todo o tempo em que fui 
general em chefe no Paraguay, já o tenho confessado, 
sempre me coadjuvou, satisfez todas as minhas 
requisições, mostrou sempre a melhor vontade a meu 
respeito, e eu creio que correspondi á sua confiança. 
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O SR. PARANAGUÁ: – O fiz por dever e 

convicção. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – Mas, Sr. presidente, o presente, que me 
faz S. Ex., não posso aceitar; uma ou outra idéa poderá 
ser aproveitada, porém não como emenda a uma lei 
annual e no último mez de sessão. Se S. Ex. quizesse 
concordar em apresentar um projecto, contendo as 
idéas que manifestou, a fim de ser estudado pela 
commissão de marinha e guerra, talvez que, como 
disse, uma ou outra idéa se possa aceitar. 

O SR. ZACARIAS: – É um modo de guilhotinar 
as emendas. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – É muito bom alvitre. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – As emendas do nobre senador tendem a 
alterar a lei do recrutamento, a de promoções, o 
regulamento dos arsenaes, o systema de fornecimento, 
e tudo isto não é cousa que se possa fazer de chofre 
(apoiados). Eu sou soldado quasi desde que nasci, mas 
declaro que não me atreveria a dar de prompto uma 
opinião decisiva a este respeito. É preciso meditar 
muito, porque trata-se de um systema inteiramente 
novo de administração. 

O SR. PARANAGUÁ: – Foi justamente o que eu 
pedi; meditação. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Dizer sobre cada uma destas emendas a 
minha opinião é escusado, porque seria repetir mal o 
que hontem muito bem disse o meu illustre antecessor 
no ministério da guerra. Peço, portanto, ao senado que 
approve, a lei tal como veio da câmara dos Srs. 
deputados. 

Devo dizer algumas palavras sobre a 
autorização, para harmonizarem-se os estudos da 
escola do Rio Grande do Sul, como os da escola militar 
desta côrte. 

Senhores, o que se pede é muito pouco e o 
augmento de despeza não póde ser grande. Limitei-me 
a nomear dous ou três professores mais de 
preparatórios para que os estudantes, que tiverem 
completado alli o curso de cavallaria e infantaria, e, 
mostrando habilitações para outra arma, possam 
continuar seus estudos, sem terem de voltar atraz para 
estudar preparatórios, o que seria muito desagradável, 
tanto mais que muitas vezes esses moços já são 
officiaes. Nestas circumstancias me pareceu 
conveniente que os preparatórios que se exigem na 
escola militar da Côrte, fossem os mesmos exigidos na 
do Rio Grande do Sul e para conseguil-o, bastam 
apenas mais dous ou três professores de línguas. 

Creio, portanto, que esse augmento de despeza 
não deve assustar, porque em tudo mais fiz a economia 
que foi possível, reduzindo três depósitos, os da Bahia, 
Pernambuco e Santa Catharina, além do mais que era 
admissível economizar, sem detrimento do serviço. 

Póde, pois o senado estar certo que não 
abusarei da autorização. Todas as mais autorizações 
pedidas não importam augmento de despeza. 

Peço ao senado que me dispense de continuar, 
estando prompto a dar quaesquer explicações que 
sejam precizas. (Muito bem, muito bem). 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sr. presidente, 
não venho discutir a proposta da força de terras; venho 
somente pagar uma dívida, que já está atrazada, ao 
nobre senador pelo Ceará. Sinto que S. Ex. não esteja 
na casa. Hontem não pude fallar porque já outro tinha 
pedido a palavra, e no dia anterior S. Ex. não 
compareceu. A dívida deve ser paga. 

Privado, Sr. presidente, por justa causa, de 
assistir á discussão da resposta á falla do throno, perdi 
a occasião mais própria para occorrer aos reparos ou 
censuras que o nobre senador houve por bem dirigir ao 
ministério, principalmente ao ex-ministro do Império. 
Mas como parece-me que perante o parlamento o 
direito de defesa não prescreve, o senado permittirá 
que me aproveite da occasião para dar ao nobre 
senador, assim como ao paiz, as explicações a que elle 
e o paiz teem todo o direito. 

O SR. PRESIDENTE: – O direito de defesa não 
prescreve; mas a presente occasião não é própria para 
isso. Nesta discussão não se podem admittir senão as 
considerações que tenham relação com o assumpto de 
que se trata. (Apoiados.) Peço ao nobre senador que 
restrinja suas observações á matéria que está em 
discussão. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Quando se 
trata da discussão da lei de forças, creio que são 
admissíveis as considerações que tenho de offerecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Nesta casa nem o 
regimento o permitte, nem também os estylos. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Pois bem, 
para não ser desagradável a V. Ex., annuncio desde já 
para amanhã o meu requerimento. 

O SR. DIAS DE CARVALHO (pela ordem): – 
Como o nobre senador que acaba de sentar-se notou 
não achar-se na casa o Sr. Senador Pompeu, devo 
informar ao senado que recebi, hoje uma participação 
deste nobre senador de que não comparecia por 
incommodado. Não dei conhecimento dessa 
participação, quando li o expediente, porque a recebi 
depois dessa leitura. Faço esta declaração por julgal-a 
necessária, em vista do que disse o nobre senador por 
Pernambuco. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não fiz 
censura nenhuma. 

UM SR. SENADOR: – Indirectamente fez. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não, senhor; 

esperei por elle e hontem não pude fallar. 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem 

queira a palavra... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou tomar parte 

na discussão da proposta da fixação de forças de terra, 
como preliminar para a discussão do orçamento da 
guerra. 

Conseqüente com a minha idéa de afastar-me 
das questões políticas, que esta discussão suscita, eu 
só entro nella, já o disse, como preliminar indispensável 
para entrar na discussão do orçamento do ministério da 
guerra. 

Senhores, tenho-me afastado das questões 
políticas, tenho-me conservado em silêncio, porque 
entendo que o silêncio seria o melhor expediente a 
tomar na situação actual. O governo parlamentar é o 
governo da palavra, não ha dúvida; mas, quando não 
ha governo parlamentar, não deve haver palavra. Todas 
as conseqüências do governo parlamentar estão 
obliteradas pela má organização do parlamento, pelas 
relações do poder executivo com o parlamento. Para 
que, pois, fallar em um regímen parlamentar defeituoso, 
viciado, degenerado, onde a palavra nada produz? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isto não tem 
nada com a discussão das forças de terra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é política 
geral... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu também 
tratava de política geral e não me permittiram continuar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A questão dos 
interdictos é que não pertence á política geral. 

UM SR. SENADOR: – Mas o Sr. presidente 
disse que não se admitte nesta discussão política geral. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas eu não 
estou fallando de política geral, estou dando uma razão 
especial a mim, explicando por que tenho deixado de 
tomar parte nas questões de política geral. 

E não é, senhores, por desanimo, porque as 
minhas convicções a respeito do systema 
representativo, cada vez se robustecem mais; não é por 
satisfação aos governantes que me tenho imposto a 
este silêncio. 

Embora com relações de amizade íntima que 
tenho com dous dos actuaes, e que tive com mais um, 
posso não me constranger, nem elles me impõem 
constrangimento algum á enunciação de minhas 
opiniões; tenho-me abstido pela razão principal que dei, 
e mesmo porque, não tenho tanto amor próprio que em 
uma casa de tanta illustração, de tanto patriotismo, eu 
deva ter a pretenção de apresentar-me divergente de 
ambas as opiniões políticas, que figuram nella. 

Não é, Senhores, com medidas de mero 
expediente que, na situação actual das cousas, se 
podem salvar ou melhorar as condições do paiz. 

É preciso sahir da rotina, e eu vejo que o 
projecto de fixação de forças de terra, ora em 
discussão, é fructo do espírito de rotina que 
predomina... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...em todos os 

nossos trabalhos legislativos. 
E não só elle é fructo dessa rotina, como 

também a emenda que a elle foi offerecida. 

Tenho, pois, de oppor-me ao projecto e á 
emenda, porque acho que essa emenda não reforma 
cousa alguma... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – É peior do que o soneto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...é peior do que 
o soneto, aproveito o aparte. 

Ora, senhores, na situação grave do paiz, 
quando se trata de salva-o á custa de reducções e 
reducções fortes no orçamento, póde pretender-se 
conseguir esse fim, diminuindo no quadro alguns 
capellães ou alguns médicos, supprimindo marechaes, 
creando ou augmentando brigadeiros, creando ou 
augmentando tenentes-generaes? Em que isto póde 
alterar o estado de cousas? 

E, querendo eu propor importantes reducções no 
orçamento da guerra, e tomando parte na discussão 
das forças de terra, como preliminar, hei de dar ao 
ministro da guerra autorização para reorganizar o nosso 
exército? 

Essa autorização, senhores, importa verdadeira 
dictadura, porque implicitamente presuppõe um arbítrio 
immenso na organização das forças e na distribuição 
dellas, e nenhuma opposição liberal deu jámais tal 
arbítrio a um ministro da guerra. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para o serviço 

do nosso exército ha 80 capellães e o mesmo exército 
consta de quarenta e tantos corpos, sendo 15 de 
infantaria, 15 de caçadores, três regimentos e quatro 
batalhões de artilharia e cinco regimentos de cavallaria, 
mais ou menos. 

Houve, com effeito, vontade de dar muito 
capellão ao exército; mas a emenda propõe a fuzão do 
corpo ecclesiastico do exército com o da marinha, 
debaixo de uma só cabeça, que seria um papa militar. 

Isto traria a grande confusão que proviria de ter 
uma só repartição de satisfazer as necessidades de 
dous ministérios, ficando o chefe, o capellão mór, com o 
direito de distribuir os capellães para o serviço da 
marinha e do exército, sendo que alguns capellães, 
para não embarcarem, poderiam allegar a 
circumstancia de enjoarem. Agora, não admiraria isto, 
quando vemos que, na repartição da marinha, os 
médicos fazem parede de estudantes para não 
embarcarem. 

O SR. ZACARIAS: – Por causa de enxaquecas. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já se deu o 

facto de serem designados seis ou mais médicos e 
todos elles deram parte de doente, e acharam um 
ministro, que se encolheu diante de partes de doente, 
mandando apenas inspeccionar esses cirurgiões, 
officiaes da armada, sujeitos á disciplina militar, 
contentando-se com a declaração dos facultativos de 
que, com effeito, elles estavam doentes. 

Eu acho que quasi todos esses médicos, do que 
podiam estar affectados, era de inflammação de fígado, 
de hepatites, de enterites ou alguma outra cousa 
acabada em ites. Mas o ministro nem ao menos teve o 
cuidado de perguntar a esses médicos 
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da inspecção, se a moléstia era tal que os inhabilitasse 
para o serviço, porque doenças do fígado, no Rio de 
Janeiro, só não tem quem não tem fígado. 

Ora, se acaso passar o princípio, os capellães (e 
os padres são mais mestres nessas subtilezas) hão de 
estar continuamente doentes ou enjoados para não 
embarcarem. 

Eu penso, porém, Sr. presidente, que não são 
essas meias medidas, que podem salvar a situação; é 
preciso uma medida radical. Não é com a suppressão 
de meia dúzia de capellães ou médicos, nem com a 
diminuição nominal nas forças de terra, que se ha de 
conseguir o fim que se deseja. Ha de ser quando um 
governo, um partido ou uma opinião política, que se 
propuzer a governar o Estado, tiver convicções para 
dizer ao paiz: «Se acaso o Brasil não póde prescindir 
de um exército permanente, o que deve ser a aspiração 
de um paiz livre, deve conservar apenas um exército 
permanente muito limitado, que contenha os germens 
de uma organização prompta e immediata para o caso 
de reclamal-o alguma exigência da dignidade nacional; 
que tenha ensino, que tenha escolas e exercícios, que 
tenha núcleos de manobras, mas que não pareça fazer 
o papel de obstáculo e resistência á opinião nacional.» 

É preciso, com effeito, que o governo afaste de si 
a suspeita de que tem o exército como escudo contra a 
opinião. 

O exército no nosso paiz deve ser encarado 
somente como um elemento de defesa contra inimigos 
externos; e inimigos externos não temos hoje, nem em 
perspectiva. 

O nosso governo commetteu um grande erro, e o 
Sr. ex-ministro da guerra teve grande parte nesse erro, 
quando, no princípio do actual exercício, aterrando-se 
com os preparativos da Confederação Argentina, 
deixou-se levar a despezas supérfluas e 
extraordinárias. 

Mandamos fazer navios desnecessários, que ahi 
estão apodrecendo; compramos cavalhadas, que estão 
talvez mal acondicionadas, por falta de invernadas 
convenientes no Rio Grande, e, por conseqüência, 
perdendo-se. Foi tudo despeza inútil. 

Entretanto, essas preoccupações sobre perigos 
externos devem estar desvanecidas inteiramente; foi 
um erro, foi um temor que, até certo ponto, desculpo, 
porque a susceptibilidade de nossa nacionalidade, 
podia talvez aponderar-se do governo, e elle recear a 
grande responsabilidade do – não cuidei. 

Mas, senhores, é preciso notar que o governo 
gastou neste exercício mais de 20,000:000$ em 
preparativos de guerra, dinheiro completamente perdido 
para o paiz; mais ônus, pagamento de impostos, para 
os quaes se pede accrescimo. 

Em um paiz que deve aspirar a não ter exército 
permanente, e que deve limitar-se a ter um exército 
muito pouco numeroso, em proporção com a sua 
população contribuinte para este imposto de sangue, o 
expediente a tomar, desde que não seja medida de 
rotina, é restringir muito a força do exército. 

Eu defendo, senhores, com toda força de minhas 
convicções, a emenda apresentada na câmara dos 

Srs. deputados, reduzindo o exército a 12,000 homens. 
Ouvi hoje, com toda a attenção, as razões que 

expendeu o nobre ministro da guerra para repellir a 
emenda do honrado senador pelo Piauhy, reduzindo a 
força a 14,000 homens. Em último caso votarei por esta 
emenda, mas de preferência darei meu voto por uma 
reducção maior, e hei de dizer porque. 

Mas, dizia eu, ouvi as razões, que deu o nobre 
ministro da guerra para sustentar a emenda aceita na 
câmara dos Srs. deputados, fixando a força em 14,000 
homens. 

Em primeiro logar, devo ponderar que ha uma tal 
ou qual mystificação nesta emenda. O exército não fica 
com 15,000 homens, fica sempre com 16,000, porque, 
além daquelle número, das praças de pret do § 1º, tem 
os 1,000 homens do depósito do § 2º. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – São meninos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Meninos? 
meninos taludos. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – A reducção é real; 
não ha mystificação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A mystificação 
consiste em se affirmar que a força é de 15,000 
homens, quando é de 16,000. É neste sentido que eu 
fallo. 

Mas, o nobre ministro da guerra, defendendo a 
fixação de 15,000 homens, fez uma distribuição destes 
pelas differentes províncias, procurando demonstrar a 
necessidade indispensável de semelhante força em 
cada uma dellas. 

Sr. presidente, não duvido que, segundo as idéas 
do nobre ministro, e as idéas aceitas geralmente, se 
presuma que, verbi gratia, no Amazonas não se possa 
passar sem 2 ou 3,000 homens, que no Matto Grosso 
sejão necessários 3,000, e nesta capital outros 3,000; 
mas eu entendo que o governo, se acaso fosse 
reduzida a força a 12,000 praças, poderia distribuil-a 
em 3 divisões collocando duas nas duas extremidades 
do Império, e uma no centro, e dispensar força de linha 
em todos os outros pontos. 

Não sei, por exemplo, porque são precisos 600 
homens diariamente, para guarnição da capital. Ha aqui 
algumas fortalezas, algumas guardas, das quaes nem 
todas são necessárias, como seja a do largo do Paço. É 
um logar até em que o chefe do Estado não reside; é 
uma casa de méra apresentação. 

O SR. ZACARIAS: – Pois é um bom palácio de 
apresentação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – É uma casa de 
méra apresentação, boa ou má, porém que, com uma 
guarda de cabo de esquadra, tendo as portas fechadas, 
não corria risco nenhum. 

No mesmo caso se acha a guarda do thesouro. É 
verdade que é muito necessário guardar o dinheiro, 
mas eu creio que o thesouro deve tomar as suas 
precauções, estabelecer a sua polícia interna com 
empregados seus e responsáveis, para guardar o 
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estabelecimento; e nesse caso não era necessário ter 
ali uma aparatosa guarda de official. 

Além disso, o governo tem na Côrte o grande 
corpo de urbanos e o de permanentes que podem á 
noute, distribuir patrulhas pelos ângulos do edifício e o 
policiarem externamente. 

Sendo assim, qual a necessidade de ter um 
official com uma guarda immensa á porta do thesouro? 

Por causa desses desperdícios de força, o Sr. 
ministro da guerra se vê na necessidade de ter 4 ou 6 
batalhões (não sei para que) na capital do Império, 
onde o governo hoje tem, pelo menos, 3000 a 4000 
homens. Mas, para que 4,000 homens aqui, com 
tamanha despeza? É luxo, que é preciso reduzir. 

A caixa de Amortização, tem outra guarda de 
official que não é precisa. É por isso que se conserva 
uma força tão numerosa, que torna a capital do 
Império uma espécie de acampamento militar; além de 
3 batalhões de linha, ha os corpos de cavallaria, de 
artilharia, de fuzileiros navaes, de imperiaes 
marinheiros. 

Senhores, entrei nestes pormenores para 
responder á distribuição que fez o nobre ministro da 
guerra, mostrando a necessidade de 3,000 homens na 
capital do Império, de 800 na Bahia, de 1,000 em 
Pernambuco... Para o que, senhores? Pois essas 
províncias não teem meios para manter a sua polícia 
municipal? 

Antigamente havia um argumento que vinha 
sempre a pello para justificar-se essa grande 
distribuição de força pelas províncias: era o terror da 
escravatura. Mas esse terror vae desapparecendo, 
com a diminuição dos lucros da escravatura. Hoje ha 
trez zonas de escravatura: as províncias do Rio de 
Janeiro, S. Paulo e Bahia, em uma certa parte. 

Fóra disto, senhores, não procede mais essa 
razão para se distribuir força pelas províncias. Note-se 
ainda que certas províncias, a Bahia por exemplo, 
soffrem todos os dias grande desfalque na população 
escrava. Se não passar o projecto do Sr. Teixeira 
Junior, em breve a Bahia ficará sem um negrinho. O 
Maranhão vae igualmente ficando despovoado de 
escravos: como, pois, distribuir força para conter a 
escravatura em províncias taes? Essa necessidade, 
pois, não tem hoje mais razão de ser; e vê-se, que, 
ainda argumentando com as idéas que justificam uma 
grande força de terra, quem entra nos pormenores, vê 
que pelo abuso de muita força é que se continua no 
erro de distribuil-a pelas províncias, sem precisão. 

Convém acostumar as províncias a viverem 
com os seus meios. Ha muitos annos clamo contra a 
centralização administrativa, a qual tem trazido grande 
inconveniente de acostumar as províncias a pedirem 
constantemente ao centro do Império auxílio para 
todas as suas necessidades; cumpre que as 
habituemos a dispensarem essa tutella. Quando 
tiverem vida própria, terão mais importância política, 
mais influência, mais meios de resistir ás uzurpações 
do centro. O governo, fingindo acudir ás necessidades 
das províncias, impoe-lhes força para subjugal-as. 
Este é o pensamento. 

Assim, um presidente que vae para uma 
província, quer logo ter uma escolta, e pede um 
batalhão, 

não se reputa seguro em suas manobras, sem o apoio 
da força militar. 

É nisto, senhores, que está principalmente o 
inconveniente serio desta distribuição de força pelas 
províncias, e a causa por que não se tira inteiramente 
ao exército toda participação na administração e na 
polícia local. 

Um ministro casaca póde desconhecer isto, mas 
o nobre ministro da guerra não; porque praticamente 
elle vê todos os dias e tem visto em toda sua vida o 
inconveniente gravíssimo que resulta de destacar força 
de linha para differentes localidades. Váe um 
destacamento commandado por um alferes, tenente ou 
capitão, e demora-se em um logar; os soldados 
indisciplinam-se, cream relações, desmoralizam-se e 
desertam – e tudo isto é conseqüência do emprego da 
força do exército em destacamento. 

Estas praças destacadas, Sr. Duque, quando V. 
Ex. tiver necessidade dellas para entrar em campanha, 
não serão mais soldados, serão polícias – e polícias 
desmoralisados. Por isso admira, Sr. presidente, que 
sendo o nobre ministro da guerra um homem que milita 
desde criança, esteja insistindo nessa rotina de 
distribuir-se força nas províncias para fins policiaes. O 
emprego da força de linha em destacamento, não só 
prejudica o exército em sua disciplina, mas até a 
própria polícia; porque á força de linha falta a aptidão 
especial necessária áquella que se destina ao serviço 
policial, e dahi resulta que, com semelhante systema, 
estraga-se o exército, assim como se estraga a polícia. 

Sr. presidente, as razões com que o nobre 
ministro da guerra sustentou a emenda da câmara dos 
Srs. deputados, segundo estas idéas preconcebidas, 
podem ser lógicas, estar incluídas nos seus princípios; 
mas são erradas. Não nos convém meias medidas, 
porque as medidas de mero expediente não servem 
para salvar as graves situações, como esta em que 
nos achamos. 

É preciso que o governo largue essa túnica de 
preceitos, da rotina antiga, e abandone-a de uma vez; 
é preciso que o governo se compenetre seriamente do 
perigo da situação actual; para decidir-se fazer alguma 
cousa. 

Porém, senhores, eu vejo que no orçamento 
actual para este anno, até se pede mais dinheiro do 
que se gastou no exército passado com a mesma 
força! 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Na guerra? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor: 
pedem-se 9000 e tantos contos, quando no exercício 
passado pediam-se 7000 e tantos. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E os créditos extraordinários? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eis ahi – os 
créditos extraordinários! Essa é que é a gangrena dos 
nossos orçamentos; é para ahi que eu hei de chamar a 
attenção do governo e do paiz. Cumpre que o governo 
saia desse máo caminho, o governo não póde deixar 
de ter consciência de que é má a senda que tem 
trilhado. 
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É já tempo de reconhecer que, com o déficit 

indicado de seis a sete mil contos, déficit que eu 
presumo que excede a 20,000:000$ (e veremos isso 
no orçamento) o governo, se quizer seriamente 
possuir-se da necessidade de não viver pedindo 
empréstimos a toda hora, até para pagar juros, não 
tem outro remédio senão tentar os meios das 
reducções dos orçamentos, e estas devem começar 
pelo ministério da guerra, porque é evidentemente 
aquelle em que se póde carregar mais a mão. 

Não é só diminuir a força. Quando chegarmos 
ao orçamento, veremos as outras verbas em que se 
póde fazer reducção; mas, eu não quero sahir da 
ordem do dia. Reduzindo, porém, as praças de pret, e 
eu estou persuadido de que se pódem reduzir 4,000 
praças, esta reducção dará em resultado uma 
economia de perto de muitos mil contos. Eu mostro á 
V. Ex. 

O soldo são os desgraçados 120 rs, que com os 
400 rs, de etapa sommam 520 rs., aos quaes se 
addicionarmos o fornecimento de calçado, roupa, 
utensis, despezas feitas nos hospitaes etc., podemos 
calcular com toda segurança que os soldados 
brasileiros não devem ser cotados por menos de 800 
rs. por cabeça. 

O soldado brasileiro não é dos mais baratos do 
mundo, certamente; o mais caro é o soldado inglez e o 
belga. O soldado francez é já mais barato; e os mais 
baratos são os russos e os turcos, que estão agora em 
guerra; nós estamos entre os turcos e os inglezes. 
Cada soldado francez faz por anno a despeza de 
trezentos e tantos mil réis; cada inglez a despeza de 
400$; e é por isso que, quando se cotejam os 
orçamentos do exército inglez e do francez, vê-se que, 
tendo a França um exército ordinário de mais de 
400,000 homens e a Inglaterra um exército de 
trezentos e tantos mil, as despezas quasi que andam 
pelo mesmo em ambos os paizes. 

Calculando-se a 800 réis diários cada soldado, 
a reducção de 4,000 homens, traria immediatamente, 
só nesse artigo, uma diminuição de despeza na 
importância de 1,168,000$; e portanto nós, querendo 
encarar seriamente a necessidade de reducção como 
a única taboa de salvação, no meio desse abysmo 
financeiro em que estamos, qual o expediente que 
temos? É reduzir a força de terra, é começar por ahi. 

Nós não devemos ser nação militar, não 
podemos ter grande exército. Se acaso dermos ao 
governo 15,000 ou 16,000 homens, como elle tem 
querido e obtido, o resultado será o máo emprego que 
se tem feito sempre dessa força, applicando-a á polícia 
do paiz, na qual o exército se vicia. É preciso, pois, 
limitar a força de terra, reduzil-a a núcleos, a escolas 
de exercícios, para a occasião em que seja offendida a 
dignidade nacional; mas dar força para ser empregada 
da maneira por que o tem sido, não: o Brasil não deve, 
nem póde ser uma potência militar. 

Entretanto, senhores, se acaso qualquer destes 
homens de guerra da Europa tomar um dos nossos 
relatórios do ministério da guerra, ha de pensar que 
temos grandes pretenções militares. Abra-se um 
relatório da guerra senhores, e ver-se-ha um 

aparato de potência militar de 1ª ordem. Não nos falta 
nada; temos querido arrematar tudo: commissão para 
estudar o melhoramento do material do exército e 
outras muitas commissões onerosas, laboratório 
pyrotechnico, escola de tiro no Campinho, etc., etc. 
Oh! senhores, laboratório pyrotechnico na repartição 
da guerras, para que? 

O Sr. Duque de Caxias dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não; não é 

preciso. V Ex. tem muito perto o seu collega da 
marinha com o laboratório pyrotechnico montado até 
em ponto maior do que o seu, é muito mais 
dispendioso do que o seu, onde se diz que são 
fabricados tantos milhões de cartuchos, porque o 
nobre ex-ministro da guerra, senador pela Bahia, com 
esta ancia dos cartuchos, até mandou vir uma machina 
para fabricar cartuchos aos milhões. Não ha, portanto, 
necessidade de laboratório pyrotechnico pertencente á 
repartição da guerra. E se não, eu perguntarei ao 
nobre ministro da guerra o que faz com tantas 
espoletas e tantos cartuchos, que se tem fabricado 
desde que o Sr. Junqueira mandou vir a sua machina? 

O SR. JUNQUEIRA: – É para brincar... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi para 

brincar? 
O SR. JUNQUEIRA: – Parece... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não duvido 

nada. 
Realmente, senhores, com duas officinas de 

espoletas e cartuchos, e cada uma dellas com as 
machinas do Sr. Junqueira, que apromptam milhões de 
cartuchos por dia, é impossível que não haja 
necessidade de parar por já não haver onde meter 
cartuchos. (Risadas). Por isso, Sr. presidente, acho 
que seria necessário supprimir no ministério da guerra 
o laboratório pyrotechnico e mandar-se a machina dos 
cartuchos para o laboratório pyrotechnico da marinha, 
posto que eu creia que lá existe outra igual ou ainda 
mais aperfeiçoada. 

O nobre ministro da guerra já conveio na 
remoção do observatório astronômico para o ministério 
do império. Senhores, com effeito, era muito observar 
astros pela guerra, pelo império e pela marinha! 

O SR. ZACARIAS: – Para verem a lua. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O celebre Julio 

Verne fez uma revolução no mundo com o seu 
romance Viagem á lua, no qual teve a engenhosa idéa 
de mandar quatro viajantes á lua dentro de uma bala 
ouça. 

Esta influência do romancista Julio Verne tem-
se estendido muito e incutido o gosto, a paixão, o 
delírio das viagens, a ponto de que todos querem 
imitar Julio Verne, um de cujos heróes em 80 dias deu 
a volta ao globo e chegando a Londres no fim deste 
tempo, ainda achou aceso o bico de gaz que elle tinha 
deixado na sua câmara. 

A influência deste romancista, a respeito de 
viagens, invadiu até as grandes alturas do Estado e da 
Igreja: os nossos imperantes teem ido até Meca, e os 
nossos bispos também deram em viajar 
incessantemente. 
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UM SR. SENADOR: – E estes sahem sem pedir 

licença. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Frei Vital, bispo 

de Pernambuco, que veio ha pouco da Europa, 
continúa a querer fazer viagem a Roma, e até o nosso 
bispo lá foi, ficando nós aqui sem pastor. O do Pará 
também já foi: de maneira que não sei para que o 
governo imperial nomeia mais bispos, se todos elles 
vão para Roma, e consta-me que sem licença do 
governo. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Vem hoje publicada no Diário Official 
a licença de dous. 

UM SR. SENADOR: – Então já pedem licença? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é questão 

para mim se pedem ou não licença; o caso é que vão 
quando querem. 

Mas toquei nisto, senhores, para mostrar a 
influência do romancista Julio Verne em matéria de 
viagens e observatórios astronômicos. 

O nobre ministro não devia limitar a sua 
concessão á remoção do observatório do ministro da 
guerra para o do Império; devia também fundir o 
laboratório da guerra no da marinha, ou o da marinha 
no da guerra, porque, a existência de dous laboratórios 
pyrotechnicos, nas nossas circumstancias, actuaes é 
uma cousa incomprehensivel. 

Creio que um só laboratório poderia dar 
cartuchame e espoletas para um exército não só de 
15,000, mas de 30 ou 40,000 homens, uma vez que 
não temos guerra em perspectiva e nem os exercícios 
militares consomem tanto que façam com que um só 
laboratório não possa fornecer em quantidade 
sufficiente. 

A fábrica da pólvora faz uma despeza ao Estado 
de 123:000$; e gastaremos nós 123:000$ de pólvora? 
Não; isto é óbvio. E sabe o senado qual é a receita 
desta fábrica? Três contos – é quanto está no 
orçamento; entretanto gastam-se com ella 
123:000$000! 

Porque ha de, pois, o ministério da guerra ter 
especialmente uma fábrica para fazer pólvora no paiz 
– quando esta é um artigo de commercio que, segundo 
as necessidades, o governo póde obter por preço 
muito mais barato? Estou persuadido que no Império 
não se gastam 10:000$ de pólvora, entretanto que se 
despendem 123:000$ com a fábrica! 

O nobre ministro ainda pouco, tratando dos 
presídios militares, disse que é uma das razões para 
sustentar o número das praças da proposta o ter 
alguma força nesses presídios. Pois, eu entendo que 
os presídios militares, comquanto tenham algum 
núcleo de força para seu estabelecimento, devem ser 
verdadeiras colônias militares, e, portanto, os colonos 
militares são os povoadores, são a força que deve 
constituir a polícia mesmo do presídio. Basta que o 
governo tenha alli uma autoridade militar, um official 
reformado a quem essa commissão sirva, porque se 
contenta com a vida do campo e resigna-se ás 
frugalidades dessa vida. Mas, realmente, a principal 
força de 

presídio militar devem ser os colonos do presídio e não 
outra; aliás acontece com os presídios militares o que 
está acontecendo ao ministério da agricultura com as 
suas colônias, que são verdadeiras estalagens, onde o 
governo paga todos os dias sommas immensas para 
sustentar vadios, que é o que succede na celebre 
colônia do Porto-Real. 

Hontem, o nobre senador pela província da 
Bahia, que defendeu a proposta do governo, disse que 
nenhum paiz tinha um exército menor do que o Brazil 
em relação a sua população, e fez-me impressão esta 
asserção positiva do nobre senador. S. Ex. leu-nos a 
estatística de differentes exércitos europeus em 
relação á população dos respectivos estados, e tirou 
dahi a conseqüência de que o exército do Brasil com 
15,000 praças era menor que qualquer desses, tendo-
se em vista a sua população do Império, que é de 8 a 
9.000,000 de habitantes. 

O SR. JUNQUEIRA: – Dez milhões. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois 

concederei 10,000,000. Mas, em primeiro logar, eu 
observarei que as nossas leis de forças de terra, 
depois da lei que estabeleceu o alistamento, devem 
mudar de forma. Desde que a força deve ser 
computada em ralação ao número total dos alistados 
em cada anno, a lei de força deve limitar-se a marcar 
uma proporção em relação ao alistamento. 

Sendo assim, vejo que, segundo a informação 
do nobre ministro da guerra, o alistamento total deu 
104,000; ainda faltam alguns, mas os que faltam, três 
ou quatro mil, não poderão elevar o alistamento a mais 
de 120,000. Ora, um exército de 16,000 homens, como 
quer o nobre ministro... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Já me contento com 15,000. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com mais os 
do § 2º, e por isso fallei em 16.000, porque os taes 
meninos dos depósitos criam barbas; a maior parte 
delles já são adultos e devem-se considerar como 
soldados. Mas consideremos 15 ou 16,000; este 
número, em relação aos 120,000 do alistamento, que é 
o que se deve ter como base, dá uma proporção de 13 
a 14%. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em cada anno 

se faz um alistamento; mas se em cada anno entram 
novos, também em cada anno sahem velhos; sahem 
uns pela idade, outros por moléstia e por seus 
empregos muitos ficam isentos: ha compensação entre 
aquelles que sahem e os que entram. Calcule-se, 
porém, o nosso exército somente em 15,000 homens; 
admittindo mesmo que a base, a media normal do 
nosso alistamento seja de 120,000, segue-se que, 
como disse, a relação é de 13 a 14%. 

O SR. JUNQUEIRA: – O contingente annual 
será de 13 a 14,000 homens. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois seja este 
o contingente annual; mas eu considero o exército em 
relação ao alistamento... 
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O SR. JUNQUEIRA: – Annual não. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se acaso, verbi 

gratia, o nobre ministro, em logar de ter para a força 
número predeterminado, recebesse do corpo 
legislativo autorização para tirar 13, 14 ou 15% do 
alistamento, havia de ver como se verificaria essa 
proporção. 

Por isso, senhores, ou seja em relação aos 
sorteados, que são 20 ou 30.000 homens, ou seja em 
relação ao número total em que se faz o sorteio, eu 
quero considerar o exército do Brasil em relação á sua 
massa alistada, e por isso sustento que elle está nessa 
proporção. 

Se é assim, porém, eu creio que se pode 
affirmar o contrário do que disse o nobre senador, isto 
é, que nenhum paiz tem um exército maior do que o 
Brasil, em relação á sua população, não á população 
geral, mas sim á população qualificada para o 
alistamento. 

Ora, senhores, o nobre senador pela Bahia, na 
sua defeza do projecto do governo, insistiu na idéa da 
necessidade de um exército em proporções mesmo 
excedentes á do nosso, e foi para isso que nos trouxe 
tantos exemplos. Mas essa insistência não tem razão 
de ser. 

Hoje comprehende-se muito bem que a Prússia 
tenha 1,000,000 de soldados; que a França, nação 
militar de primeira ordem, offendida em seus brios, 
queira aproximar-se da Prússia e prepare-se, talvez, 
para a sua revanche: que a Rússia e a Áustria, além 
dessas duas grandes potências, mantenham também 
grandes exércitos; que outros estados menores, 
intercalados entre as grandes potências, estejam 
sempre de arma ao hombro, pela necessidade que 
teem de ser premunir contra qualquer eventualidade, 
evitando o abuso das potências européas de primeira 
ordem, que freqüentemente interveem na vida das 
pequenas nações. 

E, demais, senhores, a questão hoje na Europa 
não é só de predomínio político, é também questão de 
raça. A raça saxônia, disfarçando-se debaixo de mil 
fórmas, pretende absorver a latina; e a França, a testa 
da raça latina, é o primeiro ponto de apoio, para a 
reacção contra essas tentativas de absorpção. No 
fundo das cousas, no meio dos enredos diplomáticos, 
nas controvérsias artificiosas, nas razões falsas se 
descobre que esse é o motivo do antagonismo; e 
quando há esse antagonismo, tudo se explica, até o 
absurdo de se sacrificarem as forças vitaes das 
nações para sustentar-se o princípio de raça. 

Mas entre nós, desassombrados como estamos 
de qualquer perigo de guerra, que necessidade ha 
dessa phisyonomia de nação guerreira, de nação que 
está preparada para dar o bote, influindo assim, como 
tem acontecido na política da República Argentina, 
onde os exagerados tiram partido dos armamentos e 
da posição militar do Brasil, para se julgarem sempre 
ameaçados e alimentarem a antipathia entre o Império 
e aquella República? 

Hoje, senhores, se não temos essas 
apprehensões, que necessidade ha de exército de 15 
ou 16,000 homens? Para fazer polícia? Serão estas as 
idéas 

do nobre ministro? S. Ex. devia deixar isto para um 
ministro casaca. Querer que o exército sirva de guarda 
urbana; que se estrague em destacamentos, na 
captura de ladrões e salteadores, é cousa que não 
parece de um ministro militar, encanecido no serviço 
das armas e que tem predilecção pela sua honrosa 
profissão. S. Ex., pois, devia ajudar-me a tirar do 
exército todo o serviço policial. E tire o nobre ministro o 
exército do serviço policial e verá que concorda 
commigo na reducção da força a 12,000 homens e terá 
conseguido um grande fim, que é auxiliar o seu collega 
ministro da fazenda, porque cobrira o déficit sem 
onerar a nação com mais 6,000:000$ ou 7,000:000$ 
de impostos, com que ella não póde, além dos 
impostos de guerra que ainda existem. 

Portanto, Sr. presidente, é preciso que o 
governo adopte as idéas verdadeiras. As idéas falsas 
são aquellas que conduzem logicamente á defeza dos 
princípios que o Sr. ministro da guerra apresentou 
hoje. Tenha S. Ex. iniciativa; não se contente com 
meias medidas para salvar o paiz, que está muito 
arriscado mesmo nas suas mãos. 

Deixe o nobre ministro os senhores daquelle 
banco dizerem que não há mais partidos no Brazil. E’ 
falso; existem partidos, desde que ha idéas 
antagônicas. 

Ha no paiz, sem dúvida alguma, um grande 
partido liberal: e o que é o partido liberal? E’ o que 
quer a intelligencia da constituição no sentido 
democrático. E’ por isso que me chamam radical; mas 
não se assustem com o meu radicalismo, porque 
consiste elle em ir buscar a raiz da constituição, e eu 
entendo que a raiz da constituição é a democracia. 

Para explicar o radicalismo, muitos partem da 
idéa de que elle é o republicanismo. Não ha tal. 
Radicalismo é querer o triumpho dos princípios, sem 
transacção alguma. 

Não é uma política prudente, sabia e 
accommodadora, mas é política que, quando lobriga 
um princípio, corre apóz elle, e por elle sacrifica-se. 

E quaes são as bases de nossa constituição? 
Eu direi, verbi gratia, que o Sr. D. Pedro II não é 
Imperador do Brasil por ser neto do Sr. D João VI. O 
Sr. D Pedro II é Imperador do Brasil electivo. Depois 
que se proclamou à independência, estas são as idéas 
radicaes; depois desse acto, tanto o Sr. D Pedro I, 
como o Sr. José Bonifácio podiam ser Imperador do 
Brasil. Não é, pois, repito, por ser neto do Sr. D. João 
VI que o Sr. D. Pedro II é Imperador do Brasil. Esta é 
que é a grande distância entre nós: os senhores 
acreditam que a razão é porque elle é neto do Sr. D. 
Pedro VI. 

Existem os partidos, senhores, e existem os 
princípios em que elles se hão de apoiar. O que eu 
tenho visto, devo confessal-o com a imparcialidade 
com que costumo fallar sempre ao senado, – e o único 
premio que quero desta imparcialidade é o 
reconhecimento della – é que existem os partidos no 
Império; e o partido liberal é immenso, constitue a 
maioria do paiz; mas este partido tem estado muito mal 
dirigido, não tem sabido fazer opposição como a devia 
fazer, com energia e não com o chapéo na 
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mão. Não, senhores, não é assim que se faz opposição. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – E’ com pólvora e 

bala. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é; a força 

das opposições é os princípios, a coherencia, a 
independência do poder. Essa é que é a pólvora e balla 
dos partidos em opposição. 

E, senhores, a razão porque este partido 
immenso não tem adquirido a ascendência necessária 
para se impor ao paiz como seu governo, a razão 
principal é essa que eu dei – é a sua má direcção. 

Pois, senhores, quando o povo, quando todo o 
Império olha para esta casa e vê esta opposição pouco 
viril que se faz ao governo, poderão os opposicionistas 
nas localidades atirar-se á brecha para defender seus 
princípios e sua bandeira, vendo a frieza com que estes 
princípios são defendidos aqui, as transacções, que 
muitas vezes os sacrificão na luta parlamentar? E, 
senhores, a prova disto tivemos ha pouco na emenda 
do illustre senador pela província do Piauhy, a qual 
importa a maior concessão. Julguei que o nobre 
senador sonhava que estava ministro quando fez 
aquella emenda (riso.) Creio que o nobre senador 
sonhando, pensou – eu estou no meu tempo de 
ministro da guerra dando ordens ao Sr. Caxias, deixe-
me fazer-lhe este presente – (riso.) E’ presente de 
grego que o nobre ministro não quiz aceitar. 

Pois, senhores, vir a opposição liberal ao 
parlamento offerecer uma emenda autorizando o 
ministro da guerra a reorganizar o exército, não é dar-
lhe uma dictadura para distribuir a força como lhe 
aprouver?! 

E’ verdade que a emenda tem algumas 
limitações, como disse o nobre senador, mas as 
limitações são cousas de nonada, porque, se por um 
lado propõe a suppressão de certos corpos de estado-
maior, ao mesmo tempo os substitue por outros: é 
medida que pouco resultado dá, porque, supprimindo 
alguns postos de estado-maior general, crea novos. 
Emfim não é uma emenda de opposição. 

Estas, senhor presidente, são as causas da 
debilitação do partido liberal do paiz, porque lhe fazem 
perder a fé. 

Era preciso, senhores, que os homens que 
fazem opposição ao actual gabinete, (e eu estou 
prompto a reconhecer que a fazem 
conscienciosamente) não se contentassem, nem 
também o governo, com as meias medidas: urge 
adoptar medidas radicaes. 

Eu recordo ao senado que na Inglaterra, depois 
da luta ingente que Guilherme III sustentou contra Luiz 
XIV, o grande homem desse século, que teve os 
melhores generaes, quando terminou esta luta em que 
Guilherme III conseguiu uma paz honrosa para a 
Inglaterra e para as potências alliadas, voltando 
triumphante para o paiz, cujo throno usurpára, mas 
onde foi recebido em ondas de popularidade o 
enthusiasmo, o partido que o tinha apoiado sempre, 
que lhe tinha dado todos os milhões que elle pedira 
para a guerra continental, o partido whig, na câmara 
dos communs, negou-lhe soldados! Data 

dessa época celebre na história de Inglaterra, a 
abolição do exército permanente naquelle paiz. 

O rei victorioso, rei como eu conheço poucos tão 
dignos desse nome, o rei, lançára fóra uma dynastia 
intolerante como era a de Jacques II, último Stuart, o rei 
que obtivera todos esses resultados, e sendo hollandez, 
se impoz á Inglaterra, este homem, poucos dias depois 
do seu triumpho, não pôde conseguir da câmara dos 
communs a conservação da legião hollandeza em 
Londres e o exército foi reduzido na Inglaterra a 7,000 
homens. 

Sabe-se, e a história o diz, que elle fez os 
maiores esforços, até pessoaes, para obter a 
conservação do exército, receando a morte do rei da 
Hespanha, da qual poderiam provir difficuldades á 
alliança naquelle paiz, dando logar, como deu, a novas 
pretenções de Luiz XVI. Rogou, pediu e não sei se fez 
mais do que isso; mas o certo é que, nada 
conseguindo, chegou a ponto de declarar ao seu 
grande ministro Somers que ia abdicar. Redigiu a nota 
de abdicação e entregou-a ao lord chanceller para 
leval-a á câmara dos communs. Somers não aceitou a 
commissão, teve a franqueza de dizer ao rei que elle 
estava fora de si, e, insistindo o rei, Somers pedio a sua 
demissão, como último acto que houvesse de praticar. 
A final o rei cedêu, continuou no throno de Inglaterra 
por mais algum tempo, até a sua morte que foi próxima. 
Mas, a câmara dos communs não deu ao rei Guilherme 
III mais do que 7,000 soldados. 

Nós, porém, que acabamos de uma guerra e não 
receamos a alternativa de outra por parte dos nosso 
visinhos, havemos de querer que se conserve essa 
mesma força de exército que tínhamos, quando 
estávamos em guerra com o Paraguay? 

E’ para isto, Sr. presidente, que eu queria que o 
partido liberal se puzesse em pé nesta casa e dissesse 
ao governo: nós não vos damos mais do que tal força. 
E essa força não havia de ser a da emenda do nobre 
senador pelo Piauhy. Hei de votar por ella in extremis, 
porque acho que a reducção deve ser para 12,000 
homens. 

O corpo legislativo devia tomar hoje a attitude 
que na Inglaterra tomou a câmara dos communs sob 
Guilherme III. Este radicalismo wihg é que eu queria ver 
desenvolvido da parte da opposição, e nelle eu queria 
ser o mais humilde soldado. Mas, acompanhar uma 
opposição que faz emendas dando autorização ao 
governo, é o que não posso fazer e ficarei na minha 
insignificante unidade. 

Nem a força que o governo pede nem os 
impostos que o governo reclama, um partido de 
opposição liberal póde dar. Pelo contrário, para salvar o 
paiz das difficuldades em que se acha, que são bem 
sérias, mais sérias do que se diz, é seu dever fazer 
reducções muito fortes no orçamento. 

E’ desta maneira que se póde habilitar um 
partido de opposição no paiz para governar 
regularmente. Fazer o mesmo que fazem os actuaes 
ministros torna escusada a mudança, pois será 
mudança sómente de pessoal. Mas, eu quero mudança 
de princípio, de doutrinas, de actos; porque este 
governo tem máos princípios administrativos, tem 
esbanjado muito dinheiro e quer continuar a usar 

 



52                                                              Annaes do Senado 
 

da força do exército para polícia do paiz. Com isto não 
posso concordar absolutamente. 

Se acaso a opposição tomar a attitude que lhe 
compete, assumirá o governo do paiz e ha de ser 
sustentada por um grande apoio; porque o partido 
liberal é o partido do paiz. 

Estejam certos os nobres senadores de que, se 
acaso a opposição liberal ou radical tomar essa attitude, 
poderá fazer um grande recrutamento no partido 
conservador. Os philosophos principiam a apparecer, e 
da philosophia ao radicalismo a differença é pequena. E 
creio que estamos perdendo o grande apoio desses 
conservadores para o triumpho das idéas 
parlamentares. 

Ha um meio de fazer brotar um grande 
philosophismo e mesmo radicalismo nas fileiras 
conservadoras; e é se o poder passasse para os 
liberaes. Então brotaria muito, e eu estaria com elles 
naturalmente, porque tenho muito medo de que a 
mudança política seja só mudança de pessoas. As 
pessoa são estimáveis, são estimabilissimas; mas as 
que hão de vir não são mais estimáveis do que as 
actuaes. Em tal caso não vale a pena fazer mudanças, 
que só servem quando regeneram o systema e trazem 
adopção de idéas radicaes. 

Tome o corpo legislativo a attitude da câmara 
dos communs para com Guilherme III. Fóra disto tudo é 
mystificação. 

Sr. presidente, tomei a palavra sómente para 
estabelecer os princípios que me hão de guiar na 
discussão do orçamento, e tenho aproveitado a 
occasião para emittir minhas idéas políticas; portanto, 
quando fallar sobre o orçamento tratarei só de cifras. 

Tenho concluído. 
Vae a mesa a seguinte: 
 

EMENDA 
 
Emenda ao art. 1º § 2º: 
Em logar de 16,000 homens – diga-se 12,000. 
Paço do senado, em 3 de Maio de 1877. – S. R. 

– Silveira da Motta. 
Foi lida, apoiada e posta em discussão 

conjunctamente. 
O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, a hora 

está bastante adiantada, senão mesmo quasi 
concluída; entro, portanto, em condições desvantajosas 
neste debate. 

O Sr. senador que acaba de fallar, impugnando a 
emenda que tive a honra de offerecer á consideração 
do senado, enxergou nella aquillo que nunca tive em 
mente – a concessão de uma dictadura ao governo. Isto 
foi para mim uma sorpreza. Membro de uma opposição 
declarada e definida em relação ao gabinete, não era 
possível que eu lhe tivesse concedido uma medida de 
tão ampla confiança, e a verdade é que essa 
autorização, desde que contém restricções e limites, 
não póde assumir o caracter de uma dictadura. 

A emenda, bem como a proposta do governo, é 
o resultado da rotina, disse o nobre senador, e a 
emenda é peior do que o soneto. Mas, felizmente, 
senhores, 

o nobre senador, em último resultado, não duvida votar 
pela emenda, se não passar aquella que elle offereceu 
ultimamente ao senado. Qualificando o nobre senador 
dessa forma a emenda proposta... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quanto ao 
número. 

O SR. PARANAGUÁ: – ...eu esperava que S. 
Ex., apartando-se da rotina, nos apresentasse uma 
emenda salvadora, que viesse encaminhar os negócios 
a uma solução satisfactoria em relação ao estado crítico 
em que elle descreveu o paiz. Mas tudo isto reduzio-se 
a um remédio empírico. 

Não precisaria grande esforço de minha parte ou 
de qualquer outro senador para apresentar a emenda 
que acabou de fazer o nobre senador em relação á 
proposta do governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ uma emenda 
de reducção simplesmente. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mas entendi que não 
devia mandar uma emenda de reducção simplesmente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Antes 
mandasse. 

O SR. PARANAGUÁ: – Quizera que a reducção 
fosse acompanhada de medidas auxiliares, afim de que 
o serviço não viesse a soffrer qualquer detrimento. 

Olho as cousas debaixo de um ponto de vista 
differente daquelle que occupa o nobre senador. 
Felizmente ainda não pude ser convertido ao seu 
radicalismo e por isso achamo-nos em pólos oppostos. 
Qualifique o nobre senador a opposição deste lado 
como lhe approuver; mas entendo que não devemos 
prescindir de certas regras, de certas attenções, de 
certos respeitos, para com um ramo do serviço público 
que não queremos prejudicar de modo algum. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUA’: – Não foi minha intenção, 

formulando essa emenda, armar o poder, nem sonhei 
estar no ministério ou nas proximidades de occupar o 
logar que immerecidamente já occupei. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A emenda não é 
para o passado, é para o futuro. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não nos queremos 
impôr ao poder. 

Eu disse que vinha em auxílio do nobre Duque 
de Caxias offerecendo-lhe emendas que, no meu 
entender, se encaminham á debellar o déficit, e a 
regularizar melhor o serviço; tratei de demonstrar as 
economias resultantes dessas emendas, e, pois, ao 
nobre senador cumpria, em tal caso, mostrar a 
inconveniência das medidas apresentadas ou a 
falsidade dos dados em que assentavam os meus 
cálculos de reducção. 

Entende o nobre senador que, nas 
circumstancias actuaes do paiz, deve-se entrar 
francamente no caminho das reducções. Se não entrei 
neste caminho com a mesma resolução e desembaraço 
do nobre senador, foi porque receei prejudicar ou 
mesmo damnificar o serviço público; mas alguma cousa 
fiz apresentando emendas que dão resultado uma 
reducção próxima ou remota de 2,300:000$000. 
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Desde que S. Ex. não entrou no exame dessa 

medida para demonstrar sua improcedência ou o erro 
dos cálculos apresentados, parece-me que a emenda 
devia ser tratada com mais benignidade... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Referi-me só á 
autorização. 

O SR. PARANAGUÁ: – Entretanto, póde bem 
ser que o nobre senador tenha razão, e, para que não 
paire sobre meus nobres collegas, que honraram a 
emenda com suas assignaturas, quero carregar eu só 
com o peso das censuras de S. Ex. 

Não apresentei a minha emenda com o intuito de 
cortejar o poder, não. Parece que em minha vida tenho 
dado provas bastantes de independência. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUÁ: – Não tenho necessidade 

de fazer cortejo ao poder; trato-o, sim, com attenção, e 
procuro auxilial-o, em circumstancias graves, porque 
entendo que na minha posição de senador não devo 
somente tratar de demolir, de embaraçar. (Apoiados.) 

Sempre que entendo que posso concorrer com 
pequeno tributo para o melhoramento de qualquer ramo 
do serviço público, cumpro o dever que me impõe o 
logar que occupo nesta casa. Foi por isso que offereci 
essas emendas, afim de servirem de base para a 
discussão. 

Não tenho a pretenção de que ellas encerrem as 
medidas que afinal devam ser adoptadas; offereci 
assumptos para estudo, para meditação, e, desde que 
o nobre Duque de Caxias, honrado ministro da guerra, 
com a experiência de seus longos annos de serviço, 
declarou hoje que havia com effeito necessidade de 
estudo, de meditação, e apresentou o alvitre de serem 
destacadas da proposta essas emendas e remettidas á 
commissão de marinha e guerra, eu, pela minha parte, 
visto como não estou autorizado pelos meus honrados 
amigos, que também assignaram as mesmas emendas, 
não terei dúvida em aceitar o alvitre de S. Ex., que acho 
muito prudente e razoável. 

Sinto que o nobre senador pela Bahia, membro 
da commissão de marinha e guerra, já houvesse 
precipitado seu juízo contra as emendas; não houvesse 
seguido a mesma linha de proceder do nobre duque, o 
qual nos declarou reconhecer que algumas das idéas 
propostas eram aproveitáveis, pelo que julgava 
conveniente fossem destacados os artigos additivos 
para serem submettidos a um estudo mais acurado. 
Entretanto o nobre senador pela Bahia, que tem de 
fazer esse estudo, como membro da commissão, 
naturalmente irá examinar os additivos com o espírito já 
prevenido para achar ou confirmar os defeitos que elle 
tratou logo de descobrir... 

O SR. JUNQUEIRA: – Pronunciei-me contra a 
occasião. 

O SR. ZACARIAS: – Não, senhor; entrou no 
conhecimento da matéria. 

O SR. JUNQUEIRA: – Como membro da 
commissão da marinha e guerra, não podia deixar de 
dar minha opinião. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mas peço e espero que 
o nobre senador não se deixe prevenir, nem se julgue 
atido a tomar uma posição decididamente hostil ás 
emendas, arrastado pelas ponderações que hontem fez 
contra todas ellas, rejeitando-as in limine. 

Quanto á reducção proposta por uma das 
emendas, tratou o nobre senador de impugnal-a, 
invocando minha autoridade, como eu havia feito a 
respeito de S. Ex. 

Quando propuz a reducção da força a 14,000 
homens, não quiz reduzil-a de modo a prejudicar o 
serviço público; fui, portanto, escolher uma época 
recente, em que o serviço se fez no Império com esse 
número de praças, e para isso invoquei o relatório de 
1873, anno em que o nobre senador exercia 
dignamente a pasta da guerra. 

Nesse anno a força de linha existente no Império 
constava de quatorze mil e poucos homens; mil 
novecentos e cincoenta e tantos se achavam no 
Paraguay e, por conseguinte, quando havia tamanho 
desfalque da força, o serviço podia-se fazer com a que 
hoje proponho na minha emenda. 

E’ preciso notar, disse o nobre senador, que 
nesse tempo chamava-se a guarda nacional; mas eu 
demonstrei que as praças da guarda nacional 
chamadas ao serviço do ministério da guerra eram 
inferiores á força de occupação que se achava no 
Paraguay, e que, portanto, esse argumento não 
procedia. 

Disse eu isso em honra do nobre senador, 
porque no seu tempo executou-se o serviço com a força 
que proponho na minha emenda additiva; mas S. Ex., 
em vez de agradecer-me esta defesa, o que fez? 

No intuito de sustentar a proposta do ministro da 
guerra, como veio da outra câmara, e julgando-a ainda 
insufficiente, quiz soccorrer-se de minha fraca 
autoridade, dizendo que em 1867 eu pedira 20,000 
praças para circumstancias ordinárias e 60,000 para 
circumstancias extraordinárias. Ha, porém, uma grande 
differença de épocas e de circumstancias. 

Naquelle tempo a guerra estava no seu maior 
auge, precisávamos mandar constantemente milhares 
de homens, como fazíamos todos os dias, para 
elevarmos o exército ao pé que as circumstancias 
exigissem. 

Consignou-se uma força de 60,000 homens para 
as circumstancias extraordinárias, e, tendo-se de fixar, 
na fórma da lei, a força para o pé de paz, eu não podia 
propor menor número do que aquelle que pedi nas 
circumstancias especiaes do paiz. 

Se o nobre senador, que leu o meu discurso, 
tivesse lido a parte concernente a esse ponto, teria 
achado a explicação e reconhecido que a minha fraca 
autoridade não lhe podia servir. 

Então dizia eu, em resposta ao nobre Barão de 
Cotegipe, que hoje faz parte do ministério, e que 
propugnava pelos 14,000 homens que hoje entende 
serem insufficientes para as necessidades do serviço e 
para que o exército se conserve em ordem a receber a 
precisa instrucção, e constituir um núcleo de força; dizia 
eu a S. Ex. que não se passa repentinamente de um 
exército de 60,000 homens para um 
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de 14,000, pois o bom senso mesmo está 
demonstrando que essa diminuição deve-se fazer 
gradualmente; e os factos subseqüentes vieram 
justificar esta previsão. 

Acabada a guerra, houve necessidade de 
conservar uma força respeitável de observação no 
Paraguay; havia necessidade de guarnecer nossas 
fronteiras com maior número de praças. 

Feita a paz, qualquer emergência nos ajustes 
definitivos podia trazer-nos novas complicações, e o 
Império não devia estar desapercebido. Desapparecia o 
pé de guerra, mas o pé de paz devia ser assás 
respeitável para que se pudesse garantil-o, occorrendo 
a qualquer emergência do serviço. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUÁ: – Portanto o nobre 

senador não foi feliz quando quiz autorizar a força, que 
hoje sustenta na proposta, com o augmento que pedi 
quando dirigia a pasta da guerra; as circumstancias 
então eram differentes. 

Quando se fixa a força devem se ter em 
consideração muitas circumstancias, algumas das 
quaes são permanentes e outras transitórias. Se o paiz 
se acha tanto isolado, se não tem vizinhos que o 
incommodem ou se os meios de communicação não 
são fáceis, e se, portanto, uma invasão prompta não se 
póde fazer, já vê o nobre senador que a força póde ser 
fixada em proporções muito menores. 

Estas circumstancias são permanentes; outras, 
porém, são contingentes, são occasionaes. 

Deve se attender ás relações em que o paiz 
acha-se com os seus vizinhos, ao estado das finanças, 
ao gênio do povo. Se uma nação é bellicosa, 
naturalmente na fixação da força se póde dar um pouco 
mais de largueza; mas, se ha no paiz repugnância para 
o serviço das armas; se as indústrias e profissões úteis 
reclamam urgentemente a applicação de maior número 
de braços, e se estes escasseiam no paiz, o legislador 
deve ser o mais parco, o mais avaro, quando tenha de 
exigir da população o tributo de sangue. 

Por conseguinte naquella occasião essas 
circumstancias occasionaes, passageiras, actuavam 
para a decretação de força em proporção muito maior 
do que actuam hoje, quando nos achamos em completa 
paz com os nossos vizinhos. Entretanto foi naquella 
época que o nobre Barão de Cotegipe, hoje ministro da 
fazenda e annunciador de um déficit, queria que nosso 
exército fosse reduzido a 14,000 homens!... Oppuz-me 
a isto, pelas razões que acabo de adduzir, razões que o 
nobre senador pela Bahia, meu amigo, deixou de 
reproduzir, e que explicariam completamente a 
differença das épocas. 

Cumpre-me notar que, para que o córte se possa 
fazer sem o menor receio, ha hoje maior razão do que 
havia no tempo em que o nobre senador geria os 
negócios da guerra. Então, o tratado definitivo de paz 
com a República Argentina não estava ainda 
assignado; havia o quer que seja, algum 
estremecimento em nossas relações com aquella 
confederação; em summa, tínhamos ainda necessidade 
de manter uma força de occupação na república do 
Paraguay; podia a paz perturbar-se de um 

momento para outro. Ora, se o serviço se fez então 
com esse número de praças, parece-me que sem 
inconveniente algum se podia fazer hoje com o mesmo 
número. 

Já o declarei, nestes negócios desejo marchar 
com firmeza e inteira segurança. Antes quero incorrer 
na censura do nobre senador por Goyaz, de fazer 
opposição de chapéo na mão, do que apresentar-me 
querendo desorganizar um ramo de serviço tão 
importante como este, porque não me arreceio dos 
exércitos permanentes, uma vez que sejam bem 
organizados, bem disciplinados e estejam promptos 
para qualquer emergência. O que receio é não termos 
um exército para quaes quer emergências, como 
aquellas que se deram ha bem poucos annos, quando 
vimos as províncias do Rio Grande do Sul e de Matto-
Grosso invadidas por hordas selvagens, para podermos 
castigar immediatamente o inimigo que commetta 
semelhante attentado. 

Por isso procedo com essa prudência e 
moderação que fizeram tão máo ver ao nobre senador 
por Goyaz, que deseja uma opposição máscula, 
vigorosa, que não dê quartel, uma opposição que 
negue pão e água. Mas isto não está nos meus hábitos, 
nem no meu gênio, não é próprio do senador nas 
fileiras dessa opposição nunca me acharei. Póde o 
nobre senador hastear essa bandeira e fazer grande 
número de proselytos; mas entre estes não se achará 
nunca o senador que agora faz estas breves 
considerações. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não nego pão e 
água, nunca neguei; não nego orçamentos nem força. 
E’ outra cousa, não diga isso. 

O SR. PARANAGUÁ: – Pois bem; se V. Ex. quer 
apresentar medidas aceitáveis, medidas que não 
venham desorganizar o serviço, as bases ahi estão; 
ellas dão assumpto para discussão e poderei concorrer 
para adopção dessas medidas; mas, desde que o 
serviço público soffra, não. 

Com a pouca experiência que tenho dos 
negócios da guerra, entendo que um exército de 10 ou 
12,000 homens não satisfaria, por emquanto, ás 
necessidades do serviço público; por isso eu não podia 
apresentar uma emenda nestes termos, mesmo porque 
as reformas e essas mudanças não se fazem de salto. 

Poderemos chegar a uma época em que mesmo 
os 14,000 homens que hoje proponho possam soffrer 
uma reducção; mas para isto é preciso que as 
províncias se preparem devidamente. O estado actual 
não é normal, as províncias estão na posse de receber 
do governo geral essa coadjuvação, que é, em meu 
conceito, altamente inconveniente. Devemos cortar por 
este abuso e reduzir a força de linha a seu verdadeiro 
mister, não distrahindo-a para serviço de polícia. Este 
serviço é inteiramente contrário aos interesses da 
disciplina e da instrucção do exército. Mas não é 
possível que de repente se chegue a esse resultado, 
para o qual devemos todos contribuir; e é por isso que 
eu entendo que, emquanto não for realizada a idéa que 
proponho, não póde o exército soffrer um maior córte. 
Dividido o exército em 
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quatro grandes divisões, poder-se-ha fazer o serviço 
com um número muito menor. 

A respeito dessa divisão que proponho não 
podem prevalecer as considerações do nobre senador 
pela província da Bahia, que figurou minha emenda 
como se ella quizesse formar exércitos provinciaes. 
Não foi isto que tive em vista. Constituindo a força em 
quatro grandes divisões, uma ao norte, outra nesta 
Côrte, outra no Rio Grande do Sul e outra em Matto 
Grosso, entendi que sua instrucção poder-se-hia 
realizar de uma maneira mais profícua; que o quadro 
do exército poderia compor se com mais facilidade e 
que essa repugnância que ha para o serviço das 
armas poderia diminuir, uma vez que o soldado tivesse 
a certeza de que ia servir em uma certa 
circumscripção, em uma certa região que não lhe é de 
todo estranha. 

Pois uma circumscripção que comprehendesse 
quatro ou cinco províncias póde dar os inconvenientes 
que apontou o nobre senador pela província da Bahia, 
apresentando-me como se quizesse exércitos 
provinciaes? De certo que não. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Também não 
concordo com as divisões regionaes. 

O SR. PARANAGUÁ: – Entendo que o exército 
regional não tem inconveniente que embargue a 
adopção da medida; que haverá mais facilidade em 
obter voluntários, e que assim organizado o exército 
com seus estados maiores, elle teria mais mobilidade, 
mais firmeza para uma emergência dada. Todavia foi 
uma idéa que apresentei e que terá o conveniente 
estudo e desenvolvimento. 

O nobre senador pela Bahia também impugnou 
um additivo que offereci restabelecendo o serviço dos 
camaradas. E’ uma economia de 400:000$, porque 
faço eliminar-se essa verba que se dá para criados de 
officiaes. Não quero que os soldados vão servir de 
criados aos officiaes; restabeleço o serviço dos 
camaradas, serviço que ha em todos os exércitos do 
mundo, que sempre houve entre nós. 

O que é preciso é que não se continue a 
desvirtuar esse serviço, cohibam se os abusos. Sendo 
elle regularizado convenientemente, não teremos no 
exército um elemento estranho, dada a necessidade 
de marcha, elemento que virá perturbar a disciplina, e 
que muitas vezes póde trazer grandes 
compromettimentos. 

Não será o restabelecimento desta providência 
que irá fazer cessar no exército a torrente de 
voluntários que ultimamente tem-se apresentado. 
Devemos indagar, como disse, a causa disso. Será 
pela providência que na lei se acha da abolição dos 
castigos corporaes, ou porque no paiz ha falta de 
trabalho, ha um symptoma de miséria? A haver falta de 
trabalho em um paiz tão vasto como o nosso, em que 
ha terrenos uberrimos, em que a escravatura tende a 
extinguir-se, em que despendemos sommas enormes 
promovendo a emigração, é realmente uma anomalia. 
Se ha no paiz braços que não acham um emprego útil 
e que por esta consideração vem-se forçados a 
procurar as fileiras do exército, é preciso que o 
governo attenda a este objecto e trate de providenciar, 
aproveitando assim as forças vivas 

da sociedade que se acham em um estado inactivo, 
improductivo. 

A hora está dada e eu não quero por mais 
tempo abusar da attenção do senado. 

Declaro ao nobre duque que a responsabilidade 
da emenda que assignaram os meus honrados amigos 
é toda minha. Se a emenda fosse applaudida, eu 
quizera que a honra se dividisse por todos; mas, como 
foi combatida por gregos e troyanos, eu assumo 
plenamente sua responsabilidade. Se foi essa emenda 
que motivou a dura apreciação do nobre senador por 
Goyaz, relativamente á opposição liberal, eu aceito-a 
para mim, desviando a dos meus nobres collegas. 
(Muito bem. Muito bem.) 

Tenho concluído. 
O SR. ZACARIAS: – Peço a palavra. 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
Entraram em 2ª discussão, a qual ficou 

encerrada por falta de número para votar-se, as 
proposições da câmara dos Srs deputados, do 
corrente anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida ao 
servente do laboratório pyrotechnico do Campinho, 
João Luiz Cardeiro. 

N. 62, approvando a pensão concedida ao 
Major Joaquim Thomaz de Sant’Anna. 

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

1ª parte, até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 
das matérias cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e do senado, fixando as forças de terra para 
o anno financeiro de 1877 a 1878. 

2ª parte, as 2 1/2 horas ou antes. – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados, do 
corrente anno: 

N. 58, approvando a pensão concedida á 
Baroneza de Taquary. 

N. 21, idem ao ex-imperial marinheiro João 
Acacio. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

46ª SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Observação do Sr. 

Dias de Carvalho. – Discurso e requerimento do Sr. 
Cunha e Figueiredo. – Discurso do Sr. Barão de 
Cotegipe. – Communicação do Sr. Dias de Carvalho. – 
Ordem do Dia. – Pensões. – Votação. – Forças de 
terra. – Discurso do Sr. Zacarias. – Pensões. 

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

acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 
Machado, 
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Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, Barão 
da Laguna, Paranaguá, Barros Barreto, Barão de 
Camargos, Chichorro, Visconde de Muritiba, Visconde 
de Abaeté, Visconde do Rio Grande, Silveira da Motta, 
Correia, Barão de Cotegipe, Duque de Caxias, Marquez 
de S. Vicente, Cunha e Figueiredo, Barão de Maroim, 
Luiz Carlos, Diogo Velho, João Alfredo, Jobim, Fausto 
de Aguiar, Jaguaribe, Visconde de Nitherohy e Figueira 
de Mello. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Uchôa Cavalcanti, Nunes Gonçalves, Firmino, 
F. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Paes de 
Mendonça, Teixeira Junior, Antão, Fernandes da 
Cunha, Nabuco, Pompeu, Visconde do Bom Retiro, 
Visconde de Caravellas, Visconde do Rio Branco e 
Marquez do Herval. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 2 do corrente, do 1º secretario da 

câmara dos Srs. deputados, participando que a mesma 
câmara, tendo procedido em 1º do corrente á eleição da 
mesa que deve funccionar no presente mez, elegeu: 
presidente, o Sr. Paulino José Soares de Souza; vice-
presidentes, os Srs. Joaquim Pires Machado Portella, 
Barão da Villa da Barra e Barão de Aquiraz; 1º 
secretario, o Sr. José Luiz de Almeida Nogueira; 2º, 3º e 
4º os Srs. Francisco Ignacio de Carvalho Rezende, 
Francisco Dias Carneiro e Heleodoro José da Silva. 

Ficou o Senado inteirado. 
Outro da mesma data, do ministério do Império, 

remettendo os autographos sanccionados das 
resoluções da assembléa geral, approvando pensões: 

1ª a D. Maria de Carvalho Bahia. 
2ª ao imperial marinheiro Guilherme Sebastião 

de Sant’Anna. 
3ª a D. Firmina Thereza Pinto, repartidamente 

com sua irmã. 
4ª a D. Antonia Clara de Aguiar e outra. 
5ª a D. Zeferina Goulart Franco Netto. 
6ª a D. Maria Fialho Murinelly, repartidamente 

com seus filhos. 
7ª a D. Maria Thereza da Silva Bittencourt. 
8ª a D. Joanna Paula de Castro Gama Nabuco 

de Araujo e outras. 
9ª a D. Maria Angélica Freire e outras. 
Ao archivo os autographos, communicando-se á 

outra câmara. 
Requerimento do pharmaceutico José Francisco 

da Silva, pedindo para ser matriculado no 3º anno do 
curso médico, fazendo antes exame vago de anatomia. 
– A' commissão de instrucção pública. 

Tendo comparecido mais os Srs. Leitão da 
Cunha, Junqueira, Godoy, Vieira da Silva, Zacarias, 
Conde de Baependy, Mendes de Almeida, Barão de 
Pirapama, Sinimbú, Ribeiro da Luz, Diniz e Saraiva, o 
Sr. presidente abrio a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
tenho necessidade de fazer uma breve correcção na 
acta. 

A acta dá conta de que, na leitura do expediente, 
apresentei uma participação do Sr. Senador Pompeu, 
declarando que não comparecia por incommodado. 
Ora, o caso não se passou assim. Eu recebi o officio do 
Sr. Pompeu depois de ter dado conta do expediente, já 
quando estávamos na matéria da ordem do dia. Passei 
o officio ao official da acta para que o incluísse nella. 
Mas, depois que fallou o nobre senador pela província 
de Pernambuco e notou não se achar presente o Sr. 
senador Pompeu, eu declarei que elle me havia 
participado que não comparecia por incommodado em 
sua saúde, e que eu não havia feito a leitura da 
participação por haver chegado depois do expediente. 

Ficaria eu, pois, em uma posição esquerda, se, 
tendo feito esta declaração, deixasse passar sem 
observação alguma o que consta da acta, dando como 
lido no começo da sessão um officio recebido 
posteriormente. 

Faço, portanto, esta rectificação para que o 
senado saiba que fui inteiramente exacto quando disse 
que não tinha feito leitura da participação e que o 
equivoco procedeu do Sr. official da acta que, 
recebendo a participação, entendeu dever fazer 
menção della em primeiro logar. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem 
faça observações, dá-se a acta por approvada. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não me foi 
possível concluir hontem o que tinha a dizer, por haver-
me V. Ex. advertido de que na discussão da fixação das 
forças de terra não se admittia outra matéria senão a 
que fosse restrictamente relativa ao assumpto, quando 
aliás eu pensava, que na discussão do primeiro artigo 
de todas as leis annuas era lícito a qualquer membro do 
parlamento fallar em assumpto que mais ou menos 
entendia com a política geral. V. Ex. declarou-me o 
contrário e eu, obedecendo á decisão de V. Ex., calei-
me e protestei logo apresentar hoje o meu 
requerimento: é o que venho fazer, pedindo a V. Ex. 
que o aceite depois de justifical-o, com a possível 
contenção. 

Eu tinha dito Sr. presidente, que o nobre senador 
pela província do Ceará havia estranhado vivamente o 
não se haver, na falla do throno, dito uma só palavra 
em relação á questão religiosa; contentando-se o ex-
ministro do Império em escrever apenas duas palavras 
em seu relatório, isto é – que em virtude da amnistia 
concedida pelo poder moderador, havia o Santo Padre 
correspondido a esse acto, mandando levantar os 
interdictos –; e nada mais: e accrescentou, – que o 
actual e illustre ministro do Império dissera na câmara a 
mesma cousa pouco mais ou menos. 

Se o nobre senador, a quem tenho a honra de 
referir-me, tivesse lido com mais attenção o trecho do 
meu relatório e comparado como o que disse o nobre 
ministro do Império na outra câmara, teria reconhecido 
a differença essencial que ha em um e outro enunciado. 
E' o que vou provar. 

Antes porém de entrar nesta demonstração, 
permittir-me-ha 
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o senado que eu faça algumas observações geraes 
para que possa ser bem comprehendido; porque 
desejo, senhores, ser julgado tal qual sou, e não como 
se quizer que eu seja. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Convenho 

que o nobre senador pelo Ceará teve alguma razão em 
notar a falta de menção especial a respeito da questão 
religiosa na falla do throno, porque é innegavel que o 
conflicto tornou-se tão grave em si e pelos seus 
resultados, que merecia a honra de um tópico no 
documento solemne, de que se trata. 

E penso assim, Sr. presidente, porque entendi 
que os effeitos do conflicto tornaram palpável, como 
disse hontem, senão evidente, a necessidade 
indeclinável de, aproveitando-nos da amarga 
experiência do passado, tratar-se logo de assegurar a 
paz do futuro – determinando-se bem claramente a 
linha divisória das jurisdicções de ambos os poderes, e 
applicando-se remédio próprio e efficaz para prevenir 
as eventualidades que possam trazer a volta dos 
conflictos; e tanto mais cumpre assim praticar, quando 
é certo, que, depois da extincção do privilégio do fôro 
ecclesiastico, as jurisdicções crime e cível, de um e 
outro poder, que outr’ora andavam entrelaçados e 
marchavam harmonicamente, ficaram em certa 
perturbação, de que provém embaraços sérios, por 
nada haver-se logo providenciado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Razão 
demais para não haver o recurso á Corôa. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O recurso á 
Corôa já existia antes do código do processo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Porque então 
havia tribunaes ecclesiasticos de jurisdicção mais 
ampla, que deixando de existir, exclue a necessidade 
de recurso a Corôa. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Já vê V. Ex. 
que, á vista do que acabo de observar, salta aos olhos 
a necessidade de alguma medida legislativa: e 
possuído desta idéa, cheguei a ter a animosidade ou 
antes a simplicidade de organizar um trabalho a 
respeito do assumpto para ser logo no começo das 
sessões submettido á sabedoria do corpo legislativo, 
na esperança de que esse trabalho não seria in limine 
desprezado, mas, pelo contrário, acolhido ao menos 
para ser estudado, discutido, emendado ou mesmo 
refundido á luz de uma discussão desapaixonada, 
calma e sensata. 

Por aqui colligirá o senado que a minha 
intenção era de incluir na falla do throno um tópico 
correspondente ao meu intuito, para que todo o paiz, 
especialmente os representantes da nação, ficassem 
logo conhecendo qual era o pensamento genuíno do 
governo neste assumpto; evitando se assim as 
conseqüências das falsas supposições, dos sustos e 
da malícia, que quasi sempre concorrem, juntos ou 
separados, nas explorações políticas e impolíticas 
mesmo. Mas, como já disse ao senado, venceu-me o 
melhor juízo dos meus illustres companheiros de 
então; e não appareceu o tópico que eu queria 
consignar. 

Entretanto, senhores, não deixei de, no meu 
relatório, dizer quanto era bastante para que fosse 
bem conhecido o meu pensamento e as minhas 
intenções a este respeito. O senado me permittirá que 
eu releia o artigo do relatório a que me refiro. (Lê): 

«O gabinete actual, entendendo que o estado 
incandescente da questão denominada religiosa, 
convinha obviar certos effeitos, não hesitou em propor 
mui reverentemente ao poder moderador uma amnistia 
geral a favor dos indivíduos que haviam sido 
implicados naquella emergência. A munificência 
imperial não faltou ao reclamo do gabinete, e a 
amnistia foi outhorgada por decreto de 17 de Setembro 
de 1875, e recebida com geral satisfação. Seguindo-se 
logo, por parte da Santa Sé, o levantamento dos 
interdictos, tornou-se regular a marcha dos negócios 
ecclesiasticos nos dous bispados de Pernambuco e 
Pará, graças ao favor da Divina Providencia e do bom 
senso do povo brasileiro. Comtudo não dissimularei 
que o movimento da crise porque passamos, deixou 
bem patente a necessidade de rever-se à legislação 
actual sobre a matéria e a forma do recurso á corôa, 
de modo que possam ficar bem determinadas e 
acauteladas as prerrogativas majestáticas de ambos 
os poderes, temporal e espiritual; meio seguro de se 
evitarem, no presente e no futuro, recíprocas 
incursões, e de tornarem-se cada vez mais respeitados 
e consorciados os verdadeiros interesses da religião e 
do Estado.» 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O espiritual 
dispensa isto. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ouça me V. 
Ex., e quando quizer, faça as considerações que lhe 
approuver, que eu responderei, se entender dever 
fazel-o... 

Eis o senado o que disse no meu relatório, onde 
escrevi, não duas palavras, porém, muito mais do que 
duas. E, de outro modo não se poderia expressar, Sr. 
presidente, quem como eu tinha sido testemunha 
presencial das difficuldades em que o governo se 
havia achado para fazer-se obedecer; dos embaraços 
em que também se acharam os magistrados para 
proferirem suas sentenças, contra as quaes, o público 
sabe, houve diversas apreciações, já em relação á 
competência, já em relação á criminalidade. 

E Sr. presidente, neste vago foi que se 
debateram intelligencias robustas, umas contestando, 
e outras impugnando a matéria, a fórma, a 
jurisprudência, a penalidade, relativas ao conflicto; é 
pois este vago que reclama providências legislativas 
que regulem o processo e o exercício da jurisdicção 
contenciosa, em ordem a obviar os conflictos. 

Mas, Sr. presidente, o nobre ministro do Império 
pensa de um modo diverso, o que muito sinto; porque 
respeito e considero S. Ex. desde os tempos felizes 
em que o vi junto a um dos caracteres mais nobres, 
mais leaes da política (fallo do honrado marquez de 
Monte Alegre, de mui saudosa memória.) Desde então 
conheci e tratei com S. Ex., sendo elle ainda moço e 
eu já velho. 
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E’ pois, Sr. presidente, neste momento não 

tenho em vista fazer opposição ao nobre ministro; mas 
somente declarar e protestar pura e simplesmente que 
não concordo com as idéas que elle manifestou... 

O SR. FIGUEIRA DE MELO: – Quaes são as 
idéas delle? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Vou referir o 
que elle disse na outra câmara, e V. Ex. conhecerá 
que não sou inexacto, quando affirmo que a sua 
opinião diverge essencialmente da minha, bem 
expressa no relatório. 

O nobre ministro disse que não ha vantagem 
para a ordem pública e para a sociedade brasileira, em 
discutirem-se matérias incandescentes de religião, que 
toca a consciência. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E teve toda 
razão. 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Extranho que 
V. Ex. julgue que elle tivesse toda razão, quando 
semelhante proposição só póde ser acceita em um 
paiz atheo; porque os atheus consideram a religião 
uma chimera; mas afóra o nobre senador, sabemos 
nos, que em todas as sociedades que abraçam 
qualquer seita, mais ou menos schismatica, porém que 
exprima uma religião, a esta se liga a maior 
consideração social, como base da moral; e por 
maioria de razão devemos assim pensar, quando se 
trata de uma sociedade essencialmente religiosa, 
como a nossa, e que professa como verdadeira a 
religião catholica apostólica romana; religião que se 
acha garantida e consagrada ao nosso pacto 
fundamental como a religião do Estado, exprimindo 
dous elementos conjunctos o religioso e o cívico; pois 
que o direito de religião é um direito imprescritível do 
cidadão e deve ser, como é, garantido em todas as 
constituições regulares; por isso, diz Plutarco, 
historiador e philosopho, que é mais fácil erigir uma 
cidade no ar, do que estabelecer uma república sem 
Deus e sem religião. 

Ora quem pensa assim não póde deixar de 
estranhar o dizer-se que não se deve discutir questões 
de religião nas assembléas de legisladores catholicos 
e mesmo não catholicos... 

O SR. JOBIM: – Quanto mais se discute ella 
perde. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Não apoiado. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Conforme a 

discussão. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Mas o governo 

não deve aceitar no parlamento essa discussão que 
querem apresentar seus inimigos; deve aceital-a, 
segundo as necessidades do paiz e não segundo 
querem seus adversários. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isto me 
parece fora do scollio: o que quero dizer é, que não 
posso concordar com o nobre ministro. 

Estamos neste ponto em diametral opposição. 
S. Ex. disse ainda que Sua Santidade 

mandando levantar os interdictos declarara, que 
daquella data em diante chamava ao seu 
conhecimento as questões subseqüentes. 

E' um asserto, Sr. presidente, em que não 
posso desde logo concordar, ao menos em quanto o 
nobre ministro não me esclarecer; porque parece-me 
que um tal asserto importa, senão a suppressão total, 
pelo menos a restricção antecipada da jurisdicção 
própria e ordinária dos bispos nas suas dioceses. 
Desde que não se apresenta o facto, e que este não 
está qualificado, não se póde de antemão dar delle 
recurso á Santa Sé; ao menos é o que me parece 
prudente e jurídico. Pois o nobre ministro não disse na 
outra câmara que o governo não podia solicitar 
providências a respeito de futuros conflictos, que não 
se póde saber quaes sejam? E como pretende que o 
Pontífice chame a si as questões subseqüentes que 
hajam de apparecer? Ha pois na asserção do nobre 
ministro o quer que seja de antimônico que me 
aconselha não concordar com S. Ex. sem preceder 
qualquer esclarecimento. 

Mas no que não posso concordar em caso 
nenhum, é dizer S. Ex. que estando levantados os 
interdictos, e, no pensar de S. Ex., tudo acabado, não 
corre ao governo a obrigação de pedir medidas ao 
corpo legislativo a respeito do passado, como do 
presente e também do futuro. 

Eu creio o contrário; entendo que o governo 
deve aproveitar a paz, a harmonia em que actualmente 
nos achamos, não para cuidar de descansar nos 
louros alcançados; mas para procurar mantel-os no 
presente e reverdecel-os no futuro, senhores, que é a 
nossa vida, a vida dos nossos filhos e de toda a nossa 
descendência. 

Sinto ainda não poder estar de accordo com o 
nobre ministro neste ponto. 

Também notei, e isto causou-me mais espécie, 
haver o nobre ministro do Império dito no seu discurso 
que Monsenhor Roncetti estava investido de poderes 
especiaes para tratar com o governo sobre a questão 
religiosa (que aliás não é outra senão o negócio das 
irmandades), e que o Sr. Internúncio não havia 
apresentado suas proposições para um accordo, e 
nem o governo queria provoca-las; e tudo isso foi dito 
ao mesmo tempo que o nobre ministro considera tudo 
acabado!... 

Mas si está tudo acabado para que são esses 
poderes especiaes? qual é o fundamento, ou a razão 
sufficiente da existência delles? Isto assusta, Sr. 
presidente!... Convém tranquillisar o público. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – A certas 
pessoas... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex é 
insustável... 

O Sr. Figueira de Mello dá um aparte. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não ha nada 

como merecer as boas graças de V. Ex... 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Muito 

obrigado... 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...cousa 

muito preciosa... 
Mas temos ou não temos ainda alguma questão 

a resolver? Se ha poderes especiaes, é de suppor que 
a temos; mas para que? Eu não os conheci quando 
estive no ministério. 

Os nobres senadores hão de se lembrar, de que 
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ha tempos corriam boatos de que monsenhor Roncetti 
vinha em missão extraordinária ao Brasil tratar não sei 
de que. Esses boatos foram contestados pelo gabinete 
e (appello para o testemunho dos nobres ministros que 
estão presentes), e contestados com verdade, porque 
tal missão extraordinária nunca houve, assim como 
creio que não ha taes poderes especiaes. 

Mas hoje, affirmando-se que os ha, poder-se-ha 
dizer, como creio haver-se já dito, que o governo não 
foi sincero quando contestou o boato da missão 
extraordinária; é por isso que julgo conveniente liquidar 
esses poderes especiaes, de que não tive notícia, 
quando achei-me no ministério. 

O que sei; o que se passou nesse tempo é o 
que vou referir ao senado. 

Monsenhor Roncetti veio acreditado perante a 
Côrte do Brasil no caracter de internúncio apostólico, 
como tinham sido acreditados seus antecessores. Não 
veio como legado a latere, e nem, como se disse, em 
missão extraordinária; mas sim, repito, como 
internúncio apostólico, em missão ordinária; e nessa 
qualidade, sabe o senado, que elle tem a faculdade de 
tratar de negócios ecclesiasticos. 

Como era natural, chegado a esta côrte, esse 
illustrado representante da Santa Sé fez-me a honra 
de procurar e manifestou-me, como já tinha feito 
monsenhor Bruschetti, que desejava entender-se como 
governo a respeito do melhor modo de providenciar 
sobre o futuro, afim de evitar a possibilidade de 
conflictos, como esse que tinha havido, nascido da 
questão das irmandades; questão que foi a causa 
primaria, determinante e única do conflicto, a única, 
felizmente... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – A única? 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não havia 

questão pendente sobre princípio de mais alta 
importância. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Temos questões 
mais altas, como os direitos do padroado, o 
beneplácito, etc 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex. está 
querendo levar-me para outras discussões; eu 
pretendo limitar-me só ao que necessito agora dizer... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Digo sómente que 
temos outras questões além dessa de irmandades. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se ha, não 
estão na tella. Ora, sendo o negócio das irmandades 
questão mixta, que entende com a jurisdicção dos 
dous poderes, espiritual e temporal, e reconhecendo 
as boas intenções de S. Ex. o internúncio, disse-lhe: 
que o governo imperial se achava nas mais benévolas 
disposições para com a Santa Sé, o disposto a pensar, 
examinar e resolver sobre a matéria de modo que 
sejam bem consultados os interesses legítimos dos 
poderes temporal e espiritual; mas como naquella 
occasião estávamos em quadra um pouco difficil, a das 
eleições, e devendo-se reunir mui breve as câmaras, 
conviria aguardarmos occasião mais oportuna para 
cuidarmos em trocar nossas proposições e nossas 
intenções; e Monsenhor 

Roucetti com a benevolência, própria de sua illustração 
e cortezia, aceitou a minha suggestão, e ficou 
esperando essa melhor occasião. E por tanto nada 
formulou officialmente. 

Percebi que o illustre personagem estava mui 
bem disposto a chegar ao melhor accôrdo possível. 

Retirando-me do ministério, deixei o negócio no 
pé em que fica exposto, reinando boa intelligencia e 
harmonia, sem ter havido de parte a parte ameaças, 
nem intimações. 

Tudo quanto se assoalhou pelos jornaes do dia 
era inteiramente gratuito. 

Já vê, portanto, o senado que eu não fui 
desidioso, como arteiramente se propalava: não 
mystifiquei o público, como pareceu dizer o nobre 
senador. Não gosto de mystificações, e entendo que 
são ellas que nos ha de perder. É conveniente guardar 
certa reservas, bem o sei, – mas só emquanto for lícito 
e indispensável, sem prejuízo da verdade. 

Fiz, portanto, o que pude, e faria tudo quanto 
fosse possível, proveitoso e justo para firmar as boas 
relações e consonância entre a Igreja e o Estado, sem 
haver a menor necessidade de chegar a essas 
soluções extremas e inquietadoras (que não discutirei 
agora) ás quaes alludio o nobre senador pelo Ceará: 
isto é, despreso do art. 102 da Constituição. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E V. Ex. o sustenta! 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sustento em 

these, até com o direito canônico, ou ecclesiastico; 
sustento o direito do padroado como sendo de 
vantagem para a Igreja e para o Estado. Mas não é 
occasião de tratarmos desta questão; quando o fôr, V. 
Ex. me ouvirá: por ora deixe-me ir andando o meu 
caminho. 

Eu ia dizendo: não chegaria até as soluções 
extremas, apontadas pelo nobre senador, a saber: 
abandono do art. 102 da constituição, desprezo do 
recurso á coroa e separação da Igreja do Estado. 

Sou homem, Sr. presidente, do meio termo, in 
medio consistit virtus; dê-se a Deus o que é de Deus e 
a Cesar o que é de Cesar; de outro modo segue-se 
caminho errado. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Póde ser que 
haja nisto alguma mystificação. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu creio que 
V. Ex. é que anda mystificado; parece-me pela 
phisyonomia. (Risadas.) 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Faça-me o 
favor de mandar o retrato desta senhora. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Entendo, Sr. 
presidente, que o governo deve fazer alguma cousa; e 
espero que elle não se esquecendo do grande trabalho 
que tivemos para conseguir da munificência imperial a 
amnistia, não deixará este negócio em olvido, porque 
elle interessa a todos. Nada de capitães que dizem – 
não cuidei. – E’ preciso prevenir antes do que reprimir: 
é princípio de direito e de prudência. 

Espero, Sr. presidente, que o honrado senador 

 



60                                                              Annaes do Senado 
 

pela província do Ceará, na sua dupla qualidade de 
legislador da casa dos anciões e de ministro do altar, 
em logar de lançar lenha á fogueira, já ateada, da 
irreligião e da libertinagem, nos auxiliará com sua 
palavra poderosa e com seu voto, para que nossa 
sociedade marche ovante no caminho da moral 
evangélica, em que fomos criados e amamentados. 
Espero mesmo que o nobre senador, não se deixando 
levar pelo brilho, muitas vezes phosphorico, das 
innovações, faça causa commum com o seu digno 
correligionário e meu amigo, o Sr. Zacarias de Góes 
Vasconcellos, que não admitte, em matéria da religião, 
capricho político. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...E com 

razão, porque a bandeira da religião cobre a gregos e 
troyanos, a christãos e até gentios, é uma bandeira de 
caridade, a cuja sombra se abrigam felizes e infelizes. 

E' necessário também que o nobre senador faça 
causa commum com o nosso digno collega pela 
província das Alagôas, que mui sensatamente nos 
disse ha pouco, que não desconfia da paternal 
munificência e sollicitude do chefe da igreja universal; 
e que, se tivesse havido mais cuidado, talvez não 
houvéssemos passado pelas torturas do conflicto. E', 
finalmente, necessário que o nobre senador se allie a 
muitos de seus correligionários que teem dado provas 
de orthodoxia; e, se ahi lhe faltar gente, recorra ao 
campo adversário, onde achará os Figueiras de Mello, 
os Mendes de Almeida e outros, que se tem 
apresentado como defensores da religião... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – ...Eu sinto não 

poder offerecer ao honrado senador o fraco 
contingente de minhas fracas forças; porque desconfio, 
talvez sem fundamento, de que S. Ex não tem fé em 
mim; mas no meu isolamento farei o que poder e 
dictar-me a consciência. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Elle está em 
desacordo, V. Ex. é regalista. 

O SR. ZACARIAS: – Offerece sua adhesão ao 
Sr. Figueira de Mello? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não estou 
procurando adhesões, mas inculcando-as ao nobre 
senador pelo Ceará: estou que elle estimará muito a 
do nobre senador o Sr. Figueira de Mello, porque elle 
tornou-se aqui um padre da Santa Igreja. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Obrigado; 
defensor não só da moral evangélica como também 
dos dogmas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Muito bem: 
eu espero que o nobre deputado pelo Ceará faça uma 
bonita colheita entre os seus próprios amigos, como 
também entre os seus adversários políticos. 

Sr. presidente, o nobre senador leu o meu 
relatório com tanta prevenção que fez-me uma censura 
injusta, a qual está contestada no mesmo relatório. 

Tratando do concurso das igrejas vagas, S. Ex. 

disse que nada se havia conseguido; que o ex-ministro 
do Império tinha dirigido aos bispos um aviso-circular 
mandando pôr as igrejas a concurso; mas que, apezar 
disso, ellas continuavam a estar vagas, e que o Sr. 
José Bento havia se sujeitado ou consentido nessa 
reluctancia. Creio que, em substância, foi o que disse o 
nobre senador. 

Para que isto? Só porque somos adversários 
políticos? Eu nunca procedi assim com os meus 
adversários. Aqui está o que eu digo no relatório a este 
respeito (lendo): 

«Como não ignoraes, tinha havido atrazo no 
provimento das igrejas vagas em diversos bispados, a 
excepção do de Mariana. 

O SR. CRUZ MACHADO: – E’ verdade, o 
finado bispo também punha a concurso as igrejas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sim o de 
Marianna foi, creio eu o único bispo que nunca deixou 
de pôr as igrejas vagas a concurso, isso sempre se fez 
excepto no anno da infausta morte desse virtuoso 
prelado, que era o de luto da sua igreja (continuando a 
ler): 

«O governo julgou necessário chamar a 
attenção dos prelados para este assumpto, 
recommendando-lhes que pozessem as egrejas vagas 
a concurso, como se vê do Aviso de 31 de Janeiro de 
1876. Os rvds. bispos respondendo de um modo 
satisfatório não se negam a cumprir, e vão 
effectivamente cumprindo esse importante dever.» 

Como sabemos, os bispos em geral não 
punham as egrejas á concurso; o meu digno 
antecessor tinha feito reclamações neste sentido, 
porém não foram attendidos; mas, depois da minha 
circular, de que fizeram caso, todos elles responderam 
muito satisfatoriamente, excepto o do Pará, que como 
mais argumentador, pretendeu ainda mostrar que os 
vigários encommendados, as vezes, fazem melhor 
serviço do que os collados... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Como sábio 
theologo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Como 
argumentador também... 

Respondi ao illustrado prelado por meio de um 
aviso doutrinário, para que se ficasse sabendo que o 
governo obrava da maneira mais regular; e essa 
questão de concurso ficou inteiramente acabada. Não 
podia ser de outro modo; porque a doutrina do aviso foi 
bem acolhida em Roma, e considerada mui canônica. 
Disto tiveram conhecimento os bispos. 

Tendo ficado resolvida a questão, já vê o nobre 
senador que não tinha razão sufficiente para abrir 
censura. 

Ha mais Sr. presidente três argüições do nobre 
senador. S. Ex. disse que attribuia a mim só a demora 
excessiva da solução do recurso intentado pelos 
vereadores de Curitiba. Dahi tirou argumento para 
dizer que também me cabia culpa da demora de um 
outro recurso, vindo do Crato, e de que S. Ex. fora 
portador. O senado vae ver que a imputação não me 
póde alcançar, ao menos em todo o seu rigor 
individual. 

Os papeis de recurso de Curitiba foram em 9 de 
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Maio do anno passado remettidos a secção do 
conselho de Estado, sendo relator o nobre senador o 
Sr. Teixeira Junior, que não sei se está presente. 
Depois de examinados, passou-os ao 2º de seus 
collegas. Ignoro quanto tempo se demoraram os 
papeis entre o 1º e o 2º membro da secção. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Em minhas 
mãos muito pouco: consta do protocollo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E' o que eu ia 
dizer. Sinto que V. Ex. me tivesse prevenido, por que 
gosto de fazer espontaneamente justiça a quem a 
merece. 

O nobre senador não demorou, e os outros não 
demoraram senão por justa causa... 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex. está 

satisfeito? 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Estou; isto é o 

que desejo. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O senado 

sabe os tramites pelos quaes passam esses papeis. 
Do relator vão a um dos membros da secção, passam 
ao outro, e depois voltam ao relator para ver as 
minutas assignadas. O certo é que o nobre relator só 
recebeu os ditos papeis, de volta, no dia 22 ou 24 de 
Janeiro. Ainda depois disto ha extracto, e exame, até 
subirem preparados ao gabinete do ministro. Neste 
comenos a câmara dos Srs. deputados pediu os ditos 
papeis ou informações, e eu respondi, por aviso, que 
elles não estavam no gabinete; e de facto não 
estavam. Mas logo que entraram os remetti, antes 
mesmo de subirem a despacho para se resolver a 
consulta. 

Agora conhecerá o senado que eu não podia 
adiantar mais cedo a solução do recurso, fiz o que me 
cumpria. 

Os papeis do recurso do Crato subiram ao 
gabinete com a consulta da secção em 11 de 
Setembro do anno passado. A 21 de Outubro dei-lhe o 
seguinte despacho – como parece –: isto é, mandei 
annullar as eleições e proceder-se a outras. 

Por esse mesmo tempo, pouco mais ou menos, 
chegou ao gabinete, em 29 de Setembro, outro recurso 
com parecer da secção do conselho de estado a 
respeito de eleições de S. Sebastião, na província de 
S. Paulo Em 9 de Outubro, despachei – como parece –
: isto é, para se annullarem as eleições e procede-se a 
outras. 

E' força notar que, comquanto o parecer da 
secção do conselho de Estado, assim como o da 
secretaria, opinasse pela nullidade das eleições e pela 
celebração de outras, comtudo julgou-se conveniente 
não expedir os avisos; porque já se estava no fim do 
quatriênio das câmaras municipaes e ia se proceder a 
nova eleição sob uma nova lei. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que negócios desta 
ordem não podem ser resolvidos senão em 
conferência. Mandei logo redigir o aviso no sentido de 
serem declaradas nullas as eleições, de se mandar 
immediatamente proceder a novas. Levei as minutas 

do aviso á conferência, onde se resolveu que se 
sobrestivesse na expedição dos avisos. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU: – O 
resultado é que uma câmara nulla está funccionando 
agora mesmo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Está pois 
bem justificado, que não fui, ao menos eu só, o 
causador da demora. Da minha parte não houve 
desídia. 

Senti, é verdade não poder servir ao nobre 
senador a quem prometti fazer o possível, para 
adiantar os papeis; não pude ir além. 

Entretanto o nobre senador descarregou em 
mim todas as censuras. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU’: – Elle tinha 
razão por causa da demora. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu não me 
queixo: mas alguma cousa eu tinha já dito ao nobre 
senador, quando elle aqui chegou e me fallou nos seus 
papeis; não quiz acreditar-me, e por isso sou obrigado 
a defender-me. 

O nobre senador fez outra argüição que 
entende com a estatística. Sendo S. Ex. profissional 
nessa matéria, sua opinião é para mim de muito pezo. 
Mas o nobre senador leu com muita pressa o meu 
relatório; se não veria que, quando eu disse que a 
respeito da instrucção primaria temos progredido a 
ponto que podemos nos considerar quasi na altura da 
França e de outros paizes da Europa por que temos a 
freqüência de 34% da população de idade escolar, tive 
em vista somente o município neutro, e não todo o 
Império, como S. Ex. encarou a proporção. 

Assim as bases ou as premissas da 
argumentação de S. Ex. não são as minhas, e por isso 
as argumentações não podem dar os mesmos 
resultados. Com as bases, em que me firmei, eu 
desejava que o nobre senador demonstrasse o meu 
engano, para eu ficar-lhe obrigado e emendar o meu 
erro, visto que não sou profissional. 

Sr. presidente peço a V. EX, e ao senado que 
me relevem se consumi muito tempo; não sou 
daquelles que mais occupam a tribuna, e só recorri a 
ella impellido pela necessidade da defeza, e 
sustentação da própria dignidade. 

Tenho concluído. 
O SR. CRUZ MACHADO: – E o requerimento? 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não mando 

requerimento. 
O SR. CRUZ MACHADO: – Mas se alguém 

tiver de responder? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda) (pela ordem): – Sr. presidente, o 
precedente é novo (apoiados) e penso que não póde 
ser admittido. Annunciou o nobre senador que queria 
justificar um requerimento; fallou por mais de meia 
hora,argüiu, fez observações, que exigem respostas 
de seus ex-collegas, e conclue por declarar que não 
tem requerimento, ficando nós, deste modo, sem o 
direito de, ao menos, nos justificarmos de algumas das 
censuras do nobre senador. É realmente novo! 
(Apoiados.) 
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Peço a S. Ex. que, em honra sua e em obediência 

ao regimento, formule ao menos requerimento, para que 
se peça ao governo cópia de um documento qualquer, 
afim de que possa estabelecer-se a discussão; porque S. 
Ex, embora diga que quer fugir destas discussões, 
procede diversamente, provoca-as e eu... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Ficando elle só com o 
direito de fallar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – ...em meu nome e no do gabinete, tenho de 
responder ao que disse o nobre senador. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador ha de 
comprehender a conveniência de mandar o requerimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi um logro para 
o Sr. presidente. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Quiz mystificar-nos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou usar do 

mesmo expediente de agora em diante. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO (pela ordem): – 

Eu não acho que a razão apresentada pelo nobre ministro 
da fazenda, isto é, a necessidade que elle tem de 
responder ás censuras, que elle suppõe feitas... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Suppõe, não. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...não me póde 
obrigar a mandar um requerimento, que me arrependi de 
offerecer, á última hora. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Isso é mystificar o 
regimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' lograr o 
senado. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se o nobre 
ministro entende que deve responder ás minhas 
explicações, tem muitas occasiões para isso. 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – Não está no 
poder de qualquer de nós dispensar no regimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Convido o nobre senador 
a mandar o requerimento. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Vou satisfazer a 
V. Ex.; mas quizera se lesse o artigo do regimento que a 
isso me obriga. 

Vae a mesa o seguinte. 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que se peça ao governo informações 

sobre se as igrejas vagas vão sendo ou não postas a 
concurso. – S. R. – Cunha e Figueiredo.» 

Foi lido, apoiado e posto em discussão. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Para dar explicações tem 

a palavra. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, visto que V. Ex. concede-me 
a palavra apenas para dar explicações, limitar-me-hei ao 
circulo traçado pela observação de V. Ex. 

Reservei, pois, o desenvolvimento, que o discurso 
do nobre senador reclama, para occasião mais opportuna, 
quer no decurso de alguma discussão nesta casa, em que 
a matéria seja cabível, quer especialmente na do 
orçamento do ministério do Império, onde o meu nobre 
collega se achará presente e melhor poderá dar as 
explicações, que lhe forem pedidas. 

Deixo passar como caso julgado aquillo que 
pretende o illustre senador, isto é, que todos os erros 
commettidos, emquanto elle esteve no ministério, 
recahem principalmente sobre os collegas que ficaram, 
pois que em todas as explicações, dadas nas poucas 
occasiões em que o illustre senador tem fallado, sempre 
ressalva a sua personalidade dizendo: «Eu queria, eu 
pretendi, mas fui vencido»; indo ao ponto de declarar que 
um dos tópicos da falla do throno, proposto no projecto 
inicial, fôra supprimido contra sua opinião. 

O senado dirá se semelhante prática é admissível, 
se não repugna ás normas de nosso systema de governo. 

Como quer que seja, o nobre senador, desde que 
foi vencido e submetteu-se, é fóra de dúvida que a 
responsabilidade lhe pertence tanto, como a qualquer de 
seus collegas. (Muito apoiados). Querer subtrahir se á ella 
depois, realmente não é digno da posição do nobre 
senador. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Não póde correr o 
reposteiro do gabinete. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ora, senhores! 
Pois não... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Mas, se é permittido innovarem-se as 
praticas de nossa administração, de nossa política, então 
não se deverá estranhar que também corramos o 
reposteiro sobre todas as questões, que se suscitaram e 
decidiram no seio do gabinete. 

Mas isto, Sr. presidente, é o que não farei nem 
mesmo provocado, como acabo de o ser pelo illustre 
senador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Pela minha 
parte, não ponho obstáculo nenhum. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Mas não são os nossos caprichos, nem as 
nossas opiniões, que podem decidir destas questões. 
Temos deveres mais árduos a cumprir e muitas vezes é 
forçoso que supportemos certas accusações, tão somente 
para que não faltemos a esses deveres. 

O princípio do discurso do illustre senador teve por 
fim mostrar que o Sr. ministro do Império, e por 
consequência o gabinete, havia mudado de política, 
depois da sahida do nobre senador do ministério. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não fallei no 
gabinete. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Era escusado expressal-o: o Sr. ministro 
do Império não podia fallar em seu nome, mas somente 
em nome do gabinete. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – O Sr. ministro do Império é solidário 
comnosco. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Chamado á discussão por uma 
interpellação, respondeu á ella em nome do governo. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado; elle é em tudo solidário 
comnosco. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não houve, Sr. presidente, tal mudança de 
política. Tenho aqui o discurso do Sr. ministro do 
Império. O nobre senador leu com tanta prevenção 
esse discurso, que até não vio nelle citadas as próprias 
palavras do seu relatório, que S. Ex. acaba de ler ao 
senado. 

A interpelação tinha diversos quesitos. Quanto 
ao primeiro, o ministro do Império respondeu em geral; 
e respondeu, a meu vêr, muito bem, declarando que 
não convinha estar de continuo suscitando estas 
questões no seio do parlamento e do paiz, cumprindo, 
pelo contrário, tranquilizar os espíritos em ordem a que 
pudesse a solução final ser isenta da influência das 
paixões e tomada com toda a prudência e reflexão. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado; fallou 
muito bem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Na segunda parte, sobre as medidas de 
que o governo tencionava lançar mão, declarou S. Ex. 
que no relatório do seu illustre antecessor se achavam 
algumas idéas, de que elle não discordava; mas 
acrescentou que, não tendo o governo entrado em 
explicações, não direi em negociações, com o enviado 
da Santa Sé, acreditado junto do governo imperial, era 
de conveniência manter a situação como se achava 
embaraçar a resolução, em vez de facilital-a. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Foi isto simplesmente o que disse o Sr. 
ministro do Império, e não que o governo apresentaria 
ou deixaria de apresentar medidas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex. leia o 
discurso e ha de ver que elle disse mais do que isto... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Acabo de o ler e o tenho aqui commigo, 
podendo offerecel-o a V. Ex., se quizer. 

Senhores, disse o illustre senador que havia 
diametral opposição entre suas intenções e projectos e 
o que affirmara o nobre ministro do Império. E' verdade 
que o illustre senador disse, em geral, no seu relatório 
que convinha regular a matéria, afim de evitar que 
apparecessem conflictos entre os dous poderes, 
temporal e espiritual; mas 

não declarou o modo como conseguir-se esse 
resultado. (Apoiados.) 

O SR. CRUZ MACHADO: – Não apresenta 
medida nenhuma. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex. sabe 
quaes eram as medidas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sei, e vou dizel-o. Tenha um pouco de 
paciência em ouvir-me, como eu ouvi a V. Ex. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ouço a V. Ex. 
com muita paciência. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Quando, Sr. presidente, o ministério, logo 
no começo de sua organização, por accordo quasi 
unânime, reconheceu e assentou na conveniência de 
amnistiar os bispos, o illustre senador disse que tinha 
idéas que, reduzidas a projectos, poriam de uma vez 
para sempre termo a todos esses conflictos, com 
satisfação tanto do poder temporal, como do espiritual; 
de modo que até os próprios bispos e Sua Santidade 
teriam de bater palmas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Oh! ora, isto é 
hyperbolico. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – O batimento de palmas será hyperbolico; 
mas, disse que servia approvado por todos. Estes 
projectos, entretanto ficaram nos limbos da intelligencia 
do nobre senador... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – ...nunca nos foram apresentados. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Porque 
quando eu pedia que se tratasse disto, não se fazia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Está enganado, nunca se tratou disto. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Oh! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Pelo contrário, havia quem lhe pedisse, 
quem exigisse com freqüência a apresentação desses 
projectos... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – ...e o nobre senador respondia que a 
matéria era um pouco difícil e não tinha ainda acabado 
o seu trabalho. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Apoiado. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não, senhor; 
eu pedi dia para se discutir esta matéria e nunca houve 
esse dia. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Eu prossigo, e o senado verá, pela minha 
exposição quem tem razão. Passaram-se os dias, 
passaram-se os mezes, passaram-se quasi dous 
annos... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Annos? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Quasi que dous annos, e chegando a 
época de organizar os relatórios, para serem presentes 
ao corpo legislativo, em dias de Dezembro, prevenimos, 
como é de costume, uns aos outros de que os 
assumptos, que tivessem relação com a política geral, 
ou fossem de maior importância, seriam lidos em 
conferência. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Como eu li o 
meu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Ha de ver que não falto a nenhuma 
circumstancia. 

O nobre senador cumpriu esta recommendação, 
como nós cumprimos na parte que nos dizia respeito, e 
no tópico ou paragrapho, em que tratava da questão 
religiosa, annunciou que o governo tinha um projecto 
para apresentar as câmaras, logo que ellas fossem 
abertas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ora, desde 
quando V. Ex. sabia isto. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Está referindo o negócio do relatório. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E' verdade o que está dizendo o nobre 
senador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Desde o 
primeiro dia que entrei para o ministério, eu disse que 
tinha idéas assentadas sobre a questão religiosa. V. Ex. 
sabe disto e também não é V. Ex. só que o sabe. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – V. EX. permitta-me continuar. Neste 
paragrapho do relatório, como eu ia dizendo, declarava-
se que havia um projecto a ser apresentado ás 
câmaras, logo que ellas fossem abertas. 

Ora, senhores, se eu e meus collegas 
tivéssemos conhecimento do projecto, naturalmente 
não faríamos objecção a que fosse mencionado no 
relatório. Porém o que dissemos nós então 
unisonamente? «Não podemos concordar em que se 
annuncie um projecto, cujas bases, se quer, não 
conhecemos.» 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Apoiado. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – E' exacto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – «Nós não podemos aceitar o compromisso 
de idéas, cujos fundamentos, ao menos, não nos foram 
communicados», e por isso entendemos e resolvemos 
que não fizesse parte do relatório aquelle annuncio ao 
corpo legislativo. 

O senado decidirá, e eu submetto-me á sua 
sentença. 

Ainda mais, Sr. presidente; a este período 
seguia-se outro, em que o nobre senador insinuava a 
conveniência de tratar-se dos casos de jurisdição 

mixta, conforme elle declarou no discurso, que acaba 
de proferir. Também nos oppuzemos a isso e o nobre 
senador fez mais essa suppressão, dizendo-lhe nós 
que iria, por tal fôrma, aggravar, ou talvez provocar 
ainda mais a questão, que não estava de todo 
serenada. 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – O futuro 
mostrará. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Eis aqui o que se passou. 

UMA VOZ: – O mais são invenções. 
SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Esta é a verdade. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – E' a verdade. 
O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 

Estrangeiros): – E a prova é que continuou no 
ministério. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Continuei, 
porque não queria fazer questão de gabinete. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Se não era questão de gabinete não 
podia trazel-a para o parlamento. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Para 
defender-me, hei de trazer tudo que fôr necessário. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, nisso é que está o 
engano do illustre senador. Suppõe elle que para 
defender-se, necessita deste meio; mas para que se 
defendesse não era, de certo, preciso que viesse 
culpar seus collegas de actos, que não praticaram, e 
allegar circumstancias que, aliás, nada aproveitam á 
causa que quer defender; porquanto, que importa 
que fosse supprimido esse período? 

O Sr. Cunha e Figueiredo dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – V. Ex. não está no seu costumado sangue 
frio. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Estou; nada 
vejo que me altere o sangue. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Então, queira conter-se tranquillo, não me 
interrompa; quero dar explicações, e não levar mais 
tempo do que o necessário para isso. 

Já se vê do exposto, que a circumstancia de ter 
sido supprimido na falla do throno o período relativo á 
questão religiosa, não vinha a propósito para a 
explicação deste negócio, porque o relatório mesmo 
fallava disso; podia o nobre senador dizer simplesmente 
que o governo entendera que não convinha ou não era 
preciso fazer nova declaração. 

Mas, dir-me-ha «supprimistes esse período, 
porque elle podia ser compromettedor para o gabinete». 
– Senhores, não ha nisto o menor mysterio; não se faça 
deste assumpto um grande motivo de elogio para quem 
queria a inclusão do período, ou de censura para quem 
o reprovou, porque a cousa é pequena, não vale esse 
movimento, que se lhe quer dar, todo artificial. 
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O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 

Estrangeiros): – Apoiado; todo artificial. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sabem que 

não digo senão a verdade. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Não contesto que fosse verdade... 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não me 

obrigue a ir adiante. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Póde ir até onde quizer; não perderei na 
discussão; não creia que com esta ameaça me aterra, 
não creia nisso; não receio a ninguém... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Como eu. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Tenho sido prudente o mais que é 
possível; tenho contido dentro do meu coração certos 
impetos, lembrando-me da amizade antiga com o nobre 
senador; mas a paciência tem limites; se me provocar, 
responderei convenientemente. 

Vamos, porém, á questão de que se me quer 
desviar, e da qual não me desviarei. 

Deu-se amnistia aos bispos, isto foi annunciado 
na falla do throno. A questão voltara ao statu quo 
anterior e não havia mais a tratar senão de que não 
fossem reproduzidos os conflictos, ou recorrendo aos 
meios brandos ou aos coercitivos. O governo, que 
preferiu aquelles, entrou nesse caminho. Porque razão, 
portanto, mencionar na falla do throno o assumpto? 

O SR. ZACARIAS: – Era uma imprudência. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Era uma imprudência; como bem diz o 
nobre, senador. O ministério anterior teve toda razão de 
o fazer, podiam-Ihe ser necessárias medidas, desde 
que se convencesse de que as existentes não 
bastavam; mas nós que estávamos, por assim dizer, na 
expectativa, que julgávamos que os animos tornariam 
ao statu quo ante bellum, para que apresentar a 
questão? E que motivos teríamos para occultal-a se 
fosse preciso apresental-a? Já se declarou: que no 
relatório poderia dizer o nobre senador o que lhe 
parecesse, e alli elle largamente a desenvolveu no 
artigo, de que ha pouco fez menção. 

Entrou o nobre senador, permitta-me dizer-Ih’o, 
não como um reproche, mas como uma necessidade da 
posição de ministro, inconvenientemente em 
explicações a respeito das suas conferências com o 
internúncio apostólico. 

Não havia nenhuma questão na tela da 
discussão entre o governo e o internúncio, limitando-se 
a simples conversação essas conferências, que elle 
teve com o nobre senador... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – E ás vezes sem sciencia do gabinete. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Parece-me, portanto, que se não podia 
trazer ao senado taes conferências, por mais 
innocentes que fossem. E, Sr. presidente, o aparte do 
meu illustre collega tem sua razão de ser; as 
negociações com 

os ministros estrangeiros fazem-se sempre, ou são 
dirigidas pelo ministério dos negócios estrangeiros; o 
illustre senador podia ter, como ministro do Império, 
encarregado da pasta do culto, suas expansões 
particulares com o internúncio apostólico, mas nunca 
podia entrar com elle em negociações officiaes. 

Em negócios puramente ecclesiasticos, em 
questões ordinárias, como provimento de parochos, 
etc., em outras relações iguaes a essas entre o Estado 
e a Igreja, póde o ministro do Império ter com o 
internúncio conferências, e isto sempre foi respeitado. 
Mas entrar em negociações que envolvem, de alguma 
fórma, uma espécie de concordata... 

O Sr. Cunha e Figueiredo dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – V. Ex., ha pouco, não queria fallar mais e 
agora quer fallar duas vezes. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não posso 
fallar mais hoje. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não é com apartes que se responde ao 
que estou aqui proferindo. V. Ex. dizia que eu poderia 
fallar daqui ha três mezes... 

O Sr. Cunha e Figueiredo dá outro aparte. 
UM SR. SENADOR: – Amanhã, sabbado, póde 

V. Ex. discutir o requerimento. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Mas deixe-me concluir. 
Tinha, pois, o meu honrado collega de alguma 

fórma razão, quando dizia que havia incompetência 
nisto... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – 
Incompetência? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Incompetência do ministro do Império, sim, 
de certo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não aceito a 
doutrina. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Todos aquelles que teem servido em 
ministérios, sabem que estou aqui apresentando uma 
doutrina, que não admitte contestação, que realmente é 
esta a prática. O ministro do Império não póde entrar 
em negociações, que competem ao ministro dos 
estrangeiros, especialmente com um internúncio 
apostólico... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Que não é 
compadre do ministro de estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Peço que não 
interrompam o orador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Quanto ao 
negócio temporal, bem; mas tratando-se de questão 
espiritual... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Qual é o temporal da Santa Sé agora? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não sei; V. 
Ex. dirá. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Sr. presidente, se o ministro do Império 
pudesse tratar com um enviado estrangeiro, como é o 
internúncio da Santa Sé dentro do paiz, poderia também 
dirigir as negociações por meio do nosso ministro 
acreditado junto ao Papa, porque as questões todas eram 
espirituaes. Mas o nobre senador sabe que isto não podia 
ser, que taes negociações se fariam por intermédio do 
ministro de estrangeiros que é quem teria de expedir ao 
nosso ministro, junto á Santa Sé, as respectivas 
instrucções; havendo, entretanto, conferência entre os 
ministros de Estado e o do Império, que tem um voto 
importante e muitas vezes decisivo em tal matéria, como 
tinha o nobre senador em muitas cousas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Deixe-me acabar; tenho de ir para a outra 
câmara... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E' só para 
dizer... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao Sr. senador 
que não interrompa o orador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...que, quando 
me entendia... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Bem; cedo a palavra... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...com o Sr. 
internúncio, participava tudo a meus collegas, nas 
conferências. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda)(sentando-se): – ...e fallarei, Sr. presidente, 
quando o requerimento do nobre senador entrar em 
discussão. 

Tenho concluído. 
Ficou a discussão adiada por haver pedido a 

palavra o autor do requerimento. 
O Sr. Dias de Carvalho (1º secretario) communica 

que o Sr. Marquez do Herval participara não ter podido 
comparecer á sessão de hontem e a de hoje por 
incommodado. 

Ficou o senado inteirado. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Foram votadas em 2ª discussão e approvadas para 

passar a 3ª as proposições da câmara dos Srs. deputados, 
do corrente anno: 

N. 69 approvando a pensão concedida ao servente 
do laboratório do Campinho João Luiz Cordeiro. 

N. 62 idem ao Major Joaquim Thomaz de Santa 
Anna. 

 
Forças de terra 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta do 

poder executivo, com as emendas da câmara dos 
deputados e do senado, fixando as forças de terra para o 
anno financeiro de 1877 a 1878. 

O Sr. Zacarias observa que o nobre ministro da 
guerra, começando hontem o seu discurso sobre a fixação 
de forças de terra, disse: «Tenho de fazer breves 
considerações, não só sobre a proposta de fixação de 
forças de terra, como sobre as emendas apresentadas 
nesta casa», e procurou cumprir o seu dever. 

Mas o orador pede licença ao nobre ministro para 
ponderar-lhe respeitosamente que não defendeu sua 
proposta nem fallou com franqueza a respeito das 
emendas da opposição. 

A questão estava nestes termos: a proposta 
primitiva pedia 16,000 praças, o nobre ministro adherio na 
câmara a uma emenda, que reduzio o número a 15,000; lá 
instaram com o illustre duque para satisfazer-se com 
12,000 e aqui a opposição offereceu uma emenda no 
sentido de reduzir-se à força a 14,000. 

A questão, pois, resolvia-se dizendo o nobre 
ministro resolutamente, com segurança, qual era desses o 
número indispensável. 

Mas o nobre ministro não defendeu a sua proposta 
de 15,000 praças, já que a primitiva de 16,000 fôra 
abandonada por S. Ex., nem repellio com vantagem a 
fixação de 12,000 da câmara, que foi aqui reproduzida, 
nem a de 14,000 que fazia objecto das emendas da 
opposição. 

Como foi que S. Ex. defendeu a sua proposta? 
O nobre ministro fez lembrar ao orador o modo 

como Gonçalo de Cordova, denominado o grão-capitão, 
apresentou suas contas a Fernando, rei da Hespanha. 

Como o nobre ministro é versado na história da 
guerra, não póde desconhecer a figura que nos annaes da 
Hespanha fez Gonçalo de Cordova. 

Era um capitão valorosissimo, invicto e, entre outros 
feitos de bravura, distingui-se sobremaneira na guerra da 
Itália, assegurando á Hespanha a posse do reino de 
Nápoles, de que foi vice-rei. 

Era elle accusado de má gestão dos dinheiros 
públicos, de desperdícios, de malversações. Quando 
Fernando visitou Nápoles, recebeu as denúncias contra o 
grão-capitão, e não teve remédio senão chamal-o a 
contas, o que, aliás, elle solicitava, porque queria justificar 
se. Com effeito, em uma audiência apresentou-se o grão-
capitão ao rei com um grande maço de papeis para esse 
fim. O invicto guerreiro, lendo, disse em voz alta: – 1º item 
200,736 ducados despendidos em esmolas aos mosteiros 
e aos pobres para assegurar as suas preces a fim de que 
fosse feliz o êxito da empreza do rei; 2º item, 700,494 
ducados com espiões empregados na serviço de Sua 
Magestade. – Basta! disse o rei, que não quiz continuar a 
ouvir. Dos circumstantes, uns estavam incrédulos, outros 
sorriam-se á socápa, e o próprio rei, envergonhando-se da 
comedia, poz-lhe termo. 

Se, só com esmolas aos mosteiros e aos pobres 
para supplicarem ao céo a victoria que entregara o reino 
de Nápoles a Fernando; se só com espiões, foram gastos 
tantos milhares de ducados, o mais seria na mesma 
proporção! 

O nobre ministro fez de grão-capitão na 
demonstração, que hontem apresentou ao senado, para 
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não admittir menos de 15,000 praças. Disse S. Ex., não 
affirmando, perguntando... Note o senado que a 
opposição, tendo confiança no critério e na longa 
pratica do nobre ministro, que desde os coeiros, 
segundo hontem disse, é militar, perguntava, em fórma 
respeitosa, qual sua opinião definitiva sobre a reducção, 
isto é, se poderia o serviço fazer-se com 14,000 praças, 
quando ha poucos annos assim acontecia, ou se poder-
se-hia fazel-o com 12,000. S. Ex. respondeu ás 
perguntas da opposição com outras perguntas. Por 
exemplo: 1º item (o orador vae achando certa 
semelhança entre esta prestação de contas e a do 
grão-capitão)... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Felizmente não são algarismos. 

O SR. ZACARIAS: – Gonçalo de Cordova dava 
conta dos ducados que gastava, e o nobre ministro dá 
conta dos contos que quer despender com a exagerada 
fixação de forças de terra. 

A opposição perguntava se poderia ficar em 
14,000 praças a fixação, e S. Ex. respondeu: «Poderá 
estar o Rio Grande do Sul com menos de 6,000?» – 1º 
item. «Poderá o Matto-Grosso estar com menos de 
3,000?» – Lá vão 9,000. – «Poderá o Alto Amazonas 
estar com menos de 2,000?» – Lá vão 11,000. – 
«Poderá a capital do Império estar com menos de 
3,000?» – Eis ahi 14,000 praças. 

O SR. SARAIVA: – Bahia 800, Pernambuco 
1,000. 

O Sr. Zacarias não precisava levar as contas do 
grão-capitão além dos quatro itens; é quanto basta. Das 
pessoas que ouviram o nobre presidente do conselho 
exprimir-se por este modo, umas rendendo homenagem 
á experiência que S. Ex. adquirio sobre cousas da 
guerra desde a infância, ficaram pasmadas, mas outras, 
os philosophos, os historiadores, a própria opposição, 
sorriam-se á socápa, não admittindo essa 
demonstração. S. Ex. em quatro itens dá conta de 
14,000 homens, mas ainda ha 16 itens, que tantos são 
as outras províncias do Império, que querem força. 

Ora, o orador suppõe o nobre duque perante o 
rei, na mesma posição do grão-capitão dando contas a 
Fernando (e talvez convenha lembrar que do modo de 
Gonçalo de Cordova prestar contas foi que veio o 
annexim de contas do grão-capitão)... Como ia dizendo, 
o orador suppõe S. Ex. na mesma posição do grão-
capitão, e dizendo ao rei: – Senhor, poderemos deixar 
de ter aqui, pelo menos, 3,000 praças, quando ha 
tantas fortalezas que offerecem passeio hygienico a 
Vossa Magestade, quando precisamos de soldados 
para que, quando Vossa Magestade se dirige a alguns 
logares, vão adiante de Vossa Magestade a dar quédas 
e a atropellar os transeuntes? – Como, se Vossa 
Magestade, diria o orador em aparte, se fôra presente, 
não tivesse a segurança do seu throno no coração dos 
brasileiros e precisasse de tanta força para o guardar! 
«Será possível, continuaria o nobre duque, prescindir 
de força bastante para conservar illeso o respeito á 
realeza, trotando a cavallaria e galopando por esta 
cidade, diante de Vossa Magestade? E, depois, em 
uma emergência contra a ordem 

pública, como não haver na capital um número tal de 
praças que promptamente a restabeleçam? 

A resposta seria não prosseguir a prestação das 
contas e aceitarem-se os 15,000 homens. Mas o nobre 
duque não podia se contentar com 2,000 homens no 
Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, que é o centro da 
armada, ha sempre uma força naval prompta para 
conter as alterações da ordem. E assim com 3,000 
praças do exército na Côrte, e com menos ainda, o 
nobre ministro poderia fazer perfeitamente o serviço. 

O SR. SARAIVA: – Aqui tem toda a força da 
marinha. 

O Sr. Zacarias diz que reside na Côrte ha muitos 
annos, e ainda não vio demonstrada a necessidade 
desse grande numero de praças, ainda não presenciou 
uma única perturbação séria da ordem e ainda menos 
desacato ao throno. Se em alguma occasião tem havido 
algum movimento popular, a força da marinha tem 
sempre prestado prompto e completo auxílio. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, podia também 
constar de menos de 6,000 praças a força de terra e, 
portanto, ainda aqui se deve applicar uma restricção ás 
contas do nobre ministro. 

A questão resume-se neste dilemma: o exército 
serve para policiar ou não serve. O nobre ministro tem 
de escolher uma destas duas partes do argumento. 

Se o exército serve para fazer o serviço de 
polícia, se o governo entende que assim não offende os 
princípios orgânicos da força armada, a proposta foi mal 
defendida pelo nobre ministro. Nesse pressuposto 
16,000 praças não chegam. 

O SR. PARANAGUÁ: – Para policiar, não. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – Não conto com ellas para policiar. 
O SR. ZACARIAS: – As parcellas do exército 

que estão pelas províncias não fazem senão policiar. 
Quando se diz que o exército não serve para policiar, 
affirma-se implicitamente que o exército não deve estar 
disperso em pequenos destacamentos, mas 
concentrado em certos pontos principaes onde melhore 
sua instrucção, onde possa servir para o caso de guerra 
estrangeira ou para extinguir as rebelliões de accôrdo 
com a força da guarda nacional. Parece isto 
incontestável. 

Se o nobre ministro acha que não repugna á 
disciplina do exército o distribuil-o em diminutas 
fracções pelas províncias, S. Ex. pede pouca força, 
como tem confessado. 

S. Ex. declarou que as 15,000 praças não 
chegam; pois então peça mais. Fixar a força é marcar o 
número de praças que baste para o serviço, nem mais 
nem menos. 

Ora, para tel-as espalhadas por Minas, Espírito 
Santo, Sergipe, etc. em pequenas fracções, são 
insufficientes as 15,000 praças. Logo, S. Ex. não 
sustentou, não defendeu a sua proposta. Se um 
ministro da guerra pede 15,000 praças, é porque 
15.000 praças bastam; mas, pela conta de S. Ex., 
15,000 praças não chegam. 
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O SR. DUQUE DE CAXIAS: – Eu pedi 16,000. 
O SR. ZACARIAS: – Pois bem; continue a pedir 

16,000. Por que fez a concessão de reduzir o pedido, 
se tem consciência de que só com 16,000 praças se 
fará o serviço? 

E' a primeira vez que o orador vê um ministro da 
guerra fixar um número de praças e dizer. – Este 
número não chega. Deve pedir mais força de linha, 
excepto se tem outros recursos. Se os tem, peça 
menos, contente-se com 14,000 praças ou com 12,000, 
segundo a sua sciencia e a sua prática lhe 
demonstrem. De tudo isso conclue o orador que os 
primeiros itens do nobre ministro são susceptiveis de 
grandes modificações; e se se fizerem essas 
modificações, o nobre ministro póde descer a 14,000 
praças, se não a 12.000. 

E' preciso ser franco. Um exército distribuído em 
diminutas porções pelas províncias é exército nullo. O 
serviço das localidades feito por soldados que deixam 
de ser propriamente soldados, é serviço de polícia. Se é 
para isso que se quer o exército, peça-se maior número 
de praças. Se se quer prescindir de tal distribuição, 
póde-se diminuir o exército. A diminuição do exército é 
sempre dependente desta consideração: – que o 
exército deve restringir-se ao seu papel de defesa do 
paiz contra o estrangeiro e de pacificação das graves 
perturbações; para que o exército não serve é para 
prender gatunos, ladrões de cavallos etc.; essas e 
outras funcções são meramente policiaes. Portanto S. 
Ex. escolha: ou admitta a emenda da opposição ou 
restabeleça os 16,000 homens. 

Pelo mappa do nobre ministro, o serviço exige 17 
ou 18,000 homens, divididos pela maneira que o orador 
tem dito. Logo, S. Ex. não faz o serviço com 15,000 
praças. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Faço mal o serviço. 

O SR. ZACARIAS: – Se faz mal, não defendeu 
bem sua proposta. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Eu pedi 16,000 homens; se os dá, aceito. 

O Sr. Zacarias assegura ao nobre duque que 
póde contar com a boa vontade do orador. O que S. Ex. 
faz, porém, é mais uma incoherencia deste ministério, 
incoherencia semelhante á desse dize tú, direi eu, que 
houve no princípio da sessão de hoje. O orador pede, 
entretanto, ao nobre ministro queira demonstrar que o 
exercito foi feito para estar assim distribuído no Império; 
não póde demonstral-o, porque tal não foi nunca o 
pensamento do governo nem das câmaras; o 
pensamento foi sempre tirar do exército as funcções 
próprias da polícia e da guarda nacional. 

Disse o nobre ministro que não lhe chega a força 
de linha, porque não existe, como outr'ora, a guarda 
nacional; mas, se fosse exacta esta asserção, S. Ex., 
emittindo-a, confessaria que a situação que elle dirige e 
os gabinetes seus antecessores, do partido a que 
pertence, arruinaram o serviço do exército no paiz. S. 
Ex. diz: «Quero mais força de linha, porque 

não tenho mais a guarda nacional»; mas quem acabou 
com a guarda nacional? 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – A lei prohibe que a guarda nacional 
preste esse serviço; só marcou quatro casos em que 
ella póde ser chamada; para polícia não póde servir a 
guarda nacional. 

O SR. SARAIVA: – Também o exército não é 
para polícia. 

O Sr. Zacarias, continuando, nota que, se o 
governo neste momento sente embaraços produzidos 
pela lei da reforma da guarda nacional e, em 
consequência, pede maior exército, é visto que quem 
reformou essa lei não soube o que fez, porque preparou 
esse péssimo estado em que S. Ex. se vê, isto é, na 
contingência de reclamar maior exército para desvial-o 
de sua missão e applical-o á polícia. Se foi a situação 
regeneradora que acabou com a guarda nacional e se 
os ministros da regeneração pedem maior exército, 
porque não teem guarda nacional, a culpa é de quem 
acabou imprudentemente com ella. Além disso, o 
orador observa que a lei da guarda nacional deixou livre 
a acção do governo nas províncias limitrophes. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Unicamente. 

O SR. ZACARIAS: – Mas é nas fronteira que 
está o Rio Grande do Sul. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Lá estão guardas nacionaes em 
destacamento. 

O Sr. Zacarias conclue que é um pretexto a que 
soccorre-se o nobre duque, fallar em falta de guarda 
nacional, porque quer 6,000 homens no Rio Grande do 
Sul, embora haja lá guarda nacional em destacamento. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E onde ainda rege 
o decreto de Novembro de 1857. 

O Sr. Zacarias confirma o aparte. Esse decreto 
não foi alterado; logo, não póde admittir que o nobre 
duque, na necessidade de defender sua proposta, diga: 
«Exijo maior número de praças de linha, porque não 
tenho a guarda nacional.» 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é em estado normal 
que se chama a guarda nacional para o serviço. 

O Sr. Zacarias repete que nas províncias 
fronteiras rege o decreto de 1857. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é justo que seja 
chamada sempre; é preciso ter a força de linha. 

O Sr. Zacarias não diz que não tenha força de 
linha; o que sustenta é que os 16,000 homens de força 
de linha, a pretexto de falta de guarda nacional, são em 
parte desnecessários, quando a guarda nacional póde, 
em virtude de lei vigente, entrar em serviço. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E' serviço muito oneroso para a guarda 
nacional. 

O Sr. Zacarias o que combate é a argumentação 
que o nobre ministro adduzio – de estar acabada a 
guarda nacional. 
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Não está acabada a guarda nacional nesses 

pontos para os quaes o nobre ministro pede mais força. 
O exército hoje faz o serviço de polícia e o 

orador já ouvio aqui dar uma desculpa: «Não ha corpos 
de polícia nas províncias, porque estão pobres.» De 
maneira que não ha guarda nacional, porque a 
regeneração acabou com ella; e não ha corpos de 
polícia para seus misteres essenciaes, porque estão 
pobres as províncias! 

Ora, a lei que reformou a guarda nacional, de 10 
de Setembro de 1873, diz no art. 3º (lendo): 

«A execução desta lei, nas províncias em que fôr 
deficiente a força de polícia, começará um anno depois 
de sua promulgação, se antes não tiver cessado 
aquelle motivo, no que respeita ao serviço de que trata 
o art. 87 § 1º da lei de 19 de Setembro de 1850, 
preferindo-se para tal fim os guardas que 
voluntariamente se prestarem.» 

Este artigo revela o pensamento do legislador. O 
intuito do legislador foi restringir á sua esphera o 
exército, o qual não deve occupar-se de polícia, nem de 
serviço próprio da guarda nacional; quiz também que a 
guarda nacional não se applicasse ás funcções de 
polícia, e por isso resolveu nesse artigo que a nova lei 
não teria execução senão um anno depois, como dando 
tempo a que as províncias se munissem de força 
policial. Eis o pensamento do legislador; e tanto foi esse 
o seu pensamento, que deu meios ás províncias para 
terem força policial. Esses meios são em verdade 
ridículos, mas a disposição que o orador vae ler 
mostrará de certo a intenção do legislador (Lendo): 

«Art. 2º Para o auxílio da despeza com a força 
policial nas províncias, fica destinado a cada uma dellas 
o producto do imposto pessoal (que já está revogado) e 
do sello e emolumentos das patentes da guarda 
nacional arrecadadas nas mesmas províncias.» 

O SR. PARANAGUÁ: – Que não dão quasi 
nada. 

O Sr. Zacarias já disse que estes adminículos 
são imperceptíveis, microscópicos, mas revelam o 
pensamento do legislador, que foi alliviar a guarda 
nacional, contando que, depois do prazo marcado de 
um anno, as províncias tivessem seus corpos de 
polícia, com esse recurso e outros de que pudessem 
dispor. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – As províncias, que 
nesse tempo tinha corpos de polícia, estão reduzidas a 
companhias. 

O Sr. Zacarias diz que só pretende tornar bem 
claro que no pensamento do legislador brasileiro o 
serviço do exército é diverso do da guarda nacional e o 
da guarda nacional diverso do da polícia. 

O espírito do legislador nessa lei foi alliviar afinal 
a guarda nacional do serviço de polícia, mas ainda 
obrigando-a ao mesmo serviço durante um prazo dentro 
do qual suppunha que as províncias tivessem 
organizado os seus corpos, ou suas companhias de 
polícia. Esse pensamento combina com o do orador, 
que é separar o exército da guarda nacional e a guarda 
nacional da polícia. 

Mas, se os recursos das províncias são 
mesquinhos, 

se ellas estão quebradas, a culpa de quem é? E' culpa 
da regeneração. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Quando o nobre duque 

chegou do Paraguay e recebeu a direcção das cousas 
públicas no Império devia saber que nenhuma província 
estava quebrada; hoje todas estão; qual é a causa 
disso? 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Melhoramentos que 
se tem procurado introduzir e que teem falhado, 
sobrecarregando os cofres provinciaes com uma 
despeza com que elles não podem. 

O SR. PARANAGUÁ: – Em tal caso, não houve 
previsão. 

O Sr. Zacarias não póde entrar agora no exame 
das finanças de muitas províncias, mas affirma que 
ellas, de norte a sul, estão quebradas. 

O orador consigna um facto, e pergunta ao nobre 
senador pela província do Paraná (folga sempre de 
referir-se ao nobre senador pelo Paraná, porque é um 
dos mais jovens e promette cultivar a tribuna) ha que 
tempo não se pagam na sua província os ordenados 
aos empregados? 

O SR. CORREIA: – Ainda não chegamos ao 
ponto do não pagar aos empregados. 

O Sr. Zacarias observa que ha poucos dias 
despediu se do orador um professor aposentado do 
lyceu de Corityba de viagem para a Europa, o qual 
expoz-lhe largamente a miséria da província e, fallando 
de si próprio, disse que um amigo generoso é quem 
tinha-lhe fornecido, á conta de seus vencimentos 
atrazados, meios de effectuar a sua viagem. 

O SR. CORREIA: – Isso não é deixar de pagar a 
empregados. 

O Sr. Zacarias recorda haver já dito nesta casa 
que, no Rio Grande do Norte, endoideceu um professor, 
chefe de família, por demora extraordinária no 
pagamento de seus vencimentos. 

E' por isso que julga estarem as províncias em 
péssimas finanças. (Apoiados.) 

O SR. PARANAGUÁ: – Isto é exacto. 
O Sr. Zacarias, prosseguindo, lembra que este 

não era o estado das províncias antes da regeneração. 
Póde-se dizer que foram atacados da febre dos 
melhoramentos, como nunca soffreram. 

O SR. SARAIVA: – Não; ha mais do que isto. 
O SR. ZACARIAS: – As províncias arruinaram 

as suas finanças seguindo o péssimo exemplo que 
parte do centro. E' esse um facto contristador, afflictivo 
para o partido que rege o Império hoje; antes da 
regeneração não havia esta lastima, hoje ha. Deu-se, 
portanto, imprevidência da parte do governo que em 
1873, quando as províncias já estavam em péssimas 
circumstancias, acabava com a guarda nacional, 
confiando que as mesmas províncias tratassem de 
organizar corpos de polícia. 

De quem a culpa? 
Um ministro da guerra, chefe de gabinetes da 
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regeneração, vem ás câmaras e diz: «Não tenho 
outro expediente senão distribuir em pequenas 
partes o exército pelas províncias, porque lá não ha 
dinheiro para terem policia!» Isto não autoriza o 
ministro a pedir mais força de linha; o espírito liberal 
repelle esse pedido fundado no facto de não terem 
as províncias, por falta de dinheiro, força de polícia, 
quando esse facto é, em grande parte, resultado da 
regeneração. E não será certo que as províncias, 
contando com os auxílios do centro, facilitam o 
dispêndio de deus dinheiros? 

O SR. SARAIVA: – O Sr. Junqueira ante-
hontem demonstrou que ellas estão fazendo isto. 

O Sr. Zacarias diz que, se o nobre ministro der 
a umas províncias 800 e a outras 1,000 praças, não 
haverá mais nas províncias uma só praça de polícia. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ..porque hão de 

esmorecer no esforço de haver meios para as suas 
despezas, á proporção que o governo geral assumir 
esta responsabilidade, que não lhe compete, de 
fazer a polícia nas províncias. 

O SR. PARANAGUÁ: – E' exacto. 
O Sr. Zacarias entende, portanto, que as 

razões que o nobre duque deu para justificar a sua 
proposta são, em último resultado, a confissão de um 
deplorável estado de cousas nas províncias, o qual é 
effeito do desregramento do centro. 

Defender assim uma proposta é realmente 
singular. ...A senadores e deputados diz o ministro 
da guerra: «Quero mais força de linha, porque as 
províncias não teem dinheiro para polícia.» Mas ellas 
sempre tiveram, até certo tempo, meios mais ou 
menos para isto; logo, este resultado procede da má 
política do governo geral, que se estende ás 
províncias. (Apoiados.) A febre que agita os 
membros do gabinete, que querem votos a todo o 
transe, e por isso não poupam os cofres, estende-se 
ás províncias; todas padecem do mesmo mal: 
imprudência, dissipação, favoritismo, prevaricação. 
(Apoiados) 

O SR. SARAIVA: – Muitas aposentadorias por 
favor, muitos esbanjamentos de dinheiro. 

O SR. ZACARIAS: – Eis ahi o estado do paiz! 
E depois levanta-se o ministro da guerra, militar 
desde o berço, e diz: «Senhores, tantas mil praças 
para aqui, tantas mil para acolá; 15,000 para todo o 
paiz são poucas, não tenho nas províncias nenhum 
auxílio.» 

O SR. SARAIVA: – A questão é o cofre estar 
vasio e ser preciso diminuir a despeza. Quero ver 
aonde hão de ir buscar tanto dinheiro para isto. 
Somos forçados á economia. 

O Sr. Zacarias diz que na imprensa tem se 
discutido largamente esta questão do déficit nas 
províncias. O orador pensa, á vista do exposto, que o 
partido liberal acha-se inteiramente a salvo de toda a 
culpa directa ou indirecta deste máo estar; e não 
comprehende como o partido 

conservador diga que isto vae ás mil maravilhas, que 
isto se chama regeneração. O orador administrou 
algumas províncias e nunca teve falta de meios para 
as despezas necessárias e nunca lhe passou pela 
idéa contrahir empréstimos. Esteve no Paraná e 
achou-o em misérrima pobreza... 

O SR. CORREIA: – Pobríssima. 
O SR. ZACARIAS: – ....porque o governo da 

província de S. Paulo tinha acabado com toda a 
renda da importante comarca de Corityba, elevada a 
província. S. Paulo mostrou-se infenso á nova 
província, pois que, quando o orador lá chegou 
estavam supprimidos pela assembléa de S. Paulo os 
impostos com que devia contar o Paraná. Foi 
necessário esperar mezes para que se reunisse a 
assembléa provincial e se restabelecessem os 
impostos, porque não havia absolutamente recurso 
algum; entretanto, quando o orador voltou á Côrte, a 
província tinha feito as suas despezas todas e tinha 
ficado um soffrivel saldo. 

Por mais que o orador estudasse o acto 
addicional e se conservasse em dia com as suas 
disposições, nunca se lembrou de que tinha o direito 
de emittir apólices provinciaes. Ainda hoje teria 
repugnância a semelhante expediente, tendo em 
vista a opinião de um banqueiro, que escreveu um 
bom livro sob o seguinte título: «Guerra ao crédito ou 
considerações sobre os perigos dos empréstimos.» 

O SR. CORREIA: – Assim tão absolutamente? 
O Sr. Zacarias declara que só, se refere ao 

abuso que está muito perto do uso, á facilidade. Por 
isso tratou de crear e cobrar impostos; nunca lhe 
occorreu firmar apólices. O orador pergunta ao nobre 
senador pelo Paraná se por lá já existem apólices. 

O SR. CORREIA: – Ha. 
O Sr. Zacarias pondera que outr'ora as 

províncias não tinham apólices, exceptuando se, de 
que o orador se recorde, o Rio de Janeiro; mas hoje 
todas estão sobrecarregadas de apólices. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Muitas não tem. 
O SR. CORREIA: – Já teve. 
O SR. PARANAGUÁ: – Algumas ha que nem 

podem pagar juros. 
O SR. ZACARIAS: – As apólices da 

Parahyba... Sente não estar presente o nobre 
senador por essa província... 

O SR. SARAIVA: – Mas está o ministro de 
estrangeiros, que é filho daquella província. 

O Sr. Zacarias pergunta se as apólices da 
Parahyba teem uma alça extraordinária? 

O SR. PARANAGUÁ: – Não teem cotação do 
mercado. 

O Sr. Zacarias pede que haja franqueza. 
Confesse o partido conservador que foi depois que 
despontou a aurora da regeneração que começou 
este uso immoderado do crédito. O orador pressentiu 
a catastrophe e constantemente fallava na economia, 
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no uso moderado do crédito; mas as províncias 
lançaram se em tal despenhadeiro que estão todas 
sem dinheiro nem ao menos para pagar a polícia. 

O orador concluirá esta primeira parte do seu 
discurso, repetindo o que um seu amigo disse hontem: 
– O nobre duque não defendeu a sua fixação de 
forças, – passou na câmara das 16 ás 15,000 praças e 
no senado declara que as 15 não são sufficientes. 

O SR. SARAIVA: – Elle confessou que já fez o 
serviço com 14,000. 

O Sr. Zacarias entende que póde-se, pois, 
affirmar que em 1877 o Sr. Duque de Caxias não 
sustentou, não defendeu a sua proposta. O que prova 
isto? não tinha S. Ex. uma maioria para lhe dar as 
16,000 praças? 

O SR. SARAIVA: – A questão é de despeza. 
O Sr. Zacarias pensa que esta questão deve 

influir para reduzir a 14,000, se não a 12,000 praças, a 
força; mas o certo é que na proposta do Sr. Duque de 
Caxias não foi fixada a força precisa; fixar forças quer 
dizer determinar o número de praças, que, fundado em 
bons dados, o governo entende necessário para o 
serviço, e S. Ex. disse que as 15,000 praças, que 
aceitou, não chegam para o serviço, conforme os seus 
cálculos de distribuição de soldados pelas províncias. 

Quanto ás emendas, dirá que o nobre duque 
não foi franco; S. Ex. confessou que entre ellas se 
contém uma ou outra idéa aproveitável; mas no 
entanto pedia ao seu autor que as destacasse e 
fizesse dellas um projecto para ser estudado pela 
commissão de marinha e guerra. Isto é falta de 
franqueza; a commissão neste caso é a guilhotina 
armada ao projecto. 

O nobre senador autor das emendas é o orador, 
que com os seus amigos adhere a ellas, não podem 
depositar nestas palavras a mínima confiança, porque 
S. Ex. separou hontem no seu discurso o que é 
argumentação do que é puramente exposição de 
factos: a argumentação declarou que tinha sido feita 
magistralmente pelo nobre senador pela Bahia, que ha 
pouco foi ministro da guerra, e S. Ex. o Sr. duque 
limitou-se a expor os factos. Mas, se S. Ex. achou 
excellente a argumentação do seu antecessor, o 
resultado das emendas no seio da commissão é desde 
já conhecido. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Podem algumas idéas ser aproveitadas. 

O Sr. Zacarias observa que o Sr. Junqueira não 
aceitou nenhuma, repellio tudo. Convença-se o Sr. 
duque de uma cousa: seus defensores sempre vão 
além do que S. Ex. deseja. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Agradeço pela 
parte que me toca. 

O Sr. Zacarias declara que referia-se ao Sr. 
Junqueira. Este nobre senador oppoz-se a todas as 
idéas, contidas nas emendas; não achou nada de 
aproveitável, enunciou largamente a sua opinião a 
respeito do projecto; elle vae reduzir á forma de 
parecer o seu discurso; não ha que esperar mais... 

O SR. JUNQUEIRA: – Não sou o senado. 
O Sr. Zacarias responde que o estudo na 

commissão vae ser feito conforme as palavras do 
nobre duque ditas á puridade. O orador vê que os 
ânimos estão com esta disposição: trata-se de um 
facto histórico e certos amigos de S. Ex. perguntam-lhe 
se quer que o facto seja assim como se conta ou de 
outra maneira, que seja do seu agrado. Ora, se se 
reconheço em S. Ex. autoridade sobre um facto 
histórico, de maneira, que sirva de norma a sua 
declaração para os amigos, à declaração de S. Ex. a 
respeito das emendas deve ter mais força; está feita, é 
fatal, não se discute. 

Algumas idéas, diz S. Ex., são aproveitáveis: 
quaes? Tratou-se, por exemplo, de restabelecer o 
serviço de camaradas; e isto traria uma economia de 
400:000$, que não era cousa que se desprezasse em 
um estado de finanças como o actual. Não é preciso 
ser este ponto estudado na commissão; S. Ex. tem as 
habilitações da sua larga experiência para 
immediatamente dizer – sim ou não. 

Disse-se que esses 400:000$ são destinados a 
criados de officiaes; mas o que é facto é que os 
officiaes veem a ter dous criados, um para o qual 
recebem o dinheiro e outro uma praça, que continúa a 
ser o seu criado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não ha mais camaradas. 
O Sr. Zacarias diz que o official sempre o ha de 

ter de uma maneira ou de outra... 
O SR. JUNQUEIRA: – Não tem mais; a lei 

abolio os camaradas. 
O SR. SARAIVA: – O que a lei não quer é que 

o camarada seja cozinheiro e preste outros serviços 
semelhantes. 

O Sr. Zacarias entende que seria melhor 
restabelecer os camaradas sem que elles se vejam 
obrigados a serviço vil. Antes isso do que dar aos 
officiaes criados que podem concorrer para a 
indisciplina. 

O SR. PARANAGUÁ: – E que são um elemento 
estranho. 

O Sr. Zacarias pondera que estas idéas são 
muito simples e o nobre ministro podia dizer já a sua 
opinião a este respeito, visto que são 400:000$ de 
economia. 

Mas S. Ex. nada disse, porque vinha essa idéa 
em uma emenda da opposição; entretanto a opposição 
do senado já merece censuras pelas attenções com 
que se dirige ao governo, dizendo-se até que ella falla 
de chapéo na mão. 

Uma opposição, que já foi assim argüida, 
merecia ser tratada por outra fórma. Nesta parte o 
nobre senador por Goyaz, que é radical, tem razão, 
porque a opposição deu ao governo uma autorização, 
e quem dá autorização a um ministro não desconfia 
delle; e o governo respondeu-lhe com sophismas. 

Quer o nobre ministro mandar unir as emendas 
de que se trata ao projecto do Sr. Marquez de S. 
Vicente? Tal intento não terá o apoio do orador nem o 
do seu collega pelo Piauhy. Ou deixar cahir 
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as emendas, que será o melhor, ou retiral-as; mas dar- 
lhes fórma de projecto, para que vão morrer nas mãos 
do nobre ex-ministro da guerra, não! 

Se as emendas cahirem, não deixará o público 
de notar que a opposição queria uma considerável 
diminuição de despeza, que o governo repellio. 

A opinião do orador, portanto, a respeito das 
emendas, é deixal-as cahir já nessa degolação da 
mesa; e não entregal-as á guilhotina da apreciação de 
um inimigo; como mostrou ser a respeito dessa 
matéria o nobre ex-ministro da guerra. 

O SR. PARANAGUÁ: – Que precipitou seu 
juízo. 

O Sr. Zacarias pondera que, se o nobre ex-
ministro da guerra não estivesse no hábito de 
desdenhar tudo o que vem deste lado, teria 
conversado previamente com o honrado duque e lhe 
perguntaria: «O que acha V. Ex.?» E se o nobre 
ministro tivesse dito. «Acho que ha alguma cousa 
aproveitável», o nobre senador viria depois apresentar 
sua opinião. Mas o nobre senador, de escalpello em 
punho, mostrou-se disposto a não achar cousa alguma 
que prestasse... 

O SR. PARANAGUÁ: – Rejeitou tudo in limine. 
O Sr. Zacarias continúa, fazendo ver que S. Ex., 

rejeitando tudo, pronunciou um longo discurso, em que 
teve tempo de reprovar, uma por uma, todas as idéas 
encerradas nas emendas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O ministro não 
declarou o que havia de aproveitável; disse que havia 
alguma cousa, mas não designou o que. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro teve, 
entretanto, tempo de fallar em favor do curso de 
infantaria e cavallaria da província do Rio Grande do 
Sul, augmentando a despeza com esse 
estabelecimento! E’ uma contradicção da parte do 
nobre ministro, que falla em economias, lembrar-se de, 
nesta conjunctura, augmentar despezas... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Uma despeza pequena... 

O Sr. Zacarias é de opinião que não ha 
despezas pequenas para cofres exhaustos; a de que 
se trata importa em trinta e tantos contos, segundo diz-
se. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – São três lentes 

O Sr. Zacarias pergunta se esses três lentes 
não podem ser dispensados. 

A falla do throno recommendou que se 
cortassem todas as despezas que fosse possível adiar 
Não ha necessidade de se fazer uma excepção a essa 
regra, creando-se novas cadeiras naquelle curso e 
determinando-se um augmento de despeza. E’ uma 
contradicção palmar; sempre é uma despeza não 
urgente que se vae augmentar. O curso de infantaria e 
cavallaria assim existe ha annos; pois fique como está 
até melhores tempos, ou supprima-se, como as 
emendas propõem. Logo que a falla do throno lembrou 
que se evitasse toda despeza que fosse possível adiar, 
o nobre presidente do conselho, se não quizer 
contradizer-se, deve oppor embaraços á despeza em 
questão. 

O orador disse em seu primeiro discurso que a 
milícia política do nobre duque estava em debandada e 
apontou as opiniões de diversos membros da maioria, 
que hostilisam o ministério, mas fazem excepção do 
presidente do conselho. 

Esta excepção é um insulto jogado á pessoa do 
honrado Duque de Caxias, porque dizer-se que um 
presidente do conselho tem um collega inepto e o 
conserva é applicar-lhe também o epitheto de inepto. 

O orador não disse jamais que os philosophos e 
historiadores da outra câmara não estejam no seu 
direito oppondo-se ao governo. Sempre é lícito a um 
amigo do ministério levantar-se contra elle; mas o que 
o orador diz é que não póde, conservando a 
denominação de amigo fiel, fazer um homem político 
opposição a um governo entregando alguns ministros 
ao desprezo público. Isto é novo. 

O nobre senador pelo Paraná estranhou a 
proposição do orador, dizendo que os philosophos, os 
historiadores e outros faziam o que faz em diverso 
sentido o nobre Visconde de Abaeté; que, assim como 
o nobre Visconde de Abaeté, inimigo político do 
governo, declarou aqui que alguns actos do ministério 
da guerra mereceu seu assentimento, assim também 
um amigo do governo, um ministerial, póde fazer uma 
ou outra censura, como teem feito diversos 
representantes na outra câmara e aqui um nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, ou, por outros termos, 
que, se o inimigo póde louvar, um amigo póde 
censurar. 

O orador contesta: é falsa esta theoria. A 
missão de criticar, de censurar, de combater as 
medidas que pareçam menos convenientes e a 
marcha da administração, pertence á opposição. E’ 
esse o seu mister; ella cumpre sua missão criticando, 
censurando e impedindo a passagem de medidas que 
julgue infensas ao bem público. Isto, porém, não quer 
dizer que censure sempre, sempre; é necessário que 
os opposicionistas sejam razoáveis, que não vituperem 
tudo a esmo. 

Em literatura, aquelle que quer censurar uma 
obra de princípio a fim não merece ser lido. 

Da mesma sorte, se os membros da opposição, 
diz o orador, quizessem censurar tudo a esmo, sempre 
e sempre, não teriam direito á consideração pública. 

O ministerial tem o direito de, á vista de uma 
medida proposta pelo governo, dizer: «Não acho isto 
conveniente, penso que o público perde com essa 
providência e, pois, não lhe dou o meu voto». Isto póde 
fazer qualquer ministerial, porque o orador não quer 
que o ministerial seja um servo do ministro; não, elle 
tem o direito de recusar-lhe ás vezes o seu voto. Mas, 
se o ministerial, apreciando a administração, censura 
actos de ordem a pôr em dúvida as boas intenções do 
ministro, a declarar-o ao serviço de companhias 
estrangeiras, esse não é ministerial, é inimigo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O Sr. Zacarias a esses ministeriaes estende a 

mão, porque quer ver augmentado este pequeno grupo 
da opposição. 

O orador estima ver no philosopho, no 
historiador, 
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verdadeiros opposicionistas ao governo; o que não 
quer é que elles intitulem-se amigos políticos. Não, 
esta distincção entre apoio político e apoio 
administrativo é apenas uma capa inventada para 
encobrir mazellas. Por exemplo, é conhecida a 
infelicíssima negociação de cambiaes em 1875. Era 
um acto administrativo, mas o ministerial que prezasse 
a dignidade, poderia, com esta distincção de apoio 
administrativo político, dizer: – O ministro da fazenda 
commetteu um péssimo acto administrativo, mas 
todavia é um político de polpa? – Não devia fazer-lhe 
opposição forte, inclusivamente ao ministério, se este 
continuasse a assumir a responsabilidade do acto. 

Pitt tinha um ministro da guerra de quem se 
começou a desconfiar. Julgavam muitos que este 
homem de estado, que era o braço direito de Pitt nas 
operações de guerra, tinha desviado os dinheiros 
públicos, o que aliás era falso, como depois se 
mostrou, porque desaggravou-se a memória desse 
estadista. Pitt defendeu o seu collega até a última; e 
seus amigos viram cahirem-lhe as lagrimas quando a 
maioria da câmara dos communs proferiu um voto de 
desconfiança contra o suspeito. A questão era 
administrativa e não política; e, todavia, Pitt não pôde 
achar entre seus amigos políticos um só para sustentar 
o seu collega e teve de perdel-o, sob pena de ser a 
sua política arrastada por actos de má administração. 

O orador lembra depois o que aconteceu com 
um chanceller, jurisconsulto muito distincto, sob o 
ministério de lord Palmerston. 

O chanceller, aliás honrado, tinha certos 
parentes (esses parentes!)... 

O SR. SARAIVA: – E compadres. 
O SR. ZACARIAS: – Os compadres também 

são parentes, parentes espirituaes. Os parentes, pois, 
apresentavam seus memoriaes ao chanceller e o 
público veio a saber que os pretendentes que 
obtinham favores repartiam-n’os depois com os taes 
parentes. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O Sr. Zacarias, continuando, refere que 

Palmerston defendeu o chanceller até onde pôde; mas 
logo que houve votação contra o accusado, retirou-se 
este do gabinete e o ministério prosseguiu puro. 

E’ esta a doutrina do orador: a política não 
póde, não deve servir de capa á administração. No 
Brasil, cumpre confessal-o, tem servido e serve! 

Tanto não póde haver essa separação completa 
entre política e administração, que um princípio 
administrativo póde assumir o caracter de programma 
político; e até parece ao orador que o ministério que 
agora subisse ao poder devia jurar ao Evangelho ser 
econômico a todo o transe: assim a economia, que é 
uma virtude commum, pelas circumstancias, assumiria 
o caracter de um programma, e o ministro que fosse 
convencido de perdulário e desregrado, não se poderia 
acobertar com a capa da política, porque a política 
ficaria neste caso confundida com a administração. 

Disse também o nobre senador pelo Paraná que 

além do exemplo do Sr. Abaeté, que aliás era 
improcedente, tinha também o do orador, dando a 
entender que o orador já fez questão de ministros, que 
já foi ministerial de A e não de B. O nobre senador fica 
emprazado para indicar estes factos. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. não combateu o 
ministério do Sr. Carrão? 

O Sr. Zacarias responde que tratará primeiro do 
ministério do Sr. Marcondes e irá depois ao do Sr. 
Carrão. 

O ministério de 31 de Agosto, quando se 
approximava a abertura das câmaras, promoveu uma 
reunião de amigos, a que o orador assistiu, e onde 
enunciou sua opinião em presença de um numeroso 
concurso, dizendo claramente que faria opposição ao 
gabinete se certos negócios (a questão da estrada de 
ferro de D. Pedro II, por exemplo) continuassem como 
iam. 

E effectivamente começou o orador a fazer 
opposição ao ministério. 

Veio depois o ministério Olinda, de que fez parte 
o Sr. Carrão, e, tendo os jornaes annunciado que 
estava nomeado presidente do Banco do Brasil certo 
cidadão, o orador communicou nesta casa a um amigo 
para fazer constar ao Marquez de Olinda que collocar-
se-hia em opposição ao seu gabinete, se tal 
nomeação, que parecia um deplorável acto 
administrativo, se effectuasse. 

Agora o Sr. Carrão. Faziam parte do gabinete 
Olinda estrellas de primeira grandeza, para fallar na 
linguagem astronômica que hoje anda em voga na 
câmara, não sabe porque, se não é por imitação: 
«ecco la luna.» 

Uma importantíssima questão, porém, avultava 
naquelle tempo: a da excessiva emissão do Banco do 
Brasil. Appella para o membro radical desta casa... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor, 
ajudei a V. Ex. 

O SR. ZACARIAS: – ...a respeito de quanto à 
opinião pública se mostrava apprehensiva com o 
assumpto e reclamava uma prompta solução do 
negócio antes do encerramento da sessão legislativa. 
O ministro da fazenda, entretanto, mostrava-se dúbio e 
apathico; ouvia alvitres, solicitava dia e hora para 
apresentar medidas e... nada. 

Nestas circumstancias o orador, sem pôr em 
dúvida as boas intenções do ministro da fazenda, 
censurava a sua irresolução, atacava as suas 
doutrinas sobre impostos e implicitamente hostilisava a 
continuação do gabinete, se a questão financeira não 
fosse encarada e resolvida promptamente, como não 
foi. De sorte que o orador não mostrava sympathia a 
tal ministro e má vontade a tal outro: fez de uma 
questão financeira motivo de opposição a todo o 
gabinete, se a apathia continuasse. 

O SR. CORREIA: – Não estamos tratando de 
sympathia; mas V. Ex. pelo erro de um foi 
comprehendo a todos. 

O SR. ZACARIAS: – Tal era o erro, que 
prejudicava a todo o gabinete. O orador tem fallado 
assaz 

 



74                                                                   Annaes do Senado 
 

sobre a debandada, que ameaça o nobre presidente do 
conselho. A antiga dissidência, que dar-se-hia por 
extíncta, reapparece vivaz... 

O SR. SARAIVA: – A dissidência está 
governando. 

O SR. ZACARIAS: – ...e tão altiva, que o nobre 
presidente do conselho, visto ser militar, deve sem 
perda de tempo oppôr á mina que os philosophos e 
historiadores estão fazendo, efficaz coptra-mina. 

Fallando do corpo ecclesiastico do exército, o 
nobre relator da commissão de marinha e guerra disse 
que o chefe não tem pedido demissão, dando a 
entender com isso que o mesmo chefe está muito 
convencido da excellencia do novo regulamento. 

Quando esteve em sua maior effervescencia a 
questão religiosa e no governo fazia processar e 
prender bispos, foi agradável ao ministro da guerra 
desse tempo convidar para o logar de chefe do corpo 
ecclesiastico um sacerdote orthodoxo, de opiniões 
conhecidas... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. E illustrado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e muito illustrado, para de 

certo modo attenuar o desconceito em que justamente 
ia cahindo o ministério de 7 de Março em matéria de 
religião. Assim que a persistência do Sr. Cônego José 
Joaquim da Fonseca Lima no exercício do cargo de 
chefe do corpo ecclesiastico não prova que o 
regulamento seja optimo, como pretende seu autor, o 
nobre ex-ministro da guerra, prova somente que, em 
attenção ao chefe que não solicitou o cargo, mas 
aceitou fazendo uma fineza, certas asperezas do 
regulamento se pôe de lado... 

O SR. SARAIVA: – De maneira que não se 
executa. 

O SR. ZACARIAS: – ...como tantas vezes 
succede. 

Fazem-se certas leis e diz-se: «Executem como 
poderem.» 

O SR. CORREIA: – Nessa observação de que se 
affrouxou o regulamento V. Ex. reconhece falta de um 
ministro e se se tratasse de um ministério amigo, V. Ex. 
voltar-se-hia contra todo o gabinete. 

O SR. ZACARIAS: – Bem se vê que não havia 
nisso motivo para rompimento; o caso não seria nem de 
longe parecido com o caso das cambiaes, que seria 
razão de sobra para romper com o ministério, na 
hypothese figurada pelo nobre senador pelo Paraná. 

O SR. CORREIA: – Entretanto é uma falta. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador conhece 

muito bem a linha que o orador traçou. O próprio nobre 
senador tem discorrido aqui algumas vezes em 
divergência com o ministério, mas nem por isso é já 
classificado como philosopho nem historiador. 

O SR. PARANAGUÁ: – Está nos prolegomenos. 
O SR. ZACARIAS: – Está talvez na prefacção de 

algum tratado de philosophia... 
Passa agora o orador á questão aqui aventada a 

propósito de haver o nobre Duque de Caxias declarado 

na câmara não haver tido parte directa nem indirecta na 
revolução de 7 de Abril de 1831, porque obedeceu á 
ordem do seu coronel. 

No antecedente discurso o orador já mostrou, e 
podia agora sustentar com a torrente de escriptores 
competentes, se preciso fosse, que um major não se 
exime de responsabilidade obedecendo a ordens, que, 
longe de serem concernentes ao serviço, dizem 
respeito a um crime da maior monta, qual o de 
destronar o chefe do Estado. 

O nobre duque, que tanto applaude a 
argumentação do nobre relator da commissão de 
marinha e guerra, deve ter notado que elle pensa no 
caso, de que se trata, exactamente da mesma fórma 
que o orador. Assim são os seus defensores. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Isso é uma questão pessoal. 

O SR. ZACARIAS: – Perdõe; não é questão 
pessoal, é uma questão de direito e ao mesmo tempo 
de história, da mais alta importância. Em que pese ao 
nobre duque, o orador prosseguirá. 

O nobre relator da commissão de marinha e 
guerra confessou que a ordem do coronel ao major 
para praticar um crime claro, patente, prima facie, 
conhecido como tal, não exime o major da 
responsabilidade penal, se obedece-lhe. Está, pois, o 
defensor do nobre duque de perfeito accordo com o 
orador na questão agitada. 

O SR. SARAIVA: – Na applicação é que elle 
varia. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre senador pela 
Bahia relator da commissão de marinha e guerra 
entende que o major commette crime, desde que a 
ordem do coronel, a que elle obedece, é um crime, que 
reúna os seguintes requisitos: clara, patente e (em 
latim) prima facie. 

Ora, a ordem do coronel do batalhão do 
imperador, dada ao respectivo major (o nobre duque) 
em um crime claro, patente e não só conhecido prima 
facie, mas, segundo um pedaço de latim, que empresta 
ao orador um senador que assenta-se a seu lado, 
praticado coram populo... 

O SR. JUNQUEIRA: – Ahi está o latim. 
O SR. ZACARIAS: – ...porque a revolução de 7 

de Abril de 1831 não se improvisou da noute para o dia, 
havia muito tempo que se agitava; ao almoço, ao jantar, 
á ceia, nos theatros, nos clubs, nas ruas, nas praças e 
nos templos, era esse o objecto da conversação geral; 
a revolução estava, por assim dizer, na atmosphera e 
exercia pressão sobre todos. 

Logo, o batalhão do imperador, descendo á 
noute de S. Christovão para o campo em último logar, 
como tem dito o nobre duque (mas logo ver-se-ha que 
não é exacto), sabia bellamente o que ia fazer, que não 
ia a serviço de sua competência, mas ajudar com as 
armas a revolução. O major, com maioria de razão, 
sabia que se dirigia ao campo para expellir do throno 
(era o menos que a revolução queria fazer) o rei. 
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O SR. DUQUE DE CAXIAS: – (Presidente do 

Conselho): – Por ordem do seu commandante. 
O SR. ZACARIAS: – Tome o nobre duque, 

presidente do conselho, contas ao seu defensor. Elle já 
reconheceu que a ordem do coronel ao major não 
isenta este de responsabilidade, quando o crime é 
manifesto, e manifestíssimo era o do coronel, do major 
e de todo o batalhão marchando para o campo, afim de 
expellir do throno o imperador, a quem fazia guarda. 

O SR. JUNQUEIRA: – O batalhão sabia o que ia 
fazer. 

O SR. ZACARIAS: – Perfeitamente, desde o 
chefe até a última praça. 

O SR. JOBIM: – Eu não sabia da revolução. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador era praça 

do batalhão do imperador. 
O SR. JOBIM: – Era do povo e vivia entre o 

povo. 
O SR. JUNQUEIRA: – Assim é que se escreve a 

história. 
O SR. ZACARIAS: – Assim é que se pretende 

alterar a história, mas o orador mostrará como a história 
está escripta. Por ora trata de mostrar que o major do 
batalhão do imperador não póde justificar-se com a 
ordem do seu coronel. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Não sou dessa opinião: o major devia 
obedecer. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre duque tem contra 
si dous argumentadores: o orador, que é fraco, e o 
nobre relator da commissão de marinha e guerra, que o 
nobre presidente do conselho julga fortíssimo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas declarei que elle não 
podia saber se o batalhão marchava para esse fim. 

O SR. SARAIVA: – Onde está o bom senso? 
O SR. ZACARIAS: – ...abandonou a defesa do 

nobre duque. 
O SR. JUNQUEIRA: – Podia suppor que o 

batalhão marchava para defender a legalidade. 
O SR. ZACARIAS: – A legalidade estava em S. 

Christovão, no campo a revolução. 
O SR. JOBIM: – Uma revolução que está choca. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador pelo 

Espírito Santo tem lá suas razões para assim enunciar-
se: não se lhe contesta o gosto nem o direito de dizer o 
que quizer. 

O que, porém, muito interessa, e o orador vae já 
mostrar, é que a palavra do nobre duque e a de seus 
exagerados amigos cahem de todo perante a história. 

Lerá em primeiro logar o trecho de um escripto 
publicado em 1831 sob o título: «História da Revolução 
do Brasil com peças officiaes e fac simile da própria 
mão de D. Pedro por um membro da câmara dos 
deputados». Eis o trecho á página 43 (lendo): 

Neste comenos o batalhão chamado do 
imperador 

aproveitava o momento em que a guarda de honra e a 
officialidade de artilharia montada se entretinha na ceia 
para evadir-se de S. Christovão, onde estava de guarda 
ao ex-monarcha, e com toda a sua gente apresentou-se 
no campo. 

O procedimento patriótico deste bravo batalhão 
excitou vontade de o imitar á artilharia montada, que, 
bem como elle, se achava estacionada na quinta da 
Boa Vista; os officiaes patriotas deste corpo, 
aproveitando-se da boa disposição, que apparecia nos 
soldados, a despeito dos sentimentos antibrasileiros do 
commandante e de alguns outros officiaes, resolveram 
marchar para o campo a reunirem-se aos seus 
companheiros; esta resolução foi communicada ao ex-
imperador, o qual, conhecendo, porém já tarde, a sua 
triste posição, não ousou oppôr-se á vontade do último 
arrimo que lhe restava.» 

Do thecho lido resulta: 1º, que, contra o que diz o 
nobre duque, o batalhão do imperador não foi o último a 
retirar-se de S. Christovão para o campo, mas o de 
artilharia montada; 2º, que o batalhão do imperador 
retirou-se sem ordem de D. Pedro I, como se tem 
querido inculcar, antes com sorpreza do imperador. 

O SR. SARAIVA: – Sem consultal-o. 
O SR. ZACARIAS: – Sem consultal-o, 

desertando. O nobre duque tem tomado nesta questão 
diversas attitudes. A princípio, disse na câmara em 
aparte, que obedecera a ordem superior, sem indicar 
qual era o superior; depois declarou em discurso alli 
proferido em 17 de Abril que fôra o seu coronel e, 
ultimamente, quando fallava ha dias o orador, disse-lhe, 
em aparte, que suppunha ter o coronel ordem do 
imperador para fazer o que fez. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sustento o que disse. 

O SR. ZACARIAS: – Entretanto consta do trecho 
citado que o batalhão do imperador não fôra o último 
dos corpos que marcharam para o campo. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – O último dos que se reuniram no campo. 

O Sr. Zacarias lê as próprias palavras do nobre 
duque: «A verdade é que naquella época eu era major 
de um corpo. Este corpo foi dos últimos que chegaram 
ao campo de Sant’Anna, tendo para alli marchado em 
ordem, conduzido pelo seu próprio commandante, 
occupando eu o meu logar de major. Marchei, portanto, 
em virtude de ordem competente, não fui 
revolucionário. Estimei a revolução, julguei que era de 
vantagem para o Brasil, mas não concorri directa nem 
indirectamente para ella.» 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Foi dos últimos; depois delle chegou o de 
artilharia. Não me recordava; ha 46 annos que esse 
facto se deu. 

O Sr. Zacarias está persuadido da boa é do 
nobre ministro, mas a verdade é que o batalhão do 
imperador partiu de S. Christovão para o campo 
primeiro que o corpo de artilharia, e que a partida do 
batalhão do imperador fôra para este uma sorpreza 
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ao passo que o corpo de artilharia, último arrimo de D. 
Pedro I, retirou-se, communicando-se a resolução do 
mesmo corpo, a que D. Pedro I não ousou oppor-se; o 
batalhão do Imperador foi o penúltimo a ir para o 
campo, sem sciencia de rei. O nobre duque deu a 
entender que o coronel do batalhão, de que era major, 
tivera ordem do imperador para retirar-se. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Ouvi dizer que teve. 

O SR. ZACARIAS: – Mas não teve; era 
impossível que a tivesse. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Elle não m’o disse. 

O SR. ZACARIAS: – Se tal ordem emanasse do 
imperador, a defesa do nobre duque seria completa, 
cathegorica. O corpo que retirou-se com assentimento 
de D. Pedro I foi o de artilharia, último arrimo que o 
abandonou. 

Em 1835 o inglez João Armitage compoz a sua 
«História do Brasil, desde a chegada da real família de 
Bragança em 1808 até a abdicação do imperador D. 
Pedro I». 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – A história não destróe nada do que eu 
disse. 

O SR. ZACARIAS: – Veja-se o que diz o 
historiador inglez a página 305 a 306 (lendo): 

«O imperador ouvio a representação, mas não 
annuio, respondendo: Tudo farei para o povo; mas 
nada pelo povo. 

Apenas sabida esta resposta no campo, 
levantaram-se os gritos mais sediciosos, e as tropas 
commandadas por Francisco de Lima principiaram a 
reunir-se alli para fazerem causa commum com a 
populaça. O mesmo Lima, que se achava ainda 
irresoluto, apresentou-se em pessoa ao imperador, 
para explicar-lhe o estado das cousas, e, se possível 
fosse, resolvel-o a annuir aos desejos do povo. Suas 
representações foram baldadas; D. Pedro recusou-se 
a demittir os ministros; porém tarde usava da sua 
firmeza; já de nada lhe servia. 

O batalhão do imperador, que estava 
aquartelado em S. Christovão, e então commandado 
por Manoel da Fonseca Lima, foi reunir-se aos seus 
camaradas no campo, onde chegou pelas 11 horas da 
noute. Seguiu também a guarda de honra que fôra 
chamada a S. Christovão, e os cidadãos, e a populaça 
que se achava no campo, cujo número augmentava 
gradualmente, proveram-se de armas tiradas dos 
quartéis vizinhos. Vendo-se assim abandonado e 
incapaz de se arrostar contra tropas disciplinadas, o 
partido portuguez nem se quer se animou a apparecer 
nas ruas, tornando-se desta fórma impraticável 
qualquer compromettimento. O general Lima enviou 
um de seu ajudantes, Miguel de Frias, a informar o 
imperador do que se passava.» 

Agora faz um elogio a Pedro I (continuando a 
ler): «Deve-se confessar que nesta occasião D. Pedro 
mostrou uma dignidade e grandeza do que não usara 
nos dias de prosperidade. Todos os sentimentos 

de egoísmo haviam sido esquecidos; e, quando, 
alguns minutos depois, soube que o batalhão 
commandado por Manoel da F. L. havia desertado, 
disse simplesmente: «Fez bem, que se vão reunir aos 
seus camaradas no campo, não desejo que alguém se 
sacrifique por mim.» 

Estas palavras do ex-imperador, longe de 
autorizarem a retirada do batalhão, envolvem uma 
censura pungente, porque pelo seu juramento o 
Imperador suppunha que esse batalhão tinha o dever 
de sacrificar-se por elle! 

São factos passados ha 46 annos, é verdade, 
mas a história desse factos acha-se escripta e, além 
disso, ainda ha grande número de testemunhas dos 
acontecimentos. Aqui está (apontando para o Sr. 
Visconde de Abaeté) o nobre Visconde de Abaeté, que 
foi até um dos 24 signatários da representação de 17 
de Março dirigida ao imperador e que póde dizer-se o 
manifesto de guerra ao chefe do Estado. 

VOZES: – Leia a representação. 
O SR. ZACARIAS: – E’ longa; mas eil-a; 
«Senhor. – Os representantes abaixo 

assignados, doidos profundamente dos 
acontecimentos que tiveram logar nesta capital, 
especialmente no dia 13 do corrente mez, por occasião 
dos festejos que se dispuzeram, não tanto para 
solemnisar o feliz regresso de Vossa Magestade 
Imperial e Constitucional, como principalmente para 
ludibriar e maltratar os brasileiros amigos da liberdade, 
e da pátria, que foram de facto cobertos de opprobrios 
pelo partido lusitano, que insurgiu de novo no meio de 
nós, entre gritos de – vivam os portuguezes – entre 
morras sediciosos e anarchicos, e violências de todo o 
gênero, de que teem sido victimas alguns patriotas 
cujo sangue foi derramado em uma aggressão pérfida 
e já de ante-mão premeditada, por homens que, no 
delírio de seus crimes, eram claramente protegidos 
pelo governo e pelas autoridades subalternas, como 
elles mesmos blazonavam, compromettendo até com 
incrível audácia o nome augusto e respeitável de 
Vossa Magestade Imperial e Constitucional: julgam do 
seu dever, como cidadãos em que recahiram os votos 
de seus compatriotas, como bons brasileiros, muito de 
perto interessados na conservação da honra e 
dignidade de nação, e na estabilidade do throno 
constitucional, elevar a sua voz até á augusta 
presença de Vossa Magestade Imperial e 
Constitucional, pintando-lhe neste breve quadro, a cuja 
mesquinhez supprirá a alta concepção de Vossa 
Magestade Imperial e Constitucional, a triste situação 
em que se acham os negócios da pátria, e pedindo 
instantemente as providências necessárias, já para 
restabelecimento da ordem e do socego público, já 
para desaffronta do Brasil vilipendiado, e pungido no 
mais delicado e sensível do brio e pundonor nacional, 
providências estas, que não devem todavia exorbitar 
do circulo ordinário da fiel execução das leis, punindo-
se na conformidade dellas os autores e cúmplices dos 
attentados commettidos, e responsabilisando-se as 
autoridades que, por notória connivencia ou apathica 
indifferença, deixaram o campo livre 
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aos assassinos, perturbadores da paz e tranquillidade 
communs. 

Senhor, os sediciosos á sombra do augusto 
nome de Vossa Magestade Imperial e Constitucional 
continuam na execução de seu planos tenebrosos; os 
ultrajes crescem, a nacionalidade soffre, e nenhum 
povo tolera sem resistir que o estrangeiro venha impor-
lhe no seu próprio paiz um jugo ignominioso. De 
estrangeiros que se honram de ser vassalos de D. 
Miguel e de outros, subditos da Sra. D. Maria II, se 
compunham em grande parte esses grupos, que nas 
noutes de 13 e 14, nós vimos e ouvimos encher de 
impropérios e baldões o nome brasileiro, espancar e 
ferir a muitos dos nossos compatriotas, a pretexto de 
federalistas, de uma questão política, cuja decisão 
pende do juízo e deliberação do poder legislativo, 
nunca do furor insensato e sanguinário de homens 
grosseiros, cujo entendimento é de mais alienado por 
suggestões traidoras. Os brasileiros estão cruelmente 
offendidos; os brasileiros que se ameaça ainda com 
prisões parciaes e injustas nutrem em seu peito a 
indignação mais bem fundada e mais profunda, não 
sendo possível calcular até onde chegarão os seus 
resultados, se acaso o governo não cohibir desde já 
semelhantes desordens, se não tomar medidas para 
que a affronta feita á nação seja quanto antes 
reparada. Os representantes abaixo assim o esperam, 
confiados na sabedoria e patriotismo de Vossa 
Magestade Imperial e Constitucional, a despeito dos 
traidores que possam rodear o throno de Vossa 
Magestade Imperial e Constitucional, os quaes não 
terão força bastante para suffocar ahi estes clamores, 
que sahem de corações ulcerados, mas amigos do seu 
paiz e da justiça. As circumstancias são as mais 
urgentes, e a menor demora póde em taes casos ser 
funestissima. A confiança que convinha ter no governo 
está quasi de todo perdida, e se porventura ficarem 
impunes os attentados, contra que os abaixo 
assignados representam, importará isto um uma 
declaração ao povo brasileiro de que lhe cumpre 
vingar elle mesmo por todos os meios a sua honra e 
brio, tão indignamente maculados. 

Esta linguagem, senhor, é franca e leal; ouça 
Vossa Magestade Imperial e Constitucional, 
persuadido de que não são os aduladores que salvam 
os impérios, sim aquelles que teem bastante força 
d’alma para dizerem aos príncipes a verdade; ainda 
que esta os não lisongeie. A ordem pública, o repouso 
do Estado, o throno mesmo, tudo está ameaçado, se a 
representação que os abaixo assignados 
respeitosamente dirigem a Vossa Magestade Imperial 
e Constitucional não fôr attendida, e os seus votos 
completamente satisfeitos. 

Rio de Janeiro, 17 de Março de 1831. 
Agora as gloriosas assignaturas desses 

rebeldes são as seguintes (lendo): 
«Honorato José de Barros Paim, Venâncio 

Henriques de Rezende, Manoel Odorico Mendes, 
Antonio José de Lessa, José Martiniano de Alencar, 
Augusto Xavier de Carvalho, José Maria Pinto Peixoto, 
Honório Hermeto Carneiro Leão, Joaquim Manoel 
Carneiro da Cunha, Francisco de Paula Barros, 
Baptista Caetano de Almeida, Manoel Pacheco 

Pimentel, Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, 
Evaristo Ferreira da Veiga, João Fernandes de 
Vasconcellos, José Joaquim Vieira Souto, Antonio 
Paulino Limpo de Abreu, Antonio de Castro Álvares, 
José Custodio Dias, Joaquim Francisco Álvares 
Branco Muniz Barreto, Candido Baptista de Oliveira, 
Vicente Ferreira de Castro e Silva, Manoel do 
Nascimento Castro e Silva, Antonio José da Veiga.» 

Entre os signatários da fogosa representação lá 
se achava o enérgico Honório Hermeto Carneiro Leão, 
depois chefe distincto do partido conservador, rebelde 
em 1831 e posteriormente um dos mais respeitáveis. 
Ha conservador hoje que desejaria inutilisar as páginas 
da história para não constar no 2º reinado que no 1º 
reinado não se achou ao lado do rei: Honório era 
homem de outra tempera; revolucionário quando foi 
preciso sel-o, homem da ordem quando os tempos e 
as circumstancias o exigiram. 

Dos 24 signatários ainda vivem o nobre 
Visconde de Abaeté e o Sr. Joaquim Francisco Alves 
Muniz Barreto, cujas reminiscências não podem 
destoar do que a respeito desses successos conta a 
história. 

A representação, como disse, foi um manifesto 
de guerra e desde 17 de Março estava dado o impulso 
irresistível ao movimento revolucionário. Todos tiveram 
notícia delle, menos o batalhão do imperador e o seu 
major! E’ muita ingenuidade!  

Ha ainda a apreciar uma obra, que é o 
«Compendio da História do Brasil pelo General J.I. de 
Abreu Lima.» A’ pags. 73 e 74 encontra-se o seguinte 
período (lendo): 

«O batalhão do imperador, que estava 
aquartelado em S. Christovão, também foi reunir-se no 
campo, onde chegou pelas 11 horas da noute. Quando 
D. Pedro soube desta deserção, disse com muito 
sangue frio: «Fez bem, que se vá reunir aos seus 
camaradas no campo; não desejo que alguém se 
sacrifique por mim.» Depois disto mandou elle mesmo 
que o regimento de artilharia montada, que se achava 
no pateo da quinta, fosse igualmente reunir-se aos 
outros corpos; e assim preveniu qualquer desaguisado, 
que a divergência entre a tropa poderia produzir. Deve-
se confessar que nesta occasião D. Pedro mostrou 
uma dignidade e grandeza d’alma, de que não usara 
nos dias da sua prosperidade.» 

Outros historiadores não póde o orador invocar, 
porque nem o Sr. Varnhagem nem o Sr. Pereira da 
Silva tratam do ponto. 

Duas palavras sobre a – pasmaceira – só para 
notar a divergência entre o nobre senador pela Bahia, 
o Sr. Junqueira, e o nobre senador pelo Maranhão, o 
Sr. Vieira da Silva. 

Eis o que diz o primeiro: 
«Eu já li em um autor notável estas palavras: – 

Feliz o povo que não tiver história! – Não quero 
applical-as inteiramente a nós; mas devo dizer que, se 
abrirmos ao acaso qualquer livro de história, veremos 
que a penna do historiador se detêm mais tempo nos 
factos horrorosos, que fazem horripilar a humanidade, 
e que, quando ha algum período de descanso, de paz, 
de pasmaceira, como diz o honrado 
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senador, nesse período a penna do historiador corre 
pressurosa, transpõe grandes distâncias, grandes 
lapsos de tempo, e nesses períodos a humanidade 
que gemeu muitas vezes sob o látego dos tyrannos e 
das calamidades de todo o gênero, nesse período de 
pasmaceira vive tranquilla, vive feliz, preparando-se 
para grandes commettimentos. 

A primeira singularidade do trecho é dizer que, 
abrindo-se ao caso qualquer livro de história, nota-se 
que a penna do historiador dá preferência a factos 
horrorosos. Podera isso ser até certo ponto exacto, 
referindo-se a escriptores que só se occupavam, 
outr’ora, de guerras e de factos, alegres ou tristes, das 
famílias reinantes. Mas nessa classe não se 
comprehendem Prescot, Guizot, Macaulay, A. 
Herculano e tantos outros que se occupam largamente 
do povo, dos seus costumes, de sua indústria e 
progresso em todo o sentido. O nobre senador pela 
Bahia confunde as épocas. 

Outra observação, que sorprende, é dizer o 
illustre relator da commissão de marinha e guerra que 
pasmaceira, em vez de ser um máo estado de cousas, 
é breve descanso para novos commettimentos, é uma 
condição feliz do paiz. S. Ex pensa que pasmaceira é 
synonimo de tranquillidade, de paz. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nem eu chamei, V. Ex. é 
que chamou. 

O SR. ZACARIAS: – Ao passo que o nobre 
senador pela Bahia dá tão estranha intelligencia ao 
telegramma lembrado, o nobre senador pelo 
Maranhão, que contrahio na Allemanha o hábito de 
aprofundar as questões, exprime-se a esse respeito do 
seguinte modo (lendo): 

E o phenomeno que determina o que vemos e 
occasiona as apprehensões de que nos achamos 
possuídos é a corrente das idéas sociaes, que na 
transformação por que vae fazendo passar a 
sociedade, causa essas perturbações e impõe aos 
partidos as reformas exigidas pela civilisação, pelo 
progresso, obrigando-os a franquear as barreiras que 
se haviam traçado. 

Depois de fallar da perturbação em que se 
achava a sociedade. diz: «Não me admira, pois, que 
no seio do partido conservador se manifestem as 
divergências apontadas pelo nobre senador pela 
Bahia.» Attenda a divergência de opiniões dos 
defensores do nobre duque sobre o telegramma, o 
orador pede a S. Ex. que deixe de envial-o ao seu 
destino se digne-se prestar a sua attenção ao trecho 
de Montalembert, que o orador tem escripto de letra do 
nobre Visconde de Abaeté nesta constituição 
(mostrando um exemplar da lei fundamental) e diz 
assim. (Lendo): 

Em matéria de ficção, diz Montalembert, prefiro 
o systema inglez, que obriga ainda hoje o aristocrata 
mais exaltado e o mais fogoso liberal a dobrar o joelho 
perante a rainha em seu throno, ao apresentar-lhe o 
discurso que os ministros da maioria parlamentar 
fazem-n’a proferir, e que escolhe esta humilde posição 
para lembrar assim á realeza os limites do seu poder e 
as condições da sua duração.» 

Aproveitando o exemplo dos aristocratas e 
liberaes inglezes, que, depois de haver castigado um 
rei, 

curvam o joelho perante a graciosa rainha, lembrando 
nessa humilde posição a origem e a duração da 
realeza, póde também o nobre Duque de Caxias, que 
já concorreu com a sua espada para fazer cahir do 
throno o primeiro imperador, nas suas relações de 
cortezia e dedicação sem limites no segundo reinado, 
deixar entrever, como os aristocratas e liberaes 
daquella nação, o que succedeu no passado. 

Tem concluído. 
VOZES: – Muito bem. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Muito bem, 

como sempre. 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
Entraram em 3ª discussão, a qual ficou 

encerada por falta de número para votar-se, as 
proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 58, approvando a pensão concedida á 
Baroneza de Taquary. 

N. 21, idem ao ex-imperial marinheiro João 
Acácio. 

Esgotada a hora, o Sr. presidente deu o 
seguinte ordem do dia para 5 do corrente: 

1ª parte até á 1 hora. – Votação da matérias 
cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e do senado, fixando as forças de terra para 
o anno financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte á 1 hora ou antes. – Discussão dos 
requerimentos: 

1º Do Sr. Teixeira Junior para pedir-se aos 
ministérios da agricultura, commercio e obras públicas 
e da fazenda informações relativas á companhia Rio 
de Janeiro City Improvementes. 

2º Do Sr. Silveira da Motta pedindo informações 
ao ministério da marinha acerca do encouraçado 
Independência. 

3.º Do Sr. Cunha e Figueiredo para pedir-se 
informações sobre o concurso das igrejas vagas. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

47ª SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de instrucção pública. – Discurso e 
requerimento do Sr. Dias de Carvalho. – Discurso e 
requerimento do Sr. Junqueira. – Requerimento do Sr. 
Correia. – Ordem do Dia. – Pensões. – Votação. – 
Forças de terra. – Discursos dos Srs. Saraiva. 
Junqueira e Correia. – Requerimento. – Discursos dos 
Srs. Leitão da Cunha, Jobim e Teixeira Junior. 

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

acharam –se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
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Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Junqueira, 
Mendes de Almeida, Luiz Carlos, Barão de Camargo, 
Vieira da Silva, Ribeiro da Luz, Visconde do Rio 
Grande, Leitão da Cunha, Barros Barreto, Correia, 
Barão da Laguna, Visconde de Muritiba, João Alfredo, 
Barão de Maroim, Visconde de Abaeté, Duque de 
Caxias, Teixeira Junior, Jaguaribe, Figueira de Mello, 
Paranaguá, Barão de Cotegipe, Jobim, Pompeu, Barão 
de Pirapama, Cunha e Figueiredo e Visconde de 
Nitherohy. 

Compareceram depois os Srs. Diogo Velho, 
Zacarias, Saraiva, Uchôa Cavalcanti, Cruz Machado, 
Fausto de Aguiar, Diniz, Sinimbú, Silveira da Motta, 
Fernandes da Cunha e Conde de Baependy. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Firmino, F. 
Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Paes de 
Mendonça, Antão, Godoy, Nabuco, Marquez de S. 
Vicente, Marquez do Herval, Visconde do Bom Retiro, 
Visconde de Caravellas e Visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Sr. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abrio 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 
 

Cinco officios de 4 do corrente mez, do 1º 
secretario da câmara dos Srs. deputados, remettendo 
as seguintes 

 
PROPOSIÇÕES 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvada a pensão de 1:440$ 

annuaes, concedida repartidamente por decreto de 8 
de Novembro de 1876 a D. Engracia Maria Petra de 
Barros e Bruce e D. Manoela Dionysia de Bruce, viúva 
e filha do brigadeiro João Guilherme de Bruce, fallecido 
em conseqüência de moléstia adquirida na guerra do 
Paraguay, sem prejuízo do meio soldo, que possa 
competir á dita viúva. 

Art. 2º Esta pensão será paga da data do 
respectivo decreto. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço da câmara dos deputados, em 4 de Maio 

de 1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. 
– José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – 
Francisco Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvada a reversão determinada 

por decreto de 28 de Dezembro de 1876 em favor 
de D. Maria Pinto Braga Torres, Maria Antonia Braga 
Torres e Anna Augusta Braga Torres, viúva e filhas 
do brigadeiro Francisco Xavier Torres, da quantia de 
10$, sexta parte da pensão concedida 

áquella viúva e seus filhos por decreto de 10 de Junho 
de 1876, e que competia ao menor Pedro Augusto 
Braga Torres, fallecido em Setembro do mesmo anno. 

Art. 2º Esta reversão terá effeito desde a data do 
decreto que o determinou. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 4 de Maio 
de 1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. 
– José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – 
Francisco Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ approvada a pensão mensal de 48$, 

que por decreto de 28 de Março de 1877 foi concedida, 
sem prejuízo de meio soldo, a D. Maria Mariani 
Wanderley e Costa, filha legítima do major honorário e 
capitão reformado do exército Felinto Elisio da Costa, 
fallecido em conseqüência de moléstia adquirida na 
campanha do Paraguay. 

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 4 de Maio 
de 1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. 
– José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – 
Francisco Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

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

concedida por decreto de 30 de Outubro de 1875 a D. 
Maria da Glória Mariani, irmã do 1º cirurgião do corpo 
de saúde do exército Dr. Joaquim Nicoláo Mariani, 
fallecido na cidade de Assumpção em conseqüência de 
moléstia adquirida na campanha do Paraguay. 

Art. 2º Esta pensão será paga da data de sua 
concessão. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 4 de 
Maio de 1877. – Paulino José Soares de Souza, 
presidente. – José Luiz de Almeida Nogueira, 1º 
secretario. – Francisco Ignácio de Carvalho 
Rezende, 2º secretario. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo a conceder ao 

Dr. José Leopoldo Ramos, 2º cirurgião da armada 
nacional, um anno de licença com o respectivo soldo 
para tratar de sua saúde dentro ou fóra do Império. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 4 de 
Maio de 1877. – Paulino José Soares de Souza, 
presidente. – José Luiz de Almeida Nogueira, 1º 
secretario. – Francisco Ignácio de Carvalho 
Rezende, 2º secretário. 

A commissão de pensões e ordenados. 
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Os Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PÚBLICA 

 
A’ commissão de instrucção pública foi presente 

a proposição n. 8 e 10 de Março último, autorizando o 
governo para mandar admittir á matrícula do 2º anno 
na faculdade de medicina da Bahia o alumno 
pharmaceutico Felisbello Firmo de Oliveira Freire 
Junior, depois de approvado em anatomia. 

A commissão tem mantido o princípio de negar 
admissão á matrícula com dispensa de habilitações 
scientificas determinadas pelos estatutos; pedindo, 
porém, o supplicante, que já tem todos os exames 
preparatórios exigidos para a matrícula nas escolas de 
medicina e fez exame do 1º anno pharmaceutico, não 
dispensa de exames, mas sua admissão á matrícula 
do 2º anno médico, depois de approvado em anatomia, 
pretenção esta idêntica a outras já approvadas pelo 
senado em sessão do corrente anno, é a commissão 
de parecer que seja approvada a proposição, a que se 
refere. 

Paço do Senado, em 4 de Maio de 1877. – 
Ribeiro da Luz. – Silveira da Motta. 

Foi presente á commissão de instrucção pública 
a proposição n. 29 de 9 de Abril último, autorizando o 
governo a mandar admittir á matrícula das aulas do 
curso annexo á escola polytechnica o estudante 
Theophilo Ferreira de Almeida, independentemente do 
exame de história, único preparatório que lhe falta. 

Pedindo o supplicante, não admissão ao curso 
da escola polytechnica, mas á aula preparatória, onde 
se habilitam com os estudos preparatórios do art. 44 
dos estatutos approvados pelo decreto n. 5.600 de 25 
de Abril de 1874 os que pretendem matricular-se 
naquella escola, é de parecer que seja deferida a 
pretenção, porque, além de reduzir-se a ser admittido 
á aula preparatória com a condição de fazer 
previamente o exame de história, accresce estar a 
referida pretenção em condições idênticas á de outro 
estudante que mereceu a approvação do senado. 

Pensa, pois, a commissão que está no caso de 
ser approvada a proposição de que se trata. 

Paço do senado, em 4 de Maio de 1877. – 
Ribeiro da Luz – Silveira da Motta. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
quando, ha dias, apresentei um requerimento, que o 
senado se dignou de approvar, pedindo cópia de 
alguns documentos que eu julgava indispensáveis, 
para poder o senado tomar conhecimento da matéria 
de um officio do ministério do Império de 12 do mez 
passado, declarei desde logo que o fim do meu 
requerimento era que elle fosse remettido á 
commissão de constituição, afim de que ella 
interpozesse o seu parecer. Deveria, talvez, limitar-me 
a este simples requerimento, confiando que a illustrada 
commissão examinaria a matéria 

com a attenção que ella merece, mas julguei-me 
obrigado a dizer algumas palavras para justificar o 
requerimento, que então fiz e hoje renovo. 

No aviso de que fiz menção, ha duas questões, 
na minha opinião importantes, a tratar-se. 

A primeira é a competência do governo para 
resolver a questão na presença das câmaras. 

O senado me ha de fazer a justiça de acreditar 
que não examino os esconderijos para descobrir 
motivos de censura ao governo; mas, quando ha 
convicção de uma idéa, não se póde estranhar que 
aquelle que a tem, procure por todos os meios ou 
desenganar-se de que pensa erradamente ou fazer 
prevalecer a sua opinião: estou neste caso. 

O meu modo de pensar a respeito da matéria 
estava formado antes que a decisão tivesse sido 
pronunciada. Quando a secção do Império do conselho 
de Estado foi consultada sobre esta matéria (e fallo 
nisto porque os documentos estão presentes, o 
senado tem delles conhecimento, pois que estão na 
casa e já alguns nobres senadores os teem lido), emitti 
a minha opinião a respeito do ponto sobre o qual tinha 
sido a secção consultada e accrescentei que o negócio 
devia ser enviado ás câmaras para que ellas 
decidissem, visto que, não sendo um negócio urgente 
e tanto que, por mais de longos nove mezes, tinha 
estado na secretaria do Império sem que tivesse 
solução, achando-se próxima a reunião da assembléa 
geral, a ella devia ser remettido o negocio, para que o 
resolvesse na conformidade das leis. 

Talvez eu não encare a questão nos seus 
devidos termos, talvez esteja em erro, quando assim 
interpreto o acto addicional; mas me parece que ao 
governo falta competência para decidir se um acto 
legislativo provincial, a que foi negada a sancção pelo 
presidente da província por alguns dos motivos 
expressados no art. 16, deve ou não ser sanccionado. 

O art. 16 diz o seguinte: «Quando, porém, o 
presidente negar a sancção por entender que o 
projecto offende os direitos de alguma outra província, 
nos casos declarados no § 8º do art. 10, ou os tratados 
feitos com as nações estrangeiras, e a assembléa 
provincial julgar o contrário por dous terços dos votos, 
como no artigo precedente, será o projecto, com as 
razões allegadas pelo presidente da província, levado 
ao conhecimento do governo e assembléa geral, para 
esta definitivamente decidir se elle deve ser ou não 
sancionado.» 

A disposição do art. 17 é a seguinte: 
«Não se achando nesse tempo reunida a 

assembléa geral e julgando o governo que o projecto 
deve ser sanccionado, poderá mandar que elle seja 
provisoriamente executado, até definitiva decisão da 
assembléa geral.» 

Parece-me, portanto, clarissima a disposição 
destes dous artigos, isto é, que o governo não póde 
mandar executar provisoriamente a resolução de uma 
assembléa provincial, a que foi negada sancção pelos 
motivos expostos no art. 16, senão na ausência das 
câmaras. Estando as câmaras abertas, a sua 
jurisdicção cessa inteiramente. 

Pela lei, que interpretou o acto addicional, se 
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dispoz o seguinte: «Art. 7º O art. 16 do acto addicional 
comprehende implicitamente o caso em que o 
presidente da província negue a sancção a um projecto, 
por entender que offende a constituição do Império.» 

Por conseqüência, quando o presidente, bem ou 
mal, entende que um decreto da assembléa provincial 
offende a constituição, este seu acto fica 
comprehendido no art. 16 do acto addicional. 

Ora, no caso de que se trata, o Sr. presidente da 
província de Minas negou a sancção a um acto 
legislativo, contendo três artigos, por entender que um 
delles não era conveniente aos interesses da província. 
Sem dúvida alguma esta negação de sancção estava 
comprehendida no art. 15. Voltou o projecto á 
assembléa provincial com as razões allegadas pelo 
presidente da província, contendo os três artigos: 
aquelle sobre o qual tinham recahido as suas 
observações em contrário, e os outros a que parecia ter 
elle dado a sua annuencia. 

A assembléa provincial, recebendo este decreto 
reenviado pelo presidente, fez passar por dous terços 
de votos o artigo a que o presidente tinha negado 
sancção, mas omittio os outros dous artigos, que 
tinham sido comprehendidos na primeira resolução. Ao 
menos é o que consta dos documentos. O segundo 
presidente (já então não era presidente o que tinha 
negado sancção á primeira vez), o segundo presidente, 
digo, negou sancção a este acto legislativo, fundando-
se em que elle era contrário á constituição, porquanto a 
assembléa provincial não tinha reenviado o acto 
legislativo tal e qual, mas sim mutilado, e para assim 
pensar fundava-se em um aviso expedido em 2 de 
Outubro de 1863 pelo fallecido Marquez de Olinda. 

Eu o lerei, para que o senado fique inteirado da 
matéria: 

«Foi presente á sua Magestade o Imperador o 
officio desta presidência n. 24 de 17 de Junho último, 
submettendo á consideração do governo imperial às 
razões que a induziram a não sanccionar um projecto 
de lei, que a assembléa legislativa dessa província, etc. 

Do supracitado officio e das cópias authenticas 
que o acompanharam consta que, sendo submettido á 
sancção o dito projecto, recusara essa presidência 
sanccional o por conter disposições offensivas da 
constituição e dos interesses da província; e que, 
devolvido o mesmo projecto á assembléa provincial, 
esta, por dous terços de votos, deliberara supprimir o 
artigo que fora julgado contrário á constituição, e 
manter os outros; não obstante o que, o presidente a 
quem de novo foi submettido o projecto recusou 
sanccional-o por entender que os artigos mantidos pela 
assembléa não convinham aos interesses da província. 

E o mesmo augusto senhor, tendo-se 
conformado por sua immediata resolução de 23 do mez 
próximo findo com o parecer da maioria da secção dos 
negócios do Império do conselho de Estado, exarado 
em consulta de 22 de Agosto último, ha por bem 
mandar declarar o seguinte: Que, determinando 

o art. 15 do acto addicinal á constituição política do 
Império que o projecto devolvido pelo presidente da 
província e submettido á nova discussão só possa ser 
adoptado tal qual ou modificado no sentido das razões 
pelo presidente allegadas, sem que nessa nova 
discussão seja permittido fazer outras emendas que as 
suscitadas pelo presidente, nem aceitar algumas destas 
e rejeitar outras, é evidente que a assembléa provincial 
procedeu inconstitucionalmente, e que, portanto, 
nenhum effeito póde ter o acto praticado contra as 
regras prescriptas nos arts. 15 e 16 do referido acto 
addicional, pois que ella não adoptou o projecto tal qual 
fora votado, antes de subir pela primeira vez á sancção 
do presidente, nem o modificou no sentido das razões 
por elle allegadas; sendo, portanto, acertada a 
deliberação tomada por essa presidência de recusar a 
sua sancção ao projecto que lhe foi reenviado, o qual, 
se fôr publicado pela dita assembléa, não deverá ser 
guardado nem tido como lei, até definitiva decisão da 
assembléa geral legislativa, segundo a doutrina do 
aviso n. 117 de 5 de Novembro de 1838.» 

A’ vista deste aviso, cuja doutrina é clara e 
terminante, o presidente da província, que era então o 
Sr. Pedro Vicente de Azevedo, negou sancção pela 
segunda vez, por considerar que o projecto era 
inconstitucional, visto como a assembléa não o tinha 
reenviado na fórma do acto addicional, mas mutilado 
uma parte delle. 

Submettido este negócio ao conhecimento do 
governo, esteve por algum tempo sem solução. Ouvida 
a secção do Império do conselho de Estado, a maioria 
della foi de parecer que o projecto devia ser 
sanccionado, e é esta a segunda razão que me levou a 
fazer o requerimento. A maioria da secção, como disse, 
entendeu que o projecto devia ser sanccionado; a 
minoria, porém, foi de voto que o negócio devia ser 
remettido á assembléa geral, para que ella o decidisse, 
visto estar muito próxima a sua reunião e não pode ser 
decidido antes da reunião da mesma assembléa. 

Ora, não tendo este negócio sido decidido antes 
da reunião da assembléa geral, mas na presença da 
mesma assembléa, penso que a resolução não foi 
legal, e que nem provisoriamente o governo podia 
mandar executar aquella resolução pela presidência. 

Todavia, como isto é questão de opinião, eu, 
apezar de ter a que manifestei, fundado na autoridade 
de um dos homens mais eminentes do nosso paiz, e 
que nesta matéria é com razão considerado como 
assaz competente, não insisto tanto pela sustentação 
desta opinião, como pela necessidade de se tomar uma 
resolução definitiva a este respeito. 

Quando apparece um ponto essencial de 
doutrina constitucional e ha opiniões divergentes, não 
convém que as cousas se conservem neste estado; que 
fique á discrição de cada ministro resolver um ponto de 
doutrina constitucional como lhe aprouver. Desde que a 
resolução, tomada em 1863 pelo ministério do Império, 
foi revogada em 1877 pela mesma secretaria, acho que 
é preciso offerecer 
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ás assembléas províncias e ás presidências um typo 
pelo qual ellas se regulem com toda a segurança, que 
se diga de uma vez que essas palavras taes quaes, e 
que me parecem claríssimas, podem ser entendidas de 
outro modo, podendo as assembléas provinciaes, no 
segundo exame das matérias a que tem sido negada a 
sancção, proceder como lhes aprouver. 

O senado comprehende bem que um projecto 
enviado á presidência, e sobre o qual ella emittio 
opinião a respeito de um ou outro ponto, não póde ser 
retirado pela assembléa provincial, desde que o enviou 
á sancção da presidência. O que póde é, no dia 
seguinte, revogar a lei com o accôrdo da presidência; 
mas não offerecer á sancção um projecto de lei, e 
sendo-lhe negada a sancção, ella alterar este projecto e 
pretender que a presidência o sanccione. Isto é o que 
me parece inteiramente contrário á constituição. 

Reconheço que esta é uma opinião, na qual 
posso ser vencido; a assembléa geral póde ter outro 
modo de pensar. Não me escandalisarei, pois, se a 
minha opinião fôr rejeitada e subsistir a doutrina, que 
ora se pretende fundar. O que desejo é que se 
estabeleça uma regra legislativa pela qual sejam 
obrigadas, tanto a presidência como a assembléa 
provincial, a guiar-se para o futuro, afim de evitarmos 
esta contradicção de actos, decidindo-se hoje a mesma 
matéria de um modo e amanhã de outro, sem que 
ninguém saiba a regra em que se ha de fundar. 

Foram estas as razões, que me levaram a fazer 
o requerimento. Confio inteiramente nas luzes da nobre 
commissão; ainda que faça parte della um honrado 
senador, que já emittio sua opinião a este respeito em 
contrário á minha, nem por isso deixo de prestar-lhe a 
necessária confiança, porque estou certo que S. Ex. ha 
de examinar a matéria com a devida imparcialidade, e 
seu collegas terão de offerecer á consideração do 
senado o que entenderem ser a doutrina conveniente 
aos interesses públicos. 

O meu fim, repito, não foi tanto fazer censura ao 
acto do governo como chamar a attenção da assembléa 
geral para a necessidade da interpretação ou da 
solução desta duvida constitucional. 

O meu requerimento é assim concebido (Lê). 
Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que sejam remettidos as commissões 

de constituição e assembléas provinciaes os 
documentos que vieram annexos ao aviso do ministério 
do Império, datado de 12 do mez próximo passado, 
relativo á sancção de uma lei da assembléa legislativa 
da província de Minas Geraes, afim de que as mesmas 
commissões, examinando a matéria, proponham o que 
julgarem conveniente para fixar a regra a seguir-se em 
casos taes. 

Em 5 de Maio de 1877. – Dias de Carvalho. 
Foi apoiado e posto em discussão, a qual ficou 

adiada, por pedir a palavra um Sr. senador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, tendo de 
discutir-se brevemente o orçamento, preciso de 
algumas informações sobre dous pontos, que me 
parecem importantes, para basear o meu voto, e por 
isto vou offerecer um requerimento, que fundamentarei 
em poucas palavras. 

Na semana passada, houve aqui uma discussão 
acerca da companhia do gaz; e tendo eu notícia de que 
ha um parecer da secção do império do conselho de 
Estado, considerando que o contrato dessa companhia 
expira no anno de 1879, isto é, daqui ha dous annos, 
me parecia conveniente que o senado tivesse cópia 
desse parecer, para se conhecerem as razões em que 
está estribado o direito da companhia de fazer o 
serviço, com o contrato existente, até esse anno de 
1879. 

Igualmente peço cópia da informação do 
engenheiro fiscal, acerca do pedido por parte da 
companhia para renovação desse contrato, pois consta 
que essa informação fez algumas restricções ao que se 
tem allegado por parte da companhia quanto ao valor 
do seu material, apresentando o engenheiro fiscal do 
governo argumentos e dados, que demonstram 
claramente que esse material não póde chegar á cifra, 
que a companhia apresenta. 

E como eu entendo que esta matéria é muito 
importante e se o governo ligar-se á companhia por um 
contrato de longo prazo, que não póde deixar de ser 
cumprido estrictamente, é necessário que se pesem 
bem todas as condições, que devem influir nessa 
renovação. 

O governo, naturalmente, está estudando a 
questão e eu acredito que a resolverá da melhor forma; 
mas, como essas questões precisam muitas vezes de 
estudos especiaes, de exame mais detido, toda somma 
de informações, que o parlamento tiver, será um auxílio 
para o governo melhor estabelecer as normas de um 
novo contrato. 

Eu tenho notícia do parecer de uma commissão, 
opinando pela renovação do contrato por mais 45 
annos, comtanto que a companhia se obrigue a 
entregar ao governo, no fim desse prazo, o material 
existente sem nenhuma compensação. 

Eu, Sr. presidente, entendo que semelhante 
prazo é por demais longo. Se, quando iniciou-se nesta 
Côrte o serviço de illuminação a gaz, havia difficuldades 
para que qualquer empreza européa viesse empregar 
aqui seus capitaes nesse serviço, era justo que se 
concedesse o prazo de 25 annos, hoje não ha motivo 
para que, renovando-se o contrato, se estenda o prazo 
a mais 45 annos. 

O senado comprehende que nesse longo 
intervallo podem apparecer melhoramento em relação a 
esse serviço, que tornem, por assim dizer, caduco de 
facto o contrato que se fizer por tão longo tempo. Não 
sou habilitado para indicar quaes serão os 
aperfeiçoamentos que possam apparecer; mas, por 
exemplo, a illuminação electrica, póde daqui ha algum 
tempo estar tão espalhada e ser de producção tão 
barata, que venha substituir em toda à parte a 
illuminação a gaz, hoje usada nesta cidade, em outras 
do Império, e em muitas da Europa e da América. 
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Me parece, por conseguinte, que se deve 

restringir o prazo do contrato. 
Além disto, se eu pudesse ter voto em 

semelhante matéria, isto é, voto decisivo, eu, 
renovando o contrato, havia de impor á companhia a 
condição de empregar no fabrico do gaz matérias 
oleoginosas, artigo de que ha no Brasil tanta 
abundância. 

A companhia allegava ter de comprar carvão de 
pedra na Europa para o fabrico do gaz, e por isso tinha 
de seguir a differença do cambio, não podia cingir-se á 
moeda do paiz, em réis, porque o cambio, o frete dos 
navios oscillava. 

Mas, imposta a cláusula de servir-se à 
companhia de matérias oleoginosas do paiz, de que 
temos tanta abundância, não veríamos importado esse 
carvão de pedra da Europa, e a companhia não poderia 
fixar-se no preço do gaz ao câmbio par de 27. 

Vejo também, Sr. presidente, que surge uma 
nova questão, que é a da legalidade, isto é, ha dúvidas 
sobre se, sem nova autorização legislativa, poder-se-ha 
renovar o contrato para illuminação a gaz da capital do 
Império. Houve uma autorização primitiva do poder 
legislativo, creio que de 1850 ou 1851, para que o 
governo fizesse o contrato. Tem-se muitas vezes usado 
de autorizações primitivas para reformarem-se 
contratos; mas, para obviar este inconveniente, na lei 
de orçamento de 25 de Agosto de 1873, estatuio-se o 
seguinte no art. 19: 

«As autorizações para a creação ou reforma de 
qualquer repartição ou serviço público não terão vigor 
por mais de dous annos, a contar da data da 
promulgação da lei que as decretar. Uma vez 
realizadas serão provisoriamente postas em execução 
e sujeitas á approvação da assembléa geral na sua 
primeira reunião, não podendo ser mais alteradas pelo 
governo. Esta disposição é permanente.» 

E’ a expressão do art. 19 da lei do orçamento de 
1873. Por conseguinte, ha uma disposição permanente, 
determinando que o governo, uma vez usando de uma 
autorização para crear um serviço ou para reformal-o, 
não póde mais usar dessa autorização sem nova 
decretação do poder legislativo. 

Por isto, eu entro em dúvida se o governo póde 
fazer novo contrato para a illuminação a gaz desta 
cidade, sem renovar-se à autorização, que teve em 
1850, porque esta já caducou, em vista desta 
disposição expressa da lei do orçamento de 1873. 

Póde ser que eu esteja em erro, que esse artigo 
não se refira a esse serviço; entretanto, trago esta idéa, 
para auxiliar o governo no estudo da matéria, e para 
que o contrato, que tenha de ser feito, não possa ficar 
sujeito á crítica, principalmente quanto á sua legalidade. 

Eu poderia. Sr. presidente, apresentar contra o 
serviço da illuminação a gaz algumas censuras, mas 
nesta occasião não tenho em vista fazel-o, e sim 
apenas pedir cópias desses documentos. Poderia, por 
exemplo, referir-me á questão da aferição dos 
contadores, que devem estar sujeitos á lei geral das 
aferições, e que, entretanto, não são aferidos, porque a 
companhia não o permitte. Poderia tratar da questão da 
collocação desses contadores, 

que o engenheiro fiscal tem requerido que seja feita em 
sua presença, porque é necessário que esses 
instrumentos estejam bem collocados, que seu nível 
não soffra a menor quebra, afim de que a contagem do 
gaz se faça de um modo justo e recto. Consta-me que a 
companhia não tem admittido a assistência do 
engenheiro fiscal para a collocação desses contadores. 
Mas, como disse, não quero agora entrar nessas 
questões, porque meu fim único é pedir cópias dos 
documentos a que tenho alludido. 

Também peço informações sobre o número de 
Kilometros que percorre, ou terá de percorrer, a linha de 
bonds de Santa Thereza, desde o largo de S. Francisco 
de Paula até as caixas d’água. 

Sr. presidente, tenho, por assim dizer, uma certa 
inclinação por esta companhia nacional, porque vejo o 
sacrifício que ella tem feito para realizar o 
melhoramento necessário (apoiados), e tenho notado 
que no senado, nesta sessão e em sessões anteriores, 
ella tem merecido censuras por parte de alguns 
honrados senadores. 

O SR. ZACARIAS: – Nunca houve aqui censuras 
á empreza; houve censura ao governo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu desejo saber o 
número de Kilometros que ha entre aquelles dous 
pontos, para poder formar um juízo ácerca da questão 
agitada aqui sobre o preço das passagens. 

O honrado senador pela província da Bahia, 
tratando deste assumpto, disse-nos o seguinte (lendo): 
«Mas, é o systema da mesquinhez e da inveja que 
domina! Tem-se medo das grandes companhias, e, 
portanto, reparte-se o bolo, de maneira que ahi se 
encontram os bondinhos Bandeira, Calogeras, Santa 
Thereza e outros, sendo de notar que essas 
companhias, em geral, acham-se em péssimas 
circumstancias financeiras. A companhia opulenta do 
Jardim Botânico teria levado os seus bonds, ha muito 
tempo, á caixa d’água, se não fosse esse sentimento a 
que o orador allude. E’ companhia estrangeira, mas o 
orador confia mais nella para isso do que nas 
nacionaes.» 

Ora, Sr. presidente, eu não posso deixar de 
afastar-me desta opinião do honrado senador. Me 
parece, em primeiro logar, que, por ser nacional, não 
deve esta companhia ser posta á margem assim com 
tanto desdém, julgando-se que unicamente a opulenta 
companhia do Jardim Botânico é que melhor pode 
realizar este serviço. Em segundo logar, comprehende 
facilmente o senado que o que disse o nobre senador 
em relação á multiplicidade de companhias de bonds, é 
inteiramente contrário ás noções as mais simples de 
economia política, pois a concurrencia é uma grande lei 
nesta matéria. O público será tanto melhor servido 
quanto maior fôr o número de companhias a disputarem 
a preferência de passageiros (apoiados). Se para os 
mesmos, ou quasi os mesmos pontos, houver 
differentes companhias de bonds, ellas se esforçarão 
por terem bons carros, bons animaes e hábeis 
conductores, de modo que o serviço se faça com toda a 
regularidade; porque dessa concurrencia das 
companhias é que 
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ha de nascer à regularidade do serviço e o bem estar 
do público. 

A variedade mesmo dos bonds, que o nobre 
senador denominou de Bandeira, Callogeras e Santa 
Thereza, é que podem trazer mais vantagens para o 
público do Rio de Janeiro. 

Deus nos livre, Sr. presidente, que fossemos 
monopolisar nas mãos de uma só companhia, nas 
mãos da opulenta companhia do Jardim Botânico, como 
a chamou o nobre senador, toda á conducção do Rio de 
Janeiro! 

Essa companhia, que já está de posse de uma 
parte importantíssima da cidade, se porventura tivesse 
o monopólio de todas as ruas, inclusive o morro de 
Santa Thereza, havia de impor a lei... 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Como a da 
illuminação a gaz. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...o serviço mal feito, e os 
habitantes do Rio de Janeiro, com razão, queixar-se-
hiam do governo que tivesse entregue á uma só 
companhia toda a conducção urbana. 

Eu, pois, Sr. presidente, preciso de saber 
quantos kilometros a companhia de Santa Thereza, que 
parece um pouco desprotegida, percorre, porque não 
tenho conhecimento deste percurso, com quanto saiba 
que é um pouco longo e que a companhia tem gasto 
muito dinheiro para realizar a ascensão do morro de 
Santa Thereza. 

Não sou inimigo de companhias estrangeiras, 
desejo muito que ellas prosperem entre nós; mas não 
vou ao ponto de dizer que as prefiro ás nacionaes. E’ 
mister, senhores, que, o brasileiro não seja nesta terra 
um pariá, que tendo todos os ônus inclusive o do 
serviço militar, não possa auferir todas as vantagens 
que devem tirar todos em um paiz livre onde existe a 
liberdade do commercio e a permuta livre. 

Neste sentido, tratando o meu nobre collega, 
senador pelo Rio de Janeiro, da questão dos esgotos 
desta cidade, eu tive a audácia de proferir um aparte, 
que foi depois menos fielmente reproduzido pelo 
honrado senador pela província de Minas, visto como, 
alludindo eu ao facto do monopólio, isto é, da 
concessão a companhias únicas, que depois se tornam, 
por assim dizer, soberanas, sendo ellas dirigidas por 
estrangeiros, e sendo os capitaes também estrangeiros, 
disse eu que os inglezes governavam; mas não que nos 
governavam; governavam esta matéria, isto é, esta 
questão de capitaes e emprezas aqui e em toda parte 
do mundo. 

Esta proposição mereceu do honrado senador 
pela Bahia, e do nosso collega pela província de Minas, 
grande estranheza, de sorte que vi-me obrigado a voltar 
á tribuna e explicar meu pensamento. 

Declarei que isso nada tinha de injurioso nem a 
nós, nem á nação britannica, que está á frente do 
progresso e da civilisação: que era um facto econômico, 
fatal mas verdadeiro, a influência dos capitaes. Então, 
para tornar mais claro o meu pensamento, mostrei a 
influência que o capital inglez exerce aqui, como em 
outros muitos logares da Europa e da América, emfim 
do mundo conhecido, onde entram as suas mercadorias 
e a influência do 

seu commercio. Sendo assim, o commercio inglez, até 
certo ponto, regula o câmbio. 

O nobre senador, nessa occasião, querendo 
talvez punir-me da audácia que tive em intrometter-me 
em semelhante discussão (tratava-se da companhia 
City Improvements), dando apenas um aparte quando 
orava meu nobre amigo o honrado senador pelo Rio de 
Janeiro, disse que eu tinha proferido grande paradoxo. 

Eu, Sr. presidente, se quizesse usar do mesmo 
direito que o nobre senador se tem arrogado nestas e 
em outras questões, podia dizer que S. Ex. querendo, 
na questão dos bonds, sustentar o inverso de todos os 
princípios da boa economia política e oppor-se á escola 
da livre concurrencia, tinha proferido um paradoxo. Mas 
não o farei, porque, nas discussões desta casa, 
costumo respeitar os meus nobres collegas, não só em 
suas intenções, mas também em seu caracter distincto 
e em sua capacidade litteraria. 

Eu sou o primeiro a reconhecer a preeminencia 
do nobre senador e sua força para esmagar o orador 
que ora se dirige ao senado; mas S. Ex. não precisava, 
para provar suas forças, dizer que eu proferi grandes 
paradoxos. Sou, porém, obrigado a demonstrar ao 
nobre senador que nessa proposição, como em todas 
as outras, não me afastei da verdade econômica. O 
nobre senador disse que eu apresentasse uma 
autoridade, se quer, tratadista ou simples manual, que 
sustente o que eu disse. 

O senado comprehende que eu, quando declarei 
que o commercio inglez, pela extensão e importância 
de suas transacções, é o regulador do nosso câmbio, 
não tive em vista dizer que os negociantes inglezes 
fabricassem o câmbio, como o alchimista póde fabricar 
um simulacro de ouro, que fosse um novo José 
Balsamo; como o artista póde fabricar o sapato, ou o 
chapéo. Mas elle é quasi o arbitro, nas variadas 
oscillações do câmbio, pela immensidade de seus 
capitaes, pela grandeza de sua indústria e pela 
magnitude de sua navegação. Estão-lhe subordinadas 
todas as relações commerciaes, não só com o Brasil, 
mas também com todas as partes do mundo. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que o câmbio é o 
preço por que se obtém em uma praça o dinheiro que 
se tem de pagar em outra. E’, pois, evidente que a 
nação que, como a Inglaterra, possue immensos 
capitaes accumulados por séculos de trabalho e 
economia, um paiz que, como a Inglaterra, possue uma 
indústria que, com seus productos, inunda quasi 
metade de todos os mercados do mundo, uma potência 
que, como a Inglaterra, possue uma esquadra 
mercante, cuja bandeira apparece em todos os mares, 
essa nação tem por força em si o regulador das 
transacções commerciaes, e portanto do câmbio. 

Eu sei, Sr. presidente, que no câmbio ha muitos 
elementos a serem estudados. O câmbio é interno ou 
externo, certo ou incerto, directo ou indirecto. Onde o 
commercio póde principalmente influir é no câmbio 
incerto ou nominal. 

Mas, Sr. presidente, não sei se o nobre senador 
é sectario da escola daquelles que querem, 
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que a balança commercial seja o único regulador do 
câmbio. Não sei se S. Ex. entende também, como os 
antigos economistas, que a riqueza de uma nação 
consistia em obter a maior somma de ouro, erro fatal 
combatido por Adam Smith, Quesnay e outros 
abalisados physiocratas, a quem tantos serviços deve a 
economia política. Mas a verdade é que desde que o 
câmbio passa a estabelecer-se entre as nações, 
quando as moedas de uma ou de outra não estejam 
depreciadas, porque, se estiverem, um dos elementos 
do câmbio forma-se logo em virtude dessa depreciação, 
apparecem outras circumstancias que com o 
commercio podem influir para aquillo, que os 
economistas chamam câmbio incerto. 

Apresentarei, Sr. presidente, ao honrado 
membro algumas autoridades para que S. Ex. veja que 
não offereci aqui idéas, que não possam ser 
sustentadas. Reconheço que o nobre senador é meu 
mestre nestas questões desde os tempos acadêmicos, 
em que o proclamei sempre como tal; mas permitta S. 
Ex. que o orador, que se dirige ao senado, demonstre 
que não era capaz de apresentar paradoxos. 

Peço permissão para ler um trecho do tratado 
sobre câmbios estrangeiros, escripto por George 
Goschen, abalisado economista inglez, que já foi 
membro do ministério. Disse elle (lendo): 

«Resulta claramente do que acabamos de dizer 
que os câmbios, comtanto que se trate de effeitos á 
vista formulados em uma moeda idêntica, tem 
variações contidas nos limites, que são, na alta, o par e 
mais as despezas de transmissão do numerário, e na 
baixa, o par, menos estas despezas. O curso dos 
câmbios toca raramente, na prática, em um ou outro 
desses limites: elle fluctua entre os dous, porque antes 
que os pontos extremos sejam attingidos, tomam-se 
medidas e combinam-se operações, que fazem nascer 
uma reacção em sentido opposto.» 

Eis aqui um illustre economista dizendo que 
quando o câmbio attinge um certo ponto, tomam-se 
medidas preventivas. Quem toma essas medidas? O 
commercio e não os governos. 

Portanto, o commercio britânico, como mais 
poderoso, tem em suas mãos o câmbio e póde tomar 
medidas para contel-o muitas vezes em seus justos 
limites. 

Apresento ainda ao nobre senador outra opinião, 
a qual se refere á supremacia da Inglaterra neste ponto, 
a sua faculdade reguladora do câmbio, assim como de 
todas as transações commerciaes. 

Assim se exprime o Sr. Macleod nos seus 
elementos de economia política: 

Tomando a Inglaterra como centro, podemos 
considerar que a transmissão do ouro (bullion) para 
ella, ou para fóra della, é influenciada por sete causas 
seguintes: 

1ª O saldo dos pagamentos a se lhe fazer, ou 
que ella tem de fazer. 

2ª Pelo estado dos câmbios estrangeiros. 
3ª Pelo estado da moeda (currency). 
4ª Pelas remessas feitas para o paiz como centro 

commercial da Europa, para solver pagamentos 
devidos a outros paizes. 

5ª Pela segurança política do paiz e de outros 
vizinhos. 

6ª Pelo estado do mercado do dinheiro ou pelas 
taxas de juros comparativos da Inglaterra e dos paizes 
vizinhos. 

7ª Pelas tarifas commerciaes, livres ou 
prohibitivas, do paiz e do estrangeiro, permittindo ou 
prohibindo a importação da manufactura ingleza. 

Eis aqui, portanto, a Inglaterra apresentada como 
centro de todo commercio do mundo, e 
conseqüentemente, de todo metal (bullion). Este paiz, 
assim constituído, não póde, não deve deixar de ter 
uma influência extraordinária nos câmbios. V. Ex. sabe 
como se fazem essas transacções de câmbio brasileiro 
para a Europa. Enviamos para os Estados-Unidos a 
máxima parte da nossa safra de café: e recebemos da 
Inglaterra a mór parte de nossas importações, que 
consiste principalmente em fazendas de algodão, ferro, 
carvão, etc. Como não temos numerário para pagar os 
productos inglezes, e na conformidade da regra 
econômica, que manda que productos se paguem com 
productos, e não dispomos dos que possam ser 
enviados á Inglaterra, a qual possui colônias, que lhe 
produzem assucar, café, etc., tornando-se esse paiz 
quasi que só um entreposto dos nossos gêneros, os 
quaes dalli seguem para o continente, precisamos de 
estabelecer o câmbio indirecto para pagar e salvar 
esses compromissos, e liquidar as nossas contas. 

Faz-se esse pagamento por meio de saques 
cambiaes do Brasil sobre os Estados Unidos, dos 
Estados Unidos sobre Londres, assim como do Brasil 
sobre Londres; de modo que em Londres, a grande 
metrópole ingleza, é que se juntam os saques, que 
chamarei indirectos, e ahi se solvem as dívidas do 
Brasil para com a Inglaterra, assim como as dívidas dos 
americanos do norte para com os negociantes 
brasileiros. E, portanto, Londres, ainda collocada no 
centro; é, por conseguinte, o commercio inglez aquelle 
que póde ter influência sobre o nosso câmbio. 

O nobre senador sabe perfeitamente que, além 
da depreciação da moeda como primeira influenciadora 
na baixa do câmbio, ha o augmento ou diminuição das 
exportações, porquanto, quando o câmbio está 
desfavorável, ha uma incitação natural para exportar, 
porque é muito melhor mandar productos do que tomar 
letras e pagar a taxa do dia; mas que é, Sr. presidente, 
que influencia neste caso? Quem é que determina essa 
operação de augmento das exportações, afim de fazer 
com que o câmbio equilibre-se? E’ o commercio. E qual 
é o commercio entre nós, que dispõe de capitaes e 
póde influir sobre o mercado? E’ o commercio inglez. 

Não sei se estou contrariando a V. Ex., Sr. 
presidente, e ao regimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora. 
O SR. JUNQUEIRA: – Eu tinha ainda algumas 

outras considerações a adduzir; mas como 
naturalmente o honrado senador terá alguma vez de 
tratar desta matéria... 
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O SR. ZACARIAS: – Sem dúvida. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...reservo-me para essa 

occasião, unicamente porque não quero contrariar a V. 
Ex., nem impedir que continue a discussão da lei de 
forças. 

Portanto, eu, bruscamente, paro aqui. 
Vae á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que pelo ministério da agricultura, 

commercio e obras públicas se peçam ao governo: 
1º Cópia do parecer da secção do Império do 

conselho de Estado, em virtude do qual foi resolvido que o 
prazo da duração do contrato com a companhia do gaz 
nesta Côrte fosse extensivo até o anno de 1879. 

2º Cópia da informação do engenheiro fiscal dessa 
empreza com referência ao novo contrato projectado, ou 
prorrogação do actual. 

3º Informação de qual o número de kilometros que 
percorre ou terá de percorrer a linha dos bonds de Santa 
Thereza desde o largo de S. Francisco de Paula até ás 
caixas d’água. 

Paço do senado, 5 de Maio de 1877. – Junqueira. 
Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado. 
Vae á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que se peça ao governo cópia da 

representação de diversos negociantes nacionaes e 
estrangeiros, a que se faz referência no aviso de 2 do 
corrente mez, dirigido pelo ministério da agricultura, 
commercio e obras públicas ao capitão de fragata Barão 
de Teffé, encarregando-o de trabalhos preliminares 
indispensáveis para o arrazamento doa rochedos que 
estorvam a navegação da bahia de Antonina. – Manoel 
Francisco Correia.» 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Foram votadas para ser dirigidas á sancção imperial 

as proposições da câmara dos Srs. deputados do corrente 
anno: 

N. 58, approvando a pensão concedida á baroneza 
de Taquary. 

N. 21, idem ao ex-imperial marinheiro João Acácio. 
 

FORÇAS DE TERRA 
 
Prosseguiu a discussão do art. 1º da proposta do 

poder executivo com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e do senado, fixando as forças de terra para o 
anno financeiro de 1877 – 1878, e não havendo mais 
quem pedisse a palavra encerrou-se a discussão. 

Posto a votos o art. 1º e paragraphos, salvas as 
emendas, foi approvado. 

Foi igualmente approvada a emenda substitutiva da 
outra câmara ao § 2º e ficaram prejudicadas as dos Srs. 
Leitão da Cunha, Paranaguá e Silveira da Motta. 

Seguio-se a discussão do art. 2º e paragraphos da 
proposta. 

O Sr. Saraiva toma a palavra somente para lembrar 
ao senado que os resultados obtidos em relação ao 
voluntariado deram razão ao orador e aos seus amigos, 
quando asseveravam que esse meio de compor o exército 
em tempo de paz era não só efficaz como fácil. 

O orador attribuio a affluencia dos voluntários á 
abolição do castigo corporal, pelo que sempre pugnou o 
partido liberal. 

O que resta a fazer é – augmentar o governo as 
vantagens do voluntariado e substituir por gratificação 
durante alguns mezes depois da baixa do voluntário o 
prazo de terras promettidas nas colônias militares, o que 
tem sido até hoje uma concessão illusoria. 

Por último observa o orador que, se o governo 
augmentar as vantagens do voluntariado e a opposição 
organizar nas parochias associações que tenham por fim 
dar ao exército voluntários, a lei do recrutamento ficará 
morta no que é concernente ao sorteio, e que tanto 
assusta a população: o exemplo que deu na última eleição 
a opposição liberal de Cantagallo deve ser imitado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, á vista do 
que o nobre senador pela Bahia acaba de dizer sobre a 
concessão de prêmios pecuniários aos voluntários do 
exército, que terminam o seu tempo de serviço, sou 
obrigado a tomar parte no debate. 

Lembrarei ao illustre senador que o art. 2º consigna 
alguns prêmios para os voluntários, prêmios que não 
vigoravam ha algum tempo, tendo sido augmentados de 
dous annos para cá. Actualmente, o prêmio é de 400$ para 
os voluntários, e de 500$ para os engajados, havendo um 
augmento de 100$ em cada um destes prêmios, 
porquanto, anteriormente, eram de 300$ para os 
voluntários e de 400$ para os engajados. 

A assembléa geral, portanto, já attendeu a este 
ponto. Além disto, quando o individuo obtem sua baixa, dá-
se-lhe uma data de terras. 

O honrado senador nos disse que era melhor, em 
logar de data de terras, dar-se um prêmio ou uma quantia 
em dinheiro, de forma que os indivíduos, que tivessem sua 
baixa, pudessem durante alguns mezes ter sua 
subsistência segura. 

Ora, observo a S. Ex. que não é mais conveniente 
que essa quantia seja dada ao ex-soldado, ainda que esse 
dinheiro lhe seja um benefício maior do que a data de 
terras, porque, se o ex-soldado é perdulário, trata logo de 
vender essa data de terras, por 50$ ou 100$, e esbanja 
esta quantia, como muitos teem feito, da mesma fórma que 
póde gastar logo a quantia em dinheiro, que o 
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nobre senador julga, que se lhe deve dar de 
preferência. 

Mas não é isso o que nos convém; o que nos 
convém, Sr. presidente, é que esses ex-soldados vão 
estabelecer-se nas colônias militares, vão habitar 
nessas terras, que lhes são concedidas, vão augmentar 
a população nesses pontos das fronteiras, etc. 

O honrado senador voltou a uma questão, que já 
tem sido tratada muitas vezes, isto é, a questão do 
voluntariado. 

Sr. presidente, nós, que defendemos a lei de 26 
de Setembro de 1874, isto é, a lei do alistamento militar 
ou do sorteio militar, como a chamou o Sr. Nabuco de 
Araujo, temos sido victimas de accusação injusta, 
porque aquelles, que a combateram, dizem que nós 
não queríamos o voluntariado. 

Ora, no art. 1º da lei de 26 de Setembro de 1874, 
está consagrado o princípio de que o exército do Brasil 
será composto de voluntários, mas que, na deficiência 
de voluntários, circumstancia que se póde dar, 
proceder-se-ha ao sorteio entre os alistados. 

Como é, pois, que os nobres senadores querem 
para si o privilégio do voluntariado? Parece-me que 
esta argumentação não tem a lisura precisa, se me é 
permittido empregar este termo, porque nós queríamos 
o voluntariado, e tanto o queríamos que estabelecemos 
na lei de 1874, no seu art. 1º, o princípio que acabei de 
citar. 

Como póde dar-se o caso de não haver 
affluencia de voluntários, como não era possível deixar 
o governo sem meios de completar o exército, a lei 
declarou: «na falta, porém, de voluntários, etc.» E’, pois, 
só na falta; se esse recurso – o voluntariado, falhar, é 
que tem logar o sorteio. 

A lei de forças é votada com antecedência de um 
anno; passam-se quatro e seis mezes; sobrevém uma 
circumstancia, que produz uma certa perturbação 
econômica no seio do paiz, uma elevação de salário, e 
o cidadão que tenha gosto para o serviço das armas, e 
podia procural-o, se não achasse outro recurso, vae 
procurar serviço em estabelecimentos agrícolas ou 
industriaes. Nesta hypothese, portanto, é mister que o 
governo tenha os meios precisos para obter a força 
votada pelo parlamento. 

O nosso exército precisa annualmente de um 
contingente de 3 a 4,000 homens, considerando-o 
formado de 15 a 16,000 homens. 

Se houver, pois, uma carestia no salário, uma 
elevação repentina, não é natural que os indivíduos vão 
procurar o exército onde não podem, com o soldo que 
receberem, ganhar tanto como em qualquer 
estabelecimento industrial ou agrícola. 
Conseguintemente, era preciso que, nessa matéria, o 
legislador desse os meios conducentes para obter-se o 
fim desejado, e esses meios são os decretados na lei 
de 26 de Setembro de 1874, isto é, o sorteio. 

O princípio proclamado, o princípio que rege a 
formação da força militar, é o do voluntariado; o sorteio 
vem a ser um meio subsidiário. 

Peço, pois, ao nobre senador pela Bahia que, de 
uma vez por todas, acabemos com essa espécie de 

divergência, dizendo-se: «vós não queríeis os 
voluntários; nós é que o queríamos.» Não; nós também 
quizemos e consignamos esse princípio na lei. 

O SR. SARAIVA: – Não tinham fé. 
O SR. JUNQUEIRA: – No art. 1º da lei 

proclamamos logo esse princípio, e seria uma cousa 
indigna de nós incluirmos na lei qualquer disposição em 
que não tivéssemos fé. Não podíamos prever que 
apparecessem tantos voluntários; não temos a sciencia 
do futuro. 

O SR. SARAIVA: – E’ o que se diz; não tinham 
fé. Escreveram o princípio na lei, porque não podiam 
deixar de escrever. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador deu aqui 
um conselho ao seu partido, digno de ser seguido e que 
mostrou as boas intenções de S. Ex. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Realmente, sendo a lei 

tão benigna e dando cada freguesia, um, dous ou três 
soldados, conforme sua população, é da maior 
conveniência concorrer para que appareçam 
voluntários, o que se póde conseguir por meio de 
módicas gratificações a indivíduos que se prestem ao 
serviço do exército, ficando; assim, as freguezias 
isentas do sorteio, o que é assegurado pela lei de 24 de 
Setembro de 1874. 

Por conseguinte, é muito fácil achar em uma 
freguezia um, dous ou três homens, que tenham 
propensão para o serviço das armas e se apresentem, 
aproveitando o prêmio concedido na lei aos voluntários 
e mais a gratificação dada pelos seus co-parochianos. 
Assim, pelo facto da apresentação desses voluntários, 
ficará nulla, desapparecerá inteiramente a obrigação de 
fazer-se o sorteio em uma freguezia. 

Fique, portanto, estabelecido que a lei do 
alistamento militar consigna o princípio do voluntariado, 
e quanto ao prêmio, não deve elle ser dado em 
dinheiro, como quer o nobre senador, mas sim em 
terras, porque o interesse público exige que aquelles 
que servirem no exército vão habitar nas colônias, vão 
povoar o paiz nessas paragens longínquas, nas 
fronteiras do Amazonas, Matto Grosso, etc. 

O SR. CORREIA: – Quando discuti o art. 1º 
desta proposta, eu disse que, tratando dos demais 
artigos, faria, se me fosse possível, as observações que 
me suggeriram o exame da mesma proposta e a leitura 
do relatório do honrado ministro da guerra. 

O artigo relativo ao preenchimento da força 
militar é um dos que mais devem attrahir a attenção do 
legislador. Estou de accordo com o nobre senador pela 
Bahia, assim como com o meu honrado amigo relator 
da commissão de marinha e guerra, quando entendem 
que devemos empenhar esforços para que o nosso 
exercito se complete sem que pese sobre a população 
senão o sacrifício que for absolutamente indispensável. 
E’ este, quanto a mim, o princípio cardeal que devemos 
aceitar. 
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Acho que o preceito estabelecido na lei de 26 de 

Setembro de 1874, quanto á preferência para a 
composição do exército, é o mais acertado; o 
engajamento e o serviço voluntário. 

Ao serviço dos voluntários propriamente taes 
devemos preferir o engajamento das praças que 
terminarem seu tempo. Se o concurso dos voluntários é 
de muita importância, porque poupa ao paiz o sacrifício 
que impõe o recrutamento, e ainda o sorteio, embora 
em menor escala, o engajamento tem a vantagem de 
reunir ao serviço espontâneo a prática já adquirida no 
officio militar. 

Se é facto que não se póde formar o marinheiro 
da noute para o dia; se o preparo para o serviço naval 
exige tempo, também o soldado de terra não dispensa 
tirocínio, posto que menos longo. 

Se pudermos conseguir que, além dos 
voluntários, avulte o número dos engajados, 
alcançaremos os dous principaes fins a que, em relação 
a este assumpto, nos devemos propôr: o concurso 
voluntário para o serviço do exército, e o 
aproveitamento da prática adquirida nesse serviço. 

Estou satisfeito por ver que, depois da lei de 26 
de Setembro de 1874, cresce tanto o número dos 
voluntários como o dos engajados. 

(O Sr. Duque de Caxias (Presidente do 
Conselho) diz em voz baixa algumas palavras ao 
orador). 

O nobre ministro da guerra faz-me o favor de 
informar que a quarta parte das praças que completam 
o seu tempo continuam no serviço. E’ facto que muito 
depõe em prol das medidas tomadas para animar os 
engajamentos. 

O meu honrado amigo, senador pela Bahia, 
estranhou que eu tivesse mencionado, entre as causas 
que podem ter concorrido para o apparecimento de 
grande número de voluntários, a difficuldade na 
obtenção dos meios de subsistência. 

Eu apontei esta razão entre as outras que o 
nobre senador assignalou. 

Entende S. Ex. que as felizes causas do 
apparecimento de voluntários em número sufficiente, de 
modo que dispensa o sorteio militar, são a extincção do 
castigo corporal, a extincção da classe dos camaradas 
e o accrescimo de vantagens aos voluntários e 
engajados. Eu disse que talvez se pudesse também 
levar em linha de conta a difficuldade em obter os 
meios de subsistência. A meu ver, é um conjuncto de 
causas que produz o facto, que louvo e desejo que 
continue. Se somente tem concorrido para elle as 
causas que o nobre senador indicou, é isso para mim 
motivo de regozijo; mas não estou inhibido de suppor 
que outras causas podem ter também concorrido para a 
transformação completa que sobre este assumpto se 
tem operado no paiz, quando não se queira ligar ao 
facto, agora saliente, causas de natureza transitória. 

Não foi logo em seguida á execução da lei de 26 
de Setembro que o número de voluntários foi tal que 
dispensasse o recrutamento. Esse número começou a 
avultar no período decorrido de 1º de Fevereiro de 1875 
a 30 de Novembro de 1876. Não foi effeito immediato 
da promulgação da lei, talvez porque ainda não havia 
tempo para serem 

devidamente apreciadas em todo o Império as suas 
disposições. 

O Sr. Duque de Caxias (Presidente do Conselho) 
dá um parte. 

O SR. CORREIA: – E o nobre ministro da guerra 
acaba de dizer que a princípio a lei foi mal recebida. 

Sr. presidente, não careço mais disputar para os 
autores da lei de 26 de Setembro o mérito que encerra 
o facto a que me tenho referido; o meu honrado amigo 
senador pela província da Bahia, creio que, nesta parte, 
satisfez completamente o senado como me satisfez a 
mim. 

O honrado senador, o Sr. Saraiva, deseja que se 
augmentem os estímulos para o cidadão concorrer 
voluntariamente ao serviço do exército, e enumerou o 
de uma gratificação pecuniária mensalmente dada ao 
voluntário que termina seu tempo, em substituição á 
concessão de terras em colônias militares ou de 
nacionaes. 

Também quanto a este ponto o meu nobre amigo 
relator da commissão de marinha e guerra demonstrou 
que esse meio não tem o alcance que lhe quer attribuir 
o honrado senador. 

Quando fosse aceita a idéa de conceder 
gratificação aos voluntários que terminarem seu tempo, 
parece que não se devia adoptar o systema proposto 
pelo nobre senador, mas o que já está admittido para o 
abono da gratificação de 400$ que actualmente 
percebem os voluntários. 

Prosseguindo nas minhas observações sobre o 
artigo em discussão, direi que não descubro a razão 
pela qual a concessão de terras aos engajados e 
voluntários se ha de fazer sómente em colônias 
militares ou de nacionaes. Talvez esta limitação 
concorra para o facto assignalado pelo nobre senador o 
Sr. Saraiva, de se ter tornado a concessão quasi 
illusoria. 

Porque os prazos de terra concedidos aos 
engajados e voluntários não hão de sel-o em qualquer 
das colônias do Estado? 

Accresce que, avultando o número de voluntários 
e engajados, maior é a necessidade de meios para 
tornar effectiva a concessão feita pelo legislador. 

Ainda tenho uma questão a propor, e com ella 
terminarei. 

A lei de fixação de forças de 9 de Setembro de 
1874 modificou as disposições relativas ás eximições 
pecuniárias. 

A isenção pecuniária podia dar-se tanto em 
tempo de paz como de guerra. Essa lei limitou-a ao 
tempo de paz. 

Os profissionaes são pela idéa que hoje vigora; 
em tempo de guerra só a substituição. 

Não sei se se deve estabelecer esta distincção, 
com a qual occupei-me na câmara dos deputados. 

Se a eximição pecuniária não fosse admittida em 
caso algum, seria esse um systema invariável digno de 
consideração. 

Mas, admittil-a e limital-a ao tempo de paz, é um 
systema mixto, que, alliviando a autoridade, lança sobre 
o cidadão, em circumstancias apertadas, quando o 
tempo é escasso, o ônus da procura do 
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substituto, que se lhe não impõe quando menos 
vexatório. A quantia por meio da qual se obtem a 
isenção, se é apreciável em tempo de paz, não o é 
menos em tempo de guerra, que tanto se faz com 
soldados como com dinheiro. 

Si sem o soldado a guerra é impossível, sem 
dinheiro ella não se fará, senão em condições muito 
gravosas. 

Suscito, por isso, a idéa de serem modificadas 
do modo mais benigno as disposições relativas á 
isenção pecuniária. 

Quisera, como cidadão, que uma vez que se 
permitte essa isenção, não fosse ella vacillante 
conforme o tempo é de paz ou de guerra. 

Tenho concluído. 
Findo o debate e encerrada a discussão, voltou-

se e foi approvado o art. 2º com os seus paragraphos. 
Tendo dado a hora designada para a 1ª parte da 

ordem do dia, passou-se á segunda. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
REQUERIMENTO DO SR. TEIXEIRA JUNIOR 

 
Continúa a discussão adiada do requerimento do 

Sr. Teixeira Junior para pedirem-se informações aos 
ministérios da agricultura, commercio e obras públicas e 
da fazenda, relativas á Companhia Rio de Janeiro City 
Improvements. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Uma das graves 
questões, Sr. presidente, que assoberbam na 
actualidade as que preoccupam o paiz, é, sem dúvida 
alguma, a que se refere á saúde pública, porque, além 
do bem estar da população, lhe é co-relativa a da 
colonisação, de que depende o futuro do Brasil, pois 
não podemos pensar em chamal-a ao Império, 
emquanto elle gozar na Europa da triste nomeada de 
terra pestilencial, como infelizmente goza. Dahi, 
senhores, deduzo eu a importância da presente 
discussão, como pretendo mostrar ao senado. 

Com effeito, o que nos será lícito deduzir da 
grande e variada discussão, que tem havido entre 
nossas summidades médicas, a respeito deste 
assumpto? E’ sem dúvida que do systema actual de 
esgotos teem resultado graves damnos á saúde 
pública, a ponto, senhores, de até ter elle já sido 
qualificado pelo illustrado presidente da junta de 
hygiene pública como um volcão, que em época mais 
ou menos remota vomitará o terror e as lágrimas entre 
a população desta grande capital! 

Por isso, Sr. presidente, dizia, a meu vêr, muito 
bem o illustrado ministro da fazenda, na occasião em 
que respondeu ao honrado senador pelo Rio de 
Janeiro, autor do requerimento em discussão, que 
cumpria esclarecer a opinião pública a esse respeito e 
procurar de algum modo combater os preconceitos, que 
iam levantando temeroso alarma no seio da população 
da capital do Império. 

Senhores, a questão a que deu logar o 
requerimento do honrado senador pela província do Rio 
de Janeiro, ora em discussão, que é a do systema 
actual de esgotos, é uma questão complexa; devemos 

encaral-a por dous lados muito distinctos: pelo lado do 
systema em si e pelo do modo da execução das obras 
e do respectivo serviço. 

E’ o que ora pretendo fazer. 
Será com effeito o systema actual de esgotos 

desta cidade uma das causas, senão a principal e 
mesmo a única, como ha quem pense, do estado 
insalubre do Rio de Janeiro? 

Ousarei encarar esta grave questão de frente, 
levado pela inteira convicção que tenho de que nenhum 
assumpto deve-nos merecer, a nós representantes da 
nação, mais acurada attenção do que a da saúde 
pública tão profundamente perturbada nesta grande e 
opulenta capital. 

Nesse intuito, procurarei demonstrar hoje, com o 
testemunho de uma autoridade insuspeita, que o estado 
sanitário da cidade do Rio de Janeiro em cousa alguma 
tem peiorado depois que nella funcciona o actual 
systema de esgotos; e, desde que eu conseguir provar 
que, longe do estado sanitário desta cidade ter peiorado 
depois do estabelecimento deste systema, tem antes 
melhorado, terei também provado que contra elle não 
podem levantar-se objecções sérias. E direi desde já, 
Sr. presidente, que não penso do mesmo modo a 
respeito da execução das respectivas obras e do 
serviço; e hei de assignalar defeitos e faltas, que podem 
e teem desacreditado o systema. Mas quem são por 
ellas responsáveis? Não são, certamente, os autores do 
systema nem talvez, até certo ponto, a companhia, e 
menos ainda o engenheiro fiscal do governo perante 
ella; mas sim o próprio governo, quero dizer, os 
differentes ministérios, que se teem succedido de 1864 
até hoje. 

Tenho em mão, Sr. presidente, uma brochura 
publicada em 1872 e intitulada «Esboço histórico das 
epidemias, que teem grassado na cidade do Rio de 
Janeiro desde 1830 até 1870 pelo Dr. José Pereira 
Rego». E’ o actual Sr. Barão de Lavradio, presidente da 
junta de hygiene pública. 

Deste livro, senhores, tirarei as provas da these 
que ha pouco aventurei, devendo o senado 
comprehender que não era possível soccorrer-me á 
autoridade mais competente e insuspeita, embora já 
aqui ouvíssemos do honrado senador pelo Espírito 
Santo, que as opiniões do Sr. de Lavradio são sempre 
volúveis. 

Não sei, Sr. presidente, se as opiniões do illustre 
barão são ou não volúveis; o que sei é que o honrado 
presidente da junta de hygiene pública não se eximirá 
da responsabilidade do que sustentou na obra a que 
me refiro. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que a opinião geral é 
que a cidade do Rio de Janeiro era outr’ora uma cidade 
saudável e que, excepção feita de certas moléstias 
endêmicas, a que não se ligava grande importância, ou 
ao menos cuja tradição não a tem hoje, isenta esteve 
ella sempre das epidemias que hoje a flagellam 
periodicamente, depois do systema actual de esgotos, 
que a veio empestar. 

Pois bem, senhores, contra esta opinião geral, 
que, como outras, assenta em falsa base, opporei eu a 
opinião insuspeita e autorizada do illustre presidente da 
junta de hygiene pública. 
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O systema de esgotos actual, Sr. presidente, 

começou a funccionar no último mez do anno de 1864. 
E’, portanto, óbvio que só dahi em diante deviam fazer-
se sentir seus perniciosos effeitos com relação á saúde 
pública. Quero dizer que só a partir do começo de 1865 
deviam manifestar-se nesta cidade as moléstias, cuja 
causa se quer hoje encontrar naquelle ramo do serviço 
público. Assim, a febre amarella, a febre typhoide, as 
intermittentes com seus differentes typos, só deviam 
flagellar o Rio de Janeiro, ao menos com a gravidade e 
intensidade, que hoje teem, a começar do anno de 
1865. Isto é óbvio. Pois bem; analysemos este livro e 
vejamos o que elle affirma. 

Tratando de noticiar as epidemias, que reinaram 
nos annos de 1830 a 1833, affirma o illustrado Sr. Dr. 
Pereira Rego que, de 1828 a 1834, reinaram com 
intensidade febres perniciosas com pontos de contacto 
com a amarella e peste, e revestindo-se ás vezes da 
fórma typhoide e beliosa. Começaram essas febres em 
Macacú e, invadindo a bahia do Rio, vieram reinar 
nesta cidade. Continuando, senhores, na analyse da 
obra, que tenho em mão, vemos attestadas de modo 
motivado as seguintes epidemias, que aliás não 
excluíam as endemias sempre em acção: 

«Em 1834. De febres remitentes e intermittentes 
com phenomenos ataxicos e adynamicos. Em 1835. De 
cholerina. Em 1836. De febre typhoide.» E aqui 
observarei que actualmente essa moléstia manifesta-se 
apenas por casos esporádicos, deixando de tomar a 
fórma epidêmica. 

Continuemos, porém, na analyse do livro. 
Segundo elle, ao anno de 1837 couberam duas 
epidemias, e, tratando do período de 1839 a 1841, 
pondera que «depois de tantas e tão extensas 
epidemias, algumas das quaes graves, que reinaram no 
período decorrido de 1836 a 1838, ainda assim houve 
em 1841 uma epidemia de gastro-bronchites. 

Aos annos de 1842 a 1843 coube uma epidemia 
de febre typhoide (já segunda.) Ao período de 1844 a 
1848 couberam quatro epidemias! Ao de 1849 a 1850, 
três epidemias, reinando, como também o senado sabe, 
nesse último anno pela primeira vez nesta cidade, que 
ainda não tinha o systema actual de esgotos, a 
mortífera febre amarella. Entretanto que o illustrado 
autor do livro assignala a essas epidemias, entre outras 
causas: «o abandono quasi absoluto em que estava a 
hygiene pública pelo estado deplorável das vallas de 
despejos, das praias e ruas, que constituíam fócos 
perennes de exhalações infectas, tanto mais 
abundantes quanto maior era o calor progressivamente 
crescente.» (Pág. 52 da brochura). 

Concluindo o autor no anno de 1852 o primeiro 
dos dous períodos em que dividiu a sua história, 
pondera que nelle, isto é, em 20 annos, houve nesta 
cidade 23 epidemias! Acho bom que o senado se 
recorde que ainda no fim de tão nefasto período se não 
cogitava, se quer, no systema actual de esgotos! 

Passemos ao segundo período da história, que 
estou consultando. 

Logo no anno de 1851 vejo nelle registrada uma 
epidemia de febre amarella, attribuida pelo autor 

ás mesmas causas, que assignalou ás epidemias do 
anno antecedente. No anno de 1852, continuação da 
febre amarella. A mesma sorte coube ao de 1853. Ao 
anno de 1855 tocou a terrível epidemia do cholera-
morbus. Assevera o autor da brochura e todos nós 
sabemos, que fôra importado o terrível flagello. Ao anno 
de 1857 couberam duas epidemias: de febre amarella e 
de febre typhoide (terceira desta última). Outra 
epidemia de febre amarella, registra a história no anno 
de 1858. E no seguinte, de 1859, diz nos ella que houve 
cinco epidemias differentes! 

«O anno de 1860, diz o illustrado Barão de 
Lavradio que foi um dos mais climatericos deste 
período, depois dos annos de 1850 e 1855; e cuja 
mortalidade de muito se aproximou daquelles, como 
mostra o seguinte quadro: 1850 – 11,192, 1855 – 
11,180, 1860 – 11,018! Este algarismo, continúa o autor 
da memória, a que nunca chegou a mortalidade, 
excepto nas duas grandes epidemias occorridas neste 
período, reconheceu como causas à gravidade de que 
se revestiu então a febre amarella, e a freqüência das 
febres endêmicas e climatericas, que se podem 
considerar reinando também epidemicamente e com tal 
gravidade que o número de suas victimas não ficava 
proporcionalmente muito aquém das produzidas pela 
febre amarella, nos mezes em que se equipararam no 
gráo de freqüência.» 

Seria causa desses desastres no estado 
sanitário a aproximação do systema de esgotos, que, 
aliás, só funccionou de então ha quatro annos? 

No anno de 1861, deram-se poucos casos de 
febre amarella: mas, mesmo assim, registrou o obituário 
annual 247 casos. 

Registra a memória algumas epidemias no anno 
de 1863; e duas em 1864, que ainda não se 
manifestaram sob a influência do actual systema de 
esgotos, que só funcionou no fim desse anno, como já 
tive occasião de dizer. 

Começando em 1865 o regímen dos esgotos, 
notamos na história que tenho em mãos apenas o 
cholera em 1867, e que, segundo affirma o Sr. Barão do 
Lavradio, proveio do Paraguay trazida por praças dalli 
vindas. Circumstancias favoráveis á saúde pública em 
1868, e, finalmente, nova importação da febre amarella, 
provinda de Santiago, onde reinava, e por onde fizera 
escala o navio que aqui a importara, com procedência 
de Genova. Continuação no anno de 1870, último do 2º 
período e da história das epidemias a que tenho 
alludido. 

Conclusão desse período (20 annos) 40 
epidemias, das quaes, é a história que o attesta, 22 no 
decennio de 1851 a 1860 e 18 no decorrido de 1861 a 
1870. Convindo notar que só em cinco annos deste 
decennio funccionou o actual systema de esgotos. 

A’ vista do que acabo de expor, perguntarei; 
haverá alguém que, com perfeito conhecimento de 
causa, possa attribuir o estado mórbido desta grande 
cidade ao systema actual de esgotos? 

Não, senhores. As causas desse deplorável 
estado devem ser outras; e o próprio autor da obra as 
assignala. 

Entretanto, apezar dessa autoridade e da 
notoriedade dos factos, registrados na história, que 
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acabei de consultar, é ainda opinião geral que ao 
systema actual de esgotos deve o Rio de Janeiro o seu 
máo estar pelo que diz respeito á saúde de seus 
habitantes! 

Apparece uma epidemia de febre amarella no 
Rio de Janeiro, reproduzem-se os casos de febre 
typhoide e de febre perniciosa e são os esgotos a 
causa! Mas como, pergunto eu, se sempre aqui houve 
todas essas moléstias, e em maior escala e com 
caracter epidêmico, que algumas dellas hoje não tem, 
antes do estabelecimento desse systema? E’ preciso, 
pois, convir em que outras são as causas desse 
lamentável estado de cousas, e não ir escaval-as nos 
encanamentos da Companhia City Improvements. 

As causas, senhores, que são de ha muito tempo 
permanentes, que ainda perduram, estão assignaladas 
nesta mesma obra e são attestadas por boas 
autoridades; são os pântanos que circundam a cidade 
do Rio de Janeiro; são as immundicies que ainda se 
encontram em muitos logares della; são esses antros 
chamados vulgarmente cortiços: em summa é a 
ausência completa de polícia municipal. 

Ahi é que se devem ir procurar as causas dessas 
moléstias, quando alguma dellas não tiver sido 
importada, porque são causas que não só existiam 
quando semelhantes moléstias flagellavam outr’ora a 
população desta cidade, como continuam, preexistem 
da mesma fórma. 

Eu já ouvi nesta casa, e, permitta o honrado 
senador pelo Espírito Santo que lhe diga, com summa 
estranheza, que era uma inutilidade o desseccamento 
de pântanos, porque não eram elles que produziam as 
febres, que flagellavam o Rio de Janeiro. 

O SR. JOBIM: – Não disse que era inutilidade; 
disse que o mal não vem dahi; a prova é que, se 
proviesse disso, muita gente, que está trabalhando no 
Aterrado, morreria de febre amarella, e nenhum ainda 
morreu. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Donde vem 
então? 

O SR. JOBIM: – Donde vem a bexiga? 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex., como 

autoridade competente na matéria, ha de 
comprehender que o assumpto em discussão é da 
maior importância. 

Trata-se, senhores, de nada menos do que de 
dar á cidade do Rio de Janeiro, que na Europa, como o 
senado sabe, é o Brasil, melhoramentos que a tornem 
salubre, destruindo as causas da sua insalubridade. 
Assim, ha necessidade imperiosa de estudarmos 
sériamente esta questão, porque este estado de cousas 
não póde continuar, não deve continuar a ir como vae. 

Quanto a mim, apezar do espírito de economia, 
que me domina, dos protestos que tenho feito de 
concorrer para grandes córtes nas nossas despezas, 
darei sempre de bom grado meu voto para toda 
despeza, que o governo tiver de fazer para conseguir 
aquelle grande desideratum, porque entendo que é um 
serviço acerca do qual não póde haver economia. 

Entretanto, se o nobre senador pela província do 
Espírito Santo e seus collegas não assignalarem as 
causas do estado mórbido do Rio de Janeiro, para que 
sejam combatidas com efficacia, não havemos de ser 
nós, leigos na matéria, que o havemos de fazer. 

O SR. JOBIM: – Teem sido assignaladas muitas 
vezes; não querem acreditar; não faz conta. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – O honrado 
senador disse-nos, por exemplo, que os pântanos... 

O SR. JOBIM: – Nunca disse que eram os 
pântanos; disse que elles não teem nada com a febre 
amarella; sempre o disse. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas o honrado 
senador ha de permittir que lhe diga que não devemos 
tratar unicamente de debellar a febre amarella; o 
Senado sabe que, independentemente desta epidemia, 
reinam periodicamente e de modo grave nesta cidade 
as febres intermittentes de todos os typos: basta pegar 
no obituário diário para verificar este facto. 

Eu não posso, sem oppor pelo menos alguma 
objecção, acreditar que as febres perniciosas, por 
exemplo, que actuam nesta cidade, que tantas victimas 
aqui fazem em todo anno, principalmente no verão, não 
tenham sua origem nos pântanos, que circundam a 
cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. JOBIM: – Febre perniciosa é uma cousa e 
febre amarela é outra. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas agora estou 
tratando da febre perniciosa, pedindo licença para 
combater a opinião do honrado senador, que aqui nos 
disse que o dessecamento de pântanos era questão 
que não tinha a importância que se lhe queria dar. 

O SR. JOBIM: – E’ verdade; para a febre 
amarella não tem. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas tem-a para a 
febre perniciosa, que, como V. Ex. sabe melhor que eu, 
tem, como paludosa que é, sua origem nos pântanos, 
nas matérias vegetaes em decomposição. 

O honrado senador deve concordar em que a 
febre intermittente, que é moléstia endêmica no Rio de 
Janeiro, não tem outro berço senão os pântanos, que 
circundam esta cidade. Por conseqüência, acho que é 
dever do governo imperial acabar com estes fócos de 
infecção, que aqui existem; proposição esta que, aliás, 
foi contestada pelo honrado membro. 

E’ disto que ora me queixo, porque entendo que 
a voz autorizada do honrado membro devia auxiliar-me 
neste empenho e não contrariar-me. 

O SR. JOBIM: – Os pântanos nada teem com a 
febre amarella, cuja causa é muito differente. Tenho 
sempre explicado muito claramente o meu pensamento. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. ha de 
permittir que lhe diga que convém discutirmos com 
calma esta questão, que, repito e não deixarei de 
repetir, é da maior importância. Não se discute com 
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enfado, ao correr, uma questão desta ordem, que entende 
com o que o paiz tem de mais caro, com a saúde pública, 
e por isso com a sua colonisação, da qual depende o 
futuro deste Império, porque, desenganemo-nos, não 
teremos colonisação emquanto tivermos na Europa o 
conceito que temos, isto é, de terra pesteada. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Esta é a questão. 
O nobre ministro da agricultura não é membro desta 

casa, nem o é o nobre ministro do Império, por cuja 
repartição corre este grave assumpto; mas felizmente está 
presente o nobre ministro de estrangeiros, que tem a 
bondade de ouvir-me, e por conseguinte está presente o 
governo, a quem aconselho que cuide seriamente em dar 
cabo, sem attender a despezas nem esforços, de todos os 
fócos de infecção, que existem na cidade do Rio de 
Janeiro, e sendo um delles, sem dúvida, essa quantidade 
de pântanos, que ainda aqui vemos. 

Eu peço permissão ao nobre senador pela província 
do Espírito Santo para afastar-me, neste ponto, de S. Ex., 
porque mais de uma vez, tenho lhe ouvido aqui dizer que o 
desseccamento de pântanos é uma questão de pouca 
importância. 

Não, senhores; é questão da maior importância, e 
eu, como representante da nação, chamo para ella a 
acurada attenção do governo imperial, para que, sem olhar 
a despezas, nem a fadigas, dê cabo desses fócos de 
infecção e de miasmas, que empestam esta grande 
capital, porque, repito, se os pântanos, como diz o nobre 
senador pela província do Espírito Santo, não são causa 
da febre amarella, são causa de outras febres não menos 
graves, que flagellam a capital do Império: as febres 
perniciosas, por exemplo, são das mais graves, que 
affligem a humanidade, e pelo menos a essas ha de o 
nobre senador pelo Espírito Santo dar berço nos pântanos, 
que aqui temos, porque as febres intermittentes de todos 
os typos, as perniciosas, as remittentes biliosas... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – As paludosas. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...todas as febres 

palustres, emfim, teem sua origem justamente nos 
pântanos, onde existem matérias vegetaes em 
decomposição, assim como a febre typhoide tem sua 
origem nas matérias orgânicas animaes putrefactas. 

E’ tempo, Sr. presidente, de considerar eu o 
assumpto em discussão pela sua segunda face: a 
execução das obras e do serviço. Entretanto, o senado 
permittir-me-ha que, antes de fazel-o, eu deixe consignado 
no meu discurso duas opiniões valiosas sobre o systema 
de esgotos actual. 

Ouçamos o illustrado professor da escola de 
medicina Dr. Torres Homem: 

«Não julgueis que sou adverso a essa brilhante 
conquista do progresso; que considero um tal systema 
como contrário aos preceitos da boa hygiene; não, 
senhores; longe de mim semelhante pensamento; estou 
intimamente convencido de que a companhia City 
Improvements prestará um relevante serviço á salubridade 
pública, se o systema que ella 

 
 

 

adoptou fôr executado de um modo completo em todas as 
suas partes, etc.»; e mais adiante reconhece-se o 
verdadeiro pezar de que se acha possuído por ver a 
necessidade das desobstrucções, nas seguintes palavras: 

«Disponha a companhia da quantidade de água 
que lhe é necessária; attenda o governo para esta 
importante cláusula do contracto, que com ella fez e desde 
logo ficarão sanadas todas as difficuldades, removidos 
todos os inconvenientes e extincta a nocividade que 
reconheço no systema, tal qual como tem sido adoptado.» 

Agora o próprio Sr. Barão de Lavradio. Eis o que 
disse em um seu relatório de 1866: 

«Ninguém acreditará, e, entretanto, é uma verdade 
intuitiva, o facto que vou referir, e vem a ser que a cidade 
do Rio de Janeiro não tem soffrido abalos profundos em 
seu estado sanitário, apezar do revolvimento de todas as 
suas ruas e praças pelas obras da nova companhia de 
esgotos e das excavações profundas que se fizeram por 
toda a parte, excavações, algumas das quaes feitas em 
terrenos que serviram de cemitérios nos primeiros tempos 
de sua fundação, etc.» 

E a este respeito de revolvimento de terras, a que 
allude o Sr. Barão de Lavradio, seja-me ainda permittido 
addir no meu discurso uma prova eloqüente de que 
semelhante revolvimento em cousa alguma contribuiu para 
augmentar uma das epidemias da febre amarella, que aqui 
houve em um dos passados annos. 

Argüida por isso a companhia, eis o que disse o 
illustrado engenheiro fiscal do governo, em uma 
informação prestada ao mesmo governo: 

«Compulsando a estatística da mortalidade no 1º e 
2º districtos da companhia no anno de 1872, vê-se que as 
ruas que forneceram maior número de victimas, foram: 

 
Rua Nova do Príncipe.............................................. 90 
Rua da Saúde........................................................... 86 
Rua Formosa............................................................ 79 
Rua de S. Pedro....................................................... 60 
Rua da Imperatriz..................................................... 58 
Rua do Hospício....................................................... 50 
Rua do Conde d’Eu.................................................. 57 
Rua da Alfândega..................................................... 53 
Rua do Sabão........................................................... 51 
Rua da Uruguayana................................................. 49 

 
Examinando agora a estatística da abertura das 

ruas durante o mesmo anno de 1872, vê-se que nas ruas 
acima, onde a mortalidade foi maior, os concertos foram os 
seguintes: 

 
Rua Nova do Príncipe.............................................. 0 
Rua da Saúde........................................................... 6 
Rua Formosa............................................................ 1 
Rua de S. Pedro....................................................... 0 
Rua da Imperatriz..................................................... 3 
Rua do Hospício....................................................... 0 
Rua do Conde d’Eu.................................................. 1 
Rua da Alfândega..................................................... 1 
Rua do Sabão........................................................... 0 
Rua Uruguayana...................................................... 0  
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Depois de tudo quanto acabo de expor ao 

senado, com provas irrecusáveis, haverá ainda alguém, 
Sr. presidente, que sustente que á companhia City 
Improvements, deve esta cidade exclusivamente seu 
estado mórbido? Não é possível. 

Entrarei agora na segunda parte do assumpto 
em discussão – o modo de execução das obras e do 
serviço do systema de esgotos, – e começarei, Sr. 
presidente, pedindo licença ao senado para ler um 
tópico da obra de um dos mais distinctos hygienistas 
europeus, que se tem dedicado ao estudo da 
especialidade de que tratamos, o Sr. J. B. Fonssagrive, 
no seu excellente tratado intitulado Hygiene e 
saneamento das cidades. 

Diz este distincto escriptor (lendo): 
«Saneamento dos esgotos. As condições de boa 

construcção, concebe-se, são indispensáveis ao 
respectivo serviço para que tenham valor. Assim é que 
os cuidados os mais assíduos, a hygiene a mais 
racional, não poderiam aproveitar ao organismo 
humano em luta com os vícios constitucionaes, ou 
orgânicos. Dimensões convenientes, bons materiaes de 
construcção, que garantam a impermeabilidade do 
esgoto, principalmente da sua base; declive sufficiente; 
ramaes bem feitos, são condições essenciaes a uma 
boa construcção dos esgotos. As condições de um 
serviço regular são: 1ª, a lavagem do esgoto; 2ª, 
limpeza do fundo; 3ª, a desinfecção e a ventilação do 
esgoto.» 

Guardar-se-ião todos estes preceitos na 
construcção das obras do esgoto desta cidade? 
guardar-se-hão os que dizem respeito ao respectivo 
serviço? 

Não hesito em responder pela negativa, pelo 
menos quanto á segunda parte. Entretanto, desde que 
o governo imperial resolveu, em 1864, autorizar o 
estabelecimento nesta capital deste systema de 
esgotos, era conseqüência verificar por seus fiscaes e 
engenheiros se se tinham guardado essas condições 
exigidas pela sciencia. 

E’ verdade que o parecer da commissão 
nomeada pelo governo em 1864, para examinar o 
districto chamado de ensaio, diz que se guardaram 
todas essas condições; entretanto, principiou a 
funccionar o systema, e a pratica foi demonstrando que 
a principal condição, que é a água, nunca foi observada 
quanto aos esgotos do Rio de Janeiro. 

Era desnecessário demonstrar que aqui se dá 
esta grande falta, com a qual luta o systema de esgotos 
desta cidade; seguindo, porém, o parecer do honrado 
senador por Minas, o Sr. Visconde de Abaeté, isto é, 
querendo trazer logo a prova apoz a proposição, 
mostrarei, com um documento authentico, que aos 
esgotos do Rio de Janeiro falta uma condição 
essencial, que é a água. Aqui está o relatório do 
engenheiro fiscal do governo perante aquella 
companhia, a quem o Sr. ministro da agricultura 
mandou ouvir sobre o relatório que á academia de 
medicina havia apresentado o Sr. Barão de Lavradio. 

Depois de lembrar o distincto engenheiro 
algumas providências que lhe parecem essenciaes para 
o bom funccionamento dos esgotos, diz o seguinte: 

Além dessas, outras medidas, porém, exigem 

esforços maiores e são dependentes da acção directa 
do governo geral. Para essas, não poderá V. Ex. deixar 
de reconhecer a impotência da repartição, a qual um só 
dia não tem cessado de pedil-as a bem da salubridade 
pública. 

Nos relatórios annuaes, em trabalhos especiaes, 
em informações diárias encontrará V. Ex. as 
verdadeiras medidas que devem ser tomadas, «não 
para apagar as cratéras desse vulcão, que mais cedo 
ou mais tarde vomitará o terror e o pranto sobre toda a 
população desta cidade, segundo pensa o illustre 
presidente da junta de hygiene, mas para offerecer ao 
mundo civilisado um typo de systema de esgotos no 
qual todas as condições technicas, de salubridade, de 
commodidade e economia foram attendidas. E’ para 
esse fim que devem entre nós concorrer os esforços 
dos homens da sciencia e não para o extermínio de um 
melhoramento sanitário, com essas explosões de 
saudosas recordações do passado, inexactas 
apprehensões do presente e infundadas previsões do 
futuro.» 

Em outro logar diz elle, referindo-se ao honrado 
Barão de Lavradio: 

«S. S. Devia antes unir seus esforços aos meus 
para conseguirmos do governo imperial que trate dessa 
magna questão d’água quanto antes, do que servir-se 
desses meios indirectos, que poucos resultados 
produzem.» 

Mas adiante diz ainda: 
«Se o governo imperial, como é provável, se 

occupa dessa importante questão, sem dúvida que será 
preferível attender-se logo a essa lacuna no serviço dos 
esgotos; se, porém, pretende adiar, então será 
necessário tomar já qualquer resolução: ou fornecel-a, 
se porventura corre-lhe esse dever, ou compellir a 
companhia, se no seu contrato existe qualquer cláusula 
que possa corroborar esse direito.» 

Ora, senhores, á vista disto, devemos concluir 
que ao systema de esgotos no Rio de Janeiro falta à 
condição essencial, a primeira de todas, que é a água, 
e devemos concluir mais que contra tamanha falta o 
engenheiro fiscal do governo perante a companhia tem 
reclamado constantemente. 

Eu não quero entrar agora na questão do 
abastecimento de água a cidade do Rio de Janeiro, 
que, como V. Ex. sabe, Sr. presidente, occupa ha tanto 
tempo a attenção do governo e do parlamento. 

Mas o que digo, e no que insisto, é que o 
governo deve tratar, de preferência, de dar água aos 
esgotos do Rio de Janeiro, porque é impossível 
conceber a existência de semelhante systema sem esta 
condição essencial. As outras condições exigidas pelo 
Sr. Fonssagrives também são contestadas por alguns 
no systema de esgotos do Rio de Janeiro. Ha quem 
conteste que elles tenham, principalmente em certos 
pontos centraes da cidade, o necessário declive, e ha 
também quem affirme que o material empregado na 
construcção dos encanamentos não tem a 
impermeabilidade, que exige a sciencia, porque dizem 
que são tijollos porosos por onde se escapa uma 
grande porção de gazes, que vem envenenar a 
atmosphera. 

 



Annaes do Senado                                                                        94 
 
UMA VOZ: – Então a culpa é do governo. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sem dúvida; e eu 

já disse que, se do systema actual de esgotos do Rio 
de Janeiro póde resultar algum damno para a 
salubridade, a culpa foi sem dúvida do ministro que em 
1864 aceitou o districto chamado de ensaio, porque 
devia ter consultado os profissionaes, e não consentir 
que o systema começasse a funccionar tão 
imperfeitamente, como dizem que começou. 

Mas, Sr. presidente, eu faço estas últimas 
considerações para chegar á seguinte conclusão: 

O actual ministério foi argüido pelo honrado 
senador pelo Rio de Janeiro por ter permittido que o 
systema se prolongasse pelos bairros de Botafogo e S. 
Christovão. 

Sinto não poder acompanhar o honrado senador 
nesta censura. Entendo que o governo não devia privar 
aquelles bairros, que pagam o imposto como os outros, 
de um melhoramento reconhecido pela sciencia, uma 
vez que seja executado com todas as regras e todos os 
melhoramentos desejáveis, e que, mesmo máo, sempre 
é melhor do que aquillo que tínhamos; porque ao que 
então havia devemos attribuir as epidemias immensas 
que grassavam nesta cidade, e que hoje se teem 
modificado, pois que as febres typhoides, 
principalmente hoje, não se manifestam aqui com 
caracter epidêmico, como aconteceu em 1842 e em 
outros annos; há alguns casos exporadicos, isolados, 
porém nunca com o caracter epidêmico como out’rora. 

Mas, voltando á questão, não acompanharei o 
honrado senador na censura que fez ao governo, por 
ter autorizado este prolongamento de encanamentos. 
Era seu dever fazel-o, desde que os habitantes de 
Botafogo e S. Christovão o exigiam, e desde que elles 
estavam sujeitos aos mesmos ônus pecuniários, que 
pesavam sobre os que já gozavam deste 
melhoramento. 

O que convém e que eu peço ao governo, por 
intermédio do honrado Sr. ministro de estrangeiros, que 
me ouve, é que na execução das obras novas lhe 
preste a attenção que não deram ás antigas seus 
antecessores. Os honrados ministros munam seus 
engenheiros de instrucções taes que, desenvolvendo 
uma vigilância assídua, constante exame, verifiquem se 
nas obras, que se tem de fazer em Botafogo e S. 
Christovão, são corrigidos os defeitos actuaes. Esta é 
que é a questão, porque, se o governo conseguir que 
nessas obras fiquem remediados os defeitos que 
existem actualmente, terá, certamente, prestado um 
grande serviço ao público. 

Creio, portanto, Sr. presidente, ter demonstrado 
as duas theses, que enunciei, isto é, que o estado 
mórbido da cidade do Rio de Janeiro não é hoje peior 
do que antes do systema de esgotos, e que, ao 
contrário, tem melhorado, porquanto está provado que 
ás novas invasões da febre amarella devem-se attribuir 
a importação, e não a causas locaes, se é que 
podemos formar um juízo no meio deste torvelhinho de 
opiniões e dizeres dos nossos mestres na sciencia 
médica, que nos recordam a máxima de Plínio: Soli 
certi nihil esse certum. 

O honrado ex-ministro do Império, cujas 
intenções 

a esse respeito, como a todos os outros, eu não ousarei 
contestar, pois estou persuadido de que S. Ex. 
procedeu sempre com a melhor vontade de acertar, foi 
infelicíssimo no assumpto – saúde pública. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Basta que 
reconheça que minhas intenções foram boas. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas V. Ex. foi 
infelicíssimo, esta é a verdade, e a recordo para chamar 
sobre este importante ramo do serviço público a 
attenção do actual Sr. ministro do Império. 

O que fez o nobre ex-ministro? Nomeou uma 
grande commissão para dizer sobre o estado de 
salubridade do Rio de Janeiro, e indicar as providências 
que se deviam tomar, recommendando urgência. A 
commissão deu um longo parecer, o honrado ex-
ministro o guardou por algum tempo, depois nomeou 
uma segunda commissão para dizer sobre o parecer da 
primeira, notando-se que nessa segunda commissão 
entraram médicos, que já tinham feito parte da primeira. 
Esta segunda commissão deu seu parecer com 
urgência, e o nobre ex-ministro, depois de algum 
tempo, expediu um longo regulamento. 

O que presenciamos a este respeito? Foi que 
alguns membros da segunda commissão vieram á 
imprensa e reclamaram contra as principaes 
disposições do regulamento, como não indicadas por 
elles, e entre outras razões, que deram, ha a seguinte, 
para a qual chamo muito particularmente a attenção do 
honrado ministro de estrangeiros, que me ouve (lendo): 
«E os cortiços actuaes, que ahi ficam sem o 
saneamento, que a commissão propoz por meio do 
primeiro projecto?» 

E note o senado que a respeito de cortiços, 
quando rebentou a epidemia de febre amarella em 
1875, o Jornal do Commercio, em artigo editorial, 
designou o cortiço com o nome da rua, com o seu 
número, com o nome das victimas, para demonstrar 
que os primeiros casos de febre amarella, que se 
manifestaram na capital, tinham sahido desse cortiço, 
creio que da rua do Rezende. 

Que providências, porém, Sr. presidente, tem 
dado o governo a respeito de cortiços? Teem sido 
negativas, porque, em vez de acabar com os cortiços 
ou, pelo menos, regularizar e methodizar o estado 
actual dos que existem, consente na edificação de 
novos no centro da cidade! Quem passar pelo Cattete e 
attender para o lado esquerdo verá ultimado, de ha 
mezes para cá, um grande cortiço. Quem passar pelo 
aristocrático o saudável bairro das Larangeiras, ha de 
ver mais de um cortiço em construcção. Diga-me V. Ex., 
Sr. presidente, é possível admittir-se que o governo 
deste paiz tenha olhado seriamente para este 
importante assumpto do serviço público, consentindo 
até na continuação de abusos desta natureza? por que 
não tem dado providências enérgicas? 

A este respeito eu me dirijo, em nome da 
população desta cidade, ao governo, porque nada 
posso esperar da IIIma. câmara municipal, a quem, 
naturalmente, competiria providenciar a respeito. Mas, 
infelizmente, a história dos últimos tempos, com 
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relação a essa illustre corporação, é bem conhecida. 
Portanto, é muito natural que não esperemos 
providências da câmara. Recorro, pois, ao governo. 

Porque não tem o governo attendido a esse 
assumpto, exigindo o cumprimento das posturas? Diz a 
opinião pública que é porque os cortiços pertencem a 
pessoas altamente collocadas na nossa sociedade! 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – E’ porque a questão não é tão fácil de 
resolver; entende com o direito de propriedade. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Esta observação 
teria, quando muito, cabimento, a respeito dos cortiços 
existentes: mas quanto aos novos, em cuja construcção 
se tem consentido? 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Sua edificação está sujeita á 
edilidade. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. sabe que a 
Illma. câmara municipal por si não tem podido ou não 
tem querido cumprir este importante dever: é mister, 
pois, que o governo com os meios á sua disposição, 
lembre a câmara ou a obrigue, se fôr necessário, a 
cumpril-as. 

Lembro-me, Sr. presidente, de ter lido que a 
imprensa accusava a existência de um cortiço em 
construcção no largo da Guarda Velha, pedindo 
providências com insistência sobre o assumpto. 

A câmara municipal recommendou ao seu 
engenheiro que examinasse a questão. 

O engenheiro apresentou parecer, do qual, em 
resumo, consta que, com effeito, existia um cortiço no 
logar indicado pela imprensa, mas que a câmara não 
podia ter acção sobre elle por ser construído, não na 
frente da rua, mas no interior de terreno! Isto é razão, 
Sr. presidente? 

A ser ella aceita não devemos esperar mais 
providências a respeito de cortiços, porque nenhum é 
feito na frente das ruas; todos, inclusive o do Cattete e 
o das Larangeiras, teem uma apparencia exterior 
conforme as posturas municipaes, hombreiras e arcos 
de cantaria etc., de maneira que quem passa não sabe 
se alli está um cortiço com todo o cortejo de 
inconvenientes que elles contém! 

Se, portanto, as posturas actuaes não são 
bastantes, urge que outras se promulguem, 
providenciando a respeito de cortiços no interior dos 
terrenos. 

Direi, finalmente, algumas palavras acerca do 
canal do Mangue da Cidade Nova, em que tocou o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

Seria preciso muito tempo para ler o que se tem 
escripto a respeito desse canal: folhetos, memórias, 
pareceres publicados nos jornaes, sendo certo que 
todos demonstram que alli se acha uma das causas da 
insalubridade desta capital. 

As providências lembradas pela commissão 
nomeada pelo governo, foram executadas em parte, 
mas não no que tinha de essencial. Para isto chamo a 
attenção dos nobres ministros. V. Ex., Sr. presidente, 
sabe que ha duas opiniões: ou aterrar, ou conservar o 
canal. Uma das commissões nomeadas foi de parecer 
que se aterrasse o canal e se fizesse um boulevard, 
que partisse da raiz da serra da Tijuca 

até o mar, passando pela rua do Sabão das cidades 
nova e velha. Era uma utopia que foi posta de parte, 
aceitando-se a idéa da conservação do canal, mas 
sendo prolongado até o mar, porque de outra sorte 
seria um desperdício de dinheiro, visto que, limpando-
se hoje o canal, daqui ha seis mezes estará entulhado 
desde que o fluxo e refluxo das marés vivas não 
actuarem directamente nelle. 

Diz o nobre ministro que trata-se disto. Só se é 
pelo ministério actual, porque o que fez o Sr. José 
Bento limitou-se ao contrato celebrado com o 
emprezario, que se occupa só em desobstruir o canal, e 
pôr-lhe um gradil de ferro de um e outro lado e arborizar 
as margens. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Deve-se começar por ahi; é o mais 
urgente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Entendo que o 
complemento deve seguir immediatamente o principal, 
porque, se assim não for, o que se está fazendo hoje se 
ha de perder amanhã, ficando o canal entupido de 
novo. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Havendo conservação, não se perde. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Portanto, minha 
opinião a este respeito é que o governo não deve 
abandonar a idéa de prolongar o canal até o mar. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – A despeza é grande. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Applique-se ao 
canal o producto da venda do Independência... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Recapitulando, Sr. 
presidente, tudo quanto tenho exposto, direi: 

Que o systema actual de esgotos da cidade do 
Rio de Janeiro não póde, por modo algum, ser 
condemnado, porque as estatísticas demonstram que o 
estado de insalubridade desta capital data do século 
passado e dos annos subseqüentes, em que era muito 
mais grave do que actualmente. 

Que a execução do serviço dos esgotos contém 
imperfeições, que cumpre remediarem-se, o que, sendo 
talvez difficilimo nas obras existentes, póde-se muito 
bem conseguir nas que se vão emprehender no 
prolongamento do systema para os bairros de Botafogo 
e S. Christovão, e a cujo respeito deve o governo 
prestar a maior attenção, como eu já disse, afim de 
evitar que se introduzam alli os defeitos das obras 
actuaes. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Hão de ser 
construídos conforme o contrato, que já está feito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O rio do Ouro 
dá para tudo... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Se em 1864 
tivéssemos pensado em que não podíamos dar água 
em abundância ao actual systema de esgotos, teria sido 
melhor não adoptal-o; e infelizmente está provado com 
as próprias reclamações do illustrado engenheiro fiscal 
do governo junto á companhia, que ella não dispõe de 
água alguma para a indispensável lavagem dos 
encanamentos. 

Tinha o governo a princípio concedido creio que 
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umas trinta pennas d’água á companhia, e estas 
mesmas lhe foram tiradas em um anno que houve uma 
grande secca no Rio de Janeiro, não sei se durante o 
ministério do honrado ministro hoje de estrangeiros, de 
maneira que a companhia diz: «Não tenho água, o 
governo obrigou-se a dal-a e não m’a dá, por 
conseqüência não sou responsável pelos defeitos da 
execução do systema!» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Conta com as 
águas do rio Ouro. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Já vê, portanto, o 
nobre senador pela província do Rio de Janeiro que a 
respeito de seu requerimento e de suas opiniões, faço 
uma distincção: entendo que o systema não póde ser 
atacado, mas que o serviço tem sido executado, 
segundo consta de documentos officiaes e de 
reclamações quasi quotidianas, com taes imperfeições, 
que deve o governo prestar sua esclarecida attenção a 
esse ramo do serviço com a maior solicitude. Eu invoco 
a attenção do governo para este assumpto, e espero 
que as providências não se farão esperar para 
conseguirmos tão elevado resultado, qual o de melhorar 
as condições sanitárias desta grande capital. 

Tenho concluído. 
O SR. JOBIM: – Sr. presidente, questões desta 

natureza não podem ser discutidas no senado com 
proveito algum. E’ preciso um estudo muito especial 
para se poder assignalar às causas das moléstias. O 
que vemos geralmente entre os médicos, prova o que 
acabo de dizer; elles estão em completo desaccordo, e 
isto é que tem trazido o governo em uma continua 
oscillação. Elles não teem opinião fixa e decidida, 
porque não teem estudado sufficientemente a matéria. 
Se a tivessem estudado, não estariam constantemente 
cahindo no sophisma do causa pro causa. 

A febre amarella não tem nada com pântanos 
nem com as immundicies, tenho eu dito um milhão de 
vezes; e os médicos atiram-se para as immundicies 
(riso), porque parece que nesse lado elles teem mais 
descanso do que se fizessem o que é preciso para 
combater realmente as moléstias. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Por que não 
estudam? A elles compete resolver a questão. 

O SR. JOBIM: – Por que é que muita gente não 
sabe nada? E’ porque não quer aprender 

Bastava que nossos médicos estudassem o que 
teem dito e reconhecido os homens de primeira ordem 
do mundo scientifico; bastava que recorressem ao que 
disse ultimamente um congresso de Vienna, composto 
de grande número de médicos de uma instrucção 
abalisadissima. 

A febre amarella é uma moléstia contagiosa, e 
nossos médicos não distinguem o que é contágio, 
porque não sabem pathologia geral. Além disso, o 
diagnóstico, que se faz entre nós, das moléstias é quasi 
sempre falso, errôneo. Esse obituário que vem ahi 
continuamente contém moléstias que não são as que 
realmente concorreram para a morte dos doentes, 
porque a maior parte de nossos médicos 

não teem conhecimento de anatomia pathologica, não 
combinam a symptomalogia com a pathologia. 

E’ que na prática civil não se póde ser grande 
médico, somente se póde ser um rotineiro, applicar 
remédios de formulários, e é por isso que o diagnostico 
verdadeiro, como, por exemplo, se pratica na Áustria, 
não existe entre nós. Em Vienna da Áustria, Sr. 
presidente, um hospital é dirigido por médicos que 
examinam os doentes, e os estudantes tomam nota da 
natureza das moléstias e do progresso que ellas vão 
fazendo, estabelece-se o diagnóstico, e este 
diagnóstico é que quando os doentes morrem se 
apresenta a outros médicos encarregados de fazer a 
autopsia, afim de averiguarem se, com effeito, havia 
taes lesões. 

Mas entre nós não ha nada disto, estamos muito 
atrazados, nossa escola de medicina é muito irregular, 
não presta para nada. 

O SR. ZACARIAS: – Oh! Então vamos votar pela 
suppressão da despeza que se faz com ella. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos 
supprimir essa despeza. 

O SR. JOBIM: – Talvez seja melhor. 
A maior parte dos nossos médicos só receitam 

remédios que vem de fóra; não receitam, porque 
tenham conhecimento pleno da nosologia e 
therapeutica e por isso attribuem as moléstias a causas 
que na realidade não o são. 

Se no Brasil se procedesse da maneira por que 
se procede nos Estados-Unidos e Nova-York, por 
exemplo, não aconteceria assim, porque o obituário é 
feito em certas localidades e dahi é que se vê donde 
sahiram os fallecidos. 

Entre nós o obituário é uma cousa geral que 
nada demonstra. Se elle fosse discriminado, por 
exemplo, em relação aos habitantes da vizinhança do 
mangue da Cidade Nova, ver-se-hia se alli ha mais 
febre amarella, mais febre typhoide, mais isto ou aquillo 
do que em outra qualquer localidade. Assim também 
em relação a quaesquer outros logares conhecer-se-hia 
se tiveram influência para que a mortalidade fosse 
nelles mais numerosa do que em outros. 

Entretanto os médicos vão sempre affirmando 
que a febre amarella é devida aos pântanos e ás 
immundicies. Mas, senhores, se a febre amarella é 
devida aos pântanos e ás immundicies, por que razão o 
grande número de homens que estão trabalhando no 
meio das immundicies da Cidade Nova não teem tido 
febre amarella? 

Immundicie como alli não póde haver maior em 
parte nenhuma. Se do meio do mangue para baixo 
existe a desinfecção produzida pelos resíduos do gaz, 
do meio do mangue para cima não acontece assim, não 
existe senão immundicie pura, causa que podia 
desenvolver a febre amarella e a febre typhoide, que alli 
não tem reinado. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. JOBIM: – Verdade é que os médicos 

variam muito nos seus diagnósticos: ha occasiões em 
que para elles tudo é febre typhoide; ha outras em 
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que tudo é febre nervosa, e outras em que tudo é febre 
perniciosa; mas isto é o que mostra o nosso atrazo; o 
diagnóstico não é tão exato como os médicos querem 
inculcar. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Então as febres 
perniciosas não se originam dos pântanos? 

O SR. JOBIM: – Os mesmos pathologistas que 
tratam da matéria asseguram que ainda é cousa 
duvidosa que dos pântanos saia a febre perniciosa, 
porque ha nas vizinhanças de pântanos logares muito 
salubres em que não ha febre perniciosa nenhuma. 

O que se sabe é que os pântanos, os mangues 
depois de aterrados fermentam em certas épocas, 
sobretudo quando ha chuvas e ao mesmo tempo 
grande calor, desprendendo-se dahi certos vapores, 
que podem produzir a febre perniciosa. Entretanto esta 
questão é ainda duvidosa; pathologistas dignos de 
confiança não affirmam decididamente que a febre 
perniciosa provenha dos mangues. A’s vezes os 
mangues contem princípios que podem produzir grande 
mal á saúde; mas, quando se vê também que mangues 
collocados em igualdade de circumstancias não 
produzem febre perniciosa, como se póde affirmar que 
os pântanos é que a produzem? 

O Rio de Janeiro era todo cheio de pântanos, 
alguns foram poucos a pouco aterrados ainda restam 
outros; ora, nos pântanos atterados de vez em quando 
ha uma fermentação exhalando a terra vapores, 
capazes de produzirem esta ou aquella moléstia, sem 
que se possa determinar bem qual ella seja. 

E’ necessário que não nos deixemos levar por 
asserções gratuitas; é necessário provar tudo quanto se 
diz. Se se quer attribuir aos pântanos a febre amarella, 
é preciso provar que nos logares pantanosos é que 
apparece esta febre. 

Uma cousa que póde regular muito a respeito da 
salubridade dos logares é a existência ou não de 
mosquitos; são os pântanos viveiros de mosquitos, 
onde ha mosquitos ha pântano; entretanto nos logares 
em que não os ha, muitas vezes é onde a febre 
amarella flagella mais; por exemplo, na rua da Quitanda 
não ha mosquitos e foi onde à febre amarella fez uma 
mortandade immensa. 

Ao que é, portanto, devido isto? E’ devido ao 
contagio, á transmissibilidade da moléstia. Devemos 
acreditar naquillo mesmo que não vemos senão pelos 
seus effeitos. Sabe-se que muitas moléstias existem 
que são desse caracter; que são transmissíveis por um 
princípio que exhala do corpo daquelle que tem a 
moléstia, e este princípio se chama contagio. A maior 
parte dos médicos querem que a palavra contagio seja 
synonimo de contacto; mas uma cousa não tem nada 
com outra; contágio é um princípio que, exhalando-se 
do corpo do indivíduo que tem uma moléstia, vae 
communical-a a outro, como acontece com a bexiga, 
com o sarampo, com a coqueluche, etc. 

Por que razão, portanto, havemos de estar 
attribuindo a febre amarella aos pântanos e a City 
Improvements? 

Por que razão não se teem empregado os meios 

convenientes para combater esse princípio contagioso, 
como se pratica em todos os paizes, onde se tem 
conhecimento verdadeiro dos factos, como acontece 
em Nova-York e em Nova-Orleans? Por que razão não 
se querem fazer as desinfecções? E’ porque são 
trabalhosas; é mais commodo dizer-se: «A causa das 
moléstias são os pântanos, vamos aterrar os pântanos 
da cidade nova ou onde quer que estejam.» 

Gastamos um dinheirão em limpar as praias, 
quando antigamente ellas tinham montanhas de 
immundicies, não se podia ir a uma praia sem pôr a 
mão no nariz, e entretanto não havia febre amarella. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Havia. 
O SR. JOBIM: – Quando? Foi de 1850 para cá... 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E as outras 

febres? Leia o relatório do Sr. Barão de Lavradio. 
O SR. JOBIM: – Não me venha com relatório de 

Lavradio ou lavrador... 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E’ autoridade na 

matéria. 
O SR. JOBIM: – Qual autoridade, nem meia 

autoridade! Os lavradores não entendem disso. (Riso.) 
E’ o que eu tinha a dizer. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Estando a findar a 

hora dos trabalhos da presente sessão e parecendo-me 
que não será agradável aos illustres senadores encetar 
agora nova discussão, aproveitarei o pouco tempo que 
resta para, sem prejudicar os trabalhos do senado, dar 
algumas explicações sobre o requerimento que se 
discute, e considerar algumas proposições emittidas 
pelos illustres oradores que me precederam. 

O honrado senador pela província do Amazonas, 
que occupou hoje a attenção do senado, fez um 
histórico minucioso das epidemias que teem assolado a 
capital do Império, para demonstrar que a adopção do 
actual systema de esgotos não tivera influência alguma 
sobre o apparecimento da febre amarella, nem sobre a 
sua persistência nas occasiões em que se tem 
manifestado; e, comquanto S. Ex. não acompanhe os 
que sustentam a opinião contrária, todavia reconheceu 
que o referido systema foi mal executado pela actual 
companhia. 

Creio que é esta a synthese do que disse S. Ex... 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Reconheci que 

tem defeitos e faltas sensíveis. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Mas, Sr. 

presidente, eu não sustentei que o actual systema de 
esgotos é a causa do apparecimento da febre amarella. 
Faltaria-me competência para isso. 

O que fiz, foi citar as opiniões dos profissionaes, 
os pareceres da junta de hygiene, da imperial academia 
de medicina e das diversas commissões incumbidas de 
estudar este assumpto, todos accordos em assignalar o 
máo serviço da Companhia City Improvements como 
uma das principaes causas da persistência da febre 
amarella; e, parecendo-me que a solução desta 
questão devia ser essencial 
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para resolver-se o prolongamento do mesmo systema 
pelos outros bairros da cidade, pedi explicações das 
causas, que determinaram o governo a contratar o 
mesmo serviço e com a mesma companhia, que tão má 
cópia dera de si. 

O histórico feito pelo nobre senador mostra que 
não ha base para uma opinião definitiva sobre a 
innocencia da causa assignalada, pois S. Ex. tornou 
patente a controvérsia entre os médicos; e o honrado 
senador pelo Espírito Santo, autoridade insuspeita na 
matéria, abundando nas mesmas idéas, chega ao ponto 
de desconhecer a procedência das opiniões emittidas 
pela academia de medicina. 

Se, portanto, não podemos confiar em opiniões 
tão autorizadas, e se nem mesmo os pareceres da 
academia de medicina, segundo o conceito do nobre 
senador pelo Espírito Santo, devem merecer confiança, 
qual seria a base da decisão do governo a respeito 
desta questão? Qual a razão por que deliberou adoptar 
o mesmo systema de esgotos para os bairros de S. 
Christovão, Engenho Velho, Larangeiras e Botafogo? E’ 
esta a questão, que suscitei. 

Não estou habilitado a condemnar o systema 
adoptado, mas ainda menos para preconisal-o, porque 
respeito às opiniões autorizadas que o condemnaram, e 
comprehendo que não é possível favorecer as 
condições hygienicas da cidade, mantendo-se esse 
fóco de constantes emanações myphiticas e deletérias. 

Entretanto, o que desejo verificar é se a 
companhia emprezaria tem cumprido as condições do 
seu contrato, se tem attendido ás constantes 
reclamações do distincto engenheiro fiscal e do 
ministério da agricultura, que, segundo se deprehende 
dos documentos officiaes, lutam contra a má vontade 
da companhia, em cujos interesses parece não estar a 
boa execução do serviço com as condições e 
regularidade determinadas no contrato. 

Foram estas as questões que suscitei, pedindo a 
attenção do governo para um assumpto de grande e 
incontestável interesse, porque entende com a saúde 
pública. 

Além deste propósito, também tive por fim pedir 
informações, que me habilitem a apreciar o novo 
contrato para o serviço de esgoto no 4º e 5º districtos, 
contrato em que me parece terem sido consultados em 
grande escala os interesses da companhia emprezaria. 
Esta discussão tem de ser aventada em presença do 
nobre ministro da agricultura; mas desde já posso 
adduzir alguns exemplos para demonstrar as vantagens 
concedidas à companhia, reservando-me para dar 
maior desenvolvimento a este assumpto em occasião 
opportuna. 

Um desses exemplos é a exoneração da 
obrigação, contrahida pela companhia, de dar esgoto ás 
águas pluviaes. Esta obrigação, que tem sido 
descurada pela companhia nos três districtos 
anteriormente contratados, foi eliminada do recente 
contrato, approvado por decreto de 18 de Dezembro de 
1875. Mas o facto de não ter sido tal condição bem 
desempenhada por parte da companhia, não era motivo 
para exoneral-a desse ônus nos dous districtos agora 
contratados, sem que, em compensação de semelhante 
favor, se obtivessem vantagens equivalentes 

ao maior lucro, que a companhia vae auferir em virtude 
da exoneração daquelle pesado encargo. 

Lendo o relatório do digno engenheiro fiscal da 
Companhia City Improvements o Sr. Dr. Mello Barreto, 
que se acha annexo ao do ministério da agricultura de 
1875, lê-se a seguinte declaração (lendo): 

«Esgotos de águas pluviaes. – Com relação a 
este serviço, ingrata é para mim a tarefa de repetir o 
que sempre tenho dito sobre as irregularidades, que 
nelle se notam. Em relatórios annuaes e em 
informações que tenho tido a honra de prestar a V. Ex., 
tenho feito ver os inconvenientes e defeitos que existem 
nesta parte do serviço a cargo da Companhia City 
Improvements.» 

A’ vista deste testemunho insuspeito, parece-me 
que o nobre ministro da fazenda não poderia duvidar da 
má execução do serviço contratado pela companhia, e 
arrepender-se-ia de haver-me contestado. 

Em virtude desta accusação, feita pelo digno 
engenheiro fiscal, fui examinar o respectivo contrato (de 
26 de Abril de 1857), e ahi deparei, na condição 2ª § 5º, 
com a seguinte obrigação (lendo): 

«Construir nas direcções marcadas no plano da 
obra três grandes vallas de tijolo e cimento, com seus 
competentes ramaes, com as capacidades e declives 
demonstrados no dito plano, para receberem todas as 
águas pluviaes (note o senado) que costumam cahir 
nas ruas e praças, as que desaguarem dos telhados 
nas frentes dos prédios e todas as mais que não 
tiverem esgoto natural para o mar pela superfície das 
ruas.» 

E’ evidente a obrigação contrahida pela 
companhia; e a minuciosidade, com que foi redigida 
esta condição, não póde dar logar aos subterfúgios, 
com que teem sido illudidas outras obrigações. 

Outras disposições, porem, confirmam aquella 
obrigação; e neste caso está a do § 7º da cláusula 3ª, 
que estabelece a obrigação, por parte do governo, de 
fazer com que pela Illma. câmara seja paga aos 
emprezarios, semestralmente, nos mezes de Janeiro e 
Julho, durante o tempo do privilegio, a quantia de 
6:000$ pelo custeio, conservação e limpeza das vallas 
de esgoto das águas pluviaes. Esta disposição conclue 
determinando que (lendo). 

«O primeiro pagamento dessa quantia só terá 
logar seis mezes depois de promptas as ditas vallas.» 

E’ claro, portanto, que o custeio, conservação e 
limpeza das vallas de esgoto das águas pluviaes 
referem-se ás vallas que a companhia se incumbiu de 
construir de conformidade com o disposto no § 5º da 
cláusula 2ª. 

Esta cláusula foi posteriormente alterada pelo 
decreto n. 2,835 de 12 de Outubro de 1861, que 
consultou ainda mais os interesses da companhia, 
elevando a 12:000$ a quantia de 6:000$, que devia ser 
paga semestralmente pelo custeio, conservação e 
limpeza dos esgotos das águas pluviaes. Mas note-se 
que ainda em 1861 não estavam promptas taes vallas, 
pois o decreto accrescenta: «O primeiro pagamento 
dessa quantia só terá logar seis mezes depois de 
promptas as ditas vallas.» 
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Deste modo, a indemnização de 12:000$, que 

por este serviço devia perceber a companhia, ficou 
elevada a 24:000$. Não duvido que ainda assim fosse 
tal quantia insufficiente para pagar o serviço do esgoto 
das águas pluviaes; mas deve attender-se que esse 
ônus é uma compensação da pingue retribuição 
concedida á companhia pela taxa de 60$ annuaes por 
cada prédio desta vasta cidade, onde as edificações 
teem augmentado consideravelmente, augmentando-se 
assim os proventos da companhia. 

Sendo, pois, fóra de dúvida que o contrato 
vigente impõe á companhia a obrigação de dar esgoto a 
todas as águas pluviaes que não tivessem esgoto 
natural para o mar, é inexplicável a exoneração desta 
obrigação no serviço contratado para o 4º e 5º 
districtos. 

Vi, com sorpreza, Sr. presidente, que o contrato 
de 18 de Dezembro de 1875 supprimio esta condição e 
restringio o serviço da companhia á limpeza das casas, 
determinando na clausula 1ª que – o serviço de esgotos 
nos 4º e 5º districtos faz-se-ha por galerias e 
encanamentos destinados ao escoamento de matérias 
fecaes e águas servidas. E, pela condição 4ª, firmando 
aquella exoneração, dispoz o seguinte (Lendo): 

«As águas pluviaes serão esgotadas 
separadamente do esgoto das matérias fecaes. E 
quando o governo (note o senado) requisite o 
encanamento dessas águas, serviço para o qual 
nenhuma preferência nem privilégio teria a companhia, 
esta obriga-se a esgotal-as, fornecendo o capital 
necessário e fazendo as precisas obras, comtanto que 
do emprego do capital possa auferir um lucro 
equivalente a 9% ao anno, que o governo embolsará a 
companhia por semestre.» 

O novo contrato, portanto, isentou a companhia 
do serviço das águas pluviaes nos dous districtos agora 
contratados, serviço a que estava obrigada a 
companhia nos outros três districtos, embora não 
cumpra as condições do respectivo contrato, como, 
claramente denúncia o engenheiro fiscal. 

Mas, concedido tão grande favor, qual a 
compensação que deu-se ao Estado por ter prescindido 
daquelle serviço? 

Dir-se-ha que a companhia não recebe, como 
nos três primeiros districtos, os 24:000$, destinados a 
pagar o serviço do esgoto das águas pluviaes. E’ 
evidente, porém, que com esta quantia, nem com o 
triplo, o governo não poderá mandar executar por outra 
empreza aquelle mesmo serviço. Haja vista o contrato, 
que consta ter sido celebrado pelo ministério da 
agricultura para dar esgoto a uma pequena área da 
cidade, e a enorme somma a que sobe o orçamento 
apresentado pela commissão incumbida de estudar e 
propor um projecto destinado á construcção de esgoto 
das águas pluviaes, desta cidade. Esta commissão, 
tendo completado o seu trabalho, apresentou seu 
relatório em 24 de Março de 1876 e por elle vê-se que 
para fazer aquelle serviço será preciso despender mais 
de 5,000:000$000. 

Entretanto, exonerou-se a companhia City 
Improvements deste serviço, a que estava obrigada por 
virtude do contrato vigente, e pela mesma cláusula 

em que pretendeu fundar o seu direito de preferência 
para contratar as obras de esgotos nos outros districtos. 
Essa cláusula, que é a 11ª da condição primeira, 
estabelece que no caso da companhia contratar os 
futuros districtos, ficarão estes em tudo sujeitos ao que 
no mesmo contrato se acha estatuído para os três nelle 
designados. Ora, estando estipulada a obrigação de dar 
esgoto a todas as águas pluviaes pela quantia de 
12:000$, elevada mais tarde a 24:000$, não sei por que 
motivo o governo prescindiu deste ônus, quando é 
evidente que a recusa por parte da companhia prival-a-
hia do pretendido direito de preferência, visto que era 
condição expressa – fixarem os novos districtos em 
tudo sujeitos ao que estava estatuído para os três 
primeiros, e só nesta hypothese poderia ter tal 
preferência. 

Pretende-se que a companhia se obrigou a 
realizar alguns melhoramentos no serviço dos novos 
districtos; mas o que resta provar é que os pretendidos 
melhoramentos não são exigidos pela própria 
conveniência da companhia emprezaria, e para 
habilital-a a desempenhar o serviço contratado. 

Neste caso, estão os respiradouros ou 
ventiladores que vae collocar em maior número nas 
ruas do 4º e 5º districtos. Esta providência é mais uma 
vantagem para a própria companhia, porque é sabido 
que ella se via em séria difficuldade para achar 
operários, que quizessem expôr a vida, descendo ás 
galerias de esgoto, onde o ar se acha tão viciado e tão 
envenenado, que os pobres operários, que se deixavam 
attrahir pela ambição de grande salário, eram muitas 
vezes victimas da asphyxia e de infecções mortíferas. 

A imprensa diária desta capital registrou muitos 
sinistros occorridos no serviço das galerias de esgoto, 
por falta da indispensável ventilação. Não era rara a 
notícia de explosões que se davam pela combustão dos 
gazes mephyticos, que exhalam os canos do esgoto, e 
nos quaes os operários teem necessidade de trabalhar 
para substituir a água, a declividade e outras condições, 
que faltam ao systema adoptado. 

Consta que a companhia pagava 10$ por dia e 
mais a esses operários, e não achava facilmente quem 
quizesse expor-se. Portanto, os respiradouros, longe de 
servirem ao público, servirão á companhia; nem se 
póde julgar um favor ao público a derivação de 
miasmas e gazes myphiticos dos canos de esgoto para 
as ruas, que por esses respiradouros ao rez das 
calçadas, sem grande, elevação, como seria preciso, 
servirão para viciar os transeuntes e aos moradores das 
suas vizinhanças. 

Eu poderia, Sr. presidente, abundar em 
considerações desta ordem; deixo, porém, de fazel-o 
agora por não estar presente o honrado ministro da 
agricultura; e terminaria aqui, se não viesse a propósito 
considerar a maneira pela qual se tem traduzido meu 
procedimento. 

O honrado senador pela Bahia, que se acha 
presente, apreciando, na sessão de 30 de Abril, o 
procedimento de alguns Srs. deputados, membros 
distinctos do partido conservador, que fizeram alguns 
reparos acerca da situação, teve a bondade 
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de referir-se também a mim, apresentando-me em 
hostilidade ao gabinete e emprestando-me uma 
distincção entre apoio político e, apoio administrativo. 

O nobre senador não admitte que o 
representante da nação possa apoiar o gabinete, 
divergindo de um ou outro acto da administração, S. Ex. 
vae ainda mais longe, não consentindo que se peçam 
simples informações sobre alguns ramos do serviço 
público! 

Referindo-se ao humilde orador, que occupa a 
attenção do senado, disse S. Ex. (Lendo): 

«O téiró, que elle tem, é com o ministério da 
agricultura; mas é que S. Ex. é partidário da opinião do 
illustre deputado que dividiu os políticos em áulicos e 
em constitucionaes. Entende que o apoio político é 
cousa diversa do apoio administrativo.» 

Continuando esta apreciação, disse o nobre 
senador (Lendo): Tal administração, tal política; tal 
política, tal administração: são cousas que não se 
podem separar de todo.» E, finalmente, concluiu pelo 
modo seguinte: (Lendo): 

«Póde o nobre duque retirar-se daqui muito 
satisfeito quando as intenções do seu collega, o nobre 
ministro da agricultura, são torturadas no sentido de 
tornal-o condescendente com aspirações de 
companhias estrangeiras contra a saúde pública, contra 
o asseio da cidade, fomentando, por conseqüência, a 
febre amarella, as epidemias! Parece que não.» 

Nesta apreciação do honrado senador pela 
Bahia ha duas questões a considerar: a primeira é o 
meu procedimento em relação ao gabinete e a segunda 
é a pretendida distincção entre apoio político e 
administrativo. 

Quanto ao meu procedimento, parece-me que 
apenas cumpri um dever, procurando habilitar-me a 
bem apreciar alguns ramos do serviço público, 
principalmente o que entende com a saúde pública; e 
se das minhas observações resultar qualquer censura 
ao honrado ministro da agricultura, nem por isso me 
absterei de aconselhar as providências que me 
parecerem convenientes para o bom desempenho da 
árdua, tarefa que desempenha aquelle illustre cidadão. 

Sei, Sr. presidente, que em grande parte devo á 
obscuridade de minha vida pública o reparo feito pelo 
nobre senador pela Bahia. 

O SR. ZACARIAS: – Não apoiado. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Se assim não fôra, 

S. Ex. teria notado que eu nunca me jungi ao carro 
ministerial de política alguma; e os annaes do 
parlamento ahi estão para o demonstrar. 

O facto que mereceu reparo da parte do nobre 
senador e para o qual chamou a attenção do venerando 
Duque de Caxias, é consuetudinário da minha vida 
política; e se em outras occasiões assim procedi, como, 
por exemplo, durante a administração do gabinete de 
16 de Julho, que cito de preferência, por que é aquelle 
a que os nobres senadores, que se dizem membros do 
partido liberal, attribuem maior colorido partidário, não 
vejo razão para alterar 

meu procedimento em face de uma situação em que as 
bandeiras políticas modificam suas côres e aos 
princípios se antepõem as individualidades. 

De propósito, Sr. presidente, empreguei a phrase 
– que se dizem membros do partido liberal – em 
referência á opposição, porque persisto, cada vez mais, 
na convicção, já manifestada, de que não ha 
divergências políticas, que legitimem a separação dos 
partidos, ou na phrase mais apropriada de um dos 
distinctos chefes do antigo partido liberal, – não ha 
programmas de actualidade. 

Sei bem, Sr. presidente, e o aprendi desde que 
cursei a academia jurídica em S. Paulo, que a luta dos 
princípios é peculiar com o systema que nos rege. 
Ninguém ha que conteste a luta constante da liberdade 
com a autoridade; ella é congênere com todos os 
governos. 

Um princípio estorva as exagerações do outro, e, 
dedicando-se ambos ao mesmo fim, moderam sua 
acção e concorrem para a solução das questões 
sociaes. 

Mas esta luta revela-se pelo choque das idéas, 
traduz-se pela enunciação de reformas, pela 
inauguração de um pensamento ou pela modificação de 
uma instituição; e a esta divergências se applica a 
denominação convencional de – programma político. 

Desde que não ha programma político, porque as 
idéas se acham promiscuamente adoptadas pelos 
partidários de um e outro princípio, os partidos se 
confundem e substituem as pessoas ás idéas. 
Pretendem uns fazer melhor aquillo mesmo que fazem 
os outros. Contradizem-se e divergem até o momento 
em que algumas das idéas em ebulição tiverem a 
necessária força para attrahir seus partidários e 
determinar o programma da actualidade, na phrase do 
illustre chefe liberal a quem me refiro. 

Nestas situações excepcionaes, Sr. presidente, 
não é possível exigir-se a dedicação illimitada de que é 
partidário o nobre senador pela Bahia. A prudência 
alterar que não se acompanhe os gabinetes senão em 
nome dos interesses communs da sociedade, e para 
isso é indispensável averiguar as razões e as causas 
do procedimento do ministério, porque não ha mais o 
élo do interesse cardeal do princípio, da reforma, da 
instituição, que se pretende realizar ou modificar. O 
gabinete deixa de ser representante de uma bandeira 
política, assim como a opposição deixa de ter o 
programma de actualidade, que deve legitimar seus 
esforços para conquistar o poder. 

Em tal conjunctura, como se poderia justificar um 
apoio illimitado, sem saber-se para onde se vae, qual o 
pensamento, qual a conseqüência dos actos 
administrativos? Seria indiscreto semelhante 
procedimento, se elle fosse determinado pelo receio 
dos adversários, porque estes podem tornar-se 
correligionários pelo accôrdo da opinião sobre as idéas 
em ebulição. 

Por outro lado, Sr. presidente, se estou 
convencido de que a opposição pensa do mesmo modo 
que o gabinete actual acerca dos negócios públicos e 
que não pretende dirigil-os senão por meio de outros 
agentes; se estou convencido de que deseja 
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fazer a mesma cousa que se está fazendo, 
pretendendo apenas fazer melhor... 

O SR. JUNQUEIRA: – Debaixo de outro ponto 
de vista. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Debaixo do ponto 
de vista das pessoas. 

E, se assim é, Sr. presidente, parece-me que 
não devo concorrer para que se altere a situação, tanto 
mais quanto o caracter dos illustres ministros inspira-me 
a necessária confiança. 

Não comprehendo, pois, o pensamento do nobre 
senador pela Bahia. O que pretende S. Ex. com a 
substituição do actual gabinete por outro, organizado 
pelos membros da opposição? 

Quererá o nobre senador realizar as suas idéas 
sobre a questão religiosa? Pensará que o partido 
liberal, subindo ao poder, se esquecerá das opiniões 
que tem sustentado na tribuna e na imprensa em 
diametral opposição ás que o mesmo nobre senador 
professa? Não; contra semelhante conjectura ahi está o 
programma apresentado pelo chefe visível do partido 
liberal, o digno deputado pela Bahia, o Sr. Dantas, que 
ainda recentemente, em um brilhante discurso e na sua 
peroração ainda mais brilhante, expoz idéas sobre o 
assumpto, que não podem ser admittidas pelo nobre 
senador pela Bahia. 

Embora aquelle illustre deputado declarasse que 
fallava em seu nome e por inspiração própria, ficou 
averiguado que professa a mesma opinião que em 
outras occasiões tem sido também externada por 
muitos outros correligionários do nobre senador. Ahi 
estão os eloqüentes discursos do nobre deputado pela 
província do Rio Grande do Sul, o Sr. Silveira Martins, 
pronunciados durante a sessão de 1875; ahi estão às 
opiniões do nobre senador pelo Ceará, o Sr. Pompeu, 
do Sr. Nabuco e de tantos outros membros distinctos do 
partido liberal, que não acompanharam o nobre senador 
em suas idéas sobre a solução que deve ter a questão 
religiosa. 

E, portanto, perguntarei agora: dada a ascenção 
dos correligionários do nobre senador, renunciarão elles 
o seu programma? Ou o nobre senador se verá na 
rigorosa contingência de distinguir o apoio que lhes 
prestar, exceptuando-o na questão religiosa? 

O SR. ZACARIAS: – Quem sabe? 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Nessa occasião, 

direi eu: tal administração, tal política; tal política, tal 
administração: uma cousa importa a outra; e o 
procedimento contrário é inadmissível da parte do 
próprio autor de tão rigoroso conceito. 

Prevendo, portanto, esta eventualidade, Sr. 
presidente, desejo collocar-me em posição neutral para 
poder determinar meu procedimento nessa occasião, 
sem que possam increpar-me de haver abandonado as 
convicções anteriormente sustentadas. E, sendo este o 
meu propósito, o nobre senador não deve condemnar o 
meu procedimento actual, porque assim me habilito a 
militar talvez sob a sua direcção, quando o nobre 
senador tiver 

de oppor-se á realização das idéas do seu próprio 
partido. Que mal haverá em que então eu solicite a 
graça de alistar-me voluntário... 

O SR. ZACARIAS: – Sem prêmio. (Riso). 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Bastará o do nosso 

triumpho. 
Para que, pois, comprometter-me em um apoio 

cego e sem critério, que importa a annullação do 
honroso mandato que exerço? Estou convencido de 
que quanto melhor proceder o gabinete mais deve 
apreciar a discussão de seus actos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – No assumpto de 

que tratamos, por exemplo, a propósito da Companhia 
City Improvements, a questão por mim suscitada a 
respeito das alterações e modificações do contrato de 
26 de Abril de 1857, o que se tem verificado? Uma série 
de concessões mais ou menos inconvenientes, que 
diversos ministérios successivamente fizeram á 
companhia emprezaria do serviço de esgotos. Mas tem-
se demonstrado, e com applauso do nobre senador 
pela Bahia, que a responsabilidade desses actos não 
recahe sobre o gabinete actual, mas sim aos seus 
antecessores, que por simples avisos alteraram esses 
contratos, firmados por um decreto e especialmente 
autorizado pelo poder legislativo, violando-se até uma 
disposição permanente, que limitou a autorização para 
celebrar contratos, e cerceou a faculdade de alteral-os 
sem prévia autorização do poder competente. 

Quando, porém, haja incorrido no mesmo erro o 
nobre ministro da agricultura, não me julgarei 
impossibilitado de pedir explicação do seu 
procedimento, porque, acompanhando o gabinete, não 
me comprometto a dar meu voto a qualquer medida, 
que me pareça inconveniente ao interesse público. Em 
todos os seus actos, quer políticos, quer 
administrativos, hei de pronunciar-me livremente sem 
preoccupar-me com a casuística distincção entre apoio 
administrativo e político, que não é minha; mas do 
venerando senador por Minas Geraes, o Sr. Visconde 
de Abaeté. 

E’ este o meu dever, e assim procedendo sigo o 
único programma possível da situação, qual é a 
satisfação das necessidades públicas... 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Diz-me o nobre 

senador por Goyaz que o gabinete tem outro 
programma além deste. Mas creio que não póde haver 
programma de governo, que não deva consultar o 
interesse público. 

Passarei agora, Sr. presidente, a considerar a 
segunda questão suscitada pelas observações do 
nobre senador pela Bahia. Refiro-me á distincção entre 
o apoio político e administrativo. 

Reli com attenção as observações, que tive a 
honra de fazer na discussão a que alludio o nobre 
senador, mas não descobri tal distincção. O que vi a 
esse respeito foi no discurso pronunciado recentemente 
pelo venerando senador por Minas Geraes, que não 
está presente, mas que ha de ler-me. 
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Alli encontrei o seguinte tópico (Lendo): 
«Eu não sigo o pensamento político dos actuaes 

ministros, mas tenho no ministério pessoas a quem 
muito estimo, e respeito sobremaneira o caracter e os 
serviços do nobre presidente do conselho, de cuja 
prudência e rectidão no ministério da guerra eu posso 
dar testemunho, por ser um dos membros da secção de 
marinha e guerra do conselho de Estado. Portanto, ser-
me-ha agradável, se por ventura, neste caso, eu não 
tenha nada absolutamente a notar ou censurar ao 
actual ministério.» 

«Eu estimaria, continúa aquelle illustre senador, 
que o honrado senador pelo Rio de Janeiro, que 
supponho ser um dos sustentadores do ministério, tanto 
na parte política como na parte administrativa»... 

Aqui está, Sr. presidente, a distincção a que se 
refere o nobre senador pela Bahia; aqui está o apoio 
administrativo, fazendo-se, porém, reservas quanto ao 
político; aqui está o eclectismo político que S. Ex. 
combateu quando nos disse (Lendo): 

«Em política também não comprehende o 
eclectismo que em relação ao ministério leva alguém a 
estar bem com uns ministros e com outros não. Ou 
todos são bons e conservem-se, ou todos são máos, e 
então saiam.» 

Não me cabem, portanto, as observações que a 
este propósito teve a bondade de fazer o nobre senador 
pela Bahia. S. Ex. quiz referir-se ao autor da distincção, 
pois que até na câmara temporária fora invocado o 
exemplo. 

O nobre senador por Minas Geraes explicará, se 
quizer, tal distincção. O que me cabe é notar a 
contradicção que o nobre senador pela Bahia 
apresentou ao venerando senador por Minas, a quem 
em 1875 o mesmo nobre senador acclamou rei do 
partido liberal. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não era o Sr. Nabuco? 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Este era rei 

constitucional, e na occasião fez-se esta designação 
para destacar um do outro. 

Vê-se, pois, Sr. presidente, que a distincção 
contrariada pelo nobre senador pela Bahia foi feita por 
aquelle illustre senador, a quem S. Ex. acclamou rei do 
partido liberal; mas não por mim, que apoio o gabinete 
sem distincção de assumpto, reservando-me o direito 
de divergir quando assim julgar em minha consciência, 
pouco me importando com a apparente contradicção de 
votar com o ministério em alguns assumptos e separar-
me da sua opinião em outros. Não me julgo obrigado a 
votar sempre com o gabinete. 

Não, Sr. presidente, não trato de votar em favor 
de ministérios, mas sim em favor de medidas que julgue 
convenientes ao paiz, seja qual fôr o ministério, que 
tiver direito a merecer a minha confiança. 

E que ministério, senhores, poderia merecer 
mais a minha confiança do que o presidido pelo nobre 
Duque de Caxias? Quem melhor do que elle está nas 
condições de bem dirigir os destinos da nação? Não 
quero abundar em considerações que pareçam um 
cortejo ao nobre duque; mas appello para a consciência 
de cada um dos membros desta 

casa; e appello para toda a nação. Não é possível 
haver maior garantia social do que a presença do nobre 
duque no ministério; e, se eu tivesse de negar minha 
confiança a qualquer ministério, nunca por certo a 
negaria a um gabinete presidido pelo venerando duque. 

Sendo assim, Sr. presidente, vê o senado que 
não ha razão para dizer-se o que disse o nobre senador 
pela Bahia, na sessão de hontem, á qual não assisti, 
por incommodo de saúde. 

Consta-me que o nobre senador dissera que o 
nobre presidente do conselho devia acautelar-se e 
como general fazer uma contra mina, porque estes 
meus requerimentos revelavam uma mina. 

Mas, Sr. presidente, para tranquillisar o nobre 
senador pela Bahia, declaro que eu julgaria uma 
fatalidade para o paiz se, nas circumstancias em que 
elle se acha, se désce a ausência do nobre duque de 
Caxias no ministério. Se esta é a minha convicção, 
como poderia eu concorrer, directa ou indirectamente, 
para desgostar o nobre duque? Eu entendo que presto 
um serviço ao governo chamando a sua attenção para 
um ou outro ramo do serviço público, e provocando-o a 
explicar seus actos para que as justas censuras, que se 
fazem, só recaiam sobre aquelles a quem couber a 
responsabilidade; e quando tenham de racahir sobre 
algum dos membros do gabinete actual, ainda assim 
estou convencido de que prestarei um serviço ao nobre 
duque. 

O meu apoio não é systematico, como costuma 
ser a hostilidade da opposição, que julga do seu dever 
censurar e atacar o governo sempre e a propósito de 
tudo... 

O SR. JOBIM: – Até insultar. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não vou tão longe; 

mas é incontestável a exageração das opposições. 
No exercício do cargo que me confiou a nação, 

desejo examinar com todo zelo os contratos, que se 
celebrarem, mormente quando são alterados 
discricionariamente pelos ministros sem audiência do 
poder legislativo. 

Eis aqui, Sr. presidente, definida a minha posição 
e explicadas as razões pelas quaes apresentei o 
requerimento em discussão. O senado me fará a justiça 
de acreditar que, se o meu procedimento tem alguma 
cousa de extranhavel, não é por certo o incontestável 
da coherencia. 

Tenho concluído. (Muito bem). 
Findo o debate, ficou encerrada a discussão por 

falta de número para votar-se. 
Tendo dado a hora, o Sr. presidente deu para 

ordem do dia 7: 
1ª parte até ás 2 1/2 horas. – Votação do 

requerimento cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 
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N. 52, concedendo um anno de licença ao 2º 

escripturario da alfândega do Pará João Benevenuto 
da Silva Leão. 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina de Amorim Peixoto e suas irmãs. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

48ª SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da 

commissão de instrucção pública. – Projecto de lei. – 
Reclamações dos Srs. Correia, Cunha e Figueiredo e 
Barão de Cotegipe. – Discurso e requerimento do Sr. 
Visconde de Abaeté. – Ordem do Dia. – Requerimento. 
– Votação. – Forças de terra. – Discursos dos Srs. 
Paranaguá, Duque de Caxias, Zacarias, Junqueira, 
Correia e Silveira da Motta. 

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

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Barão de 
Mamanguape, Visconde de Abaeté, Paranaguá, Barão 
de Camargos, Luiz Carlos, Visconde de Caravellas, 
Visconde de Muritiba, Silveira Lobo, Vieira da Silva, 
Cunha e Figueiredo, Chichorro, Barão de Cotegipe, 
Barros Barreto, Junqueira, Correia, Ribeiro da Luz, 
Visconde de Nitherohy, Barão da Laguna, Godoy, 
Duque de Caxias, João Alfredo, Conde de Baependy, 
Barão de Maroin, Visconde do Rio Grande, Mendes de 
Almeida, Uchôa Cavalcanti, Jaguaribe e Leitão da 
Cunha. 

Compareceram depois os Srs. Diogo Velho, 
Marquez de S. Vicente, Diniz, Zacarias, Figueira de 
Mello, Almeida e Albuquerque, Fernandes da Cunha e 
Jobim. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Barão de 
Pirapama, Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Paes 
de Mendonça, Teixeira Junior, Antão, Saraiva, Silveira 
da Motta, Nabuco, Pompeu, Marquez do Herval, 
Visconde do Bom Retiro, Visconde do Rio Branco e 
Fausto de Aguiar. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 5 do corrente mez, do ministério do 

Império, communicando, em resposta ao do senado, 
de 2, que Sua Alteza a Princeza Imperial regente ficou 
inteirada de ter nesta última data prestado juramento 

e tomado assento no senado o tenente general 
Marquez do Herval, senador pela província do Rio 
Grande do Sul. – Inteirado. 

Outro de 3 do mesmo mez, do mesmo 
ministério, remettendo os autographos sanccionados 
das resoluções da assembléa geral, autorizando o 
governo para mandar admittir á matrícula da aula 
preparatória da escola polytechnica, o estudante 
Alberto A. de Oliveira Braga Gross e considerar validos 
os exames feitos pelos estudantes Manoel José da 
Lapa Trancoso e Isaias Martins de Almeida. – Ao 
archivo os autographos, communicando-se á outra 
câmara. 

Outro de 27 de Abril próximo findo, do 
presidente da província do Rio Grande do Sul, 
remettendo três exemplares de relatórios, com que foi 
passada a administração, e do que apresentou á 
assembléa legislativa provincial. – Ao archivo. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PÚBLICA 

 
A commissão de instrucção pública examinou a 

proposição enviada da câmara dos Srs. deputados (n. 
75 do corrente anno), considerando válido o exame de 
portuguez, feito em 1871 pelo estudante Adriano Côrte 
Real, podendo ser admittido á matrícula de qualquer 
das faculdades do Império, sem embargo do lapso de 
tempo em que fez e foi approvado nesse exame; e, 
coherente a commissão com o princípio adoptado já 
pelo senado em casos semelhantes, é de parecer que 
seja approvada a resolução. 

Paço do senado, em 5 de Maio de 1877. – 
Ribeiro da Luz. – Silveira da Motta. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo, 
entretanto, a imprimir. 

 
PROJECTO DE LEI 

 
Foi igualmente lido e mandou-se imprimir para 

entrar na ordem dos trabalhos, o projecto do Sr. 
Teixeira Junior offerecido na sessão de 3 do corrente 
mez, relativo ao commercio e transporte de escravos 
de umas para outras províncias. 

O SR. CORREIA: – Sr. presidente, no discurso 
do honrado senador pela Bahia, hoje publicado, ha um 
aparte meu, sobre ponto de facto, que necessita de 
explicações. 

O nobre senador perguntava se ha apólices 
emittidas pela província do Paraná, e o aparte que se 
lê no Diário do Rio de Janeiro é: – Ha. – Entretanto, eu 
disse: – Ha autorização. 

Com effeito, a emissão de apólices está 
autorizada. O Banco do Brasil (cabendo-me a honra de 
tratar com elle por parte da província) incumbio-se da 
emissão da maior parte desses títulos, ficando uma 
pequena parte reservada para ser emittida na 
província. O banco ainda não fez a emissão, e não me 
consta que já fosse alguma emittida na província. 

Teria de fazer observações sobre outros apartes 
que são interjeições e não affirmações, mas limito-me 
a esta informação de facto. 
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O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Tenho de 

fazer uma rectificação a respeito de um aparte que 
veio transcripto no discurso do nobre senador pela 
Bahia e ministro da fazenda, aparte que não dei e que 
não sei o que significa. Como esperava que o meu 
requerimento entrasse na discussão de sabbado, pelo 
que se tinha passado na sexta-feira, pretendia quando 
fallasse fazer esta rectificação; mas, não acontecendo 
isso, por causa de serem preferidos outros 
requerimentos, perguntei a V. Ex. se podia fazer a 
rectificação no fim da sessão, ao que respondeu V. Ex. 
que não era de estylo e me guardasse para hoje. 

Não me esqueci de fazel-o agora. 
Dizendo o nobre Barão de Cotegipe o seguinte 

(lendo): «Todos aquelles que teem servido em 
ministérios sabem que estou aqui apresentando uma 
doutrina, que não admitte contestação, que realmente 
é esta a pratica. O ministro do Império não póde entrar 
em negociações que competem ao ministro dos 
estrangeiros, especialmente com um internúncio 
apostólico...» 

Não digo nada sobre a doutrina, porque 
aguardo occasião opportuna; a minha reclamação é 
quanto ao aparte que se segue: 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Que não é 
compadre do ministro de estrangeiros. 

Na sei o que significa. Alguém poderá ter dado 
este aparte, e por engano puzeram na minha boca. 
Repito, não sei o que significa; é mesmo um enxerto, 
sem relação com as proposições antecedentes e 
subseqüentes do meu discurso. 

Até perguntei a alguns nobres senadores 
presentes a essa sessão, e a V. Ex. mesmo, se tinham 
ouvido o tal aparte, e ninguém o ouviu. Pela minha 
parte não quero carregar com a responsabilidade delle, 
se é que elle significa algum pensamento, que não sei, 
e nem entendo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, quando revi, o meu 
discurso, fizeram-me notar este aparte, que vinha em 
nome do nobre senador, e eu disse que também não 
tinha ouvido semelhante aparte; mas, como estivesse 
tomado, hesitei em ordenar que elle fosse supprimido, 
e, portanto, ahi veio. Quem deu, não sei; eu não o ouvi 
de nenhum nobre senador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Bem. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Sr. 

presidente, os requerimentos estão agora no senado 
em maré cheia, (riso) e eu arrastado talvez pela 
influência que produz este effeito, e de que não 
investigarei as causas, peço licença para mandar á 
mesa também um requerimento, que vem a ser, ou um 
additamento ou um complemento do requerimento que 
o senado ha poucos dias approvou, offerecido pelo 
meu illustre amigo senador pela província de Minas 
Geraes. 

Mandando este requerimento, S. Ex. expoz os 
motivos justificativos que tinha para apresental-o. 
Versa o requerimento sobre uma questão 
constitucional. 

O ministro actual do Império mandou pôr em 
execução uma lei da assembléa provincial de Minas 
Geraes, a que o presidente recusára a sua sancção, e 
que depois passou por dous terços de votos dos 
membros da assembléa provincial, mas mutilada. Não 
voltou á presidência como ella tinha sido enviada pelo 
presidente da província, voltou unicamente com um 
artigo que fundamentara a não sancção do presidente. 

S. Ex. offereceu duas dúvidas; primeira, se 
acaso o ministério tinha competência, estando 
funccionando a assembléa geral, para ordenar ao 
presidente que desse a sancção á lei, e a mandasse 
executar provisoriamente, e em segundo logar se 
porventura a decisão do ministro do Império ou do 
gabinete actual era acertada e legal. 

Não entrarei nestas duas questões reservando-
me para pronunciar-me a respeito dellas, quando se 
discutir o parecer das commissões de constituição e 
diplomacia, a que foram remettidos os documentos 
pedidos pelo meu illustre amigo e collega o Sr. 1º 
secretario. 

O SR. CORREIA: – Não foram remettidos 
ainda. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Perdoe-me; 
declarou o Sr. presidente, que iam remettidos á 
commissão; se foram ou não... 

O SR. CORREIA: – Tendo-se pedido a palavra 
ficou adiado. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Pois bem, 
hão de ser remettidos; acho que ha falta de dous 
documentos, que o nobre senador pela província de 
Minas-Geraes devia ter pedido á secretaria do império. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não me 

pronunciando sobre o modo, por que encaro a 
questão, fallarei das razões que tenho para pedir 
também cópia desses documentos, afim de serem 
remettidos ás duas commissões. 

Sr. presidente, o caso que acaba de ser 
decidido pelo actual Sr. ministro do Império foi 
resolvido por um modo opposto, por um modo 
contrário áquelle por que por duas ou mais vezes tinha 
sido resolvido anteriormente pelo governo. A primeira 
pelo aviso n. 117 de 5 de Novembro de 1838, e este 
acto é para mim da maior importância. Era ministro do 
império um distincto senador, de vasta illustração e 
experiência, como homem de estado e como 
jurisconsulto, e eu não teria dúvida em asseverar que 
elle próprio dictou esse aviso; assim me persuado pela 
maneira por que se acha redigido; é da penna desse 
distincto cidadão, que não é outro senão o Sr. 
Bernardo Pereira de Vasconcellos; elle decidiu esta 
questão que agora se resolveu, por um modo 
inteiramente contrário. 

A mesma questão se apresentou depois, em 
1863, sendo ministro do Império um cidadão não 
menos respeitável e distincto, o Sr. Marquez de Olinda. 
Este segundo aviso expedido pelo Sr. Marquez de 
Olinda em 1863 teve por base uma consulta da secção 
do Império do conselho de Estado, e elle se 
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conformou com o voto da maioria. Não me recordo 
agora dos nomes dos membros dessa secção nesse 
tempo, mas ninguém negará que eram pessoas mui 
versadas não só no nosso direito constitucional, como 
em princípios de jurisprudência, e nas regras de 
hermenêutica. 

Assim, vê-se que a intelligencia anterior dada 
nesta parte ao acto addicional por differentes 
gabinetes foi em um sentido opposto á que 
actualmente se lhe deu; desprezando-se um princípio 
bem sabido de direito que é – optima est legum 
interpres consuetudo. 

Preferiu o actual ministro do Império proceder 
contra uma doutrina aceita e adoptada ha mais de 40 
annos, pois que desde antes de 1838 até 1877 vão 39 
annos. E como se fez isto? Se acaso não tivesse sido 
ouvida a secção do Império do conselho de estado, eu 
classificaria este acto como ob e sub-reptício; mas não 
o faço; entendo que o que concorreu talvez para uma 
resolução tão precipitada foi-a falta de não ter a 
secretaria do Império informado ao ministro desta 
repartição com os precedentes; estou persuadido de 
que, se o officio do presidente de Minas, que consultou 
o governo acerca desta questão, fosse bem informado 
pela secretaria, como era seu dever, apontando os 
precedentes, ou arestos, que havia, o ministro do 
Império não teria consultado a secção do conselho 
destado, teria decidido immediatamente que se 
observasse o que estava resolvido, e em prática ha 
mais de 40 annos. Não se fez isto, nem esses 
precedentes foram conhecidos da secção; por 
conseqüência acredito também que se a maioria da 
secção tivesse diante de si esses precedentes não 
philosopharia, como philosophou, teria apenas 
aconselhado que se observassem os precedentes. 
Mas, não tendo conhecimento delles, philosophou. 
Apenas um dos membros não philosophou, porque 
tinha conhecimento de taes precedentes, e então, na 
minha opinião, acertou. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Estavam 
citados no officio da presidência. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Seria 
indesculpável na minha opinião o procedimento do 
ministro, se não se desse essa circumstancia; se o 
ministro soubesse de taes precedentes, se elles lhe 
fossem presentes, ou se entendesse que esses 
precedentes deviam ser alterados, não podia proceder 
pelo modo por que procedeu. E' um princípio também 
de direito ou de hermenêutica, que eu li no 2º tomo de 
uma obra commentada pelo nobre e illustrado senador 
pela província do Maranhão, que tem por título Auxiliar 
Jurídico; ahi estão compilados differentes aphorismos, 
e um delles é o seguinte, que peço licença para ler: 

«Aphor. 95. Si judicium redditum fuerit de casu 
aliquo, in aliqua curia principali, et similis casus 
intervenerit in alia curia, ne procedito ad judicium, 
antequam fial consultatio in collegio aliquo Judicum 
majore; judicia reddita, si forte rescindi necesse est, 
saltem sepeliuntur cum honore.» 

Se porventura o actual ministro do Império 
entendesse que os precedentes que vigoravam ha 40 

annos deviam ser revogados, não devia se contentar 
em ouvir a secção do Império do conselho de estado; 
cumpria-lhe ouvir o conselho pleno, para que o juízo 
fosse proferido in majore collegio. 

Não o fez, e o que aconteceu? Vou dizel-o. 
O verbo sepelio significa desfazer, e também 

sepultar, enterrar. Pois bem, S. Ex. enterrou sine 
honore actos de antecessores taes, como o Sr. 
Bernardo Pereira de Vasconcellos e o Sr. Marquez de 
Olinda; recusou-lhes as honras fúnebres, que 
mereciam, convocando ao menos o conselho de 
estado pleno para se revogarem precedentes 
estabelecidos por autoridades tão dignas de respeito 
pelas suas luzes e experiência. 

Portanto, o meu fim é pedir cópia da consulta de 
1863, não só para vêr e estudar todos os fundamentos 
que se deram, como para serem conhecidos os nomes 
dos que então estavam na secção do Império. Poderia 
também pedir cópia do aviso de 5 de Novembro de 
1838; mas, como esse aviso está na collecção do 
respectivo anno, contento-me em pedir ao senado 
licença para inseril-o no fim do meu discurso, que tem 
de ser publicado. E' uma peça importantíssima e 
magistral, que honra o ministro do Império daquelle 
tempo, o Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Tenho concluído. 
 

Aviso de 5 de Novembro de 1838 
 
Illm. e Exm. Sr. – Foi mui desagradável ao 

regente, em nome do Imperador, a notícia da 
divergência que se tem suscitado entre V. Ex. e a 
assembléa legislativa provincial; espera porém que 
brevemente cessará, substituindo-a a mais perfeita 
harmonia, confiado em que são brasileiros os 
membros della, e em que V. Ex. continuará a proceder 
com a discrição, firmeza e prudência, que devem 
caracterisar a um delegado do Imperador, primeira 
autoridade da província. 

Errára V. Ex. ao seu dever, se tivesse 
sanccionado o projecto de lei n. 15, que adoptára a 
assembléa legislativa provincial; porquanto a ninguém 
se esconde sua manifesta inconstitucionalidade. 

Nem na constituição do Império, nem na lei que 
a reformou, acertará alguém com o direito, que essa 
assembléa exerceu, de conferir privilégios aos seus 
membros; e além disso de comprehender nesse 
privilégio a empregados geraes, emquanto inhibe ao 
presidente da província poder empregal-os fóra della 
durante a legislatura. 

Tal projecto offende nossa lei fundamental, já 
porque estabelece um privilégio em favor dos 
membros da assembléa legislativa, para cuja 
concessão lhe fallece a necessária autoridade, já 
porque dispõe de empregados geraes, que não entram 
na esphera de suas attribuições. 

A esta inconstitucionalidade substancial 
accresceu a outra da fórma, por que foi apresentado 
pela segunda vez á sancção o referido projecto. 

No segundo exame deste não foi elle approvado 
tal e qual pelos dous terços dos membros da 
assembléa legislativa, nem modificado no sentido das 
razões, 
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pelas quaes o presidente da província lhe recusára sua 
sancção. 

Que não fôra approvado tal e qual se 
evidencea, por ter sido supprimido o segundo período 
do artigo único; e que esta suppressão não fôra feita 
no sentido das razões de V. Ex., é também 
incontestável: porque sendo argüido o projecto de 
inconstitucional, além de outras razões, pela de dispor 
de empregados geraes, que estão fóra da alçada das 
assembléas provinciaes, a referida suppressão não 
removeu este obstáculo, comprehendendo o artigo os 
empregados geraes, como o confessa a mesma 
assembléa no parecer da commissão de constituição, 
que approvou. 

Se, pois, o citado projecto não foi approvado tal 
qual, nem modificado no sentido das razões do 
presidente da província, e se V. Ex. lhe negou também 
segunda vez a sancção, como o attestam os 
documentos, que acompanham o seu officio de 17 de 
Setembro do corrente anno, torna-se também notória a 
inconstitucionalidade, com que a assembléa provincial 
fez publicar o sobredito projecto de lei. 

Sendo evidente que o projecto de lei n. 16 do 
corrente anno, dessa assembléa legislativa, offende a 
constituição e a lei que a reformou, tanto na matéria 
como na fórma, pela qual fora publicado: ha por bem o 
Regente ordenar que não seja guardado, e observado 
como lei, até definitiva decisão da assembléa geral. 

Expresso é no art. 15 da lei de 12 de Agosto de 
1834, combinado com o art. 19, que só em dous casos 
podem as assembléas legislativas provinciaes publicar 
suas leis, independentemente de sancção: 1º, quando 
o presidente a não dá no prazo de 10 dias; 2º, quando, 
tendo sido denegada, é segunda vez approvada por 
dous terços dos membros da assembléa, se a 
denegação for motivada por ser o projecto opposto aos 
interesses da província. 

Nenhuma destas hypotheses se verificou; o 
presidente negou a sancção, porque o projecto 
offendia, não os interesses da província, mas a lei 
fundamental do Estado, fonte dos mais preciosos 
interesses do Império, e o mais sólido penhor de sua 
prosperidade; contra a qual não podem prevalecer os 
decretos das assembléas legislativas provinciaes. 

Igual disposição achará V. Ex. nos avisos de 9 e 
12 de Dezembro de 1836, e 9 de Janeiro de 1837. 

Cabe notar que a administração passada, nos 
citados avisos, mandou suspender iguaes projectos de 
lei, offensivos da constituição, ou dos interesses 
geraes, posto que os respectivos presidentes os 
tivessem sanccionado. Se, não obstante a sancção do 
presidente, o governo geral resolveu suspender, por 
sua manifesta nullidade, as leis provinciaes, que 
considerou contrárias á constituição, razão de sobra 
tem V. Ex. para se recusar á execução de uma lei, que 
nem sanccionou, nem o governo geral manda observar 
provisoriamente. 

E' o que tenho a communicar-lhe por ordem do 
regente, em nome do Imperador, para sua 
observância. 

Deus guarde a V. Ex. palácio do Rio de Janeiro, 
em 5 de Novembro de 1838 – Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. – Sr. Manoel Felisardo de Sousa e 
Mello. 

Vae a mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que se peça ao governo cópia da 

consulta da secção do Império do conselho de estado 
de 22 de Agosto de 1863, que motivou o aviso de 2 de 
Outubro do mesmo anno. 

S. R. – Visconde de Abaeté.» 
Foi lido apoiado, posto em discussão e 

approvado. 
 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
REQUERIMENTO 

 
VOTAÇÃO 

 
Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 

Teixeira Junior, para pedir-se aos ministros da 
agricultura, commercio e obras públicas e da fazenda 
informações relativas á companhia «Rio de Janeiro 
City Improvements.» 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Entrou em 2ª discussão o art. 3º additivo da 

câmara dos Srs. deputados á proposta do poder 
executivo, fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878 com a emenda do Sr. 
Paranaguá e outros. 

O SR. PARANAGUÁ: – Pergunto a V. Ex. Sr. 
presidente, se está em discussão só este artigo, ou se 
trata-se ao mesmo tempo dos outros que foram 
offerecidos como emenda? 

O SR. PRESIDENTE: – Está em discussão 
sómente este; depois entrarão os outros. 

O SR. PARANAGUÁ: – Então limitarei a elle as 
minhas observações. Diz o art. 3º additivo (lendo): 

Fica o governo autorizado: 
1º Para reduzir o depósito de instrucção de 

Santa Catharina a um corpo de duas companhias, 
commandado por um major, e bem assim a supprimir o 
depósito de recrutas da capital da província e o de 
caçadores a cavallo da Bahia.» 

Sr. presidente, não comprehendo porque razão, 
supprimindo-se os depósitos de instrucção em outras 
províncias, conservou-se apenas o de Santa 
Catharina, embora reduzindo-o a proporções mínimas, 
isto é, a duas companhias commandadas por um 
major. Comprehendo uma providência geral, que traz 
em resultado economia, sem prejuízo do serviço, como 
seja a suppressão dos differentes depósitos, mas 
reduzil-os a um único, e este na província de Santa 
Catharina, não vejo nisso utilidade. Poderão as praças 
que teem de supprir os claros do exército receber 
nesse depósito a instrucção precisa? Não, porque elle 
está reduzido a duas companhias 
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e portanto a instrucção será muito especial, muito 
restricta e sem utilidade alguma. 

Se a suppressão dos outros depósitos não traz 
nenhum prejuízo ao serviço, por isso que as praças 
podem receber a instrucção concernente nos 
respectivos corpos, onde podem passar, na escola de 
recrutas, 5 ou 6 mezes, e depois de praticarem com os 
velhos soldados, encherem os differentes claros do 
exército, o mesmo se póde dar com relação ao depósito 
de Santa Catharina, visto que alli existe estacionada 
uma pequena força. E' claro, pois, que as praças 
podem receber a instrucção nos respectivos corpos, 
poupando-se por esta fórma a despeza com a 
conservação destes depósitos. 

Senhores, ou os depósitos são necessários e 
nesse caso devem ser mantidos os das outras 
províncias ou são dispensáveis e então, devendo-se 
fazer economia, não deve deixar de contribuir para este 
resultado o depósito estabelecido em Santa Catharina. 

Opino, portanto, pela suppressão desta despeza. 
Será mais uma economia, que póde fazer o honrado 
ministro da guerra, sem prejuízo do serviço público, 
uma vez que reconhece implicitamente que os 
depósitos podem ser perfeitamente substituídos pela 
escola de recrutas nos respectivos batalhões. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sr. presidente não posso concordar com 
a observação, que acaba de fazer o nobre senador. 

O depósito de Santa Catharina é indispensável, 
porque, como V. Ex. sabe, o clima daquella província é 
muito differente do das províncias do norte; de sorte 
que é muito conveniente que os recrutas, que são 
designados para os pontos do sul estejam algum tempo 
em Santa Catharina, alli recebam a instrucção, e depois 
sigam a seu destino. 

Não ha inconveniente, é certo, em que as praças 
recebam instrucção nos mesmos corpos em que 
assentam praça, mas, em relação ás que teem de servir 
no sul, me parece que a providencia tomada é de 
vantagem. E, demais, eu reduzi o deposito de Santa 
Catharina a duas companhias, commandadas por um 
major, o que demanda uma despeza mínima, despeza, 
porém, imprescindível por ser de incontestável 
vantagem. 

O Sr. Zacarias deseja o nobre ministro da guerra 
faça alguma observação sobre o § 2º do artigo additivo 
em discussão, que autoriza o governo a harmonisar o 
curso de cavallaria e infantaria do Rio Grande do Sul 
com a escola militar desta Côrte. 

O orador já disse que esta autorização destôa do 
espírito, que devia guiar o governo na presença do 
déficit, que apresenta o thesouro. 

O nobre ministro observou que a despeza é 
muito pequena e consiste apenas na nomeação de três 
lentes. Não fica o orador tranquillo com esta 
declaração. 

Se não se engana, o relator da commissão de 
marinha e guerra da câmara dos deputados declarou 
que a despeza seria de trinta e tantos contos. 

O Sr. Duque de Caxias (Presidente do Conselho) 
dá um aparte. 

O SR. ZACARIAS: – Quantos contos são, visto 
que o nobre ministro acha excessivo o algarismo 
indicado? 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Quatro ou cinco contos é apenas a 
despeza que se tem de fazer com três professores, que 
se devem nomear. 

O Sr. Zacarias vê que o nobre ministro não está 
certo de quanto vae despender: diz que serão quatro ou 
cinco contos. 

A questão é que, pelo § 2º, o governo fica 
autorizado a pôr o regulamento do curso do Rio Grande 
em harmonia com o da escola militar da Côrte. Ora, 
esta harmonia póde-se entender que consista também 
em ter aquella escola o mesmo pessoal que esta, o 
mesmo número de aulas e até o seu collegio de 
preparatórios, porque isto é que é harmonia completa. 

No relatório, S. Ex disse: «De algumas 
alterações, aconselhadas pela experiência e pela 
prática, carece o actual regulamento desta escola, no 
sentido principalmente e harmonisar o respectivo curso 
com o da escola militar da Côrte, conforme já vos fez 
ver o meu antecessor.» 

E’ sempre a palavra harmonisar; mas a harmonia 
perfeita dar-se-ha se os dous cursos forem iguaes. O 
curso de direito em S. Paulo está em harmonia com o 
do Recife, porque alli se ensinam as mesmas matérias, 
exigem-se os mesmos preparatórios. Estar em 
harmonia, neste caso, não exclue a idéa de que o curso 
de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul receba a 
mesma cathegoria que a escola militar da Côrte; ao 
contrário, porque a palavra harmonia abrange tudo. 

Se o nobre ministro quer pouca despeza, defina-
a, declarando que fica autorizado a gastar tantos contos 
de reis com a nomeação de três professores; de outra 
sorte não se deve conferir a autorização. 

S. Ex. empenhou a sua palavra no senado de 
que apenas fará despeza com o ordenado de três 
professores. Mas, se S. Ex deixar o poder antes do 
prazo do desengano ou logo depois, as suas palavras 
não prendem o seu successor (apoiados); portanto 
ficará o paiz sujeito á contingência de vêr um dia creada 
uma escola militar no Rio Grande do Sul semelhante á 
da Côrte. Dir-se-ha que o exige a harmonia, e de facto 
nessa occasião é que a haverá. 

O que o orador reconhecer nisto – é o systema 
que tem imperado arruinando as finanças: apresentou-
se o additivo ligeiramente, sem se saber o que se 
pedia, sem se calcular a despeza a fazer. Passou na 
câmara dos deputados, allegando-se «que gastar com 
a instrucção é emprestar capital a juro alto.» 

Mas S. Ex. o nobre ministro da guerra deve estar 
convencido de que isto é absurdo. A idéa de que fazer 
despezas úteis importa sempre dar capital a juro alto é, 
actualmente mais do que nunca, um erro nocivo. Como 
consente, pois, o nobre ministro nesse additivo? qual é 
a restricção que ha de obrigar o governo a nomear só 
três lentes? 
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O orador já não tem esperanças de que o 

ministério actual faça economia alguma (apoiados), não 
póde fazel-as, porque não se separa da rotina. Esse 
paragrapho do artigo additivo e outros são dignos de 
repellir-se, sendo muito de estranhar que o nobre 
ministro da guerra presidente do conselho, conhecendo 
que as finanças estão em péssimas circumstancias 
(apoiados), com elles concorde. 

Pergunta-se: Quanto se gastará? e o nobre 
ministro responde: Quatro ou cinco contos. Isto não é 
orçar, nem saber o que se pretende fazer. O nobre 
ministro não sabe o que pede, quando aceita a idéa de 
harmonisar o curso da província do Rio Grande do Sul 
com a escola da Côrte. A autorização, nos termos em 
que está concebida, habilita-o a crear uma escola igual 
a da Côrte. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Em tudo e por tudo. 
O Sr. Zacarias está desanimado, absolutamente 

desanimado. O governo não trata de economia 
nenhuma (apoiados) e a prova é que se apresenta o 
absurdo de vir um ministro pedir autorização para 
harmonisar um curso, cuja utilidade ainda é 
problemática, com a escola militar da Côrte. 

O SR SILVEIRA LOBO: – Nesta matéria, a cifra 
deve andar adiante. 

O SR. ZACARIAS: – Se diz: são apenas 3 ou 
4:000$. Mas isto só revela o máo vezo, e máo hábito 
em que se está. 

O orador acompanha, com summo cuidado, a 
discussão nesta e na câmara temporária relativa ás 
finanças; e ficou pasmo de ver, no discurso do nobre 
ministro da fazenda, publicado no Jornal do Commercio 
de 5 do corrente, uma resposta que está em harmonia 
com as razões e espírito de augmentar despezas, que o 
orador não cessa de condemnar. 

Dizia o Sr. Dantas: «Não deu esperança alguma 
para o futuro?» Respondeu o nobre ministro da 
fazenda: «Se o nobre deputado se contenta com 
esperanças, eu lh'as dou as maiores; espero em Deus 
que pagaremos todas as nossas dívidas... (Risadas)» 

Um ministro da fazenda, que faz rir a câmara, 
quando se trata da posição dolorosa das finanças do 
paiz, é motivo para admiração. Eis um gracejo 
convertido em máxima financeira, e é máxima da 
mesma escola que fundou na câmara, dias antes, o 
illustre relator da commissão de marinha e guerra, 
quando pediu á câmara que deixasse passar o artigo 
additivo em questão, porque o dinheiro applicado á 
instrucção é capital empregado a alto juro. 

Vive-se hoje de gracejos. Mas o ministério, que 
contrahio a obrigação de evitar despezas que se 
possam adiar, não podia dar essa resposta, nem vir 
aqui pedir autorização para harmonizar o curso de 
infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul com a 
escola militar da Córte. Ao contrário, o nobre ministro 
da guerra devia ou supprimir esse curso, visto achar-se 
incompleto, ou deixal-o como está, por mais alguns 
annos, até que melhore o estado do thesouro. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Mas o orçamento póde marcar as 
despezas e então o ministro fica restringido a ella. 

O Sr. Zacarias replica que o orçamento somma a 
despeza decretada. Logo que o nobre ministro se julgue 
autorizado a elevar aquelle curso á cathegoria da 
escola militar, o dinheiro ha de sahir de alguma parte, 
porque a despeza ficou autorizada pela proposta. Agora 
é que é a occasião opportuna de fixar a despeza. Se o 
nobre ministro da guerra tivesse pedido 18,000 praças, 
e fosse aceito o pedido, o orçamento teria de pôr-se em 
harmonia com esse voto. Como se satisfaz com 15,000, 
o orçamento ha de, nesta parte, estar na razão da 
economia de 1,000 praças. 

O nobre ministro é dominado por espírito de 
classe; S. Ex. é militar, gosta dos militares; é, de mais, 
representante da província do Rio Grande do Sul e 
aprecia aquella província tão inclinada ás armas. 
Semelhante autorização, que é relativa ao Rio Grande 
do Sul, é um presente que não deve aceitar, porque o 
colloca na impossibilidade de imparcialmente oppor-se 
a outras despezas. 

A reducção do depósito de instrucção em Santa 
Catharina está no espírito do programma de economia, 
passe; mas no paragrapho seguinte augmenta-se a 
despeza e augmenta se a esmo. 

O orador não teve tempo do verificar no discurso 
do relator da commissão, mas lá, pensa, falla-se em 
trinta e tantos contos, e a palavra harmonia, empregada 
no § 2º dá ao ministro faculdade para elevar a despeza 
até o ponto que quizer. Até essa palavra, na opinião do 
orador, é um sarcasmo. De certo tempo a esta parte 
harmonia em política dá em resultado encarcerar, 
extermínio, etc.; agora a harmonia do curso de 
infantaria e de cavallaria do Rio Grande do Sul com a 
escola da Côrte póde dar em resultado crear-se lá uma 
escola como a que existe aqui com um curso annexo de 
preparatórios. 

E' isso uma contradicção da parte do nobre 
ministro e o orador não lhe daria o seu voto nesse caso, 
ainda quando S. Ex. dissesse que era para haver alli 
mais três lentes só, porque tem dever de ser coherente 
e não póde transigir com augmento algum de despeza, 
que se possa adiar. S. Ex. não pensou bem no que 
pediu, porque teve parte no discurso da Corôa, e ahi o 
que se diz? Cada um dos ministros, como se sabe, 
offerece um tópico concernente á sua pasta (mas ha 
outros tópicos que são de todos). Ora, aquelle em que 
se aconselhava ou se recommendava aos deputados e 
senadores que não augmentassem despeza alguma, 
que se pudesse adiar, é de todo o ministério e S. Ex. 
augmenta com o seu additivo a despeza com um 
estabelecimento que se podia perfeitamente deixar 
como está! Que significa isto, senão contradicção? 

Na falla do throno pede-se que não se augmente 
despeza alguma que se possa adiar; esta o póde ser; 
logo, porque não se ha de abster o governo de tal 
augmento de dispêndio? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não tomam ao sério 
esse dever. 
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O SR. ZACARIAS: – Não tomam ao sério. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ para inglez ver. 
O SR. ZACARIAS accrescenta que ainda não 

houve uma discussão em que o respectivo ministro 
revelasse intenção de cortar despeza alguma. O 
primeiro trabalho importante que veio foi esta proposta, 
e ella traz o vício do peccado original; 

O peccado original, que produz o péssimo 
estado de nossas finanças, é o governo não pôr dúvida 
alguma em augmentar despezas; é essa a origem do 
desequilíbrio do orçamento. 

Ha diminuição de renda, mas não é esta a causa 
do desequilíbrio. Não ha fecundidade de solo, nem 
maravilhas do nosso clima, que possam dar esperança 
de termos renda, que acompanhe o passo accelerado 
da despeza. 

Os ministros não são sérios no propósito de 
economizar. Não ha seriedade da parte de um ministro 
velho, como é o nobre presidente do conselho, em fazer 
passar na câmara temporária e querer que se vote aqui 
uma supposta harmonia entre dous estabelecimentos 
litterarios, sem dizer em que consiste a restricção, que 
ora inculca, apenas dizendo: 

«Não tenham susto que gastaremos pouco.» 
O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ só para augmentar 

o funccionalismo, que é o que nos mata. 
O SR. ZACARIAS: – Basta a creação de novas 

cadeiras para augmentar na despeza 30 ou 40:000$, 
porque o artigo additivo encerra em seu seio a 
faculdade de elevar-se aquelle estabelecimento ás 
condições da escola da Côrte. E por que não? A Bahia 
tem uma escola de medicina como a da Côrte, o Recife 
uma faculdade de direito como a de S. Paulo, e não 
pense nenhum estadista que se póde supprimir nenhum 
desses estabelecimentos; estão harmônicos. Ora, se o 
Rio Grande do Sul, allegando ser a província que dá 
mais soldados, quizer ter uma escola militar como a da 
Côrte por que se lhe ha de negar isso? 

Está o orador persuadido de que o espírito 
público do Rio Grande do Sul ha de aceitar com muito 
gosto esta harmonia promettida ao artigo, porque dá-
se-lhe a esperança de ter... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Até o direito. 
O SR. ZACARIAS: – ...lá uma escola militar 

como a da Côrte. 
A província do Rio Grande do Sul, na luta 

passada com o Paraguay, mostrou quanto valia, quanto 
o governo contava, e contava muito bem, com o espírito 
militar dos rios-grandenses e dahi a glória do Marquez 
de Herval. 

O Marquez do Herval destaca-se e sobresahe 
dentre os outros officiaes que militaram no Paraguay. 
Outros foram commandar exércitos; mas elle levantou 
dous exércitos, de sorte que, quando elle estava em 
sua província, a que se havia recolhido a tratar de sua 
saúde e o governo, depois do desastre de Curupaity, 
teve de convidar o nobre Duque de Caxias para ir 
commandar as forças brasileiras, as primeiras 
providências que se tomaram, as primeiras 
recommendações que se expediram, 

foram a Osório, dizendo-se-lhe, não só que voltasse 
para o Paraguay, mas que levasse um exército. Elle 
voltou e levou um segundo exército. (Apoiados.) 

Cesse a inveja perante aquelle vulto! O nobre 
duque prestou relevantes serviços á guerra... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...o orador nunca o 

occultará. O conde d'Eu, recebendo o commando de 
forças brasileiras na segunda phase da luta, 
desempenhou-se cabalmente de seus deveres, foi um 
excellente cabo de guerra; mas Osório é um vulto 
legendário, que se apresenta primeiro que nenhum á 
imaginação dos brasileiros, quando se recordam da 
guerra do Paraguay. Assim o embarque do nobre 
duque para o Paraguay foi imponente. Dir-se-hia que as 
esperanças da pátria, naquelle momento, repousavam 
na pessoa do nobre duque. A sua volta não 
correspondeu ao embarque. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado; até deu 
logar a explicações. 

O SR. ZACARIAS: – Na sua volta o conde d'Eu 
teve um applauso immenso; festejou se devidamente 
aquelle que debellara a guerra, porque a guerra do 
Paraguay não acabou em Lomas Valentinas, mas em 
Aquidahan. 

Decorridos tantos annos depois de concluída a 
guerra, eis que vem á Côrte o Marquez de Herval e o 
enthusiasmo com que tem sido de todos acolhido, é 
uma prova de que o povo, que não se esquece dos 
grandes serviços, vê no Marquez do Herval o heróe por 
excellencia da guerra do Paraguay. 

O extraordinário recebimento do Marquez do 
Herval não se restringe á sua pessoa, significa também 
homenagem á sua província, que, ajudando-o deu lhe 
exércitos. 

Conclue-se do exposto que a posição do nobre 
ministro da guerra, passando o additivo, tornar-se-ha 
melindrosa. S. Ex. ha de querer estender antes do que 
restringir a harmonia. O estabelecimento, a que se 
refere o § 2º, de que se trata, irá obrigar o nobre duque 
a maior despeza do que S. Ex suppõe. 

Além disso, nada assegura a permanência do 
nobre duque no poder até o tempo em que haja de 
executar-se a autorização e, pois, outro ministro da 
guerra póde vir que, mas inclinado ainda à província do 
Rio Grande do Sul, dê á harmonia maior elasticidade. 

Perdôe o nobre duque a insistência com que o 
orador se oppõe a autorização do § 2º, porque, se 
deixasse passar em silêncio esta medida, tomaria 
desde já a resolução de não tomar mais a palavra à 
bem da economia. 

O orador espera que o nobre duque rejeite a 
autorização. Não é sangria desatada o melhoramento 
do curso de infantaria e cavallaria do Rio Grande do 
Sul. Procedendo assim, o nobre ministro da guerra, 
presidente do conselho, attenderia ás reclamações do 
paiz, que tem os olhos em S. Ex. a ver se as promessas 
de economia teem ou não algum valor. 

Vota contra a autorização. 
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O SR. PRESIDENTE: – Neste artigo ha uma 

emenda do Sr. Paranaguá, igualmente em discussão, 
sobre que se ha de votar e o senado ha de, sem 
dúvida, approvar o que julgar mais conveniente. 

O SR. ZACARIAS: – Pois é mesmo esta emenda 
que estive justificando. 

O SR. JUNQUEIRA: – Penso, Sr. presidente, de 
modo diverso do nobre senador, que acaba de fallar e 
ainda uma vez sou forçado a oppor-me ás suas 
opiniões. 

O § 2º do art 3º (additivo) da proposta que se 
discute, diz o seguinte: «Para rever o regulamento do 
curso de infantaria e cavallaria da província do Rio 
Grande do Sul, harmonisando-o com o da escola 
militar.» 

O honrado senador acha esta autorização em 
termos muito vagos, podendo, por consequência, dar 
logar a uma despeza grande, incerta, desconhecida. Me 
parece que não é assim. O curso de infantaria e 
cavallaria, na província do Rio Grande do Sul, foi 
creado em 1874 apenas com 2 annos, isto é, alli se 
ensinam as matérias, que devem servir para instruir o 
official de infantaria e de cavallaria. 

A escola militar da Côrte tem o curso de 
preparatórios e tem o curso superior, que consta de 
cinco annos. Nos dous primeiros annos se ensinam 
também aquellas matérias concernentes á formação do 
official de infantaria ou de cavallaria; no 3º as que são 
necessárias para formar o official de artilharia; no 4º as 
próprias de official de estado maior, e no 5º as que 
necessita o engenheiro militar. E’, portanto, um curso 
completo. A assembléa geral entendeu, em sua 
sabedoria, restabelecer o curso de infantaria e 
cavallaria na província do Rio Grande do Sul, como 
outr'ora existiu, e de onde sahiram officiaes muitos 
distinctos, que depois prosseguiram seus estudos nesta 
Côrte, como os Srs. tenente-coronel Frota, Major Catão 
Roxo e outros. 

Mas, estabelecido este curso, verificou-se que 
havia uma pequena desharmonia entre as matérias, 
que se ensinam naquelles dous annos e as que se 
ensinam nos dous annos correspondentes na escola 
militar da Côrte, e igualmente fallece naquella uma 
cadeira, que é preparatório indispensável para 
matrícula dos moços que queiram cursar a escola do 
Rio de Janeiro. Já no meu relatório de 1875 dizia eu o 
seguinte: 

«A experiência no anno lectivo que findou 
demonstra a necessidade de algumas modificações no 
regulamento deste curso, sendo essenciaes: 1ª a 
substituição, pela hippologia, da aula de hypiatrica, 
sciencia que por si só fórma uma especialidade, qual 
seja a da medicina veterinária; 2ª a creação de uma 
aula preparatória, comprehendendo arithmetica, 
álgebra, geometria e trigonometria; 3ª o accrescimo de 
algumas outras doutrinas, afim de harmonisar este 
curso com o que se ensina na escola militar da Côrte. 

Agora, veja o senado quaes são as matérias que 
se ensinam aos dous cursos e nos dous primeiros 
annos, e verá que não ha differença essencial; por 
conseqüência, a harmonia que se pretende fazer entre 

o curso do Rio Grande do Sul e o da Côrte, não 
importará em despeza tão grande, como o nobre 
senador indicou... 

O SR. ZACARIAS: – Qual é? Não se disse 
nenhuma. 

O SR. JUNQUEIRA: – Vou fazer a comparação 
das matérias: no 1º anno da escola militar da Côrte 
ensina-se (lendo): 

1ª cadeira. – Álgebra superior; geometria 
analytica; cálculo differencial e integral. 

2ª cadeira. – Physica experimental, 
comprehendendo elementos de telegraphia electrica 
militar; chimica inorgânica. 

Aula. – «Desenho topographico; topographia e 
reconhecimento do terreno.» 

No curso do Rio Grande do Sul, as matérias são: 
1º anno, 1ª cadeira. – Álgebra; geometria; 

trigonometria plana; álgebra superior e geometria, 
analytica. 

2ª cadeira. – Physica experimental, 
comprehendendo elementos de telegraphia electrica; 
chimica inorgânica. 

Aula. – Desenho geométrico e topographico; 
topographia e reconhecimento do terreno.» 

Por consequência, já vê V. Ex., Sr. presidente, 
que as matérias são quasi idênticas entre o 1ª anno da 
escola militar da Côrte e o 1º anno do curso de 
infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul. Vejamos 
agora o 2º anno. 

2º anno. – 1ª cadeira da escola militar. Táctica; 
estratégia; história militar; castrametação; fortificação 
passageira e permanente, comprehendendo o ataque e 
defesa dos entrincheiramentos e das praças de guerra; 
noções elementares de balística. 

2ª cadeira. – Direito internacional, applicando ás 
relações de guerra, precedendo noções de direito 
natural e direito público; direito militar, precedendo 
analyse geral da constituição do Império. 

Aula. – Geometria descriptiva, comprehendendo 
o estudo sobre planos cotados e sua applicação ao 
desenfiamento das fortificações militares. 

2º anno do curso do Rio Grande do Sul. – 1ª 
cadeira. – Táctica; fortificação passageira; estratégia; 
castrametação e história militar; noções elementares de 
balística. 

2ª cadeira. – Direito internacional applicado ás 
relações de guerra, precedendo noções de direito 
natural e direito público; direito militar, precedido 
também de analyse geral da constituição do Império. 

Aula. – Geometria descriptiva, comprehendendo 
sua applicação ao desenfiamento das fortificações 
militares; desenho de manobras e de trabalhos de 
fortificação passageira. 

São, pois, quasi idênticos... 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Quasi, não; falta 

muita cousa. 
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O SR. JUNQUEIRA: – ...os dous annos do curso 

de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul e os 
dous annos da escola militar, estabelecida nesta Côrte. 
Que quer agora o honrado Sr. ministro da guerra? Quer 
uma autorização para crear uma ou outra cadeira, que 
seja precisa, para que os dous cursos sejam 
harmônicos. Qual é a vantagem desta harmonia? 

E’ que o moço official, que se matriculou no 
curso do Rio Grande do Sul e lá fôra approvado nos 
dous annos e quizer seguir o curso das sciencias 
militares, possa vir para esta Côrte e matricular-se no 3º 
anno da escola militar, com o que muito ganha o 
serviço público. Portanto, toda argumentação cahe por 
terra, comparando-se as matérias componentes dos 
dous cursos. 

Além disso, Sr. presidente, ha a creação de uma 
cadeira preparatória, porque, como V. Ex. sabe, os 
preparatórios mais necessários nesses cursos são os 
elementos de álgebra, geometria, etc., e é justamente o 
que se pede e não traz senão pequeno augmento de 
despeza. 

A argumentação do nobre senador poderá ser 
applicada á outra questão, mas não á esta. Economia 
não quer dizer de serviço. Não vamos exagerar as 
cousas, com esse sentimento de economia, de modo 
que desorganizemos todos os serviços, que cortemos o 
futuro de certas instituições, unicamente porque temos 
medo de gastar alguma cousa. 

Eu não posso concordar que a despeza attinja 
ao algarismo que se suppõe... 

O SR. ZACARIAS: – Mas não sabe a quanto 
attinge. 

O SR. JUNQUEIRA: – Os lentes do curso de 
cavallaria e infantaria do Rio Grande do Sul são de 
commissão; são officiaes distinctos do estado maior, 
que recebem, além do soldo, uma pequena gratificação. 

O SR. ZACARIAS: – Não ha despezas 
pequenas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Veja o nobre senador que 
o que se despende com esse curso é muito pouca 
cousa, e não vale a pena, por causa de uma economia 
insignificante, fazer com que esses moços, que 
frequentam o curso do Rio Grande do Sul e mostrem 
aptidão, não possam prosseguir em seus estudos. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não ha despezas 

pequenas, também o digo e diz todo o mundo, mas isto 
é quando se atira dinheiro pela janella fora. 

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Eu peço aos nobres 

senadores... 
O Sr. Zacarias dá outro aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador póde 

fallar segunda vez; quando S. Ex. falla todos teem 
medo de lhe dar apartes; entretanto, agora interrompe-
me a cada momento. Peço, portanto, que não 
continuem esses apartes, que de alguma fórma 
offendem os oradores, porque se continuarem... 

O SR. ZACARIAS: – Os meus ou os do Sr. 
Silveira Lobo? 

O SR. JUNQUEIRA: – Os apartes do nobre 
senador por Minas não são daquelles que 
incommodam, mas os de V. Ex. mais constantes... 

O SR. ZACARIAS: – Ante-hontem não lhe dei 
apartes sobre o câmbio. 

O SR. JUNQUEIRA: – E encerrou-se a 
discussão do requerimento sobre a companhia City 
Improvements sem V. Ex. fallar. 

Portanto, Sr. presidente, o nobre senador 
inaugurou uma doutrina nova; e V. Ex., que é um 
parlamentar provecto, que é, ha muitos annos, senador 
e dirige proficientemente os nossos trabalhos, sabe que 
muitas vezes se tem dado autorizações a ministros no 
sentido desta de que se trata. O que se quer apenas é 
harmonisar os dous cursos, tendo os lentes, os officiaes 
que leccionam no Rio Grande do Sul, uma gratificação 
addicional. De que serve economisarem-se 2 ou 
3:000$, desorganizando-se todo esse serviço? 

Quanto á argumentação de que o nobre duque, 
por isso que tem prestado grandes serviços ao paiz 
como militar, e eu accrescento, como político, por isso 
que conhece a província do Rio Grande do Sul, de que 
é digno representante nesta casa, e sabe que essa 
província é guerreira, e póde tudo isso influir no seu 
animo, a ponto de fazer com que S. Ex. eleve aquelle 
curso á categoria de uma academia militar, eu penso 
que esse receio não tem o menor fundamento. 

O nobre Duque de Caxias, comquanto saiba que 
a província do Rio Grande do Sul prestou grandes 
serviços durante a guerra, concorrendo com grande 
número de voluntários (o que fez também a Bahia...) 

O SR. JAGUARIBE: – E o Ceará também. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...que deu 20,000 

homens, não terá a imprudência de elevar o curso de 
que se trata á categoria de uma academia militar, 
porque o seu bom senso não lhe permittirá gastar mais 
do que deve. 

O SR. ZACARIAS: – Não está determinado o 
que se deve gastar. 

O SR. JUNQUEIRA: – Membro da commissão 
de marinha e guerra devo dizer ao nobre senador que 
não tenha receio; não ha risco nessa autorização; não é 
por ahi que o navio vae ao fundo. São 4:000$ ou 5:000$ 
(não posso calcular exactamente) com os quaes 
prestamos um serviço á instrucção militar. 

Não se offende nenhuma disposição de lei e 
habilitamos aquelles officiaes, que acabarem seu curso 
no Rio Grande do Sul e mostrarem aptidão, a virem 
completar seus estudos na escola militar da Côrte, na 
sciencia do estado maior, da artilharia, etc. 

Com estas explicações, penso que o nobre 
senador cessará de ter escrúpulos para conceder ao 
nobre ministro da guerra essa autorização, porque não 
é por ahi que fazemos ferida no orçamento. 
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O SR. PARANAGUA’: – Sinto não poder 

concordar com o nobre senador, que acaba de 
sustentar o artigo additivo da proposta, ao qual não 
posso dar meu voto. 

Estando esta autorização formulada em termos 
vagos e indefinidos, quanto á despeza, não podendo o 
nobre ministro da guerra nos apresentar precisamente o 
cálculo dessa despeza, não posso dar-lhe um voto de 
confiança nesta matéria. E tanto mais sou a isto levado, 
quanto, se o nobre ministro da guerra, em cuja lealdade 
devo confiar, fez a promessa de que ha de restringir-se 
o mais possível, como essa promessa não se acha 
incorporada na lei, não está garantida a sua realização, 
se o nobre ministro deixar o poder antes de effectuar a 
reforma. 

Accresce que o serviço, como está sendo 
desempenhado no Rio Grande do Sul, tem caracter 
provisório; foi uma experiência que se fez, e em todo o 
tempo podia-se tornar atraz. Mas, desde o momento em 
que se concede uma autorização, nos termos em que 
se acha esse artigo da proposta, a conseqüência é que 
os lentes que hoje regem cadeiras naquelle curso, teem 
de fixar-se definitivamente. 

Hoje elles exercem uma commissão de que 
podem ser dispensados opportunamente, mas, desde 
que, por essa reforma, foi aquelle curso equiparado á 
escola militar da Côrte, a primeira conseqüência a 
deduzir-se é a fixação dos lentes em seus empregos, a 
cessação do seu caracter provisório. 

Esta consideração não póde deixar de influir, 
quando se tem de dar um voto de confiança; é mais um 
motivo que eu tenho para negar-lhe a minha 
approvação. 

Em todo caso, se a maioria do senado quizer dar 
mais uma prova de confiança ao nobre duque, me 
parece que não seria fóra de propósito approvar a 
segunda parte da emenda additiva que offereci, 
deixando-lhe essa alternativa, porque, se a experiência 
demonstrar que as cousas não podem continuar como 
estão, ficará o governo autorizado a supprimir o curso, 
como por mais de uma vez se tem feito, sem detrimento 
do serviço público. 

Sendo esse curso um estabelecimento do 
governo, os militares, que tenham de fazer estudos das 
duas armas e venham, por isso, para esta Côrte, não 
estão no caso de simples particulares, como acontece 
com os que teem de frequentar a faculdade de direito 
de Pernambuco ou a de S. Paulo. São empregados do 
governo, são officiaes, são homens que percebem um 
estipêndio dos cofres públicos e que podem fazer o 
curso de sua arma naquella província ou na escola 
militar da Côrte, montada nas proporções convenientes. 

Voto, portanto, contra a autorização pedida. 
O SR. CORREIA: – A discussão tem versado 

particularmente sobre o artigo additivo que autoriza o 
governo para rever o regulamento do curso de 
infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul, 
harmonisando-o com o da escola militar. 

Os dous illustres senadores, que impugnaram 
esta autorização, julgam que ella se acha concebida em 

termos tão amplos que podem dar logar a considerável 
despeza. 

O honrado senador pela Bahia oppõe-se ao 
additivo para manter a coherencia que, com muita 
razão, deseja guardar em ponto de tanta importância, 
como o de não votar por despeza alguma que possa 
ser adiada; e eu nada teria a dizer ao honrado senador, 
se S. Ex. não houvesse assignado as emendas 
offerecidas pelo nosso illustre collega pelo Piauhy. Mas 
estas emendas incorrem na mesma censura que os 
nobres senadores fazem ao artigo additivo em 
discussão. E’ fácil proval-o. 

Dizem os nobres senadores que as expressões 
do additivo que se discute são extremamente vagas; 
podem até autorizar o governo a crear no Rio Grande 
do Sul uma escola igual á militar da Côrte. 

Ora, vejamos como redigiu o nobre senador pelo 
Piauhy uma de suas emendas: 

«Fica o governo autorizado para reorganizar o 
exército e alterar o quadro da respectiva officialidade, 
distribuída toda força em 4 grandes divisões, conforme 
julgar mais conveniente.» 

Quem confrontar a disposição do additivo em 
discussão com esta amplíssima autorização concedida 
pelo nobre senador, e á qual prestaram assentimento 
outros honrados membros da opposição, facilmente 
comprehenderá que tal autorização é de mais 
significativo alcance, e muito arbitraria... 

O SR. PARANAGUÁ: – Pois aceitem-a. 
O SR. CORREIA: – ...como disse o nobre 

senador por Goyaz. Por ella o governo tem o exército 
nas mãos, póde reorganizal-o, e alterar o quadro da 
officialidade, como lhe aprouver. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E graduar todos os tenentes-coronéis. 

O SR. CORREIA: – Justamente; e passar os 
tenentes-coronéis a coronéis graduados, como diz o 
honrado ministro. 

E pois, Sr. presidente, não deve causar reparo 
que eu ficasse de alguma sorte sorprendido ouvindo as 
expressões dos nobres senadores, por me parecer que 
se haviam elles esquecido de suas emendas. Pois vós 
que quereis conceder ao governo uma autorização nos 
termos que acabo de ler, tão amplos e extraordinários, 
vindes levantar opposição a uma autorização que se 
pretende dar ao governo para rever o regulamento do 
curso de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul, 
harmonisando-o com o da escola militar da Côrte?! 

O nobre senador pelo Piauhy permitta-me o 
dizer-lhe que é maior a minha sorpresa em relação a S. 
Ex. O honrado senador pela Bahia só tem aqui a 
responsabilidade de haver prestado sua assignatura á 
emenda... 

O SR. ZACARIAS: – E’ toda. 
O SR. CORREIA: – ...mas quem, além de 

assignar a emenda, é o seu autor, redigio-a, concebeu 
o plano, e convenceu aos demais da utilidade da 
medida, esse tem uma responsabilidade que, 
parlamentarmente ao menos, se deve considerar maior. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não declino della. 
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O SR. CORREIA: – Feita esta comparação entre 

a autorização que concedeu a câmara dos deputados, e 
a que pretende dar o honrado senador pelo Piauhy, 
vejamos qual o valor daquella que se acha em 
discussão. Mas, direi antes de tudo ao nobre senador 
que se o governo concordasse em separar da proposta 
este additivo, eu não teria nenhum descontentamento. 

Apreciemos agora a autorização em suas justas 
proporções. 

Já o meu nobre amigo relator da commissão de 
marinha e guerra fez a comparação entre o curso de 
infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul e o da 
escola militar da Côrte, para demonstrar que a 
autorização não envolve o accrescimo de despeza que 
os honrados senadores figuraram. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Basta que haja 
accrescimo. 

O SR. CORREIA: – Mas dizem os honrados 
senadores que, se a revisão do regulamento do curso 
de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul for feita 
pelo nobre duque, a despeza será a que S. Ex diz. 
Póde, porém, o nobre duque não ser ministro na 
occasião em que se tenha de fazer uso da autorização. 
Respondo. 

Os termos da autorização não permittem senão 
que se faça cessar a differença entre aquelle curso e o 
da escola militar. Não se tratando da creação de novos 
cursos, a autorização não tem a extensão que se lhe 
quer dar. Accrescento que se for o successor do nobre 
duque quem venha a fazer uso della, não quererá por 
certo incorrer na responsabilidade de dar-lhe 
intelligencia contrária á que é dada pelo poder 
legislativo ao conferil-a. 

O governo compromette-se a não usar da 
autorização senão nos termos restrictos em que é dada. 
O successor do nobre ministro ha de e deve manter o 
compromisso. 

O SR. PARANAGUA’: – Se quizer. 
O SR. CORREIA: – Se usar da autorização com 

a amplitude que ella não contem, compromette a sua 
responsabilidade. 

Séria melhor, não digo o contrário, que a 
redacção acompanhasse perfeitamente o pensamento 
com que a autorização é concedida. 

O SR. PARANAGUÁ: – Já reconhece alguma 
cousa. 

O SR. CORREIA: – Não sou capaz de dizer 
senão aquillo que a minha consciência me inspira. 

Sr. presidente, o nobre senador pela Bahia nas 
observações que hoje fez sobre os additivos não teve, 
como creio, a intenção de magoar o nobre ministro da 
guerra. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não, o nobre senador 
nunca tem a intenção de magoar a quem quer que seja. 

O SR. CORREIA: – Entretanto sempre disse, ao 
julgar suas próprias palavras: «O nobre duque tem 
razão para não estar satisfeito commigo, mas eu 
também não estou satisfeito com o nobre ministro.» 

O nobre senador entrou na apreciação dos 
serviços prestados pelos generaes que commandaram 

as nossas forças durante a guerra com o Paraguay; e 
graduou-os de modo que (S Ex. permittirá que diga) 
não ha de ser justificado pela história. A história ha de 
inspirar-se no sentimento que dictou estas palavras do 
nobre senador: «cesse a inveja!» (Apoiados.) E’ isto o 
que desejo. 

Mas, senhores, dizer-se que o general em chefe 
dos últimos dias da guerra, o Sr. Conde d′Eu, 
desempenhou cabalmente os seus deveres; que o Sr. 
General Osório é o vulto legendário; e, quanto ao nobre 
Duque de Caxias, apenas que cumpriu o seu dever... 

O SR. ZACARIAS: – Não acabou a guerra. 
O SR. CORREIA: – ...é estabelecer injusta 

desigualdade. Eu creio que sou mais imparcial do que o 
nobre senador, e mais me compenetro destas palavras, 
sem dúvida dignas de serem proferidas no senado: 
cesse a inveja! 

Senhores, se o nobre duque não é a primeira 
figura na guerra do Paraguay, de certo se póde dizer 
que está entre as primeiras; nenhuma está acima. 
(Muitos apoiados) 

O SR. ZACARIAS: – A primeira não é; e quem 
acabou a guerra está acima. 

O SR. CORREIA: – Sr. presidente, o que 
devemos fazer é repetir as palavras do nobre senador: 
cesse a inveja! os generaes que commandaram em 
chefe as armas brasileiras no Paraguay, em qualquer 
das épocas dessa guerra, estiveram todos na altura da 
dignidade brasileira. (Muitos apoiados.) 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Isto é que é 
digno do patriotismo brasileiro. 

O SR. CORREIA: – Passo agora, Sr. presidente, 
ás observações que tenho de fazer sem serem 
provocadas por discursos anteriores. 

Devia resposta ao nobre senador pela Bahia até 
para corresponder á honra que S. Ex. me fez quando 
disse que em seus discursos se dirigia particularmente 
a mim, não só porque sou dos mais moços nesta casa; 
como para animar-me no desejo de cultivar a tribuna. 

Não sei se poderei satisfazer ao nobre senador, 
sobretudo nestas respostas promptas, sem tempo 
sufficiente para maior meditação, como acontece 
quando, pelo menos, se mette a noute de permeio. 

As observações que tenho de offerecer não 
versam sobre o additivo que excitou os reparos do 
nobre senador, mas sobre outro, com o qual parece-me 
que o nobre senador, para ser perfeitamente coherente, 
devia também occupar-se. 

O additivo a que me refiro está redigido de 
maneira que, se não for explicado, póde autorizar 
augmento de despeza. E’ o que trata de presídios e 
colônias militares. Os nobres senadores vão ver se não 
é assim. 

O additivo diz: «Fica o governo autorizado para 
dar novo plano e organização aos presídios e colônias 
militares, supprimindo ou creando as que julgar 
convenientes.» 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ da commissão da 
câmara... Logo está censurando o governo. 
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O SR. CORREIA: – Tenha a bondade de ouvir 

até o fim. O nobre senador devia também ter prestado 
attenção a este artigo para perguntar, como vou fazer, 
ao nobre ministro da guerra... 

O SR. ZACARIAS: – Eu ainda poderei fazel-o; 
temos a 3ª discussão. 

O SR. CORREIA: – Já vê o nobre senador 
quanto importa que as respostas não sejam 
immediatas. 

Eu devia guardar esta observação para quando o 
nobre senador tivesse esgotado as suas vezes de fallar 
na 3ª discussão. 

Mas vou perguntar ao nobre ministro se S. Ex. 
julga-se autorizado por este additivo para augmentar a 
despeza que ora se faz com os presídios e colônias 
militares. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Não. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro declara 
positivamente que não. 

O SR. ZACARIAS: – Então escreva-se – não 
augmentando a despeza. 

O SR. CORREIA: – Autoriza-se o governo para 
alterar a organização das colônias e presídios militares, 
extinguindo ou creando os que entender; não se diz que 
fica autorizado para augmentar a despeza. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Fica. 
O SR. CORREIA: – Entretanto é justificada a 

minha pergunta, e fiquei muito satisfeito de ouvir o 
nobre Sr. ministro da guerra declarar categoricamente 
que esta autorização não envolve augmento de 
despeza. Votarei por ella, e vou dar as razões. 

Um dos serviços menos bem regularisados que 
temos é o de colônias e presídios militares. Está este 
serviço em tal confusão que, ao passo que o relatório 
assegura que uma das colônias militares que se acham 
em melhores condições é a de Jatahy em minha 
província, não está ella comtemplada nas tabellas que 
explicam o pedido do crédito, de sorte que não pude 
saber exactamente a despeza que com ella se faz. 

Nestas tabellas encontro às colônias do 
Riachuelo e do Erê, que é possível que estejam 
funccionando, mas não posso affirmar. 

Bem se vê que é omissão da repartição que 
organizou a tabella; não posso imputal-a ao nobre 
ministro; mas estou certo de que S. Ex. me agradecerá 
o dar-lhe conhecimento do facto para fazer com que 
cesse a omissão. 

E’, portanto, necessária à autorização que se 
concede para a nova organização dos presídios e 
colônias militares. 

O zelo do nobre ministro na direcção de sua 
repartição não cessou nesse ponto; S. Ex. nomeou uma 
commissão de pessoas competentes para elaborar um 
novo plano de organização das colônias e presídios 
militares, de accordo com o que a experiência 
aconselha. Devo crer que a commissão tem trabalhado 
assiduamente, e deve fazel-o, para que a autorização 
agora concedida não fique sem effeito, como a que foi 
dada em 1873, por não estarem 

completos os estudos precisos. Basta percorrer a 
tabella indicativa das colônias e presídios militares que 
temos para ver que algumas devem ser supprimidas. 
Outras, porém, devem ser creadas, principalmente nas 
fronteiras. 

As colônias militares das fronteiras prestam 
serviço dobrado, são as sentinellas avançadas, que 
darão signal quando se emprehender qualquer acto 
attentorio contra nosso território. Não tenho, portanto, 
dúvida em votar pela autorização, e só queria a 
declaração de que ella não envolve augmento da 
despeza que actualmente se faz com este ramo do 
serviço público. 

Com o mesmo espírito com que fiz observações 
sobre colônias e presídios militares, pedirei ao nobre Sr. 
ministro da guerra providencie de modo que não haja 
necessidade de crédito extraordinário para o conhecido 
accrescimo de despeza que neste exercício tem de 
haver no ministério a seu cargo. A tabella annexa ao 
relatório, em que se dá conta da despeza que 
provavelmente se ha de fazer no corrente exercício, 
mostra que ha sobre a quantia votada o accrescimo de 
641:350$000. 

Estou certo de que o Sr. ministro da guerra 
receberá a observação que faço para solicitar o acto 
legislativo que o dispense de abrir mais tarde créditos 
extraordinários, removendo assim, como costuma, 
motivos de censura á sua administração. 

Desejaria também que o nobre ministro da 
guerra tomasse em consideração uma necessidade de 
minha província para a qual a lei do orçamento 
concedeu crédito, e vem a ser a de um quartel para o 
esquadrão de cavallaria. 

Se acaso se tratasse de justificar esta despeza, 
eu procuraria fazel-o; mas o poder legislativo já 
reconheceu a necessidade della, contemplando-a na 
última lei do orçamento; e a continuação do crédito é 
ainda pedida no orçamento que está pendente de 
decisão da câmara dos Srs. deputados. Creio, pois, que 
o nobre ministro da guerra não terá maior difficuldade 
em prestar á província do Paraná este serviço, que ella 
reunirá aos que deve a S. Ex. 

O Sr. Zacarias diz que o honrado senador pela 
Bahia mostrou se pouco satisfeito com o costume que o 
orador tem de dar-lhe apartes. É verdade que o orador, 
empenhando-se no debate, dá alguns apartes para 
restabelecer proposições mal comprehendidas, sempre 
no intuito de que o aparte esclarecerá a verdade; mas 
não procura com elles intimidar a ninguém. 

Ainda ante-hontem o nobre senador, voltando a 
um discurso proferido pelo orador ha muitos dias sobre 
bonds de Santa Thereza, a que aliás S. Ex. assistio 
mudo, apreciou como quiz e lhe pareceu o que o orador 
disse naquella occasião, e o orador ouviu em silêncio 
todo o seu discurso. De sorte que só quando o nobre 
senador, ao terminal-o, declarou que era provável que o 
orador tomasse em consideração o seu discurso, teve 
em resposta: – Sem dúvida. 

Vê-se, pois, que o orador não deu um só aparte 
ao nobre senador na occasião em que elle mais 
precisava 
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de ser rebatido no que toca ao câmbio estrangeiro, que 
tornou-se para o nobre senador pela Bahia um duende; 
não o interrompeu quando S. Ex. citou autores com 
idéas inteiramente contrárias ás que o nobre senador 
expendeu, justificando ainda mais o conceito que o 
orador fizera do erro sem igual do nobre senador a 
respeito do câmbio. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ igual ao seu erro sobre 
a unidade dos bonds. 

O Sr. Zacarias, prosseguindo, pergunta como é 
que, tendo-se assim mostrado silencioso, o nobre 
senador diz que o orador o incommoda com os seus 
apartes? 

O SR. JUNQUEIRA: – Não, os apartes não me 
incommodam. 

O Sr. Zacarias declara que ha de examinar em 
tempo a matéria; ha de mostrar que, com effeito, é 
difficil reunir um complexo de paradoxos como os do 
nobre senador... 

O SR. JUNQUEIRA: – Juntamente com os que 
disse V. Ex. 

O SR ZACARIAS: – ...a começar do dia em que 
asseverou que os inglezes fazem o nosso câmbio, até 
ante-hontem, em que veio aqui apresentar autores que 
dizem o contrário do que o nobre senador affirma e 
sustenta, e trazer a theoria da livre concurrencia em 
bonds, quando a respeito de bonds não ha livre 
concurrencia, porque ha impedimento para que 
qualquer outra pessoa tente, nas ruas que percorrem, o 
mesmo serviço. O orador pretende dar ao nobre 
senador uma resposta de que S. Ex. talvez tire proveito. 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex ha de ter também 
resposta cathegorica. 

O Sr. Zacarias desde já lembra ao nobre senador 
pela Bahia emende o seu discurso, naquella parte em 
que S. Ex., o orador não sabe a que propósito, veio 
perguntar-lhe se segue a doutrina dos physiocratas, 
doutrinas combatidas, diz S. Ex., por Smith, Quesnay e 
outros, quando sabem todos que Quesnay é o chefe da 
escola dos physiocratas... Este erro de história é na 
verdade singular. 

O nobre senador deve tranquillizar-se com os 
apartes do orador, que, se soubesse que o 
incommodava tanto, faria sempre com S. Ex. o que fez 
ante-hontem. Calava-se para dar em tempo a resposta. 

Disse o nobre senador que o orador contradisse, 
oppondo-se á autorização do § 2º do artigo additivo, 
quando aliás tem muitas vezes sollicitado das câmaras 
autorizações para despezas muito maiores. O orador 
pediu autorizações; ha algumas na lei do orçamento de 
1867; mas estavam na lei definidas as bases para a 
reforma e clausula expressa de reduzir as despezas 
com o serviço público. Por exemplo, o governo pediu 
em 1867 autorização para reformar o thesouro e as 
diversas secretarias de Estado, usou dellas; mas 
restringiu o pessoal e diminuiu muito a despeza. 

O SR. JUNQUEIRA: – Já ouvi dizer que não 
diminuiu nada. 

O Sr. Zacarias affirma que diminuiu; no seu 
tempo as reformas foram feitas todas com reducção do 
pessoal e diminuição da despeza. 

O SR. PARANAGUA′: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Era uma diminuição 

nominal; conservou os antigos empregados e creou 
novos. 

O Sr. Zacarias contesta; não creou novos. Isto é 
uma questão de facto. Reduziram-se despezas e foi 
esta a condição com que o orador pedio e aceitou a 
autorização. Se o orador quizesse retaliar, diria que o 
nominal foi a reforma que S. Ex. fez no arsenal de 
guerra. 

S. Ex. ha de recordar-se, e o senado também, de 
que na reforma do arsenal de guerra a demonstração 
do nobre senador pelo Piauhy, a respeito do excesso 
de despeza, ficou inconcussa. 

E’ preciso sophismar para dizer que o pessoal do 
arsenal de guerra não augmentou; mostrou-se 
evidentemente que houve augmento com relação a 
esse ramo de serviço. 

Com o ministério de 3 de Agosto de 1866 o 
mesmo não aconteceu; pediram-se e aceitaram-se 
autorizações com bases definidas, o preceito da lei foi 
cumprido, restringio-se o pessoal e a despeza. 

E aqui cabe responder ao nobre senador pela 
província do Paraná, que elevou a sua voz a grande 
altura para mostrar contradicção nas reflexões do 
orador e do nobre senador pelo Piauhy, impugnando a 
autorização do art. 1º § 2º, quando apresentaram uma 
serie de emendas com autorizações. O orador não vê 
tal contradicção e agora acredita que, se com effeito o 
nobre senador pelo Paraná se tivesse aconselhado com 
o travesseiro, não diria isto. 

O orador não impugnou, em these, as 
autorizações; nem convém aqui renovar o debate antigo 
contra as autorizações; em geral, raros ministérios, 
segundo a sua memória teem deixado de aceitar 
autorizações. Mas as autorizações são aceitáveis ou 
não, na opinião do orador, conforme são ou não 
restrictas, conforme teem ou não, na phrase do Sr. 
Marquez de S. Vicente, balisas. Uma autorização 
encapotada, como é esta que o nobre ministro da 
guerra apóia, é inaceitável. Sabe o nobre ministro o que 
pediu, o que quer? Não sabe. Mas, se a autorização 
tem balisas, se uma das balisas é impor a obrigação de 
reduzir-se a despeza, é cousa diversa. Contradictorio 
seria o orador, se, tendo pedido, quando ministro, 
autorização no bom sentido, viesse combater a idéa de 
autorização, só por ser autorização... 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O Sr. Zacarias observa que o nobre senador, 

animando-se muito nessa parte do seu discurso, disse: 
O senador pela Bahia e o do Piauhy, que apresentaram 
emendas com tantas autorizações, como impugnam 
agora a do § 2º do artigo que se discute? 
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O SR. CORREIA: – Mas as palavras... Eu referi-

me ás palavras amplissimas da autorização. 
O Sr. Zacarias nota que as autorizações contidas 

nas emendas da opposição foram justificadas como 
importando uma diminuição de despeza, ao passo que 
não aceita pelo nobre ministro da guerra não se verifica 
essa condição, e se as primeiras dão ao ministro 
autorização, é porque não se póde negar ao governo 
uma certa confiança, comquanto se exija a reducção da 
despeza. Ellas foram apresentadas e justificadas neste 
sentido... 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O Sr. Zacarias diz que a distribuição das praças, 

sem dúvida, não tem limites nas emendas, porque é 
funcção própria do executivo; não pertence ao 
legislador mostrar o modo por que o governo ha de 
distribuir, isto pertence essencialmente ao governo. O 
certo é que o complexo das emendas dava este 
resultado – diminuição immediata, infallivel da despeza 
–; logo, não são o orador e seu collega pelo Piauhy 
inimigos de toda autorização, são inimigos da que se 
encontra no § 2º do art. 1º, porque autoriza um 
accrescimo de despeza que não se calculou antes, nem 
agora se define, porque o ministro da guerra não sabe 
se importa em quantia grande ou pequena. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. ZACARIAS: – Está na letra o arbítrio. 
O SR. CORREIA: – Na letra não está. 
O Sr. Zacarias não é absolutamente inimigo de 

autorizações, tem-nas concedido e tem-nas aceito, mas 
definidas e restrictas. 

A autorização aceita pelo nobre ministro da 
guerra é injustificável. E’ verdade que S. Ex. promette 
ser parco; mas a sua promessa, sem lhe fazer com isso 
injuria, não offerece garantia. 

O orador discorda nesta parte. 
Do honrado senador pelo Paraná não considera 

a explicação do nobre ministro na tribuna, em apartes e 
ainda em discurso como explicação authentica. O que 
ha de vingar é a proposta, é a phrase da lei. 

Os discursos e apartes podem ser interpretados 
de diversos modos; os apartes e os discursos dos 
ministros podem não ser publicados como foram 
proferidos, etc. Ainda ha pouco argumentou-se com a 
autoridade do finado Marquez de Santa Cruz, citando-
se um discurso parlamentar do ínclito arcebispo, em 
que elle se mostrou regalista, cousa impossível de 
acontecer. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O Sr. Zacarias diz que o discurso lá está nos 

annaes, e esse discurso apresenta-o como um regalista 
consummado. 

O SR. CORREIA: – De quem foi o discurso em 
que veio esta citação? Creio que o ouvi na câmara 
proferido por um deputado pela Bahia. 

O SR. ZACARIAS: – Fosse quem fosse, citou-se 
um discurso da collecção, pelo qual o arcebispo da 
Bahia proclamava-se regalista, o que é impossível. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado, e 
incompatível com um homem de espírito recto. 

O Sr. Zacarias é de opinião que aquelle discurso 
está incorrecto. Se, pois, contra a memória do 
arcebispo da Bahia não vale um discurso publicado ha 
tantos annos, um aparte de ministro ou um discurso 
fugitivo que elle profira poderá ser considerado como 
não sendo declaração authentica do sentido da lei. 

O ministro, que houver de executar a 
autorização, terá sempre toda liberdade para entendel-a 
conforme a sua letra e espírito, não estando pelas 
explicações de seus antecessores. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. ZACARIAS: – Ahi está uma prova da 

differença da idade do nobre senador pelo Paraná e a 
do orador. 

O SR. CORREIA: – E’ muito pequena. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador pelo 

Paraná, por sua idade, ainda crê cegamente em palavra 
de ministro. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. já foi ministro e 
sempre a sua palavra teve para mim o maior valor. 

O Sr. Zacarias não é assim; tem visto muitas 
vezes ministros faltarem á sua palavra e, o que é mais, 
torcer o sentido de textos expressos das leis para 
fazerem o que querem e principalmente no sentido de 
augmentar despezas. 

E no caso presente deve justamente excitar 
apprehensões a máxima, que ha pouco exhibio na 
tribuna o nobre relator da commissão de marinha e 
guerra, a saber: «Que só é dinheiro mal gasto o que se 
atira pela janella fóra.» 

Ora, não consta ao orador que somma alguma 
dessas que hoje tanta falta estão fazendo ao thesouro, 
fosse atirada pelas janellas; o que consta é que taes 
sommas teem sido lançadas pelo governo ás mãos de 
amigos e compadres. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Consideram-se 
compadres do povo, e do nosso compadre larga fatia 
ao nosso afilhado. 

O SR. ZACARIAS: – Ha ou não um programma 
de governo? Deve haver, e o programma do governo 
está traçado na falla do throno: economisar, adiando 
toda a despeza que não seja urgente, que possa ser 
adiada. Este é o critério que se contém na falla do 
throno, o programma ministerial, em face do qual não 
se póde augmentar despeza alguma que seja possível 
adiar. 

O adiamento da autorização deste paragrapho 
não importa uma desorganização do serviço. O curso 
do Rio Grande do Sul não está completo, não está 
harmônico com o da Côrte, mas póde esperar melhores 
circumstancias do thesouro. Não ha no ministério da 
guerra tantas despezas úteis, que, entretanto, são 
adiadas pelo princípio do programma? E se não veja-
se. 

Diz no relatório o nobre ministro da guerra: 
Peço que habiliteis o governo a melhorar os 

vencimentos dos empregados da secretaria d′Estado, 
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equiparando-os aos das outras secretarias que 
ultimamente teem sido augmentados: a igualdade de 
cathegoria e sobretudo de serviço exige com toda a 
justiça que não sejam mais bem aquinhoados uns do 
que outros empregados de repartições idênticas. 

Também é justo que se augmentem os 
vencimentos militares que percebem os empregados 
das repartições de ajudante general e quartel mestre 
general. 

Em virtude da autorização conferida pelo § 3º do 
art. 19 da lei n. 2,640 de 22 de Setembro de 1875, o 
governo elevou, por decreto n. 6,001 de Outubro do 
mesmo anno, na razão de 25%, os vencimentos dos 
empregados da repartição fiscal, que, entretanto, não 
ficaram igualados aos do thesouro nacional, cujos 
trabalhos são semelhantes aos daquella repartição pela 
sua natureza e importância. 

Prescindindo de outros pedidos do nobre duque, 
este último recommenda-se até pela justiça. A 
repartição fiscal do ministério da guerra não póde ter 
menores vencimentos do que repartições análogas do 
thesouro. 

E’ de justiça equiparal-as; entretanto o nobre 
ministro adia essa despeza. 

(O Sr. duque de Caxias faz signal affirmativo.) 
Pois assim como se adia esta medida, que é, 

segundo dizem, reparação de uma injustiça bradante, 
porque são empregados de igual cathegoria e a lei dá a 
uns menores vencimentos de que a outros, pela mesma 
razão suprema do crítico estado do thesouro, o nobre 
ministro deve adiar a autorização que ora se discute 
para tempos melhores. 

O nobre senador pelo Paraná diz que aceitou o 
conselho do orador, para cultivar a tribuna; e, se as 
palavras do orador o animaram, as repetirá para vel-o 
sempre na tribuna. 

Notou S. Ex. que a opposição tivesse impugnado 
a autorização do § 2º e nada dito sobre a das colônias 
militares. Mas ainda era occasião de dizer, ainda o 
orador tinha a palavra, e além disso ainda havia a 3ª 
discussão. 

O SR. CORREIA: – Mas V. Ex. já tinha fallado 
uma vez. 

O Sr. Zacarias diz que o nobre senador vinha 
disposto a occupar-se especialmente das colônias 
militares, era sua preoccupação entreter-se com ellas. 

O SR. CORREIA: – Então eu só queria fallar 
sobre as colônias? 

O Sr. Zacarias julga que, se o orador e seu 
amigo senador pelo Piauhy não tivessem tomado parte 
na discussão, S. Ex. iria ás colônias, sómente para não 
ter que estranhar aos dous oradores da opposição. 

O SR. CORREIA: – Porque? não havia de fallar 
também nos cursos de infantaria? 

O SR. ZACARIAS: – Seja como for, é certo que 
a autorização relativa ás colônias militares não é tão 
repugnante como a do § 2º Esta envolve decretação de 
augmento de despeza, grande ou pequena, 

mas, em todo caso, um desvio escandaloso do 
programma que parecia haver-se o governo imposto na 
falla do throno, ao passo que a emenda concernente ás 
colônias militares póde escusar-se com dizer-se que 
não haverá augmento, como dirá o nobre ministro da 
guerra. 

Entretanto o nobre senador pelo Paraná achou a 
autorização sobre colônias menos repugnante que a 
outra! 

O que se vê é que o nobre senador pelo Paraná 
deposita grande confiança nas explicações verbaes dos 
ministros... 

O SR. CORREIA: – Nem tanta generalidade. 
O Sr. Zacarias pensa assim, á vista da facilidade 

com que o nobre senador cede de suas objecções ás 
autorizações logo que o nobre ministro da guerra, com 
um aparte, diz que despenderá pouco ou nada. 

O orador não tranquillisa-se com taes 
declarações, mórmente porque o ministro que as faz 
póde não ser o ministro que as execute. 

O honrado senador pela província do Paraná 
julgou que o orador tinha querido magoar o nobre 
Duque de Caxias, instituindo gradações entre os 
diversos chefes das forças brasileiras na guerra do 
Paraguay. Tal não foi o intento do orador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Foi illusão de optica. 
O Sr. Zacarias não fez, não faz gradações. Na 

guerra do Paraguay ha certas phases, Houve officiaes 
que principiaram a guerra, outros que acabaram. O 
nobre duque não principiou, nem acabou a guerra; mas 
segue-se dahi que não prestasse relevantissimos 
serviços? Não; ninguém aprecia mais os serviços do 
nobre duque do que o orador. S. Ex. convidado pelo 
orador para o commando, respondeu: «Como soldado, 
obedeço»; e S. Ex. partiu sem demora. Bastava isto 
para corroborar a opinião vantajosa em que o orador 
tinha o nobre duque. 

O orador era seu adversário político. S. Ex. era 
adversário do orador; mas, quando as circumstancias 
da guerra aconselharam ao governo que entregasse o 
commando ao Sr. Duque de Caxias, nem o orador com 
os seus collegas hesitaram, nem S. Ex. trepidou um só 
momento em aceital-o. Aceitou como soldado que era. 
Podia dispensar-se do sacrifício e allegar as suas 
moléstias, que eram patentes, e dizer: «Não posso ir.» 
Mas S. Ex. não o fez, e prestou os mais relevantes 
serviços. 

A demora nas operações da campanha excitava 
clamores; os amigos do nobre duque attribuiam ao 
governo essa demora; mas o governo defendeu se 
perfeitamente, dizendo que estava identificado com o 
chefe que mandara, ao qual dava, com os meios de 
guerra, plena liberdade para proceder. 

Ainda o outro dia disse o nobre duque que nada 
lhe faltou do que reclamara. Muitas vezes suas cartas 
ainda vinham em caminho, e já chegavam-lhe os 
recursos que pedia, de modo que respondia 
significando o seu agradecimento. Se o nobre duque 
não dá assenso ás palavras do orador... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Já o disse muitas vezes. 
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O Sr. Zacarias repete que não só o governo 

attendeu aos pedidos do nobre duque, como foi ainda 
além. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sim, senhor, é verdade. 

O Sr. Zacarias conclue dahi que o governo de 
então rendeu justiça ao nobre duque, aos seus serviços 
que considerava relevantissimos. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
Relevantissimos, não ha dúvida. 

O SR. CORREIA: – Não sei o que o nobre 
senador ha de collocar acima de relevantissimos, e 
então deve reconhecer que todos cumpriram o seu 
dever da mesma fórma. 

O Sr. Zacarias declara que apenas disse a 
verdade: o nobre duque não principiou, nem acabou a 
guerra. 

O SR. CORREIA: – E a época intermédia? 
O SR. PARANAGUA’: – Teve de reorganizar o 

exército. (Apoiados.) 
O Sr. Zacarias observa que não acabou a 

guerra, porque depois de Lomas Valentinas deu-a por 
acabada. 

E′ essa posição superior, assegurada pela 
ordem do dia do príncipe ao Marquez do Herval, que o 
orador por seu lado, fundando-se na história da guerra 
do Paraguay, reconheceu no distinctissimo cabo de 
guerra sem offender a nenhum outro 

Terminando, assegura o orador que não faz 
questão de gradações; mas ha gradações que estão 
firmadas na convicção de todo o paiz, na opinião de 
todos os brasileiros: O Marquez do Herval é um vulto 
sem igual na guerra do Paraguay. 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Continúo, Sr. 

presidente, a considerar a discussão do projecto de 
fixação de forças de terra como preliminar da discussão 
do orçamento; e como o meu systema, nas 
circumstancias actuaes do paiz, é proclamar a 
necessidade de grandes reducções nas nossas 
despezas, entendo que não poderei, quando tivermos 
de discutir a lei do orçamento, propor diminuição 
alguma, sem que previamente o tenha feito 
relativamente á organização do ministério da guerra. 

Conseqüente com este princípio, sempre que 
vejo na lei de fixação das forças de terra additivos 
consagrando novas autorizações, não posso deixar de 
arrepiar-me. A palavra «autorização», quando vem 
acompanhada de despezas, indispõe-me, está fóra dos 
meus princípios. Não dou autorizações ao governo para 
reorganizar serviço algum. Entendo que esta tarefa 
pertence ao corpo legislativo. Pelo menos, quando se 
tiver de dar uma autorização ao governo, seja ella 
limitada, estabelecendo-se as bases para a 
reorganização. 

O SR. ZACARIAS: – Este é o princípio 
adoptado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é doença 
velha dos nossos governos quererem autorizações 
indefinidas, 

das quaes usam com prodigalidade, como o paiz é 
testemunha. 

Quantas vezes se tem dado autorização para 
reorganizar as secretarias de Estado, e quantas vezes 
ellas se tem reorganizado, mesmo sem autorização? 
Entretanto, nós vemos o abuso que o governo tem feito, 
augmentando superfluamente o pessoal dessas 
secretarias, augmentando os vencimentos dos 
empregados e creando cathegorias inúteis; isto porque? 
Por causa das autorizações indefinidas. 

Esses máos exemplos e a doutrina, que 
professo, de que o corpo legislativo não é constituído 
somente para fazer delegações ao governo, evadindo-
se ao trabalho da collaboração, concorrem para que eu, 
sempre que vejo novas autorizações, proteste contra 
ellas. 

O SR. CORREIA: – E’ mais um ponto de 
dissidência de V. Ex. com a opposição liberal. 

O SR. ZACARIAS: – Mas elle é radical... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou sempre 

radical. O radicalismo é uma doutrina de que não posso 
afastar-me. 

O SR. CORREIA: – Eis uma differença bem 
caracterisada. 

O SR. ZACARIAS: – Mas essa differença está 
assignalada, é conhecida e respeitada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Demais, eu 
entendo que este máo systema de dar autorizações ao 
governo é nocivo ao próprio governo, põe-lhe grandes 
embaraços. A tentação hoje é para o augmento do 
funccionalismo, para a prodigalidade. O governo tem, 
por exemplo, de reorganizar as colônias militares, á 
vista da autorização que lhe dá o corpo legislativo; mas 
eu já estou prevendo que, além do commandante, 
apparecerá a necessidade de haver um ajudante, um 
almoxarife, um amanuense do almoxarife, e assim irão 
as cousas crescendo. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Médico, 
capellão, etc. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O ministro ver-
se-ha cercado de taes argumentos a respeito da 
necessidade de augmentar esse pessoal, que elle 
mesmo render-se-ha á discrição. Vem um e diz-lhe: 
«Como é que este almoxarife não ha de ter um 
amanuense?» Vem outro e diz: «Como é que o 
almoxarife não ha de ter um ajudante? pois este 
homem não póde adoecer?» E o ministro responde: 
«Dê-se um amanuense, e também um ajudante ao 
almoxarife.» 

Eis ahi o perigo de se concederem estas 
autorizações ao governo; é um presente de grego, que 
se dá aos ministros. 

Por minha parte declaro que, se fosse ministro, 
rejeitava todas essas autorizações e diria ao corpo 
legislativo: «Tenha o trabalho de estudar a matéria, faça 
uma lei regulando o serviço, veja quaes são as 
necessidades das colônias militares e diga qual é o 
pessoal necessário.» 

Mas, senhores, com effeito, para uma maioria 
governamental é mais commodo dizer ao governo: 
«Veja o que é preciso e faça; para que havemos de 
gastar tempo com isto?» 

E′ ao que se reduz o systema de taes 
autorizações 
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ao governo. E’ o systema da preguiça do corpo 
legislativo, é o systema da ignorância, que se quer 
consagrar, achando que só o governo é que póde 
estudar as necessidades do paiz e reorganizar o 
serviço público. Não admitto isto; quero ficar na minha 
unidade radical. 

Ora, veja o senado como o abuso das 
autorizações escorrega em todos estes assumptos do 
serviço público, em que parece não haver autorização 
alguma. 

Não sei se o nobre senador pela Bahia, que 
tomava parte neste debate quando eu entrei, fez 
algumas observações a respeito do § 1º do art. 3º do 
projecto. 

O SR. CORREIA: – Concordou, porque era 
diminuição de despeza. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois bem; eu 
não concordo, pela mesma razão por que o nobre 
senador concordou; acho que neste paragrapho ha uma 
tal ou qual mystificação. 

Diz elle: «Para reduzir o depósito de instrucção 
em Santa Catharina a um corpo de duas companhias, 
commandadas por um major.» 

Ora bem: mas o corpo de depósito de Santa 
Catharina não estava limitado, podia ser até de 1,000 
praças, conforme o § 3° do art. 1°, que diz: 
«Companhias de depósito e de aprendizes artilheiros, 
não excedendo de 1,000 praças.» 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Não é desses depósitos que agora se 
trata. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O § 3º do art. 1º 
comprehende todas as companhias de depósitos. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – As quatro companhias do depósito de 
Santa Catharina ficam reduzidas a duas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O depósito de 
Santa Catharina é de recrutas, que juraram bandeira e 
que vão alli ser instruídos para entrarem nos corpos do 
exército; esses recrutas são soldados e praças de pret, 
e desde que o são, fazem parte do computo da força 
fixada pelo § 1º do art. 1º, porque não vejo nesta lei 
nem nas leis anteriores disposição que separe da força 
fixada os depósitos de recrutas. São estes, desde que 
estão juramentados, praças contempladas no quadro 
do exército. 

Se assim não é, segue-se que a força pedida 
pelo governo não foi só de 16,000 praças, e sim de 
16,000 pedidas claramente, e de mais 1,000, que o 
governo pretende obter encapotadamente além de 
outras. 

Portanto, senhores, este additivo autorizando o 
governo para reduzir o depósito de instrucção em Santa 
Catharina a um corpo de duas companhias, 
commandadas por um major, não reduz cousa alguma. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Reduz sete officiaes, e por conseguinte 
as gratificações e etapas correspondentes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se essa é a 
única reducção que o additivo faz, a conclusão é que 
esse depósito está comprehendido no § 3º do art. 1º, e 

por conseguinte suas quatro ou cinco companhias 
podiam ser reduzidas pelo nobre ministro a uma ou 
duas, independente de qualquer autorização das 
câmaras. Para que, pois, este luxo de ostentação de 
reducções? 

Logo, semelhante artigo é uma mystificação; o 
nobre ministro não precisava delle; podia por si fazer 
isto. 

Também não comprehendo o que significa a 
reducção relativamente aos depósitos de recrutas da 
capital de Pernambuco e de caçadores a cavallo da 
província da Bahia; parto deste princípio: desde que o 
governo é autorizado a ter 16,000 praças de pret, não 
póde ter nem mais uma... 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pergunto eu: no 

systema antigo de recrutamento, quando o nobre 
ministro tinha 15,500 praças arregimentadas, e 500 em 
depósitos de recrutas, estas 500 não se achavam 
comprehendidas nas 16,000 para que S. Ex. estava 
autorizado? Sem dúvida; logo, os recrutas existentes 
nos depósitos faziam parte do cômputo permittido na lei 
de forças; o nobre ministro não podia, além das 16,000 
praças, ter recrutas em Pernambuco, em Santa 
Catharina e na Bahia, e, se o fazia, era abuso. 

Mas, se os recrutas desses depósitos, segundo a 
verdadeira doutrina, estão comprehendidos no cômputo 
da lei de forças, nas 16,000 praças pedidas pelo 
governo, o que fica sendo esta reducção relativamente 
aos depósitos de Pernambuco e da Bahia? O mesmo 
que a respeito do depósito de Santa Catharina. Esses 
depósitos teem actualmente mais alguns officiaes... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Com gratificações e etapas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...considerados 
como em serviço effectivo do exército, e, por 
conseqüência, com gratificações, etapas, etc. Mas, para 
reduzir-se o número desses officiaes, era preciso um 
artigo na lei de forças? pois o nobre ministro não podia 
dar uma nova organização a esses depósitos, 
reduzindo o número de suas companhias ou 
supprimindo algum delles, e mandar que os officiaes 
fossem para este ou aquelle corpo prestar serviço no 
quadro do exército? para que esta ostentação de 
reducção? 

Tinha, por exemplo, o nobre ministro 500 
recrutas na Bahia; mandava 100 para aqui, 100 para 
alli, 100 para acolá; os officiaes ficavam sem recrutas e 
S. Ex. tinha obrigação de dar destinos a esses officiaes. 
Para distribuir os recrutas pelo Império, precisa o nobre 
ministro de uma autorização na lei de forças? 

E’ o que digo: o governo não quer fazer 
reducções reaes e positivas da despeza; como 
annunciou o déficit e quer passar por econômico, por 
desejoso de reducções, faz esta mystificação de 
economia. Chamo – mystificação, – porque não vejo 
nisto economia nenhuma. Uma lei não deve conter 
cousa alguma inútil e supérflua. 

Outro ministro, eu, verbi gratia, diria: «Não 
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quero este artigo, porque é contra minhas attribuições; 
posso fazer isso independente de lei; a mim, como 
poder executivo e como commandante da força, 
compete distribuir os officiaes e soldados pelos 
differentes corpos.» 

Ha alguma lei que obrigue o nobre ministro a ter 
um depósito de recrutas na Bahia? Não. Por 
conveniência do serviço foi que o governo estabeleceu 
lá esse depósito. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – No quadro do exército ha um batalhão de 
depósito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Outro additivo é 
o do § 2º, que autoriza a rever o regulamento do curso 
de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul, 
harmonisando-o com o da escola militar da Côrte. O 
nobre senador pela Bahia discutia esta autorização 
quando eu entrei, e já mostrou cabalmente que ella traz 
augmento de despeza, isto quando o governo não devia 
vir ao corpo legislativo com um só pedido que 
importasse tal augmento. Neste ponto, o radical está 
em harmonia com os liberaes. 

O SR. ZACARIAS: – Está completo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não quero 

augmento de despeza, porque é da doutrina radical que 
o governo não deve gastar mais do que tem, e que se 
deve, sempre que for possível, poupar ao povo o 
accrescimo de impostos. 

Não ha dúvida, senhores, que essa reforma 
poderá dar alguma vantagem, creando-se, no curso do 
Rio Grande do Sul, duas aulas de preparatórios, que alli 
não existem, e se comprehendem no da escola militar 
da Côrte, o que dá logar a que os estudantes daquelle 
curso não tenham certas habilitações para se matricular 
no 3º anno da escola militar. 

Mas, senhores, é extemporâneo estar se 
querendo harmonisar organizações, creando dispêndios 
novos, quando as nossas circumstancias são as mais 
deploráveis, quando o ministério annunciou um déficit e 
déficit ainda maior do que se diz. (Apoiados.) 

O governo quer mostrar seu desejo de fazer 
economias reformando organizações com augmento de 
despezas, que podem ser adiadas sem inconveniente! 

Não posso votar pelo segundo additivo. 
O terceiro additivo autoriza a transferir para o 

ministério do Império o observatório astronômico. 
Quando fallei a primeira vez a respeito do 

observatório astronômico, annunciei que havia de 
aproveitar a occasião presente para propor a passagem 
do laboratório pyrotechnico da guerra para o da 
marinha. Assim como o nobre ministro acha que as 
lunetas do ministério da guerra se podem reunir com as 
do ministério do Império para observações dos astros, 
assim também eu entendo que as machinas de fazer 
cartuxos (as do nobre ex-ministro da guerra) podem ser 
mudadas para o laboratório pyrotechnico da marinha, 
que está montado em ponto muito maior, como se 
verifica confrontando a despeza que se faz em um com 
a do outro. 

Também noto que o official de marinha não póde 

deixar de ser observador dos astros, deve ser 
profissional na sciencia astronômica, e por isso talvez 
se devesse collocar o observatório no ministério da 
marinha. 

Se o governo quer enveredar-se no caminho das 
economias, é preciso que tenha coragem para fazer 
economias, e não se contente só com palavreado. 

Para que neste paiz dous laboratórios 
pyrotechnicos fazendo milhões de cartuxos, como faz a 
tal machina do Sr. Junqueira? 

O SR. JUNQUEIRA: – Já não é minha, 
infelizmente. 

O SR. ZACARIAS: – Tem saudades da pasta?... 
O SR. JUNQUEIRA: – Queria estar armado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi o nobre 

senador quem mandou vir essa machina e por isso ella 
ficou com o nome de V. Ex. Esses laboratórios estão 
reduzidos a fazer cartuxos e espoletas em um paiz 
como este... 

O SR. ZACARIAS: – Onde ha tanta espoleta... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...onde ha tanta 

espoleta. 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Que não erram 

fogo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O único 

inconveniente que o nobre ministro póde achar nessa 
minha idéa é a desaccommodação de alguns 
empregados do laboratório de sua repartição; mas, 
senhores, este paiz não deve ser organizado para o 
funccionalismo, antes, pelo contrário, o cuidado dos 
nossos governos devia ser no sentido de combater 
essa má tendência do nosso povo. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entretanto, é 

cousa que o governo não faz. Por exemplo, o ministro 
da agricultura, que está despendendo tanto com a 
introducção de colonos, com compras de fazendas para 
arranjar vadios, que, emfim, préga a necessidade de 
colonisação, é quem a está contrariando mais, porque o 
que faz é só colonisar de empregados a repartição da 
agricultura. Esta repartição é uma colônia, e eu creio 
que, se com algum estudo se fizer uma comparação do 
pessoal technico do ministério da agricultura com o 
estado-maior e menor do ministério da guerra, ver-se-
ha que o número desse pessoal é muito superior. 

Portanto, se o cuidado do nosso governo hoje 
deve ser contrariar a tendência do povo para o 
funccionalismo, um dos meios de contrarial-o é não 
haver duplicata de organização para um mesmo 
serviço. Um desses laboratórios póde sobrar para as 
necessidades que temos a este respeito. O governo 
não tem que matar gente, não precisa de tantos 
cartuxos; precisará delles somente para alguns 
exercícios práticos. Por conseguinte, hei de mandar á 
mesa uma emenda, supprimindo o laboratório 
pyrotechnico da guerra. 

Neste sentido, posso, como radical, offerecer 
emendas. Para augmento é que não posso offerecel-as. 
Entendo que este não é o meu papel, nem é o papel da 
opposição liberal, porque os governos teem 
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amplos meios de estudar os serviços públicos, teem as 
melhores informações, teem amigos que devem 
auxilial-os nas medidas supplementares que é preciso 
offerecer ao corpo legislativo, e, portanto, este papel de 
ajudante não pertence ás opposições. 

Emendas suppressivas, sim, offerecendo-as, 
estamos no nosso posto. Hei de offerecer uma 
supprimindo o laboratório pyrotechnico, e, quando 
chegamos á discussão do orçamento, hei de propor a 
suppressão da despeza que se faz com este serviço. 

No § 4º ha esta outra autorização, e é por isso 
somente que eu fallo, porque não posso dar 
autorização ao governo para reorganizar serviços. O 
corpo legislativo é pago para estudar e trabalhar; não é 
para virmos aqui somente votar o que os Srs. ministros 
querem (lendo): 

«§ 4º Para dar novo plano e organização aos 
presídios e colônias militares, supprimindo ou creando 
as que julgar convenientes.» 

Ora, senhores, póde haver uma autorização 
mais ampla e indefinida do que esta? Nós já temos 
tantas colônias militares e dá-se ao governo o direito, 
não só de supprimir, mas de crear as que julgar 
conveniente, quando a nossa tarefa hoje seria somente 
a de supprimir algumas que são inúteis; quando 
devíamos exforçar-nos por mostrar a inutilidade de 
algumas, havemos de dar ao governo o direito de crear 
as que julgar conveniente! Bem disse eu, ha pouco, 
que a enfermidade do corpo legislativo é dar 
autorizações indefinidas e amplas ao governo. 

Acredito que, se acaso o nobre ministro 
examinar com o devido cuidado o estado das colônias 
militares, será antes tentado a supprimir algumas do 
que a crear outras; mas estas autorizações são para 
quem quer que vier. Vem ahi enthusiasta de presídios 
militares, crêa colônias militares nas margens de todos 
os nossos rios e diz que é uma cousa de grande 
necessidade, maravilhosa. 

Pois hoje póde-se duvidar da tentação dos 
governos para exorbitarem até naquillo para que não 
teem autorização? pois houve autorização para o Sr. 
ex-ministro do Império, verbi gratia, andar comprando 
casas, fazendo palácios e novas secretarias? que 
autorização tinha elle para essa despeza na lei do 
orçamento? Nenhuma; nem os créditos dados na lei do 
orçamento chegavam para isso. 

Antigamente, senhores, nos tempos puros do 
governo representativo, que pouco duraram, um 
ministro que quizesse fazer acquisição de uma 
propriedade importante para o serviço público, vinha ao 
corpo legislativo pedir um crédito; mas agora todos os 
Srs. ministros não resistem á essa tentação. 

E’ assim, Sr. presidente, que o ministério da 
agricultura compra terras, compra fazendas para 
vadios. A celebre colônia de Porto Real, que o governo 
comprou, não sei com que autorização (não é acto 
deste ministério), obriga hoje o Estado a fazer com 
quatro centos e tantos vadios, que andam lá caçando 
passarinhos, como eu vi, uma despeza de 12 a 
13:000$ por mez. Isto para sustentar 

um pessoal imponente na administração e para dar 
salário aos colonos. 

Como gosto de fallar nestas cousas, e como, ao 
ver um grande escândalo desses, desconfio sempre 
das narrações, quiz ver essa celebre colônia de Porto 
Real. Fui lá e, com effeito, encontrei por toda a parte 
italianos, francezes, hollandezes, etc., mas todos de 
arma ao hombro, caçando passarinhos, e os que 
vinham da casa da administração traziam um sacco ás 
costas com farinha, pão, carne, etc. Desses 
quatrocentos e tantos colonos, vi trabalhando dous 
somente. 

Avalie, pois, o senado a tentação que houve 
para despender se 200:000$ na compra daquella 
fazenda, que o proprietário offerecia a todo mundo nas 
vizinhanças de Barra Mansa por 30:000$000... 

O SR. ZACARIAS: – Como seu valor subiu 
depressa! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Houve essa 
tentação e mandou-se para alli quatrocentos e tantos 
colonos, que fizeram retirar-se o outro administrador, o 
Sr. Cerqueira. Depois que o Sr. ministro da agricultura 
levou os ministros estrangeiros para um banquete que 
lá foi dado, ficou a colônia fazendo uma despeza 
mensal de 12 a 13:000$, sem resultado algum. 

Ora, quando nós vemos o governo preceder 
desse modo sem autorização, o que devemos esperar 
quando se lhe dá uma autorização, em que se diz: – 
«Crêe quantas colônias militares quizer?» 

Nem o nobre ministro devia consentir que na 
proposta se inserisse isto ou que a commissão lhe 
fizesse tal presente... 

O SR. ZACARIAS: – A proposta devia conter 
pura e simplesmente a fixação das forças. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – São serviços 
especiaes, que não se pódem decretar sem 
inconveniente, limitando-os a uma mera autorização. 
Esta lei devia conter somente a fixação das forças; 
todos os outros serviços administrativos do ministério 
da guerra devem ser objecto de leis, de organizações 
especiaes. 

Eu desejava entrar na história das colônias 
militares, analysal-as uma por uma, porque ellas se 
prestam a muito estudo. Creio que poderia facilmente 
demonstrar a inutilidade de muitas que estão 
estabelecidas. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Já mandei inspeccionar todas, nomeei 
uma commissão para fazer um projecto a esse 
respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. verá que 
ha de vir um contrapasso da inspecção, e nada mais. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Nomeei o Sr. Dr. Couto de Magalhães, 
pessoa habilitadissima na matéria. 

O SR. CORREIA: – A de Itapura começou como 
estabelecimento naval. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não podendo 
eu entrar agora nos pormenores de cada uma das 
colônias militares, porque a hora esta muito adiantada, 
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limitarei as minhas observações a contestar 
simplesmente o direito que se dá ao governo de crear 
novas colônias. Pelo menos é preciso que o nobre 
ministro da guerra nos dê alguma esperança... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Todas as que não estão situadas nas 
fronteiras podem ser supprimidas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...de não crear 
novas, porque, na verdade, colônias militares só devem 
existir nos pontos perigosos da fronteira. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Apoiado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por exemplo, 
uma colônia á margem do Paraná, mais a baixo da 
Cachoeira das Sete Quédas, é indispensável uma 
colônia militar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ahi eu entendo 
ser conveniente começar um núcleo de população por 
meio de uma colônia militar que se apresente com 
alguma força para resistir aos índios e que sirva de 
garantia ás adherencias que depois se formarem de 
população adventícia. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Sem um 
elemento de defesa, não se agrega à população nesses 
logares. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Só nas 
fronteiras, e fronteiras perigosas, é que devem haver 
colônias militares, porque nós temos fronteiras 
defendidas pela natureza. 

O nobre ministro não se compromette a não 
crear mais colônias, porém sempre nos fez um aceno 
dando a entender que tende antes a supprimir algumas, 
e declarou-nos que mandou inspeccionar essas 
colônias, lembrando-se para isso, muito felizmente, de 
uma pessoa habilitadissima... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Que teem feito estudos sobre, a matéria. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...para lhe 
ministrar as melhores informações, não só como 
homem de intelligencia superior, como porque tem-se 
dado a esse estudo e fadiga; tem pessoalmente 
reconhecido as difficuldades desses estabelecimentos, 
á testa de alguns dos quaes tem estado. Mas, Sr. 
presidente, com autorização para crear novas colônias 
indefinidamente, como está redigida a disposição, não 
posso votar por ella. 

Tomei a palavra para fazer um protesto contra as 
autorizações, não só por serem contrárias á minha 
doutrina, como porque entendo que o corpo legislativo 
deve curar-se dessa moléstia e tomar o trabalho de 
regular os serviços públicos em leis, não deixando isto 
somente ao arbítrio do governo. E’ o que nos tem 
perdido. 

Precisamos mudar de carreira; se não se quer 
mudar, acabemos com tudo isto. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu para ordem do dia a 

mesma já designada, a saber: 
1ª parte até ás 2 1/2 horas. – Continuação da 2ª 

discussão da proposta do poder executivo, fixando 

as forças de terra para o anno financeiro de 1877 a 
1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados, do corrente 
anno: 

N. 52, concedendo um anno de licença ao 2º 
escripturario da alfândega do Pará João Benevenuto da 
Silva Leão. 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina do Amorim Peixoto e suas irmãs. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

49ª SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario – Expediente. – Pareceres da 

commissão de pensões e ordenados. – Reclamação do 
Sr. Junqueira. – Ordem do Dia. – Forças de terra. – 
Discurso do Sr. Paranaguá. – Parecer da commissão 
de marinha e guerra. – Discursos dos Srs. Junqueira e 
Silveira da Motta. – Licença. – Requerimento do Sr. 
Dias de Carvalho. – Pensões. 

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

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias do Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Visconde de Abaeté, Cruz Machado, 
Barão de Mamanguape, Fausto de Aguiar, Chichorro, 
Barão da Laguna, Visconde de Muritiba, F. Octaviano, 
Duque de Caxias, Barão de Camargos, Diniz, Barros 
Barreto, Leitão da Cunha, Correia, Junqueira, Teixeira 
Junior, Vieira da Silva, Silveira Lobo, Barão de Maroim, 
Ribeiro da Luz, Jaguaribe, Barão de Cotegipe, Visconde 
do Rio Grande, João Alfredo, Barão de Pirapama, 
Mendes de Almeida, Godoy e Luiz Carlos. 

Compareceram depois os Srs. Cunha e 
Figueiredo, Saraiva, Paranaguá, Figueira de Mello, 
Diogo Velho, Fernandes da Cunha, Zacarias, Sinimbú, 
Jobim, Nunes Gonçalves, Silveira da Motta, Visconde 
de Nitherohy e Conde de Baependy. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Uchôa Cavalcanti, Firmino, Paula Pessoa, Paes 
de Mendonça, Antão, Nabuco, Marquez do Herval, 
Marquez de S. Vicente, Pompeu, Visconde do Bom 
Retiro, Visconde de Caravellas e Visconde do Rio 
Branco. 

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. 
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O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 28 de Abril próximo findo da 

presidência da província de S. Paulo, remettendo dous 
exemplares dos annexos do relatório que apresentou á 
assembléa legislativa da dita província. – Ao archivo. 

O mesmo Sr. secretario participou que, por 
cartas datadas de hontem, recebidas depois da leitura 
do expediente, os Srs. senadores Pompeu e Teixeira 
Junior communicaram não poder comparecer por 
incommodos de saúde. – Ficou o senado inteirado. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
A commissão de pensões e ordenados examinou 

a proposição n. 25 de 23 de Março último, pela qual a 
câmara dos Srs. deputados approva a pensão de 400 
réis diários, concedida por decreto de 23 de Outubro de 
1875 ao 2º cadete reformado do exército José Bueno 
de Azevedo, o qual, em conseqüência de moléstia 
adquirida na campanha do Paraguay, ficou 
impossibilitado de procurar os meios de subsistência; e, 
á vista dos documentos juntos á mesma proposição, é 
de parecer que seja adoptada. 

Paço do senado, em 7 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A proposição n. 70 de 20 de Abril próximo findo, 
enviada ao senado pela câmara dos Srs. deputados, 
tem por objecto approvar as seguintes pensões, 
concedidas por decreto de 12 de Abril de 1876: de 60$ 
mensaes, repartidamente, aos menores Maria, João e 
Salustiano, filhos do 1º cirurgião de commissão do 
corpo de saúde do exército Dr. Augusto Cesar de 
Sampaio Vianna, fallecido de moléstia adquirida na 
guerra do Paraguay, cabendo, porém, está pensão aos 
dous últimos menores até á sua maioridade somente; 
de 30$ mensaes, igual á metade do soldo da patente de 
capitão pela tabella antiga, a D. Alipia Neomesia Lyra, 
filha legitimada do fallecido capitão de infantaria Manoel 
Ferreira da Fonseca Lyra, commissionado no posto de 
major. 

A’ vista dos documentos que lhe foram presentes 
a commissão de pensões e ordenados é de parecer 
que a dita proposição entre na ordem dos trabalhos e 
seja adoptada. 

Paço do senado, em 7 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A commissão de pensões e ordenados examinou 
as duas proposições da câmara dos Srs. deputados ns. 
73 e 109 de 20 de Abril e 4 de Maio do corrente anno; a 
1ª approva a pensão de 60$ mensaes, concedida 
repartidamente, por decreto de 10 de Junho de 1876, 
sem prejuízo do meio soldo, que competir, a D. Maria 
Pinto Braga Torres, Maria Antonia Braga Torres, Pedro 
Augusto Braga 

Torres e Anna Augusta Braga Torres, viúva e filhos do 
Brigadeiro Francisco Xavier Torres; a 2ª manda reverter 
à parte que tocava ao menor Pedro a favor das 
agraciadas, visto ser elle fallecido. 

Estando justificados por diversos documentos 
estes actos do poder executivo, é a commissão de 
parecer que as referidas proposições sejam adoptadas. 

Paço do senado, em 7 do Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A Leitão da Cunha. 

A commissão de pensões e ordenados examinou 
a proposição da câmara dos Srs. deputados n. 112 de 4 
do corrente mez, pela qual se autoriza o governo a 
conceder ao Dr. José Leopoldo Ramos, 2º cirurgião da 
armada nacional, um anno de licença com o respectivo 
soldo, para tratar de sua saúde dentro ou fóra do 
Império. 

Estando provada a moléstia do peticionário e a 
necessidade do vencimento com que foi concedida a 
licença, é a commissão de parecer que a dita 
proposição seja adoptada. 

Paço do senado, em 7 de Maio do 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

O SR. JUNQUEIRA (pela ordem): – Sr. 
presidente, não sou inclinado a fazer rectificações sobre 
a publicação de debates; mas, como no discurso, por 
mim proferido, nesta casa no sabbado último, ha uma 
pequena alteração, de que já se aproveitou o honrado 
senador pela província da Bahia, que tem estado 
commigo em um certâmen a respeito de certas 
questões, não posso deixar de fazer a rectificação. 

O período é este: (lendo) «Mas, Sr. presidente, 
não sei se o nobre senador é sectário da escola 
daquelles que querem que a balança commercial seja o 
único regulador do câmbio. Não sei se S. Ex. entende 
também, como os antigos physiocratas, que a riqueza 
de uma nação consistia em obter a maior somma de 
ouro, erro fatal combatido por Adam Smith, Quesnay e 
outros abalisados escriptores, a quem tantos serviços 
deve a economia política.» 

Ora, tendo eu dito que não sabia se o honrado 
senador era sectário da escola da balança do 
commercio, isto é, da escola que julgava que na 
acquisição do ouro estava o maior proveito e a maior 
felicidade para a nação, declarava-lhe ao mesmo tempo 
que esta escola era combatida por aquelles que, como 
Adam Smith e Quesnay, tinham aberto uma nova éra 
para a economia política. Por conseguinte, o que se dá 
neste período é uma transposição de palavras 

Eu dizia: «Não sei se S. Ex. entende também 
como os antigos economistas que a riqueza das nações 
consistia em ter uma maior porção de ouro, erro fatal 
combatido pelos physiocratas, Adam Smith, Quesnay e 
outros abalisados escriptores.» 

Portanto, quando empreguei a expressão – 
physiocratas – foi em relação a Quesnay e Adam 
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Smith, que são evidentemente os chefes iniciadores 
desta escola. Tanto é assim que, quando Quesnay, a 
quem os inglezes chamam até o pae da sciencia 
econômica, apresentou a sua obra, houve por esses 
tempos debate sobre o nome que se devia dar á sua 
doutrina, e Dupont propoz o nome de physiocracia. 

Conseguintemente, esta nova escola dos 
Quesnay e Adam Smith é que é a escola dos 
physiocratas. 

Mas, no meu discurso, por um engano 
tachygraphico, está a palavra physiocratas em primeiro 
logar, de modo que parece que eu chamo aos antigos 
economistas physiocratas, quando isto é evidentemente 
uma inexactidão. E tenho eu declarado que a doutrina 
da balança do commercio era combatida por elles, ipso 
facto declarei que elles eram da escola dos 
physiocratas. 

Eu nada diria sobre este pequeno engano 
tachygraphico ou typographico se por ventura o 
honrado senador pela província da Bahia hontem não 
se tivesse apressado a tornar saliente este equivoco. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art 3º additivo da 

câmara dos Srs. deputados com a emenda do Sr. 
Paranaguá e outros senhores á proposta que fixa as 
forças de terra para o anno financeiro de 1877 – 1878. 

Ninguém mais pedindo a palavra, votou-se e foi 
approvado. 

Posta a votos a emenda do Sr. Paranaguá e 
outros, foi rejeitada. 

Seguio-se a discussão do art 4º additivo da 
câmara dos Srs. deputados e foi sem debate 
approvado. 

Foram submettidos á discussão os artigos 
additivos do Sr. Paranaguá e outros. 

O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, á vista da 
marcha do debate e do procedimento dos honrados 
senadores, que teem tomado a peito defender a 
proposta do governo em todos os seus pontos e 
vírgulas, precipitando um juízo sem o exame 
necessário, sem estudo detido, como cumpria, sobre as 
emendas, que tive a honra de offerecer ao senado, 
estou disposto a entregal-as á sua sorte, convencido de 
que o governo não quer alteração alguma, não quer 
mesmo economia neste ramo importante do serviço 
público, como me parece que era do seu rigoroso 
dever, annunciando-se solemnemente um déficit, como 
o foi pelo honrado ministro da fazenda. 

As emendas, que offereci ao senado sem ânimo 
hostil ao gabinete, sem vistas de prejudicar a sua 
política ou embaraçar o serviço público, trazendo o 
resultado demonstrado da economia importante, de 
cerca de 2,300:000$, essas emendas não deviam ser 
desde logo impugnadas, desattendidas; deviam ser 
consideradas pelo governo e pela sua maioria. Eu 
mesmo, quando as offereci ao honrado ministro da 
guerra e as submetti ao critério do senado, não duvidei 
suggerir o alvitre de que essas emendas, 

visto como formavam um systema e entendiam com um 
ramo importante do serviço público, se o nobre ministro 
julgasse conveniente, fossem destacadas do projecto e 
remettidas á commissão de marinha e guerra para 
instituir um exame sobre ellas, dar seu parecer e ver 
aquellas que estavam no caso de ser adoptadas, 
porque eu não podia ter a pretenção de suppor que as 
idéas por mim formuladas continham a última 
expressão da verdade, as medidas que, em definitiva, 
deviam ser adoptadas. Nunca tive tal pretenção; foram 
idéas que apresentei lealmente á consideração do 
nobre ministro, idéas filhas de um estudo acurado, 
idéas já por mim enunciadas, ha cerca de dez annos, 
porque o que formulei nessas emendas já o havia dito 
em 1867. Essas idéas, sem exclusão de alguma, 
constam de um discurso que proferi na câmara dos Srs. 
deputados em 22 de Julho daquelle anno. 

Entretanto, como foram recebidas as emendas? 
Como um presente de grego, contendo talvez uma 
insidia! Era, realmente, para magoar-me que este 
pequeno tributo que eu prestava, em desempenho do 
meu dever, auxiliando um gabinete, cuja política não 
apoio; era, realmente, para magoar-me a maneira por 
que foram recebidas essas idéas, esse pequeno tributo 
que tive a temeridade de offerecer á consideração do 
senado. 

Repito, antevendo mesmo que o vício da origem 
podia prejudical-as, pedi ao honrado ministro da guerra 
e aos seus amigos que não antecipassem seu juízo, 
não se collocassem em uma posição de ter depois de 
sustentar a rejeição, como agora fizeram. Eu quiz 
prevenir isto. 

Mas o nobre relator da commissão de marinha e 
guerra, antes mesmo de entender-se, acredito, com o 
nobre ministro da guerra, precipitou o seu juízo e 
condemnou, rejeitou in limine todas as emendas! 

E’ verdade que o nobre ministro foi mais 
cauteloso e prudente; não as repellio in limine; 
reconheceu mesmo que entre as idéas por mim 
offerecidas, alguma havia digna de approvação, mas 
que outras, entendendo com um ramo tão importante 
do serviço público, trazendo a idéa de reforma, era 
conveniente e justo que fossem destacadas e 
remettidas á commissão de marinha e guerra, afim de 
offerecer um projecto separado. Este alvitre me parecia 
razoável; não seria eu que o havia suggerido, quando 
tive a honra de submetter as emendas á consideração 
do senado, que ousasse apresentar-me contra elle. 

Mas á vista, como disse, do procedimento do 
nobre relator da commissão e de outros senadores que 
se lhe seguiram com a palavra, rejeitando in limine as 
idéas por mim apresentadas, tomando-as como um 
presente de grego, estou disposto, mesmo depois da 
pronunciação do meu honrado amigo, senador pela 
Bahia, de deixal-as correr á sua sorte. As emendas 
estão previamente condemnadas, e condemnadas sem 
estudo, sem exame, sem razão sufficiente, quando ellas 
tendem, em seu resultado, a economisar, a reduzir a 
despeza, que parece ser o que deve ambicionar o 
gabinete, especialmente o nobre ministro da fazenda, 
que nos annunciou um déficit em proporções tão 
elevadas. 
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O nobre ministro da fazenda, que já nos 

annuncia a necessidade de novos impostos, devia, 
seguramente, vir em meu auxílio, não só porque destas 
emendas deve resultar alguma economia para o 
thesouro, senão também porque me parece que 
algumas dellas, em outro tempo, mereceram o 
assentimento do honrado ministro. 

Digo que mereceram o assentimento do honrado 
ministro da fazenda, porque o nobre senador relator da 
commissão de marinha e guerra, querendo justificar a 
força fixada na proposta, como o foi na emenda da 
outra câmara; querendo ao mesmo tempo combater um 
dos meus artigos additivos, que supprime o estado 
maior de 2ª classe, reproduziu um trecho de um 
discurso do nobre ministro da fazenda, que veio, na 
sessão seguinte reclamar, suppondo que fosse um 
aparte a elle attribuido naquella discussão. 

Tinha, pois, S. Ex. adoptado a mesma idéa, e, 
seguramente, era de esperar que, se não fosse minha a 
emenda, a sustentasse e viesse em seu auxílio. 

Essas emendas, que acabo de entregar á sua 
sorte; essas emendas condemnadas previamente, 
condemnadas sem estudo, condemnadas sem exame, 
condemnadas pelo vício de origem; essas emendas, 
alcunhadas de presente de grego, contém, aliás, idéas 
que foram por mim formuladas depois de estudo, sobre 
as quaes ouvi homens práticos, generaes do tempo da 
guerra, e a respeito das quaes devem existir memórias 
escriptas na secretaria da guerra. Essas idéas, que 
mais de uma vez tenho apresentado ao senado, cuja 
attenção chamava para esse assumpto, pedindo que se 
instituísse debate e visse o que era necessário fazer; 
essas idéas, assim enunciadas em differentes épocas, 
quando eu occupava uma posição muito differente 
daquella que hoje occupo; essas idéas, digo, podiam 
merecer toda qualificação, mas nunca a de presente de 
grego. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Quem foi que disse que eram presente de 
gregos? 

O SR. JUNQUEIRA: – Só se foi o Sr. Silveira da 
Motta. 

O SR. PARANAGUÁ: – Na sessão de 22 de 
julho de 1867, fallando eu sobre uma autorização nos 
termos em que a minha está concebida, isto é, 
autorização limitada, restricta, que não póde se 
confundir com o arbítrio, nem com uma faculdade 
discricionária ou dictadura; nessa discussão, digo, 
mostrei a necessidade de supprimir-se, no estado maior 
general, um gráo da gerarchia, a conveniência de 
supprimir-se o posto de 2º cirurgião do corpo de saúde, 
a necessidade de uma reforma no corpo ecclesiastico e 
no corpo de engenheiros, a respeito do posto de 
tenente-coronel, a respeito dos corpos especiaes de 
estado-maior de 1ª classe e estado-maior de artilharia, 
etc. 

Alludo a este discurso para que minhas emendas 
appareçam com o seu verdadeiro caracter; não são 
emendas de opposição, são medidas de organização, 
que devem dar um resultado de economia e de 
melhoramentos para esse ramo do serviço público. 

Assim é que eu quero ser comprehendido; é 
nesse terreno que devo ser combatido, e não 
exagerando-se 

as emendas additivas, querendo-se enxergar nellas 
aquillo que nellas não se contém, fazendo-se com que 
ellas digam aquillo que nunca disseram, aquillo que 
nunca tive em mente. 

Ainda hontem, cheio de um enthusiasmo 
extraordinário, o nobre senador pelo Paraná bradava: 
«Impugnaes esta autorização para a reforma do curso 
do Rio Grande do Sul e entretanto concedeis ao 
governo uma autorização immensa, um poder 
discricionário, uma espécie de dictadura para 
reorganizar o exército.» 

Onde o nobre senador pelo Paraná descobriu, 
nas emendas, que offereci á consideração do senado, 
essa dictadura dada ao governo? Pois uma emenda 
que contém tantas restricções, que indica a esphera de 
acção em que deve gyrar o poder executivo no 
desempenho da faculdade que lhe é concedida, póde 
jamais ser classificada como dictadura? Porventura 
uma autorização limitada, que deve dar em resultado 
uma reducção de despeza pública, póde-se comparar 
com uma autorização vaga em seus termos, quanto á 
natureza da reforma, e indefinida quanto á despeza, 
que della deve provir, porque o próprio nobre ministro 
da guerra não póde calcular esse quantum? Ha 
comparação entre a autorização supposta e aquella que 
offereci, indicando os termos em que a reforma se deve 
effectuar, apresentando os cálculos que demonstram 
circumstanciadamente o resultado de economia que se 
deve esperar nesse ramo de serviço público, 
procurando mostrar como o serviço se melhorava e se 
adaptava á natureza das funcções dos differentes gráos 
da officialidade do exército? 

O SR. SARAIVA: – A differença é que uma 
augmenta a despeza e a outra diminui. 

O SR. PARANAGUÁ: – Portanto, o nobre 
senador pelo Paraná, no desejo de auxiliar o nobre 
ministro da guerra, a quem aliás não tenho por fim 
contrariar de modo algum, antes auxilial-o, porque 
attendo á causa pública, do modo, porém, por que 
entendo que o serviço se deve fazer, e apresentando 
idéas que aqui tenho manifestado mais de uma vez em 
outra posição, não tinha razão para emprestar á minha 
emenda um caracter que ella não tem, um caracter de 
autorização vaga e indefinida, de uma dictadura 
concedida ao governo, o que eu não concedi e nem 
podia conceder, por isso que também não quizera para 
mim. 

O primeiro additivo é este: 
E' autorizado para reorganizar o exército e alterar 

o quadro da respectiva officialidade, distribuída toda a 
força em quatro grandes divisões, conforme julgar mais 
conveniente. 

Nos seguintes paragraphos, estabeleci clausulas 
que o governo devia observar no desempenho dessa 
incumbência; e desde então a repugnância que os 
meus nobres amigos podiam ter para conferir uma tal 
autorização a um governo, cujo pensamento político 
não apoiamos, podia desapparecer, em vista da causa 
pública, da necessidade urgente de debellar o déficit, 
necessidade que deve unir a todos, gregos e troyanos, 
porque trata-se de um mal que 
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affecta a sociedade inteira e a todos ameaça de 
grandes incommodos. 

Mas o nobre senador pela província da Bahia 
impugnou vivamente esta medida, assim como todas as 
outras, nada achou que prestasse, que valesse um 
estudo mais meditado, mais reflectido. 

A distribuição da força em quatro grandes 
divisões não é uma idéa aceitável, disse S. Ex.; e, para 
que, com effeito, assim pareça, entendeu S. Ex. que 
devia exageral-a e figurar me como querendo 
estabelecer exércitos provinciaes. Para combater a 
reforma que apresento com essa medida, que me 
parece de grande vantagem e de grande utilidade 
pública, tratou o nobre senador de mostrar o 
inconveniente dos exércitos provinciaes. Parecia que S. 
Ex. fallava contra a actualidade e não contra o estado a 
que eu quero levar a força pública, porque hoje o que 
vemos é a força espalhada pelas differentes províncias 
do Império; companhias e batalhões fixos, recrutados 
em uma limitada circumscripção territorial, e, 
seguramente, não é esse o pensamento da minha 
emenda, pois o que ella pretende á reduzir a força de 
linha ás suas attribuições próprias, retiral-a do serviço 
policial e mesmo eleitoral. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E' o fim principal da 
polícia entre nós. 

O SR. PARANAGUÁ: – Meu fim foi vedar essa 
multiplicidade de destacamentos espalhados por todas 
as províncias, em detrimento do serviço, porque, assim 
desmantelada a força, disseminada por uma vasta 
superfície de território, ella não póde receber a 
instrucção conveniente, não póde ter aquelle gráo de 
mobilidade, que lhe é indispensável; póde-se dizer 
mesmo que ella se achará sem organização e sem 
vida, de modo que, dada qualquer emergência, como a 
que presenciamos ultimamente, com difficuldade se 
poderá mover a repellir qualquer aggressão. 

O que eu quiz, portanto, foi proporcionar á força 
pública as condições de poder instruir-se melhor e de 
adquirir o gráo de mobillidade, de homogeneidade 
mesmo, que não tem actualmente. 

Mas o nobre senador, para chegar a seus fins, 
figurou-me, repito, como querendo estabelecer 
exércitos provinciaes, quando justamente pela minha 
emenda eu me inclino a acabar com elles, 
concentrando a força em quatro grandes divisões, 
porque nem por essa emenda eu tratei de resolver a 
grande questão entre exércitos regionaes e exército 
nacional. Eu não altero a lei do recrutamento, não 
estabeleço que este se faça exclusivamente em uma 
certa e determinada circumscripção; isto ha de 
acontecer pela força das cousas, por aquellas razões 
que o nobre senador allegou contra a idéa que tive a 
honra de offerecer á consideração do senado. Esse 
recrutamento, em certas e determinadas 
circumscripções, ha de acontecer pelas difficuldades 
dos nossos meios de communicação, pelas grandes 
despezas que hão de resultar de distribuirem-se 
indistinctamente os contingentes aos differentes corpos 
em todo os Império. E' natural que as forças que se 
acham estacionadas 

em uma certa circumscripção, recrutem os indivíduos, 
que devem compol-as, naquellas zonas mais próximas 
pelas difficuldades, como disse, dos meios de 
communicação, pelas grandes despezas resultantes do 
systema opposto. 

Nem o systema regional póde ser condemnado 
tão ligeiramente, como o fez o nobre senador pela 
Bahia; elle tem por si a experiência da antiga monarchia 
franceza. 

Sabemos que, na época da revolução, esse 
systema foi substituído, no interesse da unidade, pelo 
systema de exército nacional, para depois soffrer uma 
modificação. Em 1818, o general ministro da guerra 
Gouvion Saint-Cyr, se não voltou ao systema regional, 
tratou de conciliar os dous, estabelecendo um exército 
nacional e reservas departamentaes. Esses systema foi 
alterado em 1832 pela lei de conscripção, voltando-se 
ao systema da revolução no domínio de uma monarchia 
temperada. Mas este princípio ainda não ficou 
definitivamente assentado em França, porque acaba de 
ser alterado em 1868 pela lei vigente, estabelecendo-se 
uma guarda móvel como reserva, e esta, como se sabe, 
é departamental. 

Portanto, não póde a idéa ser condemnada 
absolutamente, de uma maneira tão peremptória, como 
o fez o nobre senador, invocando a autoridade do maior 
capitão do século. 

Eu, além da autoridade que lhe poderia oppor, 
da antiga monarchia franceza, em que as províncias 
tinham uma certa autonomia e, por conseguinte, os 
exércitos se recrutavam em uma circumscripção 
limitada, poderia, digo, além dessa experiência do 
tempo em que a França teve excellentes tropas e 
emprehendeu grandes commettimentos, apresentar-lhe 
o exemplo da primeira potência militar da Europa, a 
Prússia, com uma sancção de cerca de 70 annos, 
porque, de 1807 até o presente, a Prússia tem os seus 
exércitos regionaes, e dahi não tem senão colhido 
grandes resultados. Foi com os exércitos, assim 
recrutados, que a Prússia, em 1866, invadiu e venceu a 
Áustria; foi com esses exércitos que, ainda 
ultimamente, derrotou o grande poder militar da 
França!... 

Mas o nobre senador, querendo ainda autorizar-
se com exemplos, apresentou-nos a Itália, dividida em 
sete commandos, 16 regiões, e creio que 60 districtos. 

Eu não apresento systema tão desenvolvido a 
esse respeito. Na emenda, que offereço, não resolvo 
uma questão tão grave como esta, em que os mestres 
não se pronunciam senão com muita hesitação, não 
ousam emittir um juízo definitivo e peremptório. Como 
poderia eu fazel-o? Faça-o o nobre senador, eu não me 
julgo com essa autoridade, mas peço-lhe que faça a 
justiça de entender o additivo, que tive a honra de 
offerecer, nos termos em que está concebido, e não 
descubra nelle aquillo que não contém. Eu não quero 
estabelecer exércitos, batalhões provinciaes, porque 
estes são os que existem actualmente, são essas 
companhias e batalhões fixos que se acham 
espalhados pelas províncias, que ahi são creados e 
recrutados em uma limitada circumscripção. 

O nobre senador, portanto, para combater-me 
teve 

 



Annaes do Senado                                                                       127 
 

de exagerar o que eu disse; foi-lhe preciso desvirtuar 
minhas idéas para combatel-as; mas este effeito é 
passageiro, não resiste a uma analyse mais detida, não 
resiste ao poder dos factos. 

O nobre senador, querendo sustentar a 
excellencia dos quadros da nossa officialidade e, por 
conseguinte, a desnecessidade de qualquer reforma, 
não duvidou dizer que não havia excesso, e que, 
portanto, esses quadros não comportavam os córtes, 
que entendo dever fazer-se em benefício do thesouro e 
sem detrimento do serviço público. 

Figurou o nobre senador uma proporção, que 
não me consta seja apoiada pela autoridade de 
nenhuma pessoa competente, dando como averiguado 
que 20 praças exigem um official. 

O nobre senador não apresenta uma autoridade 
para corroborar este asserto. A proporção não é esta. A 
officialidade em todas as organizações militares é de 
3%; entre nós a proporção regula 6%. Mas, se 
computarmos a officialidade dos corpos especiaes, a 
differença é notável, a proporção mais considerável. 

Os corpos especiaes são de grande utilidade, 
dão movimento ás tropas, executam serviços muito 
importantes, demandam intelligencia e conhecimentos 
mais aperfeiçoados. Consta entre nós de 513 
indivíduos. 

Nos outros corpos o algarismo não é pequeno; 
ha na artilharia 187 officiaes, na cavallaria 268, na 
infantaria 809, ao todo 1,264, a que se devem unir os 
513 officiaes dos corpos especiaes. Sendo, portanto, o 
total de 1,777, o que estabelece uma proporção de 
muito mais de 6%, em relação á força calculada para o 
nosso estado completo; não fallo do effectivo. 

O nobre senador pela Bahia, para justificar a 
exageração dos quadros assim estabelecidos pela 
legislação vigente, apresentou-nos, como 
indispensável, um official por 20 soldados. Entretanto 
não é esta a proporção: os mestres dizem o contrário 
disto. O general Marmont, citado como autoridade por 
Vial, Savoie e Câmara Leme, que não fez mais do que 
reproduzir o que escreveram aquelles outros, 
estabelecem de 30 a 40. 

Eis aqui o que diz Câmara Leme quanto aos 
quadros: 

Vemos que á testa de cada uma das unidades 
tácticas se achava um chefe. Vamos agora dizer duas 
palavras acerca dos seus quadros, os quaes exercem 
uma grande influência no valor das tropas. 

Os quadros devem estar em proporção com o 
effectivo do exército. Um official é destinado a 
commandar 30 ou 40 soldados, proporção que parece 
mais razoável que a sua economia e misteres a que 
são destinados.» E' esta a opinião do Marechal 
Marmont, que parece a mais aceitável sobre o 
assumpto. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Isto é na Europa. 

O SR. PARANAGUÁ: – Diz o nobre ministro que 
é na Europa; mas, ainda quando se reduza a proporção 
de 40 a 30, os quadros da nossa officialidade são 
demasiadamente exagerados. As reducções que 
proponho nas differentes emendas dão um córte de 

mais de 400 officiaes, sem prejuízo do serviço público, 
a não querer-se dar maior desenvolvimento á chaga do 
funccionalismo, que corróe as entranhas do paiz 
(Apoiados). E' uma despeza que póde ser alliviada sem 
detrimento do serviço. 

Todos concordam que, se os quadros forem 
muito numerosos, se tornarão desmedidamente 
onerosos ao Estado; se fracos, não poderão assegurar 
a boa composição do exército para qualquer 
emergência. Desejo marchar nestes assumptos com 
segurança, escudado com a opinião dos entendidos. 
Não tenho em vista, nem podia ter, prejudicar o serviço 
de qualquer fórma. Não; apresento idéas que devem 
ser, senão desde logo adoptadas, ao menos estudadas 
e reflectidas; e não duvido aceitar emendas, porque 
tenho alguma docilidade; não sou inaccessível á razão, 
que convence. Quero alliviar os quadros, porque assim 
allivio o thesouro, o sacrifício do povo minora e o 
exército nada perde em sua efficiencia. E' preciso 
poupar na paz para estarmos preparados em qualquer 
emergência grave. As finanças do paiz são o nervo da 
guerra; sem dinheiro não se faz guerra, e as finanças 
precisam ser amparadas para os grandes 
melhoramentos, para a prosperidade no tempo de paz e 
tranquillidade. 

E' preciso, portanto, attender seriamente a este 
assumpto no estado crítico em que se acham as 
finanças, estado descripto pelo nobre ministro da 
fazenda com as côres mais carregadas. 

O nobre senador pela Bahia insinuou que da 
minha emenda não resultava economia. S. Ex. não 
comprehende a utilidade de supprimir-se, no estado 
maior general, uma classe, um gráo da hierarchia, isto 
é, o posto de marechal de campo. 

Nos paizes bem constituídos, onde se tem 
prestado toda attenção para se dar aos exércitos à 
devida organização, elles são divididos e subdivididos, 
afim de que possam mover-se. 

E' com essas divisões e subdivisões que se 
estabelecem as differentes unidades tácticas, que 
facilitam não só o movimento mas também a 
administração. A' testa de cada uma unidade táctica 
está um official, que lhe imprime o movimento e a vida. 
Reunidas todas ellas formam um corpo e uma 
hierarchia, de maneira que subordina-se toda essa 
grande massa á vontade de um homem, que é o seu 
pensamento director, que lhe imprime o movimento e a 
vida. Assim todos os gráos da hierarchia acham seu 
fundamento nessas divisões e subdivisões, que são 
requeridas pelas necessidades do serviço, 
necessidades tácticas ou administrativas. O exército 
divide-se em três grandes fracções tácticas, e é por isso 
que, no estado-maior general desses paizes, não se 
conhecem senão três gráos: general do exército, 
general de divisão e general de brigada. Soccorre-me 
ainda á autoridade de Câmara Leme, porque, referindo-
me a este autor, refiro-me aos principaes mestres, pois 
que elle não fez mais do que seguil-os como homens 
práticos e abalisados na matéria (Lendo): 

«Estado-maior general. – Este elemento que 
entra na composição dos exércitos, adoptando a 
definição do exército segundo Lloyd, póde considerar-
se 
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o motor da machina destinada a operar movimentos 
militares. 

Nos paizes onde ha exércitos bem organizados 
existem só três classes de officiaes generaes, que são: 
generaes de exercito, generaes de divisão e generaes 
de brigada. 

Nós temos quatro, e é por isso que eu proponho 
a suppressão de um desses gráos na hierarchia. O 
nobre senador pela Bahia, relator da commissão de 
marinha e guerra, disse que não sabia a que vinha essa 
suppressão. S. Ex. devia saber, e estou certo que sabe, 
mas, ou fingiu que não sabia, ou exagerou aquillo que 
eu disse, para melhor combater-me, como se eu 
apresentasse emendas com o intuito de incommodar ao 
governo, quando minhas emendas se encaminhavam 
todas ao bem do serviço público. Entendi que devia 
acudir ao reclamo do nobre ministro da fazenda, 
quando nos annunciou o déficit, e então eu disse ao 
nobre duque que elle me acharia a seu lado quando 
tratasse de debellar o déficit. Foi assim que, 
offerecendo estas emendas, entendi que vinha em 
auxílio do nobre duque, o qual aliás apresentou um 
acolhimento um pouco duvidoso, e da parte dos nobres 
senadores, que sustentam a proposta, appareceu logo 
uma repulsa peremptória e clara. 

Por conseguinte, essas emendas estão 
justificadas, tanto a que diz respeito á distribuição da 
força em quatro grandes divisões, dando-se-lhe o seu 
sentido verdadeiro, como a que diz respeito á 
suppressão dessas categorias no estado-maior-general. 

Mas disse o nobre senador pela Bahia que, em 
último resultado não ha economia, porque, se, por um 
lado, a emenda supprime oito marechaes de campo, 
crea dous tenentes-generaes e quatro brigadeiros, e em 
último resultado a suppressão seria de dous officiaes, 
havendo ainda o grande inconveniente de embaraçar 
ou difficultar as promoções. 

Não procede a asserção do nobre senador, não 
é fundada a sua argumentação. Economia ha sempre, e 
eu mesmo, quando apresentei as emendas, declarei 
que algumas dellas produziam seu effeito 
immediatamente, outras um pouco mais remotamente, 
mas entendendo com o melhoramento do serviço, nem 
por isso devia deixar-se de adoptal-as, principalmente 
quando dellas não resulta de presente um augmento de 
despeza, senão uma diminuição, se bem que um pouco 
menor, mas que, em época mais afastada, deve 
produzir todo o seu effeito. 

A classe dos marechaes de campo devia 
desapparecer, produzindo uma economia de 68:000$, 
economia que não se manifestaria logo em toda sua 
integridade, porque havia, por um lado, a creação de 
dous tenentes generaes e de quatro brigadeiros; mas 
por outro lado devendo ascender ao posto de tenentes-
generaes dous marechaes de campo, já se vê que não 
ha propriamente um augmento de despeza de dous 
tenentes-generaes, porque ha correspondente 
diminuição, prompta, immediata de dous marechaes de 
campo, que desapparecem, sem que seus logares 
sejam preenchidos e de futuro, ou por meio de reforma 
ou por fallecimento, tem de desapparecer 
completamente essa classe, resultando dahi a 
economia de 68:000$000. 

O mesmo aconteceria a respeito dos brigadeiros: 
passam a brigadeiros quatro coronéis; a differença não 
é como se os quatros brigadeiros fossem tirados de fóra 
do quadro; e, para compensar essa differença, 
proponho a supressão de 20 tenentes de estado maior 
de primeira classe bem como a dos tenentes-coronéis 
em número de 35; em summa, as suppressões 
resultantes de minhas emendas andam em 483 
officiaes. 

Com a suppressão de 260 alferes, que entendo 
possível em tempo de paz, pela demonstração que 
acabo de fazer, apoiado na autoridade dos mestres, 
teríamos a economia de trezentos e tantos contos, 
economia que, unida a que, no meu conceito, também 
se póde fazer, de 400:000$, que se dão para 
gratificações aos criados, montaria a setecentos e 
tantos contos. 

Ora, já apresentei aqui um argumento de 
analogia, que, como aquelle, me parece proceder, até 
por maioria de razão. Se na marinha se fez no pessoal 
uma suppressão de três mil e tantos indivíduos, como 
na repartição da guerra, que dispõe de um pessoal 
muito mais numerosos, não se poderia fazer uma 
suppressão maior do que aquella que é aceita pelo 
honrado ministro da guerra? Em summa, essa emenda 
foi já rejeitada, não insistirei nella; mas com relação á 
marinha apresentou-se uma emenda, que supponho 
merece o acolhimento do nobre ministro daquella 
repartição, concernente á reducção dos quadros. 
Refiro-me ao projecto apresentado pelo Sr. deputado 
Antunes, pessoa muito entendida e competente. 

O Sr. deputado Antunes, pessoa muito entendida 
e competente nestes assumptos, repito, apresentou um 
projecto de reducção dos quadros da marinha. Era para 
esta senda de reformas que me parece querer trilhar o 
nobre ministro da marinha, que eu desejava também 
chamar o nobre ministro da guerra. 

O Sr. deputado Antunes, na sessão de 24 do 
mez próximo findo, apresentou um projecto, disse elle, 
para satisfazer á opinião pública, reduzindo o quadro 
dos officiaes da armada de 591 a 396, donde deve 
resultar uma economia de 192:000$000. Este projecto, 
apresentado por um deputado da maioria, tão 
relacionado com alguns membros do gabinete, indica 
que o nobre ministro da marinha alguma reducção 
pretende fazer neste sentido, e, portanto, não estranhe 
o nobre ministro da guerra, que eu apresente estas 
emendas de reducção, quando demonstro que ellas em 
nada prejudicam o serviço público, a efficiencia da força 
activa. 

Mas disse o nobre senador pela província da 
Bahia, que a emenda que respeita á suppressão do 
posto de marechal de campo, além de não trazer a 
economia pretendida, vem embaraçar a promoção dos 
officiaes da classe immediatamente inferior. Assim deve 
acontecer por algum tempo, á vista da superabundância 
dos quadros. Emquanto não entrar no seu estado 
normal, póde ser que isto aconteça, mas não depois, 
porquanto essa demora na promoção será compensada 
pelo accesso a uma patente muito superior. Os 
brigadeiros passarão a tenentes-generaes, supprimido 
o gráo intermediário 
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da escala ou hierarchia. O brigadeiro que soffre esta 
interrupção ou demora na promoção, é compensado 
pelo accesso a um posto muito superior, um posto a 
que elle não poderia attingir, talvez se não fosse esta 
suppressão do posto intermediário. Portanto, ainda por 
esse lado não procede a argumentação do nobre 
senador pela Bahia. 

Quanto á fusão dos corpos especiaes, o nobre 
senador apresentou uma argumentação um pouco 
dubitativa, dizendo que não era de toda a vantagem 
esta fusão, que eram corpos distinctos e que a minha 
emenda não tinha todo fundamento, mas que, 
entretanto, não era negócio para se repellir. O nobre 
senador pareceu ainda enxergar alguma vantagem 
nessa medida proposta. Todavia, no propósito em que 
estava de condemnar previamente todas as emendas, 
concluiu dizendo que não tinha todo fundamento. 

Entretanto, me parece haver demonstrado a 
conveniência da medida, reduzindo a um só corpo 
militar scientifico os três corpos especiaes, que figuram 
no quadro do nosso exército. Dividido, porém, em duas 
secções, tem a primeira composta do estado maior de 
primeira classe, aquelle que se acerca mais do general, 
que constitue, por assim dizer, os seus órgãos, os seus 
meios de transmissão de ordens, porque o general não 
póde estar em toda a parte, não póde imprimir a sua 
vontade senão por meio de auxiliares que a 
comprehendam e possam reproduzir, visto que elle não 
póde ter o dom da ubiqüidade. Esta classe de officiaes 
intelligentes e instruídos constituirá uma secção. 

O estado-maior de artilharia e o corpo de 
engenheiros, que teem attribuições similares, podem, 
sem inconveniente ao serviço público, fundir-se e 
constituir uma secção technica. O nobre senador não 
entrou detalhadamente no exame da medida para 
mostrar a sua improcedência, entretanto que ella me 
parece assentar sobre as conveniências do serviço 
público, que não ficariam de modo algum prejudicadas. 

Restabeleci também por um dos additivos o 
serviço dos camaradas, serviço que ha em todos os 
exércitos do mundo, exércitos que espelham, por assim 
dizer, a nação em todas as suas classes. A economia 
resultante desta suppressão é de 400:000$. Demonstrei 
que esta quantia, distribuída pelo quadro da nossa 
officialidade, era insufficiente para o fim que se tinha em 
vista, sendo de recear (não digo que assim aconteça) 
que sob qualquer outro título fossem destrahidos 
soldados para o serviço de camaradas, que aliás não é 
deshonroso. O que convinha era regularisar o serviço 
do camarada. O camarada é apenas um coadjuvante. 
Não vamos abater este serviço, não vamos avital-o. 

O nobre senador estranhou que, tendo eu 
tomado uma parte activa na discussão da lei do 
recrutamento, em que seabolio o serviço dos 
camaradas, viesse agora restabelecel-o, quando se 
deve sempre tratar de nobilitar o soldado. Mas eu o que 
quero é que não se avilte o serviço, que se o regularise, 
porque assim póde-se fazer uma economia e a isto é o 
que o nobre senador devia attender; não era chamar 
toda a odiosidade sobre a minha emenda, mostrar 

que me achava em terreno falso, querendo reduzir o 
soldado á posição de criado. Não; se quero nobilitar o 
soldado, quero também nobilitar o serviço, e não 
assignei ao soldado brasileiro um papel que não tenha 
o soldado das nações mais civilisadas e mais 
adiantadas do mundo. 

Não ha, portanto, inconveniente algum, desde 
que se regulariza o serviço, desde que o definam, 
desde que se acabem os abusos, o inconveniente 
desapparece e resulta economia. Foi isto a que me 
comprometti, querendo auxiliar o nobre duque na 
grande empreza de debellar o déficit. 

O nobre senador pela Bahia ainda procurou 
lançar o odioso sobre as emendas previamente 
condemnadas, na parte que diz respeito á suppressão 
dos arsenaes e dos laboratórios provinciaes. Senhores, 
em todas essas emendas, querendo economisar, tive 
em vista o serviço público, não quiz de modo algum 
compromettel-o, não quiz damnifical-o. Examinei os 
arsenaes da províncias, e o que vi? Officinas de 
alfaiates, latoeiros, sapateiros e outras desta natureza. 
Se os arsenaes das províncias estivessem no pé em 
que deviam estar, embora datem dos tempos coloniaes, 
e hoje um senador da opposição liberal viesse com mão 
temerária destruir aquillo que foi sempre respeitado até 
nos tempos coloniaes, então sim; mas o que são esses 
arsenaes reformados pelo nobre senador? Quaes são 
as officinas que alli existem para a fundição de bocas 
de fogo, de espingardas, de materiaes de guerra? 
Porventura esses arsenaes se prestam ao mister a que 
devem ser destinados estabelecimentos desta 
natureza? Não; estão desvirtuados; não prestam a 
utilidade que delles se devia esperar, não prestam 
utilidade correspondente ao sacrifício que se faz para 
sua manutenção. E' por isso que disse que fossem 
convertidos em depósitos, e visto como temos um 
arsenal estabelecido em vastas proporções na Côrte, 
havendo facilidade de communicações, se mandassem 
para alli os supprimentos de seis em seis mezes, e o 
mais se comprasse no mercado. Se o nobre senador 
deseja proteger a indústria nas províncias, mande se 
fazer a compra de certos fornecimentos nas províncias. 
A indústria particular póde vir em auxílio, apresentar-se, 
fornecer ao exército aquillo de que elle possa precisar e 
que não seja propriamente da competência dos 
arsenaes, utensílios bellicos, materiaes de guerra; 
póde-se nas províncias mandar comprar nas fábricas as 
fazendas necessárias o algodão; podem-se occupar as 
officinas particulares. Mas ter arsenaes com officinas de 
alfaiate, de pintores, de carpinteiros, é, como disse, 
desvirtuar estes estabelecimentos. Se havemos de 
fazer uma despeza de 240:000$ com este ramo do 
serviço tão mal organizado, tão mal montado, supprima-
se; disto resulta economia e o serviço não soffre, antes 
póde-se melhorar consideravelmente, porque então o 
arsenal da Côrte tomará outras proporções, e se 
concentrará o serviço neste arsenal, conservando-se 
apenas o de Matto-Grosso, que é província remota, que 
não póde receber os auxílios, os fornecimentos 
necessários, dando-se a este arsenal maiores 
proporções. 

O único arsenal de província, que tem algumas 
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machinas para o material de guerra, creio que é o do Rio 
Grande do Sul, onde existem duas machinas para fazer 
cartuchos para as armas do systema moderno de rectro-
carga, mas não tem as necessárias para o fabrico de 
munições indispensáveis, como espoletas e outros 
objectos, pelo que aquellas machinas podem vir para o 
arsenal da Côrte. O fornecimento desses artigos sempre 
foi feito pelo arsenal desta capital, onde ha os 
machinismos necessários para semelhante mister. E 
desde que o fornecimento tem de ser feito por aqui, por 
que razão hoje, que o estado das nossas finanças é 
deplorável, não havemos de fazer esta economia, 
deixando para melhores tempos o desenvolvimento desses 
estabelecimentos militares nas províncias? 

Como quer que seja, eu julgo haver desempenhado 
o meu dever, com a franqueza que me é própria. Julgo 
haver cumprido o meu dever, apresentando aquellas idéas 
que eu entendo que são em proveito da causa pública. 
Sejam ellas ou não aceitas pelo governo; sejam 
condemnadas ou não pelos seus amigos, embora sem 
exame, sem meditação, pela origem donde partiram; não 
tenho nada de ver com isto; fico satisfeito de haver 
cumprido com o que me impõe a posição que occupo 
nesta casa. (Muito bem, muito bem). 

O Sr. 2º Secretario fez a leitura do seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA 
 
A commissão de marinha e guerra examinou a 

proposta do poder executivo, que, com as emendas 
approvadas, foi remettida ao senado pela câmara dos 
deputados, e passa a dar o seu parecer depois de acurado 
exame. 

A proposta está formulada pelo plano que tem 
servido para as leis anteriores de fixação de forças de mar 
e resente-se a sua redacção de uma certa obscuridade 
relativamente ao quantum dessa força, pois que além das 
3,000 praças de pret da marinhagem e dos corpos de 
marinha, que se embarcarem, dá-se a repetição das 
praças dos ditos corpos, o que elevaria a força realmente 
votada a cerca de 7,000 praças em circumstancias 
ordinárias, uma vez que o governo preenchesse os 3,000 
homens mencionados no § 2º do art. 1º quasi que 
unicamente com marinhagem, como podia fazel-o (bem 
que não fosse provável), vigorando o plano das leis 
anteriores e da proposta actual. Ainda mesmo não estando 
os dous corpos de imperiaes marinheiros e o batalhão 
naval, em seu estado completo, é certo que, admittida a 
faculdade de contratar marinhagem, teria de ficar nos 
estabelecimentos da armada, não embarcados, grande 
número de praças daquelles corpos, desvirtuando-se o fim 
para que foram creados e fazendo-se maior despeza do 
que a necessária. 

A câmara dos deputados agora approvou a emenda 
que supprime a marinhagem em circumstancias ordinárias, 
visto como os corpos de imperiaes marinheiros e batalhão 
naval chegam de sobra para guarnecer os navios armados 
e os transportes. 

E como o governo aceitou a reducção das praças 
de pret, em circumstancias ordinárias, para 2,500, 

segue-se que, ainda abolida a marinhagem, fica uma 
margem considerável no pessoal daquelles corpos para os 
serviços próprios das fortalezas, quartéis e outros 
estabelecimentos da armada, e para supprir as faltas 
temporárias por moléstias e licenças. 

A reducção dos corpos de imperiaes marinheiros a 
3,104 praças em vez de 3,414, e do batalhão naval a 750, 
em vez de 1,500, não altera o que fica ponderado, 
porquanto, embarcando-se desses corpos 2,500 praças, 
restarão para os outros serviços e substituições 1,354. 

A commissão pensa que é conforme aos interesses 
da economia dos dinheiros públicos a reducção das praças 
de pret embarcadas a 2,500; assim como a reducção no 
número de praças dos corpos de imperiaes marinheiros e 
batalhão naval, estando, portanto, no caso de ser 
approvada a emenda da câmara dos deputados não só 
quanto á diminuição da força embarcada, como quanto á 
eliminação da marinhagem em circumstancias ordinárias. 

Os corpos de imperiaes marinheiros são de 
natureza mixta: são soldados marinheiros, que supprem 
perfeitamente a antiga marinhagem, tendo a vantagem de 
melhor instrucção e disciplina, principalmente os que são 
tirados das companhias de aprendizes marinheiros. 

Essas companhias teem sido um excellente viveiro 
para os corpos de imperiaes marinheiros e é instituição 
que se deve animar e alargar tanto quanto o permittirem as 
nossas circumstancias financeiras: mas, attendendo a 
commissão que as diversas companhias só teem 
actualmente 1,491 praças, e que a emenda da câmara dos 
deputados reduz o estado completo de 3,600 a 2,000 
praças, julga que póde-se approvar essa reducção, que e 
nominal, visto que ainda restará o número de 509 
aprendizes a serem admittidos no anno vindouro, e 
effectivamente diminue-se no orçamento da marinha a 
quantia destinada para os 1,600, que são eliminados do 
quadro completo. 

Em annos subseqüentes e melhorando as 
condições financeiras do Estado, é de crer que essas 
companhias sejam augmentadas, principalmente depois de 
vencido o prazo de oito annos após a promulgação da lei 
de 28 de Setembro de 1871. 

O que se deve tornar bem claro nas leis de fixação 
de forças de mar é qual o número de praças embarcadas 
de que poderá o governo dispôr, em circumstancias 
ordinárias ou extraordinárias; e, como se aboliu a 
marinhagem, no primeiro caso parece que devia dar-se 
uma outra redacção aos §§ 2º e 3º do art. 1º, visto como 
as 2,500 praças do § 2º serão fornecidas sómente pelos 
corpos de marinha, não devendo, por conseguinte, repetir-
se no § 3º, que também constará a força de mar nos 
referidos corpos. O que cumpre determinar é que também 
constará do número de praças desses corpos, que não 
estão embarcadas, e cujo estado completo ou maximo de 
praças se determina, como fez a emenda da câmara dos 
deputados. 

Entende também a commissão que o art. 2º precisa 
de retoque, uma vez que não se trata mais de obter 
nacionaes e estrangeiros para completar a marinhagem 
em circumstancias ordinárias. 
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O art. 3º (additivo) estabelecendo novas regras 

para as promoções no corpo da armada e mais classes 
annexas, importando assumpto differente da fixação de 
forças, e que entende com disposição permanente da 
lei, torna-se mais conveniente que seja destacado para 
formar um projecto especial. 

Nestes termos opina a commissão de marinha e 
guerra que a proposta do poder executivo e as 
emendas da câmara dos deputados entrem em 
discussão, estando no caso de ser approvadas, 
separando-se o additivo e apresentando-se as 
seguintes emendas: 

Ao § 2º do art. 1º a emenda substitutiva: 
Em circumstancias ordinárias de 2.500 praças de 

pret dos corpos de imperiaes marinheiros, e do 
batalhões naval embarcadas, e de 6,000 praças desses 
corpos, e de marinhagem em circumstancias 
extraordinárias. 

Ao § 3º do art. 1º: 
Das praças dos corpos de imperiaes marinheiros 

e do batalhão naval, que não estiverem embarcadas, 
ficando os primeiros reduzidos a 3.104 praças, sendo 
104 do de Matto Grosso, que formarão apenas uma 
companhia, e o último a 750 praças. As companhias de 
aprendizes marinheiros ficam reduzidas a 2,000 praças. 

O art. 2º seja substituído pela seguinte: 
Art. 2º Para preencher a força decretada, 

proceder-se-ha na fórma da lei de 26 de Setembro de 
1874, ficando o governo autorizado a conceder prêmio 
e gratificações aos voluntários e engajados; e em 
circumstancias extraordinárias a contratar marinheiros 
nacionaes e estrangeiros. 

O art. (additivo) 3º seja convertido em projecto 
separado para ser discutido em tempo opportuno. 

Paço do Senado, 8 de Maio de 1877. – João 
José de Oliveira Junqueira. – Muritiba, salvas algumas 
ponderações da exposição. – Barão da Laguna. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposta a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

Prosseguio a discussão dos artigos additivos. 
O SR. JUNQUEIRA: – Somente por deferência 

ao honrado senador pelo Piauhy, continuo neste 
debate, porque muitos dos assumptos, em que S. Ex. 
tocou hoje, já foram por mim considerados em 
discursos anteriores. 

Não posso, porém, deixar de dizer ao honrado 
senador, que não fomos nós, que sustentamos a 
proposta do governo e os addittivos apresentados na 
câmara e aceitos pelo governo, que denominamos 
presente de gregos, as emendas do nobre senador. 
Não dissemos tal cousa... 

O SR SILVEIRA DA MOTTA: – Nem eu também. 
Chamei presente de gregos a autorisação que se 
discutiu hontem. 

O SR JUNQUEIRA: – ...por consequência, a 
queixa do meu nobre amigo, senador pelo Piauhy, 
parece que não tem fundamento, por isso que todos 
nós ficamos entendendo que S. Ex. tinha apresentado 
esse additivos, como fructo de seu trabalho, de 

sua experiência dos negócios da guerra, se bem que 
nos parecessem uns não convenientes agora e outros 
mesmos não aceitáveis. 

Mas, Sr. presidente, não comprehendo como o 
nobre senador pelo Piauhy póde mostrar-se magoado 
pela fórma por que recebemos os seus additivos. 

Não vejo senão três meios de resolver-se sobre 
qualquer emenda, enviada por algum membro desta 
casa a um assumpto, que esteja em discussão: ou 
aceitar a idéa proposta na emenda, ou rejeital-a ou 
adial-a, mandando-a a uma commissão para estudal-a. 

O illustre Sr. ministro da guerra não podia aceitar 
as emendas additivas do nobre senador, porque não 
julgava que attingissem o fim que S. Ex. teve em mira, 
isto é, não julgava que trouxessem economias aos 
cofres públicos, nem melhor organização para o 
exército. Assim pareceu a mim também e a alguns 
honrados membros, que nos teem auxiliado nesta 
discussão. Nestas circumstancias, o que nos cumpria? 
Não aceitar estas idéas. Mas nem isto fizemos, 
porquanto declaramos que esses additivos deviam ir a 
uma commissão para serem estudados mais 
detidamente. O nobre senador podia assistir aos 
trabalhos dessa commissão e illustral-a com suas 
observações. Eu mesmo, se S. Ex. me julga suspeito, 
poderia abster-me de dar parecer, e ficariam os outros 
meus dous illustres collegas da commissão. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não senhor, não é 
questão pessoal. 

O SR. JUNQUEIRA: – Portanto, o nobre senador 
não tem razão, quando diz que eu, sem mais detido 
exame, pronunciei-me logo contra as emendas. Não 
podia deixar de fazel-o. 

Comprehende o nobre senador que, estando em 
discussão um projecto, e apresentando-se-lhe emendas 
ou additivos, aquelles que sustentam esse projecto, 
estão na rigorosa obrigação de enunciar seu juízo a 
respeito. Foi o que fiz. Porém, Sr. presidente, eu não 
disse que meu voto devia ser aceito pelo senado; pelo 
contrário, concordei com a idéa de que fossem as 
emendas á commissão de marinha e guerra para que 
esta, com mais vagar, emittisse seu parecer. 

O que, senhores, não é conveniente é que se 
adopte na lei de fixação de forças uma série de 
additivos que vão a autorizar o governo a dar nova 
organização ao exército, e não convém, já porque, em 
geral, as leis de força devem sahir do parlamento 
despidas de certas autorizações que não lhe cabem, 
porque a regularização de certos serviços deve ser feita 
em leis ordinárias, e já porque o governo, com razão, 
hesitava em acreditar na supposta economia. 

O nobre senador não ha de desconhecer que se 
algum dos seus additivos trazem uma tal ou qual 
reducção de despezas, este resultado não é para a 
actualidade. Por exemplo, quanto á reducção dos 
postos de officiaes generaes, continuaremos ainda por 
muito tempo a pagar o soldo e mais vantagens dos 
marechaes de campo suppressos, ao passo que se 
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augmenta a despeza com mais três tenentes-generaes 
e mais quatro brigadeiros. 

O Sr. Paranaguá dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas ainda ficam três 

marechaes e esses continuarão a vencer soldo e mais 
vantagens, que lhes competem, até que haja vagas de 
postos superiores para onde elles possam ser 
passados, cousa aliás difficil e muito demorada, 
entretanto que accresce logo a despeza com os quatro 
brigadeiros. Por conseguinte, perdura a despeza que 
actualmente se está fazendo; por isso não nos pareceu 
conveniente aceitar desde logo esta emenda. 

E, já que trato destes postos, devo dizer ao 
nobre senador, rapidamente, porque não quero alongar 
mais este debate, que o seu argumento para justificar a 
eliminação da classe dos marechaes de campo, não me 
parece procedente, nem a autoridade em que S. Ex. se 
fundou, póde aconselhar esta eliminação. 

Disse o nobre senador que nos exércitos dos 
paizes bem organisados, vê se que nos postos de 
generaes só existem três classes, que nós temos 
quatro classes, e portanto, S. Ex. propunha a 
eliminação de uma, – a de marechaes de campo. 

Peço licença para dizer que nós temos na 
realidade só três classes de officiaes generaes: 
brigadeiros, marechaes de campo e tenentes-generaes. 
Temos o posto de marechal de exército, mas é um 
posto só, não é uma classe de officiaes generaes. A 
distribuição do nosso exército, por esta fórma, se 
coaduna perfeitamente com as necessidades do 
serviço, por que temos os brigadeiros para 
commandarem as brigadas, os marechaes de campo, 
que o nobre senador quer eliminar, para commandarem 
as divisões e os tenentes-generaes para commandarem 
os corpos de exércitos. Resta só a patente superior de 
marechal do exército, que é um único indivíduo, não é 
uma classe. Logo, o nobre senador não tem razão para 
querer supprimir a classe de marechaes de campo, 
porque nos exércitos europeos ha só três classes, 
porquanto nós também temos três; e a patente de 
marechal de exército, que é uma espécie de commando 
em chefe, é occupada por um só cidadão, não 
constitue, repito, uma classe. 

Também em relação aos camaradas, insisto em 
dizer que o nobre senador não tem razão. 

Reconheço que ha uma economia e esta seria 
para já; porém ha questões de princípios que não 
podem ser subordinadas á questão de economia. 

Depois de uma longa discussão no parlamento, 
depois de exames muito detidos, feitos por várias 
commissões na outra e nesta câmara, todos 
concordaram em que era mister eliminar da nova lei do 
recrutamento a obrigação, que tinham os soldados, de 
serem camaradas dos officiaes, porquanto, por mais 
que se definisse que o camarada não devia descer a 
certos serviços de ordem ínfima na domesticidade, 
comtudo V. Ex. comprehende que esta linha divisória é 
muito difficil de se estabelecer. Desde que se entrega 
um soldado para ser camarada, isto é, para servir ao 
official, decididamente 

elle vae descendo até o papel de criado. E’ este um 
facto que todos os militares podem attestar. 

Para obviar este inconveniente, determinou-se 
positivamente na lei de recrutamento que ficava abolida 
a classe dos camaradas. Então, foi necessário dar aos 
officiaes um quantitativo para aluguel de criados, como 
teem os officiaes da armada. Isto traz uma despeza, é 
verdade, que, se pudéssemos supprimir, seria 
conveniente, mas não podemos fazel-o sem atacar uma 
questão de princípio, qual a do indivíduo que tem de 
assentar praça estar certo de que não soffrerá mais 
castigos corporaes, nem servirá de camarada ou criado; 
e é isto que tem dado logar a affluencia de voluntários. 

Portanto, dizia eu que o nobre senador, que 
tanto nos ajudou na passagem da lei de 1874, não 
devia querer tirar-lhe um de seus princípios mais 
brilhantes que é, sem dúvida, a extinção dos 
camaradas. 

Eu impugnei o additivo do nobre senador que 
distribuía o exército em 4 grandes divisões, e o fiz com 
as sólidas razões que tem servido em outros paizes 
para ser banido esse systema, a meu ver, muito 
inconveniente. Eu disse ao nobre senador que no 
Brasil, onde tanto faltam as vias de communicação, 
essa divisão de nosso exército o tornaria grandemente 
provinciano em suas divisões. Decididamente havemos 
de ter uma circumscripção de paraenses e 
maranhenses, outra de pernambucanos e bahianos, 
outra de mineiros e paulistas e outra de rio-grandenses. 
Isto daria ao nosso exército um caracter não nacional, 
mas regional ou provinciano, o que não só é 
inconveniente á unidade nacional e aos altos interesses 
políticos, como, nos casos em que seja necessário 
empregar força, porque cada um veria as com o seu 
espírito particular. Citei até o exemplo do directorio 
francez, quando enviou reforços ao General Bonaparte, 
que lutava com os exércitos da Áustria nas planícies da 
Lombardia. O directorio enviava batalhões e meias 
brigadas compostos de indivíduos do mesmo 
departamento da França, e um dos primeiros cuidados 
daquelle illustre cabo de guerra era refundir todos os 
corpos, não só para dar a esses batalhões um espírito 
mais nacional, como para evitar, na eventualidade de 
um desastre e perda de um desses batalhões, que 
recahisse a dôr e o luto sobre uma só localidade. Se já 
estivéssemos em certo estado de melhoramentos 
materiaes, se pudéssemos facilmente operar essa 
transmissão constante de tropas de uma província para 
outra, como se faz hoje na Itália, então comprehendo 
que tivéssemos o exército dividido em grandes 
districtos como quer o nobre senador; mas, se passar 
sua idéa, teríamos, verbi gratia, um corpo de exército 
estacionado no Pará, que alli ficaria por muitos annos; 
necessariamente esse corpo de exército se 
denominaria corpo de exército do Pará, e havia de ter o 
espírito daquella província (não digo que seja bom nem 
máo), mas de certo não teria o espírito brasileiro. 

O nobre senador apresentou-nos, como 
exemplo, o exército italiano. Mas a Itália póde e deve 
dividir o seu exército, como divide, em 7 grandes 
commandos 
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e 16 grandes divisões. Hoje, o cuidado da Itália é fazer 
exactamente o contrário daquillo que havia de 
succeder segundo o plano do nobre senador, embora 
S. Ex. não o deseje. A Itália dividida como estava 
antes da sua unificação em 1860, compunha-se de 
differentes reinos, tinha exércitos distinctos: o de 
Piemonte, o da Toscana, o de Nápoles e o de Roma, 
não fallando já nos estados mais pequenos. O primeiro 
cuidado, porém, do actual governo italiano tem sido 
dar a esses differentes exércitos um caracter 
perfeitamente nacional, e o mesmo tem feito em 
relação á esquadra. Tratou de organizal-o e dividil-o de 
modo que hoje as guarnições das províncias do Sul, 
de Nápoles e Sicilia se compõem mais de piemontezes 
do que de napolitanos, e ao mesmo passo as 
guarnições do Piemonte e Lombardia são formadas 
quasi exclusivamente de soldados do meio dia da 
Itália. Esta unificação constitue a sua grande força; 
mas entre nós as cousas mudam de figura, e essas 
regiões, indicadas pelo nobre senador, tornariam as 
divisões do exército puramente locaes. 

Sr. presidente, outro argumento apresentado 
pelo nobre senador foi que a França, antes da 
organização feita pela revolução de 1789, estava 
dividida em grandes commandos militares regionaes, e 
que a Prússia, do mesmo modo organizada, conseguiu 
os resultados, que conhecemos, na guerra de 1870. 

Lembro ao meu nobre amigo que um dos 
grandes males, que pezaram sempre sobre a França, 
quer política, quer militar, consistiu nessa divisão em 
grandes províncias, que viveram muitas vezes 
independentes. O rei da França, isto é, a autoridade 
central, esteve muitas vezes em luta com os grandes 
senhores feudaes, com os duques de Normandia, 
Borgonha etc., porque elles queriam conservar a sua 
autonomia, a sua força regional e não contribuíam para 
formar a unidade da nação. Dahi proveio a grande luta, 
que tiveram de manter Luiz XI, Henrique IV e Luiz XIV. 
Finalmente, a república franceza que, se não prestou 
outros benefícios á França, prestou estes, tornou o 
paiz perfeitamente unido, e, dividindo-o em 
departamentos todos do mesmo tamanho, apagou 
completamente aquellas divisões provinciaes. Hoje só 
ha França; e ahi está o grande segredo da força 
daquelle paiz. E’ uma nação compacta, compacto é o 
seu exército e não de bretões ou de normandos. 

Disse o nobre senador que a Allemanha, 
quando invadiu a França em 1870, enviou exércitos de 
differentes nacionalidades, que combateram pela 
mesma causa. Eu peço ao nobre senador que note 
que esses exércitos eram todos allemães: uma só idéa 
os guiava, um só pensamento os dirigia, e era humilhar 
a França, que os havia humilhado no princípio do 
século actual. E’ verdade que havia os exércitos da 
Prússia, do Wurtemberg, da Baviera e outros estados 
da Allemanha; mas todos estavam debaixo de um 
commando, todos eram dirigidos pelo Marechal Moltke. 
O governo allemão, para que não continuasse esse 
provincialismo entre as forças da Baviera, do 
Wurtemberg, da Saxonia e da 

Prússia tratou de desvanecel-o, quanto fosse possível. 
E’ assim que, proclamando o império da Allemanha 
cuja corôa foi dada a Guilherme, rei da Prússia, tem se 
tratado de pôr todo o exército debaixo da direcção do 
mesmo indivíduo. Hoje, todos os paizes, que fazem 
parte do império da Allemanha, teem política commum 
e não se podem fazer representar por si mesmos ante 
as nações estrangeiras. Assim também os seus 
exércitos estão absorvidos na organização do exército 
do império da Allemanha; ainda não chegaram ao 
ponto de fundirem-se completamente, como acontece 
em França, mas, tanto quanto é possível, tem-se 
estabelecido a unidade de commando e organização 
dos exércitos da Allemanha. 

Disse-nos o nobre senador que nossa 
officialidade não está em relação com as forças 
votadas, porque, em quasi todos os paizes, a 
proporção entre os officiaes e as praças de pret vem a 
ser de 3%, quando entre nós esta proporção é de 6%. 
Notarei, em primeiro logar, a S. Ex. que seu cálculo 
não procede, porque não descansa sobre a verdadeira 
e effectiva base. A base effectiva, para se calcular a 
proporção dos officiaes para com as praças de pret, 
são os decretos que organizaram nosso exército, 
decretos, em virtude dos quaes vem a haver 25,483 
praças no estado completo, mesmo em tempo de paz. 

Esses decretos teem por fim estabelecer os 
quadros do exército; e, como estes quadros não 
podiam ser uma cousa aérea, completamente 
vacillante, como dependem das votações annuaes das 
forças de terra, o legislador tomou uma certa base, e 
esta base foi, como já disse, a de 25,483 praças; 
donde se segue que, tendo a assembléa geral 
diminuído quasi sempre as forças militares, de fórma 
que de 18,000 passamos para 16,000 e agora vamos a 
15,000, existe por isso uma certa desproporção entre o 
número dos officiaes e o das praças de pret, se não se 
quizer ter em vista a legislação, que rege o caso. 

Dirá, porém, o nobre senador: «Então, 
diminuída a força de terra até 15,000 homens, seria de 
boa lógica diminuir igualmente o número dos officiaes, 
e por conseguinte o meu additivo, mandando supprimir 
um alferes de cada companhia, estava no caso de ser 
approvado.» A este respeito, invocarei contra o nobre 
senador a opinião dos próprios amigos seus que... 

O SR. PARANAGUA’: – Não é essa a minha 
opinião. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...que nos tem dito e 
repetido que não devemos desorganisar nossos 
quadros; que podemos fazer economia no número dos 
soldados, mas nunca atacar a organisação dos 
quadros, porque, com esta organisação dos quadros, 
porque, com esta organisação, poderemos em 
circumstancias difficeis fazer augmentar facilmente o 
exército, tendo um pessoal de officiaes habilitados, e 
assim com os voluntários da pátria e os recrutas, se fôr 
preciso, obteremos um corpo de exército para fazer 
face a qualquer circumstancia que surja. 

Depois, Sr. presidente, além dessa organisação, 
que é de 12 de Agosto de 1870, ha a consideração de 
que o serviço especial dos corpos em nosso paiz, 
demanda o número de officiaes que se dá por 
companhia, 
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isto é, um capitão, um tenente, e dous alferes. Ha 
muito serviço de quartel e externo, serviço de 
guarnição, serviço de destacamentos que são 
urgentes, porque não se ha de deixar perigar a ordem 
pública e perecerem os cidadãos unicamente pela 
razão de que a força de linha não deve sahir nunca de 
seus quartéis senão para combater os inimigos 
externos, ou os internos, quando haja uma revolução 
em todo o seu desenvolvimento. Portanto, não 
podemos fazer essa reducção. Seria ella muito boa 
pelo lado da economia, mas, se a fizéssemos, soffreria 
o serviço e desorganisar-se-hiam os quadros; isso não 
é possível. 

Quanto aos cirurgiões, o nobre senador também 
elimina a classe dos 2os; mas, se esta classe é 
composta de homens que teem patente, que não 
podem ser despedidos por uma simples resolução, é 
claro que o nobre senador passa-os todos a 1os 
cirurgiões, e neste caso teremos até um augmento de 
despeza. 

O SR. PARANAGUÁ: – Além de não estar 
completo o quadro, ha grande número de contratados. 

O SR. JUNQUEIRA: – Quanto aos arsenaes, 
Sr. presidente, também penso que aquillo que eu disse 
tem toda a procedência. Nós não podemos, sem fazer 
injustiça ás provincias e sem pôr ás vezes em perigo o 
serviço público, reduzir os arsenaes da Bahia, 
Pernambuco, Pará, Rio Grande do Sul e Matto Grosso 
a simples depósitos, como quer o meu nobre amigo. 
Esses arsenaes não teem grande importância, mas 
emfim, sempre se vão mantendo, concertam armas, 
podem fabricar algumas; estão alli com pessoal 
technico, apto para uma emergência qualquer. 
Comprehende-se facilmente que, se tivéssemos uma 
luta externa, o porto do Rio de Janeiro póde ser 
bloqueado, e neste caso será mister que as províncias 
tenham em si alguns recursos. O Pará, no extremo 
norte, o Rio Grande, no extremo sul, e Matto Grosso 
que está tão distante, não podem dispensal-os. 

Comprehendo, Sr. presidente, que 
presentemente as auras que sopram são de paz, de 
economia, e por isso é que todos nos inclinamos mais 
ou menos para tudo o que tende a diminuir as 
despezas; mas surja de repente uma questão e verá V. 
Ex. como as auras sopram de outro lado. Ha de dizer-
se logo: «Como foram imprevidentes o governo e o 
poder legislativo, acabando com os arsenaes nas 
províncias, reduzindo as forças militares á expressão 
mínima e desorganizando os quadros do exército!» 

Estas observações e outra análogas, todos nós 
ouvimos no correr dos annos de 1864 e 1865, por 
occasião da guerra do Paraguay. 

Não quero dizer com isso que o Brasil, paiz 
essencialmente agrícola, que deve pôr suas 
esperanças principalmente na charrua e não na 
espada, venha a ter um grande exército e 
estabelecimentos militares de primeira ordem; mas ha 
um meio termo: neste meio termo é que está a 
sabedoria e a prudência. Nem tenhamos um grande 
exército, como tem, por exemplo, Portugal em relação 
á sua população de quatro milhões de indivíduos, nem 
tenhamos estabelecimentos custosos como teem a 
França 

e a Allemanha, que nelles gastam milhões todos os 
annos; porém, também não cheguemos a um estado 
de abandono em que tudo fique desmontado, em que 
nossas fortalesas sejam simulacros, em que não 
tenhamos arsenaes nem cousa alguma para repellir 
um inimigo que injustamente nos aggrida, como nos 
aggredio Lopes em 1864 e 1865. 

Portanto, sendo tão fácil que a communicação 
desta Côrte com as províncias fique interrompida por 
algum tempo (por alguns dias bastaria), o legislador 
previdente deve habilitar as províncias a terem em si 
alguns recursos, ao menos para os primeiros tempos; 
e a eliminação dos arsenaes seria, pelo contrário, um 
golpe mais que se daria nessas províncias; seria mais 
um monumento erguido á centralização, collocando só 
no Rio de Janeiro todos os recursos bellicos. 

Não posso, por conseguinte, concordar com o 
nobre senador; sinto não ter tido a fortuna de poder 
adherir ás suas idéas, e se me pronunciei contra ellas 
foi apenas pela obrigação restricta que tinha de o fazer 
por ser membro desta commissão, e neste intento foi 
que tomei a palavra para declarar que não podia 
concordar com o seu additivo. E, Sr. presidente, vendo 
quanto o nobre senador está magoado pelo modo por 
que são recebidas as suas idéas, peço a V. Ex. que, 
pela longa experiência parlamentar que tem, me 
inspire qual o quarto caminho que eu poderia trilhar 
para ser agradável ao nobre senador, porque, 
apresentadas as suas idéas, eu só descortinei três 
caminhos a seguir: ou aceital-as logo de repente e 
fazel-as votar, o que não podíamos fazer porque as 
não achávamos convenientes; ou rejeital-as logo, o 
que não fizemos também em attenção ao nobre 
senador; ou envial-as a uma commissão, alvitre que 
adoptamos. 

Pois então o nobre senador ainda se queixa? 
De que? Se houver um quarto caminho, eu pela minha 
parte estou prompto a trilhal-o, mas não o vejo. Ou 
aceitar, ou rejeitar, ou adiar. Adiemol-as, para que 
sejam estudadas. Neste sentido nos compromettemos 
a votar, e muito sentirei que o resultado não seja este, 
porque, comquanto as idéas do nobre senador não me 
pareçam convenientes, todavia Sr. presidente, hão de 
se assentar em razões muito plausíveis, que convém 
estudar. 

Não quero, Sr. presidente, alargar mais este 
debate. Tomando a palavra, eu o fiz por deferência ao 
nobre senador e para insistir apenas perfunctoriamente 
nos meus argumentos quanto aos vários additivos 
apresentados por S. Ex. Votemos para que vá a uma 
commissão. Se eu sou suspeito não tomarei parte 
nella: restam os meus dous illustres collegas. Mas o 
que posso dizer é que, na lei de forças, esta 
reorganização do exército não póde ser incluída senão 
como um desserviço público. 

Tenho concluído. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

não podia deixar de tomar ainda alguns momentos ao 
senado na discussão desta lei de forças de terra, 
porque a primeira vez que entrei neste debate declarei-
me contra o artigo additivo proposto pelo honrado 
senador pela província do Piauhy, e estando 

 



Annaes do Senado                                                                       135 
 

elle agora em discussão, creio que tenho o dever de 
continuar a fazer-lhe opposição; é o que vou fazer. 

Quando, Sr. presidente, o nobre senador pela 
província da Bahia fez o seu último discurso sobre as 
forças de terra, disse que, tendo o Sr. ministro da 
guerra recusado este artigo additivo e apenas lhe dado 
às honras fúnebres de ser remettido á uma commissão 
para ser estudado, S. Ex. o nobre senador pela Bahia 
preferia que o artigo additivo fosse rejeitado, mas não 
remettido á commissão de marinha e guerra. Entrando 
eu nesta discussão, desejava saber em que ficou este 
ajuste entre o autor do additivo e o Sr. ministro da 
guerra. 

O SR. JUNQUEIRA: – Vou mandar um 
requerimento para que seja enviado á commissão de 
marinha e guerra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O autor do 
additivo defendeu-o ultimamente... 

O SR. CORREIA: – Com enthusiasmo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não assisti a 

toda a discussão do additivo; mas parece-me que S. 
Ex. prefere que o artigo additivo seja remettido á 
commissão de marinha e guerra. Sendo assim, o nobre 
senador pelo Piauhy não está concorde com o alvitre do 
nobre senador pela Bahia, o qual prefere que o additivo 
morra com as honras da guerra. 

Eu, Sr. presidente, como não vejo ainda cousa 
que se pareça com protocollo deste ajuste entre o 
nobre senador pelo Piauhy e o nobre ministro da 
guerra, entendo que o artigo está condemnado a ser 
fuzilado. 

Não sou soldado do regimento que o ha de 
fuzilar (riso), mas quero abençoar o fuzilamento (Riso.) 

Não direi ajudar, Sr. presidente, porque não 
gosto de dar ajudas a ministros (hilaridade), nem na 
guerra nem na paz; porém quizera ao menos abençoar 
esta solemnidade do fuzilamento, e o meio que tenho é 
continuar a fallar sobre o artigo additivo. 

Eu, Sr. presidente, opponho-me ao artigo 
additivo por varias razões. Primeiramente, porque elle 
está contra as minhas idéas radicaes, que não me 
consentem dar autorização alguma ao governo sem 
que essa autorização seja limitada, sem que tenha 
bases fornecidas pelo corpo legislativo, porque e para 
isso que estamos aqui e não para dar delegações ao 
governo. (Apoiados.) 

Mas não hei de combatel-o somente por este 
lado; impugnal-o-hei também na parte em que seu 
nobre autor pretende estabelecer as divisões regionaes 
do nosso exército, que eu muito condemno. Depois, por 
accidente, chegarei aos capellães, que o nobre autor do 
additivo quer agora arregimentar, debaixo do 
commando de um só capellão, que ha de fazer a 
divisão desses padres por terra e por mar. 

Combato essas autorizações, Sr. presidente, 
porque reconheço, e o paiz reconhece também, que 
uma das causas principaes da degeneração do 
systema representativo no Brasil vem do abuso que tem 
feito o corpo legislativo de dar autorização ao governo 
para exercer funcções de legislador. 

(Apoiados.) E' ahi que está a raiz dos abusos: nas 
delegações do corpo legislativo ao poder executivo, 
degenerando ambos os poderes, o legislativo, que 
abdica a sua competência, e o executivo, que, por 
consentimento dos legisladores, desempenha funcções 
contrárias á sua índole e sua natureza. 

A matéria legislativa, senhores, não póde ser 
commettida ao poder executivo sem graves 
inconvenientes, assim como também reconheço que, 
sempre que os corpos legislativos usurpam funcções 
que pertencem ao poder executivo, tornam-se 
tumultuários e perigosos. 

E' por isso que a nação mestra do systema 
parlamentar descobriu um grande segredo – governar 
por meio de assembléas populares, sem que destas 
venha o perigo de exercer funcções que são do poder 
executivo. Foi a Inglaterra que achou esse grande 
segredo, que a antiguidade livre não comprehendeu, 
assim como não comprehendeu todos os funestos 
resultados do despotismo do poder executivo. Foi a 
Inglaterra que descobriu este segredo; e eu desejava 
que ao menos o Brasil a imitasse. A câmara dos 
communs da Inglaterra reune estes dous predicados, 
que se procuram nas organizações parlamentares. 
Aquelle paiz tinha sido victima das precipitações das 
suas câmaras dos communs; os abusos dos 
Plantagenetas, dos Stuarts, dos Tudor levaram a 
câmara dos communs a decapitar reis e então ella 
arrogou-se attribuições que de direito pertenciam ao 
poder executivo. 

Mas é na câmara dos communs da Inglaterra de 
hoje que devemos ir buscar o exemplo. O poder 
executivo é quem executa a lei, é quem governa; porém 
o poder executivo é uma emanação do legislativo, da 
câmara dos communs, de maneira que pela 
organização de uma cousa que elles chamam 
ministério, póde-se dizer que a câmara dos communs é 
ao mesmo tempo poder legislativo e poder executivo, 
porque este sahe sempre do seio da câmara. 

Naquelle paiz, porém, não ha essas delegações 
ao poder executivo para fazer acto legislativos; pelo 
contrário, vejo a câmara dos communs mais ciosa do 
que nenhuma corporação legislativa do mundo, 
decretando bills parciaes a respeito de differentes 
ramos de serviço público e fiscalisando em tudo os 
actos do governo. 

São estes, repito, Sr. presidente, os bons 
exemplos que proponho. 

O que tem depravado a fórma de governo no 
nosso paiz é a preguiça, é a ignorância dos 
legisladores, que não querem estudar as matérias e 
dizem depois aos ministros: Façam o que quizerem, 
dou-lhes para isso delegação... 

O SR. CORREIA: – Agora a delegação é dada 
pela opposição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu sei disto... 
Ha alguma malignidade no aparte de V. Ex.; já 

estranhei até que este acto partisse de um membro da 
opposição liberal... 

O SR. PARANAGUA’: – Pelo menos sempre 
revela algum estudo; mostra que não houve preguiça. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou agora 

encarar mais directamente a autorização contida no 
additivo. Diz a emenda do nobre senador: 

O governo fica autorizado para reorganizar o 
exército e alterar o quadro da respectiva officialidade, 
distribuindo toda a força em quatro grandes divisões, 
conforme julgar mais conveniente. 

Senhores, não vi ainda uma dictadura mais 
claramente dada ao governo de que esta que concede 
o artigo additivo. 

Reorganizar o exército, senhores, em um paiz 
constitucional, onde a lei do Estado exige que todos os 
annos o número da força seja apresentado ao corpo 
legislativo e que este marque, não só o seu quantum, 
mas também sua organização e muitas vezes a 
organização da força vale mais do que a designação da 
quantum! 

Pois em um paiz onde a constituição exige que o 
corpo legislativo annualmente se occupe disto, póde-se 
dar uma autorização semelhante, dizendo-se: Sr. 
ministro, reorganize o exército? 

Desde que um ministro tem uma autorização 
destas, se acaso quizer revolucionar o paiz, não precisa 
de carta mais franca... 

O SR. CORREIA: – E para tirar qualquer dúvida 
sobre a extensão, o additivo accrescenta – alterando o 
quadro da officialidade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se o honrado 
ministro da guerra tivesse quaesquer desígnios, que 
aliás não posso attribuir a S. Ex., era-lhe fácil com uma 
autorização destas fazer do paiz o que quizesse. 
Estando autorizado para distribuir a força e organizal-a, 
não careceria de mais nada para levar a effeito 
qualquer movimento no paiz. 

O direito de reorganizar o exército, senhores... 
O SR. PARANAGUÁ: – Com bases definidas e 

claras... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As bases até 

alargam mais a autorização, porque estabelecem um 
systema novo de distribuição do exército, que armaria o 
Sr. ministro da guerra com um direito muito maior do 
que tem hoje. Actualmente S. Ex. póde distribuir a força 
do exército por differentes províncias, mas não póde 
crear divisões regionaes, dando destino especial a cada 
uma das divisões do exército. 

Isto, em logar de ser, como pretende o nobre 
autor do addittivo, uma limitação, é uma ampliação do 
direito de organizar, porque muda completamente o 
systema actual. 

Ora, veja o nobre autor do additivo o que podia 
fazer o honrado ministro da guerra, armado com esse 
poder dictatorial de reorganizar o exército creando 
quatro divisões regionaes. Passaria o exército por uma 
peneira e diria: Estes vão para Matto Grosso, que é 
logar das condemnações; aquelles marcharão para o 
Amazonas, etc. Mas os dilectos haviam de escapar e 
ficariam nas divisões regionaes, como ao governo 
parecesse mais conveniente. 

Mas não é por este lado que eu combato as 
divisões regionaes; tratei accidentalmente disto para 

mostrar que a autorização que o nobre senador dá com 
o seu additivo, em logar de ser restringida por aquillo 
que o nobre senador disse que serve de base, é 
ampliada, pois que essa base confere um poder maior 
para a reorganização. 

Quaes são as outras bases limitativas da 
reorganização? algumas alterações no estado maior 
general do exército? dizer-se que em logar de 16 
brigadeiros haverá 20, e que em logar de dous 
tenentes-generaes haverá mais dous? Pois isto chama-
se limitação de dictadura? 

Longe de haver limitação, pondere, bem o nobre 
autor do additivo que o poder que S. Ex. dá ao honrado 
ministro da guerra não tem restricção alguma; e, pois, o 
aparte do nobre senador pelo Paraná foi muito bem 
dado. 

E se não, quaes são as outras bases limitativas? 
Será, porventura, refundir-se em um só corpo militar 
scientifico com duas secções os corpos de estado-
maior de 1ª classe, estado-maior de artilharia e o de 
engenheiros, supprimindo os tenentes do primeiro? 

Em primeiro logar, essa idéa é quasi a mesma do 
Sr. ministro da guerra, que no seu relatório deu a 
entender que se inclinava a suppressão do estado 
maior de 2ª classe e a refundir no estado maior de 1ª 
classe esses outros estados maiores. Onde é, pois, que 
está a limitação, se se offerece ao governo uma cousa 
que elle pede, que elle quer? 

O SR. CORREIA: – Creio que V. Ex. está 
enganado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor; no 
relatório do ministério da guerra vem essa idéa. S. Ex. 
reconhece a necessidade de supprimir o estado maior 
de 2ª classe. Não acha, talvez, a occasião opportuna, 
mas não póde deixar de reconhecer tal necessidade, 
porque o estado maior de 2ª classe quer dizer: – 
conservar no corpo de estado maior officiaes que não 
teem as habilitações necessárias para esse corpo. Ora, 
isto é um inconveniente muito grande, porque o corpo 
de estado maior é o mais importante de um exército em 
operações. Com um bom corpo desses qualquer póde 
ser general. 

Consta, senhores, que a celebre batalha de 
Novára, ganha pelo grande General Radetzky, foi por 
elle dirigida de sua carroagem, tendo junto de si 
mappas e officiaes de estado maior, aos quaes 
designava os logares onde as forças deviam operar. 

Não é possível, porém, conservar um estado 
maior de 2ª classe unicamente para encher quando os 
officiaes não teem habilitações. Mas o nobre ministro, 
creio eu, aventa esta idéa no seu relatório; logo, em que 
é que este additivo limita a dictadura dada para 
reorganizar o exército? Não vejo limitação alguma ao 
arbítrio do governo. 

Quanto aos capellães, notarei que o corpo 
ecclesiastico do exército tem um pessoal que acho 
exorbitante. Nem tantos corpos tem o nosso exército, 
quantos são os capellães, basta esta consideração para 
se ver que o corpo ecclesiastico deve ser reduzido. 
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Quando em nosso paiz ha tanta falta de 

sacerdotes que as parochias não teem vigários, para 
que querem o nobre ministro da guerra e o illustre autor 
do additivo fazer um recrutamento de capellães, e por 
esta fórma crear difficuldades aos diocesanos, que não 
acham sacerdotes idôneos que vão parochiar as 
nossas freguezias? Não descubro razão para isso – e 
não é ainda ahi que está a restricção. 

No corpo de saúde propõe o nobre senador a 
suppressão dos 2os cirurgiões. Será isto restricção? 

Revele o nobre autor do additivo que lhe diga, 
não vejo systema algum concebido para obstar a 
dictadura; antes a receio em toda a sua amplitude, com 
o direito de reorganizar o exército. Eu creio, porém, que 
o nobre ministro da guerra, não quererá se metter 
nessa alhada. E hoje, senhores, que nós temos um 
exército absolutamente pequeno, porém excessivo 
relativamente ás nossas circumstancias e ás nossas 
forças, seria isso uma tarefa ingrata para qualquer 
ministro militar. Para um paisano talvez fosse bom, 
porque tenho observado que os ministros da guerra 
paisanos deitam as manguinhas de fóra mais do que os 
militares (riso), principiando o exemplo pelo Sr. José 
Clemente Pereira. 

Não, senhores, este direito de reorganizar 
exércitos eu não dou a ninguém. Seria preciso que se 
dessem circumstancias muito especiaes do paiz, 
perigos imminentes, que eu não enxergo, 
desmantelamento do exército, que não existe, para vir 
ao corpo legislativo, por occasião de se discutir a lei de 
fixação de forças, dizer ao ministro da guerra: « Eu vos 
dou o direito de reorganizar o exército, fazei-o como 
quizerdes, comtanto que os capellães fiquem sujeitos 
ao padre tal, que os cirurgiões sejam só primeiros, os 
marechaes sejam menos e os tenentes-generaes sejam 
mais...» 

Isto é entregar tudo ao arbítrio do governo, e eu 
entendo que não devo dar semelhante autorização, 
porque também não a quereria para mim. 

Mas, Sr. presidente, além do illimitado da 
autorização que tenho combatido, outras razões ha 
pelas quaes não posso adoptar o additivo. 

Sinto muito, porque desejaria sempre 
acompanhar os meus collegas em todas as suas idéas, 
mas elles fazem-me a honra de permittir que eu divirja. 
E a outras razões por que não posso acompanhar o 
additivo vem principalmente da projectada distribuição 
do exército em divisões regionaes. 

Sr presidente, eu tenho sido sempre, nesta casa 
e na outra quando nella tive assento, defensor do 
alargamento das attribuições das províncias. Uma vez, 
querendo eu aqui symbolisar a minha theoria a esse 
respeito, usei de uma expressão que causou 
estranheza a alguns collegas senadores. 

A expressão de que usei foi esta: – Quero que as 
províncias tenham mais autonomia. – Então quereis a 
independência das províncias? – Não, não quero a 
independência das províncias, porque sei que lhes 
aproveita o laço das integridade do Império, mas quero 
uma certa independência para que ellas possam tratar 
dos seus negócios sem a tulella da Côrte... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...que lhes mata 

toda a iniciativa, que abate todos os caracteres 
provinciaes, o ponto de que hoje nas províncias não é 
possível apparecer uma proeminência que não procure 
logo asylo nas vizinhanças de S. Christovão. 

Nem os homens de talento, Sr. presidente, se 
querem deixar ás províncias; tem havido um systema 
perspicaz de centralisação, que consiste em aproveitar 
no centro todas as forças intellectuaes das províncias. 
O que dahi tem resultado, senhores, o paiz está vendo. 
As assembléas provinciaes que tinham grande 
importância, grande iniciativa, estão hoje inutilisadas. 
Eram compostas de elementos muito diversos dos que 
hoje vemos. Hoje, pelo desprezo que os governos 
votam a tudo quanto é provincial, essas assembléas 
perderam toda a importância. Viam-se no paiz homens 
notáveis que ambicionavam um logar nas assembléas 
provinciaes: ao menos eu principiei a aprender na 
assembléa provincial de S. Paulo o pouco que mostro 
aqui, e meus mestres foram os Paula Souza, os 
Andradas, os Vergueiros, os Feijós e outros. Elles não 
perdiam uma sessão daquella assembléa, faziam o 
contrário do que hoje se pratica. 

Hoje as assembléas provinciaes se compõem de 
bacharéis novos, que vão nellas principiar sua carreira 
e a estragam; de empregados do governo, e até de 
militares que para isso pedem licença. O abatimento 
das assembléas provinciaes explica o péssimo estado a 
que chegaram os negócios provinciaes. 

Ora, senhores, parece que eu, que sempre tive 
estas idéas, devia deixar-me levar pela reorganização 
do exército em divisões regionaes, porque estas 
divisões poderão dar importância ás províncias que 
dellas forem cabeças. Mas eu declaro que não desejo 
dar importância ás províncias pela presença de divisões 
do exército. 

Tenho combatido a proposta e mandei emenda 
reduzindo a 12,000 o número das praças de pret, 
porque entendo que o paiz deve renunciar ás vãs 
pretenções de ser potência militar e sómente tratar de 
ser industrial Não quero reproduzir as razões que já dei 
contra as do Sr. ministro da guerra, e as que foram 
apresentadas pelos sustentadores da proposta. Apenas 
direi que, reduzido o exército a 12,000 praças, se o Sr. 
ministro da guerra quizer conservar o exército em seu 
terreno próprio, não distrahindo 4,000 para serviço 
policial que estraga o exército e estraga a polícia, esse 
número será sufficiente. 

Mas, senhores, as divisões regionaes, não só 
teem o inconveniente, notado pelo nobre senador pela 
Bahia, de tornar hairrista cada divisão do exército, como 
póde occasionar outros muito inconvenientes, que 
nascem desse bairrismo. 

O espírito de revolta felizmente desappareceu 
deste paiz; a opinião liberal, mesmo suffocada, tem-se 
contido. Creio que para escarmento do paiz bastam os 
desastres de 1842 e 1848. Todos esses passos falsos 
deram em resultado a supremacia do 
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governo, o augmento de sua força e o abatimento das 
províncias. Se o espírito de revolta não está na 
consciência do paiz, não é pela pasmaceira, á qual fez 
uma ode o nobre senador pela Bahia. Se o espírito de 
revolta não apparece, é porque... é porque... (pausa). 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não diga mais nada, 
cada um tirará as illações que quizer. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Diga sempre 
alguma cousa para explicar-se melhor. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas eu já dei 
uma razão, já disse que os sucessos de 1842 e 1848 
tinham escarmentado o paiz, o qual reconhecera que 
esses factos só tinham servido para dar mais força á 
autoridade e diminuir a liberdade do povo. Se já dei 
uma razão, para que querem os senhores que eu vá 
adiante da minha reticência? 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda se fosse 

alguns desses senhores que insistisse commigo, 
comprehendo; mas V. Ex.?!... 

Sr. presidente, acho muitos inconvenientes nas 
divisões regionaes; já as considerei por algumas faces, 
e agora consideral-as-hei por outras. 

O nobre autor do additivo, sem dúvida com a 
intenção de facilitar economias, arranjou este seu 
plano, mas eu creio que o plano de S. Ex. daria um 
resultado contraproducente com as divisões regionaes. 
Cada divisão precisaria ter um estado maior general 
correspondente a ella. Em França, onde os generaes 
são ou de brigada ou de divisão, quando se trata do 
general de divisão é para commandar uma grande 
força, a que corresponde um grande estado maior. 
Entre nós também, pelas nossas leis militares, o official, 
general os não, que commanda uma divisão, tem um 
estado maior muito mais dispendioso, do que 
mandando-se três ou quatro batalhões para alguma 
província do norte que tenha commandante de armas. 
Nem todas as províncias teem commando de armas; 
mas onde o ha e existe força do exército, o estado 
maior dessa força é o mesmo do commando das 
armas; entretanto, se fôr um general de divisão, ha de 
ter estado maior muito mais dispendioso do que o do 
commandante das armas. Por conseguinte, até pelo 
lado de economia, as divisões regionaes do nobre 
senador não servem, nem são também limitação ao 
arbítrio do governo, porque este arbítrio cresceria muito 
mais, com o direito com que o governo ficava de 
nomear para quatro pontos do Império generaes de 
divisão, com seus respectivos estados maiores. 

Não vejo, pois, no artigo additivo cousa que 
mereça a approvação do senado. Felizmente já o 
governo o repudiou. Eu estava com medo que o Sr. 
ministro da guerra o aceitasse, mas S. Ex. teve o bom 
senso de não aceitar isso. 

Eu combato o additivo por ser uma autorização 
dada ao governo sem limites, sem se estabelecerem 
bases; combato o em princípio, porque não admitto 
autorizações, desta natureza dadas ao governo. Se o 
nobre autor do additivo quer fazer alguma cousa 

que melhore a organização do exército, apresente 
projecto: não queremos ser forçados a discutir uma 
reorganização do exército somente em uma discussão 
de forças de terra; isto limita muito o direito de 
discussão. Como o nobre ministro da guerra ainda quiz 
dar ao additivo as honras fúnebres de mandal-o á 
commissão de marinha e guerra, talvez que esta 
commissão apresente alguma cousa que seja 
organização; mas isto não é autorização, a proposta do 
nobre senador não tem limitação nenhuma, é uma 
dictadura dada ao ministro. 

Ora, Sr. presidente, eu tenho entrado nesta 
discussão das forças de terra muito contra minha 
vontade, unicamente como preliminar das discussões 
do orçamento, nas quaes hei de occupar-me de todas 
as reducções em grande, que o governo deve fazer 
para poder equilibrar a receita com a despeza. Tenho 
entrado nesta discussão, porque não poderei propor, 
quando se tratar do orçamento da guerra, uma emenda 
de reducção da despeza com as praças de pret, sem 
que agora se diminua o número destas praças. Mas 
tenho-me limitado, como o senado tem visto, a discutir 
doutrinalmente esta matéria, afastando-me dos muitos 
incidentes havidos nesta discussão, por terem alguma 
personalidade, e eu gosto muito de andar acima das 
personalidades. Hontem, porém, o nobre senador pelo 
Piauhy, autor dos additivos, exprimiu uma idéa da 
natureza dessas de que tenho fugido, contra a qual não 
posso deixar de dizer alguma cousa como protesto. 

S. Ex., apreciando, não digo encarecendo, os 
bons serviços que o Sr. ministro da guerra prestou ao 
paiz como general em chefe das forças no Paraguay, 
serviço cujo comparativo ou superlativo não discuto, 
disse que o Sr. ministro da guerra, entre os serviços 
relevantes que prestou no Paraguay, tinha prestado o 
de reorganizar o exército. Ora, o nobre senador estava 
com a idéa da reorganização do exército proposta nos 
seus additivos, e por isso é que foi levado a essa 
apreciação. 

Eu, Sr. presidente, não posso oppor contestação 
alguma á apreciação do nobre senador quanto á 
relevância dos serviços do nobre ministro da guerra 
como general em chefe das forças no Paraguay; nunca 
as contestei e nem hoje as contesto; faço-lhes justiça, 
mas dispenso-me do elogio. Não posso, porém, admittir 
que o nobre senador autor da emenda e que foi ministro 
da guerra na occasião em que o Sr. Duque de Caxias 
commandou o exército no Paraguay, diga o nobre 
ministro foi quem reorganizou o exército que estava em 
campanha. 

Foram os senhores que nomearam o Sr. duque 
de Caxias para ir commandar em chefe o exército, e 
fizeram muito bem, quando S. Ex. foi nomeado tinham-
se já passado alguns mezes da administração a que 
presidiu o nobre senador pela província da Bahia. Pois 
o exército esteve desorganizado em todo esse tempo? 
Quando o Sr. ministro da guerra foi commandar nosso 
exército, achou á frente do exército alliado o General 
Mitre e á frente do nosso exército, depois de uma quasi 
coetanea retirada do Sr. General Osório por causa de 
moléstia gravíssima, o 
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Sr. Polydoro, Visconde de Santa Thereza. 

Nessa occasião creio que o exército tinha já sido 
reforçado pelo 2º corpo de exército commandado pelo 
grande general conde de Porto-Alegre. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois, senhores, 

o nobre autor do additivo, quando o elogio ao nobre 
duque não precisa de ser obscurecido pela injustiça 
aos outros, quer fazer a injustiça de suppor que o 
exército brasileiro, alliado ao exército argentino e ao 
exército oriental sob o commando do General Mitre, 
estava desorganizado? Pois um exército que até então 
tinha feito proezas de heroísmo com menos forças; 
que tinha passado o Passo da Pátria e todos os 
transes horrorosos de Curuzú, e que no dia em que o 
Visconde de Santa Thereza tomou conta do 
commando deu a batalha de 16 de Julho... 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas tinha soffrido muito 
com o desastre de Curupaity. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – …póde dizer-
se que estava desorganizado? Pois para se elogiar o 
Sr. Duque de Caxias é preciso dizer que elle foi 
commandar um bando desorganizado? 

O SR. ZACARIAS: – Bando desorganizado, 
não. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que é um 
exército desorganizado? É um bando desorganizado. 
Não, senhores, não posso admittir isso. 

O illustre general foi commandar o exército, 
brasileiro debaixo do commando do General Mitre; e 
se acaso havia algum desmantelamento, alguma 
inhabilidade que pudesse ao longe parecer 
desorganização, isto não se póde attribuir á parte que 
constituía o exército brasileiro, que estava na sua flor e 
no seu esforço pelas batalhas da véspera. 

Houve, sem dúvida, o revez de Curupaity onde 
as forças, principalmente do 2º corpo do exército, 
soffreram muito, porque foram as que tarde e a más 
horas se mandou atirar á brecha, quando poucos dias 
antes Curupaity não estava fortificado, e poderia ter 
sido tomado de assalto; sim, isto é um facto que a 
história militar do Paraguay ha de registrar; mas dahi, 
desse revez de uma ala do exército, que estava na 
borda do rio, não se póde concluir que o exército 
brasileiro mereça esta denominação de desorganizado 
para precisar de reorganização. 

Estou certo de que o illustre general, quando foi 
tomar conta do primeiro corpo de exército brasileiro, 
necessariamente, como todo o homem que tem 
alguma iniciativa, havia de dar uma ou outra 
providência, que alterasse o serviço; mas isto não é 
reorganizar exército. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. exagera o termo, 
mas elle reorganizou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estou 
exagerando. 

O SR ZACARIAS: – Não estavam as forças em 
debandada; mas era mister que se mandasse um 
general... 

O SR PARANAGUÁ: – De prestigio. 

O SR. ZACARIAS: – ...cujo prestígio era aceito 
pelos chefes, que lá não estavam em grande 
concordância. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é outra 
cousa. 

O SR. ZACARIAS: – Pois é o que queremos 
dizer. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas isto não é 
reorganizar o exército... 

O SR. ZACARIAS: – Tome a palavra nesse 
sentido. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de tomar a 
palavra como ella significa. V. Ex., que está ao facto do 
negócio, atinou logo com o sentido da palavra; mas 
quem não estiver dirá: «O Duque de Caxias foi 
reorganizar, aquillo era um bando.» 

O SR. ZACARIAS: – Reorganizou, e este 
serviço foi relevantissimo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não 
reorganizou, isto contesto eu, porque o exército não 
estava desorganizado. Não quero desmerecer os 
serviços de S. Ex. 

O SR. ZACARIAS: – Nem nós queremos 
exageral-os. Tenho dado provas de que nunca 
exagero os serviços do Sr. Duque de Caxias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas estão 
querendo ampliar o negócio. 

O SR. ZACARIAS: – E' que V. Ex. está 
alambicando a questão da reorganização. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não duvido 
que além do serviço propriamente militar, que S. Ex. 
podia prestar, a opportunidade de sua chegada ao 
exército pudesse servir para accommodar, para 
satisfazer a uma grande necessidade accidental do 
exército. 

O SR. ZACARIAS: – Muito interessante á 
organização do exército. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...mas isso não 
se chama reorganizar exército. 

O SR. ZACARIAS: – E' questão de palavra. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é de 

palavra, é de cousa. 
O serviço que prestou o illustre general foi o de 

chegar a tempo; havia talvez... 
O SR. ZACARIAS: – Tanto não foi de chegar a 

tempo, que ainda levou muito tempo até que o exército 
se habilitasse a entrar em acção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os senhores 
estão querendo tornar comprido o negócio, e eu a 
querer encurtal-o. Olhem que fui ao Paraguay, e 
conheço aquelles negócios militares, posso dizer, 
melhor do que os nobres senadores. 

O SR. ZACARIAS: – Perdôe V. Ex.; tínhamos 
cá a direcção dos negócios, e estávamos inteirados do 
que alli occorria mais do que V. Ex., que viajou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os senhores 
viam de longe. 

O SR. ZACARIAS: – Mas tínhamos as 
confidências íntimas. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! isso de 

confidências íntimas! 
O SR. ZACARIAS: – E ás vezes acontece que o 

viajante só vê o exterior. 
O SR. PARANAGUÁ: – E escrevem as 

impressões de viagem. 
O SR. ZACARIAS: – Alguns as levam escriptas 

de casa. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não levei. 
O SR. ZACARIAS: – Mas sabe que alguns 

viajantes levam escriptas em um canhenho as 
impressões que hão de ter na viagem. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – São 
impressões prévias... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, não 
quero tornar o negócio extenso, não quero acompanhar 
os nobres senadores. O que digo é que, além dos 
serviços propriamente militares, os serviços 
importantes, que o nobre general prestou nesta 
occasião, foi o de chegar a tempo, e eu darei a razão. 

Havia talvez alguma discordância, alguma 
divergência alguma rivalidade... 

O SR. ZACARIAS: – Isso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...entre os 

commandantes dos corpos do exército, entre o Sr. 
Polydoro, Visconde de Santa Thereza, e o Sr. Conde de 
Porto Alegre. Havia mesmo talvez pouca confiança 
desses generaes no general em chefe argentino. Deste 
estado de animo poderia resultar alguma cousa que 
perturbasse a unidade do pensamento militar... 

O SR. ZACARIAS: – Que interessasse á 
organização do exército. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...á unidade das 
operações. Mas a unidade das operações não é 
unidade de organização, porque a organização militar 
não podia affrouxar-se, não se podia dizer que 
precisava de reorganização, quando os corpos do 
exército estavam entregues ao Conde de Porto-Alegre 
e ao Visconde de Santa Thereza, como tinha estado ao 
General Osório. Não, isto é uma injustiça do nobre 
senador pelo Piauhy. 

Eu, Sr. presidente, tenho-me de propósito 
afastado de todas as apreciações individuaes; e, se 
ainda desta vez faltei a este meu propósito entrando em 
uma apreciação, que remotamente póde ter alguma 
personalidade, fui levado a isto pelo espírito de justiça, 
pela necessidade de fazer um protesto contra a 
injustiça da apreciação feita pelo nobre senador pelo 
Piauhy. 

O SR. ZACARIAS: – Pois essa apreciação foi 
dictada pela justiça. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
LICENÇA 

 
Entrou em 3ª discussão com a emenda 

approvada em 2ª a proposição da câmara dos 
deputados n. 52 do corrente anno, concedendo um 
anno de licença ao 2º escripturario da alfândega do 
Pará João Benevenuto da Silva Leão. 

 

O Sr. Dias de Carvalho, em deferência ao Sr. 
ministro da fazenda, que manifestou desejo de occupar-
se deste assumpto offerece o seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro que fique adiada a discussão até que 

se ache presente o Sr. ministro da fazenda. – Dias de 
Carvalho. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual 
ficou encerada por falta de número para votar-se. 

 
PENSÕES 

 
Seguiram-se em 3ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, as proposições da mesma 
câmara do corrente anno: 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina de Amorim Peixoto e suas irmãs. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 9: 

1ª parte até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 
das matérias, cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e do senado fixando as forças de terra para 
o anno financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte ás 2 1/2 horas ou antes. – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados do corrente 
anno: 

N. 69, approvando a pensão concedida ao 
servente do laboratório pyrotechnico do Campinhoa 
João Luiz Cordeiro. 

N. 62, idem ao Major Joaquim Thomaz de Santa 
Anna. 

2ª dita das proposições da mesma câmara, do 
corrente anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 
N. 112, concedendo um anno de licença ao Dr. 

José Leopoldo Ramos, 1º cirurgião da armada. 
Levantou-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde. 
 

50ª SESSÃO EM 9 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres da 

commissão de pensões e ordenados. – Observação do 
Sr. Cotegipe – Ordem do Dia. – Requerimento. – 
Votação. – Pensões. – Votação. – Forças de terra. – 
Discursos dos Srs. Correia, Paranaguá e Zacarias. – 
Licença. – Observação e emenda do Sr. Dias de 
Carvalho. – Observação do Sr. Leitão da Cunha. – 
Pensões. 

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

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
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Visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Barão de 
Mamanguape, Visconde de Abaeté, Silveira Lobo, Fausto 
de Aguiar, Luiz Carlos, Vieira da Silva, Chichorro, Conde 
de Baependy, Marquez de S. Vicente, Barão de Maroim, 
Visconde de Muritiba, Barão de Camargos, Correia, Diniz, 
Godoy, Ribeiro da Luz, Visconde do Rio Grande, Barão de 
Cotegipe, Mendes de Almeida, Cunha e Figueiredo, 
Jaguaribe, Figueira de Mello, Uchôa Cavalcante, Barros 
Barreto, Barão da Laguna, Diogo Velho, Jobim, Paranaguá 
e Zacarias. 

Compareceram depois os Srs.: João Alfredo, Duque 
de Caxias, Barão de Pirapama, Leitão da Cunha, Teixeira 
Junior, Nunes Gonçalves, Cruz Machado, Junqueira, Dias 
de Carvalho, Saraiva, F. Octaviano, Sinimbú, Visconde de 
Nitherohy e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs.: Firmino, Paula Pessoa, Paes de Mendonça, Antão, 
Fernandes da Cunha, Nabuco, Marquez do Herval, 
Pompeu, Visconde do Bom Retiro, Visconde de Caravellas 
e Visconde do Rio Branco. 

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. 

O Sr. 2º Secretario, servindo de 1º, deu conta do 
seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
Officio de 8 do corrente, do ministério da agricultura 

commercio e obras públicas, remettendo os autographos 
sanccionados das resoluções da assembléa geral que 
approvam os privilégios concedidos a Claudio Guigon, 
Daniel Lombard e John Gangee. – Ao archivo os 
autographos, communicando-se á outra câmara. 

Outro da mesma data, do 1º secretario da câmara 
dos Srs. deputados, remettendo a seguinte 

 
PROPOSIÇÃO 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo a conceder ao 

Coronel Floriano Peixoto, commandante do 3º regimento 
de artilharia a cavallo, um anno de licença, com os 
respectivos vencimentos, para tratar de sua saúde e dos 
interesses de sua família. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 8 de Maio de 
1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. – José 
Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A’ commissão de pensões e ordenados. 
O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
Foi presente á commissão de pensões e ordenados 

a proposição n. 63 de 19 de Abril próximo passado, 

enviada ao senado pela câmara dos Srs. deputados. 
O objecto da proposição é approvar as seguintes 

pensões concedidas por decretos de 19 de Julho de 1876: 
de 36$ mensaes a D. Maria Antonia de Araujo Doria, mãe 
do alferes do 46º corpo de voluntários da pátria Fausto 
Domingues de Menezes Doria, fallecido em conseqüência 
de moléstia adquirida na guerra contra o governo do 
Paraguay; de 18$ mensaes, repartidamente, e sem 
prejuízo do meio soldo a D. Anna Joaquina de Lima, viúva 
do alferes do 10º batalhão de infantaria Herculano de Lima 
Pires, fallecido em conseqüência de moléstia adquirida na 
guerra contra o governo do Paraguay, e a suas filhas 
solteiras Argentina, Jesuína e Altina... 

A’ vista dos documentos juntos, que comprovam a 
justiça dos referidos decretos do poder executivo, é a 
commissão de parecer que a proposição entre na ordem 
dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 8 de Maio de 1877. – Luiz A. 
V. da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio Pinto 
Chichorro da Gama. 

Foi presente á commissão de pensões e ordenados 
a proposição n. 71 de 20 de Abril do corrente anno, 
enviada ao senado pela câmara dos Srs. deputados. 

O objecto da proposição é approvar a pensão de 
36$ mensaes concedida, repartidamente, por decreto de 5 
de Novembro de 1876, a D. Adelaide Olympia de Moura 
Câmara, viúva do alferes de voluntários da pátria Eduardo 
Balduino de Moura Câmara, fallecido na campanha do 
Paraguay, e a sua filha Maria. 

Em vista dos documentos juntos, a commissão é de 
parecer que a proposição entre em discussão e seja 
adoptada. 

Paço do senado, em 8 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A commissão de instrucção pública examinou o 
projecto enviado da câmara dos Srs. deputados n. 96 do 
corrente anno, considerando válidos os exames de 
portuguez e francez, feitos em 1871 pelo estudante 
Francisco Cunegundes Vieira Dias, podendo ser admittido 
á matrícula de qualquer das faculdades do Império, sem 
embargo do lapso de tempo em que fez, e foi approvado 
nesses exames; e coherente a commissão com o princípio 
adoptado já pelo senado em casos semelhantes, é de 
parecer que seja approvada a resolução. 

Paço do senado, em 7 de Maio de 1877. – Ribeiro 
da Luz. 

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

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, li hoje no jornal da casa que o 
meu digno collega, o Sr. 1º secretario, pedira o adiamento 
da discussão do projecto, concedendo licença a um 2º 
escripturario da alfândega do Pará, até que eu estivesse 
presente, 
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pois que o prevenira de que algumas observações tinha 
de offerecer a tal respeito. Como esteja esse projecto 
na 2ª parte da ordem do dia de hoje e não possa 
assistir á discussão por ter de comparecer em serviço 
na outra câmara, peço licença para, desde já, prestar 
as informações, que poderão servir para regular a 
votação. 

A’ câmara dos Srs. deputados foi dirigido, por 
intermédio do ministério dos negócios da fazenda, o 
requerimento de licença e as informações que se 
acham juntas ao parecer da commissão, e na occasião 
em que fez esta remessa, disse o mesmo ministério o 
seguinte (lendo): «Transmitto a V. Ex. o requerimento 
incluso, em que o 2º escripturario da alfândega do Pará, 
João Benevenuto da Silva Leão, pede ao corpo 
legislativo um anno de licença, com todos os 
vencimentos, para tratar de sua saúde dentro ou fóra do 
Império; e informando cabe-me dizer á V. Ex., para que 
se sirva de fazer presente á câmara dos deputados, 
que, achando-se o governo autorizado para conceder 
licença aos empregados doentes com os vencimentos 
fixos de seus logares, não me parece que devam elles 
recorrer ao poder legislativo para haverem os 
vencimentos integraes. De taes concessões resulta 
uma desigualdade, que é de toda a conveniência fazer 
cessar. 

Deus guarde a V. Ex. etc. 
O SR. ZACARIAS: – Estas informações podiam 

ser dadas a um de seus collegas e elle as apresentar 
ao senado na occasião em que o projecto entrar em 
discussão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sim, senhor; mas eu não costumo pedir 
aos meus collegas para desempenhar obrigações, que 
me competem. 

Quando apresentou-se a emenda ao projecto, foi 
com o fundamento de que as concessões feitas pelo 
senado, em tal caso, eram sempre com os dous terços 
dos vencimentos. Assim acontecia Sr. presidente, 
quando os ordenados fixos dos empregados das 
alfândegas eram inferiores ao que são atualmente. 
Nesse tempo, por exemplo, um 2º escripturario da 
alfândega do Pará tinha 1:050$ e sete quotas da renda. 
De sorte que dando-se os dous terços dos vencimentos 
a este empregado, elle vem a ter pouco mais de 600$ 
annuaes. 

São estas as informações que me incumbi de dar 
ao senado, em attenção ao pedido do nobre senador 1º 
secretario, que fez-me o favor de demorar esta 
discussão até que eu estivesse presente. Envio á mesa 
estes papéis em que se encontram todos os 
documentos, que podem servir de base á discussão 
sobre este assumpto. 

Vão á mesa documentos relativos á licença do 2º 
escripturario da alfândega do Pará João Benevenuto da 
Silva Leão. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração opportunamente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTO 
 

VOTAÇÃO 
 
Votou-se e foi rejeitado o requerimento de 

adiamento do Sr. 1º secretario á proposição da câmara 
dos Srs. deputados n. 52 do corrente anno, concedendo 
um anno de licença ao 2º escripturario da alfândega do 
Pará João Benevenuto da Silva Leão. 

Ficou a proposição reservada para ser discutida 
opportunamente. 

 
PENSÕES 

 
VOTAÇÃO 

 
Votaram-se em 3ª discussão e foram approvadas 

para ser dirigidas á sancção imperial as proposições da 
câmara dos Srs. deputados do corrente anno: 

N. 72, approvando a pensão concedida a D. 
Josephina de Amorim Peixoto e suas irmãs. 

N. 59, idem ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Prosseguiu a discussão dos artigos additivos do 

Sr. Paranaguá e outros á proposta do poder executivo, 
que fixa as forças de terra para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O SR. CORREIA: – Quando discuti os additivos 
feitos na câmara dos deputados ao projecto de fixação 
de forças de terra commetti a imprudência, ao apreciar 
o que concede autorização para a revisão do 
regulamento do curso de infantaria e cavallaria da 
província do Rio Grande do Sul, de comparal-o com a 
emenda offerecida pelo honrado senador pela província 
do Piauhy e alguns dos seus collegas da opposição, 
autorizando a reorganização do exército e a alteração 
do quadro da respectiva officialidade, para demonstrar 
que a emenda do nobre senador pelo Piauhy era de 
mais vasto alcance, de maior significação do que a 
autorização vinda daquella câmara. 

Ouvindo hontem o nobre senador defender as 
suas emendas, pareceu-me que S. Ex. não ficou 
satisfeito commigo, tomando particularmente em 
consideração as poucas palavras que sobre essas 
emendas proferi, e deixando de parte as considerações 
muito mais extensas, que foram feitas pelo nobre 
senador pela província de Goyaz. 

Não podia eu ver nessa preferência para a 
resposta aquillo que, em alguns estabelecimentos de 
ensino superior, costumam praticar os veteranos para 
com os calouros. 

O nobre senador quiz mostrar a minha 
temeridade, occupando-me com uma emenda 
apresentada por S. Ex., que aos seus naturaes talentos 
reune a competência, que nesta matéria lhe dá o 
exercício... 

O SR. PARANAGUÁ: – Sou o primeiro a 
reconhecer que não a tenho. 
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O SR. CORREIA: – ...do cargo de ministro da 

repartição nos dias agitados da guerra. Neste ponto o 
nobre senador tem razão. 

Mas, Sr. presidente, a desculpa para minha 
temeridade está no mesmo facto da competência do 
nobre senador, porquanto, partindo as emendas de S. 
Ex., como de qualquer membro da casa com igual 
competência, deviam provocar da minha parte maior 
exame para poder dar o meu voto do modo mais 
conveniente. 

Para que o nobre senador se convença do 
apreço em que tomei as emendas que apresentou á 
consideração do senado, sou forçado, depois das 
palavras do nobre senador proferidas em resposta ás 
minhas observações, a occupar por algum tempo a 
tribuna, e analyzar essas emendas. 

Desejava ter podido responder hontem mesmo, 
porque melhor provaria ao nobre senador e aos seus 
collegas signatários das emendas, quanto ellas haviam 
occupado a minha attenção; entretanto, porque pude 
ainda examinar a matéria de hontem para hoje, sempre 
colhi deste exame à reflexão, que vou já apresentar ao 
senado. 

Quando fallei acerca do additivo, que autoriza a 
revisão do regulamento do curso de infantaria e 
cavallaria do Rio Grande do Sul, deixei de observar que 
essa autorização, impugnada na discussão pelos 
nobres senadores pelo Piauhy e pela Bahia, tinha sido 
antes por elles aceita. Não só isto está declarado no 
primeiro discurso do nobre senador pelo Piauhy, como 
resulta de sua própria emenda. O nobre senador não 
diz na emenda, também assignada pelo honrado 
senador pela Bahia, – se passar a autorização 
conferida pela câmara dos Srs. deputados, 
accrescente-se... –, não; o nobre senador diz 
simplesmente – ao additivo accrescente-se o seguinte: 
– ...ou para supprimir o curso, se julgar mais 
conveniente. 

Os nobres senadores ampliaram, portanto, as 
faculdades concedidas ao governo; accrescentaram 
mais um expediente áquelles de que o governo podia 
lançar mão, se fosse approvado o additivo vindo da 
câmara; augmentaram o arbítrio dado ao governo. 

Isso valeu aos nobres senadores o desagrado de 
um dos illustres membros da opposição liberal da 
câmara, representante da província do Rio Grande do 
Sul, que hontem não póde deixar de queixar-se 
amargamente do procedimento que tiveram seus 
illustres correligionários do senado. 

A emenda, que o nobre senador propõe, contém 
um princípio geral, e restricções a que S. Ex. dá grande 
peso e valor. 

O princípio geral é este: «O governo fica 
autorizado para reorganizar o exército e alterar o 
quadro da respectiva officialidade.» 

Esta autorização como eu disse á primeira vez 
que fallei, e creio que está na consciência do senado, é 
demasiado ampla; e, Sr. presidente, não tem nem 
sequer a limitação de que essa reorganização será 
sujeita á approvação do poder legislativo. 

Note V. Ex. que quando o poder legislativo votou, 
depois de muito estudo, a lei de promoções 

do exército, declarou no último artigo que os 
regulamentos, que o governo expedisse para execução 
dessa lei, ficariam dependentes da approvação 
legislativa. A emenda do nobre senador pelo Piauhy e 
de seus honrados collegas nem essa limitação contém. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mande uma emenda 
neste sentido. 

O SR. CORREIA: – O meu propósito é mostrar á 
V. Ex. que estudei suas emendas, e espero, pelo 
menos, demonstrar ao nobre senador que, se eu... 

O SR. PARANAGUÁ: – Já eu aceito uma 
emenda. 

O SR. CORREIA: – ...prestaria, em todo o caso, 
a devida attenção a suas idéas, ainda maior prestei 
apresentando S. Ex. o fructo de 10 annos de 
meditação. 

Estabelecido o princípio geral, vejamos as 
restricções postas pelo nobre senador. São as 
seguintes, e peço ao nobre senador o obséquio de 
indicar mais alguma, se me tiver escapado: 

1ª distribuir a força em quatro grandes divisões; 
2ª supprimir o estado-maior de 2ª classe; 
3ª extinguir os postos de marechal de campo e 

tenente-coronel; 
4ª refundir em um só corpo militar scientifico, 

com duas secções, o corpo de estado-maior de 1ª 
classe, o de estado-maior de artilharia e o de 
engenheiros; 

5ª supprimir o posto de segundo cirurgião no 
corpo de saúde e o de tenente no corpo de estado 
maior de 1ª classe, e, em tempo de paz, um alferes por 
companhia dos corpos arregimentados; 

6ª elevar a seis o número dos tenentes-generaes 
e a 20 o de brigadeiros; 

7ª augmentar um major em cada regimento de 
cavallaria; 

8ª restabelecer os camaradas do exército e 
eliminar os criados de officiaes. 

Estas são as limitações de caracter permanente, 
definitivas. O nobre senador apresenta também outras 
de caracter transitório, as seguintes: 

1ª graduação dos marechaes de campo em 
tenentes-generaes e dos tenentes-coronéis em 
coronéis; 

2ª creação da classe de officiaes 
supranumerários, á qual pertencerão os officiaes, que 
ficarem sem logar no respectivo quadro e que terão de 
preencher as vagas que se derem. 

Eis as idéas do nobre senador. O senado, 
avaliando as restricções definitivas e as limitações 
provisórias que o nobre senador propoz, decidirá se 
ellas são de tal ordem que possam alterar de modo 
substancial a grande autorização conferida ao governo 
na primeira emenda para reorganização completa do 
exército e alteração do quadro da officialidade. 

Mas eu vou procurar examinar essas restricções, 
assim pelo lado das conveniências do serviço como 
pelo lado da economia; e, faltando-me competência, os 
nobres senadores me desculparão qualquer erro. 

O nobre senador distribuiu o exército em quatro 
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grandes divisões. Eis a primeira obrigação que S. Ex. 
impõe ao governo, se tiver de usar da ampla 
autorização de reorganizar o exército e alterar o quadro 
da officialidade. 

Não quero entrar na questão de saber como 
serão compostas essas quatro divisões, se ellas 
poderão tomar o caracter de exércitos provinciaes ou 
não. Este ponto, já desenvolvido por dous illustres 
senadores, que me precederam, o foi pelo modo 
satisfatório que o senado vio. Eu encararei essa idéa 
por outra face. 

Vejo, Sr. presidente, nessa distribuição de força 
um systema symetrico, que o nobre senador concebeu, 
S. Ex. forma o exército e separa-o em quatro grandes 
divisões; a primeira manda que marche para o norte 
(não designa a província), á segunda diz – fique no 
centro –, á terceira – vá para o sul e á quarta – parta 
para Matto Grosso. 

Entendo eu que o nobre senador, quando se 
refere ao centro, diz capital do Império, quando se 
refere ao Sul, pretende fallar na província do Rio 
Grande do Sul; mas, quando se refere ao Norte, não 
posso bem supprir a lacuna, que encontro, já na 
emenda, já no discurso de S. Ex. Não sei qual a 
província do Norte, a que destina o nobre senador uma 
de suas divisões. 

Será o Pará? Veja V. Ex., Sr. presidente, que 
todas as províncias situadas entre o Pará e a Côrte 
ficariam sem guarnição militar. A’ symetria da 
concepção o nobre senador sacrificou a realidade das 
cousas. 

E note ainda V. Ex., Sr. presidente, que o nobre 
senador não fez nenhuma distincção entre essas 
grandes divisões; são todas iguaes. Entretanto deveria 
a divisão que estacionasse no Rio Grande ser tal como 
a que estacionasse no Pará? 

O SR. ZACARIAS: – A emenda diz – em partes 
iguaes? 

O SR. CORREIA: – Diz – grandes divisões; seu 
autor sabe bem o que é uma divisão e mais ainda o que 
é uma grande divisão militar. 

O SR. ZACARIAS: – Quatro grandes divisões, 
mas não se diz que sejam iguaes. 

O SR. CORREIA: – Mas divisão é um termo 
militar, que representa duas brigadas, pelo menos. 
Estas quatro grandes divisões deverão estar em 
condições iguaes ou quasi iguaes. A emenda não 
estabelece entre ellas differença alguma. 

Entretanto, por muito que se queira, por 
exemplo, tomar em consideração as condições 
especiaes da província de Matto Grosso, não se poderá 
dizer que sejam perfeitamente idênticas ás da província 
do Rio Grande do Sul. 

Esta symetria, que manda collocar uma grande 
divisão em Matto Grosso e outra no Rio Grande do Sul, 
é contraria ás conveniências do serviço e aos 
interesses da nação. 

Distribuindo assim o exército, o nobre senador 
desguarnece todas as demais províncias de força 
militar; ellas terão de ficar adstrictas aos seus corpos 
policiaes, que não são sufficientes para o serviço e que 
não podem ser augmentados, porque os próprios 

honrados senadores da opposição por mais de uma vez 
teem assignalado o facto de se acharem as províncias 
em condições financeiras pouco favoráveis. 

Demais, Sr. presidente, acho alguma 
contradicção entre esta divisão do exército e outra 
emenda proposta pelo nobre senador acabando com os 
arsenaes e laboratórios. A respeitável autoridade que S. 
Ex. hontem citou, Vial, diz em referência a estas 
grandes divisões: 

«Corpos de exército permanentes em pontos de 
concentração bem escolhidos, com seus estados 
maiores completos, conhecendo seus generaes, 
executando sob as vistas destes as pequenas e 
grandes manobras, tendo sua artilharia repartida em 
logares de sua residência, tendo seus armazéns 
particulares sempre bem providos e a seu alcance.» 

Entretanto o nobre senador, ao mesmo tempo 
que colloca essas divisões em quatro pontos do 
território nacional, tira lhes os meios que a própria 
autoridade por S. Ex. invocada exige para que ellas 
possam prestar o serviço que lhes é próprio. 

O SR. PARANAGUÁ: – Armazens são 
depósitos, não são arsenaes; e eu não acabo com os 
depósitos onde os ha, para fazerem os fornecimentos. 

O SR. CORREIA: – Nos logares em que estão 
as grandes divisões devem estar os meios bellicos 
precisos, pois a força não ha de ficar dependente de 
supprimentos que venham de fóra. 

O SR. SINIMBU’: – Os meios precisos para 
manter a força e alimental-a. 

O SR. CORREIA: – Segunda limitação: 
suppressão do estado maior de 2ª classe. 

Sr. presidente, o estado maior de 2ª classe 
compõe-se de 4 coronéis, 6 tenentes-coronéis, 8 
majores 12 capitães, 16 tenentes e 20 alferes; ao todo 
66 officiaes. 

Mas estes officiaes existem para mero 
ornamento da força do exército, ou tem funcções que 
elles ou outros hão de desempenhar? Destes 66 
officiaes, 40 estão commandando 11 presídios e 29 
colônias militares, outros estão commandando 
fortalezas e outros serviços igualmente militares, que 
não devem ser desempenhados por officiaes de fileira. 
Supprimir o estado maior de 2ª classe, mantendo o 
serviço que os respectivos officiaes prestam, importa 
simplesmente em fazer desapparecer uma 
denominação. Alguém ha de prestal-o. 

Se o nobre senador queria alterar o serviço, 
realizando-o de modo diverso, não se devia restringir a 
supprimir o estado maior de 2ª classe, devia tratar de 
reorganizar esse serviço. 

Por isso, eu supplicaria ao nobre senador que, 
em vez de apresentar idéas destacadas, que me 
obrigam a este estudo para poder comprehender o 
plano que S. Ex. concebeu, com grande risco de errar, 
apresentasse um quadro completo, segundo as suas 
vistas, para então avaliarmos o trabalho sem esta 
difficuldade que estou tendo para apreciar os dados que 
S. Ex. nos forneceu. 

Terceira limitação: extincção dos postos de 
marechal de campo e de tenente-coronel. 
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Sr. presidente, o plano que está em vigor é a 

manifestação de um systema. Logo se comprehende 
que o exército brasileiro póde dividir-se em quatro 
corpos commandados pelos quatro tenentes-generaes. 
Cada um destes corpos não póde deixar de ter duas 
divisões: eis a necessidade de oito marechaes de 
campo, número marcado no quadro. Mas cada divisão 
deve ter duas brigadas, e então o quadro marca 16 
brigadeiros. 

Isto é um systema, que se concebe lendo o 
plano de organização do exército. Se a força deve ser 
dividida de modo differente, é preciso que o quadro dos 
officiaes generaes seja organizado de modo que possa 
o serviço ser executado convenientemente. 

Mas o que faz o nobre senador? S. Ex. supprime 
os marechaes de campo. Procurei a explicação dessa 
suppressão, a razão pela qual S. Ex. não supprime os 
postos de tenente-general; assim como o motivo pelo 
qual, supprimindo os marechaes de campo, eleva a seis 
o número dos tenentes-generaes. Que papel destina a 
estes? Que fundamento teve o nobre senador para 
supprimir os marechaes de campo e deixar os tenentes-
generaes? 

Vê V. Ex. em que mar de dúvidas tive de vacilar, 
quando me foi preciso conhecer a fundo as idéas do 
nobre senador. 

Examinei as suas emendas com o desejo de 
esclarecer-me, e faço estas observações depois do que 
o nobre senador hontem disse, notando o meu 
enthusiasmo, para demonstrar que suas idéas 
mereceram de minha parte o apreço que S. Ex. devia 
esperar. 

O SR. ZACARIAS: – Formamos o melhor 
conceito do nobre senador. 

O SR. PARANAGUÁ: – Aceito as emendas de 
V. Ex. 

O SR. CORREIA: – Suppressão do posto de 
tenente-coronel. Novas difficuldades encontrei para 
aquilatar o pensamento do nobre senador, 
apresentando o seu plano. Iria S. Ex. buscal-o na 
organização do exército da Allemanha, ou da França, 
ou da Áustria, ou da Rússia, ou da Itália? Não; porque 
creio que nestes exércitos existem os coronéis 
conjuctamente com os tenentes-coronéis, chefes de 
batalhões. Entretanto o nobre senador quer supprimir o 
posto de tenente-coronel. 

Mas o que indica para supprir o serviço que hoje 
fazem esses officiaes commandantes de corpos? Basta 
a creação de majores nos regimentos de cavallaria? 
Veja S. Ex. que seria remédio parcial e inefficaz; não 
satisfaria a todas as conveniências do serviço. 

Quarta limitação: refundir em um corpo 
scientifico, com duas secções, os corpos de estado-
maior de 1ª classe, de estado-maior de artilharia e de 
engenheiros. 

Sr. presidente, as explicações que deu o nobre 
senador acerca desta emenda não me trouxeram a luz 
precisa para bem apreciar as vantagens da medida. E’ 
possível que se venha a colher alguma, organizando-se 
este serviço de modo mais concentrado; por isso não 
terei dúvida em votar por um 

requerimento para que as emendas do nobre senador 
sejam remettidas á commissão de marinha e guerra 
para interpor parecer. Nem eu seria capaz de dizer que 
nesta serie de emendas não haja o que aproveitar, 
ainda quando partissem de outro membro desta casa 
que não tivesse os conhecimentos especiaes do nobre 
senador. 

Quinta limitação: suppressão do posto de 2º 
cirurgião no corpo de saúde, do posto de tenente no 
corpo de estado-maior de 1ª classe; e, em tempo de 
paz, de um alferes por companhia dos corpos 
arregimentados. 

Sr. presidente, não me foi fácil entender a 
emenda do nobre senador na parte relativa aos 
cirurgiões do exército. 

S. ex. diz: – «no corpo de saúde supprima-se o 
posto de 2º cirurgião.» Redigida como está a emenda 
não se sabe se os 2os cirurgiões passam a 1os, ou se 
desapparecem com o posto os respectivos officiaes. O 
nobre senador no seu discurso explicativo deixa ver que 
o seu pensamento é supprimir uma e outra cousa. 
Evidentemente, se os 2os cirurgiões devessem passar a 
1os, o nobre senador não teria, como fez, enumerado 
esta suppressão entre as que trazem reducção 
immediata de despeza. Logo, S. Ex. exclue o posto e a 
classe desses funccionarios. 

Como fica, portanto, o corpo de saúde, que o 
nobre senador deseja que continue no quadro do 
exército? Fica desta fórma; e o senado dirá se póde 
assim ficar: um cirurgião-mór, coronel; quatro cirurgiões 
de divisão, tenentes-coronéis; oito cirurgiões de 
brigada, majores; 42 1os cirurgiões, capitães; total 55. 
Os 94 2os cirurgiões o nobre senador os faz 
desapparecer; e o corpo que actualmente é de 149 
officiaes passará a ser de 55, de sorte que não só fica 
assim tão reduzido em número, como unicamente com 
postos superiores, nos quaes o nobre senador não faz 
reducção de espécie alguma. Mas pergunto aos 
homens práticos, pergunto ao senado, se o serviço, que 
presentemente é feito por 149 cirurgiões, póde passar a 
ser feito por 55, conservando tal qual o quadro do 
exército, e attendendo a que, como o nobre senador 
referiu no seu discurso, ha necessidade actualmente, 
não só de todos estes cirurgiões, cujo número está 
completo, mas ainda de contratar outros. 

Se o nobre senador, para acabar com os 
contratados, propuzesse alguma providência, eu 
acolheria a sua indicação de modo mais favorável do 
que posso acolher uma reducção que corta no corpo de 
saúde 94 cirurgiões, sem que haja qualquer indicação 
acerca de um novo modo de realizar o serviço. 

S. Ex. , que não se oppõe a que se conserve o 
número de capellães do exército e apenas deseja 
reunil-os aos da armada sob a mesma direcção, quer 
entretanto no corpo de saúde do exército a mutilação 
de 94 cirurgiões. Eu respeito o serviço que os capellães 
prestam no exército; mas não posso deixar de ter 
também em consideração o que prestam os médicos e 
cirurgiões. 

Eis as difficuldades que encontro para poder 
conceber o plano que o nobre senador quer que vigore 
em substituição ao que existe. 
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A força do exército está hoje distribuída assim: 

arma de artilharia – 3 regimentos e 5 corpos, incluído o 
batalhão de engenheiros; arma de cavallaria – 5 
regimentos, 2 corpos, 1 esquadrão e 4 companhias 
isoladas; arma de infantaria – 21 corpos, 8 companhias 
isoladas; ao todo 49. Como quer o nobre senador que 
se faça daqui em diante o serviço? Que modificações 
hão de resultar das quatro grandes divisões propostas? 

O nobre senador não diz como se ha de repartir 
a força de artilharia, a de cavallaria, a de infantaria; e 
também não diz, que é o ponto de que me estou 
occupando, como se fará à distribuição dos officiaes do 
corpo de saúde, que reduz de modo extraordinário. 

Suppressão do posto de tenente no corpo de 
estado-maior de 1ª classe. Sobre isto, Sr. presidente, 
nada posso dizer; é uma idéa que estimarei que seja 
desenvolvida pela commissão de marinha e guerra, se 
os nobres senadores unirem seus votos ao meu, para 
as emendas sejam remettidas a essa commissão. 

Suppressão, em tempo de paz, de um alferes por 
companhia nos corpos arregimentados. A reducção é 
de 260 alferes em tempo de paz. Não trata o nobre 
senador senão do tempo de paz. Será justificável 
mesmo nesse tempo? Devo dizer ao nobre senador que 
nesta parte opponho á sua opinião autorizada opiniões 
que considero não menos autorizadas, e vem a ser a do 
actual Sr. ministro da guerra, marechal do exército 
brasileiro, o qual julga indispensável, mesmo em tempo 
de paz, a existência de dous alferes em cada 
companhia, para que possa um official estar sempre 
junto ás praças, quer de dia, quer de noute; e bem 
assim a do Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, que 
no seu plano de 1850 manteve igualmente dous alferes 
em cada companhia no tempo de paz. 

Trago a autoridade de ministros militares, mas 
devo notar que também ministros da guerra não 
militares divergem da opinião do nobre senador. 

Nesse caso está o honrado senador pela Bahia o 
Sr. Visconde de Muritiba, que agora se acha a meu 
lado. No quadro organizado por S. Ex. manteem-se os 
dous alferes. 

Mas, Sr. presidente, se não temos dous quadros 
de officialidade, um para o tempo de paz e outro para o 
tempo de guerra; se a primeira innovação, que neste 
assumpto se pretende fazer, é, segundo penso, a que o 
nobre senador agora propõe, a reducção de 260 alferes 
em tempo de paz, para reapparecerem em tempo de 
guerra; e se o nobre senador diz claramente em seu 
discurso, e diz bem, que «o exército deve-se organizar 
na paz como se estivéssemos em guerra, de sorte que, 
a um signal dado, elle se possa mover com todos os 
seus estados-maiores»; não attende S. Ex. a que 
difficultará sensivelmente a organização dos corpos em 
tempo de guerra se então não existirem esses 260 
alferes, que quer supprimir? 

Diz o projecto de fixação de forças que o exército 
se comporá, em circumstancias ordinárias, de 15,000 
praças e em circumstancias extraordinárias de 30,000. 

Os officiaes são os mesmos. Como estas 30,000 
praças, em tempo de guerra, virão a ser commandadas 
pelo mesmo número de officiaes do tempo de paz? 
Alargando-se as companhias. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado; augmentando se 
os soldados. 

O SR. CORREIA: – Augmentando-se o número 
dos soldados. Onde se acharão então os 260 alferes 
para virem tomar o seu logar nas fileiras? Isto também 
responde á observação do nobre senador, quando 
disse que cada official devia commandar no mínimo 30 
praças, e considerando apenas a organização do 
exército brasileiro no tempo de paz diz que temos um 
official para 20 praças. Mas se dobra o número de 
praças em tempo de guerra, já vê o nobre senador que 
cada official fica para 40 praças, mantendo-se a 
proporção que o nobre senador deseja, invocando 
autoridades européas. 

Eis, as observações que me suscitou a emenda 
na parte relativa á suppressão de 260 alferes em tempo 
de paz. Em tempo de guerra devem reapparecer, é o 
pensamento do nobre senador; mas como arranjal-os 
de momento? E depois de nomeados, voltando ao 
tempo de paz, como fazel-os desapparecer? 

O SR. JUNQUEIRA: – Não, não se póde. 
O SR. CORREIA: – E, senhores, se uma das 

difficuldades, em tempo de guerra, é preparar os 
officiaes; se na guerra do Paraguay esta falta se fez 
sentir, e entretanto nós tínhamos ainda alguns officiaes 
da guarda nacional com certa instrucção militar; o que 
não seria agora que a guarda nacional não está nas 
mesmas condições, se tivéssemos de executar as idéas 
do nobre senador e fazer surgir repentinamente em 
tempo de guerra mais 260 alferes? 

Sexta limitação: elevar a seis o número de 
tenentes-generaes e a vinte o de brigadeiros. 

Quando tratei da emenda relativa ás quatro 
grandes divisões, apontei a difficuldade que eu achava 
para dar destino a estes novos officiaes-generaes; 
creação que exige um novo quadro do exército. O 
quadro actual eu disse que era um systema e expuz 
este systema do modo que me pareceu que é o 
verdadeiro; mas, com a organização proposta pelo 
nobre senador, 20 brigadeiros, 6 tenentes-generaes e 1 
marechal do exército, não sei como se ha de fazer a 
divisão da força de modo que cada um esteja no seu 
logar. 

Sétima limitação: da ampla autorização para a 
reorganização do exército: augmentar um major em 
cada regimento de cavallaria. E’ conseqüência da 
suppressão do posto de tenente-coronel; mas é uma 
providência restricta, applicavel sómente aos 
regimentos de cavallaria. 

Oitava limitação: restabelecimento dos 
camaradas e eliminação dos criados dos officiaes. 

Sr. presidente, o nobre senador pelo Piauhy, que 
tem parte na adopção da lei do alistamento militar, parte 
importante, a que estou certo o nobre senador não 
renuncia... 
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O SR. SILVEIRA LOBO: – Eu felizmente não 

tenho parte alguma e aguardo a opportunidade para 
tornar a exercer o meu direito de pedir a suspensão da 
lei. Esta lei arma o poder contra a nação. 

O SR. CORREIA: – Já se vê que o nobre 
senador por Minas não concorda com o nobre senador 
pelo Piauhy, e está bem explicado o por que o nobre 
senador não assignou as emendas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Talvez não fosse só por 
isto. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Ora, seria possível continuar 

aquella lei a produzir os salutares effeitos que os 
nobres senadores assignalaram já nesta discussão, 
quando trataram da affluencia de voluntários para o 
serviço do exército, se della desapparecer a disposição 
que liberta os filhos das famílias brasileiras, que forem 
sorteados, de irem servir como camaradas de officiaes, 
serviço igual ao de criados? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Já vê mais este lado 
máo da lei, este gérmen aristocrático. 

O SR. CORREIA: – Perdoe-me o nobre senador; 
isto não é gérmen aristocrático, é uma ressalva á 
dignidade do soldado. 

A pretenção democrática que quer reduzir o 
soldado a criado, esta sim é que é um embaraço para 
que a profissão das armas seja procurada 
voluntariamente pelos cidadãos brasileiros. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A razão de V. Ex. é 
que é aristocrática. 

O SR. CORREIA: – Não, senhor; isso está bem 
longe do meu pensamento. A lei extinguiu a classe dos 
cadetes: nas disposições anteriores mantinha-se essa 
classe, ou, se quizer, esse gérmen que o nobre senador 
qualifica de aristocrático; o que existe hoje é a 
igualdade nos direitos e deveres do soldado, que 
provoca o apparecimento de voluntários. 

Isto cessará se não for respeitado o conjuncto de 
medidas adoptadas na lei com aquelle fim. 

Ora, se o nobre senador acaba com a isenção do 
soldado ser camarada tem atacado na substância as 
disposições que incitam o cidadão a vir servir no 
exército. 

O SR. SARAIVA: – Desde que camarada quer 
dizer criado, está argumentando em regra; mas 
camarada é cousa diversa. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. sabe que esse era o 
facto; e não e fácil regularisar as cousas de modo que 
se tire ao soldado, chamado para camarada do official, 
a posição de criado. Ha de ser muito difficil ao nobre 
senador pelo Piauhy que, aliás, em seu discurso 
apresenta a idéa de organizar um regulamento que 
defina bem a posição de camarada, conseguir este fim. 
Por mais bem elaborado que esse regulamento fosse, o 
nobre senador veria que, na prática, o camarada teria 
funcções próprias de criado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Além de que haveria 
1,000 praças retiradas do serviço. 

UM SR. SENADOR: – Se continuam os 
camaradas a servir de criados, é abuso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Presentemente não ha 
camaradas. 

O SR. CORREIA: – Tenho feito, no que respeita 
ás conveniências do serviço militar, a analyse das 
limitações de caracter permanente que o nobre senador 
propõe na ampla autorização conferida ao governo para 
reorganizar o exército e alterar o quadro da 
officialidade. 

Vou agora occupar-me com as limitações de 
caracter transitório: a graduação dos marechaes de 
campo em tenentes-generaes, e a dos tenentes-
coronéis em coronéis. 

Sr. presidente, custei muito a descobrir o alcance 
desta medida, que é uma derrogação da lei de 
promoções do exército. Por esta lei, art. 11, § 2º, é 
prohibida a concessão da graduação, excepto ao official 
mais antigo de cada classe. O nobre senador alarga a 
concessão das graduações; se passar a idéa do nobre 
senador, teremos grande número de coronéis 
graduados e seis tenentes-generais graduados. 

Ora, o nobre senador não se occupou no seu 
discurso com a demonstração das vantagens desta 
modificação excepcional na lei de promoções. Creando 
o nobre senador a classe dos officiaes 
supranumerarios, que necessidade havia desta medida 
extraordinária, que importa uma concessão de honras? 
porque não podiam ficar esses officiaes, como ficam os 
tenentes e alferes, supprimidos? 

O nobre senador, supprime os 2os cirurgiões no 
corpo de saúde; supprime os tenentes no corpo de 
estado-maior de 1ª classe; supprime grande número de 
alferes; com estes não se occupa quanto á concessão 
de graduações; os alferes continuam a sel-o assim 
como os tenentes e 2os cirurgiões; mas os marechaes 
de campo, estes passam a tenentes-generaes 
graduados, e os tenentes-coronéis a coronéis 
graduados. Isto é uma desigualdade, para a qual não 
vejo razão, assim como não encontrei a que justifica a 
derrogação que o nobre senador propõe na lei de 
promoções do exército. 

Com a analyse destas medidas de natureza 
transitória que o nobre senador propõe, como limitação 
ao arbítrio conferido ao governo para reorganizar o 
exército, tenho completado as minhas observações 
acerca das emendas do nobre senador pelo que 
respeita ao serviço militar. 

Averigüemos agora o valor dessas emendas no 
que toca á economia dos dinheiros públicos. 

As reducções, umas são actuaes e outras 
remotas, como disse o nobre senador. 

Quaes são as reducções immediatas? A primeira 
é da despeza de 400:000$ que se faz com os criados 
dos officiaes do exército. 

Sr. presidente, se se pudesse effectuar esta 
reducção de despeza, sem perturbar em ponto 
essencial o systema da lei do alistamento militar, eu 
estaria prompto a concordar com o nobre senador. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. prestou um 
grande serviço; revelou mais uma perfídia da lei do Sr. 
Junqueira. 

 



148                                                             Annaes do Senado 
 
O SR. JUNQUEIRA: – Perfídia da lei minha? Eu 

não posso tolerar estas palavras senão como ditas sem 
intenção de me offender. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Referi-me á lei. 
O SR. CORREIA: – O nobre senador por Minas 

usa de expressões bem vehementes e injustas, porque, 
no caso de que se trata, seria difficil descobrir perfídia. 

Mas, como eu dizia, não é possível conseguir a 
reducção immediata de 400:000$ na despeza do 
ministério da guerra com a extincção dos criados dos 
officiaes, sem ir perturbar um grande serviço que hoje 
se acha em execução satisfatória. 

Nós desejamos quanto possível poupar á 
população o vexame do recrutamento e o do sorteio, 
que não deixa de sel-o, embora menor. Vamos 
conseguindo que voluntários concorram ao exército, e 
entendemos que para isto contribue o facto de não 
occupar-se o soldado brasileiro com o mister que antes 
desempenhavam os camaradas. Porque havemos de 
tocar em um ponto de tanto alcance? 

Portanto, essa reducção immediata de despeza, 
que o nobre senador deseja fazer, pensamento que eu 
estimaria poder acompanhar, essa reducção é de tal 
ordem, entende com serviço tão importante, que não 
ouso aceital-a, por maior que seja o meu desejo de 
reduzir as despezas públicas para evitar o desequilíbrio 
entre a receita e a despeza do Estado, como tanto 
importa ao desenvolvimento do Brasil. 

Outra reducção immediata é a que resulta da 
suppressão dos arsenaes. 

O nobre senador redigiu sua emenda de modo 
que difficulta a intelligencia della, S. Ex. disse: 

Fica o governo autorizado a reorganizar os 
arsenaes de guerra, reduzindo-os a um só na Côrte... 

Como é possível reorganizar arsenaes se não 
subsiste senão um? O que o nobre senador faz é 
extinguir os do Pará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e Matto Grosso. 

Entretanto o nobre senador tinha começado por 
dizer que a autorização era para reorganizar arsenaes. 
Parece-me com effeito que S. Ex. não desejava 
supprimir o de Matto Grosso; e, se não, attenda V. Ex., 
Sr. presidente, para as palavras do nobre senador 
proferidas hontem e publicadas no Diário de hoje: 

Se havemos de fazer uma despeza de 240:000$ 
com este ramo de serviço tão mal organizado, tão mal 
montado, supprima-se; disto resulta economia e o 
serviço não soffre, antes póde-se melhorar 
consideravelmente, porque então o arsenal da Côrte 
tomará outras proporções, e se concentrará o serviço 
neste arsenal, conservando-se apenas o de Matto 
Grosso, que é província remota, que não póde receber 
os auxílios, os fornecimentos necessários, dando-se a 
este arsenal maiores proporções. 

Eis aqui porque eu quiz enxergar nas primeiras 
palavras do additivo proposto pelo nobre senador, que 
S. Ex. não queria conservar só o arsenal de guerra da 
Côrte, e por isso disse – reorganizar os arsenaes de 
guerra. 

E tanto o nobre senador tinha em mente 
conservar o de Matto Grosso, que hontem o declarou 
expressamente. Não sei, pois, como no seu additivo 
accrescentou: – reduzindo-os a um só, o da Côrte. 

Mas as mesmas razões que se dão para 
conservar o arsenal de Matto Grosso dão-se, a meu 
ver, para conservar o de algumas outras províncias. 

Esta questão, Sr. presidente, de reorganização 
dos arsenaes não póde ser apreciada sómente pelo 
lado financeiro; deve ser apreciada também á luz de 
considerações políticas. Ha interesses políticos que 
devem ser consultados antes de se resolver a 
suppressão dos arsenaes. 

Demais, a reducção que o nobre senador propõe 
não é tão grande como S. Ex. suppõe, não importa na 
quantia que elle indica; porque, se o nobre senador 
supprime várias officinas, não supprime, nem póde 
supprimir a despeza com a mão de obra. Alguém ha de 
preparar os productos de que os arsenaes necessitam; 
se isto não se fizer nas officinas do arsenal, ha de 
fazer-se fóra, e resta ver se se pagará menos ou mais; 
só verificado isto é que se reconhecerá se dá-se 
augmento ou reducção de despeza. 

Estas são as reducções immediatas de despeza, 
no caso de serem aceitas as emendas do nobre 
senador. As outras só se podem realizar remotamente, 
como disse S. Ex., e são as seguintes: as que resultam 
da suppressão dos postos de marechal de campo, de 
tenentes-coronéis, de 1os tenentes do corpo do estado-
maior de 1ª classe, de 260 alferes dos corpos 
arregimentados em tempo de paz, e de 94 2os cirurgiões 
do corpo de saúde. 

Como o senado facilmente comprehende, esta 
despeza não desapparecerá, porquanto os officiaes hão 
de passar para a classe supranumeraria que o nobre 
senador crêa. 

No seu discurso o nobre senador enumerou 
entre as reducções immediatas a que resulta da 
suppressão dos 2os cirurgiões do corpo de saúde. 

Não careço dizer ao senado que semelhante 
reducção immediata não se dará. A constituição dispõe, 
no art. 149, que os officiaes do exército e armada não 
podem ser privados de suas patentes senão por 
sentença proferida em juízo competente. Ora, sendo os 
2os cirurgiões officiaes de patente, como fazel-os 
desapparecer por outro meio que não aquelle indicado 
pela constituição? E, pois, elles continuarão, não 
havendo assim reducção immediata de despeza. 

Ao passo, Sr. presidente, que estas reducções 
não são para já, outras emendas do nobre senador 
importam accrescimo immediato e inevitável de 
despeza, e são estas: dous novos tenentes-generais 
com os quaes S. Ex. affirma que se gastarão 25:112$; 4 
brigadeiros, com os quaes diz S. Ex. que se gastarão 
26:712$; 1 major em cada regimento, com os quaes diz 
S. Ex. que se despenderão 18:510$. Eis aqui, pois, um 
augmento immediato de despeza calculado pelo nobre 
senador em 70:334$000. 

Mas não é somente este o accrescimo 
immediato, ainda ha outros não calculados por S. Ex. 

Tem-se de augmentar a despeza: com os quatro 
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grandes estados-maiores que o nobre senador torna 
indispensáveis desde que crea quatro grandes divisões 
do exército, e com o commando dos regimentos e 
batalhões por coronéis, porque, quando esse 
commando é entregue a tenentes-coronéis a despeza é 
menor. 

Outra despeza immediata é a que resultará das 
promoções, que serão inevitáveis, se as emendas do 
nobre senador forem convertidas em lei. Cream-se 4 
brigadeiros; o que significa 4 novos coronéis, e como o 
número de majores, também augmenta, a promoção 
nos postos inferiores é mais considerável. 

A promoção não pode ser evitada, porque o 
nobre senador, felizmente, não altera o princípio de que 
o accesso é gradual; os brigadeiros hão de sahir da 
classe dos coronéis. 

Eis mais uma despeza immediata que resultará 
da adopção das emendas do nobre senador. 

Vê, pois, o senado que nem mesmo pelo lado da 
economia as emendas do nobre senador devem ser 
aceitas sem maior exame. 

Queixou-se o nobre senador de que a maioria 
desta casa quizesse rejeitar sem exame, sem estudo, 
por vício de origem, as suas emendas. Mas como 
poderíamos, sem exame, sem estudo, adoptar 
emendas tão complexas, abrangendo tantos pontos de 
organização do serviço militar? Se sem exame não 
devemos rejeitar as emendas, também não é possível 
que as aceitemos sem estudo. Se S. Ex. levou muito 
tempo em medital-as e formulal-as, ha de permittir que 
nós de repente não as abracemos. 

Creio, Sr. presidente, ter demonstrado ao nobre 
senador pelo Piauhy que dediquei a suas emendas a 
mais rigorosa attenção, e com o espírito preparado pela 
autoridade que reconheço em S. Ex. 

Se acaso as observações que tenho feito não 
representam com toda a exactidão a verdade, espero 
que o nobre senador e os honrados membros da 
opposição que também assignaram as emendas 
reconhecerão que procedi como quem desejava formar 
juízo seguro sobre esta matéria para dar o voto que 
fosse mais conveniente. 

O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, se eu 
precisasse de mais alguma prova da falta de 
sinceridade da parte do governo e dos que o defendem 
com relação ás emendas que tive a imprudência de 
offerecer e submetter á consideração do senado, o 
discurso do nobre senador seria uma prova sufficiente. 

O SR. CORREIA: – De falta de sinceridade? 
O SR. PARANAGUÁ: – Sim, falta de 

sinceridade. Não desejo dirigir offensa a nenhum dos 
meus honrados collegas: se os nobres senadores 
entendem que desta expressão possa resultar a mais 
remota offensa a qualquer dos honrados membros, a 
quem procuro manifestar toda a minha consideração, 
não duvidarei retirar a expressão. 

Eu disse falta de sinceridade, porque, quando 
por parte do governo se apresenta a idéa de adiamento 
para que as emendas e additivos sejam estudados 
convenientemente, é para admirar que houvesse 

quem, sahindo da esphera das considerações geraes, 
entrasse em um exame minucioso a respeito de cada 
uma dessas emendas e se pronunciasse desde logo 
contra ellas, julgando que nellas nada ha que 
aproveitar. Se o governo, cujo pensamento os nobres 
senadores defendem, não quer os additivos, fora 
melhor que assumisse uma posição mais franca, 
rejeitando-os logo. Nem haveria offensa. Eu apresentei 
aquillo que entendi poder trazer alguma vantagem, 
quando se annunciou ao paiz um grande déficit, sem 
desorganizar o serviço, sem prejudical-o de modo 
algum. 

O SR. CORREIA: – Mas V. Ex. fundamentou as 
suas emendas. 

O SR. PARANAGUA’: – Se essas emendas 
desorganizam o serviço, se não trazem a economia 
pretendida, então institua-se debate largo e franco, 
como fez o nobre senador e como anteriormente o 
fizera o nobre relator da commissão de marinha e 
guerra. Se o governo quer que se rejeite as emendas, 
para que o expediente de envial-as á commissão? A 
esse respeito é que digo que parece haver pouca 
sinceridade em offerecer-se requerimentos de 
adiamento. 

E, demais, não sei para onde me volte: se deva 
responder aos amigos do governo, que condemnam 
previamente as minhas idéas, que as analysam 
minuciosamente e concluem pelo adiamento; ou se ao 
nobre senador por Goyaz, que, ao meu ver, presta ao 
governo serviço mais relevante com a franqueza própria 
do seu caracter. 

O nobre senador por Goyaz não é praça do 
regimento, é atirador franco: aponta a sua arma para 
estes bancos, onde já poucos restam que tratem de 
defender os direitos do povo e propugnar pela 
economia, em uma época em que o déficit se annuncia 
com tanta solemnidade. 

O nobre senador procura desembaraçar o 
caminho que ha de aproveitar ao governo para passar 
com o seu carro triumphante. Eis um serviço ao 
governo e serviço real! Ao passo que o nobre senador 
nos exprobra a nossa posição nesta casa por não 
fazermos uma opposição como elle entende, se 
pronúncia de modo que redunda em agrado e 
contentamento do ministério. E, entretanto, é o nobre 
senador quem pergunta pelo protocollo dos ajustes 
entre mim e o nobre ministro da guerra a respeito do 
destino que vão ter essas emendas, essas emendas 
que o nobre senador combateu vivamente, prestando 
assim um serviço ao governo! 

Eu não occupo uma posição falsa, nem me 
aparto de meu posto; não offereci ao governo uma 
autorização amplíssima, como se afigurou ao nobre 
senador, nem lhe conferi poderes discricionários. O 
nobre senador no seu intuito de regenerar o systema 
representativo póde ir ao ponto de não conceder ao 
governo autorização alguma, mas a que eu apresentei 
foi limitada e contém restricções que o nobre senador 
tratou de amesquinhar, considerando-as sem nenhum 
valor. 

Porque a maior parte dessas emendas não 
contém quasi autorização, é que o governo não as 
quer; é por isso que não as querem os nobres 
senadores 
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que sustentam a proposta tal qual veio da outra 
câmara; e é isto que me adverte, me convence de que 
conservei-me na minha posição, nem dei ao governo 
essa dictadura que o nobre senador por Goyaz 
enxergou. As limitações acabam de ser analysadas 
minuciosamente pelo nobre senador pelo Paraná, que 
mostrou um estudo acurado sobre a matéria. S. Ex. 
entrou na analyse de cada uma dessas restricções, 
mostrando em que ellas prejudicam ao serviço público. 
Portanto essas restricções e limitações sempre 
significam alguma cousa, que não quiz enxergar o 
nobre senador por Goyaz, o qual olhou com tão má 
vontade para o humilde trabalho que tive a imprudência 
de offerecer ao senado. 

O único serviço que prestei ao governo foi 
produzir esta diversão: em vez de ser chamado a 
contas o nobre ministro da guerra, eu é que estou na 
posição de defender e sustentar as emendas que 
apresentei. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não devia V. 
Ex. fazer o papel de ministro; essa emenda é de 
ministro. 

O SR. PARANAGUÁ: – O nobre senador pela 
província do Paraná impugnou as minhas emendas 
vivamente; signal é que ellas cerceiam a acção do 
ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não ha tal. Em 
vez de restringir da acção de mais. 

O SR. SARAIVA: – Pelo contrário, restringe a 
acção. 

O SR. PARANAGUÁ: – As emendas que 
offereci restringem... 

O SR. SARAIVA: – E muito. 
O SR. PARANAGUÁ: – ...a esphera de acção 

do governo; a reforma que se lhe prescreve é uma 
incumbência que se lhe dá debaixo de certas e 
determinadas regras. 

Mesmo nessa primeira autorização, que o nobre 
senador por Goyaz leu isoladamente, prescindindo dos 
números seguintes, em que as limitações vem 
individualmente expressadas, ha uma limitação. 

Achou o nobre senador por Goyaz que a 
distribuição da força em quatro grandes divisões era 
uma autorização ampla, que se dava ao governo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle já tem 
autorização para dividir a força como quizer. 

O SR. PARANAGUÁ: – Se o governo tem 
autorização para dividir a força como quizer, se póde 
espalhal-a por todas as províncias do Império, não é 
muito que a concentre em certas e determinadas 
províncias; por conseguinte, esse poder que já tinha o 
ministro, que era um direito, hoje passa a ser um dever, 
mas restricto a certos e determinados termos. Dá-se-
lhe faculdade de apreciar e attender ás conveniências 
do serviço e foi por isso que eu disse – como entender 
mais conveniente –, porque não era possível que em 
uma emenda se determinasse a séde e a extensão dos 
districtos militares; é um negócio meramente 
administrativo, 

e o governo é o mais competente para apreciar a 
extensão e determinar a séde dos respectivos 
commandos. 

E aqui vae respondida a objecção do nobre 
senador pelo Paraná, quando imputou-me o ter 
sacrificado as conveniências do serviço ao desejo de 
symetria e igualdade na distribuição de forças: na 
minha emenda não ha isto. Aquellas conveniências não 
são sacrificadas, desde que deixei a distribuição da 
força a juízo do governo; a elle compete, também 
assignar o limite da circumscripção e o número, 
conforme as exigências do serviço. Não ha, portanto, 
nessa symetria sacrifício algum das conveniências do 
serviço público, nem se determinou que as divisões 
contenham um número igual de praças. 

Entendeu o nobre senador que havia uma falta, 
que era uma restricção, e vem a ser fazer dependentes 
essas emendas da approvação do corpo legislativo. Eu 
não duvidaria concordar nisso com o nobre senador. 
Se S. Ex., em vez de condemnar todas as emendas, 
houvesse offerecido uma nesse sentido, eu de bom 
grado lhe prestaria o meu voto. 

Ainda tratando da primeira emenda que 
concerne á distribuição da força em quatro grandes 
divisões, disse o nobre senador que desta maneira se 
desguarneceriam províncias onde a força pública podia 
ser necessária. 

Está isto respondido. Desde que essa 
distribuição fica ao arbítrio do governo, naturalmente 
elle escolherá para cada uma dessas divisões o ponto 
do Império em que o serviço se possa fazer em 
melhores condições. Estabelecidos os limites da 
circumscripção, não era muito que, se em algum ponto 
houvesse necessidade urgente do serviço, para esse 
ponto partisse uma força, dada essa emergência. 

Quanto ao serviço de polícia, insisto ainda nas 
idéas que tenho defendido. A força de linha não é 
destinada para esse fim. Semelhante serviço pelo acto 
addicional incumbe as províncias e ellas devem 
collocar-se em posição de poder desempenhar tal 
dever. Foi para isto que já se lhes concedeu, na 
distribuição da renda, uma certa quota que, se não fôr 
sufficiente, devemos ampliar. 

O que é preciso é que a força de linha se 
restrinja aos seus misteres, ás suas funcções próprias, 
que não se distraia em serviços de polícia, para que 
possa receber a necessária instrucção e ter a precisa 
mobilidade, de sorte que em uma emergência dada se 
conte com a força já organizada, como ella deve ser. 

As suppressões que apresentei, diz o nobre 
senador pela província do Paraná, são simplesmente 
nominaes, porque, uma vez que o serviço se deve 
fazer, será pelos mesmos indivíduos com outra 
denominação. Assim, apontou o nobre senador a 
suppressão do estado-maior de 2ª classe. 

Queria o nobre senador, portanto, que eu 
apresentasse um quadro completo e um 
desenvolvimento do serviço com todas as suas 
particularidades. 

Isto é o que eu não podia fazer, apresentando 
um trabalho nestes termos, porque não é mesmo 
próprio do corpo legislativo entrar em todos estes 
detalhes do serviço. Estabelecidas as balisas, as 
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regras para conter a acção do executivo, entendo que 
não posso ser argüido por não apresentar logo o 
quadro completo, afim de ser submettido á sua 
approvação. Isto não incumbe ao legislador! E se estas 
emendas restrictas ás proporções que offereci á mesa 
teem suscitado um tão grande debate, o que não diria o 
nobre senador se eu apresentasse um quadro completo 
do exército e da distribuição dos differentes serviços 
para submettel-o ao exame e approvação do senado? 

Tratei de supprimir certos postos na hierarchia 
militar, mostrando que elles não tinham razão de ser, 
porque o serviço podia igualmente ser feito por outras 
classes, que figuravam no quadro. Por exemplo, no 
estado-maior-general supprimindo a classe dos 
marechaes, provei que elles não tinham funcção 
diversa daquella que incumbe aos tenentes-generaes 
que em todos os exércitos dos paizes civilisados havia 
três classes de officiaes-generaes, conforme as 
grandes fracções tácticas, em que se póde dividir a 
força pública, isto é, generaes do exército, generaes de 
divisão e generaes de brigada, e que entretanto nós 
tínhamos quatro classes. Uma destas me parece que 
póde ser supprimida. Se não for a dos tenentes-
generaes será outra qualquer, mas deve corresponder 
a estas divisões tácticas de maneira que se possa pôr a 
força em movimento e administrar-se 
convenientemente. Isto não é uma novidade; assim 
existe em todos os paizes generaes do exército, 
generaes de divisão e generaes de brigada. 

Não tenho predilecção por esta ou por aquella 
classe. Se o nobre senador entende que em vez dos 
marechaes de campo, deverão de preferência ser 
supprimidos os tenentes-generaes, póde formular 
qualquer emenda neste sentido, e isto será objecto de 
estudo e de exame. Ma o que é corrente é que são três 
classes de officiaes generaes conforme a subdivisão da 
força pública, para que elle possa corresponder ao fim 
de sua instituição. O serviço se ha de fazer, mas póde 
ser desempenhado por aquellas classes que teem 
funcções similares. Uma vez que eu mostre que ha uma 
classe que não tem funcções distinctas, é claro que 
esta deve desapparece. 

Ha, porém, um augmento de despeza, que é o 
que resulta de prompto; a economia é remota: mas isto 
não é razão para que não se regularise este serviço, e 
este augmento de despeza é compensado por outras 
suppressões que apresento. Assim mesmo no estado-
maior-general, haveria de prompto a suppressão dos 
dous marechaes que passassem a occupar o posto 
immediatamente superior com a creação dos dous 
tenentes-generaes; ficariam ipso facto supprimidos os 
dous marechaes de campo promovidos, os quaes 
desappareceriam do quadro; e os outros iriam 
desapparecendo successivamente no correr dos annos. 
Nem todas as reformas produzem promptamente os 
seus resultados: alguns são immediatos e outros só se 
operam com a marcham lenta do tempo. Assim são 
todas as reformas, e é por isto que se acautelam os 
seus effeitos e se tomam medidas e providências 
provisórias. 

A outro limitação, quanto a refundirem-se os 
corpos scientificos, não foi de todo o ponto 

impugnada pelo nobre senador. Julgou que alguma 
utilidade podia haver, e que era conveniente que a 
commissão apresentasse alguma cousa neste sentido, 
que a concentração do serviço, refundidos os três 
corpos especiaes com duas secções, uma do estado 
maior de 1a classe e outra da secção technica, 
composta do estado maior de artilharia e do corpo de 
engenheiros, podia trazer em resultado algum 
melhoramento. E’ sempre uma concessão que faz o 
nobre senador. 

Impugnou a quinta limitação, que diz respeito á 
suppressão do posto de 2o cirurgião, e estranhou que 
eu tentasse reduzir o corpo de saúde sem apresentar 
uma providência que acautelasse o effeito de uma 
suppressão em tamanha escala; que o serviço deve-se 
fazer e não era possível que elle fosse desempenhado 
pelos officiaes dos postos superiores, que eram os 
únicos exceptuados. Mas, quando tratei de justificar 
esta emenda, declarei que, só em um corpo aqui na 
Côrte, constava-me haver seis ou sete cirurgiões para 
dar baixa ás praças, que teem de ir ao hospital, cousa 
que pode trazer o official do dia, e que, portanto, se 
estes seis ou sete officiaes do corpo de saúde fossem 
servir nas enfermarias ou no hospital, grande economia 
se podia fazer. Talvez que a reducção não possa ser 
tamanha; mas sobre isto é que o nobre senador ou o 
honrado ministro da guerra poderiam dar a sua opinião 
e exigir uma ampliação além do número que precisei. 

O que é certo é que no estado actual, não só 
deste corpo como de outros, a nossa officialidade não 
está em proporção com a força do exército e que os 
córtes que apresento, e que não constituem limitação 
no conceito aliás muito respeitável do nobre senador 
por Goyaz, dão em resultado a suppressão de 
quatrocentos e oitenta e tantos officiaes, havendo 
apenas o accrescimo de onze officiaes, que era o que 
apontava o nobre senador por Goyaz como boa 
limitação. Mas o nobre senador, que assim considerava 
as minhas emendas, não teve a bondade de as encarar 
pelo lado das suppressões, suppressões que importam 
em quatrocentos e oitenta e tantos officiaes. Póde ser 
que haja nisto algum excesso; incumbe ao nobre 
ministro demonstral-o, exigir que o córte não se faça em 
tamanha proporção; é uma base que offereço. Se isto 
póde de qualquer fórma prejudicar ao serviço público, o 
nobre ministro indicará até onde podemos chegar, 
fazendo taes suppressões ou córtes em abono das 
economias que reclama o equilíbrio do orçamento. 

Portanto, proponho a suppressão do posto de 2os 

cirurgiões, indiquei um meio de acautelar a falta que 
elle póde porventura fazer; era restringil-os ou chamal-
os ao exercício de sua profissão nos hospitaes e nas 
enfermarias; não haver esse luxo de cirurgiões nos 
corpos para declarar simplesmente que os soldados 
estavam doentes e deviam tratar-se. Se nos batalhões 
existissem enfermarias, então sim; o facultativo ligado 
ao batalhão seria, por assim dizer, um médico de 
família; conhecendo os soldados, conheceria melhor 
suas enfermidades, poder-lhes-ia applicar os 
medicamentos convenientes. Mas não 
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havendo estas enfermarias, para que tantos cirurgiões 
simplesmente exercendo a funcção de declarar que o 
individuo póde ter baixa para o hospital? Esta funcção 
póde ser desempenhada pelo official do dia. 

Depois de fallar o nobre senador das limitações 
definitivas, que são aquellas que acabo de referir, 
sustentando-as, fallou também sobre as limitações 
provisórias: disse que as graduações que se davam aos 
marechaes de campos e aos tenentes-coronéis 
importavam uma derrogação da lei de promoções. 
Seguramente; todas essas autorizações com as 
limitações que apresentei, envolvem uma derrogação 
do estado actual, da lei ou dos decretos do governo, 
isto é, decretos que foram expedidos em virtude de 
autorização legislativa. Não agrada isto ao nobre 
senador por Goyaz, mas assim é que se tem legislado. 
Não me consta que tenha sahido do corpo legislativo 
uma lei de organização do exército; foram dadas 
differentes autorizações e por diversas vezes com mais 
ou menos limitações, de que o governo usou, 
publicando os seus trabalhos e modificando os, se para 
isso tem sido autorizado em resoluções subseqüentes. 

E' assim que temos o decreto n. 782 de 19 de 
Abril de 1851 organizando o quadro do exército, o 
decreto n. 3,522 do 1º de Outubro de 1865, o decreto n. 
4,572 de 12 de Agosto de 1870, o decreto n. 5.596 de 
15 de Abril de 1874 e os decretos ns. 5,673 e 5,679 de 
27 de Julho de 1874. Todos estes decretos, 
concernentes á organização do exército e á alteração 
dos quadros, teem sido expedidos pelo governo em 
virtude de autorizações com mais ou menos limitações. 
Não ha, portanto, que estranhar no modo como formulei 
as emendas, apresentando talvez um maior número de 
limitações e estabelecendo regras que o governo deve 
observar na reorganização do exército. 

Assim, não ha que admirar se as limitações 
provisórias, como as outras que se acham nas minhas 
emendas, envolvem uma derrogação da lei. Se fosse 
para execução da mesma lei, era inútil offerecel-as. 
Ellas envolvem uma derrogação, e derrogação que se 
justifica por circumstancias particulares, quando se trata 
de passar de um estado a outro, attendendo-se a 
interesses que não devem ser sacrificados ou que 
deveriam ser de alguma fórma amparados; e tanto mais 
quanto dessa providência não resulta augmento de 
despeza; são honras que se concedem a esses 
officiaes, attendendo-se a que elles vão, com effeito 
soffrer alguma demora nas suas promoções. Uma vez 
que elles não puderam passar prompto a effectivos, 
como poderiam passar alguns, se não fosse o estado 
de cousas que a emenda iria crear, era conveniente 
que se lhes désse alguma compensação, offerecendo-
se-lhes graduação, embora nos apartássemos do 
systema da lei vigente. Mas aparta-se quem se póde 
apartar; derroga a lei quem o póde fazer. 

Considerou o nobre senador as limitações com 
relação ao serviço e também com relação á economia, 
dizendo que não resulta tal economia. Mas só não 
resultará economia, conforme a opinião dos nobres 
senadores, se forem rejeitadas as emendas 

em que essas reducções são propostas, ou se as 
providências que peço não forem aceitas. 

O nobre senador não quer, por exemplo, o 
restabelecimento do serviço dos camaradas. E' uma 
economia que desapparece; mas, se for mantida a 
minha emenda, é uma reducção de 400:000$000. 

A economia da suppressão dos alferes não se 
fará sentir de prompto, porque não se rebaixam nem se 
demittem os actuaes; mas nas promoções ha de se 
attender á disposição da lei nova. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pela 
autorização elles hão de ficar addidos, vencendo soldo. 

O SR. PARANAGUÁ: – Elles passarão para a 
classe dos supranumerários, mas as promoções se 
fazem todos os dias e elles irão então occupar os 
postos que lhes competirem na classe immediata, 
preenchendo as vagas que se derem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto não é 
matéria para lei annua... 

O SR. ZACARIAS: – E' uma disposição 
permanente. 

O SR. PARANAGUA’: – E' uma disposição 
permanente, que tende a produzir o seu effeito na série 
dos tempos, e, se não produz logo todo o seu effeito, 
grande parte delle ha de se fazer sentir. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – No orçamento 
não se póde reduzir isto; a economia é nominal. 

O SR. PARANAGUA’: – Nem por isso é menos 
real a economia, e a reducção da despeza se ha de dar 
desde logo, se forem mantidas as minhas emendas, 
como, por exemplo, as que dizem respeito ao 
restabelecimento dos arsenaes... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pela 
suppressão dos arsenaes eu voto. 

O SR. PARANAGUÁ: – ...e de alguns postos do 
exército, desses quatrocentos e oitenta e tantos postos 
que supprimo, pois que nem todos elles estão 
preenchidos e, portanto, não se segue que todos esses 
officiaes tenham de passar para a classe dos 
supranumerarios, onde continuariam a perceber os 
seus vencimentos. A economia, pois, se fará sentir 
immediatamente e irá se manifestando depois pelo 
accesso, pelo preenchimento dos postos que forem 
vagando. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dez ou 20:000$ 
por anno. 

O SR. PARANAGUÁ: – Muito mais. 
Fallou o nobre senador no augmento que 

resultava immediatamente de alguma dessas emendas. 
Eu não desconheço que, com a distribuição da força em 
quatro divisões, algum augmento deve haver... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muito. 
O SR. PARANAGUÁ: – ...mas tanto o nobre 

senador pela província de Goyaz como o nobre senador 
pela província do Paraná devem se lembrar de que o 
estabelecimento das forças em quatro grandes divisões 
tende a dar, como consequência necessária, 
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a economia da despeza que se faz com o commando 
das armas e com as differentes commissões que se 
dão a officiaes generaes para o exame e inspecção de 
corpos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto ha de se 
fazer sempre. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mas essa inspecção 
será feita na respectiva circumscripção por officiaes que 
a ella pertençam; não será preciso enviar officiaes 
daqui para inspeccionarem corpos da circumscripção 
do Pará ou Amazonas, Rio Grande do Sul, etc. Essa 
despeza no orçamento não é pequena. 

Portanto a economia que haverá, se adoptar-se 
o additivo, a que resulta da desnecessidade dos 
commandos das armas e de seus respectivos estados 
maiores, dá sufficientemente, e ainda alguma cousa 
deve restar, para a organização dos commandos das 
quatro divisões. Conseqüentemente, essa despeza 
immediata que quiz enxergar o nobre senador como 
resultante das emendas offerecidas é sobejamente 
compensada pelas outras providências, que nas 
mesmas emendas se contém. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com a 
suppressão do commando das armas, não. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mas não é só isto; 
supprime-se também certo número de officiaes, os 
tenentes de estado-maior de 1ª classe, etc. 

Creio ter demonstrado que não concedi ao 
governo uma autorização tão ampla, como se affigurou 
ao nobre senador por Goyaz; que essas limitações que 
foram tão vivamente impugnadas pelo nobre senador 
pelo Paraná não prejudicam ao serviço público; que as 
economias allegadas são reaes e hão de apparecer, 
umas já e outras em época mais ou menos remota; que 
as despezas resultantes de algumas das providências 
são compensadas pelas economias, que o serviço 
assim desempenhado ha de trazer; que tratei, ainda 
mais, de acautelar o effeito das medidas que iniciei nas 
minhas emendas e, se a lei é derrogada nesta parte, o 
é por quem o póde fazer, pelo corpo legislativo. 

Me parece, porém, como disse, que, se o 
governo e a maioria que o apóia, estão dispostos a 
rejeitar essas emendas, o alvitre proposto pelo nobre 
senador, membro da commissão de marinha e guerra, é 
completamente dispensável. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com isto 
concordo eu. 

O SR. PARANAGUÁ: – Será melhor adoptar... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O fusilamento. 
O SR. PARANAGUÁ: – ...o fusilamento que 

propõe o nobre senador por Goyaz, que, não sendo 
praça do regimento, assumiu o papel de franco atirador 
e, estando em uma posição de hostilidade contra o 
gabinete, acabou prestando-lhe o maior serviço, 
marchando na vanguarda daquelles que o defendem, 
porque o governo não quer as emendas e o nobre 
senador foi quem as atacou com mais esforço e com 
mais denodo.  

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por outros 
princípios. 

O SR. PARANAGUA’: – Por outros princípios; 
mas o governo deve agradecer ao nobre senador o ter 
tomado a palavra nesta discussão em defesa do 
pensamento do gabinete, cujos amigos podem se 
enfileirar ao lado do nobre senador nesta questão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não ha perigo 
disto. 

O SR. PARANAGUA’: – Ficamos nós na posição 
de vencidos; não esperávamos outra cousa e estamos 
satisfeitos com ella, porque cumprimos o nosso dever. 
(Muito bem, muito bem) 

O Sr. Zacarias diz que o nobre senador por 
Goyaz proferiu hontem um extenso discurso sobre esta 
matéria, discurso que póde ser dividido em duas partes: 
na primeira combateu S. Ex. as autorizações e na 
segunda fez um protesto contra a asserção contida em 
um aparte do nobre senador pelo Piauhy. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não toquei neste ponto, 
por saber que V. Ex. tinha de fallar. 

O Sr. Zacarias tomou a palavra principalmente 
para desfazer a má impressão que revelou o nobre 
senador por Goyaz ter sentido ao ouvir que o nobre 
duque tinha reorganizado o exército. 

Não tomará tempo ao senado, respondendo a 
primeira parte do discurso do nobre senador relativa ás 
autorizações. Quando vários membros da opposição 
subscreveram as emendas do honrado senador pela 
província do Piauhy, tinha certeza de achar contra si o 
nobre senador por Goyaz, porque tem pleno 
conhecimento do systema de S. Ex.; S. Ex. é radical, e 
hontem declarou que a raiz estava nas autorizações, as 
quaes envolvem degeneração do systema, porque o 
legislador abandona as suas attribuições ao governo. 
Assim o nobre senador está em seu direito perfeito, 
batendo em todos os sentidos as autorizações, nem 
adiantou nada ao que o orador sabe que S. Ex. sempre 
diz a respeito do assumpto. 

No que toca ás autorizações, o orador fará uma 
pergunta ao nobre ministro da guerra: deu S. Ex. seu 
assenso ao requerimento do nobre relator da 
commissão de marinha e guerra, solicitando que o 
additivo, em todas as suas partes, vá á commissão? 

(O Sr. Duque de Caxias faz signal affirmativo.) 
Se é sincero isso da parte do nobre ministro, 

como crê, não ha por ora enterro a fazer. 
E o orador, que estava disposto, por parte da 

opposição, a pedir á maioria que cedesse uma argola 
ao franco atirador, vê que as exéquias se hão de fazer 
depois. E' questão de tempo. 

A resposta, portanto, vae cingir-se á 2ª parte do 
discurso do nobre senador por Goyaz, quando de certo 
modo quiz comprometter ao orador e ao seu collega 
pela província do Piauhy com os generaes e mais 
officiaes que estavam no Paraguay, suppondo que 
consideravam o exército como um bando 
desorganizado. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nunca tive 

intenção de comprometter ninguém. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador pelo 

Piauhy, que teve tamanha parte nos negócios da 
guerra, estava habilitadissimo para explicar hoje esse 
ponto, mas o orador a pedio-lhe que lhe deixasse a 
tarefa: é o orador aquelle que mais vezes tem tratado 
na imprensa e no parlamento do nobre Duque de 
Caxias com respeito á guerra do Paraguay, assumindo 
a responsabilidade de suas asserções. 

O nobre senador pelo Piauhy apoiou com toda a 
razão ao orador, quando dizia que o nobre Duque de 
Caxias prestara serviços relevantissimos, e que 
reorganizara o exército. 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre senador por 

Goyaz, que é seu collega de opposição, exceptuando 
só a raiz, poz isto em dúvida... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. 
O SR. ZACARIAS: – ...e allegou as suas viagens 

ao Paraguay. Mas o orador e o seu nobre collega, ex-
ministro da guerra daquelle tempo, que não sahiram da 
Côrte, conheciam, não o obstante, muito bem só 
negócios... 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...e estavam talvez mais 

certos das causas dos acontecimentos do que o 
viajante. O viajante vae recebendo impressões de toda 
a ordem, impressões políticas, impressões poéticas, 
etc. Mas aquelles que, no centro do Império, lidavam 
dia e noute no desempenho dos seus deveres, 
fornecendo meios de guerra aos generaes, procurando 
harmonisal-os, esforçando-se por extrahir de nossos 
homens de guerra todo o serviço que podiam dar o seu 
talento e capacidade, esses tinham melhores noções do 
objecto do que o nobre senador viajando. O orador vae 
dar a prova. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos a isso. 
O Sr. Zacarias precisa fallar com o rigor da 

verdade histórica. 
Em 22 de Setembro de 1866 deu-se o revez ou 

operação mallograda de Curupaity. Este facto era 
importante, era de grande alcance. Dias depois o 
General Flores, por motivos de serviço da república de 
que era presidente, retirou-se. Entre os nossos 
generaes, de patente igual, notou-se uma certa 
divergência. Ninguém tem o direito de exigir do orador a 
franca exposição da divergência e de seus prováveis 
resultados, mas houve divergências, como o próprio 
nobre senador de Goyaz reconhece. S. Ex. sabe que o 
revez de Curupaity como que paralysara as operações 
de guerra, e que a retirada do General Flores podia ser 
contagiosa. 

Foi nesta conjunctura que o governo, sciente não 
só do desastre como da discórdia entre os generaes, 
tratou de melhorar o estado de cousas, nomeando o 
nobre Duque de Caxias para ir para o Paraguay. S. Ex. 
partiu sem perda de tempo. Sua patente e sua posição 
na Córte e no exército asseguravam-lhe direito á 
obediência completa dos generaes; 

entre estes e o novo chefe não podia haver divergência 
e não houve. Logo, só por este facto, o Sr. Duque de 
Caxias prestou um relevantissimo serviço (apoiados), 
porque fez calar a discórdia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Chegou a 
tempo. 

O SR. ZACARIAS: – Está visto. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Chegou a 

tempo. 
O SR. ZACARIAS: – Pois bem, chegou a tempo 

e antes que a discórdia se manifestasse de um modo 
irremediável. Foi S. Ex. nomeado por diversas razões, 
sendo a indicada por certo muito importante, e ninguém 
deixará de reconhecer que interessava altamente á 
organização das forças brasileiras no theatro da guerra. 

Mas ha outro motivo, que passa a expender, e 
diz essencialmente respeito á reorganização. Os 
generaes estavam alli sobre si; havia o commandante 
do 1º corpo, o commandante do 2º corpo e o 
commandante da esquadra, três elementos de força... 

O SR. PARANAGUÁ: – Não havia unidade. 
O SR. ZACARIAS: – ...se chegavam a um 

accôrdo era em certo pé de igualdade. Ora, se a 
discórdia não fosse atalhada em tempo, a paralysia 
podia ser fatal, tomando proporções inesperadas. 

Mas o nobre Duque de Caxias marchou para alli 
com um grande princípio de organização, unidade do 
commando. S. Ex. concentrou em suas mãos todo 
poder militar, assim como depois este poder passou 
concentradamente ás mãos do Sr. Conde d'Eu. 

As forças brasileiras, portanto, tiveram uma 
reorganização; todas, inclusive a esquadra, passaram 
por uma transformação, porque, pelas providências do 
governo e pela ida do Sr. Duque de Caxias, ficaram 
submissas a uma vontade, que só respondia ao 
governo imperial. logo, o Sr. Duque de Caxias foi 
reorganizar as forças brasileiras e reorganizou-as. 

Se o nobre senador por Goyaz affirmar que não 
havia divergência alguma entre os generaes e que as 
forças, commandadas como estavam até áquelle 
tempo, estavam aptas a vencer o inimigo, poderia 
refutar a asserção que motivou o seu protesto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Que havia 
divergência eu já disse. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem; a cessação das 
divergências e a unidade do commando prestaram á 
reorganização das forças brasileiras assignalado 
serviço. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando chegou, 
ainda já estava o General Mitre. 

O SR. ZACARIAS: – Quem nega isto? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A unidade era 

do Sr. Mitre. 
O SR. ZACARIAS: – Refere-se á unidade entre 

os que commandavam forças brasileiras. Outra 
vantagem da nomeação do novo chefe foi poder elle, 
desde logo, pôr-se de accordo com o governo a 
respeito 
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de certas providências que cumpria tomar sem perda 
de tempo, assim como ir fiscalisando durante a viagem 
o modo como se fazia o serviço administrativo da 
guerra em repartições brasileiras que por alli havia. 

Chegado ao seu destino o novo general não 
entrou logo em combate, teve de esperar algum tempo 
que chegasse a opportunidade. Não que houvesse 
procrastinação, como aqui diziam os amigos do nobre 
duque adversários do ministério, mas porque faziam-se 
precisas remessas de grandes reforços, que 
effectivamente o governo foi mandando. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E o reforço do 
General Osório que voltou. 

O SR. ZACARIAS: – Já o disse; mas o aparte do 
nobre senador pela província de Goyaz bem mostra 
que S. Ex. não ouviu os seus discursos anteriores nem 
os leu. 

Repetirá, pois, que um dos primeiros passos que 
deu o governo, muito de accôrdo com o nobre Duque 
de Caxias, foi instar com o General Osório por que 
voltasse, não obstante os seus conhecidos 
padecimentos, ao Paraguay, levantando um novo 
exército. 

Assim, pois, a opinião do orador naquelle tempo 
era, foi depois e será sempre que o nobre duque de 
Caxias, marchando para a guerra, prestou 
relevantissimos serviços. (Apoiados). Demorou o 
começo das operações, mas o governo sabia que 
general, corajoso mas não temerário, o que queria era 
não dar uma batalha de êxito duvidoso e até nisso fez 
importante serviço. (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta não é a 
questão. 

O SR. ZACARIAS: – A questão do nobre 
senador que dirige o aparte, cessou á vista do que fica 
exposto. Mas disse o nobre, senador pela província do 
Paraná que, se os serviços do nobre Duque de Caxias 
foram superlativamente relevantes, não póde ter havido 
general brasileiro que, grammaticalmente fallando, o 
excedesse em serviços na guerra do Paraguay. 

O orador roga ao nobre senador da província do 
Paraná que tenha em vista os limites que não cessa de 
pôr aos seus elogios e ainda uma vez vae expender. 

Desde a partida do nobre duque e conseqüente 
posse do seu commando até á época dos combates 
das Lomas Valentinas, o procedimento de S. Ex. tem 
toda a defesa e louvor; mas dahi seguio-se para a 
carreira do commandante em chefe das forças 
brasileiras um eclypse, quando o nobre duque 
immediatamente áquelles combates declarou em ordem 
do dia acabada à guerra e isto por sua própria 
autoridade sem ordem do governo imperial. 

Não ha depois de semelhante acto elogio do 
orador ao commandante das forças brasileiras, assim 
como não houve nem tem havido censura ao seu 
proceder no período anterior. Na imprensa, no 
parlamento, em toda parte essa differença de 
procedimento nos dous alludidos períodos tem sido 
sempre mantida pelo orador. 

E a razão é manifesta. Em Lomas Valentinas não 
acabara a guerra: começava, ao contrário, a guerra das 
cordilheiras tão cheia de difficuldades e perigos, de cujo 
feliz êxito dependeu a definitiva terminação da guerra, a 
que o dictador do Paraguay arrastara os alliados. 

Todos se conspiraram contra o acto praticado 
pelo nobre duque. O chefe do Estado, ministros, 
câmaras; todos pronunciaram-se contra a temerária 
ordem do dia, que, em opposição á verdade dos factos, 
dera por acabada a guerra, de tal sorte que a única 
defesa que achou o então ministro da marinha, hoje da 
fazenda, foi dizer: o general enganou-se. 

Ora um engano de ordem tão elevada, se não 
produz retroactivamente o effeito de marear o lustre do 
período anterior, não póde também ser contemplado 
em o número de seus bons serviços. 

Se o nobre duque, cuja idade já era avançada e 
cujas moléstias eram conhecidas, resolvesse pedir ao 
governo, depois dos successos de Lomas Valentinas, 
que mandasse alguém tomar conta das forças 
brasileiras nessa última porém ainda arriscada phase 
da luta, pensa o orador que o governo far-Ihe-ia 
promptamente a vontade e que S. Ex. evitaria assim o 
fatal engano de declarar a guerra acabada. 

Os guerreiros obedecem também ás leis e 
exigências da idade e ao nobre duque, portanto, era 
lícito dizer ao governo: «para a guerra das cordilheiras 
venha outro.» E iria outro, como foi, a despeito da 
celebre ordem do dia. 

S. Ex., tão lido na história das guerras, sabe 
perfeitamente que o general, encarregado por Felippe II 
de apoderar-se de Portugal, fôra o duque de Alba já 
muito velho, pois tinha então muito mais de 70 annos, 
e, apezar disso, deu conta de sua tarefa, referindo a 
história que na batalha decisiva, que entregou Portugal 
a Hespanha, o duque não montou a cavallo, mas, 
assentado em uma cadeira, deu as últimas ordens para 
metterem-se no jugo castelhano os degenerados 
descendentes dos heróes de Aljubarrota. 

Na idade e no estado de saúde do nobre Duque 
de Caxias, motivo de sobra havia para a sua retirada 
nos termos expostos; mas o expediente, de que lançou 
mão, foi um engano, que não ha de jámais, assim é de 
esperar, ser reproduzido: ficará único. 

Vê, pois, o nobre senador pela província do 
Paraná que, não obstante a qualificação de serviços 
relevantissimos os prestados pelo nobre Duque de 
Caxias em um período da guerra, podia o mesmo 
general em outro período, como succedeu, incorrer em 
grave censura e responsabilidade. E aproveita o orador 
o ensejo para felicitar o nobre senador do Paraná pelas 
suas estréas, e diz de propósito no plural, porque 
considera estréas de S. Ex. os primeiros discursos que 
já tem proferido e ha de ir proferindo em cada uma das 
importantes matérias que entrarem em discussão, 
principalmente no orçamento, onde o orador seguirá um 
discutidor de tão boas maneiras. 

O SR. CORREIA: – Procuro não desagradar. 
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O Sr. Zacarias pretende fazer agora uma 

supplica ao nobre ministro da guerra. S. Ex. sabe 
que o Diário do Rio de Janeiro goza da privança do 
ministério ou, pelo menos, de alguns de seus 
membros e que, conseqüentemente, os seus artigos 
de fundo exprimem, no conceito geral, inspiração do 
ministério. 

Ora, é já o segundo artigo de fundo do Diário 
do Rio que de certo modo leva a mal as calorosas 
demonstrações de jubilo, que, á chegada do General 
Osório á Côrte para tomar posse do cargo de 
senador pela província do Rio Grande do Sul, excitou 
em todas as classes da população... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – E 
nacionalidades. 

O SR. ZACARIAS: – A frieza official tem sido 
notada, mas o orador pensa que sem fundamento, 
porque acredita que as alegrias officiaes não teem 
que vêr no acolhimento enthusiastico que tem tido o 
General Osório, antes lhe tirariam o mérito que elle 
só deriva das espontâneas manifestações populares. 
Entretanto os artigos, a que se refere, inculcam, 
segundo parece, que na região superior ha má 
vontade ao general riograndense. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Não apoiado. 

O SR. ZACARIAS: – Se não ha contra elle, 
será contra os enthusiastas do Marquez do Herval? 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Também não; também não; não 
póde haver má vontade. O Diário do Rio de Janeiro 
não é órgão do governo. 

O SR. ZACARIAS: – Se não é de todo o 
ministério, é de algum ministro. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Sustenta o governo, mas tem 
liberdade para pensar como entender. 

O SR. ZACARIAS: – Perdôe: o ministro da 
guerra, a quem o orador se dirige, está presente e, 
pois, é a sua resposta que solicita-se. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Elle diz que não está ouvindo a V. 
Ex. 

O SR. ZACARIAS: – Se quer o nobre ministro 
da guerra, o orador irá para a ponta do banco, afim 
de ser ouvido. (Aproxima-se ao logar em que está o 
Sr. Duque de Caxias.) 

Deseja saber se os artigos do Diário do Rio de 
Janeiro, infensos, conforme as apparencias, ao 
enthusiasmo popular, que produzio a chegada do 
Marquez do Herval á Côrte, são inspirados pelo 
governo, como geralmente se suppõe. 

Nesses artigos allude-se á inimizade particular 
entre o nobre Duque de Caxias e o Marquez do 
Herval... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Apoiado; V. Ex. vio aqui uma carta que 
se leu e desde então cortámos as nossas relações. 
Éramos íntimos amigos. 

O SR. ZACARIAS: – Bem, não tem relações; 
mas os artigos do Diário referem-se também á 
offensas de disciplina. 

Fosse qual fosse, porém, o abalo ou 
interrupção das antigas relações do nobre duque 
com o General Osório... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Intimas. 

O SR. ZACARIAS: – ...parecia que os artigos 
em questão não tinham que dar esse 
estremecimento de relações como escusa da frieza 
que o público reparou da parte do nobre duque com 
relação ao seu antigo amigo e companheiro de 
armas. O nobre duque fora amigo íntimo de Herval e 
este é ainda amigo dedicado do nobre duque. 

Vindo, pois, o velho general rio-grandense, 
depois de tantos annos de ausência do seu chefe e 
amigo á Côrte para prestar juramento e tomar posse 
do cargo de senador pela mesma província de que o 
nobre duque é representante, notou-se aquella 
frieza, sendo que mediando entre os dous duas ou 
três cadeiras, não lhe estendesse o nobre duque a 
mão, a elle que chegava e andando com difficuldade 
por suas moléstias. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Foi porque não quiz. 

O SR. ZACARIAS: – A resposta não é de 
estranhar. Entretanto um aperto de mão póde ter 
logar por simples cortezia em actos solemnes, 
embora já não haja íntima amizade. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Porque não quiz; estou no meu direito. 

O SR. ZACARIAS: – Não se trata de direito 
nem de obrigação e menos ainda de amizade íntima, 
e só de simples cortezia em público. 

O SR. BARROS BARRETO: – Isto não é 
escola de cortezia. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Devia partir da parte delle, que é meu 
subdito. 

O SR. ZACARIAS (com força): – Aqui não ha 
súbditos de V. Ex. 

O SR. PARANAGUA’: – Apoiado; no senado 
não ha súbditos. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – Aqui 
somos todos iguaes, somos todos representantes da 
nação. 

O SR. BARROS BARRETO: – Aqui não é 
escola onde se aprenda cortezia. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Estava no meu direito; não quiz. 
Querem obrigar-me até a isso. Serei obrigado a 
explicar a razão por que deixei de apertar a mão a 
um homem? Não pensei que a posição do ministro 
fosse tal. Se eu não fosse ministro, daria outra 
resposta. 

O SR. ZACARIAS: – Outra resposta a quem? 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – A V. Ex. mesmo, porque não tinha 
direito de fazer-me essa pergunta. 
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O SR. ZACARIAS: – A única resposta que o 

nobre duque podia e devia dar era se os artigos do 
Diário do Rio de Janeiro, tendentes a fomentar 
discórdia, que cumpre dissipar, são ou não producto de 
inspiração ministerial. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o governo declarou 
que não eram. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – V. Ex. não aceita a minha 
declaração? Não me julga competente? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Era muito 
competente. 

O SR. ZACARIAS: – Parecia ao orador mais 
competente pela especialidade do caso e para dissipar-
se toda a dúvida que a negativa partisse do nobre 
ministro da guerra, S. Ex., porém, tem-se limitado só a 
dizer: «Não apertei a mão, porque não quiz.» 

UMA VOZ: – Isto é de vida privada. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – Eu tinha razão particular. 
O SR. ZACARIAS: – Todavia cumprimentaram-

se por acceno. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 

Conselho): – Cumprimentei-o, mas não fui apertar-lhe 
a mão, porque tinha ficado mal com elle desde que 
escreveu uma carta a um senador para fazer-me 
accusação de um facto que não se deu. 

O Sr. Zacarias nada tem com isso... 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador 

que ponha de parte esse incidente, que torna-se 
desagradável. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem; vae deixar o 
incidente, convencido todavia de que as causas 
allegadas não explicam a falta de comprimento. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Cumprimentei-o. V. Ex. mesmo já deixou 
de cumprimentar-me e eu não lhe tomei satisfações. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nunca ninguém 
tomou satisfação por isso. 

O SR. ZACARIAS: – Já que o nobre senador no 
seu aparte refere-se á pessoa do orador, dirá este ao 
nobre duque que, embora rotas havia annos as suas 
relações, quando o ministério de 25 de Junho de 1875 
poz em liberdade os bispos, o orador dirigio-se em 
pleno senado ao presidente do conselho, agradeceu-
Ihe a amnistia... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Mas até então não nos 
cumprimentávamos. 

O SR. ZACARIAS: – E todavia apertou-lhe a 
mão. Assim também entre os dous generaes o 
rompimento de antigas e íntimas relações não era 
motivo para os argumentos do Diário do Rio de Janeiro. 

Passa á parte da disciplina. 
Faz-se increpação ao General Osório de falta de 

disciplina, porque não apresentou-se immediatamente 
ao quartel general, sendo como é soldado. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Elle é quem devia cumprimentar-me. Mas 
mandou-me uma satisfação, dizendo que não tinha 
farda 

O SR. ZACARIAS: – Quando mandou essa 
satisfação? 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Ha três ou quatro dias. 

O SR. ZACARIAS: – Entretanto, ainda hontem o 
Diário do Rio continúa a fazer insinuações de 
desobediência, quando é certo que, além de não estar 
preparado para apresentar-se ao quartel general, acha-
se enfermo. O orador foi hontem fazer ao Marquez do 
Herval a sua primeira visita e teve occasião de saber 
que tem estado doente. 

Acha, portanto, que as insinuações do Diário, 
que priva com o ministério, a propósito de quebra de 
disciplina, são inteiramente mal cabidas. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Foi em resposta a 
artigos que vieram em outros jornaes. Tomam contas 
ao ministro, porque não fez comprimentos, e não 
quererem que um jornal conservador responda? 

O SR. ZACARIAS: – Nunca avivando 
desavenças e argüindo violação de disciplina onde não 
ha. Quem sabe se não levam a mal que o Marquez do 
Herval esteja constantemente cercado de amigos, que 
mal lhe deixam tempo para sahir? Quem sabe se isso 
não infunde a alguém apprehensões? 

Se o nobre Duque de Caxias quizer avaliar bem 
os motivos de enthusiasmo, de que é objecto o 
Marquez do Herval, considere os seguintes períodos de 
um jornal desta Côrte (lendo): 

Por occasião de sua chegada recebeu o General 
Osório as demonstrações mais enthusiasticas e 
prolongadas, de que talvez subdito algum brasileiro 
tenha ainda sido objecto na metrópole do Império. 

O facto é que o General Osório é um homem a 
quem todos os partidos, todas as classes, todas as 
idades e sexos, comprazem-se de honrar, porque eIle é 
o seu bello ideal do soldado, e como general tem 
conquistado para si o respeito e o amor, até á idolatria, 
de seus subordinados, e para sua pátria louros 
immarcessiveis.» 

O SR. JUNQUEIRA: – E ainda se queixam. 
O Sr. Zacarias observa que isso é de um jornal 

estrangeiro, prova de que o júbilo, que incommoda a 
certa gente, é partilhado até por estrangeiros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é do Diário. 
O SR. ZACARIAS: – Estando prestes a concluir 

as suas reflexões, não póde o orador deixar de recordar 
ainda uma vez a singular doutrina do nobre duque, 
presidente do conselho – que o general que for 
nomeado senador e vier á esta casa tomar posse do 
cargo, deve prestar-lhe obediência – como se aqui 
houvesse superiores e súbditos! 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Sou mais velho e mais graduado e 
sempre fui seu chefe. 

O SR. ZACARIAS: – Aqui não ha marechaes, ha 
sómente senadores; uns mais illustrados, outros 
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menos illustrados, uns mais oradores, outros menos 
oradores e todos teem 40 annos. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Não digo aqui. 

O SR. ZACARIAS: – Pois era deste recinto que 
se tratava quando o nobre duque fallou em graduação. 
O que orador teve em vista na última parte de seu 
discurso era saber se os artigos do Diário do Rio 
continham, o pensamento do governo. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Não é official. 

O SR. ZACARIAS: – O nobre duque talvez 
queira fazer distincção entre official e officioso. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – E' por conta de quem escreveu. 

O SR. ZACARIAS: – Se não é official nem 
officioso o pensamento dos artigos do Diário, o orador 
fica satisfeito e não perde esperança de que os dous 
amigos de todo se reconciliem, pois que a pátria póde 
ainda exigir os serviços de ambos. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Para mim já é tarde. 

O SR. ZACARIAS: – O orador, repete, negada 
pelo governo influência directa ou indirecta, official ou 
officiosa nos artigos do Diário do Rio de Janeiro sobre a 
occurrencia de que se trata, fica satisfeito. (Muito bem, 
muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
LICENÇA 

 
Continuou a 3ª discussão da proposição da 

câmara dos Srs. deputados n. 52, do corrente anno, 
concedendo uma licença ao 2º escripturario da 
alfândega do Pará João Benevenuto da Silva Leão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Reconheço 
quanto é desagradável, depois de uma discussão tão 
importante, e na qual tomaram parte tão distinctos 
oradores, vir eu occupar a attenção do senado; sou, 
porém, obrigado a dizer algumas palavras sobre a 
matéria da proposição que agora entra em 3ª 
discussão; porque, se eu não aproveitar este ensejo, a 
discussão terá de encerrar-se, e, antes que isto 
aconteça, desejo fazer algumas considerações. 

Eu não estava hoje presente, quando o nobre 
ministro da fazenda proferiu algumas palavras 
informando ao senado a respeito desta matéria. Na 
sessão de hontem offereci um requerimento para que 
fosse adiado este negócio, afim de ser discutido na 
presença de S. Ex., porque eu havia observado da 
mesa que o nobre ministro, tendo examinado estes 
papeis, manifestara o desejo de informar-nos 
exactamente do estado desse empregado e da 
conveniência ou inconveniência da licença; por isso 
declarei a S. Ex. que, no caso de não estar elle 
presente, eu offereceria ao senado um requerimento 
para o adiamento da matéria, até que S. Ex. se achasse 
na casa. Hoje o nobre ministro mandou á 

mesa algumas informações sobre este negócio e, como 
necessariamente o senado tem de pronunciar-se a 
respeito da proposição, desejo restabelecer o estado da 
questão. 

Quando foi lida esta proposição e o parecer da 
commissão de pensões e ordenados, eu (e nisto 
confesso que fui um pouco imprudente) guiando-me 
pelos precedentes da última sessão... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Um só. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Se na última 

sessão houve um só precedente, nas sessões 
anteriores houve outros. Asseguro ao nobre senador 
que na última sessão houve mais de um precedente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Desde que sou 
membro da commissão de pensões e ordenados, só 
conheço um precedente contrário ao parecer que ella 
deu sobre o negócio de que se trata. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Digo ao nobre 
senador que ha mais de um precedente a este respeito; 
e eu, levado pela idéa de coherencia, para que a 
câmara dos Srs. deputados não se persuada do que o 
Senado ora decide em um sentido, ora em outro, 
lembrei-me de offerecer uma emenda, afim de que, em 
vez de dar a licença com todos os vencimentos, se 
dissesse que era concedida com dous terços dos 
vencimentos. Um illustre membro da commissão, que 
se achava presente, declarou-me de seu logar que 
aceitava a emenda. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Tinha sido 
vencido na emenda da commissão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas, á vista do 
que consta dos papéis, á vista da informação dada pelo 
nobre ministro da fazenda e dos documentos que S. Ex. 
enviou á mesa, eu reconheci que, a subsistir minha 
emenda, o empregado terá de ser licenciado com o 
vencimento talvez de 1:600$, entretanto que pela 
emenda da commissão elle terá sómente o vencimento 
de 1:300$000. 

Nestas circumstancias, eu, que não desejo 
gravar os cofres públicos com estas licenças que teem 
estado ultimamente na ordem do dia, vou offerecer á 
consideração do Senado uma emenda para que se 
supprima aquella que offereci e que o senado se dignou 
de approvar, restabelecendo-se desse modo a da 
commissão, que ficou prejudicada pela approvação da 
minha. 

De um dos documentos que o nobre ministro da 
fazenda enviou hoje ao senado, vê-se que S. Ex. se 
pronúncia contra este hábito de requererem os 
empregados públicos licença ás câmaras, porque nota 
S. Ex. que daqui resulta desigualdade. Aquelles que 
solicitam e obtem esta graça conseguem continuar a ter 
seus vencimentos completos durante o anno, entretanto 
que aquelles que, ou não solicitam, ou não obtém a 
mesma graça, apenas teem o ordenado por inteiro no 
primeiro semestre, a metade no segundo semestre e, 
se a licença prolongar-se, deixam de ter vencimentos. 

O SR. CORREIA: – E' uma proposição muito 
genérica. 
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O SR. DIAS DE CARVALHO: – Estou affirmando 

o que consta dos documentos. Ao senado cabe resolver 
a questão como entender em sua sabedoria. Se julgar 
que a opinião do nobre ministro da Fazenda neste caso 
é mais aceitável, póde não approvar a proposição; mas, 
se quizer condescender com a outra câmara, que já 
deferiu o requerimento do empregado, concedendo-lhe 
a licença com todos os vencimentos, neste caso 
entendo que deve ser approvada a emenda da 
commissão de pensões e ordenados e supprimida a 
que offereci, unicamente pensando que restabelecia 
uniformidade nos actos do senado. 

A' vista destas breves considerações, o senado 
resolverá como entender em sua sabedoria. Parece-me 
que o mais conveniente é supprimir-se agora a emenda 
que offereci em 2ª discussão e approvar-se a que a 
commissão offereceu á proposição da outra câmara. 

Vae á mesa a seguinte 
 

EMENDA 
 
Supprima-se a emenda approvada em 2ª 

discussão e restabeleça-se a emenda offerecida pela 
commissão. 

9 de Maio de 1877. – Dias de Carvalho. 
Foi lida apoiada e posta em discussão 

conjunctamente. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Levanto-me, Sr. 

presidente, na qualidade de membro da commissão de 
pensões e ordenados, para dar uma explicação ao 
honrado Sr. 1º secretario. 

Todas as proposições de licenças a empregados 
públicos teem vindo, ha muito tempo, da câmara dos 
deputados, concedendo ordenado e gratificação, isto é, 
todos os vencimentos. Mas a commissão de pensões e 
ordenados estabeleceu, como regra, apresentar sempre 
emenda, reduzindo essas licenças ao simples 
ordenado. 

A commissão compunha-se então, além de mim, 
do Sr. Visconde de Nictheroy e do Sr. Vieira da Silva, 
havendo sempre da parte deste último membro 
opposição á emenda para reduzir-se o favor da licença 
ao simples ordenado, e sendo S. Ex. sempre vencido. 

O senado approvou constantemente o parecer 
da maioria da commissão, mas o anno atrazado, 
levantou-se aqui uma questão, creio que a respeito de 
um empregado da alfândega de Pernambuco, dizendo-
se que se devia fazer uma excepção á regra 
estabelecida, porquanto tratava-se de um empregado 
de alfândega e o ordenado desse funccionario era 
muito limitado; o que augmentava os seus vencimentos 
era a gratificação, não sendo justo, portanto, conceder-
se licença só com o ordenado a esse empregado, que 
estava em circumstancias de merecer o mesmo favor, 
que se tinha concedido a outros cujo ordenado era 
maior. 

Esta excepção passou; foi approvada pelo 
senado. 

Portanto, o que eu quero fazer bem patente é 
que a commissão de pensões e ordenados, a respeito 
da licença do empregado de que se trata, nada 
innovou, como talvez se possa deduzir do discurso do 
honrado senador. 

Ella seguiu uma regra invariável, isto é, offereceu á 
consideração do senado uma emenda, reduzindo o 
favor da câmara dos Srs. deputados ao simples 
ordenado. 

Se o honrado senador pelo Maranhão, o Sr. 
Vieira da Silva, aceitou a emenda do nobre senador por 
Minas Geraes, foi coherente, porque, como acabei de 
dizer, S. Ex. sempre esteve em desaccordo comnosco 
a respeito dessa reducção nos vencimentos dos 
empregados a quem a câmara dos Srs. deputados 
concedia licença. S. Ex. entendeu que devia approvar a 
proposição tal qual veio da câmara dos Srs. deputados; 
portanto, houve de sua parte coherencia, e por isso 
podia e até devia aceitar a emenda do honrado 
senador. 

Mas não vejo razão alguma para se fazer essa 
excepção em favor do empregado de que se trata, 
depois da informação que nos deu o illustre ministro da 
fazenda e que o senado ouviu; e tanto o honrado 
senador, autor da emenda, reconheceu isto, que pediu 
permissão para substituil-a. O senado ficou sabendo 
que entre os papéis remettidos da câmara dos 
deputados, não appareceu essa informação a que o 
nobre ministro alludio e que a commissão de pensões e 
ordenados devia examinar. 

A meu ver, essa informação é de tal ordem que 
della não nos podemos desviar, porque, desde que, 
pela última reforma das alfândegas, os ordenados dos 
seus empregados foram elevados e augmentados de 
modo que estão equiparados aos do thesouro, não 
acho razão para, como em 1875 se fez nesta casa, 
abrir-se uma excepção a favor deste empregado da 
alfândega do Pará. 

Portanto, votarei pela emenda da commissão, 
concedendo a licença com simples ordenado. 

Findo o debate, ficou encerrada a discussão por 
falta de número para votar-se. 

 
PENSÕES 

 
Entraram em 3ª discussão, a qual ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, as proposições da 
câmara dos Srs. deputados do corrente anno: 

N. 69, approvando a pensão concedida ao 
servente do laboratório pyrotechnico do Campinho, 
João Luiz Cordeiro. 

N. 62, idem ao Major Joaquim Thomaz de Santa 
Anna. 

Seguiram-se em 2ª discussão, que ficou pelo 
mesmo motivo encerrada, as proposições da mesma 
câmara do corrente anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 
N. 112, concedendo um anno de licença ao Dr. 

José Leopoldo Ramos, 1º cirurgião da armada. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 11: 
1ª parte, até ás 2 1/2 horas. – Votação das 

matérias cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo, com as emendas da câmara dos 
deputados 
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e do senado, fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes, 2ª dita das 
proposições da câmara dos Srs. deputados, e do mesmo 
anno: 

N. 53, concedendo licença ao desembargador 
Anselmo Francisco Perett. 

Ns. 8, 29 e 75, concedendo dispensa aos 
estudantes Felisbello Firmo de Oliveira Freire Junior, 
Theophilo Teixeira de Almeida e Adriano Côrte-Real. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

51ª SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Ordem do dia. – 

Emenda do Sr. Dias de Carvalho. – Votação. – Pensões. 
– Votação. – Licença. – Votação. – Forças de terra. – 
Licença ao desembargador A. F. Perette. – Dispensa a 
estudantes. 

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

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Cruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Almeida e Albuquerque, Visconde de 
Abaeté, Junqueira, Marquez de S. Vicente, Paranaguá, 
Godoy, Visconde de Muritiba, Chichorro, Luiz Carlos, 
Barão de Cotegipe, Visconde do Rio Grande, Barão de 
Camargos, Conde de Baependy, Barão de Maroim, 
Silveira Lobo, Saraiva, Barros Barreto, Correia, Fausto de 
Aguiar, Figueira de Mello, Barão da Laguna, Jaguaribe, 
Mendes de Almeida, Duque de Caxias, Jobim, Zacarias, 
Ribeiro da Luz e Diogo Velho. 

Compareceram depois os Srs. Dias de Carvalho, 
João Alfredo, Diniz, Uchôa Cavalcanti, Leitão da Cunha, 
Barão de Pirapama, Fernandes da Cunha, Vieira da Silva, 
F. Octaviano, Sinimbú e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Nunes Gonçalves, Firmino, Paes de Mendonça, 
Teixeira Junior, Antão, Cunha e Figueiredo, Visconde do 
Rio Branco, Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, 
Visconde do Bom Retiro, Visconde de Caravellas, 
Visconde de Nitherohy e Paula Pessôa. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 8 do corrente, do ministério da 

agricultura, commercio e obras públicas, em resposta 

ao do Senado de 26 do mez próximo findo, prestando 
informações relativas ao contrato de illuminação a gaz 
desta cidade. – A quem fez a requisição. 

Representação dos impressores typographos e 
lithographos desta capital contra a creação da typographia 
nacional, nas proporções que o governo geral a projecta. 
– A’ commissão do orçamento. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
EMENDA DO SR. DIAS DE CARVALHO 

 
VOTAÇÃO 

 
Vetou-se e foi approvada a emenda do Sr. Dias de 

Carvalho á proposição da câmara do Srs. deputados n. 
52, do corrente anno, concedendo um anno de licença ao 
2º escripturario da alfândega do Pará João Benevenuto 
da Silva Leão. 

Foi igualmente approvada a proposição para ser 
remmettida á commissão de redacção. 

 
PENSÕES 

 
VOTAÇÃO 

 
Votaram-se em 3ª discussão e foram approvadas, 

para serem dirigidas á sancção imperial, as proposições 
da câmara dos Srs. deputado do corrente anno: 

N. 69, approvando a pensão concedida ao 
servente do laboratório pyrotechnico do Campinho, João 
Luiz Cordeiro. 

N. 62, Idem ao Major Joaquim Thomaz de 
Sant’Anna. 

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

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Machado. 
 

LICENÇA 
 

VOTAÇÃO 
 
N. 112, concedendo um anno de licença ao Dr. 

José Leopoldo Ramos, 1º cirurgião da armada 
 

FORÇAS DE TERRA 
 
Prosseguiu a 2ª discussão dos artigos additivos do 

Sr. Paranaguá e outros a proposta do poder executivo, 
com as emendas da câmara dos Srs. deputados, fixando 
as forças de terra para o anno financeiro de 1877 – 1878. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão os artigos 
additivos o seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que os additivos do Sr. Paranaguá vão 

á commissão de marinha e guerra. – S. R. – Junqueira.» 
Ninguém pedindo a palavra, votou-se e foi 

approvado o requerimento para irem os additivos á 
commissão de marinha e guerra. 
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Foi adoptada a proposta, com as emendas da 

outra câmara, para passar á 3ª discussão. 
O Sr. Barão de Cotegipe requereu verbalmente a 

dispensa do interstício para a dita discussão e assim se 
venceu. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
LICENÇA AO DESEMBARGADOR A. F. PERETTE 

 
Entrou em 2ª discussão e foi approvada, com a 

emenda da commissão, para passar á 3ª a proposição 
da câmara dos Srs. deputados n. 53, do corrente anno, 
concedendo licença ao desembargador Anselmo 
Francisco Perette. 

 
DISPENSA A ESTUDANTES 

 
Seguiram-se successivamente em 2ª discussão e 

foram approvadas para passar á 3ª as proposições da 
mesma câmara, do corrente anno, concedendo 
dispensa aos estudantes: 

N. 8, Felisbello Firmo de Oliveira Freire Junior. 
N. 29, Theophilo Teixeira de Almeida. 
N. 75, Adriano Côrte Real. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 12: 
1ª parte, até 1 hora. – 3ª discussão da proposta 

do poder executivo, com as emendas da câmara dos 
deputados, fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte, á 1 hora ou antes. – Discussão dos 
requerimentos adiados, pedindo informações: 

1º, do Sr. Silveira da Motta, acerca do 
encouraçado Independência. 

2º, do Sr. Cunha e Figueiredo, relativamente ao 
concurso para as igrejas vagas. 

3º, do Sr. Dias de Carvalho, para serem 
submettidos ás commissões de constituição e 
assembléas provinciaes os documentos, vindos do 
ministério do Império, relativos á sancção de uma lei da 
assembléa legislativa da província de Minas. 

Levantou-se a sessão ao meio dia. 
 

52ª SESSÃO EM 12 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Redacção. – Ordem 

do dia. – Forças de terra. – Requerimento Sr. Silveira da 
Motta. – Additamento do Sr. Saraiva. – Discurso e 
requerimento do Sr. Ribeiro da Luz. – Requerimento do 
Sr. Cunha e Figueiredo, – Observação e requerimento 
do Sr. Teixeira Junior. – Requerimento do Sr. Dias de 
Carvalho. – Discursos dos Srs. Correia e Dias de 
Carvalho. 

 
Ás 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Barros Barreto, 

Barão de Camargos, João Alfredo, Vieira da Silva, 
Visconde de Muritiba, Visconde de Abaeté, Diniz, Luiz 
Carlos, Duque de Caxias, Barão de Cotegipe, Nunes 
Gonçalves, Conde de Baependy, Mendes de Almeida, 
Fernandes da Cunha, Jaguaribe, Correia, Barão da 
Laguna, Godoy, Junqueira, Jobim, Visconde do Rio 
Grande, Marquez de S. Vicente, Barão de Pirapama, 
Ribeiro da Luz, Barão de Maroim e Diogo Velho. 

Compareceram depois os Srs. Leitão da Cunha, 
Zacarias, Silveira da Motta, Cruz Machado, Teixeira 
Junior, Uchôa Cavalcanti, Cunha e Figueiredo e 
Figueira de Mello. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Chichorro, Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Visconde 
do Rio Branco, Sinimbú, Paranaguá, Antão, Saraiva, 
Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, Visconde do 
Bom Retiro, Visconde de Caravellas, Visconde de 
Nitherohy e Fausto de Aguiar. 

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. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 7 do corrente mez, do ministério da 

agricultura, commercio e obras públicas, remettendo, 
em satisfação ao do senado de 25 do mez próximo 
findo, informações relativas á empreza de carris de 
ferro de Santa Thereza. – A quem fez a requisição. 

Outro de 8 do corrente mez do 1º secretario da 
câmara dos Srs. deputados, remettendo a seguinte 

 
PROPOSIÇÃO 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ autorizado o governo: 
1ª A transferir para o corpo de estado-maior de 

1ª classe, no posto de capitão, o capitão do 3º 
regimento de artilharia a cavallo Francisco Teixeira 
Peixoto de Abreu Lima e o capitão da mesma arma 
Alfredo Fernandes Dias, e no de tenente os 1os 
tenentes de artilharia Henrique Valladares, José Alipio 
Macedo de Fontoura Costallat, Francisco de Paiva 
Azevedo, Gregório Thaumaturgo de Azevedo, Joaquim 
Martins de Mello, Leopoldo Rodolpho Pinheiro 
Bittencourt, Francisco Marcellino de Souza Aguiar, o 
extranumerário da mesma arma José Rabello de 
Vasconcellos, e os tenentes de infantaria Joaquim 
Gonçalves Guillon e Luiz Celestino de Castro, uma vez 
que sejam considerados mais modernos nas 
respectivas classes. 

2º A transferir para o corpo de engenheiros o 
capitão de estado maior de 1ª classe Dionysio 
Evangelista de Castro Cerqueira, os capitães de estado 
maior de artilharia José Jardim e Carlos Eugênio 

 



162                                                             Annaes do Senado 
 

de Andrade Guimarães, o capitão do 1º batalhão de 
artilharia a pé Francisco da Cruz Ferreira Junior e o 
capitão do 4º batalhão de infantaria Braz Ferreira da 
França Velloso. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 8 de Maio 
de 1877. – Paulino José Soares de Souza, presidente. 
– José Luiz de A. Nogueira, 1º secretario. – Francisco 
Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A’ commissão de marinha e guerra. 
Foi lida, posta em discussão e approvada, para 

ser remettida á outra câmara, a seguinte 
 

REDACÇÃO 
 
Emenda approvada pelo senado á proposição da 

câmara dos deputados, que autoriza o governo para 
conceder um anno de licença com todos os 
vencimentos ao 2º escripturario da alfândega do Pará 
João Benevenuto da Silva Leão, para tratar de sua 
saúde: 

Em logar de – com todos os vencimentos – diga-
se: com o ordenado simplesmente. 

Paço do senado, em 12 de Maio de 1877. – 
Marquez de S. Vicente. – Visconde do Rio Grande. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
FORÇAS DE TERRA 

 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados, fixando as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

Ninguém pedindo a palavra, votou-se e foi 
approvada para ser dirigida á sancção imperial. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
REQUERIMENTO DO SR. SILVEIRA DA MOTTA 

 
Entrou em discussão o requerimento do Sr. 

Silveira da Motta, pedindo informações acerca do 
encouraçado Independência. 

 
ADDITAMENTO DO SR. SARAIVA 

 
Que se peça ao governo por cópia a 

correspondência da legação imperial em Londres e do 
capitão de mar e guerra Silveira da Motta com o 
ministério da marinha e concernente ao exame e 
reparos do vapor encouraçado Independência. – 
Saraiva. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão 
conjuctamente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, o 
honrado senador pela província de Goyaz declarou, ao 
justificar o requerimento em discussão, que, pedindo o 
relatório do celebre constructor Reed, relativo aos 
defeitos do encouraçado Independência, tinha por fim 
obter esclarecimentos para que pudesse discutir 
minuciosamente tudo quanto occorreu a respeito da 
construcção deste navio. Se 

este é o fim do nobre senador, como acredito que 
realmente seja, peço permissão ao senado para 
mandar um additamento ao seu requerimento. 

O nobre senador quer, sem dúvida, discutir esta 
matéria com o fim de prestar mais um serviço público. 
Para isto deseja esclarecimentos, e como sei que a 
commissão encarregada de fiscalisar a construcção do 
encouraçado Independência, apresentou um relatório 
ao ministério da marinha, peço que venha ao senado 
cópia deste relatório. Examinando o nobre senador o 
relatório do constructor Reed e bem assim o da 
commissão brasileira, poderá formar juízo seguro e 
então dizer tudo quanto entender conveniente a bem 
dos interesses públicos. 

O meu requerimento é o seguinte (lendo): 
«Que se peça ao governo cópia das informações 

prestadas pela commissão encarregada de fiscalisar a 
construcção do encouraçado Independência em 
resposta aos quesitos formulados pelo ministério da 
marinha.» 

S. R. – Paço do Senado, em 12 de Maio de 
1877. – Ribeiro da Luz. 

E’ o que tinha a dizer. 
Foi lido, apoiado e posto em discussão 

conjunctamente. 
Posto a votos o requerimento foi approvado. 
Foram igualmente approvados os additamentos. 
 

REQUERIMENTO DO SR. CUNHA E FIGUEIREDO 
 
Seguio-se a discussão do requerimento do Sr. 

Cunha e Figueiredo, pedindo informações relativas ao 
concurso das igrejas vagas. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Sinto, Sr. 
presidente, que não esteja presente o nobre ex-ministro 
do Império, por que eu queria solicitar de S. Ex. a graça 
de externar o projecto que o illustre senador declarou 
haver preparado para solução da questão religiosa. 

S. Ex. asseverou ao senado e, portanto, ao paiz 
que tinha achado meio efficaz de resolver-se essa 
questão, e que, se por acaso fosse conhecido o seu 
projecto, seria recebido com grande aprazimento de 
todas as opiniões e especialmente da Igreja e do 
Estado. Esta solução tão aprazível a todos não deve 
ser prejudicada pelo facto de S. Ex. ter deixado os 
conselhos da Corôa, porque o nobre senador tem 
bastante patriotismo para não privar o paiz de um 
grande benefício como aquelle que deve resultar do 
alludido projecto. Não só como representante da nação 
e como estadista, mas também como um dos 
especialistas mais distinctos no assumpto a que alludo, 
o nobre ex-ministro do Império tem o honroso dever de 
prestar mais este relevante serviço ao paiz. 

Não estando presente, porém, o nobre ex-
ministro do Império e tendo sido dada para ordem do 
dia a discussão do seu requerimento... 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Diz o nobre 

senador pelo Paraná que o requerimento devia entrar 
na 2ª parte da ordem do dia... 
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O SR. PRESIDENTE: – Estamos na 2ª parte da 

ordem do dia. 
O SR. JAGUARIBE: – E’ que adiantou-se mais 

hoje. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Mas havendo-se 

esgotado a 1ª parte, adiantou-se a hora da 2ª parte, de 
modo que entrou em discussão o requerimento do 
nobre ex-ministro do Império antes da hora que S. Ex. 
conjecturava, porque foi designado para 1 hora da 
tarde. 

O SR. JUNQUEIRA: – A 2ª parte da ordem do 
dia foi marcada para 1ª hora ou antes. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Em todo o caso 
parece que a discussão deste requerimento perde todo 
o interesse a toda a sua importância desde que não se 
acha presente o honrado ex-ministro do Império. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. O melhor 
é adiar a discussão até estar presente S. Ex. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Eu tenho de 
sugerir esta e outras questões a respeito do assumpto. 
Mas não devo persistir neste propósito não se achando 
presente o illustrado autor do requerimento, a quem 
tenho de referir-me. 

Fundado, portanto, nesta consideração que 
succintamente acabo de expôr, requeiro o adiamento 
da discussão do requerimento até achar se presente o 
nobre ex-ministro do Império. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

«Requeiro o adiamento do requerimento do Sr. 
Senador Cunha Figueiredo até achar-se presente o seu 
illustre autor. – Teixeira Junior.» 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e 
approvado. 

 
REQUERIMENTO DO SR. DIAS DE CARVALHO 

 
Entrou em discussão o requerimento do Sr. Dias 

de Carvalho, afim de serem submettidos ás 
commissões de constituição e de assembléas 
provinciaes os documentos vindos do ministério do 
Império, relativos á sancção de uma lei da assembléa 
legislativa da província de Minas Geraes. 

O SR. CORREIA: – A assembléa legislativa de 
Minas Geraes enviou á sancção do presidente da 
província um projecto assim concebido: 

A assembléa legislativa da província de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1º O presidente da província fica autorizado 
a indemnizar a câmara municipal da cidade de Jaguary 
da quantia de 2:743$790, que despendeu com a 
estrada da freguezia de Cambuhy á cidade de Jaguary, 
conforme, o orçamento approvado. 

Art. 2º Fica igualmente autorizado o presidente 
da província a despender a quantia de 3:000$ com a 
construcção de uma ponte sobre a ribeira Sant’ Anna, 
na estrada que da cidade de Três Pontas 

se dirige á de Dôres da Boa Esperança, assim como 
4:000$ para a abertura da estrada que de Três Pontas 
se dirige ao Barranco Alto, passando pela freguezia do 
Carmo do Campo Grande. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

«Paço da assembléa de Minas Geraes, 30 de 
Dezembro de 1874. – O presidente, Justino de Andrade 
Câmara. – O 1º secretario, Pedro Maria da Silva 
Brandão. – O 2º secretario, José Euphrosino Ferreira 
de Brito.» 

O presidente da província negou sancção a esta 
resolução pelos seguintes fundamentos: 

Volte á assembléa legislativa provincial. – Nego 
sancção a este projecto de lei por não podel-o 
sanccionar em parte sómente, e considerar a 
indemnisação autorizada á câmara municipal de 
Jaguary na importância de 2:743$790, de que falla o 
art. 1º, uma verdadeira doação feita por aquella 
municipalidade, o que dos dinheiros públicos não 
podem fazer as próprias assembléas provinciaes, além 
de que a mesma municipalidade de facto não tem que 
indemnizar-se de damno ou prejuízo algum por haver 
auxiliado os concertos de uma estrada em bem de seus 
municipes, e para o que suppunha-se autorizada, tendo 
de mais disso feito com pequena quantia e o mais á 
custa dos cofres provinciaes. Accresce que, tendo sido 
o orçamento dessa estrada de 4:277$323, a 
presidência da província por despacho de 27 de Junho, 
de 1873 determinou que unicamente se entregasse a 
quantia de 2:000$ votada pela lei n. 1,811 para essa 
estrada, e não foi sanccionada a lei de 3 de Dezembro 
de 1873, que autorizava a continuação da referida 
estrada, a cuja ignorância não póde chamar-se aquella 
municipalidade.» 

Assim, portanto, se a câmara municipal da 
cidade de Jaguary executou todos os concertos da 
mencionada estrada, segundo o valor do orçamento e 
não na razão da somma para esse fim decretada pela 
assembléa provincial, o fez por conta própria, pois 
consta dos archivos das repartições da província que a 
directoria das obras públicas lhe fez ver que o excesso 
votado na lei n. 1,811 correria pelos cofres municipaes. 
E, depois, cumpre pôr termo ao abuso, que se está 
erigindo em regra na província, de fazerem as câmaras 
municipaes obras como taes propriamente 
consideradas, até independentemente de prévia 
autorização da província ou obrigando-se a fazel-as por 
conta de suas rendas, e por fim reclamarem 
indemnização por conta dos cofres provinciaes, já 
sobrecarregados com todos os outros serviços. 

Palácio da presidência da província de Minas 
Geraes, 5 de Janeiro de 1875. – João Antonio de 
Araujo Freitas Henriques. 

Devolvida a resolução com estas razões de não 
sancção, a assembléa provincial, em vez de adoptar a 
resolução tal qual ou de modifical-a no sentido das 
razões allegadas, remetteu-a de novo ao presidente da 
província, apenas concebida nestes termos: 
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A assembléa legislativa da província de Minas 

Geraes decreta: 
Art. 1º O presidente da província fica autorizado 

a indemnizar a câmara municipal da cidade de Jaguary 
da quantia de 2:743$790, que despendeu com a 
estrada da freguezia de Cambuhy á cidade de Jaguary, 
conforme o orçamento approvado. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da assembléa legislativa provincial de 
Minas Geraes, em 21 de Outubro de 1875. – O 
presidente da assembléa, Luiz Gomes Ribeiro. – O 1º 
secretario, Pedro Maria da Silva Brandão. – O 2º 
secretario, Francisco Peixoto de Mello. 

Voltou, portanto, o projecto primitivo alterado. A 
assembléa provincial supprimio dos artigos que a 
resolução continha o segundo, de cuja sorte não pôde 
o senado ter conhecimento, e sujeitou novamente ao 
presidente da província o art. 1º da resolução primitiva, 
exactamente aquelle que havia motivado a não 
sancção. 

O presidente da província, que então era o Sr. 
Dr. Pedro Vicente de Azevedo, entendeu que, entre as 
razões da não sancção, havia uma, que era de 
inconstitucionalidade, pois que, tratando-se de uma 
doação de dinheiros públicos, como a considerava seu 
antecessor, não tinha a assembléa provincial faculdade 
para fazel-a. Incluiu, pois, a denegação de sancção, 
não no art. 15 do acto addicional, que se refere ás 
resoluções não sanccionadas por contrárias aos 
interesses da província, mas no art. 16, que 
comprehende as resoluções provinciaes contrárias á 
constituição. 

Eis o officio que o presidente da província dirigiu 
ao governo: 

Palácio do governo da província de Minas 
Geraes. – Ouro Preto, 28 de Outubro de 1875. – Illm. 
Exm. Sr. – Cabe-me o dever de levar ao conhecimento 
de V. Ex., nos termos dos arts. 16 e 17 do acto 
addicional, o projecto incluso, de n. 2,136, da 
assembléa legislativa provincial, relativo á autorização 
dada ao governo para indemnizar a câmara municipal 
de Jaguary da quantia de 2:743$790, com as razões de 
não sancção allegadas por meu antecessor, para que 
V. Ex, se digne resolver se deve ou não ser executado 
provisoriamente, visto ter sido adoptado por dous 
terços dos votos dos membros presentes da 
assembléa, tendo o dito meu antecessor denegado a 
sua sancção fundado não sómente em motivos de 
inconveniência para a província, mas também de 
inconstitucionalidade, consistente em ser a 
indemnização de que se trata uma verdadeira doação 
dos dinheiros públicos áquella municipalidade, o que 
não está nas attribuições das assembléas provinciaes 
fazer, accrescendo mais que este projecto deixou de 
ser o primitivo de n. 2,108, desde que não foi adoptado 
tal qual, ou modificado no sentido das razões por meu 
antecessor allegadas, mas transformado de modo 
diverso, como V. Ex. verá da cópia annexa, 
circumstancia essa que por si era bastante para 
deslocal-o das regras prescriptas no art. 15 do acto 
adicional tornando-se inadmissível a sancção sem que 

passasse pelos tramites ordinários de um novo 
projecto. (Avisos de 5 de Novembro de 1838, 2 de 
Outubro de 1863 e outros.) 

«Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. 
Conselheiro José Bento da Cunha e Figueiredo, 
ministro e secretario de Estado dos negócios do 
Império. – O presidente, Pedro Vicente de Azevedo.» 

Foi, portanto, por haver considerado a resolução 
como não tendo sido sanccionada por contrária á 
constituição, que o presidente entendeu que devia ser 
ella sujeita ao governo geral para providenciar nos 
termos do art. 17 do acto addicional. 

O governo ouviu a secção dos negócios do 
Império do conselho de Estado, cujos membros não 
foram todos do mesmo parecer; a maioria da secção foi 
de voto diverso do do illustrado conselheiro de Estado 
o Sr. 1º secretario do senado, representante da 
província de Minas Geraes. 

Em presença dos factos que occorreram, vou 
apreciar o procedimento que tiveram as autoridades 
provinciaes, á vista do que dispõe o acto addicional. 

A primeira difficuldade que encontro, Sr. 
presidente, é descobrir como a assembléa provincial 
pôde destacar da resolução, que primeiramente enviara 
á presidência, o art, 2º. O acto addicional determina 
que as resoluções não sanccionadas sejam votadas 
taes quaes ou modificadas no sentido das razões 
allegadas pelo presidente da província, e a assembléa 
provincial não fez nem uma, nem outra cousa; nem 
adoptou a resolução tal qual, nem a modificou, no 
sentido das razões apresentadas pelo então presidente 
da província. 

Em que disposições se fundou para proceder 
como procedeu? Não sei; e era o artigo 2º exactamente 
aquelle sobre que não tinha havido dúvida alguma por 
parte do presidente da província. A única deliberação 
permittida pelo acto addicional nesses casos é a de 
modificar a resolução no sentido das razões do 
presidente da província ou devolvel-a tal qual. Deu-se 
em Minas hypothese differente, para a qual não 
descubro explicação. 

Com esse procedimento a assembléa provincial 
fez apparecer uma questão nova de 
constitucionalidade, a de se ter violado a disposição do 
art. 15 do acto addicional, e a esse facto allude o 
presidente da província no officio que dirigiu ao 
governo. 

O que foi feito do segundo artigo, approvado 
pela assembléa provincial em última discussão? Sobre 
elle o presidente da província não tinha levantado 
questão; como desappareceu? Entretanto volta á 
presidência o art. 1º, que tinha provocado a denegação 
da sancção e volta tal qual, mas destacado do outro. 

Se a assembléa, como se sabe, resolveu por 
dous terços de votos que a resolução voltasse ao 
presidente, não podia fazel-a voltar senão tal como a 
tinha mandado a primeira vez... 

OS SRS. DIAS DE CARVALHO E ZACARIAS: 
– Apoiado. 

O SR. CORREIA: – ...entretanto voltou 
differentemente, e deste facto surgiram questões 
novas. Já não temos de apreciar simplesmente se a 
resolução 
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primitiva fôra ou não sanccionada por motivo de 
inconstitucionalidade, ou se apenas por motivos de 
inconveniência; temos agora de ver também se 
sobreveio uma inconstitucionalidade com os actos 
posteriores da assembléa. 

O presidente não disse expressamente se 
considerava a resolução simplesmente contraria aos 
interesses da província, ou se também contrária á 
constituição; e, sendo a resolução devolvida ao novo 
presidente, este entendeu, apreciando as razões 
dadas, que uma dellas é de inconstitucionalidade. 

Nem de outra fórma, Sr. presidente, podia elle 
submetter o caso á apreciação do governo geral. 
Quando se trata de resolução legislativa provincial, que 
apenas se refere á conveniência da província, a 
questão termina na província: se o presidente 
sancciona, não ha difficuldade; se não sancciona, e a 
assembléa novamente a admitte por dous terços de 
votos, fica da mesma fórma terminada, porque, ou o 
presidente então a sancciona e manda publicar, ou, se 
recusa sanccional-a, a assembléa a manda publicar 
com esta declaração, assignando-a o presidente da 
mesma assembléa. 

Para esta questão ser sujeita ao governo geral 
era necessário que o presidente entendesse que não 
se tratava da hypothese prevista no art. 15 do acto 
addicional, mas de caso sujeito á disposição do art. 15. 
Foi o que fez o novo presidente, que, á razão dada por 
seu antecessor, additou a posterior violação do art. 15 
do acto addicional pelo modo por que lhe fôra 
reenviada a resolução, nem tal qual era primitivamente, 
nem modificada no sentido das razões pela presidência 
allegadas. 

Sujeito o caso á secção dos negócios do Império 
do conselho de Estado, entendeu a maioria o seguinte: 

Vê-se das razões transcriptas que consistiram 
ellas em não ser o projecto, n entender do presidente, 
de conveniência para a província. Adoptado, portanto, 
tal qual por dous terços dos votos dos membros da 
assembléa provincial e reenviado ao presidente da 
província, tinha este de sanccional-o, na fórma do art. 
15 do acto addicional á constituição do Império. 

A dúvida que sobreveio ao presidente por 
occasião de lhe ser reenviado o projecto foi a seguinte: 

O primitivo projecto continha diversas 
disposições, destacadas e estranhas entre si, exaradas 
em differentes artigos. A recusa da sancção foi 
motivada pela disposição do art. 1º, segundo consta 
das razões dadas pelo presidente, que á matéria dos 
outros artigos não se referiu, antes pareceu tel-a 
aceitado, desde que declara ter negado a sancção a 
todo o projecto, por não poder sanccional-o em parte e 
considerar desvantajosa a indemnização votada a favor 
da câmara de Jaguary. 

Reenviando o projecto por dous terços de votos, 
a assembléa provincial eliminou as disposições 
concernentes a outros assumptos e manteve somente 
a matéria do art. 1º, que determinara a não sancção. 
Desde que sobre as outras disposições do projecto, 
que nenhuma relação teem com o art. 1º, não se 
levantara dúvida por parte do presidente, pareceu 
talvez á assembléa que não 

havia necessidade da adopção pelos dous terços dos 
votos dos deputados provinciaes. O art. 1º que soffrera 
a impugnação, trata da indemnização referida á câmara 
de Jaguary, e o art. 2º, que o presidente não pôde 
sanccionar por não podel-o fazer destacando parte da 
lei para ser sanccionada, autoriza a construcção de 
uma ponte no município de Três Pontas e a abertura de 
uma estrada de Três Pontas ao Barranco Alto. 

O autographo reenviado ao presidente contém 
apenas a matéria do art. 1º, que deu logar á não 
sancção, e esta está concebida nos mesmos termos do 
projecto devolvido á assembléa provincial. 

Pensa a secção que, estando a disposição 
controvertida concebida no projecto reenviado tal qual 
se achava no projecto não sanccionado, e sendo ella 
inteiramente distincta e diversa da do artigo que se 
destacou na nova discussão, não ha motivo para o 
escrúpulo que mostra o presidente no officio dirigido ao 
governo imperial, consistente antes um respeito 
supersticioso da letra do que na intelligencia fiel e 
exacta do pensamento do legislador. 

Não quiz este senão evitar que as assembléas 
legislativas das províncias alterassem as disposições 
dos projectos não sanccionados, a não ser no sentido 
das razões de não sancção. 

No presente caso a assembléa legislativa de 
Minas Geraes não se conformou com taes razões, e, 
se eliminou um artigo do projecto, continha elle matéria 
estranha ao outro artigo, accumulado no mesmo 
projecto, como é costume entre nós, tanto nas câmaras 
legislativas, como nas assembléas de província. Não 
houve, portanto, o intento de sophismar as razões de 
não sancção que o legislador constitucional quiz 
acautelar com as palavras – tal qual – do art. 15 do 
acto addicional. 

Quanto a dizer-se no officio do presidente que o 
caso se comprehende na disposição do art. 16 do acto 
addiccional e art. 7º da lei de interpretação, consistindo 
a inconstitucionalidade em ter sido a indemnização 
considerada uma verdadeira doação exorbitante das 
attribuições das assembléas provinciaes, parece 
forçada e menos justificada semelhante apreciação, 
porque a indemnização de que se trata não póde ser 
com fundamento qualificada como doação no sentido 
jurídico do termo, mas é na verdade o pagamento ou 
restituição, feita por equidade ao cofre municipal da 
câmara de Jaguary, da quantia despendida sem 
autorização em obra provincial que principalmente 
interessaria talvez aos habitantes do município. 
Capitular de inconstitucionalidade semelhante 
deliberação, é levar ainda mais longe do que de 
costume a disposição que mostram em geral os 
presidentes, com menosprezo do acto addicional, de 
denegar a sancção por motivos tirados do art. 16 do 
mesmo acto para poderem assim a seu salvo 
suspender a execução dos projectos de lei quando 
reenviados pelos dous terços de votos, dominando 
assim e nullificando cada vez mais as assembléas 
provinciaes. 

Parece, portanto, á secção que se deve ordenar 
ao presidente da província de Minas Geraes que 
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sanccione o projecto de lei em questão, na fórma 
disposta pelo art. 15, in fine, do acto addicional. 

O Sr. Conselheiro de Estado Dias de Carvalho 
opinou assim: 

O Conselheiro Dias de Carvalho, discordando 
da conclusão do illustrado relator quanto á applicação 
do art. 15 do acto addicional ao caso de que se trata 
nesta consulta, passa a expor ás razões do seu voto. 

De duas maneiras diversas póde ser, como de 
facto tem sido, encarada esta questão. 

O illustrado relator, considerando-a sob o ponto 
de vista do art. 15 da sobredita lei, propõe a solução 
indicada no art. 17, isto é, que se recommende ao 
presidente da província que sanccione a lei da 
assembléa legislativa de Minas Geraes. 

O presidente da província, porém, que interveio 
em segundo logar nesta questão, julgou-a 
comprehendida no art, 16; e por isso consultou o 
governo pedindo-lhe que resolvesse se o projecto de 
lei devia ou não ser mandado executar 
provisoriamente, visto que o seu antecessor lhe negara 
sancção por inconveniente e inconstitucional. 

Examinando-se as razões dadas pelo primeiro 
presidente, nota-se que versaram unicamente sobre á 
inconveniência do projecto em um de seus artigos; e 
nem uma palavra se encontra que se retira a 
inconstitucionalidade, e de facto o dito projecto em 
nada offende a constituição. 

Houve, portanto, equivoco manifesto da parte do 
segundo presidente, allegando tal motivo. A questão 
de constitucionalidade foi elle quem suscitou. 

Se o projecto, portanto, tivesse sido adoptado 
pela assembléa tal qual havia sido pela primeira vez 
enviado á presidência para sanccional-o, e por dous 
terços de votos, segundo determina o sobredito acto, 
era claríssimo que a sancção não lhe podia ser 
negada; e, quando fosse, a assembléa tinha o direito 
de fazer publical-o em seu nome, como é também 
expresso na mesma lei. 

A assembléa, porém, não adoptou o projecto tal 
qual; mutilou a parte que não tinha incorrido na 
censura de inconveniência, e fez passar por dous 
terços sómente o artigo contestado. 

Collocando-se por este facto fóra do terreno 
constitucional, deu occasião a que o 2º presidente 
suscitasse com fundamento a questão de 
constitucionalidade sobre o projecto que lhe foi 
reenviado, não tal qual, mas diverso, por conter só 
uma das partes do primeiro. 

Este projecto, que se podia considerar novo, 
deixou de obter sancção; nem o presidente lh’a podia 
dar, em vista do aviso de 2 de Outubro de 1863, 
expedido sobre facto idêntico por um de nossos 
estadistas, de saudosa memória, mais versado nesta 
matéria, e citado no officio do mesmo presidente, de 28 
de Outubro de 1875; nem a assembléa provincial podia 
mandar publical-o em seu nome, porque o mesmo 
presidente não consentiria que fosse tido como lei, em 
presença do citado aviso. 

Collocada a questão neste terreno, parece ao 
conselheiro discordante que, não podendo o alludido 
projecto ser mais considerado como comprehendido 

no art. 15 do acto addiccional, mas sim no art. 16 da lei 
n. 105 de 12 de Maio de 1840, embora na sua origem 
não fosse contrário á constituição; mas, havendo-se 
tornado tal por effeito da adopção por dous terços sob 
diversa face, se fosse expedida ordem ao presidente 
da província para sanccional-o, o governo assumiria a 
responsabilidade de decidir uma questão da 
competência da assembléa geral, a quem o negócio já 
está affecto, não só em vista do citado aviso do 
ministério do Império de 2 de Outubro de 1863, mas 
pelo direito constitucional, que lhe compete, de 
interpretar o acto addicional; e, attendendo a que, 
ainda quando se possa considerar o governo 
autorizado para revogar o sobredito aviso e dar outra 
intelligencia na prática, a circumstancia de achar-se 
próxima à reunião da assembléa geral, que dentro de 
poucos dias deve começar a funccionar, e não sendo 
provável que o negócio se decida antes da dita 
reunião, vindo assim a cessar o seu direito de mandar 
executar provisoriamente o projecto, nos termos do art. 
17 da dita lei; e, considerando finalmente que a matéria 
do projecto não é de tal ordem que exija uma solução 
prompta, o que bem demonstra a confrontação das 
datas da remessa da consulta em Outubro de 1875 e 
do aviso á secção do Império em Julho do anno 
seguinte, quasi nove mezes de intervallo; por todas 
estas considerações o sobredito conselheiro é de 
parecer que se submetta á decisão da assembléa geral 
este negócio, afim de que, tomando-o em 
consideração, fixe a regra que em taes casos deve 
observar-se, e a competência das assembléas 
provinciaes na adopção por dous terços dos projectos 
a que tiver sido negada a sancção pelos presidentes, 
afim de que cesse a luta entre as ditas autoridades, por 
semelhante motivo, tão prejudicial á boa marcha da 
administração. 

Tenho tido todos os documentos, para que o 
Senado possa comprehender perfeitamente a 
hypothese. 

Creio que, á vida de quanto fica referido, não foi 
o parecer da maioria da secção o mais conforme ao 
acto addicional. Faço esta declaração salvando o 
respeito que consagro aos talentos e competência dos 
illustres conselheiros, a quem particularmente muito 
prezo. 

O art. 15 do acto addicional não estava mais no 
caso de ser invocado. 

Quando a lei provincial, não sanccionada nos 
termos do art. 15, é reenviada ao presidente da 
província, se este recusa sanccional-a, ou nenhuma 
declaração faz dentro de 10 dias depois que essa lei 
lhe é apresentada, a assembléa a manda publicar 
como tal. 

Nem a recusa da sancção, nem a omissão 
obstam a que a lei se execute, pois que o art. 19 do 
acto addicional assim se exprime: 

O presidente dará ou negará a sancção no 
prazo de 10 dias e, não o fazendo, ficará entendido 
que a deu. Neste caso, e quando, tendo-lhe sido 
reenviada a lei, como determina o art. 15, recusar 
sanccional-a, a assembléa legislativa provincial a 
mandará publicar com esta declaração, devendo então 
assignal-a o presidente da mesma assembléa. 
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A intervenção do governo geral dá-se nos casos 

do art. 16 e com a restricção do art. 17. 
Diz o art. 16: 
«Quando o presidente negar a sancção por 

entender que o projecto offende os direitos de alguma 
outra província, nos casos declarados no § 8º do art. 
10, ou os tratados feitos com as nações estrangeiras e 
a assembléa provincial julgar o contrário por dous 
terços dos votos, como no artigo precedente, será o 
projecto, com as razões allegadas pelo presidente da 
província, levado ao conhecimento do governo e da 
assembléa geral, para esta definitivamente decidir se 
elle deve ou não ser sanccionado.» 

Segundo a lei de interpretação, este artigo 
comprehende o caso de offensa á constituição. 

Diz o art. 17: 
«Não se achando nesse tempo reunida a 

assembléa geral, e julgando o governo que o projecto 
deve ser sanccionado, poderá mandar que elle seja 
provisoriamente executado até definitiva decisão da 
assembléa geral.» 

Portanto, para que o governo possa determinar 
ao presidente da província que execute provisoriamente 
a resolução, são necessárias duas condições: 1ª, que a 
resolução de que se trata esteja comprehendida em 
algum dos casos do art. 16: 2ª, que não se ache 
reunida a assembléa geral. 

Cessa a competência do governo assim que a 
assembléa geral está funccionando. Nem a deliberação 
do governo é senão provisória; só a assembléa geral 
póde definitivamente resolver. 

Neste ponto, portanto, o membro discordante da 
secção teve inteira razão. Era seu parecer que se não 
resolvesse a questão, estando próxima à abertura da 
assembléa geral e se sujeitasse ao conhecimento desta 
o caso que se dava, para definitiva resolução. O 
honrado senador por Minas Geraes, quando fallou, 
disse que era isto matéria de opinião; mas sobre este 
ponto não póde haver senão uma solução. Tratando-se 
de uma resolução provincial a que tenha sido negada 
sancção, por qualquer dos motivos do art. 16, e estando 
reunida a assembléa geral legislativa, somente a esta 
cabe deliberar; o governo não póde tomar outra 
resolução senão a de sujeitar o caso á decisão do 
poder legislativo. Devia fazel-o, e a razão que tenho 
para assim opinar é a seguinte: 

Ainda quando pudesse haver dúvida fundada 
sobre a opinião do presidente da província, o Sr. Dr. 
Pedro Vicente de Azevedo, quando considerou que, 
entre as razões de não sancção, havia uma de 
inconstitucionalidade, não se podia mais duvidar dessa 
inconstitucionalidade desde que, como ponderou no 
conselho de Estado o nobre Sr. 1º secretario, tinha 
havido violação expressa do art. 15, reenviando-se ao 
presidente o projecto nem tal qual fôra adoptado a 
primeira vez, nem modificado segundo as razões do 
mesmo presidente. 

Seria, portanto, a meu ver, fundada a censura 
que se fez ao nobre ministro do Império por haver 
decidido a questão estando funccionando a assembléa 
geral, se effectivamente o ministro tivesse assim 
procedido. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. CORREIA: – O aviso que este dirigiu ao 
presidente da província de Minas Geraes é de 12 do 
mez passado, portanto, quando a assembléa geral 
estava reunida. 

E’ preciso, por conseguinte, examinarmos bem 
este aviso para podermos julgar se o ministro 
determinou ao presidente que executasse 
provisoriamente a resolução que motivou a consulta ao 
conselho de Estado. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Não fez e nem o podia fazer; a 
consulta não foi resolvida, e submetteu-se o negócio á 
câmara dos Srs. deputados. 

O SR. CORREIA: – O aviso, que foi presente ao 
Senado, diz assim: 

1ª directoria. – Ministério dos negócios do 
Império. – Rio de Janeiro, em 12 de Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr. – A’ secção dos negócios do 
Império do conselho de Estado foi submettida a dúvida 
que essa presidência suscitara, por officio de 28 de 
Outubro de 1875, sobre a sancção do projecto de lei da 
assembléa legislativa provincial, contendo três artigos, 
dos quaes o primeiro autoriza a presidência para 
indemnizar a câmara municipal da cidade de Jaguary 
da quantia de 2.743$790, que despendeu como auxílio 
ás obras da estrada de Cambuhy. 

Dos papéis respectivos consta que fôra negada a 
sancção por impugnação da disposição do art. 1º do 
referido projecto, sob o fundamento de não convir aos 
interesses da província, e outrossim que, sendo 
submettidas as razões de não sancção á dita 
assembléa, esta adoptara apenas o citado art. 1º tal 
qual, e supprimira os outros dous. 

E porque a maioria da referida secção seja de 
parecer que neste caso devia a presidência sanccionar 
o projecto, porque a suppressão de disposições 
inteiramente estranhas ao artigo impugnado não lhe tira 
o primitivo caracter, e também porque a presidência 
não impugnara os artigos supprimidos, assim o declaro 
a V. Ex. para os fins convenientes. 

Deus guarde a V. Ex. – Antonio da Costa Pinto e 
Silva. – Sr. presidente da província de Minas Geraes. 

Ora, o ministro apenas dá notícia ao presidente 
de que sobre o officio por elle dirigido ao governo havia 
sido ouvida a secção dos negócios do império do 
conselho de Estado, e bem assim da opinião que sobre 
o caso manifestaram os dous membros em maioria. A 
isto limita-se o ministro, sem fazer recommendação 
alguma. Dá conhecimento do que occorrera para os fins 
convenientes. 

Não podemos apreciar com perfeita exactidão o 
pensamento do honrado ministro do império expedindo 
o aviso ao presidente da província sem considerarmos 
todo seu procedimento. Se elle se tivesse limitado a 
expedil-o, poder-se-ia indagar o fim com que deu 
conhecimento ao presidente da opinião da maioria da 
secção do conselho de Estado 
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Poder-se-ia suppor que elle pretendia mandar executar 
provisoriamente a resolução não sanccionada. Mas o 
ministro não se limitou a isso; no expediente da câmara 
dos deputados encontra-se o aviso por S. Ex. dirigido 
áquella câmara, para que tomasse a questão na 
merecida consideração, sem referir-se a decisão 
alguma do governo. 

Esses dous actos mostram que o governo não 
pretendeu resolver a questão estando reunida a 
assembléa geral; e é difficil de crêr que tal pretendesse. 
Que motivo o levaria a essa violação do acto 
addicional? 

A verdade é que o nobre ministro do império 
tomou dous alvitres: communicou ao presidente o que 
occorria, communicação que, quando não julgada de 
vantagem, não traz inconveniente, desde que não 
houve resolução alguma; e remetteu os papéis á 
câmara dos deputados, para que esta os tomasse na 
consideração que merecessem. Não houve, portanto, 
offensa ao acto addicional. 

Se tivesse havido a aconselhada solução, as 
observações feitas em contrário pelo honrado senador 
pela província de Minas Geraes, o Sr. Visconde de 
Abaeté, que me faz o favor de ouvir com tanta attenção, 
seriam procedentes. 

Com effeito, no caso de que nos occupamos, se 
algum artigo podia ser constitucionalmente reenviado 
ao presidente da província, era de certo aquelle que 
não voltou. 

Sendo nesse sentido os votos de dous terços 
dos membros da assembléa, o projecto teria sido 
modificado de accôrdo com as razões allegadas pelo 
presidente, que não poderia deixar de sanccional-o. 

Conhecidos como estão todos os factos, 
persuado-me de que o nobre autor do requerimento não 
terá dúvida em retiral-o. 

O fim a que S. Ex. se propõe é que se ouça uma 
commissão do senado e se tome deliberação sobre o 
caso. Ora, devendo assim proceder à câmara dos 
deputados, á qual está sujeita a questão, parece que o 
senado deve aguardar o trabalho daquella câmara, para 
então, ao aprecial-o, tomar a deliberação que for mais 
acertada. O fim a que o nobre senador se propõe teria o 
meu assentimento se acaso a questão já não estivesse 
sujeita ao conhecimento e deliberação da outra câmara. 

Agora, porém, parece de melhor conselho 
aguardarmos a sua decisão, para darmos então o 
nosso voto. 

Mas, se o nobre senador insistir em que votemos 
sobre o seu requerimento, pediria ao menos a S. Ex. 
que ampliasse os assumptos sobre que a commissão 
tem de dar parecer. 

Da simples exposição que tenho feito vê o 
Senado que ha mais questões envolvidas no caso, do 
que aquellas com que occupou-se o nobre senador. 

Ainda em referência ao art. 15 do acto addicional 
ha uma questão que não tenho notícia de que fosse 
suscitada, mas que considero digna de estudo. 

O art. 15 diz que, para o projecto não 
sanccionado poder ser adoptado tal qual, são 
necessários dous terços dos votos dos membros da 
assembléa. 

Apreciada assim pelo legislador constituinte a 
importância do acto de denegação de sancção, parece 

que não devia a intervenção do presidente da província 
converter-se em arma contra elle, quando se trata de 
modificar o projecto no sentido das razões pelo mesmo 
presidente allegadas. 

Em um caso, para se annullar o acto do 
presidente da província ha necessidade de dous terços 
dos votos; logo, a intervenção do presidente é de 
grande força. Se um terço da assembléa ligar-se a elle, 
a resolução não passa. 

Quando, porém, se trata de modificar o projecto 
como entende o presidente, a intervenção deste torna-
se de certo modo suspeita. Ainda que a maioria da 
assembléa opine como elle, isso não basta, a 
modificação não se faz sem que nella concordem 
também dous terços dos membros da assembléa. 
Parece que não seria sem proveito o estudo deste 
ponto pela commissão. 

A outras e mui complicadas questões tem dado 
logar a intelligencia do acto addicional, e igualmente 
podia ser a commissão encarregada de as examinar. 

V. Ex. sabe, a Sr. presidente, que, na sessão de 
15 de Julho de 1870, o ministro do império apresentou 
á câmara dos deputados um projecto de lei de 
interpretação do acto addicional, contendo 22 artigos, 
comprehendendo numerosos pontos sobre que tem 
havido dúvida. 

A câmara dos deputados sujeitou o projecto ao 
estudo das commissões de constituição e de 
assembléas provinciaes, que deram sobre elle um 
parecer desenvolvido, sendo relator o nobre senador 
pela província do Pará. 

Mas ainda quando deva ser limitado o estudo da 
commissão ao assumpto especial da presente 
discussão, o nobre senador 1º secretario reconhecerá 
provavelmente que deve ser ampliada a incumbência 
que deseja dar á commissão. Em todo caso, porém, o 
que mais conveniente me parece, no pé em que a 
questão dos deputados ou acerca do projecto 
apresentado em 15 de Julho de 1870, ou acerca desta 
mesma questão que motivou o requerimento do nobre 
senador, uma vez que foi sujeita pelo governo á 
deliberação daquella câmara. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
agradeço ao nobre senador pela província do Paraná 
as reflexões com que se dignou honrar o meu voto na 
secção do conselho de Estado; desejaria pela minha 
parte corresponder á benevolência com que fui tratado, 
aceitando o convite do nobre senador para retirar o meu 
requerimento; mas S. Ex. ha de desculpar-me de que 
não proceda assim, porque, tendo feito 
deliberadamente este requerimento, por julgar que a 
matéria era digna do estudo da commissão de 
constituição, não me parece airoso que eu agora o 
retire... 

O SR. CORREIA: – E’ porque, quando V. Ex. fez 
o requerimento, não estava informado de que a questão 
tinha sido sujeita á câmara dos deputados. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Direi alguma 
cousa sobre isto... Não me parece airoso exigir agora a 
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retirada do meu requerimento pelas razões dadas pelo 
nobre senador. 

Que a matéria é importante, grave e necessita de 
estudo, e solução, ninguém o demonstraria melhor do 
que o nobre senador. Mas não é só esta a questão que 
deve ser resolvida; ha muitas outras, concordo com o 
nobre senador; a experiência, porém, que tenho de 
alguns annos de vida parlamentar me mostra que todas 
as vezes que se pretende dar um longo 
desenvolvimento a todas as questões que se agitam, o 
resultado é não se resolver nenhuma; quando ha 
desejo de se resolverem promptamente as questões, o 
meio mais conveniente é o de ir resolvendo cada uma á 
proporção que ellas se apresentam. 

Ora, quando tratei deste assumpto, foi muito 
explícito, dizendo que não tinha ido excogitar motivos 
de censura ao governo. A leitura que fez o nobre 
senador demonstra que as razões que me moveram a 
apresentar o requerimento, tinham sido expostas 
perante outro ministro, antes que qualquer solução se 
tivesse dado ao negócio, e não se póde entender que, 
vindo á tribuna pedir ao senado que tomasse este 
negócio em consideração, o fazia para censurar o 
ministro que havia expedido o aviso a que me referi. 
Não, senhores; o meu pensamento estava claramente 
enunciado; eu disse que a questão não podia ser 
resolvida pelo ministro senão antes de se reunirem às 
câmaras. Desde que estava próxima a sua reunião, não 
era mais possível que a consulta fosse resolvida antes 
della, e, pois, não devia resolver-se a questão, mas 
submetter o negócio ao conhecimento das câmaras. 

O nobre senador disse (e é talvez sómente para 
responder a esta parte do seu discurso que julguei 
conveniente dizer algumas palavras), o nobre senador 
disse que o ministério actual não tinha resolvido a 
questão nesta parte. 

Perdõe-me que diga que discordo da sua 
opinião. Se o aviso do ministério do Império de 12 de 
Abril não contém uma solução do negócio, então não 
sei o que elle significa. Pois um presidente de província 
submette uma dúvida ao conhecimento do governo, 
pede que a resolva, que o guie no modo como ha de 
proceder, e o governo responde, não definitivamente, 
mas dando-lhe a conhecer o parecer da secção do 
conselho de Estado, não resolve? 

O SR. CORREIA: – Logo, não houve resolução 
do governo. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não houve 
resolução? Então o que querem dizer as palavras: – 
Communico a V. Ex. para os fins convenientes? Não é 
para que o presidente da província fique inteirado da 
opinião do governo, que deu como resolvida à questão? 
Digo resolvida, mas não sei se a questão está 
terminada... 

O SR. CORREIA: – Mas fica a questão de 
princípios. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...se a 
assembléa já não revogou o seu acto... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Logo, a questão resume-se em saber 
se o ministro 

do Império devia ou não communicar ao presidente o 
parecer da secção. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Perdôe-me o 
nobre ministro; então o que significa dizer que se 
remette «para os fins convenientes»? 

Póde ser que eu esteja em erro nesta questão; 
conheço que ha senadores mais competentes do que 
eu nesta matéria... 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Não apoiado. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...pois elles que 
decidam o que significa communicar o governo o 
conteúdo de uma consulta da secção do conselho de 
Estado, se não para que se observe a opinião da 
maioria ou da minoria, porque o governo póde seguir 
uma ou outra... 

O SR. CORREIA: – Ou afastar-se de ambas. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Outro facto, Sr. 

presidente, allegado pelo nobre senador – o de ter o 
governo remettido os papéis á câmara dos Srs. 
deputados, afim de que ella resolvesse a questão, não 
destróe a opportunidade do meu requerimento, porque 
o nobre senador sabe perfeitamente que, ainda quando 
o governo a resolvesse em tempo, era preciso 
submettel-a á consideração do corpo legislativo, logo 
que elle se reunisse, porquanto sua decisão não era 
definitiva, seria provisória, e apenas dada para adiantar 
o expediente. Portanto, o facto da remessa posterior ao 
aviso não prova que o governo não tivesse resolvido 
anteriormente a questão. 

Mas estar ou não resolvida à questão é, para 
mim, cousa de pouca importância ou, para melhor dizer, 
não é o ponto principal. 

Quando fallei a primeira vez, eu disse que a 
questão principal a resolver era se o governo, na 
presença das câmaras, podia dar esta solução. Creio 
que não, e o próprio governo declarou que não 
resolveu; por conseguinte, estamos todos de accôrdo, – 
governo, maioria e minoria. 

O que resta agora é saber como a questão deve 
ser apreciada, isto é, se as assembléas provinciaes, no 
exercício de suas attribuições, tendo submettido um 
projecto de lei á sancção do presidente e sendo-lhe 
esta negada por qualquer motivo, por inconveniente aos 
interesses da província, contraria aos tratados ou 
impostos geraes, á constituição, etc., podem, 
reenviando esse acto ao qual fôra negada sancção, 
mutilal-o, ou se são obrigadas a reenvial-o tal e qual, 
quando entenderem, que as razões do presidente não 
procedem, ou se podem modifical-o na parte em que o 
presidente da província offereceu considerações em 
contrário, e reenvial-o com os outros artigos, a respeito 
dos quaes nenhuma observação foi feita, porque só 
assim se comprehende o disposto no artigo do acto 
addicional, que manda remetter o projecto tal qual 
passou, ou modifical-o no sentido das razões do 
presidente. 

Parece-me portanto, que não há inconveniente 
algum em que se approve o meu requerimento. Se a 
commissão de constituição, em cujas luzes e 
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prudência confio, e já o declarei quando fallei a primeira 
vez, entender que, tendo sido o negócio remettido á 
câmara dos deputados, convém aguardar a solução 
que alli se proponha, está no seu direito, demore o 
projecto até que appareça essa solução. 

Mas, quando offereci este requerimento á casa, 
não pense o nobre senador que o fiz sem ter 
considerado a competência do Senado. Eu creio que 
tão competente é senado para iniciar actos legislativos 
nesse sentido, como a câmara dos deputados, 
porquanto o acto addicional incumbiu a assembléa 
geral da interpretação dos artigos desse acto, não fez 
excepção alguma quanto a esta attribuição, nem dá 
iniciativa á outra câmara. Se, pois, nem a constituição, 
nem o acto addicional dão á câmara dos deputados 
iniciativa sobre esta matéria, tão competente é aquella 
câmara para iniciar qualquer solução desta natureza, 
como é o senado. 

Entretanto, se o senado julgar que, depois desta 
discussão, que está hoje muito clara, á vista da leitura, 
feita pelo nobre senador que me precedeu, de todos os 
documentos, entender que a matéria não é digna de ser 
considerada pela commissão de constituição ou que 
não convém tratar-se já deste assumpto, está no seu 
direito, póde rejeitar o requerimento. 

Eu tenho por hábito não dar grande importância 
ás minhas opiniões... 

O SR. CORREIA: – Não tem razão. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...conheço que 

ellas são fracas para prevalecerem. Portanto, o Senado 
tem ampla liberdade de resolver a questão, e eu 
resignar-me-hei muito contente á solução que elle der. 
Se julgar que é melhor não se remetter á commissão de 
constituição esta matéria, e esperar que a câmara dos 
deputados decida, póde-o fazer; se entender que não 
ha prejuízo algum em que este negócio seja remettido á 
commissão para que ella o estude e se prepare, para 
que, quando na câmara dos deputados alguma medida 
se iniciar a este respeito, tenha já feito seus estudos, 
formado o seu juízo e elaborado os seus projectos, me 
parece que nenhum inconveniente haveria em que meu 
requerimento fosse approvado. 

Creio ter desempenhado a obrigação que me 
pertencia como autor do requerimento, e confio na 
decisão do senado, seja ella qual for. 

Findo o debate, ficou encerrada a discussão por 
falta de número para votar-se. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a matéria 
da ordem do dia. 

O SR. JUNQUEIRA: – E o requerimento do Sr. 
Cunha e Figueiredo? 

O SR. PRESIDENTE: – Ficou adiado por não se 
achar presente o seu autor. 

O SR. JUNQUEIRA: – Elle compareceu. 
O SR. PRESIDENTE: – Não está na casa. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR (pela ordem): – 

Quando apresentei o requerimento de adiamento ao 
Senado, 

foi para que não se discutisse a matéria não estando 
presente o nobre ex-ministro do Império. 

Mas, depois de o senado ter assentido a esse 
adiamento, S. Ex. compareceu... 

O SR. ZACARIAS: – Elle compareceu, mas 
disse-me que se retirava, por não estar presente o Sr. 
ministro da fazenda. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Bem; satisfaz-me 
completamente esta razão. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ uma razão aceitável. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 14 do corrente: 
1ª parte até ás 2 1/2 horas. – Votação do 

requerimento, cuja discussão ficou encerrada. 
2ª discussão da proposta do poder executivo 

com as emendas da câmara dos deputados e da 
commissão de marinha e guerra, fixando a força naval 
para o anno financeiro de 1877–1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 2ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados, do corrente 
anno: 

N. 25, approvando a pensão concedida ao 2º 
cadete reformado do exército José Bueno de Azevedo.  

N. 70, idem repartidamente aos menores Maria, 
João e Salustiano, filhos do 1º cirurgião de commissão 
Dr. Augusto Cesar de Sampaio Vianna. 

Levantou-se a sessão á 1 hora da tarde. 
 

53ª SESSÃO EM 14 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da 

commissão de pensões e ordenados. – Decreto de 
fixação de forças de terra. – Ordem do dia. – 
Requerimento do Sr. Dias de Carvalho. – Votação. – 
Força naval. – Discursos dos Srs. Saraiva, Junqueira e 
Pereira Franco (Ministro da Marinha). – Pensões. 

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

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão do Mamanguape, Visconde de 
Abaeté, Luiz Carlos, Barão de Camargos, Barros 
Barreto, Barão de Laguna, Correia, Paranaguá, 
Chichorro, Barão de Cotegipe, Silveira Lobo, Ribeiro da 
Luz, Visconde do Rio Grande, Visconde de Muritiba, 
Barão de Maroim, Saraiva, Mendes de Almeida, 
Jaguaribe, Jobim, Uchôa, Cavalcanti, Diniz, Vieira da 
Silva, Nunes Gonçalves, Leitão da Cunha, Duque de 
Caxias, Teixeira Junior, Junqueira e Zacarias. 

Compareceram depois os Srs.: Conde de 
Baependy, Diogo Velho, Cruz Machado, João Alfredo, 
Barão de Pirapama, Marquez de S. Vicente, Sinimbú, 
Silveira da Motta e Figueira de Mello. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Paes de 
Mendonça, Antão, Godoy, Fernandes da Cunha, 
Nabuco, Cunha e Figueiredo, Marquez do Herval, 
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Pompeu, Visconde do Bom Retiro, Visconde do Rio 
Branco, Visconde de Caravellas, Visconde de Nitherohy e 
Fausto de Aguiar. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 11 do corrente mez, do ministério do 

Império, remettendo, em satisfação ao do senado de 7, 
cópia da consulta da secção dos negócios do Império do 
conselho de Estado de 22 de Agosto de 1863, que motivou 
a expedição do aviso de 2 de Outubro do dito anno. A 
quem fez a requisição. 

Outro da mesma data, do ministério da agricultura, 
commercio e obras públicas, remettendo, em satisfação ao 
do Senado de 4, cópia dos documentos que serviram de 
base ao aviso expedido pelo dito ministério em 28 de 
Março próximo passado, á presidência da província de 
Santa Catharina, relativamente á venda de terrenos 
devolutos que ligam o districto de S. Bento ao do Rio 
Negro. – A quem fez a requisição. 

Requerimento de João José Fagundes de Rezende 
e Silva, pedindo ao senado a graça de deferir o 
requerimento que offereceu na presente sessão, relativo á 
sua pretenção de privilégio exclusivo para lavrar os rios 
Cayapó, Maranhão e seus affluentes. – A’ commissão de 
emprezas privilegiadas. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
A proposição n. 61 de 19 de Abril próximo passado 

approva a pensão de 48$ mensaes, concedida, 
repartidamente, por decreto de 12 de Julho de 1876, a D. 
Anna Edeltrudes de Menezes e D. Emilia Augusta de 
Menezes, filhas do tenente coronel cirurgião-mór de 
brigada Dr. Manoel Joaquim de Menezes, em attenção aos 
relevantes serviços prestados ao Estado durante 36 annos 
pelo fallecido. 

Constando dos documentos juntos os relevantes 
serviços do pae das agraciadas, a commissão de pensões 
e ordenados é de parecer que a dita proposição seja 
adoptada. 

Paço do Senado, em 12 de maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Ficou sobre a mesa para ser tomada em 
consideração com a proposição a que se refere, indo, 
entretanto, a imprimir. 

 
DECRETO DE FIXAÇÃO DE FORÇAS DE TERRA 

 
Foi igualmente lido o autographo do decreto da 

assembléa geral que fixa as forças de terra para o anno 
financeiro de 1877 – 1878. 

O Sr. Presidente disse que ia officiar-se ao governo, 
pelo ministério do Império, afim de saber-se o dia, hora e 
logar em que Sua Alteza a Princeza Imperial Regente se 
dignará receber uma deputação do Senado, que tem de 
apresentar á mesma augusta senhora o decreto que 
acabava de ser lido. 

Foram em seguida sorteados para a dita deputação 
os Srs. Conde de Baependy, Teixeira Junior, Correia, João 
Alfredo, Fausto de Aguiar, Visconde de Muritiba e 
Visconde do Rio-Grande. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
REQUERIMENTO DO SR. DIAS DE CARVALHO 

 
VOTAÇÃO 

 
Votou-se e foi rejeitado o requerimento do Sr. Dias 

de Carvalho para serem submettidos ás commissões de 
constituição e de assembléas provinciaes os documentos, 
vindos do ministério do Império, relativos á sancção de 
uma lei da assembléa legislativa da província de Minas 
Geraes. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Teixeira Junior, Visconde de Muritiba e 
Correia, e sendo o mesmo Sr. introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Entrou em 2ª discussão o art. 1º da proposta do 

poder executivo com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O Sr. Saraiva começa observando que a 
commissão de marinha e guerra do Senado foi indulgente 
para com o ministério da guerra e severa em relação ao da 
marinha. Ao passo que a commissão examinou com 
severidade os córtes que se devia fazer nas forças de mar, 
foi indulgentissima na apreciação que fez das praças de 
pret que podiam ser dispensadas do serviço do exército. 

Está o orador persuadido de que deve o Império 
despender mais com a marinha do que com o exército. 

Uma marinha não póde ser improvisada e um 
exército, mesmo numeroso, póde ser levantado e 
organizado no paiz em pouco tempo; as forças de terra 
podem ser augmentadas consideravelmente em mezes, e 
podia-se mesmo ter á mão força de terra disciplinada, se a 
organização militar indispensável ao fornecimento do 
exército em tempo de guerra fosse diversa da que está 
consagrada na lei do recrutamento. 

A commissão de marinha e guerra foi rigorosa no 
exame que fez da lei de forças de mar, é exacto; mas é 
digno de louvor esse rigor com que procedeu a 
commissão, e mais seria, se se estendesse o rigor ao 
ministério da guerra. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
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O Sr. Saraiva affirma que nos córtes, que a 

commissão fez, não procedeu sempre com o maior critério, 
nem com a maior vantagem para a armada. Os córtes não 
são grandes, e nem podem desorganizar o serviço, mas 
podiam ser feitos por outra fórma, realizando-se mais 
economia. 

A commissão acabou com a marinhagem, e 
procedeu bem; felizmente a marinhagem era apenas de 
275 praças e devia desapparecer em poucos mezes, pois 
já era esse o pensamento dos ministros; mas extinguir a 
marinhagem por lei é um serviço, e uma economia, como 
foi o de definir com exactidão o número exacto de praças 
que o ministério da marinha póde levantar em tempo de 
paz, e em tempo de guerra. 

No corpo de imperiaes marinheiros a reducção foi 
de 58 praças, por ser de 3,162 o estado effectivo e de 
3,104 o que está no projecto. 

No batalhão naval o córte foi maior: o estado 
effectivo desse corpo, sendo de 895 praças e o votado na 
câmara de 750, a reducção é de 145. 

Nas companhias de menores a reducção é nominal, 
porque, sendo o estado effectivo das mesmas de 1,491 
praças, o projecto de lei dá 2,000 praças, e, pois, deixa a 
margem de 509 praças. 

Temos, portanto, que a reducção de forças de mar 
foi a seguinte: marinhagem 275 praças, imperiaes 
marinheiros 58 e batalhão naval 145; o total das reducções 
é, portanto, de 478 praças, reducções pequenas, é certo, e 
que não poderiam ser maiores, respeitando-se o batalhão 
naval, que, no conceito do orador, poderia ser supprimido, 
visto como é elle hoje uma excrescência na marinha de 
guerra. 

As forças de mar entre nós devem ser compostas 
de imperiaes marinheiros e de menores marinhos. 

O imperial marinheiro póde ser artilheiro, fuzileiro, 
isto é, fazer todos os serviços de um soldado naval, sem 
nunca deixar de ser marinheiro. 

O corpo de imperiaes, recebendo meninos 
educados pelo Estado nas companhias de menores, 
tornar-se-ha, se já o não é, um corpo escolhido e próprio 
para todos os serviços de guerra e todas as fainas de 
bordo. 

O que é um soldado naval em presença de uma 
praça de imperial marinheiro? A ignorância em presença 
do saber. – Um homem alheio ás fainas de bordo, em 
presença de um homem do mar, e é tal o batalhão naval, 
que o nobre ministro declara composto de analphabetos; é 
tal, que se não tem podido encontrar nelle gente 
apropriada para as duas companhias de artilharia. 

O que explica, pois, a presença nos quartéis de 
marinha de um corpo dessa ordem? O respeito ás 
tradicções; a difficuldade de extinguir os restos da rotina e 
da velha administração. 

Reconhece o orador as objecções feitas pelos 
velhos almirantes brasileiros com quem tem mais de uma 
vez conversado a respeito. Dizem elles que o soldado 
naval é a disciplina a bordo, a polícia de bordo e o que 
contém as tripulações. Essa objecção era procedente 
emquanto os navios estavam cheios de marinhagem, 
recrutada nos portos e nos barcos de cabotagem, mas isso 
está acabado, e a nossa marinhagem 

vae ser exclusivamente composta de imperiaes 
marinheiros, tão disciplinados como os soldados do 
batalhão naval, e mais moralisados do que elles. 

Para o orador, pois, esse batalhão é o resto dos 
princípios de uma velha administração, e uma imitação do 
que se observa nas nações marítimas, que teem 
necessidade de recrutar sua marinhagem, e nas quaes o 
ministério da marinha tem a seu cargo o serviço de 
colônias, e de grande número de fortalezas. 

Podia-se, pois, observa o orador, deixar inteiro o 
corpo de imperiaes e extinguir o batalhão naval. Essa 
extincção traria maior economia, embora se deixasse o 
estado completo do corpo de imperiaes. 

O córte nos menores marinheiros só se póde 
justificar com duas razões: impossibilidade de obter mais 
2,000 praças e sufficiencia de tal número de praças para 
dar á esquadra annualmente o número de marinheiros de 
que ella precisa. Sem uma destas razões, o córte nos 
menores marinheiros é o mesmo que cortar algumas das 
raizes que alimentam a grande árvore que fornece gente 
instruída e bem educada á nossa marinha de guerra. 

Examinará o orador o que já recebe annualmente o 
corpo de imperiaes das companhias de menores. Pelo 
relatório vê-se que as 1,491 praças das companhias 
forneceram do 1º de Janeiro de 1865 ao 1º de Setembro 
de 1866, isto é, durante 20 mezes, 420 praças, ou 21 
praças por mez. Dous mil menores devem fornecer, pois, 
por mez 29 praças, e annualmente 348 praças. Se a 
armada nacional precisa apenas annualmente de 348 
recrutas, o córte do, estado completo das companhias foi 
conveniente. Se precisa-se de mais gente, a reducção das 
3,600 praças de menores a 2,000 foi mal calculada, e tanto 
maior é o erro do cálculo quanto é certo que as 
companhias de menores devem também fornecer uma 
parte dos marinheiros em circumstancias extraordinárias. 

Mas a solução dessa questão depende de 
observações que só o ministro e seus agentes podem 
fazer. De tudo quanto a esse respeito tem dito o orador se 
póde deduzir que os córtes na marinha foram até ao 
viveiro de marinheiros, emquanto que na guerra 
conservaram-se os depósitos, os menores, o que eleva as 
forças de terra a muito mais de 16,000 praças, que foi o 
número com o qual parecia contentar-se o respectivo 
ministro. 

O orador resume as suas opiniões a respeito do 
que se devia cortar e conservar ao seguinte: extincção do 
batalhão naval, conservação do estado completo do corpo 
de imperiaes marinheiros, conservação do estado 
completo das companhias de menores, viveiro da armada 
em tempo de paz e em tempo de guerra. 

Com aquella extincção far-se-hia a mesma ou maior 
economia, e não se desorganizava ou, antes, não se 
enfraquecia elemento algum indispensável ao vigor da 
nossa pequena marinha de guerra. 

O orador passa a outro assumpto, e examinará o 
estado do material da nossa marinha de guerra, isto é, o 
estado dos navios nos quaes devem embarcar os nossos 
officiaes e soldados. 
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Na câmara dos deputados um distincto ex-ministro 
demonstrou, com muita proficiência, que o navio que 
custava mais caro e com o qual se despendia mais era 
o navio de guerra brasileiro. Esqueceu-me se o distincto 
deputado, a quem o orador allude, de affirmar que as 
nações marítimas que mencionou gastam menos do 
que nós com os seus navios, mas que despendem seu 
dinheiro com navios que podem combater, e prestar 
serviços muito úteis, emquanto que nós os brasileiros 
nutrimos e alimentamos uma esquadra, cujos navios 
estão em sua máxima parte arruinados ou incapazes de 
combater com quaesquer navios de guerra que 
montem, não dirá canhões raiados de 150,300 e de 
400, mas canhões raiados de 70 ou canhões lisos de 
68. 

Infelizmente esta é a verdade. Tem-se 
despendido muito e não tem o Brasil nem navios 
próprios para a grande guerra, nem para a guerra fluvial 
e nem mesmo para os serviços em tempo de paz, 
instrucção de officiaes, guarnição, etc. 

De que provém isto? De falta de systema. Somos 
pela primeira vez ministros da marinha e aprendemos 
alguma cousa; o estudo desenvolve os nossos 
conhecimentos e nunca mais exercemos essa pasta. 

Ha ainda outra razão que explica esse 
desgraçado estado de cousas. Gastamos muito, 
quando se tem medo, e sempre mal. Quando a 
necessidade passa, não gastamos nem o que é 
indispensável para conservar-se o que se fez do que se 
ha de precisar mais tarde. 

Em 1857 mandou o orador construir 10 
canhoneiras para manobrar em rios e propoz mais tarde 
aos seus collegas o dispêndio de 1,500:000$ a 
2,000:000$ para a construcção de docas seccas, em as 
quaes fossem conservados esses e outros navios 
apropriados á guerra fluvial com os nossos inquietos 
vizinhos. 

Os collegas do orador, quando no ministério, 
Olindas, Souzas Francos e outros disseram-lhe: «Como 
gastar mais 1,500:000$? Não temos sido já tão 
combatidos no senado pela compra das canhoneiras?» 

Nesses bons tempos os ministros tinham medo 
de gastar, e a opposição dos Muritibas, Itaborahys e 
outros influíam extraordinariamente no ânimo do 
ministro seu adversário. Hoje é o contrário. 

Pois bem, continúa o orador, não se gastou a 
somma de 1,500:000$ e em Riachuelo não puderam 
estar presentes todas as canhoneiras compradas para 
a guerra do Paraguay, algumas das quaes já se 
achavam deterioradas pelos cruzeiros em alto mar. 

Isso quer dizer que é mais conveniente ter 
grandes meios de reparar e guardar navios, do que ter 
em actividade e em serviço uma esquadra velha, 
deteriorada e que para nada servirá em tempo de 
guerra. 

Qual o estado de nossa esquadra? pergunta o 
orador. Esses cincoenta e tantos navios que temos 
tripulados, ornados, prestam serviço equivalente ás 
despezas que com elles fazemos? 

O que vale mais: ter 20 ou 30 navios bons, bem 
armados, ou 40, 50, 60 sem capacidade para combater 
e sem aptidão mesmo para navegar e desempenhar 
serviços de paz? 

Examinará o orador o estado dos navios, 
fundado esse exame no que leu no relatório e no que 
disse o illustre deputado, o Sr. Osório, na câmara, sem 
contestação do honrado ministro. Por esse exame 
verifica o orador que os navios que podem ter serventia 
para o estado de paz e para combater em tempo de 
guerra são os seguintes: Amazonas, Bahaina, Sete de 
Setembro, Nitherohy, Vital de Oliveira, Belmonte, 
Itaparica, Trajano, Magé, Ypiranga, Araguaya, Mearim, 
Lima Barro, Solimões, Javary, Brasil, Bahia, Barroso, 
Araguary, e os transportes: Madeira, Purús, Leopoldina, 
Verneck e Bonifácio. 

São esses os navios que, sem contestação, 
podem continuar em tempo de paz com algum proveito, 
por ser o seu estado mais ou menos regular. 

Os outros ou são monitores feitos especialmente 
para a guerra de rios e incapazes de qualquer serviço 
em tempo de paz, além de deteriorados, ou são 
encouraçados, que, como os Colombo, Herval e 
Silvado, estão muito deteriorados, segundo o diz o 
relatório, ou, como o Cabral e Mariz e Barros, que para 
nada servem hoje, como o declarou na câmara, e sem 
contestação do nobre ministro, o Sr. deputado Osório. 

Póde-se, pois, affirmar que temos em serviço 
perto de 30 navios incapazes de qualquer commissão 
em tempo de paz, impróprios para a guerra, e 
entretanto, figuram como machinas de guerra e 
despendem extraordinariamente. 

Dos navios mencionados temos a Mearim, que o 
relatório dá como boa, e o Sr. Osório disse que está 
podre. 

Temos os dous monitores Javary e Solimões, 
incapazes para qualquer commissão e serviço de paz 
que deviam ser conservados como poderosas 
machinas de guerra, e que estragar-se-hão, se forem 
empregados em alto mar, e se exporão muito em 
qualquer temporal. 

O SR. ZACARIAS: – E o Independência, que 
para nada servirá. 

O SR. SARAIVA: – Seguramente esse navio, se 
permanecermos em paz durante dez annos, gastará 
muito mais do que o que seria necessário para 
comprarmos em tempo de guerra machina mais 
poderosa do que elle. 

Observa ainda o orador que em todas as nações 
marítimas o estado de paz é muito differente do estado 
de guerra. Na paz as esquadras compõem-se de um 
terço, de metade dos navios durante a guerra. No Brasil 
dá-se o contrário. Acabou-se a guerra, e só se desarma 
o navio que fica imprestável. Dir-se-hia que as 
necessidades que o Império tem da esquadra são as 
mesmas durante a paz, e durante a guerra 

E para se julgar imprestável um navio é preciso 
que esteja innavegavel, e temos o exemplo disso no 
Mariz e Barros, muito deteriorado, e que se mandou 
concertar em Montevidéo, quando podiam ser feitos os 
concertos no Rio de Janeiro, se não fosse mais 
conveniente condemnal-o. 

Quantos vapores temos no caso do Mariz e 
Barros? Quantos deviam estar condemnados? 
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O SR. ZACARIAS: – O primeiro seria o 

Independência. 
O Sr. Saraiva não crê que as discussões do 

parlamento possam reformar e influir nas reformas de 
que precisa uma administração. 

Só teria fé nos inquéritos feitos por commissões 
de deputados e senadores, encarregados de estudar 
tudo quanto convém conhecer para melhorar o serviço 
e fazer economias. 

Taes inquéritos são, porém, impossíveis. Os 
ministros não os propõem e os deputados não o 
determinam. 

O orador espera que os ministros liberaes 
pedirão inquéritos, e o orador está disposto a 
aconselhar taes meios, como os mais próprios para 
illustrar as câmaras, se seus amigos subirem um dia ao 
poder, o que parece ao orador difficil e a muitos 
conservadores cousa impossível. 

Em vista do ponderado, o orador acha 
conveniente conservar apenas os navios bons e 
aproveitar as economias que a condemnação dos mãos 
navios deve trazer para preparar doccas seccas, diques 
ou, antes, augmentar a aptidão de nossos arsenaes 
para o concerto e guarda dos navios. Sem isso nunca 
teremos esquadra e gastaremos rios de dinheiros 
sempre que tivermos receios de complicações 
internacionaes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Se não temos navios 
para o serviço, quanto mais para guardar! Ha de se 
desembarcar os officiaes? 

O Sr. Saraiva observa que S. Ex. o Sr. Ribeiro da 
Luz lembrou uma chaga de nossa administração, 
quando diz – não devemos diminuir o número dos 
navios, porque os officiaes não embarcarão. 

Em primeiro logar, observa o orador, se a falta 
de dócas seccas produz a ruína dos navios próprios 
para rios e inservíveis durante a paz, é preciso fazel-as 
para podermos ter navios que possam ser nellas 
guardados. 

Em segundo logar, pondera ao nobre ex-ministro 
que em monitores ruins, em navios podres, fundeados 
nos portos, nada podem aprender os nossos officiaes 
de marinha. Se é preciso dar aos officiaes de marinha 
meios de vida e de decente subsistência, é mais 
econômico dar-lhes em terra mesmo as vantagens de 
embarcados, do que figurar embarques em navios 
podres, onde o trabalho é inútil e a vida se passa 
sempre em terra. 

O orador quer o soldado de marinha educado e 
preparado na vida do mar e , pois quer também que o 
seja o official de marinha. 

Já disse uma vez que marinheiro e official de 
marinha é cousa que se não improvisa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E a educação dá-se 
no mar e em navios. 

O Sr. Saraiva não contesta isso e nem quer 
extinguir todos os navios, o que deseja é que tenhamos 
armados navios bons, capazes de serviços de paz ou 
próprios para a guerra e não que possua o Brasil uma 
marinha sem valor equivalente ao número dos navios e 
ás grandes despezas que faz. 

Está o orador persuadido de que seu desejo é 
útil á nossa marinha de guerra. 

Recorda ainda o orador que o nosso quadro de 
officiaes é excessivo. Se não se quer tirar aos officiaes 
os estímulos, deixe-se como está o quadro em relação 
ás patentes de 1º tenente e ás que lhe são superiores; 
mas reduza-se á metade o quadro dos 2º tenentes e 
limite-se assim o número dos guardas-marinha, porque 
a experiência de meio século tem demonstrado que 
temos vivido, e bem, com metade dos 2os tenentes que 
figuram no quadro. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Concordo em que o 
número dos 2ºs tenentes é excessivo. 

O SR. SARAIVA: – Com menor número de 2os 
tenentes, esses officiaes mais depressa galgarão 
postos superiores. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Com isto não 
concordo. 

O SR. SARAIVA: – Mas é isto uma verdade 
incontestável; 240 2º tenentes, pretendendo 60 logares 
de 1os, obterão promoções mais difficilmente do que 
120 2os tenentes. 

Tomando ainda em consideração a observação 
do Sr. ex-ministro da marinha, observará o orador que, 
reduzidos os navios á metade, os officiaes revezar-se-
hão no serviço dos navios conservados, a não seguir-
se o princípio de que é preciso crear commissões e 
serviços para dar que fazer aos distinctos officiaes da 
nossa armada. 

Nestes últimos tempos foram creadas 
repartições de pharóes, de hydrographia. Para que 
taes repartições? Quer-se desenvolver o serviço dos 
pharóes? Quer-se fazer, o que é eminentemente útil, o 
exame e a verificação de todos os perigos de nossas 
costas? Mas com que dinheiro se ha de dar 
desenvolvimento a taes serviços? E o que fica sendo o 
conselho naval, centro e director dos serviços 
especiaes? Se se quer desenvolver os serviços dos 
pharóes e de hydrographia, reforme-se o conselho 
naval e inclua-se nelle mais essas duas 
especialidades, e incumba-se a elle da direcção e 
fiscalização de taes serviços. 

Mas abandonar o conselho naval, deixal-o sem 
nada fazer e crear dous, quatro e mais chefes de 
repartições isolados, sem nexo, sem conselho de 
companheiros, me parece cousa pouco conveniente e 
muito pouco econômica. 

Córte, diz o orador, o nobre ministro por todas 
as despezas que não trazem incontestável proveito. 

Condemne os navios podres e imprestáveis; 
entre nos arsenaes e veja o que se póde economisar 
nelles; habilite os arsenaes para construir e dispensar 
a Ponta da Arêa e os estaleiros europeus ou feche-os, 
se elles nada constroem. 

Só assim poderemos dominar a crise que nos 
assoberba. 

Arsenaes que não trabalham não podem ser 
conservados. 

Como ministro, o orador pretendeu introduzir 
nos arsenaes os melhoramentos conhecidos na 
Europa, e mandou buscar para o da Côrte uma grande 
machina de serrar. 
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Lembrou-se do arsenal da Bahia, e fez vir 

também para aquelle arsenal outra machina. Pois bem: 
essa machina, comprada ha 19 annos, ainda não 
funcciona por falta de casa. 

O SR. PARANAGUÁ: – Isso é característico. 
O SR. CORREIA: – Era melhor vir a machina 

depois de feito o edifício. 
O Sr. Saraiva observa que uma machina de 

serrar póde ser montada em qualquer telheiro, e não 
tem necessidade de ser collocada em palácios, tão 
ricos como o da Glória, em que faz conferência o 
illustrado senador pelo Paraná. O facto de não 
funccionar ainda a machina mostra apenas o 
desmazelo da nossa administração superior. 

Ha dous para três annos, observa o orador, os 
ministros afiançavam saldos, e disseram que o Brasil 
era um paiz maravilhoso, pois dava o bello espectaculo 
de ter florescentes as suas finanças depois de uma 
guerra, em que se despenderam centenas de milhares 
de contos. 

No delírio que produziram taes apreciações 
todos tiveram seu quinhão no orçamento, desde o 
soldado até o general, desde o porteiro até os ministros 
de Estado, todos viram seu bolso mais cheio. 

O ministério actual mostra o reverso do quadro, e 
o ministro da fazenda acaba de declarar á câmara que 
a questão financeira é tudo, que a reforma eleitoral não 
é programma do partido conservador e, portanto, não 
póde nem quer perturbar os trabalhos do governo. 

Melhorar as finanças, eis o que é sério, 
opportuno e digno das meditações dos estadistas 
brasileiros. 

Os jornaes, por sua vez, esquecem a reforma 
eleitoral e só applaudem os que tratam de restaurar as 
finanças. 

Não pretendo dizer o contrário e quero ir com a 
toada, para não encontrar-me com os precipícios. 

Quero crer mesmo que disse um absurdo, 
quando affirmei na discussão do voto de graças, que só 
a nação póde restaurar as suas finanças escolhendo, 
sem conselho do governo, maiorias que fiscalizem o 
dispêndio dos dinheiros, públicos. 

Mas se a questão financeira é tudo, o que tem 
feito o governo para a resolver? 

Deixarei e desenvolvimento dessa theze para os 
orçamentos. 

Agora, se o nobre ministro tivesse muita 
bondade para com o orador, pedir-lhe-ia que lhe 
fornecesse algumas informações. 

Deseja o orador comparar as compras feitas pelo 
agente do ministério da marinha na Europa com as 
compras feitas no último quinquennio ou decennio no 
Rio de Janeiro e assim as quantidades dos artigos 
comprados e consumidos no corrente exercício, com os 
comprados, consumidos ou guardados nos exercícios 
anteriores. O orador nada tem que ver com a pessoa 
escolhida pelo nobre ministro, desde que S. Ex. a 
conhece perfeitamente e affirma que a probidade desse 
homem é tão grande como a de 

S. Ex., isto é, que elle procederá tão bem, como 
procederia S. Ex. em semelhante commissão. Se o 
orador estivesse no caso de dar conselhos ao nobre 
ministro dar-lhe-hia o de não escolher para taes 
commissões senão os homens que são geralmente 
conhecidos pelo paiz ou, pelo menos, pela parte mais 
illustrada do paiz. 

Na repartição da marinha ha muita gente que o 
paiz conhece. 

Ha generaes e paisanos muito probos e o orador 
não lembrará nomes, para não expor-se a 
esquecimentos. 

Ha mesmo probidades, que procuram 
economisar até em papel, como aconteceu, ao Sr. 
Barão de Angra na estrada de Ferro. 

Escolher fóra desse circulo é expor-se o ministro 
a ter as polêmicas que temos tido. 

Não se mandou Tamandaré, Delamare e Angra á 
Europa comprar navios, fazer grandes despezas? E, 
entretanto, nenhum ministro teve necessidade de 
responder aos deputados por isso. 

Por que? Porque eram já muito conhecidos. 
Para o orador essa questão não tem importância, 

e só póde desgostar o nobre ministro. Provando S. Ex. 
que se economisou na compra de encommendas, tem-
se defendido, e é o que quer verificar bem. 

Deseja ainda saber do nobre ministro o que se 
despende por exercício com o laboratório pyrotechnico 
e o que produz esse laboratório, especificando-se a 
despeza do seguinte modo: material, pessoal, consumo 
de gaz, artigos diversos. 

Crê o orador que já precisamos de armazéns 
que guardem as munições de guerra da marinha e do 
exército, porque continua-se a trabalhar em tempo de 
paz como se trabalhava em tempo de guerra. 

No que diz orador não vae a menor desconfiança 
para com o illustre director do laboratório, porque 
ninguém aprecia mais do que o orador a sua aptidão, 
moralidade e serviços. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – E’ muito digno. 
O Sr. Saraiva vae terminar recordando um 

episódio occorrido nas últimas sessões da câmara, e 
mostrando a conveniência de lerem os ministros a 
correspondência do Rio da Prata, que sahio hoje no 
Jornal do Commercio. 

Justificando a superioridade do regimem 
monarchico sobre o republicano servio-se o nobre 
ministro da fazenda de um argumento, que tem sido 
muitas vezes reproduzido no recinto das câmaras, e 
disse: Vêde o que é o Brasil em comparação com as 
repúblicas do Prata! Nosso estado é optimo, e o 
daquellas repúblicas é ainda péssimo. 

Pois bem; o Jornal do Commercio diz o seguinte: 
«A respeito da situação financeira, observou o 

presidente que era embaraçosa, mas de nenhum modo 
desesperada. O povo produzia mais e melhor do que 
nunca, o governo cortava resolutamente pelas 
despezas, e assim mal podia deixar de restabelecer-se 
o equilíbrio. O orçamento para 1876 havia autorizado 
uma despeza de 20,259,605 pesos, além de 
11,392,000, autorizados por leis especiaes. 
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Para fazer face a esta despeza calculara-se uma 

receita de 18,113,910, que, sobrevindo à crise 
commercial, ficou reduzida a 13,583,633 effectivamente 
arrecadados. 

«Tomou então o governo a sua resolução, 
restringindo a despeza mesmo no correr do exercício. 
Sem deixar-se de attender a todos os ramos do serviço 
público, desde logo se separaram do orçamento 
3,327,000, e a despeza autorizada por lei especial 
restringio-se a 5,221,000. Gastaram-se, portanto, 
menos 9,499,000 do que a somma autorizada. Ainda 
assim no fim do anno de 1876, ficaram por pagar 
4,563,000, mas no fim de 1875 tinham ficado 
9,873,000, e, portanto, a situação do thesouro havia 
melhorado.» 

Se, pois, o nobre ministro da fazenda entende 
que para nós a questão financeira é tudo, cumpre fazer 
todos os esforços para que o governo imperial não se 
mostre nem menos apto, nem menos patriótico do que 
o governo de Avellaneda. 

Mostrem os nobres ministros ás repúblicas do 
Prata que o governo monarchio é ainda o melhor em 
relação ás finanças, e o que corta pela despeza com 
mais coragem e menos acanhamento. 

Só assim os nobres ministros poderão provar 
que o seu monarchismo é maior, mais sincero e mais 
convencido do que o monarchismo dos liberaes deste 
banco, que vae parecendo a muitos menos sinceros e 
menos convencido. (Muito bem.) 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ para explicar o parecer 
da commissão de marinha e guerra que eu tomo a 
palavra, visto como o honrado senador pela província 
da Bahia começou o seu discurso, dizendo que a 
commissão fôra muito rigorosa apreciando a proposta 
sobre as forças de mar, tendo sido nimiamente benigna 
a respeito da proposta sobre as forças de terra. 

Sr. presidente, com quanto seja eu o relator da 
respectiva commissão, não me achava presente no dia 
em que foi assignado o parecer ácerca das forças de 
terra, de maneira que só o assignei depois. Tomando, 
porém, os papeis que vieram da câmara dos deputados 
com a proposta do governo sobre as forças de mar, e 
com as emendas feitas por aquella câmara, eu entendi 
que devia lançar um parecer que desse sufficiente luz 
sobre a matéria, de forma que o senado 
comprehendesse a diminuição que se propunha nessa 
força e conhecesse qual a economia que se fazia. 

Ora desde que o governo aceitou na câmara dos 
deputados a reducção de 3,000 praças de pret 
embarcadas dos corpos de marinha e de marinhagem a 
2,500 unicamente dos corpos de marinha a commissão 
devia assignalar este facto porque contém elle dous 
elementos muito importantes: em primeiro logar a 
diminuição da força effectivamente embarcada nos 
navios de guerra e nos transportes no futuro anno 
financeiro; e em segundo logar a eliminação completa 
da marinhagem. 

O nobre senador applaudio essa eliminação, 
porque disse-nos que, com effeito, já nos navios 
sómente existia uma pequena parte dessa marinhagem 
que antigamente compunha quasi a totalidade das 

guarnições, porém que hoje se acha reduzida apenas a 
270 praças. Applaudia também a diminuição da força 
embarcada, que de 3,000 praças, que figuravam em 
todas as leis anteriores, passa agora a ser de 2,500, 
com o que se faz uma economia que, á primeira vista, 
todos comprehendem. 

Disse-nos, porém, o honrado senador que não 
tínhamos feito nos corpos de imperiaes marinheiros e 
no batalhão naval aquelles córtes que se poderiam 
effectuar, e ainda mais que tínhamos aconselhado ao 
senado que adoptasse a reducção nas companhias de 
aprendizes marinheiros. 

Quanto ao corpo de imperiaes marinheiros que 
existe nesta Côrte e ao corpo que está na província de 
Matto Grosso, observo que a reducção não póde 
descer do ponto em que já está, em virtude da emenda 
da câmara dos deputados. 

O SR. ZACARIAS: – Não fallei contra os 
imperiaes marinheiros; disse que se podia fazer 
eliminação completa do batalhão naval. 

O SR. JUNQUEIRA: – Irei a esse ponto... Já 
está, por conseguinte, reduzido este corpo a 3,104 
praças e, se a câmara dos deputados determinou, e o 
senado parece também inclinado a determinar, que a 
força embarcada só conste do corpo de imperiaes 
marinheiros, não é possível fazer nelle reducção maior, 
porque mesmo o senado já está convencido, pelo que 
se tem dito aqui, que não importantíssimas as funcções 
desse corpo, por assim dizer mixto, porque participa da 
natureza do marinheiro e do soldado, e que tem 
prestado relevantes serviços. 

Resta o batalhão naval. Disse o nobre senador 
que podiam se ter feito grandes córtes... 

O SR. SARAIVA: – Podia se extinguil-o mesmo. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...ou que este batalhão 

devia desapparecer do quadro da armada, onde é hoje 
uma excrescência, segundo a opinião das pessoas 
mais entendidas em negócios de marinha. 

Não desconheço a procedência do argumento do 
nobre senador, quando diz que o batalhão naval é hoje 
uma excrescência. De facto, quando o batalhão naval 
foi instituído para a nossa armada, assim como 
instituição análoga existia na marinha ingleza, foi 
porque a força numérica, que avultava nas praças de 
pret compunha-se, entre nós, de marinhagem. Quando 
se creou o batalhão naval, as praças eram recrutadas e 
levadas para bordo sem a precisa instrucção e 
disciplina, e portanto precisavam ter diante de si uma 
força disciplinada que as contivesse, assim como 
praticam os inglezes e americanos do norte, que 
também teem destacamentos em sua marinha para 
disciplinarem os recrutas. 

Mas entre nós, tendo-se desenvolvido, 
felizmente, o corpo de imperiaes marinheiros, parece 
que essa instituição deve ceder o passo a esta outra, 
que em tão boa hora foi creada para regularisar a força 
da nossa armada. Repare, porém, o nobre senador que 
nós já fizemos nesse corpo um córte muito 
considerável: as companhias do batalhão naval 
attingem pela organização actual, a 1,500 praças; e a 
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commissão de marinha e guerra da câmara dos 
deputados aceitou a reducção do mesmo corpo a 750 
praças: portanto já vê V. Ex. que o batalhão naval soffre 
um corte de 750 praças. 

O Senado comprehende que este é o melhor 
modo de fazer uma mudança. Não podermos de uma 
vez, de chofre, acabar com o batalhão naval, porque 
talvez resultassem inconvenientes ao serviço; pouco a 
pouco poderá ser diminuído pelas baixas, e por outras 
circumstancias, que final o extinguirão de todo. Uma 
medida repentina não seria vantajosa, e teria todos os 
inconvenientes de um salto mortal. 

Quanto ás companhias de aprendizes 
marinheiros, a commissão de marinha e guerra 
assinalou em seu parecer os grandes serviços que essa 
instituição tem prestado e póde prestar, e declarou que 
podem ser consideradas como os viveiros de nossa 
marinha. Na guerra do Paraguay prestaram bons 
serviços e distinguiram-se muito nos combates, porque 
o senado sabe que o soldado quanto mais jovem mais 
temerário. Apezar dos esforços feitos pelo governo para 
completar as companhias, o número de praças só 
attingio a pouco mais de 1,400, sendo o número 
completo 3,600. A câmara dos deputados entendeu 
para bem da economia, que o total deve ser de 2,000. 

A commissão reconheceu que essa redação é 
nominal, porque quiz ser e deve ser muito legal, quando 
presta informações ao senado. Sendo 18 as 
companhias de aprendizes marinheiros, e possuindo 
ellas só pouco mais de 1,400 praças, reduzido o seu 
número a 2,000, fica o ministério da marinha com uma 
margem de cerca de 500 praças, que no anno futuro 
entrarão para as companhias. Por tanto, não será 
prejudicado o serviço, e sendo annua a lei de fixação de 
força, passado o exercício e completo o número de 
2,000, no exercício futuro, se as nossas finanças 
tiverem melhorado, se poderá elevar aquelle número a 
2,500 ou a 3,000 praças. 

Entretanto, não será nominal o effeito 
econômico, porque se na lei, que estamos discutindo, 
se votas sem 3,600 praças de aprendizes marinheiros, 
é evidente que no orçamento de marinha se havia de 
decretar a quantia necessária para o soldo, etapa e 
fardamento desses aprendizes. Ora, se cortamos 1,600 
praças ha de haver a economia relativa a essa 
distribuição, e assim na quantia destinada no 
orçamento da marinha se dará o córte correspondente. 
Não será uma reducção nominal, porque, em 1º logar o 
orçamento poderia sahir da assembléa geral 
desequilibrado e sem razão de ser; e em 2º logar 
porque o governo muito legalmente poderia determinar 
o transporte para outras verbas do que se não gastasse 
com os 1,600 aprendizes marinheiros. Este modo de 
legislar é mais verdadeiro e leal. 

O que queria o nobre senador pela Bahia? 
Queria que conservássemos o número de 3,600 praças, 
e portanto a despeza correspondente quando na 
actualidade só existem 1,400 praças? 

As leis de forças como estavam organizadas, ha 
20 annos, ressentiam-se de uma certa obscuridade, a 
qual provinha, principalmente, de determinar-se 

no § 2º do art. 1º das propostas que a força de 
imperiaes marinheiros se completasse com 
marinhagem e praças de marinha. Por isso, a 
commissão de marinha e guerra entendeu ser mais 
conveniente, uma vez que se aboliu a marinhagem, 
determinar logo que a força de 2,500 praças fosse 
completada com imperiaes e navaes, e que no § 3º se 
declarasse que o ministério da marinha póde utilisar-se 
do excedente desses corpos que não estão 
embarcados. Resta o número de 1,300 praças no 
estado actual, que são apenas sufficientes para o 
serviço dos hospitaes, dos quartéis, dos pharóes, dos 
arsenaes e a todas as licenças e baixas temporárias 
que teem as praças que se vão curar de qualquer 
enfermidade. Portanto, o número de praças dos corpos 
de imperiaes marinheiros e batalhão naval são apenas 
as que bastam para os serviços do ministério da 
marinha. 

O nobre senador disse que o desenvolvimento 
dado ás companhias de aprendizes marinheiros era 
tanto mais necessário quanto ellas poderiam, mesmo 
no estado actual, fornecer o número de recrutas, de que 
precisasse a marinha, e para isso fundou-se em uma 
informação que tirou do relatório, em que no anno 
passado 420 aprendizes marinheiros se diz que 
passaram para o corpo de imperiaes. Creio que a 
informação do relatório é exacta; mas esse resultado 
não se póde obter todos os annos. Se o aprendiz 
necessita de estar oito annos em uma das companhias 
e o total destas attinge a 1,400 praças, é claro que a 
oitava parte deste número não póde dar 420, número 
que as companhias forneceram o anno passado. 

O que se deu o anno passado foi, naturalmente, 
o resultado de que as turmas mais adiantadas, aquellas 
que completavam seu tempo de instrucção, avultaram 
mais do que as turmas inferiores. Tomando, porém, um 
termo médio e vendo o número que existe actualmente, 
devemos crêr que as companhias podem fornecer 200 
a 250 praças annualmente. Se tiverem maior 
desenvolvimento poderão fornecer as 400, e então a 
marinha não terá mais necessidade, nem de angariar 
voluntários, nem muito menos de recorrer ao 
recrutamento da lei de 26 de Setembro de 1874. 

Faça votos para que estas companhias tenham 
grande desenvolvimento (Apoiados). Felizmente já 
temos 18; e é de lamentar que algumas tenham um 
pequeno número de aprendizes. O governo devia 
envidar todos os meios para augmentar esse número 
até o computo votado agora, porque realmente tendo 
nós dous ou três mil aprendizes nessas companhias, o 
recrutamento para a armada deve desaparecer, ao 
menos em tempo de paz, pois não temos necessidade 
senão de cerca de 400 praças. 

Portanto, em relação ao pessoal está justificado 
tudo quanto a commissão aconselhou ao senado; e eu 
devo dizer ao honrado senador que não lembrou cousa 
nova, não iniciou reducções; justificou as que vieram da 
câmara dos deputados, isto é, quanto á marinhagem 
aconselhou que ella seja reduzida a 2,500 praças 
marcadas em tempo de paz, porque o governo julga 
que o serviço póde se fazer com esse número de 
praças; limitou os corpos de imperiaes 
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marinheiros e batalhão naval ao número de que trata a 
emenda da câmara, e reduzio o número de aprendizes 
marinheiros a um ponto razoável, que não é nem o 
estado de outr’ora nem o estado effectivo da 
actualidade, é um termo médio. Por isso a commissão 
não póde incorrer na censura do honrado membro; 
apenas procurou tornar bem claro o pensamento da 
câmara dos deputados. 

Se a commissão apresentou alguma emenda, foi 
no sentido apenas de harmonisar melhor as idéas 
votadas com a proposta. São quase emendas de 
redacção; assim o art. 3º, por exemplo, tratando de 
prêmios a voluntários e estrangeiros, é óbvio que a 
proposta se tornava restricta ao caso de marinhagem 
para tempo de paz, e, como esta se aboliu, é mister 
abolir essa parte do art. 3º e pôl-o de harmonia com a 
lei do recrutamento. 

A commissão julgou também conveniente 
separar a autorização para a revisão da lei de 
promoção, porque, como é matéria que entende com 
uma lei permanente, não seria muito conveniente que 
agora, que se trata apenas de fixar o quantum da força, 
se fosse tratar de matéria diversa; por isso a 
commissão aconselhou ao senado que esse artigo 
additivo fosse separado para ter uma discussão 
especial. 

Deste ponto do pessoal, passou o nobre senador 
ao material de nossa armada. Eu, Sr. presidente, não 
sou o mais competente para tratar desta questão; quero 
mesmo deixal-a ao honrado ministro da marinha. Não 
estou habilitado a dar ao senado informações sobre a 
capacidade dos nossos navios, nem sobre sua efficacia 
como machinas de guerra: conheço-os de um certo 
modo genérico, mas não posso descer a 
minuciosidades. Comtudo, pareceu-me que o nobre 
senador carregou de mais a mão no quadro. 

O SR. SARAIVA: – Tive todo o cuidado de não 
ser exagerado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não duvido que muitos 
dos navios da nossa esquadra estejam arruinados... 

O SR. SARAIVA: – Ella está peior do que eu 
disse. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...mas, cumpre 
reconhecer que ha hoje em dia uma certa propaganda 
no sentido de demonstrar que estão quasi todos elles 
podres e inservíveis. Para que o senado veja que essa 
informação, que teve o nobre senador, póde ser menos 
bem fundada, tomarei ao acaso uma dos proposições 
de S. Ex. e observarei que por ella se póde suppôr que 
também sejam menos verdadeiras outras informações 
que lhe foram ministradas. Disse S. Ex.: «Para que quer 
o ministério da marinha cinco transportes em tempo de 
paz com mil e tantas praças de guarnição?» 

Ora, esses transportes não podem ter a bordo 
mais de 50 a 60 praças cada um; por conseguinte 
temos 250 a 300 praças para 5 transportes, e não mais 
de mil, como disse o honrado membro. 

E’ evidente que o nobre senador foi victima de 
alguma informação menos exacta. 

Assim também, S. Ex. parece-me que não visa 

ao verdadeiro alvo conveniente á nossa marinha, 
querendo que tenhamos apenas uma certa esquadra de 
reserva em docas seccas, como denominou, prompta 
para servir no Rio da Prata. Eu encaro a questão de 
modo um pouco diverso. Se fosse possível termos uma 
esquadra destinada só para operar no Rio da Prata em 
occasião de guerra e que essa esquadra pudesse ser 
guardada, acondicionada, zelada e pintada, como disse 
o nobre senador, em estaleiros e docas seccas, eu 
concordaria, mas fôra mister que ao lado dessa 
esquadra tivéssemos outra que, nos tempos ordinários, 
fosse applicada ao serviço de cruzeiro, á guarnição dos 
portos, á instrucção dos officiaes e da marinhagem. 
Fora mister dividirmos nossa esquadra em duas 
secções muito distinctas: uma esquadra de combate no 
Rio da Prata, composta de monitores e canhoneiras 
que estivessem a secco e promptos á primeira voz, e 
uma outra esquadra, que se chamaria ordinária, para 
tudo isso que acabo de apontar. 

Se, como disse o honrado senador, o pessoal 
não se póde improvisar, podendo-se improvisar com 
mais rapidez o material, não se póde, mesmo em tempo 
de paz, prescindir daquelles elementos que servem 
para escola e aprendizado de nossos officiaes e praças 
de marinha. Se esses navios não se acham em perfeito 
estado para combater, se não são verdadeiras 
machinas de guerra, comtudo podem servir muito bem 
para cruzeiros e para viagens de instrucção, de modo 
que em occasião de guerra tenhamos guarnição e 
officialidade, que hajam aprendido a arte naval a bordo, 
que é só como se póde aprender, e não por theoria; 
que tenham lutado com os elementos que se 
desencadeiam no oceano, que tenham adquirido a 
pratica de homem do mar, e esta pratica não se póde 
adquirir senão a bordo dos navios. 

E, por isso, precisamos de uma certa esquadra 
para cruzeiros, viagens de instrucção e guarnição dos 
portos. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Até para cumprir 
a lei de promoções. 

O SR. JUNQUEIRA: – Demais, a sabedoria da 
assembléa geral já determinou que os officiaes da 
armada não podem ser promovidos senão tendo três 
annos de embarque, porque a promoção de um official 
que não sáe de terra é uma promoção ridícula. E’ mister 
que o homem se habilite no seu officio; e como 
habilitar-se em seu officio, se querem acabar com todos 
esses navios que servem para escola e aprendizado? 

Eu comprehendo, Sr. presidente, que não nos 
aventuremos a fazer a todo o instante navios 
encouraçados, que demandam uma grande despeza e 
cuja efficiencia muitas vezes não corresponde á quantia 
que se gastou. Mas, em um paiz como o nosso, com 
um litoral de 1,200 léguas, com florestas immensas, por 
que razão não havemos nós de desenvolver a 
construcção naval de navios de madeira, das nossas 
madeiras quasi tão rijas como ferro, bem artilhados e 
que com machina poderosa estejam no caso de aceitar 
o combate quando quizerem 
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esquivando-se a elle quando estiverem em condições 
inferiores? 

Hoje debate-se no mundo a questão da couraça 
e da artilharia. Parece que a artilharia tem de vencer a 
couraça; e por isto eu animaria o governo antes a 
construir nos nossos estaleiros navios de madeira, 
bons navios de 1ª classe, e encommendar poderosa 
artilharia e pujantes machinas. 

Dizem, Sr. presidente, que conversando-se, ha 
pouco tempo, em Inglaterra com o famoso constructor 
Reed, este perguntara á pessoa que com elle 
conversava qual seria o typo do futuro navio de guerra. 
Essa pessoa lhe respondeu: «O typo é vosso Volage, 
o vosso Inconstant, isto é, navios de madeira com 
machina poderosa e poderosa artilharia. 

Conta-se que o grande constructor inglez fizera 
um signal affirmativo. O futuro da marinha de guerra 
está principalmente nestes navios. Portanto, desde 
que nós não estivermos a construir encouraçados e 
sim a conservar os nossos navios de madeira, a 
melhoral-os, a fazer nos nossos arsenaes outros que 
sirvam para cruzeiros desta extensa costa e para 
escola de nossos officiaes e marinhagem, teremos 
andado perfeitamente bem. Se surgir alguma questão 
como a do Paraguay, em que seja mister transpôr 
passos estreitos, como os de Curupaity e Humaytá, 
então os arsenaes da Côrte, da Bahia e outros 
poderão dar-nos encouraçados como aquelles que 
então se fizeram e que prestaram bons serviços, isto é, 
o Tamandaré, o Barroso e alguns mais. 

E neste ponto, devo também externar o meu 
pensamento a respeito do encouraçado que o nobre 
senador disse que nos tinha custado muito dinheiro e 
que nos annos de paz, que teem de seguir-se, seria 
antes um grande cancro do que um navio que servisse 
para os misteres da armada. Membro do gabinete de 7 
de Março, Sr. presidente, e sem querer entrar agora 
em miudezas a respeito deste encouraçado, devo 
comtudo dizer que na occasião em que elle foi 
encommendado, assim como os dous outros a que se 
referiu o nobre senador, o Solimões e o Javary, as 
circumstancias eram taes que aconselhavam a 
construcção de semelhantes machinas de guerra. 
Parecia imminente uma guerra entre o Brasil e a 
República Argentina. Dizia-se que a República 
Argentina tinha encommendado na Inglaterra dous 
encouraçados, como effectivamente encommendou e 
recebeu... 

O SR. ZACARIAS: – Elles encommendaram e 
receberam; nós encommendamos e não recebemos. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...e que esperava dos 
Estados-Unidos quatro encouraçados. Nestas 
circumstancias, e tendo nós acabado a longa guerra 
do Paraguay, que deixara estragado todo o nosso 
material naval, era mister fazer-se alguma cousa. O 
nobre ex-ministro da marinha, por certo, que não foi 
quem ideou o plano destes encouraçados. S. Ex. ouviu 
os profissionaes, aconselhou-se com as pessoas 
competentes e, por conseguinte, fez o que qualquer 
faria no seu logar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não apoiado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Embora se tenha 
seguido esta série de infortúnios que todos nós 
sabemos acerca do encouraçado Independência, 
quem iniciou esta encommenda, procurando armar o 
paiz com esta machina de guerra, de nenhuma 
maneira collocou-se em posição de ser censurado. 

Sr. presidente, o exito é tudo neste mundo. Se o 
encouraçado Independência não tivesse soffrido o 
revez que soffreu ao ser lançado no Tamisa; se 
mesmo os dous monitores Javary e Solimões tivessem 
chegado mais cedo e nós tivéssemos tido a 
infelicidade de sustentar uma guerra com a República 
Argentina; se qualquer desses navios tivesse de 
prestar o seu contingente na guerra, o que era muito 
fácil de succeder, estou persuadido de que, então, em 
vez de censuras, levantar-se-hiam hosannas ao 
honrado ex-ministro da marinha. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas, como, felizmente, 

não houve necessidade dos três encouraçados, agora 
não ha qualificativo bastante enérgico para se reprovar 
o acto de ter-se mandado fazer estes encouraçados. 

Presentemente, Sr. presidente, reconheço que 
estes navios não são necessários, porque estão 
passando as circumstancias extraordinárias, e eu até, 
unicamente por mim, com a minha responsabilidade, 
aconselhava ao governo que, se achasse comprador, 
os vendesse... 

O SR. ZACARIAS: – Muito bem, até de graça. 
VOZES: – De graça, não. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...por um preço razoável, 

porque presentemente não temos necessidade delles. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Solimões e o 

Javary podiam ser vendidos á República Argentina. 
O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, nesta 

questão de encouraçados de anno a anno apparecem 
inventos taes, que tornam todo o material, que estava 
prompto, quasi inservível. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Bem; isto é 
condemnação da encommenda. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não; a encommenda foi 
muito bem feita naquella occasião e para aquellas 
circumstancias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muito mal feita. 
O SR. ZACARIAS: – Não se recebeu a 

encommenda e pagou-se. 
O SR. JUNQUEIRA: – Passados annos, os 

encouraçados que se apresentavam como typos, ficam 
muito aquém do que se pensava. A marinha ingleza 
possue excellentes navios encouraçados, que, 
entretanto, já não podem mais competir com os que 
ella prepara actualmente, e menos ainda com aquelles 
dous encouraçados monstros que a Itália está 
construindo. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Ficaram fora da 
moda. 

O SR. JUNQUEIRA: – Por conseguinte, 
passados quatro ou cinco annos, um navio desses já 
não 
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tem aquella efficiencia que tinha quando foi lançado do 
estaleiro. O encouraçado Independência é uma 
machina de guerra; e como nós, presentemente, não 
temos guerra, se pudéssemos dispor de semelhante 
navio sem grande perda, eu aconselharia, repito, ao 
governo que o fizesse. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. mesmo está 
declarando que elle é alcaide. 

O SR. JUNQUEIRA: – Pela theoria do nobre 
senador, o que não tem utilidade immediata é alcaide. 
Não, os nobres senadores comprehendem que uma 
esquadra póde ser composta de navios mais ou menos 
adequados ás suas circumstancias, sem que estes 
últimos sejam alcaides. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – A’ vista do discurso 
de V. Ex., não haverá compradores para os 
encouraçados. 

O SR. JUNQUEIRA: – O meu discurso não é 
que ha de influir nos preços que os compradores hão 
de offerecer: são os exames e as avaliações. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – O que digo é que o 

Independência é um excellente navio, mas que não 
está hoje ao nível dos melhoramentos dos annos de 
1876 e 1877; entretanto, ainda é uma poderosa 
machina de guerra. A Inglaterra tem presentemente 
grande esquadra no Mediterrâneo; a Turquia tem outra 
muito forte no mar Negro, e, entretanto, não teem 
nenhum navio melhor do que o Independência. 
Melhores do que este navio são apenas aquelles que 
se estão construindo agora; nas grandes esquadras, 
quer ingleza, quer russa, quer turca, não ha navio 
melhor que esses, segundo affirmam os entendidos. 

Sr. presidente, não tenho por fim, como disse, 
analysar o material da nossa esquadra, porque não 
estou habilitado a fazel-o; apenas quiz oppôr ao nobre 
senador estas observações em geral. Mas folguei de 
ver S. Ex. reconhecer que não podíamos prescindir de 
ter arsenaes bem montados, porque em um caso de 
guerra não se póde obter material vindo do 
estrangeiro. Porém, ao mesmo tempo que o nobre 
senador deseja que tenhamos arsenaes bem 
montados, foi nos procurar um exemplo do que custa 
qualquer artefacto da nossa indústria official 
comparado com a indústria particular; e disse-nos que 
uma fechadura feita na fábrica de ferro de Ipanema 
custa três ou quatro vezes mais do que no mercado. 

Este argumento, a prevalecer, prevaleceria 
também contra os arsenaes. 

Mas, disse o nobre senador, a indústria 
particular poderia ter também fábricas de ferro. 

Não chegou ainda entre nós a indústria ao 
ponto de formar grandes companhias para explorar 
minas de ferro. Se a nossa indústria estivesse tão 
adiantada que pudesse ter a seu cargo fábricas como 
essa de Ipanema, é evidente que poderia tomar a si a 
construcção de navios de guerra, e então deveríamos 
fechar os nossos arsenaes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre 
ministro da agricultura tem expedido muitos decretos, 

concedendo privilégios para exploração de minas de 
ferro. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o caso é que 
nenhuma está explorada. Se o argumento prevalece, 
repito, então devemos também fechar os arsenaes, 
porque a indústria particular podia fornecer navios de 
que temos necessidade; mas na contingência de que 
não os forneça, o Estado não póde deixar de ter os 
elementos necessários para manter-se... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tenha dinheiro 
o thesouro, que teremos navios. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é tanto assim... V. 
Ex. sabe que o direito internacional prohibe a venda de 
material bellico depois de declarada a guerra; sabe o 
que succedeu á Inglaterra por occasião da guerra dos 
Estados do Sul e o que tem succedido a outros paizes: 
tendo guerra declarada com outra potência, não 
poderemos facilmente obter navios nem material de 
guerra. 

Por isso, Sr. presidente, a questão dos 
laboratórios prende-se também a esta outra. Se 
querem supprimir o laboratório da guerra ou da 
marinha, façam-n’o; mas apenas observo que esses 
laboratórios são instituições mais para tempo de 
guerra do que para tempo de paz. Em tempo de paz é 
claro que elle ha de fornecer maior número de 
munições do que as necessárias; mas será em tempo 
de guerra que se ha de montal-o de um dia para outro? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em tempo de 
guerra faz-se o laboratório. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador crê 
muito no seu fiat... Não, não é possível. O laboratório 
precisa de machinas, de officiaes peritos, que não se 
podem improvisar. Mas, emfim, se os nobres 
senadores insistem, supprimam um ou todos. Será 
contra o meu voto; façam-n’o sob sua 
responsabilidade, salvem a pátria por essa fórma... 

Eu também, Sr. presidente, faço votos para que 
toda economia presida á decretação da despeza 
pública, visto como estamos atravessando uma época 
difficil; entretanto, o nobre senador pela minha 
província permitta que eu não aceite sempre como 
exemplos e um bom governo o que nos trazem as 
informações do sul da América. Não tenho, até hoje, 
visto nada que aprender nas instituições daquelles 
povos... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...nem no seu modo de 

governo. Se uma ou outra vez, transitoriamente, 
apresentam reducções no orçamento, não creio que 
isso continue, porque temos o exemplo de todos os 
tempos passados; o que alli predomina é a desordem 
na administração. Nós que não nos achamos bem, que 
não possuímos uma administração perfeita, que temos 
muitos defeitos, comtudo não devemos estar 
procurando sempre exemplos naquelles paizes, e 
exemplos que não nos veem melhorar. Pelo contrário, 
se o Brasil comparar a sua história, quer política, quer 
social, quer financeira, com a de todos seus vizinhos 
do sul, só terá motivo para 
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gloriar-se. Entretanto, os nobres senadores, assim que 
apanham uma ou outra informação algum tanto 
favorável, embora accidental, vêm logo dizer-nos: 

Estamos muito atrazados; é alli que se fazem 
grandes reducções! Não acredito nessas reducções: 
são cousas transitórias. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Os exemplos, que 
agradam ao nobre senador, são os da Rússia, da 
Prússia, etc. 

O SR. JUNQUEIRA: – Procedamos agora como 
procedemos em outra época em que também houve 
déficit; procuremos restringir a despeza pública, mas 
não desorganizemos o serviço; procedamos com 
cautela, que dentro de pouco tempo nossa situação 
financeira estará levantada, e o governo poderá 
decretar desassombradamente novos melhoramentos. 
(Muito bem.) 

O SR. PEREIRA FRANCO (Ministro da 
Marinha): – Sr. presidente, depois do discurso que 
acaba de pronunciar o honrado senador pela Bahia, 
que tocou nos principaes pontos do discurso do 
honrado senador que rompeu o debate, eu me 
dispensaria de tomar a palavra agora, se algum dos 
nobres senadores tivesse querido usar do direito de 
occupar a attenção da casa. Como, porém, isto não 
aconteceu, julgo do meu dever, para que não se 
encerre a discussão, aproveitar o resto da hora, 
fazendo algumas observações, que o orador que me 
precedeu, por falta de informações, não se julgou 
habilitado a fazer em resposta ao nobre senador pela 
Bahia, que fallou em primeiro logar. 

Em geral, Sr. presidente, o honrado senador 
tratou da proposta em discussão por um modo que eu 
não posso combater, porque S. Ex. abundou na 
necessidade de fazerem-se algumas reducções, que, 
aliás, a proposta já encerra. 

E’ verdade que S. Ex. entendeu que essas 
reducções não eram sufficientes quanto ao batalhão 
naval, porque, em sua opinião, deveria a commissão 
ter também proposto a suppressão desse corpo. 

Esta opinião do honrado senador não é nova. 
S. Ex. já teve occasião de expender as razões 

em que a funda, na sessão de 1875, quando tive a 
honra de, pela primeira vez, comparecer no senado. 

Mas S. Ex., então como agora, para justificar o 
seu asserto, separou-se da opinião geral daquelles que 
são mais competentes pela prática que teem dos 
negócios da marinha. Quero me referir aos 
profissionaes. S. Ex. ainda hoje confessou que, 
conversando com muitos officiaes generaes, todos 
elles foram da opinião que eu sigo, isto é, que tal 
suppressão é inconveniente, porque o batalhão naval é 
um elemento de disciplina de bordo. A diversidade de 
proveniência dos dous corpos de marinha que fazem 
na maior parte a guarnição dos navios, isto é, o corpo 
de imperiaes marinheiros e o batalhão naval, contribue 
para que suas praças se fiscalizem mutuamente. 
E’ também isto, Sr. presidente, o que todos os officiaes 
de marinha com quem tenho conversado a este 
respeito me hão dito; e assim seria uma imprudência se 
eu concordasse na conveniência de se extinguir desde 
logo toda a força que compõe o batalhão naval. 

O meu honrado amigo que acabou de fallar 
ponderou muito judiciosamente que pelas emendas 
apresentadas o corte que o projecto dá na despeza 
pública já é considerável; que por ahi já o governo via-
se na necessidade de reduzir muito o pessoal do 
batalhão naval; e então era talvez possível que no 
decorrer dos tempos se pudesse apreciar melhor a 
conveniência de ainda reduzir-se mais apuelle corpo 
até que, desapparecendo a marinhagem de bordo, 
como terá de succeder em virtude de uma das 
emendas á proposta em discussão, se pudesse 
inteiramente dispensar os soldados navaes. 

Ao passo, Sr. presidente, que, o honrado 
senador entende que o batalhão naval se póde fazer a 
grande economia da quantia correspondente ás praças 
que ainda ficam restando, por outro lado é de opinião 
que não se devia ter cortado tanto nas companhias de 
aprendizes marinheiros. Creio que S. Ex. disse isto; 
que não se devia ter feito uma reducção tão grande 
nessas companhias, porque era possível que ellas 
fossem preenchidas... 

O SR. SARAIVA: – São um viveiro. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...que o 

número de 2,000 praças ficasse completo e, estando o 
governo impossibilitado de exceder esse número, não 
poderia aceitar os meninos que de mais affluissem para 
ellas. 

Eu devo informar ao nobre senador que, ainda 
feita a reducção de 1,600 praças nas companhias de 
aprendizes marinheiros, vem a ficar uma margem de 
cerca de 500 indivíduos, que poderão ser admittidos, 
porque o estado effectivo dellas presentemente é de 
mil quatrocentos e noventa e tantas praças. Portanto, 
esse receio do honrado senador creio que não se 
realizará, porque, apezar de todas as diligencias que 
teem sido empregadas para que as companhias 
tenham maior número de praças do que contam 
presentemente, não tem sido possível vencer as 
difficuldades que a isto se oppoem. 

Passando o honrado senador a tratar do nosso 
material fluctuante, censurou que tivéssemos em 
circumstancias de paz o mesmo número de navios que 
tínhamos em tempo de guerra. 

S. Ex. equivocou-se quando avançou esta 
proposição, porque nós temos actualmente um número 
de navios muito inferior áquelle que tínhamos no tempo 
da guerra; e, direi mais, esse número tende todos os 
dias a diminuir, porque o estado dos navios desde 
aquella época vae se tornando cada vez peior, exigindo 
a prompta substituição de muitos para que se possa 
fazer o serviço. 

Já sinto difficuldade, Sr. presidente, para dar 
embarque a todos os officiaes; já tenho embaraço em 
destinar os navios ás differentes necessidades do 
serviço público. E’ assim que, chegando aqui a corveta 
Vital de Oliveira de uma longa viagem ao Pacífico, teve 
de se preparar ás pressas para seguir novamente em 
viagem de instrucção. 

Por conseguinte, emquanto não substituirmos os 
navios que serviram durante a guerra, e que pela 
ordem natural das cousas se estragaram, temos 
necessidade 
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de ir mantendo o mais que for possível os que nos 
restam para as diversas exigências do serviço activo. 

E’ certo que temos alguns encouraçados, que 
não prestam serviço, e quasi todos quantos se acham 
aqui e serviram na guerra do Paraguay, precisam 
actualmente de concertos para qualquer eventualidade. 
O Silvado, por exemplo, deve receber uma machina 
nova, que veio da Europa; mas, tendo decorrido algum 
tempo depois disso julguei que devia o casco desse 
navio ser examinado de novo, afim de ver-se se elle 
estava ainda no caso de merecer esse melhoramento. 

Quanto ao mais direi que não temos navios em 
número sufficiente de constituir a reserva a que o nobre 
senador alludio, mettendo-os em um dique secco, para 
se lançar mão delles em occasiões de guerra ou em 
qualquer outra em que se tornem necessários. 

Seria muito para desejar, como disse o honrado 
senador a quem succedo na tribuna, que tivéssemos 
uma esquadra da qual pudéssemos destacar todos os 
navios necessários em circumstancias de paz, para 
terem esta applicação. 

Notou o honrado senador que nas respostas que 
dei aos illustres deputados, que na câmara temporária 
se occuparam da discussão da força naval, não 
houvesse eu attendido ás observações feitas por um 
illustre representante da província do Rio Grande do 
Sul, relativamente ao estado dos navios. 

O SR. SARAIVA: – Não, eu disse que tomava o 
silêncio de V. Ex. como approvação. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ certo, Sr. 
presidente, que por ter de attender a vários outros 
assumptos, escapou-me esse; até mesmo porque, 
quando aquelle illustre deputado se occupava deste 
ponto a hora já se achava muito adiantada, pois eram 
mais de 7 1/2 horas da noute, de modo que não pude 
acompanhar devidamente todo o seu discurso. Posto 
que estivesse presente, não me foi possível tomar 
apontamentos completos. Depois observei que 
realmente tinha-me escapado este ponto; porém, como 
já tinha fallado longamente, reservei-me para me 
occupar do assumpto em occasião mais própria, 
quando se tratasse dos arsenaes, dos navios, etc. isto 
é, do orçamento. E além disso, Sr. Presidente, eu não 
poderia, imitando aquelle illustre deputado, deixar-me 
levar por informações officiosas; só me devia guiar 
pelas que me fossem dadas por pessoas competentes, 
ás quaes me cumpria ouvir officialmente. 

Entretanto, direi desde já ao honrado senador, 
antecipando assim a resposta que opportunamente 
pretendia dar, que, se esses navios se achassem no 
estado em que os descreveu o illustre deputado pelo 
Rio Grande do Sul, seguramente muitos delles não 
poderiam prestar o serviço que teem prestado e 
continuam a prestar, pois aquelle digno representante 
exceptuou raros, creio que apenas o Amazonas, a 
Nitherohy, a Vital de Oliveira e outros de grande porte. 
O illustre deputado não tratou de demonstrar a 
imprestabilidade dos demais navios simplesmente pelo 
estado de cada um delles; mas também 

porque uns não serviam para a guerra, outros não 
serviam para a navegação do Rio da Prata e assim por 
diante, de modo que parecia que não tínhamos 
esquadra de qualidade alguma, nem ao menos uma 
divisão naval. Isto, porém, não é exacto. 

O estado de nossos navios, sabem os nobres 
senadores tão bem como eu, não é como devera ser; 
mas a causa é conhecida. O honrado senador pela 
Bahia sabe que ainda estão prestando serviços 
algumas daquellas canhoneiras que S. Ex. tão 
acertadamente mandou vir da Europa; assim como 
uma das que mandou vir outro nobre senador pela 
mesma província (referindo-se ao Sr. Zacarias), a 
Magé, que ainda é um dos bons navios que temos. 
Lembro-me bem de que o illustre deputado pelo Rio 
Grande do Sul até confundiu navios encouraçados com 
vasos próprios para a marinha de guerra, entendendo 
que só os primeiros devem ser considerados navios de 
guerra, tanto que lhe fiz essa observação em aparte. 

Accrescentou o honrado senador que era 
inconveniente que estivéssemos agora reparando 
navios, dos quaes não temos necessidade, por 
exemplo, o encouraçado Mariz e Barros, o qual, 
devendo ser concertado, quando de tal precisasse, no 
nosso arsenal da Côrte, está entretanto recebendo 
esses reparos em Montevidéo, fazendo-se com isso 
grande despeza. Na outra câmara já tive occasião de 
explicar este facto. Nunca esteve em minhas intenções 
mandar concertar um navio em Montevidéo. 

Este encouraçado era um dos navios que 
compunham a divisão do Paraguay e Matto-Grosso. 
Quando dei nova organização á força naval, quer no 
estrangeiro, quer no paiz, ordenei que se recolhessem 
á Corte todos os navios que mandei retirar das 
differentes divisões. O Mariz e Barros chegando a 
Montevidéo, reconheceu-se que precisava de uma 
pequena obra, afim de poder fazer a viagem para a 
Côrte. Recolhido ao dique para esse fim, verificou-se 
que seu estado era tal que, sem os concertos que está 
hoje soffrendo, não poderia emprehender a viagem. 
Então, o commandante da estação fez ver esta 
circumstancia á secretaria de Estado, e eu autorizei as 
obras indispensáveis afim do navio poder seguir para 
aqui. Posso informar ao honrado senador que as obras 
contratadas alli ficaram por um preço menor do que se 
fossem feitas na Côrte, ou seja isto devido a erro do 
contratador, ou a qualquer outra circumstancia. O que 
é certo é que, como já disse na outra câmara, sei que 
o contratador se está preparando para fazer uma 
reclamação; e eu de antemão mandei declarar que 
perdia seu tempo, porque não a attenderia... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Se for justa, deve 
attender. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...visto 
como no contrato foi incluída a cláusula de não se 
poder fazer reclamação alguma. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O Estado não carece 
viver das jacturas de ninguém. 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sem dúvida, 

mas seria preciso que isto fosse evidentemente 
provado. 

Fui informado com antecedência do estado do 
navio e das obras que se iam fazer; declarou-se-me 
que o contratador não podia ganhar muito; mas não se 
me disse que perderia, e effectivamente estou 
persuadido de que não perde. O nobre senador sabe 
que os contratadores são fáceis em fazer reclamações. 

O SR. ZACARIAS: – Isso disse V. Ex. na 
câmara – que era inexorável, posto que bondoso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Veja se é justa ou 
não. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Estou 
convencido de que o contratador... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. disse que elle 
contratou as obras por preço muito mais barato do que 
aqui. Já está dando enchanças legítimas para a 
reclamação. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...não 
desistirá de sua intenção, simplesmente por um dito 
meu ao commandante da estação. Esse é um modo 
inexacto de interpretar o meu dito. Meu fim, assim me 
exprimindo, foi não dar esperanças. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Deixe vir, não 
embarace a vinda. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Fundei-me 
nas bases do contrato, porque de ordinário os 
contratadores sabem o que fazem e tomam as cautelas 
para não se illudirem. (Há diversos apartes.) Fui 
obrigado a tratar deste assumpto em vista de 
observações que se contrapunham ao que eu dizia. 

O nobre senador que me precedeu, tratando do 
número de transportes a que se referiu illustre senador 
que rompeu o debate, sem dúvida por não estar bem 
informado não declarou que presentemente não temos 
em exercício cinco transportes: no tempo em que se 
fez o relatório navegavam cinco, hoje, porém, estão 
reduzidos a três. 

O SR. SARAIVA: – Isto foi nestes três mezes 
últimos? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sim, senhor. 
Naquella epocha haviam também neste serviço os 
transportes Bonifácio e Leopoldina. Reconheceu-se 
que o Leopoldina não se acha no estado de prestar 
serviço activo por muito tempo. Por esta razão, se o 
novo exame a que se vae proceder se verificar que 
ainda póde fazer alguma viagem, tenciono empregal-o 
na conducção para o Rio Grande do Sul e Santa 
Catharina de vários volumes contendo os dous pharóes 
que vieram para essas províncias. Terá de ficar na 
primeira, servindo de depósito, como é reclamado pela 
repartição competente. O Bonifácio foi destinado a 
servir á repartição de pharóes em substituição da 
canhoneira Araguary. 

Restam os transportes Purús, Madeira e 
Werneck: não são de mais para as necessidades 
propriamente da marinha, mas poder-se-ia prescindir 
do Werneck, se não fosse applicado a serviços 
solicitados pelos outros ministérios. Assim o Purús 
acaba de sahir em commissão do ministério do 

Império para as províncias do Norte, flagelladas pela 
secca, e conjuntamente com Werneck e Madeira se 
tem prestado ao serviço do ministério da agricultura. 

Presentemente, Sr. presidente, como sempre, 
não se conserva em exercício um navio ou não se 
manda fazer obra nelle desde que o concerto excede 
metade de seu valor: isto se acha regulado em um 
decreto, que trata da matéria. Não haveria, portanto, 
necessidade de um inquérito para ver quaes os navios 
que poderão ser dispensados desde já e os que 
merecem ser concertados. E' obrigação do inspector do 
arsenal mandar proceder aos necessários exames, dos 
quaes se trata com a maior exactidão. Entretanto, eu 
mesmo pediria que se nomeasse uma commissão para 
examinar, não só o trabalho nos arsenaes de marinha 
do Império, mas para ver como se fazem alli as 
despezas. Estimaria até que essa commissão 
estendesse o inquérito ás outras repartições, porque, 
desejoso de administrar os negócios do ministério a 
meu cargo do modo que melhor caiba em minhas 
forças, estimaria achar nesse auxiliar o apoio preciso e 
os esclarecimentos necessários para poder extirpar os 
abusos que por acaso existam. O que posso asseverar 
é que até onde tem chegado o meu exame, não tenho 
deixado de dar as providências que em minhas 
faculdades cabem para melhorar o serviço. O que 
posso asseverar é que até onde tem chegado o meu 
exame, não tenho deixado de dar as providências que 
em minhas faculdades cabem para melhorar o serviço. 

E' assim, Sr. presidente, como bem notou o 
nobre senador, que tenho providenciado para melhor 
arrumação das madeiras e melhor applicação dos de 
mais artigos pertencentes á repartição da marinha. 
Mas, não dispondo dos meios necessários para cuidar 
desse objecto do melhor modo possível e como ha sido 
aconselhado pelos profissionaes, tenho tratado de 
fazer o que permittem os recursos acanhados do 
orçamento. 

Escuso repetir aqui o que disse na outra câmara 
a respeito da melhor forma de arrumar as madeiras. 
Por ora esse serviço não está concluído; mas espero 
que será d’ora em diante feito com mais facilidade, e 
que assim me poderei habilitar a conhecer para que 
construcções estamos preparados quando se tornem 
necessárias, e qual é ainda o matéria indispensável 
para que, com tempo e tomando o governo à iniciativa, 
se trate de adquiril-o pelos preços mais módicos 
possíveis. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agora mesmo 
se contrataram madeiras para a corveta que se está 
fazendo na Ponta d'Arêa, porque o constructor disse 
que não ha madeiras no arsenal. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Perdão: 
devo dizer ao honrado senador que S. Ex. não foi 
inteiramente bem informado, porque já muitas madeiras 
foram do arsenal para essa construcção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle chamou a 
si o direito de fornecer madeiras. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Isto é do 
contracto, mas no caso de não haver no arsenal as 
necessárias, porque o nobre senador saberá sem 
dúvida que temos em nossos depósitos grande 
quantidade de madeiras de certas qualidades, mas 

 



184                                                             Annaes do Senado 
 

de outras não as temos em porção correspondente. Por 
exemplo: não temos curvas em quantidade proporcional 
ás madeiras direitas que possuímos. E’ possível que o 
governo não possa fornecer todas as madeiras, mas 
tem fornecido muitas e continúa a fornecer. Ha poucos 
dias, o constructor Gade informou que achara mais 
curvas do que se suppunha existirem, por estarem 
debaixo de outras madeiras maiores. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Gade é 
constructor? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' 
constructor naval. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Arrumador de 
madeiras é o que elle está sendo agora. E' constructor 
que não constrói nada. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tratando do 
pessoal, lembrou o honrado senador a conveniência de 
se reduzir á metade o número dos 2os tenentes, com o 
fim de diminuir a despeza; entende S. Ex., por outro 
lado, que nos postos superiores não se deve fazer 
reducção alguma. Estou inteiramente de accôrdo com o 
honrado senador a este respeito; mas não é em uma lei 
de fixação de força naval que se ha de reduzir o quadro 
dos 2os tenentes; além de que no orçamento, na verba 
corpo da armada, já se abateu a quantia de 200:000$ 
em razão de não estarem preenchidos todos os postos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é muito 
pouca cousa. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Segundo um 
apontamento que tenho aqui, faltam 44 1os tenentes e 
152 2os tenentes; a despeza com esses officiaes anda 
por 148:128$; por conseguinte, abatendo-se nessa 
verba do orçamento a quantia de 200:000$, vê o 
honrado senador que pelo lado financeiro já se 
attendeu a essa necessidade. 

A reducção do quadro me parece matéria que 
deve ser considerada em um projecto especial e não 
em uma lei que só tem effeito durante um exercício. 

O SR. SARAIVA: – V. Ex. acha extraordinário o 
número dos 2os tenentes? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Parece-me 
que não é necessário, porque ha muitos annos está 
marcado no quadro e nunca se preencheu. 

E' verdade que ultimamente creou-se o collegio 
naval e é possível que haja maior número de 
aspirantes... 

O SR. SARAIVA: – Não ha navios para tantos 
2os tenentes. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Fez-se essa 

creação em virtude de uma autorização muito 
applaudida mesmo aqui no Senado. Sabe V. Ex., Sr. 
presidente, que até um dos nobres senadores pela 
província do Maranhão fez grande esforço, sendo um 
dos que mais trabalharam nesta casa por essa creação. 
E com effeito, comparado o número de alumnos que 
tem o collegio naval com o que tinha o externato de 
marinha, reconhece-se que era necessário esse 
collegio, porque preencheram-se logo todos os  

logares, e foi-me forçoso deixar de attender a dobrado 
número dos admittidos. 

S. Ex. parece-me que censurou a creação das 
repartições de hydrographia e de pharóes, dizendo que 
ellas são supérfluas, e só teve por fim dar emprego a 
distinctos officiaes de marinha. Accrescentou S. Ex. que 
os serviços a cargo dessas duas repartições bem 
poderiam ser feitos pelo conselho naval. 

Sr. presidente, a creação da repartição de 
hydrographia não foi mais do que a regularização 
daquillo que já estava feito ha muitos annos. Desde a 
administração do Sr. Almirante de Lamare creou-se 
uma commissão de hydrographia, que foi sustentada 
até o tempo em que se estabeleceu tal repartição. O 
que fiz não foi mais do que dar para esse serviço um 
regulamento, fazendo para isto uso de uma autorização 
concedida pelo poder legislativo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creou-se uma 
repartição para fazer aquillo que qualquer official faria. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Creei essa 
repartição pelo modo mais modesto; póde se dizer que 
ella não é mais do que um official com alguns 
auxiliares. Não temos alli luxo de pessoal, ha o que é 
indispensável e a despeza mostra isso; é uma 
repartição com a qual não se gasta mais de 
10.000$000. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. não fez mais 
do que legalizar e regularizar o que estava feito. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O que estava 
feito e consentido pelos ministros de ambas as 
políticas. Desde o ministério do Sr. Lamare, repito, que 
foi em 1862 ou 1863, existe esse serviço. 

Quanto á repartição dos pharóes, também não 
se fez mais do que estava feito; havia um official 
incumbido desse serviço. Quem attender bem para as 
disposições do regulamento, ha de ver que ellas são 
inteiramente incompatíveis com as attribuições do 
conselho naval. E' preciso uma fiscalização activa e 
constante, é preciso que o director dos pharóes esteja 
em continuas viagens, como mais ou menos tem 
estado. Também é insignificante a despeza que com 
essa repartição se faz. 

Estou convencido de que andará quasi pelo 
mesmo, a despeza a fazer, se para o serviço dos 
pharóes se tivesse de destinar um membro do conselho 
naval percebendo 4:000$, que é mais do que 
gratificação que mandei dar ao director dessa 
repartição, e da mesma sorte 4:000$ a outro membro 
do conselho naval pelo serviço de hydrographia; além 
de que o nobre senador bem comprehende que isto 
seria quasi impraticável. 

O SR. SARAIVA: – Então a repartição não tem 
ajudante, porteiro, etc.? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tem um 
porteiro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha de ter 
alguma cousa mais. 

(Ha outros apartes.) 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Era preciso 
que houvesse logar onde se escrevesse. São despezas 
insignificantes; não é isso que avulta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Desde que se 
crea uma repartição, vem logo: «Era preciso mais isto 
mais aquillo.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Já existia a 
repartição e tinha porteiro. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Então não foi creada? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' o systema da 

patacoada. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado 

senador pedio-me certas informações e ao mesmo 
tempo accrescentou S. Ex. que seria sufficiente que eu 
lh'as desse em particular. Não tenho dúvida em lh’as 
mandar mesmo officialmente, logo que sejam colligidas, 
porque S. Ex comprehende que eu não poderei aqui de 
um dia para outro fornecer-lh’as. 

O SR. SARAIVA: – Não, senhor; nem eu preciso 
dellas agora. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Para o 
orçamento? 

O SR. SARAIVA: – Sim, senhor. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Muito a 

tempo as mandarei ao nobre senador. 
Entretanto, parte das informações que S. Ex. 

pedio-me, em relação á encomendada mandada fazer 
na Europa de gêneros que vieram dalli ultimamente, 
consta dos jornaes, porque nelles vem uma 
demonstração feita na repartição competente a 
contadoria, assignada pelo chefe da respectiva secção, 
em que se acham mencionados os gêneros que vieram 
da Europa, os preços por que foram comprados lá, os 
direitos que pagariam, se não tivessem sido 
despachados na alfândega livres de direitos, e também 
os menores preços por que aqui se tinham comprado 
aquelles gêneros. No entanto, S. Ex. deseja também 
saber em que quantidade foram gastos cada um destes 
gêneros nos cinco ou dez exercícios anteriores. 
Satisfarei com a melhor vontade ao honrado senador. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando? Para o 
orçamento? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sim, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas para qual 

delles? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Para o do 

ministério da marinha. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se for para o 

orçamento seguinte ao da prorrogativa, V. Ex. logra-
nos, porque não vem cá. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E' para a 
prorrogativa. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu tratei 
largamente deste assumpto na outra câmara, entrei nas 
maiores minudencias e acredito que tudo quanto devia 
dizer disse-o. Accrescentar agora que confio 

no contratador, acho desnecessário, porque, se eu 
nelle não confiasse, não o incumbiria de uma 
commissão tão importante. Se confio tanto nelle como 
em mim, acho difficil responder, mas parece-me que 
sim, porque tenho o hábito de julgar a todos por mim, 
emquanto não tenho um facto evidente que me 
demonstre o contrário. Por conseguinte poderei mesmo 
accrescentar que o julgo como se fôra eu próprio. 

S. Ex. deu-me um conselho, que, se fosse 
opportunamente dado, eu talvez tivesse tomado, S. Ex. 
disse que, em vez de eu lançar mão daquelle cidadão, 
devia antes ter procurado a um homem muito 
conhecido, penso que nesta Côrte, porque na província 
da Bahia e em outros logares o Sr. Guimarães é muito 
conhecido. Aqui mesmo o é, segundo creio. Mas peço 
licença a S. Ex. para dizer que eu não incumbiria desta 
missão a um cidadão como o Sr. Barão de Angra. Este 
distincto general, que aliás está muito habilitado para 
se pôr á testa da encommenda de um grande 
encouraçado, de um vapor ou de qualquer 
embarcação, talvez não o estivesse tanto para dar 
conta dessa commissão como o Sr. Castro Guimarães, 
porque o Sr. Barão de Angra, em quem aliás confio 
plenamente, não está habilitado para conhecer 
gêneros; além do que esse militar acha-se á testa do 
quartel-general. 

Se mesmo o Sr. Castro Guimarães não tivesse 
vindo por acaso á Côrte, eu não teria lançado mão 
delle para essa commissão, porque, como declarei na 
câmara e o repetirei sempre, não o mandei chamar á 
Bahia para semelhante fim. E até esse cidadão custou 
muito a aceitar a incumbência que lhe dei por ser ella 
de muito trabalho, de muita responsabilidade e de mui 
pequeno lucro, como já demonstrei. 

S. Ex. também deseja que eu informe 
opportunamente quanto se despendeu no último 
exercício com o pessoal, material e até com as luzes 
do laboratório pyrotechnico, assim como que porção de 
projectis alli foram feitos e quanto de taes artigos se 
comprou, creio que mesmo agora, não? 

O SR. SARAIVA: – Dos objectos comprados 
para a fabricação dos projectis. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Satisfarei 
opportunamente ao honrado senador. 

Sobre a questão de saber se deve haver um ou 
dous laboratórios pyrotechnicos, um da guerra, outro 
da marinha, parece-me que poder-se-ia ter ventilado 
melhor o assumpto antes da creação do laboratório da 
marinha; mas hoje que aquelle estabelecimento está no 
pé em que o nobre senador sabe, tendendo mesmo a 
melhorar muito, porque devo informar a S. Ex. e ao 
Senado que existem várias machinas mandadas vir da 
Europa e que, por falta de casa, não estão ainda 
assentadas, de modo que é mister continuar a fazer 
obras alli para este fim, não sei se seria de bom aviso 
extinguir esse laboratório. 

Além disto, temos no mesmo estabelecimento 
grande porção de indivíduos sahidos dos arsenaes, os 
quaes vão aprender aquella especialidade, o que não 
podem fazer em parte alguma. 
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Se suprimíssemos o laboratório pyrotechnico da 

marinha, é natural que, quando circumstancias, 
extraordinárias que infelizmente se podem dar, 
occorressem, teríamos necessidade de montar outro 
laboratório, e talvez que lutássemos com difficuldades 
maiores do que as que foram vencidas pela tenacidade, 
intelligencia e solicitude do honrado official que está á 
testa desse estabelecimento. 

Julgo, Sr. presidente, por emquanto sufficiente o 
que acabo de dizer em relação ao que o nobre senador 
expendeu. 

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 em 2ª discussão, a qual ficou 

encerrada por falta de número para votar-se, as 
proposições da câmara dos Srs. deputados do corrente 
anno: 

N. 25 approvando a pensão concedida ao 2° 
cadete reformado do exército José Bueno de Azevedo. 

N. 70 idem, repartidamente, aos menores Maria, 
João e Salustiano, filhos do 1º cirurgião de commissão 
Dr. Augusto César de Sampaio Vianna. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 15: 

1ª parte até ás 2 1/2 horas. – Votação das 
matérias, cujas discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877–1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados do corrente 
anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 
N. 53, concedendo licença ao desembargador 

Anselmo Francisco Perett. 
N. 112, idem ao Dr. José Leopoldo Ramos, 2° 

cirurgião da armada. 
Ns. 8, 29 e 75, concedendo dispensa aos 

estudantes: 
Felisbello Firmo de Oliveira Junior. 
Theophilo Teixeira de Almeida. 
Adriano Côrte Real. 
Levantou a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 15 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA 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, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 

Visconde de Abaeté, Barão da Laguna, Luiz Carlos, 
Visconde de Muritiba, Mendes de Almeida, Barão de 
Cotegipe, Paranaguá, Visconde do Rio Grande, Ribeiro 
da Luz, Barros Barreto, Uchôa Cavalcanti, Correia, 
Barão de Camargos, Diniz, Jaguaribe, Leitão da Cunha, 
Diogo Velho, Fernandes da Cunha, Vieira da Silva, 
Nunes Gonçalves, Zacarias, Conde de Baependy e 
Figueira de Mello. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Chichorro, Barão de Maroim, Barão de 
Pirapama, Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, 
Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Teixeira Junior, 
Visconde do Rio Branco, Junqueira, Antão, Godoy, 
Saraiva, Cunha e Figueiredo, Jobim, Nabuco, Pompeu, 
Marquez do Herval, Marquez de S. Vicente, Visconde 
do Bom Retiro, Visconde de Caravellas, Visconde de 
Nitheroy, João Alfredo e Fausto de Aguiar. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

Não houve expediente. 
O Sr. Presidente declarou que não podia haver 

sessão por falta de número sufficiente de Srs. 
senadores. 

Declarou mais que a ordem do dia para 16 do 
corrente era a mesma já designada. 

Em seguida convidou os Srs. senadores 
presentes para se occuparem com trabalhos de 
commissões. 

Compareceram depois os Srs. Duque de Caxias 
e Silveira da Motta. 

 
54ª SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1877 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
Summario. – Pareceres da commissão de 

pensões e ordenados. – Reclamações dos Srs. 
Zacarias e Junqueira. – Observação do Sr. Teixeira 
Junior. – Ordem do Dia. – Pensões. – Votação. – Força 
naval. – Discurso do Sr. Zacarias. – Observação do Sr. 
Ribeiro da Luz. – Requerimento do Sr. Nunes 
Gonçalves. – Discurso do Sr. Correia. – Pensões. –
Licença. – 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, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Paranaguá, 
Barão da Laguna, Luiz Carlos, Vieira da Silva, Barão de 
Camargos, Chichorro, Visconde de Muritiba, Junqueira, 
Barros Barreto, Diniz, Ribeiro da Luz, Duque de Caxias, 
Barão de Cotegipe, Conde de Baependy, Visconde do 
Rio Grande, Barão de Maroim, João Alfredo, Correia, 
Uchôa Cavalcanti, Jobim, Mendes de Almeida, 
Zacarias, Diogo Velho, Cunha Figueiredo, Godoy e 
Nunes Gonçalves. 

Compareceram depois os Srs. Teixeira Junior, 
Visconde do Abaeté, Leitão da Cunha e Jaguaribe. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs Cruz Machado, Barão de Pirapama, Firmino, 
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F. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, 

Visconde do Rio Branco, Paes de Mendonça, Figueira 
Mello, Sinimbú, Antão, Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Nabuco, Marquez do Herval, Marquez de S. Vicente, 
Visconde do Bom Retiro, Pompeu, Visconde de 
Caravellas, Fausto de Aguiar e Silveira da Motta. 

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. 2° Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
A commissão de pensões e ordenados examinou 

a proposição da câmara dos Srs. deputados n. 28 de 9 
de Abril último, a qual, interpretando as disposições do 
montepio de marinha de 23 de Setembro de 1795, 
manda pagar a D. Etelvina Amelia Menezes, viúva do 
official do corpo de fazenda da armada, José Eduardo 
de Menezes, por cujo fallecimento já goza de uma 
pensão do mesmo montepio, à parte que lhe cabe 
conjunctamente com suas irmãs do meio soldo do seu 
finado pae, capitão de mar e guerra João Nepomuceno 
de Menezes, visto não exceder uma destas pensões a 
quantia de 20%, embora o citado plano só se refira á 
filha que, achando-se casada, recebe montepio por 
fallecimento de seu pae, vindo depois a enviuvar tendo-
se verificado no caso de que se trata hypothese inversa 
por ter enviuvado a pensionista antes do fallecimento 
de seu pae e ser a pensão que lhe cabe por morte 
deste inferior a 20$, e não a que lhe deixou seu marido, 
a qual é de 29$000. 

Em vista do exposto é a mesma commissão de 
parecer que esta proposição entre em discussão seja 
approvada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva .– A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Pela proposição n. 68 de 20 de Abril próximo 
passado são approvadas as seguintes pensões, 
concedidas por decretos de 28 de Junho de 1876: de 
36$ mensaes, repartidamente, a D. Felismina Valentina 
de Mello, viúva do alferes do 30° corpo de voluntários 
da pátria Francisco José de Mello, morto em combate 
na guerra do Paraguay, e a seu filho menor Livino, mas 
somente até a maioridade; de 30$ mensaes, sem 
prejuízo do meio soldo, a D. Carolina Leopoldina da 
Silveira, viúva do capitão do 10° batalhão de infantaria 
Gil Braz da Silveira, fallecido em consequência de 
moléstia adquirida na guerra do Paraguay; de 30$ 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo, a D. Firmiana 
Rolhano dos Anjos, viúva do capitão do 3° batalhão de 
infantaria Gustavo José Xavier dos Anjos, morto em 
combate no Paraguay. 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado os documentos juntos a cada um dos 
requerimentos 

das agraciadas e achando justificados os decretos do 
poder executivo, é de parecer que a dita proposição 
entre na ordem dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Foi presente á commissão de pensões e 
ordenados a proposição n. 89 de 24 de Abril próximo 
findo, pela qual a câmara dos Srs. deputados approva 
as seguintes pensões, concedidas por decretos de 2 de 
Outubro de 1875: de 60$ mensaes, repartidamente, a 
D. Maria Luiza de Souza Coutinho, viúva do capitão 
honorário do exército Francisco de Assis Souza 
Coutinho, fallecido em conseqüência de ferimentos 
recebidos em combate, e aos filhos menores de ambos 
Maria, Agostinho e Antonio, mas somente aos dous 
últimos durante a minoridade; de 21$ também 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo que competir, a 
D. Adelina da Conceição Godinho, filha do tenente do 
exército Américo Constancio da Silva Godinho, 
fallecido em conseqüência de moléstia adquirida em 
campanha. 

A' vista dos documentos que acompanham a dita 
proposição, é a commissão de parecer que seja 
adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Pela câmara dos Srs. deputados foi enviada ao 
Senado, sob n. 102 e data de 24 de Abril, uma 
proposição, cujo artigo primeiro é do teor seguinte: 

«São approvadas as seguintes pensões 
mensaes, concedidas por decretos de 17 de Maio de 
1876: até 30$, repartidamente e sem prejuízo do meio 
soldo que possa competir, a D. Maria José do 
Cantuaria Jacques, viúva do capitão do 5° regimento 
de cavalaria ligeira José Jacques, fallecido em 
conseqüência de moléstias adquiridas na campanha do 
Paraguay, e a seus filhos José, Jesuina e Dionysia, 
sendo quanto ao primeiro até á sua maioridade; de 
19$500 aos menores Honório e Maria, filhos legítimos 
do tenente do exército e capitão de commissão 
Eduardo Honório Vieira de Aguiar. Esta pensão, 
equivalente á metade da que foi concedida por decreto 
de 14 de Março de 1867 á viúva do dito capitão D. 
Maria Francisca Buff de Aguiar, fallecida em 26 de 
Novembro de 1874, caberá ao primeiro dos ditos 
menores durante a sua minoridade sómente.» 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado a dita proposição e os documentos á ella 
annexos, é de parecer que seja adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A commissão de pensões e ordenados 
examinou proposição da câmara dos Srs. deputados n. 
110 de 4 do corrente mez, pela qual é approvada a 
pensão mensal de 48$, que por decreto de 28 de 
Março deste anno foi concedida, sem prejuízo do meio 
soldo, a D. Maria Mariani Wanderley Costa, filha 
legitima do major honorário e capitão reformado 
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do exército Felinto Elisio da Costa, fallecido em 
conseqüência de moléstia adquirida na campanha do 
Paraguay, e achando nos documentos juntos motivos 
que justificam o referido decreto do poder executivo, é 
de parecer que a proposição entre na ordem dos 
trabalhos e seja adoptada. 

Paço do senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

O SR. ZACARIAS: – Sr. presidente, no discurso 
do nobre senador pela Bahia, vem attribuido a mim um 
aparte, que eu não proferi. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' exacto; é do Sr. 
Saraiva. 

O SR. ZACARIAS: – O aparte é o seguinte: 
«Não fallei contra os imperiaes marinheiros; disse que 
se podia fazer eliminação completa do batalhão naval.» 
Não foram minhas estas palavras... 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado, foram do Sr. 
Saraiva. 

O SR. ZACARIAS: – ...foram do Sr. Saraiva. 
Peço que se faça esta rectificação. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, na acta de 
hontem publicada no jornal da casa, appareço como 
tendo faltado, quando estive presente (apoiados), e 
aqui vim, antes das 11 horas, com os Srs. Barros 
Barreto, Uchôa Cavalcanti e outros Srs. senadores, e, 
entretanto, figuro como estando ausente. Peço, pois, a 
V. Ex. que mande fazer esta reetificação, afim de que 
não se pense que faltei. Comquanto estivesse doente, 
todavia vim ao senado. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR (pela ordem): – Sr. 
presidente, pedi a palavra para solicitar de V. Ex. uma 
explicação. 

No último sabbado, tive a honra de requerer ao 
Senado o adiamento da discussão do requerimento do 
Sr. Cunha e Figueiredo até que este illustre senador se 
achasse presente. Este adiamento foi, portanto, limitado 
até á presença de S. Ex. Nessa mesma sessão, o 
honrado senador pela Bahia observou que o nobre ex-
ministro do Império, comquanto tivesse comparecido 
depois de approvado o meu requerimento de 
adiamento, todavia havia-se ausentado por não se 
achar presente o nobre ministro da fazenda, a quem S. 
Ex. desejava responder. 

O SR. ZACARIAS: – Disse isto a mim e a 
diversas pessoas aqui. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Ora, tendo sido 
este requerimento adiado com limitação de tempo, isto 
é, até estar presente o nobre ex-ministro do Império, 
que agora se acha presente, assim como o nobre 
ministro da fazenda, eu não sei se o adiamento deve 
seguir a condição dos requerimentos adiados, isto é, 
que só se discutem nos sabbados. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Só. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Em todo caso, 
desejo uma explicação de V. Ex. para regular o meu 
procedimento, porque a matéria sobre que versa o 
requerimento é, a meu ver, de alta importância e 
precisa de discussão para orientar os representantes da 
nação, que se dedicam ao estudo da solução deste 
importante assumpto. 

Ora, se o requerimento tem de ser discutido 
unicamente nos sabbados, dependendo ainda de 
estarem ou não presentes o nobre ex-ministro do 
Império e o nobre ministro da fazenda, desistirei da idéa 
de aguardar tal opportunidade, e reproduzirei a 
discussão, apresentando um outro requerimento sobre 
matéria idêntica. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está 
adiado para ser discutido nos dias designados pelo 
regimento, isto é, aos sabbados. 

Darei para ordem do dia de sabbado à discussão 
deste requerimento, estando presente o autor delle. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Agradeço a V. Ex. a 
informação que me dá. Esperarei a próxima sessão de 
sabbado, reservando-me o direito de offerecer um outro 
requerimento, se a discussão não tiver logar no dia 
designado por V. Ex. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
VOTAÇÃO 

 
Votaram-se em 2ª discussão e foram approvadas 

para passar á 3ª as proposições da câmara dos Srs. 
deputados do corrente anno: 

N. 25, approvando a pensão concedida ao 2° 
cadete reformado do exército José Bueno de Azevedo. 

N. 70, idem, repartidamente aos menores Maria, 
João e Salustiano, filhos do 1° cirurgião de commissão, 
Dr. Augusto Cesar de Sampaio Vianna. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. Godoy, Correia e Chichorro, e sendo o 
mesmo senhor introduzido no salão, com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1° da proposta 

do poder executivo, com as emendas da câmara dos 
Srs. deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando-se a força naval para o anno financeiro 
de 1877 – 1878. 

O Sr. Zacarias louva o nobre ministro da marinha 
por ter apresentado sua proposta escoimada de 
qualquer augmento de despeza. 

Se censurou o nobre ministro da guerra, por 
haver suggerido ou aceitado idéas tendentes a 
augmento de despeza, elogia o nobre ministro da 
marinha pelo motivo opposto. 

Louva também a commissão de marinha e 
guerra, porque, realmente, deu tal clareza á redacção, 
que 

 



Annaes do Senado                                                                       189 
 

impossibilita o emprego de uma praça que seja, além 
das que effectivamente se acham consignadas na 
proposta. 

Não póde, porém, louvar antes censura a S. Ex. 
e haver aceitado na câmara o artigo concernente a 
realizarem-se as promoções na armada á proporção 
que haja vagas, á semelhança do que se pratica no 
exército. 

Tratava-se de uma matéria importante, regulada 
em lei especial, e o nobre ministro, no sentir do orador, 
não se houve com acerto, suggerindo ou aceitando da 
commissão de marinha e guerra da câmara temporária 
um artigo additivo para depois ter o desgosto de 
suggerir ou aceitar da commissão de marinha e guerra 
do senado à separação desse artigo. Não se collocou o 
nobre ministro em posição airosa, consentindo na 
câmara que se inserisse na proposta esse artigo e 
consentindo aqui que a commissão de marinha e 
guerra o eliminasse. Ou o nobre ministro não se houve 
com discernimento na câmara, ou aqui; ha de escolher. 
Procedeu mal uma das vezes, na câmara suggerindo 
ou aceitando o artigo, ou no senado aceitando ou 
suggerindo a emenda da commissão. 

O orador neste ponto louva somente a 
commissão, porque adiantou aquillo que elle próprio se 
incumbiria de declarar, ao tomar parte neste debate, a 
saber: que o artigo deve ser separado. 

As complacências da commissão de marinha e 
guerra foram só para o ministério da guerra; a seu 
respeito a commissão não curou da redacção mais 
exacta, mais rigorosa da proposta; não poz em dúvida 
aceitar ou suggerir autorizações que trazem mais ou 
menos dispêndio. As complacências foram completas 
com o ministério da guerra; mas com o da marinha 
houve a maior severidade: a commissão, a propósito da 
proposta da marinha, occupou-se seriamente até de 
palavras e vingou os princípios normaes da 
organização das propostas, eliminando o artigo, que 
viera da câmara, relativo á lei de promoções da 
armada, ao passo que a revisão do regulamento da 
escola do Rio Grande, da mesma fórma que a 
reorganização das colônias militares, ficou na proposta 
de forças de terra sem a menor observação, assim 
como uma disposição concernente á lei do 
recrutamento passou sem discussão, declarando os 
professores isentos do serviço militar. 

Entretanto ao nobre ministro da marinha a 
commissão, como se pertencesse á opposição, repellio 
logo tudo quanto tinha sombra de dúvida, quanto fosse 
redacção obscura, que pudesse occasionar abusos. 

Ha, portanto, grande differença entre o 
tratamento que mereceu á commissão de marinha e 
guerra o nobre Duque de Caxias e o tratamento que 
teve da commissão o nobre ministro da marinha... 

O SR. JUNQUEIRA: – Não foi esta a intenção 
da commissão. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Já se explicou 
isto. 

O Sr. Zacarias responde que não se explicou; 
pelo contrário o nobre Visconde de Muritiba, soldado 

da velha guarda, achou asperezas no trabalho da 
commissão, assignando o parecer com estas palavras: 
salvas algumas ponderações da exposição. 

O parecer foi assignado palos Srs. João José de 
Oliveira Junqueira, Visconde de Muritiba e Barão da 
Laguna. Ora ao nobre Visconde cabe explicar ao 
senado quaes foram as ponderações que lhe 
pareceram dissonantes. E’ que o soldado da velha 
guarda segue outra' escola, – a escola de não dar 
alfinetadas nos ministros do seu partido. A 
independência, porém, que aliás o orador louva, dos 
outros membros da commissão, mostrou-se, se fez 
sentir com relação ao nobre ministro da marinha. 

O orador poderia dizer que nestas hervas 
esconde-se alguma serpe. E’ membro da commissão 
um illustre senador que votou com o orador e com a 
quasi maioria do senado contra o nobre ministro dos 
negócios estrangeiros na sua eleição do Rio Grande do 
Norte; outro membro ha que votou á meio-páo (risos); 
só quem votou positiva e terminantemente, em favor do 
nobre ministro dos estrangeiros foi o nobre, Visconde 
de Muritiba. 

Transpira, portanto, deste zelo da commissão a 
bem do estylo das propostas de marinha e do horror a 
matérias heterogêneas a essas propostas, uma certa 
má vontade da commissão quanto ao nobre ministro da 
marinha. E' que no ministério ha uma unidade e os 
demais são cifras, ou, para melhor dizer, no ministério, 
segundo a apreciação de seus próprios amigos, ha 
sómente duas entidades, os outros são cifras; o que 
quer dizer que se póde expellir sem damno um ou outro 
ministro, uma vez que fique permanecendo sempre o 
pensamento da dualidade que hoje os reúne. 

O orador foi sempre amigo do nobre ministro da 
marinha; mas, como a política separa-os, faz-lhe 
opposição, ressalvando sempre suas qualidades 
pessoaes. 

O nobre ministro tem tido artigos laudatórios a 
perder de vista e de conta: é estadista de primeira 
ordem, o ministro da marinha mais econômico que tem 
occupado essa pasta, etc.; não ha elogio que não se 
lhe tenha feito e que o orador não tenha lido, e 
realmente confessa ao senado que uma cousa o 
sorprende: é o vigor dos pulmões do nobre ministro que 
lhe permitte proferir discursos da extensão dos que tem 
proferido na câmara. Por que tamanhos discursos? E' 
que a marinha não tem sido bem gerida; dahi tantas 
censuras e tão extensas defesas. 

Por outro lado, ha uma razão particular na 
câmara para essa opposição ao nobre ministro. A pasta 
da marinha é aquella por onde começam sua carreira 
política os homens distinctos daquella casa. A pasta da 
marinha, portanto, é uma espécie de dama no meio de 
jovens, que requestam-n’a. 

Mas, dando desconto a esse prurido, que se 
nota principalmente entre os novos representantes da 
nação na outra câmara, o orador entende que a pasta 
da marinha está mal gerida, e vae demonstral-o com as 
palavras do honrado ministro e não com as de qualquer 
outra pessoa, nem com documentos que pedisse, nem 
com informações que lhe dessem. 

 



190                                                            Annaes do Senado  
 
O nobre ministro encommendou á indústria 

privada uma machina para um navio de guerra, assim 
como mandou reparar em Montevidéo o Mariz e 
Barros. Foi accusado por uma e outra cousa. 

O orador não concorda com a accusação. 
Entende que o nobre ministro da marinha, bem 
informado a respeito da quasi impossibilidade de vir de 
Montevidéo para este porto o Mariz e Barros, estava no 
seu direito mandando-o concertar alli. Também não se 
póde levar a mal que S. Ex. encommendasse á 
indústria privada uma machina para certo navio. Nada 
parece mais razoável. 

Mas ante-hontem o Senado ouviu dizer ao nobre 
ministro que, constando-lhe que o contratante dos 
reparos do Mariz e Barros se preparava para 
apresentar uma reclamação, S. Ex. mandou dizer que 
não viesse aqui com reclamações, pois perdia seu 
tempo; e quanto ao da machina deu igual resposta, 
proferindo estas palavras: «O homem da machina 
também reclamou e eu lhe mandei dizer que perdia o 
seu tempo, porque a este respeito costumo ser 
inexorável, apezar do meu gênio bondoso.» 

Ora, em primeiro logar, esta formula 
administrativa é singular. Se o indivíduo que contratou 
o concerto do Mariz e Barros ou o que forneceu a 
machina apresentasse um requerimento, reclamando o 
quer que seja, que princípio podia autorizar o nobre 
ministro a dizer previamente: «Perde o seu tempo, não 
venha cá, não o attenderei, porque sou bondoso, mas 
inexorável?» 

O nobre ministro, com sua formula administrativa 
inaudita, semelha um juiz que houve nesta Côrte, o 
qual, ao receber os requerimentos, sem lel-os, 
despachava indeferindo. Aconteceu que um amigo lhe 
fizesse observações sobre este modo de proceder e 
elle respondeu: «Se a parte não replicar, segue-se que 
fiz justiça sem trabalho, sem ler sequer o requerimento, 
e, se replicar, então examinarei a questão.» (Riso.) 

Ora o nobre ministro põe a barra adiante desse 
juiz, porque manda fazer constar aos reclamantes que 
não percam o seu tempo, porque está disposto a 
indeferir. O juiz adiava o exame da questão indeferindo, 
mas o nobre ministro aterra as partes, dizendo: 
«Perdem seu tempo, vindo reclamar.» 

Como perde-se tempo nesta matéria? Qual é o 
contrato sobre que não possa haver uma dúvida? O 
direito de petição é franco a todos, estrangeiros e 
nacionaes, e a inflexibilidade do ministro não se 
manifesta por esses arrebatamentos que o levaram a 
mandar dizer a qualquer reclamante que não perca o 
seu tempo. A inflexibilidade do ministro em tal caso 
consiste em, com brevidade, sem perda de tempo, 
examinar a matéria e indeferir, depois de verificar que a 
reclamação não está de accordo com as cláusulas 
expressas no contrato e por isso não póde ser 
attendida. 

Essa formula administrativa singular, em vez de 
denotar inflexibilidade, faz desconfiar que a bondade 
prepondera sobre a inflexibilidade, e que o ministro, 
sabendo que seu coração cede á primeira supplica, 
quer afastar o pretendente não o quer encarar. 

Não se recorda o orador que ministro algum se 

tenha servido dessa formula, que é uma violação dos 
bons estylos e não traz a certeza de que o nobre 
ministro é inflexível, mas, pelo contrário, mostra que é 
tímido, que receia encarar a parte e ouvir seus 
argumentos. 

Ha poucos dias, bateu-se à cavilha de uma 
corveta, que tem o nome de Príncipe do Grão-Pará. 

Ora, a história do Príncipe do Grão-Pará (já que 
todo navio tem sua história e alguns navios de certo 
tempo a esta parte tem-na horrível), que ainda nem 
está nas faixas, nem é um embryão, sendo, portanto, 
uma simples esperança, é já bem curiosa. 

Acaso o senado supporá que o nobre ministro, 
em seu gabinete, cercado de seus auxiliares, 
estudando o quadro de nossos navios de guerra e o 
plano que haja para organização da armada, 
reconheceu que era necessário pôr-se no estaleiro o 
Príncipe do Grão-Pará? Se fosse assim, S. Ex. 
obedecia a um plano, tinha ouvido seus auxiliares e 
não mereceria censura; mais assim não foi. Veja-se 
como se gerou o Príncipe do Grão-Pará. Eis as 
palavras formaes do nobre ministro da marinha (lendo): 

«A Companhia da Ponta da Arêa, sabendo que 
nos depósitos da marinha havia uma grande 
quantidade de madeira, que, com o decorrer dos 
tempos e mal acondicionada como se achava, tendia a 
deteriorar-se, suggerio-me...» 

Isto é que é franqueza! (Continuando a lêr). 
«...suggerio-me a idéa de construir um navio nas 

condições que me propoz, recebendo toda madeira 
prestável que a repartição da marinha pudesse 
fornecer-lhe.» 

Prossegue a santidade do S. Ex.! (Continuando 
a lêr.) 

«Não pude recusar...» (E diz que é inflexível! 
Não é bondoso só, é bondoso e flexível) (Continuando 
a lêr). 

«...não pude recusar in limine uma proposta 
destas, desde que reconheci, primeiro, a necessidade 
que tínhamos de navios para substituir os existentes, e 
em segundo logar, porque me doia ver que o dinheiro 
do Estado se estava perdendo com as madeiras 
desaproveitadas que tínhamos em nossos depósitos. 

Pedi então á companhia que formulasse uma 
proposta, marcando as dimensões que devia ter o 
navio, qual o preço, etc. Ella apresentou-me proposta 
de uma corveta por um preço muito elevado, e eu, 
reconhecendo que não era possível empenhar os 
cofres públicos em uma obra daquella magnitude, 
respondi-Ihe que convinha fazer a proposta de um 
navio mais modesto.» 

Enfim foi-se descendo nas aspirações, até que 
ficou-se na corveta Príncipe do Grão Pará na 
importância de menos um pouco de 800:000$. A 
primeira proposta era superior a 800:000$, mas a 
segunda o orador pensa que é pouco abaixo; 
entretanto não discute o preço, discute a maneira por 
que se engendrou o Príncipe do Grão-Pará. 

Das palavras do nobre ministro ficam salientes 
certas verdades dolorosas; uma dellas é que se não S. 
Ex., seus antecessores compravam madeiras sem 
conta nem medida e as tinham no 
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arsenal a granel, mal acondicionadas e apodrecendo 
com a acção do tempo. E’ preciso deter-se um 
momento neste ponto, censurando o ministério da 
marinha no que toca á compra de madeiras. Não ha 
confissão mais explícita, mais clara de que na 
repartição da marinha despende-se em pura perda 
grande somma de dinheiro a pretexto de compra de 
madeiras, pois que estas, na occasião da proposta, de 
que se trata, estavam a granel, umas enterradas e 
outra em logares fóra de abrigo da acção do tempo; e 
á vista disto foi que a companhia suggerio ao governo 
que fizesse um navio, dando ao constructor, por conta, 
as madeiras alli desaproveitadas! Se o exposto é 
verdade, o abuso da repartição de marinha não precisa 
de mais clara demonstração. Isto não admitte 
commentarios. 

O nobre ministro procurou, ha pouco, mandar 
fazer um inventário das madeiras, mas nunca houve tal 
inventário; partilha sim, houve sempre, inventário não. 
Foi o chefe de uma companhia quem se dirigiu ao 
ministro e disse-lhe: «Isto dóe; mande-me dar essas 
madeiras, que eu darei em troca um navio.» 

A honestidade do nobre ministro não será posta 
pelo orador em dúvida; a S. Ex. toca a menor parte 
nesse esbanjamento que se tem dado no arsenal de 
marinha a título de compra de madeiras. Contudo, S. 
Ex. mesmo confessa que em seu tempo é grande a 
affluencia de possuidores de madeiras, algumas de 
cujas offertas teem sido aceitas. S. Ex. condemna este 
systema, e, querendo methodisar o serviço, mandou 
fazer um inventário. Mas, a contrario sensu, segue-se 
que seus antecessores não tinham o menor cuidado, o 
menor zelo dos dinheiros públicos no tocante ao 
objecto de que se trata. 

Como as madeiras estavam mal 
acondicionadas, sem classificação, os ministros 
achavam-se ao dispor dos importunos offerecedores, 
porque, quando mandavam saber da mestrança se 
eram precisas, os da mestrança que não tinham 
conhecimento certo a respeito da existência de 
madeiras e suas qualidades informavam que era 
necessário comprar mais, de maneira que os ministros 
não cessavam de comprar. E o nobre ministro aceitou 
de vinte e tantas propostas, cinco; portanto participou 
também do peccado, porque sem ter certeza, pois não 
a havia, á vista da falta de methodo, do que era 
indispensável, fez novas compras de madeiras. 

O nobre ministro procura sempre fixar datas, no 
sentido de varrer a sua testada, lançando, porém; 
algum cisco na testada dos seus antecessores, o que 
é máo systema de limpeza, como ha de confessar o 
nobre ex-ministro do Império. E’ tão máo systema, que 
na questão do Independência, de que logo fallará, o de 
3 de Agosto está envolvido na poeira. Bom methodo 
de limpar testadas é cada um remover a poeira de seu 
sítio, não lançando-a para os dos outros (apoiados), 
ainda que sejam adversários. 

E’ necessário, pois, que removam o pó de suas 
testadas, mas não lançando-o ás testadas dos 
vizinhos, porque assim a poeira póde escurecer a 
verdade, e, ás vezes, ficam todos envolvidos nella, 
como a respeito da encommenda do Independência, 

em que já ninguém sabe a quantas anda. O orador, 
porém, volta ás madeiras. 

O nobre ministro reconheceu que era irregular o 
modo de comprar e guardar madeiras. Começou nova 
vida; mas deixou manifesto ao parlamento que até 
recente data, ainda depois que S. Ex. tomou conta da 
administração, tem corrido sem dó nem piedade em 
compras de madeiras o suor do povo. Foi preciso que 
o espírito do mercantilismo se condoesse do governo e 
dissesse: «As madeiras se estão perdendo; dae-m'as, 
que eu vos darei em troca um Príncipe do Grão-Pará.» 

Depois do desperdício com madeiras, o que 
resulta da confissão do nobre ministro e mais avulta 
perante a consciência do orador é ser o fabrico em 
questão confiado a uma companhia, cujo gerente, ha 
poucos dias, se levantou de copo em punho a fazer 
brindes a propósito do Príncipe do Grão-Pará. Esse 
cidadão é aquelle mesmo que deve ao Estado 6 a 
7,000:000$, por uma operação que o orador desejaria 
bem não resolver mais. 

Foi esse devedor do Estado, e por uma dívida 
de triste procedência, quem se dirigiu ao nobre 
ministro e propoz-lhe a construcção do Príncipe do 
Grão Pará, e ahi a está executando. 

O orador quer acreditar que em nenhum paiz do 
mundo aconteceria isto. Póde o governo ser levado a 
grandes perdas pela vontade de um individuo, ou por 
infortúnio deste; mas que esse indivíduo continue nas 
boas graças do governo, seja encarregado de fabrico 
de navios, para dar applicação a madeiras do Estado 
desaproveitadas, isso póde permittil-o um ministro 
bondoso, mas um ministro inflexível, não. Esse 
devedor do Estado pagou já integralmente as muitas 
centenas de contos de réis que ficou devendo por 
motivo de remessa de dinheiros do Estado de Santos 
para esta Côrte. Pagou integralmente, quando está no 
gozo de uma moratória e ainda não pagou, segundo 
consta, a nenhum de seus credores em Santos. Se o 
governo nenhum privilégio tem, em relação a esse 
débito, é descente que se dê por satisfeito, que receba 
integralmente aquellas sommas do banco estabelecido 
em Santos, quando muitos credores daquella 
localidade nada teem recebido? Não representa um 
mau papel o governo, recebendo integralmente o 
pagamento de um devedor, que deve alli a outros 
credores em iguaes condições e ainda o devedor nada 
pagou? Além disto, como se fez esse pagamento? 
Pelas obras da Ponta da Arêa. O governo facilitou a 
esse devedor que lhe pagasse em obras da Ponta da 
Arêa! 

O orador não conhece sem-cerimônia como 
essa. Já aqui uma vez arriscou uma proposição que 
repetirá: «Seria melhor perder-se toda a quantia do 
que continuar-se a ter relações com esse homem 
ainda a título de lhe proporcionar meios para ir 
pagando sua dívida.» Um governo não póde fazer isso; 
mas o devedor está construindo o Príncipe do Grão-
Pará! Pergunta o orador ao nobre ministro se nessa 
construcção o devedor goza dos mesmos favores com 
relação ás cambiaes, que desfructou com relação á 
dívida de Santos. Tal concessão seria um novo 
desregramento. O governo devia resolver-se a deixar 
de ter relações com esse 
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devedor, embora dahi resultasse ficar elle na 
impossibilidade de ir pagando parcialmente a sua 
dívida. Embora o governo perdesse dinheiro, vingaria 
um princípio moral; no futuro, nenhum querido, 
nenhum afilhado pensaria poder causar á fazenda 
nacional uma grande perda e continuar nas boas 
graças para ir pagando sua dívida. 

De passagem dirá o orador que não póde 
comprehender como um homem inflexível tivesse 
estomago para aquellas iguarias do copo d'água, a 
que as folhas alludiram. 

Agora vae o orador dar outra prova da bondade 
do nobre ministro, menos grave, sem dúvida, do que 
as outras, porque aquella de que acabou de tratar, em 
seu conceito, é de alcance immenso. 

Houve necessidade de comprar, para a 
província do Pará, uma barca destinada no serviço do 
pharol. (O nobre senador pelo Amazonas sabe bem 
disto). O nobre ministro comprou-a e remetteu-a: fez 
muito bem. 

Encarregou pessoa de sua confiança, um 
corretor, de procurar no porto do Rio de Janeiro um 
navio com proporções para aquelle fim, O corretor 
respondeu-lhe que tinha achado um, que estava ao 
pintar, muito apropriado, e que na sua opinião valia 
35:000$. O Sr. ministro disse ao dono do navio, que 
era um italiano, o seguinte: «Dou-lhe sómente 
28.000$. O dono do navio aceitou e, fez-se a 
transacção. 

Nada tem-se a notar nisto; comprou-se um 
navio por preço inferior ao valor que fora dado por 
pessoa de confiança do ministro. Mas o orador o que 
estranha é uma outra norma singularíssima, e essa 
digna do tempo anterior ao em que se começou a usar 
das folhas da figueira. 

O Senado vae ouvir o sentimento de que anda 
possuído o nobre ministro por effeito dessa compra. 
(Lendo): 

«Felizmente appareceu aqui uma barca italiana, 
cujo dono, que, creio, era também commandante, 
precisava de dinheiro para occorrer a seus negócios, 
mandei-lhe perguntar quanto queria pela embarcação, 
respondeu-me que mandasse avaliar pelo arsenal, 
compromettendo-se a vendel-a pelo preço da 
avaliação. 

Nada lhe respondi sobre isto. Mandei examinar 
a embarcação e avalial-a; foi considerada em muito 
bom estado. As informações não podiam ser melhores; 
eu mesmo a vi, porque estava completamente vazia; e 
sabe o nobre deputado porquanto foi avaliada? Por 
35:000$, e eu comprei-a por 28:000$, porque fiz com 
esse homem (e permitta-se-me essa confissão) o que 
não devia fazer; vendo que elle precisava, offereci-lhe 
28:000$ pelos quaes a cedeu.» 

Eis ahi; disse o nobre ministro que fez o que 
não devia fazer, porque desde que o seu avaliador 
declarou que o navio valia 35:000$, e estando o dono 
do navio necessitado, não podia S. Ex. aproveitar-se 
desta circumstancia e offerecer menos! 

Ora o nobre ministro faz lembrar a bondade do 
nobre Barão da Villa da Barra. Este senhor, tendo 
pena do phtisico cofre de Minas, donde certa somma 
tinha sido desviada, a propósito de eleições, 

tirou da sua algibeira essa quantia e mandou pagar. 
Pensa o orador que o nobre ministro em uma volta ou 
outra manda chamar o italiano e dá-lhe da sua 
algibeira 7.000$000. E' um caso de consciência... 

Assim esses não são os princípios sobre 
contratos que o nobre ministro, de quem teve a honra 
de ser mestre, ouviu ao orador. Com effeito, o 
procedimento de S. Ex. não vae de encontro, nem aos 
princípios da moral, nem aos do direito. Em primeiro 
logar, convém saber se o avaliador deu exactamente o 
preço do navio, o qual podia ter-se enganado; 
acontece ás vezes, em segundo logar, que o sugeito 
que vende, ao que parece, por preço diminuto a sua 
propriedade, ficando por isso muito contente o 
comprador, vae empregar com grande lucro a 
importância da venda. Portanto, o nobre ministro deixe 
o italiano ir em paz e não tenha pena alguma delle, se 
é que não foi elle que enganou a S. Ex.; não vá isso 
influir na sua preciosa saúde! S. Ex. confessou á 
câmara que fez o que não devia fazer, quando fez 
exactamente o que lhe cumpria; e isto não é 
inflexibilidade, é índole bondosa. 

Agora tocará o orador no Independência, Javary 
e Solimões. Como já disse, tem se levantado tamanha 
poeira, pelo vício da limpeza, que notou, tem-se 
levantado tal celeuma que já ninguém se entende e é 
talvez isso mesmo o que se deseja. A história desses 
vapores, repete, é um labyrintho inextricável; dahi só 
sahem duas realidades: a primeira é o rombo feito por 
esses encouraçados no thesouro e a segunda é que 
ha alguém que ri de tudo isso. Esse alguém o nobre 
ministro da fazenda deu a entender quem era, porque, 
fazendo um calembourg, alludio ao nome do 
constructor. E' só o que ha de real em tudo isso: o 
rombo no thesouro e as gargalhadas homéricas do Sr. 
Reed. 

O nobre ministro é muito cuidadoso nas datas, 
quando póde com ellas prejudicar ao Sr. Delphino. 
Também o Sr. Delphino, ingratamente para com o 
orador, que é seu amigo, pretende defender-se 
atirando pó para o 3 de Agosto. O orador denúncia ao 
bom senso público este máo systema de defesa; e, 
como o nobre ministro da fazenda está presente e 
talvez tenha de retirar-se brevemente, também dirá 
que outro systema que condemna, é estar-se 
apurando quanto gastou o conservador e quanto 
gastou o liberal, quem tem gasto mais, quem tem 
gasto menos. Tudo é questão escusada neste 
momento. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – O systema não é meu. 

O SR. ZACARIAS: – A questão é conhecer o 
inimigo – o déficit – e debellal-o. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não quero que atirem cisco para minha 
porta. 

O SR. ZACARIAS: – Quando o nobre ministro 
da fazenda trouxer sua prorrogativa, será occasião do 
orador enunciar-se a esse respeito. Volta ao 
Independência. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Então, vamos á marinha. 
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O SR. ZACARIAS: – Foi um incidente de 

menos tempo do que o tempo que se gasta em subir a 
escada de um navio. 

Mas o nobre senador pela província de Minas 
Geraes, que foi o autor das encommendas, tem-se 
desculpado, já nos seus relatórios, já nos seus 
discursos, com o Sr. Celso; e ainda agora na câmara 
de vez em quando se fazem nesse sentido reprezalias. 

O orador vae varrer a testada do 3 de Agosto. 
O ministro da marinha daquelle gabinete 

conheceu logo, ao entrar na administração, que não 
havia um plano de construcções, segundo o qual 
diversas categorias de bons navios houvesse, uns 
apropriados á navegação do oceano, outros á dos rios, 
outros á das costas; uns de maxima força, outros de 
força menor. Consultou uma commissão qualificada, a 
commissão deu seu parecer e elle sujeitou á 
assignatura imperial o decreto n. 4,182 de 13 de Maio 
de 1868. Não ha dúvida, portanto, que esse decreto, 
lavrado ad instar do de 26 de Junho de 1850, adoptou-
se um plano e que nesse plano está o typo de um 
navio de primeira ordem. 

O ministro, porém, declarou em seu relatório 
(lendo): «Opportunamente solicitarei do corpo 
legislativo as medidas necessárias á realização do 
pensamento que ahi fica exposto e que me parece de 
subido alcance para o futuro de nosso paiz.» 

Eis a verdade: fez o Sr. Celso estudar a questão 
por peritos, os quaes apresentaram um plano e neste 
plano encontra-se um navio da primeira força, como 
talvez o Independência; mas declarou logo que aquelle 
plano não passava de um pensamento ministerial, 
suggerido por profissionaes, mas que não era 
exeqüível sem o concurso do poder legislativo, a quem 
cabia adoptar providências para que o plano se 
executasse. 

Esse plano está mais adiantado do que o do 
nobre senador pela província da Bahia, o Sr. Visconde 
de Muritiba, porque em 1850 não se fallava de 
encouraçados. Delles em 1868 fallava-se muito. Logo, 
modificou-se o plano, aliás muito previdente do nobre 
visconde, e modificou-se, alargando-se, porque os 
tempos exigiam que se attendesse a um elemento 
naquella época desconhecido. Mas o ministro da 
marinha de 1868 disse positivamente que aquillo era 
apenas um plano, um pensamento do governo, 
fundado em informações de peritos, mas só exeqüível 
depois que as câmaras dessem os meios, sem os 
quaes semelhante plano não se poderia executar. 

Pensa o orador que as idéas do nobre visconde 
de Muritiba, autor do plano de 1850, não discordavam 
do que acaba de dizer, e não discordavam na opinião 
do orador, porque, tendo sido seu imediato successor 
e indo servir com parte dos ministros do gabinete que 
S. Ex. deixou, lá não encontrou afagada a disposição 
de mandar executar planos sem pedir autorização ao 
poder legislativo. 

E tanto é assim que, em uma grave emergência, 
o governo que succedeu ao de 29 de Setembro, o de 
11 de Maio de 1852, tendo de mandar construir 

vapores para repressão do tráfico, como procedeu? 
Pedio ás câmaras, mediante proposta, um crédito para 
compra de certo número de vapores, e, obtido o 
crédito, mandou fazer na Europa os navios. Estes 
sahiram optimos, e ainda ante-hontem teve o orador a 
satisfação de ouvir ao nobre ministro que um delles 
presta ainda hoje bons serviços. Ora, se o governo de 
1852 não julgou-se autorizado por um plano anterior a 
mandar construir quatro corvetas, sem a solemnidade 
de, por uma proposta, pedir autorização ao poder 
legislativo, associando-o á medida que se queira pôr 
em prática, como é que se poderia considerar o 
governo de 1872 autorizado a executar o plano do 
decreto de 13 de Maio de 1868, sem que o respectivo 
ministro pedisse os necessários meios ás câmaras? 
Pelo que toca ao ministro de 1866, o seu pensamento 
é claro: elle não o executaria sem o concurso das 
câmaras. Que culpa, logo, póde ter o gabinete de 3 de 
Agosto do procedimento do nobre ex-ministro, senador 
pela província de Minas Geraes? 

O 3 de Agosto apresentou, é certo, um plano 
onde se acha o typo do Independência, mas dizendo 
que não seria exeqüível o plano sem o assentimento 
das câmaras; entretanto que o nobre senador 
executou o seu pensamento sem audiência dellas. 

Como procedeu, com effeito, o nobre senador? 
S. Ex. fez as encommendas do encouraçado 
Independência, dos transportes Madeira e Purús, e por 
fim dos dous monitores Javary e Solimões. A estas 
encommendas precedeu decisão alguma das 
câmaras? Depois de feitas as encomendas, 
apadrinhou-se com o decreto de Maio de 1868, que 
não podia ser executado nem cumprido senão em 
virtude das medidas legislativas indispensáveis. Não; 
S. Ex., pois, procedeu como quiz. Se se refere ao 
plano, adoptasse também o pensamento que o ditou. 
Mas só porque mandou fazer um grande navio, e o 
plano fallava de grande navio de guerra, não ficou o 
governo em boa posição mandando-o construir 
caladamente. Assim, o ministério de 3 de Agosto não 
tem culpa alguma do que se fez em 1872, não póde 
ser por isso chamado a contas. 

E' conveniente saber o que disse o nobre ex-
ministro da marinha ás câmaras a respeito das suas 
encomendas. No relatório de 1873 diz (lendo): 

«Obrigado pelas circumstancias, que não vos 
são desconhecidas, mandei contratar na Europa a 
construcção de dous transportes, que deverão reunir 
todos os aperfeiçoamentos modernos. 

Mandei também construir na Europa um 
encouraçado que satisfaça as modernas exigências de 
uma perfeita machina de guerra.» 

Olhem que singeleza! «Já que mandei fazer o 
Purú's e o Madeira, mandei fazer também o 
Independência. 

(Continuando a ler.) 
«Para estas construcções abrio-se um crédito a 

delegacia do thesouro, em Londres, de £ 430,000, que 
serão despendidas em três diversos exercícios 
financeiros.» 

Ora, o plano do Sr. Affonso Celso não o 
autorizava a isto. 
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Em regra, o governo que tem uma somma 

consignada para obras, não pode empenhal-a em 
obras de tamanho alcance que obriguem a diversos 
exercícios. Não é esta a boa regra que cumpre 
observar: a quantia que o ministério é autorizado a 
despender refere-se ao serviço de um exercício. Se se 
considera que a despeza votada tem de ir estendendo-
se aos exercícios seguintes, é preciso desde logo 
communicar o intuito ao corpo legislativo. Entretanto o 
nobre ministro mandou fazer as suas encommendas 
sem ter meios para isso, adoptando uma prática 
perigosa. 

O nobre senador, que foi ministro da guerra, (o 
Sr. Junqueira) comprou um estabelecimento de, mais 
ou menos, mil contos de reis, não tendo para esse fim 
senão duzentos contos disponíveis no exercício... 

O SR. JUNQUEIRA: – Havia 900:000$ para a 
obra. 

O Sr. Zacarias contesta: tendo só 200:000$, o 
que fez? S. Ex. contrahio um débito; fez uma operação 
de crédito, obrigando o credor (que é o presidente da 
Ponta da Arêa) a ir recebendo por partes a importância 
do estabelecimento, a saber: 200:000$ annualmente 
durante um quinquennio. Ora, essa operação do ex-
ministro da guerra não foi regular, e a do nobre 
ministro da marinha ainda menos o foi. Mas tudo aqui 
se fez encapotadamente. 

Emfim, se o nobre ministro fosse feliz, quando 
soffresse accusações, convidaria os censores a irem a 
bordo do Independência, ou mostral-o-hia das 
eminências do Rio de Janeiro, imitando Scipião, que, 
em vez de responder ás accusações que se lhe 
faziam, lembrava que era necessário dar graças aos 
deuses pelos seus triumphos; mas foi infeliz o nobre 
senador pela província de Minas Geraes. 

Vejamos a tristeza de que se annuviou o seu 
rosto em 1875 ao communicar o desastre. Disse S. Ex. 
no relatório: 

«No dia 29 de Junho último ao ser lançada ao 
mar, parou na carreira a fragata Independência. 
Semelhante sinistro, que não é novo na história das 
construcções navaes, occasionou o prejuízo de grande 
demora na conclusão do navio e, quiçá, algum 
sacrifício pecuniário ao thesouro nacional.» 

Ora, este quiçá tem aqui sua graça. E' o quiçá 
mais caro de que ha exemplo. (Riso.) E' um quiçá que 
se prolonga, que nenhum ministro foi capaz ainda de 
dizer ao certo e seriamente o que será. Este quiçá 
representa o dispêndio de bons vasos de guerra, 
porque com 800:000$ fizeram-se em 1852 quatro 
vapores... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Com 800:000$ não 
se fazia um destes. 

O Sr. Zacarias não está dizendo que se 
fizessem vasos como o Independência; o que diz é 
que o quiçá do Independência dá de sobra para se 
fazer em dous ou três bons navios, não como o 
Independência, porque esse é o único. 

O nobre ex-ministro tem-se defendido 
constantemente com dizer que não consultou as 
câmaras em conseqüência da dissolução que houve 
em 

1872. Bem; igualmente em 1868 o ministério vio-se 
sem câmaras, precisou de uma urgente medida, e 
tomou-a solemnemente com a assignatura de todos os 
ministros. O nobre ex-ministro da marinha podia 
também, se não havia câmaras, dar solemnidade a 
esse intento do governo, empenhando todos os 
ministros, todos os seus auxiliares, na concessão de 
um crédito na altura do que pretendia fazer, e não á 
surrelfa, como se fez. 

Teem-se dito que, se o governo ou o Sr. 
Delphino, que mandou encommendar o Independência 
e outros encouraçados, fallasse ás câmaras com 
franqueza, ou fizesse expedir um decreto tão 
importante como o de 1868, faria constar ao inimigo o 
seu plano, o que seria prejudicial ao Brasil. 

Mas, porventura, o ministério com o seu silêncio 
enganou á República Argentina? pois podia haver nisto 
segredo? podia fazer taes encommendas sem que 
transpirasse alguma cousa, sem que chegasse o 
negócio aos ouvidos do governo daquella república? 
De modo nenhum. 

O SR. JUNQUEIRA: – Quando fez-se a 
encommenda, não havia câmara. 

O Sr. Zacarias observa que acaba de responder 
á objecção do aparte. Não havia possibilidade de 
guardar segredo; o pensamento do governo brasileiro 
havia de necessariamente divulgar-se. Mas se o 
governo argentino tinha de saber o que no Império se 
premeditava, soubesse da solemnidade com que o 
governo dirigio-se á nação, pedindo meios 
extraordinários para despender em acquisição de 
navios de guerra. Não era mister alludir á República 
Argentina: bastava dizer ostensivamente que era para 
melhorar a marinha de guerra. 

Entendem muitos que, ainda na ausência de 
apprehensões de guerra, a necessidade de conservar-
se o Independência deve ser incontestável, por ora só 
o nobre ex-ministro da guerra, membro da maioria, 
aconselhou que o vendessem quanto antes. O nobre 
senador por Minas discorda da opinião do seu 
correligionário e successor; o Brasil, no sentir de S. Ex. 
deve estar sempre em posição de repellir offensas de 
um inimigo traiçoeiro; e ter-se, portanto um navio forte, 
nas condições do Independência, é medida não de 
circumstancias, mas de organização da esquadra. 
Logo, o governo do Brasil ao acabar-se a guerra com o 
Paraguay, quando grande parte de seus navios 
estavam estragados, poderia sem excitar suspeitas 
pedir solemnemente crédito para reorganizar a 
esquadra, mandando fazer tantos navios de taes e 
taes condições para segurança do paiz: não precisava 
fallar de aggressões da República Argentina. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Sr. Barão de 
Cotegipe chegou a fallar nisto á câmara. 

O SR. ZACARIAS: – Quando? 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Em tempo de paz, 

quando não havia receio. 
O Sr. Zacarias nota que em 1872 não havia 

guerra, e como está reconhecido que a esquadra se 
achava estragada em grande parte, era occasião de 
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uma reorganização, que daria maior resultado do que 
o que se fez clandestinamente com o Independência, 
monitores, etc. 

Na Europa as nações, quando se preparam, 
dizem que é para acommetter a tal inimigo ou para 
defender-se de tal outro? Não; armam-se, preparam-se 
para occasião opportuna, sem dizerem de onde 
esperam a aggressão ou contra quem se armam. 

Se a República Argentina preparava-se, o 
governo devia acautelar-se, e, se procedesse em 
regra, não se havia de presenciar o que se está vendo. 
O governo brasileiro, pelo modo por que procedeu, 
desequilibrou as suas finanças, e a República 
Argentina está também quebrada; são dous 
quebrados, um diante do outro. 

O nobre ex-ministro da marinha disse aqui uma 
vez que mandara construir o Independência para 
trancar o Rio da Prata, para fechal-o completamente, 
pondo lá esse encouraçado; e foi então que o orador 
chamou o Independência de tranca, e ficou tranca, e 
ha de ser tranca, quiçá eternamente. 

Mas essa desculpa (o orador ainda está na 
testada do nobre ex-ministro), de que receava uma 
aggressão Argentina, aggrava mais o infortúnio de S. 
Ex. 

Se soffresse o Império uma offensa da 
República Argentina, como soffreu do Paraguay, 
nenhum ministro que deixasse de providenciar em 
tempo para impedir o mal teria defesa no paiz. Mas, se 
acaso o governo argentino naquella época tivesse 
aggredido o Brasil, de que haveria servido o 
Independência? 

Os déspotas fazem um grande papel quando, 
com desvio da lei muito embora, conseguem um 
grande fim. Mas, no caso vertente, o fim não foi 
attingido pelo abuso do nobre ex-ministro. Se o fim de 
S. Ex. era conter os argentinos com o Independência, 
está provado que se, quatro annos depois dessa 
época o Independência ainda está na Europa, não 
conteria os argentinos. 

Portanto a encommenda dos encouraçados não 
serviu para nada. 

E porque? E’ porque, no modo como se mandou 
fazer o Independência, o governo houve-se 
infelizmente, pois que era um governo, um ministro de 
nenhuma previdência. 

O governo, para fiscalisar as construcções dos 
encouraçados, nomeou uma commissão apparatosa, 
que o orador não chamará mixta para não se confundir 
com a da Serra Leoa, mas de facto era mixta porque 
compunha-se de constructores navaes e officiaes de 
marinha, accrescentando-se-lhe depois a nomeação 
de commandantes dos navios de cuja construcção se 
tratava. Esse apparato deu occasião a boa parte dos 
prejuízos que todos deploram. 

O orador pede ao Senado licença para 
confrontar com este procedimento o que fez o governo 
em 1852 a respeito dos quatro vapores a que alludio o 
nobre ministro da marinha. 

Em primeiro logar cumpre notar que apenas 
passou a proposta nas câmaras, não houve quem não 
quizesse construir aqui os navios. 

O ministro chamou, porém, um official de 
probidade 

irreprehensivel e disse-lhe: «O senhor vae para 
Londres fiscalizar a construcção de quatro vapores.» O 
official sabia inglez, condição que o ministro exigia, 
porque na repartição da marinha conservava-se triste 
recordação da incumbência de fiscalizar na Inglaterra 
construcção de navio, commettida a sugeito que ignora 
aquella língua. 

O Sr. De Lamare reclamou um ajudante que 
designou, e immediatamente ficou escolhido pelo 
ministro o Sr. De Lamare, e, por escolha deste, como 
seu ajudante, o capitão-tenente Possollo, qualquer 
delles homem de inteira confiança e de provada 
honestidade. 

Não foi, portanto, uma commissão; foi um 
homem nomeado pelo governo, e que escolheu um 
ajudante. E disso resultou que, como tem dito o nobre 
senador por Minas, nunca houve encommenda com 
melhor resultado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi muito feliz, isto 
é verdade. 

O SR. ZACARIAS: – Pela simplicidade do 
methodo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas depois outros 
ministros teem feito o mesmo sem serem tão felizes 
como V. Ex. 

O Sr. Zacarias não se considera feliz nisso; a 
felicidade foi do methodo, porque, se, em vez de 
quatro pequenos vapores, em que se gastaram 
800:000$, mandasse fazer navios de maior porte, em 
que se gastasse o triplo, o quádruplo, o sêxtuplo ou o 
decuplo, esse mesmo official bastava e sempre com 
feliz êxito, O governo, porém, mandou agora uma 
commissão mixta e, além disto, officiaes para 
commandar os desejados navios. Ora, a 
responsabilidade, quando dividida, debilita-se e é por 
isso que na Inglaterra a unidade em tudo é tão 
apreciada, apontando-se alli homens eminentes, que, 
em corpos collectivos, abusaram de suas attribuições, 
mas que, postos em posição singular, teem 
desempenhado perfeitamente seus deveres. E’ que a 
responsabilidade concentrada vale mais do que 
quando prevalece a theoria do cabido, vale mais do 
que quando uns empurram para cima dos outros a 
responsabilidade em que incorrem. 

O grande erro do governo foi, privando-se aqui 
de tão úteis auxiliares, mandar para a Europa os Srs. 
Braconnot, Level, Salgado, pensando o orador que, se 
o methodo de fiscalizar fosse simplificado, se a 
responsabilidade se concentrasse e não se dividisse 
por tantos, outro teria sido o effeito. 

O orador não quer desenvolver a questão do 
Independência, até porque acha que quem deve ter a 
palavra a este respeito, até á saciedade, é o nobre ex-
ministro conjunctamente com o actual Sr. ministro da 
marinha. Aguarda, portanto, essas explicações e, no 
entanto, volta ao seu principal intento a respeito do 
nobre ministro da marinha. 

O intuito do orador é provar que o que 
prepondera no nobre ministro é a índole bondosa e 
não a inflexibilidade. 

Um dos officiaes enviados á Europa, para tomar 
parte na fiscalização das obras dos encouraçados, 
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foi o capitão de fragata José Marques Guimarães. O 
que diz o honrado ministro a respeito deste official, 
encerra uma prova irrecusável do excesso de sua 
bondade. 

O nobre ministro, não, o seu antecessor 
mandou para a Europa o Sr. Marques Guimarães 
fiscalizar a construcção do vapor Javary, de que seria 
commandante e que se estava construindo no Havre. 

O Sr. capitão de fragata Guimarães deu em 
passear, e seus trajectos e passeios eram, segundo a 
sua phrase, instructivos em parte e em parte 
recreativos. O nobre ministro doeu-se deste 
comportamento ahi, como confessa em seu discurso 
de 5 de Abril, reprovando altamente os recreios do 
capitão de fragata. Chegou o dia da experiência do 
monitor, acto muito importante, porque a experiência 
feita em certo prazo anterior ao do contrato 
assegurava ao constructor um prêmio de algumas 
centenas de contos... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – De 700:000$ para 
ambos. 

O Sr. Zacarias, prosseguindo, diz que era, pois, 
a occasião em que o official devia estar de pé quedo 
no Havre. A experiência do monitor fez-se em dias de 
Março, tempo em que o official estava em Lisboa, pelo 
que não pôde assistir a esse acto. 

O nobre ex-ministro expõe isto no seu discurso 
dolorosamente, o orador faz-lhe justiça; poderia ir 
lendo o discurso do nobre ex-ministro, mas julga 
escusado: S. Ex. não poderá contestar que estranhou 
muito que o official mandado ao Havre para fiscalizar a 
construcção do navio, e conseguintemente para 
assistir á experiência de que dependia a entrega de 
um avultado prêmio, estivesse em Lisboa. Fazendo o 
que? pergunta o orador; por ordem de quem? Fosse 
elle fazer o que quizesse, fosse por ordem de quem 
fosse, excepto do ministro, commetteu um grande 
abuso. Se a autorização foi do ministro, então foi uma 
prevaricação sem nome a do ministro, que, 
commettendo ao official um serviço desta natureza, o 
autorizou a passear e divertir-se. 

E, com effeito, consta ao orador, que esse 
official diz que teve autorização para passear e 
distrahir-se 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não dada por mim, 
asseguro a V. Ex. 

O SR. ZACARIAS: – Pois V. Ex. ha de varrer 
nesta parte a sua testada. 

O que iria fazer o official a Lisboa, que intuito 
seria que o levou lá; deixando de assistir á 
experiência? O orador pensa que o acto era 
importante, e liga-se ao serviço da emigração. Uma 
das difficuldades do paiz é a falta de população, e 
contrahir núpcias póde-se considerar uma extensão 
das cláusulas marcadas ao official em questão. Sim, 
elle não foi á Europa somente examinar astros, correr 
museus; não; declarou-se cooperador no elemento de 
cuja falta tanto se queixa o Sr. Thomaz José Coelho de 
Almeida: escassez de gente. 

Este facto de o official abandonar o seu navio 
para ir passear e casar-se é característico e mostra 
como vae o nosso serviço. 

 

O nobre ministro estava muito indisposto com o official, 
e o orador reconhece que não podia deixar de estar. 
Mas veja-se o que se segue. 

S. Ex. não conhecia ainda o official, o que 
acontece com o orador, que nunca o viu. O Sr. capitão 
de fragata, porém, teve uma entrevista com o nobre 
ministro, eil-os juntos um a par do outro, o ministro 
successor do que o mandara fiscalizar a construcção 
do navio e assistir á experiência, e o official que foi se 
divertir ou passar ao estado serio do homem. Disse o 
Sr. ministro da marinha (lendo): 

«Elle appareceu-me...» 
Parece, diz o orador interrompendo a leitura, 

que vae haver um rompimento, uma exprobração, que 
deixasse o official completamente vexado... 

Mas eis aqui a inflexibilidade do ministro 
(Lendo): 

«Elle appareceu-me, e quero confessar perante 
o parlamento e o paiz, que sympathisei com elle, que 
senti que lhe tivesse acontecido tal desastre...» 

Que desastre? pergunta o orador. O de casar-
se (risadas), em vez de estar presente á experiência? 
Pois isto é desastre? (Continuam as risadas). 
(Continuando a ler) 

«...e offereci todo o apoio que podia estar ao 
meu alcance para que apagasse essa espécie de 
nodoa, que podia cahir sobre a sua farda.» 

E immenso, exclama o orador, é o alcance do 
ministro, inclusive rasgar as peças do processo, tudo 
estava ao alcance do ministro: feliz official! 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Nessa 
occasião o governo não tinha conhecimento do acto 
praticado pelo Sr. Guimarães. 

O SR. ZACARIAS: – Feliz official que, deixando 
a sua commissão para ir casar-se, chega e o ministro 
sympathisa com elle! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – E é realmente sympathico e bom official. 

O SR. ZACARIAS: – Por isso casou-se logo. 
(Riso). 

Não obstante esse assomo de sympathia do 
nobre ministro pelo official, mandou mettel-o em 
conselho de investigação. Este conselho o pronunciou, 
o conselho de guerra o condemnou unanimemente, 
mas vae o processo ao conselho supremo militar que o 
absolveu, parece que também unanimemente. 

O orador trará agora ao Senado as apreciações 
do nobre ministro a esse respeito e as suas também. 

S. Ex. mostrou-se sentido de que um official 
julgado criminoso em dous conselhos fosse absolvido 
unanimemente no conselho supremo militar: declara 
que a justiça decidiu que o official está innocente 
porém que resta ao menos ao ministro a faculdade de 
moralisar o facto. Ora, vê-se que o nobre ministro não 
está contente com o procedimento do conselho 
supremo militar; mas no entanto o nobre Duque de 
Caxias, ministro da guerra, referindo-se no seu último 
relatório ao supremo conselho, diz que elle tem 
cumprido muito bem os seus deveres. 

O supremo conselho militar, diz o orador, não 
está adstricto á prova, é um resto do poder soberano 
dos tempos coloniaes. 

Procede com tanta independência a respeito 
dos 
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processos que examina e julga como o jury. O nobre 
Duque de Caxias lembra (e é lembrança de todos que 
teem sido ministro da guerra) a conveniência de 
reorganizar aquelle conselho, porque todos 
reconhecem que elle faz o que entende. 

Assim as queixas do nobre ministro da marinha 
na sua exposição contra o supremo conselho militar 
não tinham logar. A legislação militar é, em grande 
parte, de tal sorte obsoleta que aquelle corpo corrige 
as lacunas ou defeitos da legislação e decide como 
julga de equidade. O orador não póde, pois, criticar a 
attribuição que se arroga o supremo conselho militar, 
mas ainda menos competente é para censurar o 
proceder do supremo conselho o nobre ministro da 
marinha, pelo que o orador vae expor: 

O Sr. ministro disse: «Não dei logar a suspeitas 
e não dou licença a ninguém para suspeitar de mim 
(apoiados), quando sou e costumo ser franco e 
verdadeiro (apoiados); e accrescentarei, para que o 
nobre deputado conheça, que não tenho alma 
pequena.» 

O orador não pensa mal de S. Ex. O nobre 
ministro ha de ver que só está fallando da simplicidade 
mais que anti-diluviana, porque vae ao tempo da 
innocencia do paraizo terreal. 

Continua S. Ex.: «Entendendo que o effeito 
moral estava conseguido e que este official não devia 
ficar suspenso, declarei, e muita gente o sabe no Rio 
de Janeiro, que, se elle fosse condemnado, eu, em 
acto continuo, pediria seu perdão a Sua Alteza Imperial 
Regente; o effeito moral estava conseguido para um 
official de brio. Não era preciso ficar suspenso por um 
anno.» 

Se, pois, S. Ex. havia de ter o incommodo de 
tomar a sua casaca bordada e ir á presença da 
Augusta Princeza Regente pedir perdão, para o qual 
sempre ella propende por sua innata clemência, o 
supremo conselho antecipou os votos do nobre 
ministro. Queria-se fazer do supremo conselho um 
instrumento para effeito moral? Para effeito moral 
bastavam as duas decisões do conselho de 
investigação e do de guerra. Sendo constante a 
benevolência do nobre ministro da marinha para com o 
official, que abandonara o serviço público para tratar 
de seus negócios particulares, e que tinha a farda 
escovada para ir ao paço supplicar a Sua Alteza a 
Princeza Regente o perdão do sympathico official, 
muito bem procedeu ao conselho supremo militar 
absolvendo-o: nunca as mãos lhe doam. 

Da bondosa índole do nobre ministro da 
marinha abundam documentos nos extensos discursos 
que elle ultimamente proferiu na câmara, e um desses 
documentos é o que diz respeito á commissão 
composta dos Srs. Braconnot, Level e Salgado. Esta 
commissão está envolvida em processo a propósito do 
desempenho de sua importante incumbência: basta 
uma tal circumstancia para que o orador abstenha-se 
de apreciar a parte que ella teve ou deixou de ter no 
desastre e prejuízo dos encouraçados. 

No mesmo caso não se acha o capitão de 
fragata, ex-commandante do Javary, o qual foi, pelo 
desempenho de sua commissão no Havre, processado 
e já se acha absolvido. A seu respeito póde o orador 

fazer algumas observações que, todavia, se dirigem 
menos ao official de marinha do que ao ministro. 

O comportamento de S. Ex., com respeito á 
commissão de três membros, ha de ser 
necessariamente o mesmo que teve para com o 
capitão de fragata. 

Depois de fallar de modo que parecia mui 
queixoso do que fizera a commissão, S. Ex. confessa 
que ao recebel-a, em sua volta da Europa, declarara-
lhe que, embora formasse de toda ella e de cada um 
de seus membros o mais elevado conceito, não tinha 
remédio, á vista dos boatos que corriam acerca de seu 
comportamento, senão sujeital-a a processo, e assim o 
determinou. 

Processos como esse não são outra cousa mais 
que tiros de pólvora secca. A commissão não é menos 
sympathica do que o capitão de fragata, ex-
commandante do encouraçado Javary e, portanto, se 
não pelos conselhos de investigação e de guerra, ha 
de ser absolvido pelo conselho supremo militar. 

E se o conselho supremo se desdissesse do 
seu espírito de equidade, ahi está o nobre ministro 
para fazer pela commissão o mesmo que estava 
disposto a praticar por aquelle official. 

Os membros da commissão estão já absolvidos 
ou o serão brevemente: o intuito do nobre ministro é só 
produzir effeito moral, mas não castigar a ninguém; 
não é inflexível, é dominado por sua índole bondosa. 

Sr. presidente, ha na administração da marinha 
um facto que tem proporcionado thema vasto contra o 
nobre ministro: a escolha de certo individuo para 
comprar na Europa objectos destinados á marinha. 

S. Ex. tem soffrido muito com esta escolha e 
gasto immenso tempo em defender-se, porque longas 
páginas dos seus discursos teem por objecto 
confrontar gêneros comprados por seu agente na 
Europa com os gêneros comprados aqui, as 
differenças de qualidade de uns e outros, a sua 
barateza comparativa. Não só S. Ex. se tinha 
premunido de informações para sahir das difficuldades 
em que expontaneamente se collocou, mas depois da 
discussão da câmara tem feito baixar avisos, pedindo 
explicações aos seus empregados. E, pois, S. Ex. está 
bem punido por esse acto de sua administração. 

O nobre ministro da marinha deve saber que ha 
nesta Côrte um grupo de interessados uns em vender 
madeiras, outros em vender pannos, etc... Esse grupo 
perspicaz, dominado pelo interesse, faz guerra de 
morte ao predilecto do nobre ministro. Póde bem 
acontecer que na realidade o comprador escolhido por 
S. Ex. supplante a todos pela excellencia e barateza 
das remessas; mas a luta estabeleceu-se, e um 
ministro prudente teria evitado esse desgosto a si e ao 
seu próprio amigo, o qual também tem sahido á espora 
para defender-se e feito confrontações entre os 
gêneros por elle enviados e os dos fornecedores da 
Côrte. 

O orador não tem tempo, nem desejo de tomar 
parte nesta discussão; diz sómente que o nobre 
ministro da marinha, querendo desvencilhar-se do 
sipoal em que expontaneamente se collocou, 
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estabeleceu uma norma de administração inteiramente 
desconhecida depois que ha malícia no mundo, ou 
desde que arsenaes e fornecedores. 

Disseram na câmara que o agente é parente do 
nobre ministro, e S. Ex. defendeu-se com a seguinte 
proposição altamente censurável (lendo): «Este caso é 
um daquelles em que eu podia comprar por mim 
mesmo, e, se não pudesse, encarregar disso um filho 
meu quanto mais um parente.» E’ contra esta norma 
em matéria administrativa que o orador protesta com 
todas as forças e combate energicamente para que 
não passe incólume um princípio tão subversivo. 

Pois S. Ex. ou ministro algum julgar-se-hia 
autorizado a ir ao mercado comprar lona, ferro ou 
carvão de pedra ou a mandar por si um filho, se não 
pudesse, quanto mais um intimo amigo? Não, 
certamente; não o podia fazer. 

Se S. Ex. era amigo do agente escolhido, 
poupasse-lhe tamanho desgosto, tanto mais quanto, 
segundo a exposição do nobre ministro, esse indivíduo 
não fez senão prestar um favor, que S. Ex. 
insistentemente solicitara delle. S. Ex. foi quem, vindo 
esse indivíduo á Côrte, o persuadiu a incumbir-se 
dessa commissão. Não se acredita como o agente 
escolhido não conheceu a má posição em que o 
mettiam, nem como o nobre ministro inventou essa 
theoria de que aquillo que o agente ia fazer podia S. 
Ex. fazer e até um filho seu. 

Senhores, qualquer que seja a probidade e 
honestidade de um ministro, e o ministro da marinha 
actual é um homem probo, honesto, delicado 
(apoiados), qualquer que seja o gráo de sua 
reputação, isso não o habilita a constituir-se comprador 
nem pessoa de sua família e intimidade. 

Em vez de um amigo, de cuja probidade tem 
tanta certeza que equipara á sua, como deu a 
entender, não oppondo um aparte (nem podia oppor) a 
meu nobre amigo senador pela Bahia (o Sr. Saraiva), 
devia S. Ex. escolher uma pessoa capaz, por exemplo, 
um official de marinha ou de fazenda, versado na 
respectiva administração, um homem de nome feito (e 
os ha muitos na corporação), que não quizesse 
manchal-o, e contra quem o nobre ministro pudesse 
arcar, se a fragilidade o arrastasse a algum desvio. 

Mas desde que o nobre ministro mandasse um 
filho ou um amigo íntimo fazer essas compras, estava 
tolhido de defesa perante as câmaras, e nem com 
ostentar sua probidade e honradez ou fazer confissão 
de sua falta seria desculpado. 

Se o nobre ministro da marinha persiste no 
expediente de mandar fazer compras na Europa, 
deposite confiança em alguém, mas este alguém seja 
um homem que tenha um nome feito, que tenha 
reputação firmada em precedentes e um nome e 
posição a perder. 

Foi, portanto, uma infelicidade do nobre ministro 
escolher em seu salão um amigo, cuja reluctancia 
combateu, para ir á Europa fazer compras que o grupo 
de fornecedores argue de lesivas e do que mais 
querem. Não apóia o orador taes censuras; sómente 
pondera que o nobre ministro da marinha não reflectio 
bem, deu um passo que o está compromettendo 

ou que pelo menos o está obrigando a fazer discursos 
mais extensos do que a matéria pedia, e do que talvez 
sua saúde tolerava. 

A bondade, a índole mais que branda do nobre 
ministro revela-se em tudo. Abrio-se concurrencia para 
fornecimento de muitos artigos para o Hospital: 
oitocentos e tantos. Apresentaram-se duas propostas, 
segundo S. Ex. expõe, no quarto da tolerância e foram 
immediatamente lidas; mas eis que apparecem outros 
proponentes, os quaes se queixam pela imprensa de 
que o relógio se adiantara um pouco para ter logar a 
leitura das duas propostas apresentadas, antes que 
chegassem as delles. Isto parte do grupo, mas o 
orador apenas expõe o facto; diz-se isso. O nobre 
ministro aceitou uma daquellas duas propostas. 

S. Ex. ouviu sobre as propostas, além do 
conselho de compras, a contadoria e a secretaria de 
Estado, sendo que nenhuma dessas repartições achou 
que objectar. Depois começou se a notar e na câmara 
censurou-se que um kilo de esponjas custe á marinha 
100$, e as fundas um preço altíssimo. O nobre ministro 
teve de dar explicações. Ei-las (lendo): 

«Não deve causar admiração (o alto preço das 
esponjas) quando o nobre deputado, chegando á 
qualquer loja, pedindo uma esponja fina lhe pedem de 
10$ a 12$, porque um kilo de esponjas é muitas 
esponjas, é um sacco de esponjas. Não menos 
variável é o preço das fundas: ha só para um lado e ha 
para dous lados...» 

Ora, o alto preço das fundas comprehende-se, 
porque em tempo de quebradeira, como agora 
(risadas) ellas devem ter muito bom preço, e o nobre 
ministro nos disse que ha umas de um lado e outras de 
dous lados. Em tempos como os que correm, as 
fundas devem ter alto preço e o nobre ministro da 
fazenda precisava dellas mais do que ninguém para 
applical-as ao thesouro. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Bem entendido. 

O SR. ZACARIAS: – Mas as esponjas não; não 
ha gênero que mais barato deva ser em razão de sua 
superabundância. A seu lado, na repartição, em toda a 
parte, conte S. Ex. com esponjas: os reclamantes são 
esponjas; esponjas os fornecedores em geral, e, pois, 
é um gênero abundantissimo no mercado; podia até S. 
Ex. havel-as de graça. 

O nobre ministro não tem culpa disso; S. Ex. 
não póde examinar todos os artigos de uma proposta 
de 800 artigos; não póde fazel-o por intermédio de 
seus auxiliares. A esse respeito diz o nobre ministro 
(Lendo): 

«A probidade do conselho de compras hei de 
ressalvar até á última.» 

Também ressalva até á última a probidade da 
contadoria e a da sua secretaria. 

Mas não se tratava positivamente da probidade, 
fallava-se da desídia, do deleixo, da falta de zelo, e isto 
o nobre ministro confessa. Eis as suas palavras: 

«Mas, Sr. presidente, cumpre indagar se acaso 
os empregados cumpriram o seu dever. Não duvido 
declarar (outra confissão) que não cumpriram.» Nem o 
conselho de compras, nem a contadoria, 
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nem a secretaria, segundo a declaração do nobre 
ministro, evitam a pecha de desídia. 

Ora, eis aqui elevada á última potência a índole 
bondosa do nobre ministro. Ressalva, isto é, defende a 
probidade dos seus auxiliares, como D. Quixote 
defendia a honra das damas, principalmente da sua 
Dulcinéa, que defendia até o moerem a páo, mas elle 
sempre até á última defendendo-a. 

O nobre ministro quer defender até á última a 
probidade de seus auxiliares; mas declara que elles 
não cumpriram os seus deveres, não foram zelosos; 
era do que se tratava. 

Encontra-se nos discursos do nobre ministro o 
facto da compra do páo de peso. O que fez o nobre 
ministro da marinha? Comprou páo de peso na 
importância de 108:000$. E’ madeira de que poucos 
teem notícia e é precisa para poucas e pequenas 
obras. 

S. Ex. foi argüido na câmara por semelhante 
despeza e S. Ex. declarou que tinha comprado o páo 
de peso na supposição de que era uma raridade. 
Pensava que só havia a venda nos Estados Unidos e 
na Inglaterra, mas, prosseguindo depois da compra 
feita nas averiguações, soube que também no Ladario, 
esse arsenal famoso pela excellencia das mobílias, 
havia páo de peso. Ora, de que auxiliares cerca-se o 
nobre ministro que, ao ser-lhe offerecido uma madeira 
que julgava rara, não encontrou S. Ex. quem lhe 
informasse quaes os logares em que havia essa 
madeira, e por que preços se podia obter! 

Se o nobre ministro soubesse que no Ladario 
havia páo de peso, sem dúvida ter-se-hia abstido da 
compra que fez, mandando procurar ahi páo de peso á 
vontade. 

O orador foi algum tempo ministro da marinha e 
não se recorda de ter ouvido fallar de páo de peso, 
tendo, porém, ouvido fallar ás vezes de peso de páo, 
que alguns proponentes e fornecedores merecem. 
(Riso.) 

No sentir do orador, uma das provas que deu o 
nobre ministro da sua inflexibilidade é o facto dos 
médicos. S. Ex., tendo de nomear um médico para um 
vaso de guerra que devia sahir com brevidade, 
nomeou até sete e nenhum obedeceu. O nobre 
ministro mandou inspeccional-os por collegas, os 
quaes disseram que os collegas, estavam em estado 
mórbido, não declarando comtudo de que moléstia 
soffriam. E’ de crer que elles estavam doentes de 
enxaqueca, que é a moléstia que, segundo Balzac, 
allegam de preferência aquelles que manhosamente 
se querem dar por doentes, porque não é accessível, 
diz Balzac, ao tacto médico. 

Talvez a desses sete médicos fosse enxaqueca 
de qualidade especial e, pois, o nobre ministro ficou 
logo muito persuadido de que os sete médicos 
estavam doentes; deu-lhes algum tempo para se 
tratarem, mandando chamar um oitavo; este lá não foi, 
e o nobre ministro fez prendel-o. 

Succedeu, porém, que, emquanto estava preso 
o oitavo, um médico generoso foi expontaneamente 
preencher o logar. A desobediência do oitavo estava 
consummada, visto como não compareceu; mas o 
nobre ministro entendeu que, uma vez que houvera 

quem acudisse ao serviço não por obediência ás suas 
ordens, pois não fôra designado, mas 
expontaneamente, devia alliviar da prisão o oitavo 
desobediente. 

Ora, como se deve avaliar esse comportamento 
de tantos médicos chamados ao serviço, que 
desobedeceram, que zombaram das ordens do 
governo? E’ insubordinação, é relaxação na marinha. 
Se porventura o caracter do ministro fosse a 
inflexibilidade, não faria o que fez. 

Tratando se na câmara dos contratos relativos á 
construcção do Javary e do Solimões, notou o orador 
que por mais que os membros da opposição instassem 
com o nobre ministro da marinha para exhibir esses 
contratos, nunca S. Ex. os satisfez exhibindo-se. 
Entretanto a esses contratos prende-se o prêmio 
avultado de 700:000$ pela entrega dos encouraçados 
alguns mezes antes do prazo primeiramente 
estipulado. 

Graves censuras se tem feito ao governo na 
supposição de haver-se conferido o prêmio antes do 
devido tempo e no correr da discussão na câmara 
proferio-se a esse respeito o nome do Visconde de 
Itajubá. 

Do Visconde de Itajubá faz o orador altíssimo 
conceito. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Elle o merece. 

O SR. ZACARIAS: – E, portanto, deseja ouvir, 
com a exhibição dos contratos, completas explicações 
do nobre ministro da marinha ou de seu digno 
antecessor sobre a matéria em ordem a ressalvar da 
mínima increpação o distincto diplomata brasileiro. 

Tanto mais lastima o orador que o nobre 
ministro se houvesse lembrado de ter na Europa um 
agente para suas compras quanto viu seu nome 
invocado em um artigo, procedente da Bahia, a 
propósito desse assumpto certamente muito 
desagradável, e publicado no Jornal do Commercio de 
13 do corrente. 

O artigo não tem assignatura; é, ao que parece, 
de um amigo do agente do nobre ministro. Inscreve-se: 
«O fornecimento dos arsenaes e o Sr. Castro 
Guimarães». Diz elle: 

«Fallou-se também em um relatório appenso ao 
do Sr. Conselheiro Zacarias, quando ministro da 
fazenda. Mas, além de que o s factos apontados nesse 
relatório já teem sido sufficientemente debatidos, 
accresce que o honrado Sr. Conselheiro Zacarias nem 
a elles referio-se no corpo do seu relatório: publicou-os 
simplesmente nos appendices.» 

Era o orador ministro da fazenda no gabinete de 
3 de Agosto, quando deu-se o desapparecimento de 
uma somma considerável dos cofres do Banco da 
Bahia. Mandou colher, segundo lhe cumpria, 
informações e annexou as que vieram da Bahia ao 
relatório, sem emittir juízo sobre ellas, e nem podia 
emittir, porque os factos não estavam ainda bem 
averiguados; a última palavra sobre a desagradável 
occurrencia não tinha sido proferida. 

Que relação, pois, póde ter o relatório do 
ministro da fazenda daquelle tempo com a innocencia 
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ou a culpa do indivíduo a quem elle se refere? 
Nenhuma. Se o orador continuasse na administração e 
viessem provas em sentido desfavorável, procederia 
de accôrdo com ellas; mas, se o exame não estava 
amadurecido, se o orador não tinha esclarecimentos 
definitivos, não podia no relatório dizer senão o que 
disse sem emittir juízo, sem formular opinião, sem 
mostrar-se infenso, nem affeiçoado, reservando-se a 
faculdade de formar o seu juízo depois de colhidas as 
últimas provas (Continuando a ler): 

«E esse mesmo honrado conselheiro está tão 
convencido da probidade e das qualidades elevadas 
que ornam o Sr. Castro Guimarães, que, além, de 
distinguil-o com uma visita, quando esteve na Bahia, 
ha pouco na Côrte prestou-lhe espontaneamente um 
relevante serviço, que mostra a estima e a 
consideração em que o tem.» 

O orador, é certo, na época e cidade indicadas 
pagou uma visita que tinha recebido; mas o que 
segue-se dahi? Correspondeu á civilidade de quem o 
visitara e o faria ainda que fosse da mais humilde 
classe. 

Outra prova de que o orador mostrou estima e 
consideração ao Sr. Castro Guimarães foi, diz-se no 
artigo, um relevante serviço que expontaneamente lhe 
prestou, estando na Côrte... Quem sabe se não tem 
esse serviço alguma relação com a questão do 
fornecimento, porque, quando aqui esteve, já a 
celeuma se levantava contra o governo por motivo de 
sua escolha para o fornecimento dos arsenaes? Para 
arredar suspeitas, o orador dirá francamente qual foi o 
pequeno serviço que prestou e a que se allude no 
artigo da Bahia. 

O Senado sabe que como provedor da Santa 
Casa da Misericórdia está o orador nas circumstancias 
de auxiliar os moços que estudam medicina, 
offerecendo-lhes meios de adiantar-se na prática da 
arte de curar, admittindo-os ao serviço do grande 
hospital. O Sr. Castro Guimarães tem um filho, a quem 
estima extremecidamente, e esse filho, apartando-se 
da vontade paterna, fez o que o capitão de fragata 
Guimarães praticou em Lisbôa: casou-se na Bahia. 
Esse acto, praticado na ausência do pae, que se 
achava na Europa, foi desapprovado pelo pae, que por 
isso mostrava-se inconsolável a respeito do passo que 
dera o filho, moço aliás, digno de estima. Nestas 
circumstancias o orador lembrou a conveniência de 
requerer o moço, que está cursando a faculdade de 
medicina da Côrte, entrada para o serviço do hospital 
da Santa Casa, adiantando-se assim e procedendo 
bem para assegurar melhor o seu futuro e readquirir a 
estima de seu pea. 

Eis aqui o serviço prestado; é um desses 
pequenos serviços que o orador prestaria e tem 
prestado a qualquer pae de famílias, ainda não afflicto, 
quanto mais a um pae que se achava em extremo gráo 
de sensibilidade por um supposto desvio do filho! 

Eis o que fez. 
Já disse o orador quanto baste, e até mais do 

que queria dizer, porque o seu fim principal é acarear o 
nobre ministro actual da marinha com o seu 
antecessor a respeito da encommenda do Tranca e 

das duas jangadas. O nobre senador por Minas 
naturalmente leu o que a este respeito disse o 
escriptor do Novo Mundo. Ao Independência chamou 
elle tranca, (em má hora o orador baptisou aquelle 
encouraçado) e aos dous monitores jangadas. Parece 
que no arsenal é como se consideram esses dous 
navios, porque o nobre ex-ministro desejaria bem que 
elles estivessem á vista, em posição mais adequada, 
para serem admirados, menos accessível ao bicho, na 
correnteza das águas; mas o arsenal houve quem 
assentasse em que o melhor era mandal-os para a 
enfermaria, atraz de S. Bento. Não estão lá? 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Creio que sim. 
O SR. PARANAGUÁ: – Estão ambos. 
O Sr. Zacarias elogiou o nobre ministro por não 

augmentar despezas, mas S. Ex. ha de ter notado que 
não o elogiou por ter feito grandes córtes nas 
despezas, porque, como bem demonstrou o nobre ex-
ministro da guerra, esses córtes são puramente 
nominaes. Por exemplo, em um batalhão que deve em 
seu estado completo ter tal número de praças, porém 
que nunca attingio cortar-se esse número que nunca 
attingio, é uma economia nominal. 

E não só o nobre relator da commissão de 
marinha e guerra declarou que eram economias 
insignificantes, como emittio a respeito do 
Independência um juízo digno de ser discutido. O 
nobre senador entende que aquillo se deve vender na 
Europa, não deve vir para aqui. Sabe-se que o nobre 
ex-ministro da marinha, que fez a encommenda, 
oppõe-se a essa idéa, quer que o Independência se 
conserve como um monumento de sua glória, ao 
passo que o nobre senador pela Bahia, aliás seu 
collega de gabinete, quer que se venda, e até sahio 
um aparte do orador dizendo que se dê de graça. 

Não tome o nobre ministro ao serio esse aparte. 
São apartes que os tachygraphos tomam sem terem 
ouvido bem, e tanto que hoje veio no Diário com o 
nome do orador um aparte do Sr. Saraiva. 

De graça, não; mas, se houver comprador que 
mediante justo preço dispense o thesouro brasileiro 
das despezas de remessa do encouraçado, o orador é 
de parecer que se venda. 

Se o governo conseguisse vender aquelle navio 
desventurado, teria meios de no futuro mandar fazer 
outro encouraçado um pouco mais modesto ou 
naquellas condições, mas sob melhor direcção. 

Em todo caso, e por não desagradar de todo ao 
nobre ex-ministro da marinha, o voto do orador seria 
que, se venderem o Independência á Turquia, á 
Rússia ou á qualquer outra nação que o queria, 
mandem construir outro encouraçado, pondo-lhe outro 
nome, que não seja Independência, chamem-no: 
Quiçá. (Riso). 

Tem concluído. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (pela ordem): – Sr. 

presidente, pedi a palavra sobre a proposta que se 
acha em discussão; mas, estando a hora tão adiantada 
e devendo eu tocar em algumas questões a cujo 
respeito acaba de fallar o honrado senador pela 
província da Bahia, offerecerei um requerimento 
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de adiamento até amanhã, mesmo para poder munir-
me de documentos, que agora não tenho. 

O SR. PRESIDENTE: – Perde a vez de fallar. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nesse caso desisto 

da palavra; não mandarei o requerimento. 
O SR. NUNES GONÇALVES (pela ordem): – 

Em vista das razões expendidas pelo nobre senador, 
requeiro o adiamento da discussão, porque seria duro 
obrigar S. Ex. a fallar em hora tão adiantada, e quando 
lhe faltam elementos para poder justificar seus actos e 
defender-se. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro o adiamento da discussão da 

proposta até amanhã. – Nunes Gonçalves.» 
Foi lido, apoiado e posto em discussão. 
Não havendo quem pedisse a palavra, ficou 

prejudicado por falta de número para votar-se. 
Prosseguiu a discussão da proposta. 
O SR. CORREIA: – Sr. presidente, a hora está 

tão adiantada que eu resumirei as observações que 
tinha de fazer sobre a proposta que se acha em 
discussão. 

Começarei por um ponto, que desejaria 
desenvolver mais amplamente: trato da instrucção 
especial do official de marinha. 

Quem examina o relatório apresentado pelo 
nobre ministro, e se occupa com os dados que S. Ex. 
fornece acerca da escola de marinha, verifica quanto é 
extraordinária a despeza que se faz com aquelle 
estabelecimento de ensino profissional. Não ha talvez 
estabelecimento que tanto despenda para tão pouco 
fructo. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Como as cousas estão, 

muito custa ao Estado o guarda-marinha. 
Para que o Senado possa apreciar esta 

proposição, que não desenvolvo, porque o tempo não 
permitte, mas que devo provar succintamente, referirei 
que a despeza que se faz com a escola de marinha, 
não incluídos os 50:000$ que se gastam com o collegio 
naval, sobe a 176:824$266. 

Qual o proveito que se colhe deste avultado 
dispêndio? 

Em 1875 tivemos 19 guardas-marinha e em 1876 
apenas 11. O número total dos aspirantes matriculados 
em 1875 foi 65 e mais 3 paisanos; e, dos matriculados 
em 1876, 53 aspirantes e mais 21 paisanos. 

Foram, porém, mui poucos os que conseguiram 
ser approvados nas matérias do 1º anno. 

O certo é que mui considerável é a despeza de 
176:824$266 para não termos senão 19 guardas-
marinha em um anno. 

No relatório o nobre ministro pondera o seguinte: 
«O curso da escola deve ser perfeitamente 

elementar e restricto ás primeiras necessidades do 
ensino profissional, exigindo-se depois, com o tempo, 

todos os aperfeiçoamentos tendentes a dotar o official 
de marinha com os conhecimentos theoricos e práticos 
que o tornem distincto ou pelo menos apto para bem 
desempenhar qualquer commissão do serviço naval.» 

Estas palavras mostram que o ensino é 
actualmente muito sobrecarregado na escola de 
marinha. Nem é possível crer que só uma pequena 
parte do limitado número dos matriculados no 1º anno 
passasse para o anno superior, se nada houvesse fóra 
do ordinário. 

Esse resultado só se explicaria por grande falta 
de applicação em desabono dos encarregados da 
direcção do estabelecimento, ou por extrema 
severidade na apreciação das provas, ou, como se 
collige do relatório, por ser o estudo em si mesmo 
superior ao que se deve razoavelmente exigir do 
alumno. 

Se acaso, Sr. presidente, o número de vagas 
existentes nos postos inferiores da armada fosse 
diminutos, comprehender-se-hia a exigência de muitas 
matérias como habilitação para a carreira da marinha 
de guerra; mas o que sabemos é inteiramente o 
contrário: os postos todos até o de capitão-tenente 
estão preenchidos. As vagas principiam no posto de 1º 
tenente e avultam de modo extraordinário no de 2º 
tenente. Temos 88 2os tenentes; faltam 152 para 
completar o número. 

O que cumpre, pois, fazer para que sejam mais 
proficuamente despendida a somma concedida para a 
manutenção da escola de marinha? Este ponto seria 
importante, ainda que prospera fosse a situação 
financeira do paiz. 

Convém autorizar o nobre ministro para 
simplificar o ensino, como S. Ex. lembra, fazendo 
correspondente reducção na despeza; e não terei 
dúvida em apresentar um additivo, concedendo a 
autorização nestes termos. 

Para os resultados colhidos acho excessiva a 
despeza. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Estou gostando da 
crítica que V. Ex. faz á administração passada. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nisso não ha crítica 
nenhuma. 

O SR. CORREIA: – Estou fazendo a apreciação 
de um facto, que tanto se dá hoje como se deu hontem. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ha pouco desejo de ser 
official de marinha; esta é a questão. 

O SR. CORREIA: – Não estou convencido de 
que a escola de marinha não seja freqüentada pela 
negação dos brasileiros para a carreira da marinha 
militar. 

O SR. JUNQUEIRA: – Na escola militar 
matriculam-se annualmente 200 alumnos. 

O SR. CORREIA: – Nos outros estabelecimentos 
de ensino superior não se faz sentir a falta de alumnos. 
Na escola militar sabe o meu nobre amigo que acaba 
de ser ministro da guerra, que a difficuldade está em 
admittir todos os pretendentes á matrícula. Por que ha 
de haver essa predilecção tão 

 



202                                                            Annaes do Senado 
 

assignalada pelo serviço militar no exército e essa 
negação extrema pela carreira da marinha militar? 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – O que concluo é que não 

devemos deixar de tomar consideração à reflexão que 
faz o nobre ministro quanto á necessidade de modificar-
se o ensino. 

O nobre ministro diz que brevemente se terá de 
procura outro navio, para o qual se transfira a escola, 
ou então ella de vir para terra, porque a fragata que 
actualmente serve de escola não poderá desempenhar 
este mister por muito tempo. 

E cogitou-se em mandar vir um navio da Europa. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ahi vem o 

Independência, que accommoda tudo. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – E’ boa a 

lembrança... 
O SR. CORREIA: – Diz S. Ex. no relatório: 
«Sei que o meu illustre antecessor pediu 

informações para a Europa no intuito de poder 
effectuar, quando se fizesse mister, a referida 
acquisição, e que em 1874 as obtivera, declarando-se-
lhe que poderiam ser compradas por preço razoável 
algumas fragatas ou náos do antigo systema, que para 
o fim indicado serviriam perfeitamente.» 

Pedirei ao nobre ministro que abandone 
inteiramente esta idéa de mandar comprar na Europa 
uma fragata ou náo do antigo systema para nella se 
collocar a escola de marinha. Se o tempo que ainda 
póde servir a fragata Constituição permittir, mande S. 
Ex. fazer um navio especial para este fim. 

Se adoptar-se a idéa lembrada, não mudaremos 
de condição. O que hoje occorre com a fragata 
Constituição, occorrerá amanhã com a tal fragata ou 
náo, que demais a mais não poderá servir 
perfeitamente, não se tendo pensado, ao construil-a, 
que poderia vir a ter tal destino. 

Creio que o nobre ministro ha de reconhecer que 
melhor será construir um navio expressamente para a 
escola de marinha com as accommodações precisas, 
de modo a poder preencher satisfatoriamente o seu fim. 

Não posso, apezar dos desejo de ser muito 
breve, deixar de pedir informações ao nobre ministro 
sobre um ponto que se refere á minha província. 

No artigo do relatório sobre o diques lê-se: 
«No porto de Paranaguá ultimamente se fez uma 

excavação para fabricar-se um patacho do serviço da 
capitania. Ao capitão do porto occorreu então a 
lembrança de converter em dóca regular essa 
excavação, que mandara fazer ligeira e 
imperfeitamente. Nesse sentido dirigio-me uma 
proposta, a que julguei dever dar attenção, 
encarregando o engenheiro hydraulico, 4º tenente Leite 
Lobo, de informar circumstanciadamente sobre a 
possibilidade e conveniência de uma tal obra para o 
serviço de marinha.» 

Não sei se o 1º tenente Leite Lobo, que tem de 
desempenhar outras commissões, prestou já estas 
informações; mas, aqui mesmo no Senado, o nobre 
ministro encontrará quem possa dar notícia sobre 

a capacidade do porto de Paranaguá para essa dóca 
regular. Refiro-me ao nobre senador que está a meu 
lado, o qual poderá dizer á S. Ex. que o porto presta-se 
perfeitamente. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – O nobre senador pela Bahia, 

que foi fundar a província do Paraná, creio que 
confirmará o que disse o nobre senador por Santa 
Catharina. (O Sr. Zacarias faz signal affirmativo.) 

O Sr. 1º tenente Leite Lobo foi encarregado de 
dizer tanto sobre a possibilidade como sobre a 
conveniência da obra. Acredito que sobre a 
possibilidade não póde haver dúvida; o que o Sr. 1º 
tenente Leite Lobo terá de apreciar é a conveniência, 
que também, me parece, não desconhecerá. 

Não desejo fatigar a attenção do nobre ministro; 
mas não posso deixar de ler uma parte do relatório em 
que se trata do arsenal do Ladario, para pedir uma 
informação, que o nobre ministro de certo não negará 
ao Senado. 

Eil-a: 
«No desenvolvimento das obras o ex-inspector 

do arsenal, aliás official distincto, inspirando-se mais no 
amor da glória do que na exacta e restricta observância 
das recommendações que lhe tinham sido 
repetidamente feitas, excedeu em mais do quádruplo o 
crédito distribuído no exercício para as despezas 
daquelle estabelecimento, sem prevenir-se em tempo 
com os augmentos de crédito, cuja necessidade 
demonstrasse; de maneira que julguei indispensável 
fazel-o substituir pelo capitão de mar e guerra Antonio 
Claudio Soido.» 

O facto, francamente denunciado nesta parte do 
relatório, é muito grave. 

Não careço dizer ao Senado a que riscos 
maiores ficarão expostos os créditos concedidos pelo 
poder legislativo, se funccionarios encarregados de 
serviços públicos, que exigem despezas, puderem 
exceder até o quádruplo as quantias que forem 
autorizadas para despender. 

Assim não póde haver regularidade em 
assumpto que tanto importa como a despeza pública. 
Que contas poderá dar da execução do orçamento o 
governo, que tem de fazer a distribuição dos créditos 
por todas as repartições do Império, se fôr sorprendido, 
como foi no presente caso, com as despesas 
extraordinárias feitas por um funccionario que se acha 
em ponto remoto, elevando ao quádruplo a despeza 
para que estava autorizado? E’ uma grande 
irregularidade! 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – E como procedeu a 

repartição fiscal? Infere-se do relatório que a despeza 
foi paga. A repartição fiscal teve seguramente 
conhecimento do crédito concedido. Forneceu as 
quantias excedentes? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já vê que a 
culpa não é delle sómente. 

O SR. CORREIA: – Não tenho dúvida de que 
este facto mereceu a maior attenção do nobre ministro. 
Se não for reprimido, de modo que tire a vontade 
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de imital-o, não haverá como manter a regularidade do 
orçamento, ainda quando, com o firme propósito de 
equilibra a receita com a despeza, o governo se 
abstenha o mais possível de créditos extraordinários e 
supplementares. 

O seu louvável propósito baqueará diante do 
procedimento de empregados subalternos, se se 
animarem a fazer despezas quatro vezes maiores do 
que aquella para que forem autorizadas. 

Embora eu não saiba qual a quantia que o ex-
inspector foi autorizado para despender, estou 
persuadido, á vista da natureza da obra, que ella foi 
considerável. 

A quanto, pois, não montou o excesso?! 
Estou certo de que o nobre ministro dará ao 

Senado os esclarecimentos que ainda não são 
necessários. 

Peço desculpa ao Senado e ao nobre ministro 
por haver occupado a sua attenção em hora tão 
adiantada. Reservo outras considerações para occasião 
conveniente, se ainda fôr preciso que eu volte á tribuna. 

Ficou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
Entraram successivamente em 3ª discussão, a 

qual ficou encerrada por falta de número para votar-se, 
as proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 
 

LICENÇA 
 
N. 53, concedendo licença ao desembargador 

Anselmo Francisco Peretti. 
N. 112, idem ao Dr. José Leopoldo Ramos, 2º 

cirurgião da armada. 
 

DISPENSAS A ESTUDANTES 
 
Ns. 8, 29, e 75, concedendo dispensas aos 

estudantes: 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire Junior. 
Theophilo Teixeira de Almeida. 
Adriano Côrte Real. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 17: 
1ª parte até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 

das matérias cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo com as emendas da câmara, dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas ou antes. – 2ª discussão 
das proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 73, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Pinto Braga Torres, Maria Antonia Braga Torres e 
outros. 

N. 109, mandando reverter a parte que tocava ao 
menor Pedro Augusto Braga Torres, a favor das 
agraciadas, D. Maria Pinto Braga Torres e Maria 
Antonia Braga Torres. 

N. 63, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Antonio de Araujo Doria. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

55ª SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Pareceres das 

commissões de pensões e ordenados e emprezas 
privilegiadas. – Ordem do Dia. Pensões. – Votação. – 
Licença ao desembargador A. F. Peretti e outros – 
Dispensas a estudantes. – Força naval. – Discursos dos 
Srs. Ribeiro da Luz e Barão da Laguna. – Pensões. 

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

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Barão da 
Laguna, Visconde de Abaeté, Barão de Camargos, Luiz 
Carlos, Visconde de Muritiba, Chichorro, Silveira Lobo, 
Ribeiro da Luz, Correia, Barros Barreto, Barão de 
Cotegipe, Conde de Baependy, Leitão da Cunha, 
Visconde do Rio Grande, Paranaguá, Duque de Caxias, 
Jobim, Jaquaribe, Nunes Gonçalves, Barão de 
Pirapama, Barão de Maroim, João Alfredo, Fernandes 
da Cunha, Vieira da Silva, Diniz e Mendes de Almeida. 

Compareceram depois os Srs. Zacarias, 
Marquez de S. Vicente, Figueira de Mello, Saraiva, 
Uchôa Cavalcanti, Sinimbú, Diogo Velho, Junqueira e 
Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Cruz Machado, Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Paes de Mendonça, Visconde do Rio Branco, 
Teixeira Junior, Antão, Godoy, Cunha e Figueiredo, 
Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, Visconde do 
Bom Retiro, Visconde de Caravellas, Visconde de 
Nitherohy e Fausto de Aguiar. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 15 do corrente do ministério do 

Império, remettendo os autographos sanccionados das 
resoluções da assembléa geral, approvando as 
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pensões concedidas: á Baroneza de Taquary; a D. 
Clotilde Moinac da Silva; a D. Josephina de Amorim 
Peixoto e suas irmãs; ao alferes honorário do exército 
Pedro Gonçalves Ferraz; ao 1º pharoleiro do pharol da 
barra de Pernambuco João da Cruz Lima; ao imperial 
marinheiro João Acácio, e revertendo repartidamente 
para os filhos legítimos do capitão de voluntários da 
pátria Antonio Manoel de Almeida Brandão a pensão 
concedida a D. Adelaide Martins Brandão. 

Ao archivo os autographos, communicando-se á 
outra câmara. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS E DA DE EMPREZAS PRIVILEGIADAS 

 
Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados a proposição n. 331 de 27 de Setembro de 
1875, autorizando o governo para jubilar com seus 
vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira França, no logar de 
lente cathedratico da 1º cadeira do 1º anno da 
faculdade de direito de S. Paulo. 

Esta proposição não foi acompanhada de 
documento algum. 

Foram posteriormente, porém, apresentados á 
commissão documentos, dos quaes consta o seguinte: 

O Dr. Ernesto Ferreira França entrou para o 
serviço público no anno de 1851 na qualidade de 
professor de inglez no collegio de Pedro II. 

Em 1853 fez exame de habilitação no ministério 
dos negócios estrangeiros para um logar de addido de 
1ª classe, sendo empregado em commissão na Europa, 
onde prestou serviço a diversos ministérios e tomou 
parte pela imprensa em todas as questões relativas ao 
Brasil, especialmente sobre negócios da immigração. 

Fez prelecções nomeadamente a respeito do 
Brasil e suas instituições, publicando em avulso um 
opúsculo em defesa das cousas pátrias sob o título 
Brasilian und Deustchland. 

Coadjuvou a missão do Dr. Lopes Gama junto á 
dieta da confederação allemã, pelo que foi por elle 
recommendado officialmente á consideração do 
governo imperial. 

Promoveu adhesões ao Brasil e amor ao estudo 
de suas cousas, como se póde ver, além de outras 
passagens, na introducção á Historia do Brasil, do Dr. 
Handelsman, no proemio da Historia da Literatura 
Brasileira, de Ferdinand Wolff, e em alguns escriptos do 
Dr. Martius. 

Em 1859, o ministério do Império expediu o aviso 
n. 2 de 27 de Janeiro (repartição das terras públicas), 
chamando-o á Côrte a bem da commissão de que se 
achava encarregado para se lhe confiarem trabalhos 
importantes, como em carta particular se exprimiu o 
ministro do Império de então o conselheiro Sergio 
Teixeira de Macedo. 

De volta á Côrte serviu muitas vezes de 
examinador na commissão central de instrucção 
pública, renunciando á sua cadeira no collegio de Pedro 
II para concorrer a um logar do ensino superior. 

Foi adido á repartição das terras públicas, onde 
serviu de consultor. 

Inscripto para o concurso que se abriu para o 
preenchimento de um logar de lente na faculdade de S. 
Paulo, foi proposto pela respectiva congregação e 
nomeado lente substituto, sendo muitas vezes chamado 
conjunctamente para examinador de preparatórios, bem 
como dos candidatos ao magistério. 

Em 1867 prestou serviços sob a direcção da 
commissão da Exposição Nacional, tendo sido para 
esse fim requisitado ao ministério do Império, e por esta 
occasião traduzio para o inglez a Breve Notícia 
destinada a tornar mais conhecido o Brasil na Europa. 

Emquanto em exercício na faculdade de direito 
de S. Paulo, nunca se poupou a qualquer esforço para 
bom desempenho dos seus deveres, propondo o 
estabelecimento naquella faculdade de cursos 
subsidiários e complementares e compondo, além de 
um compêndio impresso (avisos de 28 de Fevereiro e 
29 de Dezembro de 1860), alguns ainda manuscriptos, 
que não foram dados á estampa pela notória 
difficuldade do processo de publicação e de approvação 
nos termos do respectivo regulamento. 

Occupou-se com trabalhos relativos ao código 
civil, como consta no ministério da justiça. 

Actualmente privado de uma vida activa, 
entrevado, consumido por uma longa, dolorosa e 
incurável enfermidade, acha-se na impossibilidade de 
continuar a prestar serviços. 

Ha precedentes de contar-se para a jubilação no 
ensino superior tempo do magistério inferior: assim se 
praticou ultimamente por occasião da jubilação do Dr. 
Antonio Joaquim Ribas, e iguaes favores teem sido 
feitos como entre outros ao Dr. Joaquim José da Silva, 
antigo lente da faculdade de medicina da Côrte (decreto 
n. 2.525 de 26 de Janeiro de 1860), tendo sido também 
jubilado na faculdade de direito de S. Paulo, com os 
respectivos vencimentos os lentes cathedraticos Drs. 
Brotero, Dias de Toledo e Chrispiniano Soares. 

E’ certo que estes últimos lentes teem mais de 
25 annos de serviço público, mas não é menos certo 
que o supplicante também os tem, e pleiteia em seu 
favor, além dos importantes e assíduos serviços que 
ficam assignalados, o caso de força maior, a moléstia 
cruel, que tão fatalmente o ferio, impossibilitando-o, por 
impedimento physico invencível, de continuar a 
preencher os deveres de seu cargo, fructo de longos, 
incessantes e os mais árduos esforços, uma 
enfermidade endêmica em S. Paulo, á qual o 
supplicante em outras circumstancias não teria 
succumbido. 

Por estas considerações, a commissão de 
pensões e ordenados é de parecer que a proposição da 
câmara dos Srs. deputados entre na ordem dos 
trabalhos e seja adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

Foi presente á commissão de pensões e 
ordenados a proposição n. 108 de 4 do corrente mez, 
enviada ao Senado pela Câmara dos Srs. deputados. 
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O objecto da proposição é approvar a pensão de 

1:440$ annuaes, concedida repartidamente por decreto 
de 8 de Novembro de 1876 a D. Engracia Maria Petra 
de Barros e Bruce e D. Manoela Dionysia de Bruce, 
viúva e filha do brigadeiro João Guilherme de Bruce, 
fallecido em conseqüência de moléstia adquirida na 
guerra do Paraguay, sem prejuízo do meio soldo que 
possa competir á dita viúva. 

Constando dos documentos juntos os motivos 
que justificam o acto do poder executivo, de que se 
pede approvação, é a commissão de parecer que a dita 
proposição seja adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A commissão de pensões e ordenados examinou 
a proposição n. 111 de 4 de Maio corrente, em que a 
câmara dos Srs. deputados approva a pensão mensal 
de 60$, concedida por decreto de 30 de Outubro de 
1875 a D. Maria da Gloria Mariani, irmã do 1º cirurgião 
do corpo de saúde do exército Dr. Joaquim Nicoláo 
Mariani, fallecido na cidade da Assumpção em 
conseqüência de moléstia adquirida na campanha do 
Paraguay. 

Dos documentos se vê que o acto do poder 
executivo, de que acima se trata, basea-se na justiça, e, 
portanto, a commissão é de parecer que a dita 
proposição seja adoptada. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio 
Pinto Chichorro da Gama. 

A commissão de emprezas privilegiadas e obras 
públicas, obedecendo ao que resolveu o Senado em 
data de 25 de Abril último, examinou de novo a 
proposição n. 318 de 1875 da câmara dos deputados, 
que approva o decreto n. 5.313 de Junho de 1873, que 
concede privilégio por 10 annos e Alfredo Matson para 
uso do systema do tympanos electricos; e depois deter 
considerado attentamente o assumpto, como lhe 
cumpria, entende que, á vista das reclamações de 
algumas pessoas, que nesta cidade, segundo allegam e 
é notório, ha tempos fazem applicação e commerciam 
com tympanos electricos, seria injusto que o privilégio 
de que se trata comprehendesse essas pessoas e lhes 
tolhesse o direito de liberdade de indústria, que tanto 
convém manter em sua plenitude, é a mesma 
commissão de parecer que seja approvada a 
proposição com a emenda seguinte: 

O privilégio de que trata o referido decreto não 
prejudica as pessoas que presentemente fazem 
applicação e commerciam com tympanos electricos. 

Paço do Senado, em 16 de Maio de 1877. – 
Frederico de Almeida e Albuquerque. – José Antonio 
Saraiva. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Foram votadas em 3ª discussão e approvadas 

para ser dirigidas á sancção imperial as proposições da 
câmara dos Srs. deputados do corrente anno: 

N. 60, approvando a pensão concedida a D. 
Claudina Francisca de Jesus Trindade. 

N. 64, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 
 

LICENÇA AO DESEMBARGADOR A. F. PERETTI E 
OUTROS. 

 
Foi igualmente votada em 3ª discussão e 

adoptada com a emenda approvada em 2ª para ser 
remettida á outra câmara, indo antes á commissão de 
redacção, a proposição da mesma câmara n. 53 do 
corrente anno, concedendo licença ao desembargador 
Anselmo Francisco Peretti. 

Foram successivamente votadas em 3ª 
discussão e approvadas para ser dirigidas á sancção 
imperial as proposições da mesma câmara do corrente 
anno: 

N. 112, idem ao Dr. José Leopoldo Ramos, 2º 
cirurgião da armada. 

 
DISPENSA A ESTUDANTES 

 
Ns. 8, 29 e 75, concedendo dispensa aos 

estudantes: 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire Junior. 
Theophilo Teixeira de Almeida. 
Adriano Côrte Real. 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Sinimbú, Nunes Gonçalves e Silveira 
Lobo, e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa 
á direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta 

do poder executivo com as emendas da câmara dos 
Srs. deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, ainda 
quando não fosse chamado a esta discussão, como fui 
pelo honrado senador pela província da Bahia, não 
deixaria de tomar parte nella. Artigos publicados nos 
jornaes desta Côrte, discursos proferidos, na sessão do 
corrente anno, na câmara dos Srs. deputados, me 
obrigavam a defender-me das censuras que foram 
feitas em relação aos contratos e á construcção dos 
monitores Solimões e Javary. Sobretudo, não podia eu 
deixar de aproveitar esta opportunidade para analysar e 
refutar um documento, que tem hoje caracter público, – 
o relatório do Sr. capitão de fragata José Marques 
Guimarães, apresentado ao ajudante-general da 
armada, – documento 
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que qualificarei de original, porque ao passo que o Sr. 
Guimarães dirige acres censuras ao ministro, que o 
distinguiu com uma honrosa commissão na Europa, e 
ao venerado Sr. Visconde de Itajubá, attribue faltas 
aos membros de uma commissão de que elle fazia 
parte, a si próprio, e finalmente denuncia um grande 
abuso, – o de ter-se pago, mal e indevidamente á 
Companhia des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée a somma de 700:000$ de prêmio, a que 
não tinha direito. 

Destas faltas, Sr. presidente, não podia deixar 
de ter responsabilidade o Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães, porque elle era membro da 
commissão encarregada de fiscalisar a construcção de 
um dos monitores; e eu espero demonstrar ao senado 
que todos os funccionarios públicos, que foram por 
mim commissionados para fiscalisar os contratos e a 
construcção destes navios, bem cumpriram, á medida 
de suas forças, o seu dever, menos um, o Sr. Marques 
Guimarães. 

Sr. presidente, em 21 de Novembro de 1873 
expedi, na qualidade de ministro da marinha, um aviso 
ao Sr. Visconde de Itajubá, incumbindo-o de contratar 
com a Companhia des Forges et Chantiers de la 
Mediterranée um monitor, dando por auxiliares ao 
venerando visconde a commissão brasileira, que se 
achava encarregada dos trabalhos do encouraçado 
Independência. Dias depois, expedi segundo aviso ao 
mesmo Sr. visconde, recommendando-lhe que, em vez 
de um encouraçado, encommendasse dous. Não tive, 
Sr. presidente, solicitação alguma do Sr. Visconde de 
Itajubá para effectuar o contrato para a acquisição 
destes navies com a Companhia des Forges et 
Chantiers de la Mediterranée. Até á data da expedição 
dos avisos, a que acabo de me referir, eu não tinha a 
honra de entreter com o Sr. visconde correspondência 
alguma, e pois, senhores, a idéa da construcção 
destes navios nos estaleiros a que me refiro não foi 
suggerida por aquelles illustre diplomata. Mandei fazer 
alli taes navios, porque, tendo ouvido com 
antecedência a commissão brasileira incumbida dos 
trabalhos do Independência sobre estas construcções, 
ella pediu proposta, na Inglaterra e na França, á 
administração de diversos estaleiros. Das propostas 
todas que me foram remettidas, a mais vantajosa era a 
da Companhia des Forges et Chantiers de la 
Mediterraée, e por motivo foi preferida. Digo isto, Sr. 
presidente, para pôr o venerando Visconde de Itajubá 
a coberto de conjecturas malignas, que eu sei ter 
alguém ousado fazer em relação a seu elevado 
caracter. 

O SR. SARAIVA: – Só pode desconfiar do Sr. 
Visconde de Itajubá quem o não conhecer (apoiados); 
elle está acima de qualquer censura. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O honrado Sr. 
Visconde de Itajubá, em 2 de Janeiro de 1874, 
celebrou com a administração da companhia um 
contrato para a construcção dos dous monitores. Neste 
contrato se estipulou o seguinte, que vou lêr na parte 
que precisa ser conhecida do senado e do público (lê): 

O Art. 7º Os monitores serão perfeitamente 
acabados em todas as suas partes, munidos de suas 

machinas, de sua artilharia e dos objectos de 
armamento consignados nas especificações; em uma 
palavra, promptos a fazerem suas experiências; o 
construído no Havre (o Javary), no prazo de 18 mezes, 
e o construído na Seyne (o Solimões), no prazo de 16 
mezes, a contar do dia 2 de Janeiro de 1874.» 

«Art. 12 Os constructores se sujeitam a uma 
deducção de 500 francos por cada dia que exceder ao 
marcado para a entrega dos navios, excepto no caso 
de a demora provir de greve, de incêndio, ou em geral 
de força maior. No caso da demora na entrega exceder 
de três mezes, para o monitor construído no Havre, e 
de quatro para mezes para o construído na Seyne, o 
governo do Brasil terá o direito de recusal-os.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O art. 6º é o 
mais importante. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, senhor; e eu o 
vou ler; tenho mesmo muita necessidade de fazêl-o. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muita mesmo. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Portanto, Sr. 

presidente, ficou determinado que o primeiro dos 
monitores ficaria prompto em 16 mezes, isto é, ser-
nos-hia entregue no dia 2 de Maio de 1875; e que o 
segundo estaria prompto em 18 mezes, isto é, a 2 de 
Julho também de 1875. 

Estipulou-se mais no contrato, e esta cláusula 
faz o objecto do art. 6º, o seguinte: 

«Art. 6º – Os constructores se compromettem 
igualmente a que seja outorgado aos membros da 
commissão o direito de fiscalisarem o fabrico dos 
canhões, bem como de suas carretas e apparelhos de 
carrega. Fica entendido que, no caso de haver 
demora, na entrega aos constructores, da artilharia e 
seus accessorios, os mesmos constructores não 
poderão ser responsáveis pela demora que tal facto 
acarretar á completa terminação dos navios no prazo 
estabelecido.» 

Sr. presidente, do expostos se vê que a 
companhia devia entregar os navios inteiramente 
promptos de casco, machinas e artilharia. A artilharia 
era fornecida pela casa Witworth; os reparos e 
apparelhos hydraulicos pela casa Amstrong, ambas 
inglezas, e o seu preço tinha de ser pago pela 
companhia, porque na somma total, pela qual se 
contrataram os monitores, estava comprehendida a 
importância destes artigos. 

Estipulou-se, como se vê do art. 6º do contrato, 
que acabo de ler, que a companhia não ficaria sujeita 
ás multas do art. 12, se porventura os navios não 
pudessem ficar promptos no prazo marcado, provindo 
a demora da não entrega da artilharia em tempo, o que 
se explica pelo facto de ser a mesma artilharia e 
competentes reparos fabricados em estabelecimentos 
estranhos á companhia. 

Censurou se, Sr. presidente, esta disposição do 
contrato na câmara dos Srs. deputados, dizendo-se: 
«Deixou-se aberta para a companhia furtar-se ao 
cumprimento de seus deveres; ella podia ter 
intelligencia com os fabricantes da artilharia e 
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reparos no intuito de demorar o fabrico de taes artigos, 
afim de não incorrer na multa respectiva. 

Sr. presidente, não era possível, que tal 
intelligencia se desse; em primeiro logar, protesta 
contra semelhante proposição o caracter grave dos 
administradores da Companhia des Forges Chantiers 
de la Méditerranée. Esses administradores são – uns 
senadores, outros deputados, alguns capitalistas e 
todos homens da primeira sociedade em França; 
nenhum delles, portanto, era capaz desse manejo 
ignóbil, e nem tão pouco a elle se prestariam, pelo seu 
honrado caracter, os administradores das casas 
Armstrong e Witworth. 

Em segundo logar, essa intelligencia ou conluio 
era difficil, senão impossível, porque a administração 
da referida companhia, sendo franceza e tendo seus 
estaleiros na França, nenhuma influência podia 
exercer sobre os fabricantes da artilharia e dos 
reparos, que são inglezes e tem suas fábricas na 
Inglaterra. 

Em último logar, no art. 6º do contrato, ficou 
prevenido semelhante abuso. Se a companhia, tendo 
os navios preparados para montar sua artilharia, 
deixasse de os entregar inteiramente promptos, o 
primeiro no dia 2 de Maio e o segundo no dia 2 de 
Julho, por não ter chegado a tempo a mesma artilharia, 
não incorreria assim na multa de fs. 500 diários, 
estabelecida no contrato; se, porém, não os tivesse 
preparados para aquelle fim, ainda mesmo que 
deixasse de ter vindo a citada artilharia, nesta 
hypothese a companhia seria infallivelmente multada, 
desde que lá estava a commissão brasileira para 
exercer a devida fiscalisação e impor as penas 
applicaveis ao caso, visto como a demora não 
provinha só da falta de armamento, mas também da 
circumstancia de não se acharem terminadas as obras 
dos navios pra recebel-o. 

Portanto, o contrato foi previdente obstando a 
impunidade do abuso a que me referi. 

Demais, a última prestação, que era avultada 
(cerca de 300:000$ por cada navio) só podia ser paga 
quando elles estivessem completamente promptos, 
para navegar e combater. A companhia, pois, tinha 
todo interesse em terminar as construcções para fazer 
jus ao recebimento da indicada prestação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E para receber 
o premio antes de estarem promptos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. vae ouvir-me; 
espere. 

Senhores, occurrencias extraordinárias 
obrigaram-me, logo depois do contracto dos navios, a 
expedir um aviso ao Sr. Visconde de Itajubá, 
recommendando-lhe que se entendesse com a 
companhia para ver se ella podia antecipar a entrega 
dos dous monitores. O Sr. Visconde de Itajubá, 
recebendo esse aviso, dirigio-se immediatamente á 
commissão brasileira, de que era chefe o Sr. capitão 
de mar e guerra Salgado e, de accordo com ella, 
entendeu-se com a companhia. 

O Sr. Jouët Pastré, administrador delegado da 
mesma companhia, dirigiu o seguinte officio ao Sr. 
capitão de mar e guerra Salgado (lendo): 

Paris, le 4 Avril 1874. 
Monsieur. – Vous nous avez fait l’honneur de 

nous informer que le Gouvernement Imperial du Brésil 
aurait le plus grand intéret a ce que les deux monitors 
cuirassés qui font l’object de notre marché du 2 
Janvrier puissent être terminés avant la date stipulée. 
Vous nous avez demandé en même temps de vous 
faire connaitre de combien de temps et a quelles 
conditions nous pourrions devancer cette date. 

La note que nous avons l’honneur de vous 
adresser ci-jointe répond aux questions que vous avez 
bien voulu nous adresser, et vous indique en même 
temps tous les efforts que nous sommes disposés a 
faire pour réaliser le désir exprimé par le 
Gouvernement Imperial du Brésil. 

Veuillez agreér. Monsieur, l’assurance de notre 
haute consideration. 

Mr. J. M. Salgado, capitaine de vaisseau. – Pour 
les administrateurs, l’administrateur delégué, (sigué) – 
Jouët Pastré. 

Eis a nota que o administrador delegado dirigiu 
ao Sr. capitão de mar e guerra Salgado: 

«Société nouvelle des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée. – Nous ferons tous nos efforts pour 
hatés la livraison de la saque et des machines de 
monitors cuirassés; mais nous ne pouvons prendre 
aucun engagement au ce qui concerve la fourniture de 
l’artillerie. Les démarches a fair auprés de M. M. 
Witworth et Armstrong, soit pour anticiper sur l’epoque 
de la livraison, soil pour fixer, s’il y a lieu, la plus value 
a laquelle pourrail donner lieu cette anticipation devront 
étre faites parla comission Brézilienne.» 

Les plaus de toutes sortes relatifs a la 
construction des coques el des machines duront être 
approuvés du 1cr au 10 Avril, afin de nous mettre a 
même de prendre toutes nos disposition pour que rien 
ne vienne entraver ou retarder l’éxécution des travaux: 
a cet effet il importe qu’une conférence entre 
messieurs les ingénieurs brésiliens, et les ingénieurs 
en chef de nos établéssements ait lieu á Paris dans le 
plus bref delai possible. 

Ll ne dépend pas de nous exclusivement 
d’avancer I’époque de livraison des monitors, nous 
devont avant tout obtenir des maitres de forges qui 
nous approvisionnent la matiére de prendre 
l’engagement de augmenter les quantités qu’ils doivent 
nous livrer mensuellement. Lls sont disposés a entrer 
dans nos vues a ce sujet, mais a la condition que nous 
leurs alloueront des primes destinées a compenser le 
préjudice que leur causera le délaissement d’autres 
commandes que vont se trouver en souffrance. 

Le travail dans nos chantiers se traitent a forfait 
avec nos ouvriers, nous devont modifier les contrats 
intervenus entre eux et nous et consentir a une 
augmentation de prix en exigeant d’eux un travail de 
nuit. 

En tenant compte des dépenses provenant des 
denx chefs ci-dessus spécifiés et en y ajoulant le soul 
des installations supplementaires que nous devons 
faire pour activer la marche des travaux 
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et qui nécéssiteront des dépenses considérables, la 
plus value a nous allouer pour chaque monitor, en 
dehors de tout ce que concerne l’artillerie, serait de: 

 
400,000 frs. – s’il est livré un mois d’avance sur 

l’epoque fixée. 
600.000    »  – s’il est livré avec 2 mois d’avance. 
800.000    »  – s’il est livré avec 3 mois d’avance. 
1.000.000 » – s’il est livré avec 4 mois d’avance. 

 
Le decomple se fera pra semaines 

proportionellement aux sommes ci-dessus indiquées. 
Etant donnés les eflorts extraordinaires que 

nous mon propósons de faire pour prouver au 
Gouvernement Brésilien le vif désir que nous avons de 
lui donner toutes les satisfactions possibles, il ne serait 
pas absolument impossible que pour le premier 
monitor, au moins, l’antecipation put être de quatre 
mois, c’est a dire: qu’au lieu du 2 Mai il fut livré dans 
les premiers jours de Janvier. Mais nous le repetons 
encore, il doit être absolument convenu que toutes les 
conditions d’approbation des plans, ci-dessus posées, 
seront rigoureusement remplies. 

Quant aux essaies des palques de cuirasses il 
doit être également entendu que tout délai provenaut 
de ce chef durait être écarté. 

«(Signé) – Jouét Pastré, administrateur 
délégué.» 

Em consequência desta communicação chegou 
o Sr. Visconde de Itajubá a um accordo com o 
administrador delegado da companhia, lavrando-se o 
additamento de contracto que passo a lêr (lendo): 

«Société nouvelle des Forges et Chantiers de la 
Mediterranée. – Avenant au marché passé avec le 
gouvernement imperial du Brésil pour la fourniture de 
deux monitors cuirassés. 

Par avenant au marché passé en date du deux 
du mois de Janvier mil huit cent soixante quatorze, á 
Paris, entre son excellence Mr. le viconte de Itajubá, 
ministre plenipotentiaire du Brésil en France, agissant 
au nom de son gouvernement et la Société des Forges 
et Chantiers de la Mediterranée representée para Mr. 
Albert Jouet Pastré, son administrateurs delegué, pour 
la construction de deux moniters cuirassés. 

Il a été convenue entre les mêmes parties 
contractantes ce qui suit: 

La Société des Forges e Chantiers de la 
Mediterranée s’engage á faire tous seus efforts pour 
devancerl ate de livraison des deux monitors fixée au 
deux Mai, mil huit cent soixante quinze, pour le 
premier, et en deux Juillet de la même année pour le 
second. 

Le gouvernement brésilien s’engage, de son 
côté, á allouer á la dite société une plus value sur le 
prix de chaque monitor. 

Cette plus value sera de: quatre cent mille 
francs (frs. 400,000) se le monitor est livré un mois 
d’avance sur l’epoque estipulée au marché. 

Six cent mille francs (frs, 600,000) se le monitor 
est livré deux mois d’avance. Sept cent cinquant mille 
francs. (frs. 750,000) se le monitor est livré trois mois 
d’avance. 

Neuf cent mille francs (frs. 900,000) se le 
monitor est livré quatre mois d’avance. 

Le décompte de cette plus value sera fait par 
semaines et le paiement en sera effectué á l’epoque 
fixée pour le salde du prix de chaque monitor, c’est-á-
dire a la livraison des navirs. 

«Fait á Paris, en quadruple exemplaire, le cinq 
Avril, mil huit cent soixante quatorze. – Approuvé. – 
Jouet Pastré. – Approuvé. – Vicomte d’Itajubá.» 

Tal é o additamento ao contrato, firmado com a 
companhia, e o Sr. Visconde de Itajubá, transmittindo-
o em officio de 5 de Abril de 1874, disse o seguinte: 

Legação imperial do Brasil. – Paris, 5 de Abril 
de 1874. – Illm. e Exm. Sr. – Em additamento ao meu 
officio desta rubrica de 27 do mez próximo passado, 
tenho a honra de participar a V. Ex. que, em 
conformidade com as instrucções contidas no aviso 
confidencial de 11 de Fevereiro último, assignei hoje 
com a Companhia des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée um contrato addicional, do qual apresso-
me em transmittir incluso um exemplar authentico a V. 
Ex. 

Por este novo contrato a companhia obriga-se a 
fazer todos os esforços para entregar os dous 
monitores antes do prazo primitivamente 
convencionado, mediante o prêmio seguinte por cada 
navio, não comprehendida a artilharia: 

Francos 400,000, de o navio fôr entregue com 
antecipação de um mez. 

Ditos 600,000, idem, idem, idem, idem, de dous 
mezes. 

Ditos 750,000, idem, idem, idem, idem, de três 
mezes. 

Ditos 900,000, idem, idem, idem, idem, de 
quatro mezes. 

Tendo-me remettido a companhia no dia 1º do 
corrente a nota annexa, entendi-me, immediatamente 
com o Sr. capitão de mar e guerra João Mendes 
Salgado e não assignei o contrato senão depois de ter 
recebido daquelle official a segurança positiva de que 
a artilharia ficaria prompta e de que os prêmios 
pedidos pela companhia não eram exagerados. 
Todavia ainda pude obter no último momento uma 
diminuição de frs. 50,000 e de frs. 100,000 nos 3º e 4º, 
prêmios exigidos. 

Além do interesse que a companhia tem em 
preencher completamente os desejos do governo 
imperial, o seu próprio interesse material se acha 
agora empenhado na entrega a mais prompta possível 
dos dous navios, e o administrador, Sr. Jouet Pastré, 
me disse que esperava poder realizar a do monitor 
construído nos estaleiros de la Seyne com antecipação 
de dous a três mezes, e a do construído no Havre com 
antecipação de algumas semanas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta não está 
má! Dar-se prêmios para terem-se navios sem 
artilharia! 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Attenda o nobre 
senador... 
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O SR. CORREIA: – Por ora é a exposição. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e espere que eu 

acabe a exposição. 
Ficou, portanto, Sr. presidente, estipulados que 

a companhia teria direito aos prêmios graduados 
naquelle additamento, se entregasse os navios 
promptos de casco e machina. 

Vamos ver agora as providências que se 
tomaram quanto á artilharia. 

Por essa occasião, Sr. presidente, um dos 
membros da commissão brasileira, communicando-me, 
em carta, o que se tinha estipulado com os 
fornecedores de artilharia e de reparos, ponderou: 
«Não se incommode V. Ex. com a artilharia, porque, 
em último caso, se a casa Whitworth...» 

O SR. ZACARIAS: – Foi um dos três membros? 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, senhor, um 

dos membros da commissão brasileira... «...não 
entregar a artilharia em tempo, nós temos prompta a 
do encouraçado Sete Setembro, que póde servir em 
um dos navios.» 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Podia servir a 

artilharia do mesmo encouraçado, porque é de 300, 
pouco menor que a dos monitores. 

Assim, pois, não nos falta recurso se se desse 
este caso e houvesse grande urgência de fazer seguir 
armado o primeiro monitor para o Brasil. 

Tenho aqui a carta que o Sr. Amstrong dirigiu ao 
capitão de mar e guerra Salgado: 

«Elswick Work – New-Castle upon Tyne – Abril 
21 de 1874.» 

Capitão Salgado. – Marinha imperial do Brasil. 
Caro senhor. – De accordo com o vosso pedido 

consideramos cuidadosamente a questão de 
augmento de custo que seria incorrido pelo facto de 
antecipar a data, por nós indicada originalmente, para 
conclusão das carretas e apparelhos hydraulicos, 
destinados aos dous monitores, actualmente em 
construcção, para vosso governo, pela Société des 
Forges et Chantiers de la Méditérranée. 

O único modo pelo qual poderíamos 
corresponder ao vosso desejo e apressar as entregas 
em cerca de quatro mezes seria trabalhando de noute, 
expediente este muito custoso em consequência dos 
extravagantes salários pagos por trabalhos nocturnos, 
e porque o trabalho assim feito é muito menor, em um 
tempo dado, do que quando feito de dia. 

Se, no entretanto, julgardes necessário que o 
trabalho esteja prompto a entregar no tempo por vós 
indicado, estamos dispostos, mediante um augmento 
de 10% sobre a importância de nosso contrato, para 
compensar o augmento do custo de producção acima 
explicado, a emprehender a entrega das carretas e 
apparelhos hydraulicos para um navio em fins de 
Novembro de 1874 e para o segundo navio em fins de 
Fevereiro de 1875. 

Não temos dúvida que conseguiremos esse 
resultado e empregaremos todos os esforços para tal 
fim, mas como, por circumstancias sobre as quaes não 
temos acção, poderíamos não alcançar a conclusão 

do trabalho, como acima indicado, exactamente nas 
datas especificadas, mesmo depois de termos feito 
todas as despezas previstas, que devem ser 
compensadas pelos 10% de augmento de custo, 
propomos que, caso as entregas sejam 
respectivamente demoradas até 1 de Janeiro e 1 de 
Abril de 1875, tenhaes o direito de reduzir á metade os 
10% concedidos para o augmento do custo de 
producção. 

Logo que tenhamos notícia de que aceitaes 
estas proposições trataremos immediatamente de nos 
preparar para executar vosso desejo. 

«Somos, etc. – Sir W. C. Armstrong & C.» 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi aceita a 

proposta pela companhia brasileira. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Da companhia 

franceza com a ingleza. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A casa é ingleza. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não tem nada 

comnosco. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' comnosco; a 

companhia ficou inteiramente de parte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo 

tomou a si o dar a artilharia. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tomou a si 

apressar a entrega da artilharia. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda é 

melhor... 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ainda ha pouco o 

nobre senador estranhou que se houvesse estipulado 
prêmio pela entrega dos navios promptos de casco e 
machinas, agora censura-me porque se contratou a 
antecipação da entrega dos reparos de artilharia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A obrigação 
era da companhia franceza; nós não tínhamos que 
pagar prêmios. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tínhamos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por 

antecipação, não. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Por antecipação, 

sim, visto como no additamento do contrato com a 
companhia, exceptuou-se a artilharia e reparos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Para mim vae tudo 
direito, se me der a rasão da pressa superveniente, 
posterior a encommenda. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Passo a ler agora a 
carta da casa Witworth (lê). 

44 Choolton St.-Portland St. Manchester. Maio 1 
– 74. Capitão Salgado. Langham hotel – London. 

Caro Sr. – Em referência á nossa 
correspondência com o capitão Braconot, relativa ás 
peças de 10 polegadas, de ante-carga, 
encommendadas, recebemos agora de Sir Joseph 
Whitworth uma communicação e pedimos venia para 
dizer que estamos fazendo tudo quanto cabe em 
nosso poder, afim de 
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completar 4 peças para fins de Dezembro e as 4 
restantes dentro de 3 mezes depois daquellas. 

Como nos esforçamos por alcançar este fim á 
custo de considerável augmento de despezas, em 
salários etc., por ter de trabalhar dia e noute, 
confiamos que não objectareis em pagar uma somma 
equivalente á 10% sobre o valor das peças, caso 
consigamos realizar nossa intenção. 

Somos senhor etc. 
Assignado, Joseph Whitworth & Cª. 
Aceitou-se também esta proposta. 
O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Porque estava no 

nosso interesse. Assim como pagamos para apressar 
a construcção dos navios, devíamos pagar também 
para apressar a promptificação da artilharia e reparos. 

O venerando Sr. Visconde de Itajubá, diz 
claramente em seu officio que não assignou o contrato, 
se não quando teve segurança de que a artilharia nos 
seria entregue em tempo, e cumpre notar que para a 
collocação desta e dos reparos, seria bastante o 
espaço de três á seis semanas. 

A casa Armstrong entregou os reparos e 
apparelhos hydraulicos com antecipação de quatro 
mezes para o monitor Solimões e com antecipação de 
dous mezes para o Javary; mas a casa Witworth, não 
obstante todos os esforços que fez, não pôde entregar 
a artilharia com a necessária antecipação. 

Em todo o caso, como já disse, tornando-se 
urgente a partida do primeiro navio, se lançaria mão da 
artilharia do encouraçado Sete de Setembro. 

Sr. presidente, a companhia Forges et chantiers 
de la Méditerranées cumprio o segundo contrato; o 
vapor Solimões fez experiência do casco e machina no 
dia 5 de Janeiro de 1875, isto é, 4 mezes antes do 
prazo estipulado pelo contrato primitivo, e o Javary fez 
experiência do casco e machina no dia 9 de Março do 
mesmo anno, também 4 mezes antes do prazo 
marcado. 

Conseguintemente aquella companhia tinha 
pleno direito ao recebimento do prêmio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não senhor. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tinha sim, senhor, 

á vista do additamento ao contrato. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fez a 

experiência, mas não foi entregue. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Fez a experiência 

do casco e machina. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – É outra cousa. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi isto o que se 

contratou no additamento. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E a experiência 

mostrou que o navio não servia. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não se contratou 

que ficassem os navios promptos e armados; 
estipulou-se que havia logar o pagamento do prêmio, 
se ficassem promptos de casco e machina. Isto se 
verificou nas experiências. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não foram 
entregues. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não podiam ser... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este é que é o 

caso. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...porque só nos 

deviam ser entregues quando promptos e armados. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fez 

experiência e mostrou que precisava de concertos. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Javary fez 

experiência e não mostrou que precisava de concertos. 
A experiência se fez muito a contento da commissão 
brasileira, e o navio voltou ao ancoradouro, á espera 
que chegasse a artilharia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não está 
direito. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi isto que se 
contratou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A commissão 
indicou os concertos necessários para o navio poder 
servir. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não, senhor; depois 
que o Javary foi entregue, inteiramente prompto, o Sr. 
capitão de fragata Guimarães, seu commandante, já 
em Cherburgo, attribuio-lhe defeitos, que se tratou de 
averiguar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porque os 
tinha. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' questão de que 
tratarei depois. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas o navio 
não foi entregue. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não foi entregue 
logo depois da experiência, no dia 9 de Março, porque, 
segundo o contrato, a entrega só devia ter logar 
quando elle estivesse prompto e armado, o que 
posteriormente verificou-se. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas foi 
entregue antes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não, senhor; a 
entrega dos navios não podia ter logar senão depois 
de promptos e armados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O officio do Sr. 
Salgado diz – entregue. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Se V. Ex. comparar 
o attestado do Sr. Salgado, em relação ao Javary, com 
o officio que elle dirigiu ao ministério da marinha em 15 
de Janeiro de 1875, tratando do Solimões, documentos 
estes que veem publicados no discurso do Sr. ministro 
da marinha, ultimamente proferido na câmara dos Srs. 
deputados, verá que o Sr. Salgado, quanto a este 
último monitor, exprimiu-se acertadamente nos termos 
do respectivo contrato, declarando que foram 
satisfactorias as experiências das machinas, marcha e 
qualidade do governo do navio; e, quanto ao Javary, 
exprimiu-se em termos differentes daquelles e que não 
eram os do contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tanto o navio 
não foi entregue, que a companhia recuzou permissão 
ao commandante Guimarães para içar a sua flâmula. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu já disse que não 

podíamos recebel-os senão depois de armados. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então não se 

devia pagar o prêmio. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Contratou-se que se 

pagasse o prêmio, quando os navios estivessem 
promptos de casco e machinas. Que esta condicção se 
cumpriu, mostra o facto das experiências feitas no porto 
de Toulon, em 5 de Janeiro, e no porto do Havre, em 9 
de Março. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O certo é que 
tiveram muita pressa em pagar o prêmio. Quem paga 
prêmio sem receber a cousa? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O que se estipulou, 
de novo o digo, foi que se pagasse o prêmio, quando os 
navios estivessem promptos de casco e machinas. Não 
podíamos recebel-os, porque cumpria á companhia 
apresental-os guarnecidos de artilharia, reparos e 
aparelhos hydraulicos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda assim, o 
contrato só ficaria perfeito com a entrega. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não; o contrato 
addicional foi cumprido. 

Sr. presidente, o Sr. capitão de fragata José 
Marques Guimarães declarou no relatório apresentado 
ao ajudante general da armada, que esse prêmio foi 
pago mal e indevidamente! 

Não posso comprehender o fim com que fez 
semelhante declaração. O Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães era fiscal das obras do Javary... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mero auxiliar. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tinha o direito de 

fiscalizar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sob as ordens 

do Sr. Salgado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Se em sua opinião 

não era devido prêmio á companhia, porque não 
representou ao honrado Sr. Visconde de Itajubá, afim 
de não ser elle pago? Porque não representou também 
ao ministério da marinha? Era dever seu fazel-o, e não 
deixar o facto consumar-se para vir, mais de um anno 
depois, fazer aquella declaração. 

Sr. presidente, o Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães deve ter lido e ouvido ler milhares de vezes 
os artigos de guerra; deve recordar-se do art. 3º, que 
assim dispõe: 

«E’ da obrigação de toda a pessoa subordinada, 
e mesmo do dever de fiel vassalo, representar ao seu 
superior qualquer defeito ou falta que observe em 
prejuízo do serviço de Sua Alteza Real, tendo disto 
provas certas, ou pelo menos suspeitas bem fundadas; 
e não o fazendo ficará responsável das conseqüências 
que aconteceram: o commandante do navio, ou pessoa 
superior, no sobredito caso, fará as convenientes 
diligências, debaixo de todo o segredo, para descobrir a 
verdade, e proceder com justiça e prudência.» 

Se esse official estava convencido de que não 
era devido o prêmio, porque não cumpriu o art. 3º dos 
de guerra? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por que não era 
responsável. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Era responsável; 
ninguém o tinha dispensado da commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. o 
exonerou. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não; V. Ex. me hade 
ouvir a este respeito. Era dever do Sr. Marques 
Guimarães não deixar consumar-se o facto, desde que 
entendesse que o pagamento do prêmio não era 
devido. 

Sr. presidente, o Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães, no seu relatório, declara que assistiu ás 
experiências do vapor Solimões no porto de Toulon, 
dando-se por satisfeito. Declara mais que assistira ás 
experiências da artilharia do vapor Javary, feitas no 
porto do Havre, reconhecendo posteriormente grandes 
defeitos nesse navio, bem como no Solimões, em cujas 
experiências confessa ter sido mystificado. Vou ler a 
carta que em 7 de Janeiro de 1875 me dirigiu o alludido 
official, logo depois das experiências do monitor 
Solimões. (Lendo): 

Toulon, 7 de Janeiro de 1875. 
Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Delfino 

Ribeiro da Luz: – Como já deve V. Ex. saber por 
communicações telegraphicas, o Solimões, fez 
experiência no dia 5 do corrente mez, e em condições 
especiaes de bom tempo e mar chão governou bem e 
até contra a minha expectativa governou com uma só 
hélice depois de bem seguido; este resultado é devido 
ao systema especial e inteiramente, novo da collocação 
dos eixos das hélices em sentido obliquo aproximando-
se do leme. 

Comquanto no mar alto o governo não deve ser 
tão satisfactorio, comtudo, dos nossos navios de duas 
hélices e um leme, o Solimões póde considerar-se o 
melhor de governo. Estou, portanto, na crença de que a 
viagem para o Brasil se effectue sem risco e com 
felicidade. 

Como não possa V. Ex. demorar muito a 
remessa dos officiaes que tem de acompanhar-me, 
ouso pedir a V. Ex. que no número delles inclua os 1os 
tenentes José Pereira Guimarães e Francisco Manoel 
Ribeiro, sobretudo o primeiro, que tendo já servido sob 
minhas ordens inspira-me confiança. Seria também de 
grande conveniência que V. Ex. mandasse um official 
marinheiro para servir de mestre e seis ou oito praças 
escolhidas, visto como com esse núcleo ser-me-ha 
mais fácil obter uma guarnição capaz para o navio; V. 
Ex. bem comprehende que navios tão importantes não 
devem ser confiados a guarnições totalmente 
mercenárias. 

Sem mais motivo, tenho a honra de ser de V. Ex. 
attento respeitador, amigo e criado muito obrigado. – 
José Marques Guimarães. 

Eis aqui a opinião que elle manifestou dous dias 
depois da experiência, a respeito do monitor Solimões 
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Entretanto, um anno mais tarde, declarava em seu 
relatório que os dous navios eram completamente 
imprestáveis e que, quando assistiu á experiência do 
Solimões, foi completamente mystificado! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está explicado o 
negócio; foi mystificado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não entrarei, Sr. 
presidente, no desenvolvimento das qualidades desses 
navios; é um trabalho technico. Entretanto, para poder 
continuar, peço ao honrado Sr. ministro da marinha 
permissão para servir-me de um documento de sua 
secretaria. S Ex. formulou quesitos e mandou ouvir a 
commissão brasileira, hoje nesta Côrte, sobre todos os 
defeitos denunciados pelo capitão de fragata, o Sr. 
Guimarães, relativamente aos dous monitores; essa 
commissão respondeu aos quesitos e um dos membros 
della fez-me a fineza de entregar um exemplar da 
informação prestada a S. Ex. Desejo, portanto, saber do 
honrado ministro se posso servir-me nesta occasião de 
alguns trechos desse documento. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Acho que 
não haverá inconveniente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não me servirei 
desse documento sem permissão de S. Ex.; a leitura a 
que desejo proceder não tem inconveniente algum para 
o serviço público. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Elle já disse que 
não ha inconveniente. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ para 
esclarecer a verdade... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não deve haver 
segredos nestes casos; o segredo é que tem feito mal a 
tudo isso. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vou ler alguns 

trechos da informação a que acabo de referir-me: 
«Máo governo desse monitor (o Javary); defeito 

encontrado na hélice e impossibilidade de governar 
com a nova roda a braços.» 

Diz o capitão de fragata Guimarães: que o 
Javary, na viagem do Havre a Cherburgo, mostrou 
detestáveis qualidade de governo e sobretudo uma 
tendência muito pronunciada para o lado de estibordo, 
mas que reconhecendo o defeito da hélice desse lado 
acreditou que, remediado esse inconveniente, 
melhoraria o governo. 

Essa crença do Sr. Guimarães, fructo apenas de 
sua inexperiência, desvaneceu-se quando, ao sahir de 
Cherburgo, reconheceu que o navio conservava a 
mesma indocilidade e persistia na sua predilecção pelo 
lado de estibordo. Se, mais prático das cousas do mar o 
Sr. Guimarães tivesse reflectido no caso, teria 
reconhecido que essa tendência não era especial ao 
lado de estibordo e sim ao lado donde soprava o vento 
e que o navio aguçava-se; o que, aliás, não lhe teria 
escapado, apezar da sua inexperiência, se o seu 
espírito não estivesse completamente dominado por 
outras preocupações, e a prova é que elle próprio 
declara, em seguida, que 

navegando com o vento a pôpa o governo torna-se, 
regular. 

Nas experiências feitas em Brest pela 
commissão ficou evidenciado que o Javary não tinha 
predilecção alguma por um lado mais do que pelo outro. 

A realidade é; que ao sahir de Cherburgo, o 
navio devia governar peior do que dantes pela simples 
razão que o seu commandante havia, com os seus 
pretendidos melhoramentos, diminuído o angulo do 
leme de 35 gráos á 25, e augmentado uma volta nos 
gualdrapes tornando o governo mais moroso; mas 
apezar disso navegaria, ainda que reclamasse mais 
trabalho e exigisse mais cuidado, se o commandante 
tivesse a precisa calma e confiança em si. 

Foi depois da derribada a Brest que um agente 
dos seguradores inglezes procurou em Londres o 
capitão de mar e guerra Salgado; e, declarou-lhe que, 
attento o procedimento do commandante do Javary, 
elles seguradores, só estavam dispostos á deixar sahir 
o navio de Brest se fosse commandado por qualquer 
capitão inglez, mas que com o Sr. Guimarães não o 
podiam mais permittir. 

Quanto ao governo á braços, não resta dúvida 
que é mui difficil e penoso, e que só póde ser 
empregado por pouco tempo, emquanto se concerta o 
apparelho a vapor; se assim não fosse dispensável se 
tornaria esse último. 

Relativamente ao governo do Javary a 
commissão disse tudo quanto podia razoavelmente 
dizer no relatório que a respeito escreveu á V Ex. em 2 
de Outubro de 1875, e cuja cópia vae junta a este, sob 
n. 3. 

Navios destes não pódem governar 
perfeitamente em águas agitadas, como as do oceano, 
mas podem navegar sem inconvenientes graves 
quando commandados por officiaes que, além de saber 
o seu officio, não se deixem impressionar ao aspecto de 
navios dessa classe que, comquanto muito seguros no 
oceano, não deixam entretanto de inspirar receios á 
primeira vista. 

O apparelho para governar á vapor foi adaptado 
quando se organizou o projecto desses monitores, 
porque sabia-se desde então que o governo á braços 
seria dos mais difficeis e reclamaria um pessoal 
desproporcionado com a guarnição que convinha dar a 
taes navios. 

O que ninguém ignora também, sem exceptuar o 
Sr. Guimarães, e que quando esses navios tiverem de 
governar com a roda á braços, será sempre possível e 
menos penoso fazel-o, reduzindo a marcha ao mínimo 
admissível nas circumstancias em que se acharem. 

13º «Rejeição por parte da commissão fiscal da 
idéa suggerida pelo commandante do Javary de ir este 
até Cherburgo para experimentar a artilharia.» 

As experiências da artilharia em Cherburgo 
teriam demorado consideravelmente a conclusão do 
navio, e as ordens do governo, á commissão, exigiam a 
máxima urgência; desde que taes experiências se 
podiam fazer no Havre, interrompendo o trabalho por 
um dia apenas, não podia nem devia a commissão 
admittir outro alvitre. As experiências fizeram-se, como 
era judicioso, logo que os apparelhos 
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da artilharia attingiram o gráo do adiantamento 
indispensável para que podéssem funccionar, ficando o 
acabamento final para depois das experiências, porque 
estas podiam mostrar a necessidade de algumas 
modificações; convinha, portanto, não afastar o navio 
de modo á causar demoras desnecessárias e contrárias 
ás ordens do governo. Estas ordens, porém, pareciam 
causar menor preocupação ao Sr. Guimarães do que á 
commissão. 

O apparelho do leme, bem como o de suspender 
podiam ser perfeitamente experimentados no Havre e 
com isto concordou o Sr. Guimarães, que aceitou a 
suggestão de sahir no Javary, cedo com a maré, e de 
utilisar toda a manhã para fazer evoluções com o navio 
fóra do porto, como lhe parecesse mais conveniente, 
até a hora em que a commissão chegasse á bordo para 
fazer as experiências de artilharia. 

Sahio com effeito o Javary pelas 8 da manhã, 
levando o Sr. Guimarães, e a commissão só chegou á 
bordo á 1 hora da tarde, tendo-o deixado em plena 
liberdade para fazer o que entendesse necessário. 

Declarou então o Sr. Guimarães ao capitão de 
mar e guerra Salgado que estava satisfeito com o 
governo do navio; e se, porventura, ainda nutria dúvidas 
a respeito, como se explica que aceitasse o navio, dias 
depois, sem protesto que consignasse o seu 
descontentamento? 

Era então o momento próprio para dizer á 
commissão o que lhe parecesse justo e della exigir a 
correcção de qualquer defeito; este éra o rigoroso dever 
do commandante. Mas o Sr. Guimarães aceitou o navio 
sem fazer objecção alguma, e só depois de todos os 
actos que por lá praticou, quando se vio exonerado do 
commando, é que se lembrou de accusar a commissão 
de não ter corrigido defeitos que elle não apontou. 

14. «Experiências feitas no Havre, máo governo 
do navio; defeito do machinismo de suspender.» 

O facto de ser o Javary rebocado para transpor a 
entrada do porto do Havre é o que alli se dá 
diariamente com todos os navios de grandes 
dimensões, por melhor que governem; e que o Sr. 
Guimarães não devia ignorar. Parece impossível que 
tendo tido occasião de assistir á entrada e sahida dos 
paquetes transatlânticos, sempre rebocados, a 
curiosidade não o movesse á indagar das razões que 
motivam o emprego de rebocadores. 

A estreiteza da entrada e a violenta correnteza 
das águas tornam mui difficil a manobra dos navios 
compridos, e as avarias seriam inevitáveis e 
continuadas, se não se recorresse aos rebocadores. 
Com o Javary não se faz mais do que seguir a regra do 
porto, mas, como em todas as obras de imaginação e 
destinadas a produzir um certo effeito, o commandante 
reconheceu que a verdade nua e crua não preenchia o 
seu fim. 

Quanto ao governo e apparelho de suspender, 
apenas chamaremos a attenção sobre a declaração do 
Sr. Guimarães, no último período de extracto relativo a 
este quesito, onde diz: «...e eu para não provocar 
discussão declarei-me satisfeito, reservando-me, etc.» 

Se não estava satisfeito, não devia dizer que o 
estava, faltando ao seu dever e illudindo a commissão, 
que não tinha outro desejo senão obter em tudo a 
melhor solução possível. Se, com effeito, é certo que 
não estava satisfeito quando o declarava á commissão, 
segue-se que o capitão de fragata Guimarães faltava a 
verdade voluntariamente; esse acto, porém, se coaduna 
tão pouco com a sua elevada posição na armada 
brasileira, que somos antes induzidos a crêr que o Sr. 
Guimarães estava em boa fé quando se declarou 
satisfeito no Havre, e que só a cegueira causada pelo 
infrene desejo de aggredir a quem nunca o molestou, 
junta a perturbação causada pelo empenho de justificar 
os seus actos, o levara a escrever que enganara a 
commissão. Lastimamos profundamente que a paixão 
possa conduzir um official a assim condemnar-se. 

15. «Recusa do prático de guiar o Javary sem 
que fosse elle rebocado; fortes guinadas ao transpor a 
entrada do porto do Havre.» 

A resposta dada ao quesito precedente expõe a 
razão porque se emprega rebocadores para transpor a 
entrada do porto, e o próprio Sr. Guimarães declara 
que, se o rebocador não tivesse manobrado 
convenientemente, o Javary teria ido sobre a muralha. 

E’ justamente para evitar taes accidentes 
devidos ás correntezas especiaes, que são agora muito 
empregados os rebocadores por todos os vapores de 
grande porte e comprimento. 

16. «Entrada indispensável no dique em 
Cherburgo.» 

Já ficou explicado que nenhuma necessidade 
havia de metter o Javary no dique em Cherburgo. 

O fundo não carecia ser limpo; o estado das 
hélices podia ser verificado por mergulhador; ao 
calafeto da junta da tabica com a couraça, se fosse 
necessário e já se mostrou que não tinha cabimento 
algum, podia ser feito a nado. 

A pá da hélice vergada não era motivo para deter 
o navio um só instante, pois insensível seria a 
differença na marcha e governo; achando-se, porém, o 
navio no dique, quando se descobriu o defeito na pá da 
hélice era natural que se rectificasse ou mudasse este 
defeito. 

17. «Experiência do Solimões e observações que 
sobre este encouraçado e o Javary faz o capitão de 
fragata, José Marques Guimarães.» 

Tudo quanto o Sr. Guimarães escreveu sobre as 
experiências resume-se no seguinte: – tendo-se 
declarado satisfeitíssimo com o governo do Solimões 
nas experiências a que assistiu, declaração feita 
enthusiasticamente em presença de muitas pessoas á 
bordo desse monitor, e por escripto ao Exm. Sr. 
conselheiro Ribeiro da Luz, então ministro da marinha, 
declarou mais tarde, precipitadamente, ao arribar a 
Brest, o Javary ingovernável no oceano; considerando, 
porém, que os dous navios, sendo idênticos, devem 
fatalmente produzir os mesmos resultados, quando 
dirigidos com o mesmo gráo de habilidade, teve de 
reconhecer em homenagem á lógica, que se havia 
enganado em um dos dous casos, e julgou acertar 
escolhendo o primeiro – Declarou então o Sr. capitão 
de fragata que fôra 
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mystificado (1) nas experiências do Solimões em 
matéria de facto de sua profissão, a que ligava 
importância cardial, pois deviam taes experiências 
justificar ou não a parcialidade que manifestara sempre 
pelos dous lemes, e quando, portanto, não podia deixar 
de estar muito attento. Admittir semelhante 
mystificação, seria consagrar a total incapacidade do 
Sr. Guimarães e ainda estamos longe disto; 

A verdade é, porém, exactamente o contrário. O 
Sr. Guimarães não foi enganado, nem era possível que 
o fosse nas experiências do Solimões, e as suas 
declarações, então, foram bem fundadas; onde elle se 
enganou, e a muita gente mais, foi quando declarou o 
Javary ingovernável; se tivesse prosseguido na sua 
viagem, em vez de arribar á Brest, teria bem cedo 
reconhecido que nem tudo quanto não é fácil é 
impossível e teria poupado muitos incommodos a si e 
prejuízos ao governo imperial, trazendo o navio a este 
porto, como o fez depois o capitão de fragata João 
Antonio Alves Nogueira. 

Com o Sr. Guimarães assistiram as experiências 
do Solimões muitas pessoas intelligentes e incapazes 
de se deixar mystificar, que se mostraram muito 
satisfeitas com esse navio, suas disposições, 
armamento e governo, e entre essas pessoas vários 
officiaes, como os Almirantes Fouchard, Bonnie, Serre 
& C. dos quaes o Sr. capitão de fragata Guimarães 
poderia sem vexame receber prelecções em matéria da 
sua profissão. 

A memória do Sr. capitão de fragata lhe é por 
demais infiel quando esquece que o Solimões, estando 
parado e sem seguimento algum, foi posto em 
movimento com uma só das suas maquinas e governou 
satisfactoriamente, demonstrando que nem para esse 
fim seriam os dous lemes indispensáveis. 

Sobre a parte relativa ao Javary bastará recordar 
que o Sr. capitão de fragata não assistiu ás 
experiências, achando-se naquella época em Lisboa, e 
que, portanto, o que a esse respeito diz é improviso e 
inexacto. 

O navio tinha, com effeito, uma ligeira tendência 
para um lado devida a que o indicador do leme não 
estava bem regulado com a cana, de modo que quando 
o ponteiro indicava «leme a meio» este ainda ficava um 
pouco para um lado e assim affectava a direcção do 
navio, mas esse pequeno defeito só foi reconhecido 
quando se tratou de fazer as experiências gyratorias, 
terminadas as da marcha, e foi corrigido no dia 
seguinte. 

O costado do navio estava devidamente 
calafetado, bem como o convez, e quanto ao calafeto 
do colxão da couraça o constructor Level disse no Sr. 
Guimarães que não era necessário, e que já havia sido 
abandonado esse expediente por muitos constructores. 

Nas disposições desses navios, duas torres em 
vez de uma etc., a commissão não fez mais do que 
cumprir e que lhe fôra ordenado, mas está persuadida 
que o governo andou acertado quando as determinou. 

Se o Sr. capitão de fragata não sabe como serão 
utilisados taes navios no Rio da Prata, não faltam 

outros officiaes na armada brasileira para lá tirar delles 
o devido proveito, como não faltou quem trouxesse da 
Europa, apezar de terem sido declarados ingovernáveis 
no mar pelo mesmo capitão de fragata.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vou ler agora a parte 
que trata da água que fazia o Javary, etc. 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. ha de se 

admirar ainda mais do que vou expor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle não se 

admira, não; porque foi ministro com V. Ex. e sabe 
destas histórias. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Asseguro aos nobres 
senadores que, neste negócio procedi de tal modo, que 
desejo a maior publicidade possível para todos os meus 
actos (apoiados, muito bem), porque estou certo de que 
elles me hão de honrar muito; e a sua publicidade não 
me fará mal. Estou decidido a não deixar, por 
demasiado sentimento de generosidade, que a 
calumnia se aguce contra mim. (Apoiados). 

O SR. ZACARIAS: – Deve explicar todos estes 
factos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Hei de explical-os, e 
ha de o Senado convencer-se de que em tudo procurei 
proceder com acerto, (Continúa a ler): 

«18. – Água que faz o Javary e falta de 
communicação entre os compartimentos lateraes.» 

Diz o Sr. Guimarães que «o Javary, quando 
marcha faz muito mais água á E. B. do que a B. B. e 
que isso faz adornar o navio para aquelle lado, visto 
não haver communicação entre os compartimentos 
lateraes, mas que este inconveniente desappareceu 
desde que o Sr. Guimarães poz em communicação 
todos os compartimentos do fundo e que a água tende 
á espalhar se igualmente por todo elle.» Se o que fica 
transcripto ahi é verdade, segue-se que o Sr. 
Guimarães estragou o Javary e que será necessário 
que V. Ex., quanto antes, se sirva de mandar 
restabelecer o isolamento dos compartimentos ou 
cellulas do fundo, antes de o empregar em qualquer 
commissão. 

Ás informações que temos nos induzem á crer 
que tal barbaridade só se commetteu em parte dos 
compartimentos do fundo, os que ficam entre as torres, 
porque, provavelmente, a pessoa á quem o Sr. 
Guimarães encarregou da execução desse trabalho, 
mais conhecedora da structura do navio, executou a 
ordem de modo menos fatal ao navio, limitou o estrago. 
No entretanto é esta mais uma prova da irreflexão do 
capitão de fragata Guimarães, por elle próprio 
offerecida, e do perigo que resulta de se entregar armas 
complexas á mãos inexperientes ou inconscientes. Já 
em Brest notamos que o Sr. Guimarães inutilisara a 
última antepara estanque de ré, pondo assim o navio 
em perigo, fazendo cortar uma grande abertura para 
por ella introduzir caixões seus no bico da pôpa; 
levamos então este facto ao conhecimento de V. Ex. 
pedindo 
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que, sem demora, se mandasse fechar tal abertura, 
officio de 2 de Outubro de 1875, mas não sabemos o 
que a respeito foi feito. 

Os compartimentos, ou cellulas, do fundo dos 
navios de fundo duplo foram imaginados com o fim 
de localizar e limitar o mais possível os effeitos de 
arrombamentos do fundo, isto é: a introducção da 
água no interior do navio; sendo as cellulas 
estanques completamente isoladas umas das outras, 
a água que penetrar, em virtude de rombo no fundo, 
só póde encher a cellula ou cellulas onde se tiver 
dado o rombo e, portanto, não affectará 
sensivelmente a flutuação do navio. E’ esta tão 
importante e vital disposição que o Sr. capitão de 
fragata diz ter inutilisado, pondo em communicação 
os compartimentos do fundo, o que, por certo, elle 
não teria feito e menos revelado se tivesse a mais 
remota idéa do fim a que se destina.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 
tudo que acabo de lêr, e extrahido da informação ou 
relatório da commissão brasileira, em resposta aos 
quesitos formulados pelo honrado Sr. ministro da 
marinha, e eu logo a S. Ex. o especial obséquio de 
mandar publicar o mesmo relatório, para que o paiz 
todo se convença do que são estes dous navios e 
que o desfeitos que se lhe attribuem, são mais 
imaginários do que reaes. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Quaes sãos 
os membros desta commissão? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Os Srs. capitão de 
mar e guerra Salgado, capitão-tenente Braconot e 
capitão-tenente Level. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A mesma 
commissão brasileira que assistiu e fiscalizou á 
construcção do Independência. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, essa mesma 
commissão que explica todos os factos concernentes 
ás últimas construcções. Sobretudo peço ao honrado 
ministro que mande publicar o officio que a referida 
commissão em Brest dirigiu ao ministro brasileiro em 
Paris, em data de 2 de Outubro de 1875, porque ahi 
se esclarece perfeitamente toda esta questão de 
defeitos do Javary. 

Sr. presidente, antes de passar a outro ponto, 
devo dirigir mais um pedido ao honrado Sr. ministro 
da marinha. Tem-se querido formar uma opinião 
desfavorável a respeito do préstimo destes 
monitores; rogo á S. Ex. que, quanto antes, mande 
experimental-os. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor; 
mande experimental-os. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...por uma 
commissão... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual 
commissão! Mande os commandantes que teem 
Tudo agora é commissão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...composta de 
officiaes intelligentes, imparciaes e insuspeitos, como 
ha muitos na armada, devendo a experiência ser feita 
ou no porto desta cidade ou dentro de algum 

rio, ou na enseada da Ilha Grande, e fallo em 
commissão, porque a opinião de três ou mais 
officiaes, além do commandante, terá mais força. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Basta mandar 
á Ilha Rasa. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já o 
tencionava fazer. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Estes navios não 
foram feitos para o mar, e sim para a defesa de rios e 
portos; por conseguinte devem ser nelles 
experimentados. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já me 
entendi a este respeito com o Sr. ajudante general da 
armada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ cousa que 
eu espero ver, o Solimões e Javary fazerem 
exercícios de artilharia lá na altura da Rasa. 

O SR. BARROS BARRETO: – No alto mar 
não podem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois elles não 
vieram da Europa? 

O SR. BARROS BARRETO: – Podem navegar 
no alto mar, mas não fazer fogo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Exactamente. 
Podem navegar no Oceano para fazer uma travessia, 
mas não para exercícios de fogo em águas agitadas. 
Sejam emfim experimentados os navios no porto ou 
rio que se julgar melhor. Póde a commissão achal-os 
bons, assim como reconhecer que precisam de 
melhoramentos, e felizmente o arsenal desta Côrte 
está no caso de executal-os. 

Sr. presidente, por occasião de discutir-se na 
câmara dos Srs. deputados o relatório do Sr. capitão 
de fragata Marques Guimarães, na parte referente ao 
monitor Javary, leu-se uma carta que se diz escripta 
por ordem do capitão de fragata Tamborim, de 
saudosa memória, na qual se attribuiam notáveis 
faltas quanto á construcção do monitor Solimões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ verdade. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 

para refutar semelhante carta, vou ler uma parte do 
relatório que o capitão de fragata Tamborim, 
apresentou á S. Ex. o Sr. ministro da marinha, ao 
chegar á esta Côrte, trazendo o monitor Solimões: 

«Durante a travessia que fez este monitor 
conduzio-se perfeitamente no mar. 

Os movimentos de oscillação de bombordo á 
este bordo eram suaves e compassados, sempre 
com uma camada de água superior á um e dous 
metros passando sobre o convez, conservou perfeita 
estabilidade. 

Nos movimentos de pôpa á prôa, com 
vagalhão grosso e corrido, conservou também fácil 
fluctuação e não obstante os mares que subiam 
sobre a prôa se elevarem de 10 á 12 pés, o 
arfamento era fácil, derramando-se essa considerável 
massa de água sobre o convez.» 
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E' extracto do relatório do capitão de fragata 

Tamborim, commandante do Solimões. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Javary veio 

com outro de comboio. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Solimões portou-

se perfeitamente bem na travessia; é irmão gêmeo do 
monitor Javary, que foi classificado inavegável, por 
ingovernável pelo Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães, quando commandante. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A carta o que 
dizia, é que fazia muita água, que os officiaes 
precisavam para ir para seus beliches, andar por umas 
pontes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nada consta sobre 
isto no relatório que acabo de me referir. Passo agora, 
Sr. presidente, a tratar da honrosa commissão que 
confiei ao Sr. capitão de fragata José Marques 
Guimarães. 

Este official dirigido por muito tempo o arsenal do 
Cerrito na qualidade de inspector, prestou alli bons 
serviços, soube bem cumprir o seu dever. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' um bom 
official, sem dúvida nenhuma. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – De volta daquella 
commissão, solicitou uma outra na Europa; pediu me 
até que o incumbisse de ir buscar o rebocador Guarany 
que se achava prompto no Tamisa. Não pude acceder 
ao seu pedido, porque já tinha contratado com o 
constructor a conducção deste navio. Posteriormente, 
fallando-me ainda a este respeito, declarei que lhe daria 
em tempo opportuno uma commissão na Europa. 
Entretanto, este official em seu relatório, declara o 
seguinte. (Lendo): 

«Por essa mesma occasião solicitei ser 
incumbido de assistir e fiscalizar a construcção dos 
navios projectados, e a minha pretenção, apoiada por 
Sua Magestade o Imperador, a cuja alta apreciação eu 
submettera o meu estado em 1869, teve a 
acquiescencia do Sr. Conselheiro Ribeiro da Luz, 
ficando, porém, a minha partida para o campo da 
actividade, dependente de opportunidade, que seria 
apreciada por S. Ex.» 

Daqui se vê que o Sr. Marques Guimarães 
assevera ter sido sua pretenção apoiada por Sua 
Magestade o Imperador. 

Sr. presidente, ha engano. Nunca recebi ordem 
de Sua Magestade para dar semelhante commissão a 
este official. Como, pois, podia ser ella apoiada por Sua 
Magestade? Em homenagem á verdade asseguro que 
tal apoio não se deu. 

Estávamos, Sr. presidente, no mez de Abril de 
1874. Segundo o contrato celebrado com a casa 
Dudgeon, o Independência nos devia ser entregue 
prompto em Agosto seguinte, e tinha, por 
consequência, de retirar-se para o Brasil o Sr. capitão 
de mar e guerra Salgado, commandando esse navio. 
Era intenção minha fazer também retirar nesse tempo o 
Sr. capitão tenente Level, engenheiro constructor do 
arsenal da Côrte, onde seus serviços eram necessários, 
e ficando alli ainda dous navios, cuja construcção devia 
ser fiscalisada por officiaes brasileiros; pretendia eu que 
o Sr. capitão de fragata 

Marques Guimarães substituísse ao Sr. capitão de mar 
e guerra Salgado, passando a fiscalisação a ser 
exercida por elle e pelo Sr. capitão-tenente Braconnot. 
Foi por este motivo que mandei com tanta antecipação 
o Sr. Marques Guimarães para a Europa. Era preciso 
que elle se installasse no Havre, adquirisse relações, 
conhecesse o pessoal administrativo do estaleiro, e 
pudesse convenientemente substituir ao mesmo Sr. 
Salgado. 

Em todo caso, Sr. presidente, eu mandaria para 
trazer o Javary, com antecipação, de dous ou três 
mezes como fiz com o Sr. Tamborim commandante do 
Solimões, porque era um navio de forma inteiramente 
nova, de um typo desconhecido, contendo grande 
número de machinas, e, pois, o commandante desse 
navio devia assistir, senão a toda construcção delle, ao 
menos á montagem das machinas, para conhecer os 
fins a que ellas se destinavam, a manobra das mesmas 
machinas, em uma palavra, estudar o navio, 
familiarisando-se com elle, para dar convenientes 
instrucções á seus officiaes e trazel-o livre de qualquer 
perigo para o Brasil. 

Eis a razão porque o mandei com tanta 
antecipação para a Europa, dando-lhe as seguintes 
instruções: 

Ministério dos negócios da marinha. – Rio de 
Janeiro, 30 de Abril de 1874. 

Sua Magestade o Imperador houve por bem 
mandar nomear a V. S. commandante de um dos 
encouraçados que foram contratados com a companhia 
des Forges et Chantiers de la Mediterranée, convindo, 
portanto, que V. S. esteja pompto a partir para a Europa 
no paquete da linha do Pacífico, que larga deste porto a 
4 do mez próximo. 

Chegando á Inglaterra, V. S. entender-se-ha com 
o capitão de mar e guerra João Mendes Salgado, a 
cargo de quem se acha a fiscalisação das obras dos 
ditos encouraçados, afim de auxilial-o no desempenho 
de semelhante commissão; devendo ser V. S. 
encarregado exclusivamente da inspecção de um dos 
referidos encouraçados, que, segundo o contrato com a 
Companhia de Forges et Chantiers, tem de ser 
concluído em último logar. 

Deste navio V. S. assumirá o commando logo 
que esteja concluída a sua construcção, e o conduzirá a 
este porto. 

Confiado em seu reconhecido zelo pelo serviço, 
esperado que V. S. envidará todos os esforços afim de 
conseguir que a construcção do encouraçado de que se 
trata, fique de todo terminada no prazo estabelecido no 
contrato, quando não seja possível antes. 

Conhece V. S. perfeitamente o estado do nosso 
material de guerra, e por isto deve achar-se habilitado a 
bem avaliar o interesse que tem o governo em ver 
incorporados á nossa força naval os novos auxiliares 
encommendados. 

Julgo conveniente prevenir a V. S. de que terá de 
substituir na fiscalização do outro encouraçado ao 
capitão de mar e guerra João Mendes Salgado, quando 
esse official recolher-se a esta côrte commandando o 
Independência. 

Desde que daqui partir passará V. S. a perceber 
todos os vencimentos e vantagens de commandante 
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de navio de guerra de 1ª classe em paiz estrangeiro e 
mais a gratificação mensal de 100$000. 

Pela contadoria da marinha lhe será abonada a 
importância de 30 libras sterlinas para pagamento de 
sua passagem até Liverpool, além da ajuda de custo de 
600$ e mais 3 mezes de vencimentos adiantados, 
descontando-se este último abono dos vencimentos 
futuros, como está estabelecido. 

Deus guarde a V. S. – Joaquim Delphino Ribeiro 
da Luz. – Sr. capitão de fragata José Marques 
Guimarães. 

Deste aviso se vê que o Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães, foi á Europa para auxiliar o Sr. 
capitão de mar e guerra Salgado na fiscalisação dos 
trabalhos do encouraçado, que, segundo o contrato 
com a companhia de Forges Chantiers, tinha de ser 
concluído em último logar, referindo-se, portanto a 
palavra exclusivamente não aos outros dous membros 
da commissão e ao Sr. Salgado, mas á fiscalisação do 
segundo encouraçado, o que claramente se evidencia 
do seguinte trêcho das alludidas instrucções (lendo): 

Julgo conveniente prevenir a V. S. de que terá de 
substituir na fiscalisação do outro encouraçado ao 
capitão de mar e guerra João Mendes Salgado, quando 
esse official recolher-se a esta Côrte, commandando o 
Independência. 

Nesta mesma data expedi aviso ao Sr. capitão 
de mar e guerra Salgado nos seguintes termos (lendo): 

Ministério dos negócios da marinha. – Rio de 
Janeiro, 30 de Abril de 1874. 

Communico a V. S., para seu conhecimento, que 
nesta data nomeei o capitão de fragata José Marques 
Guimarães, commandante do segundo dos dous 
monitores contratados com a Companhia des Forges et 
Chantiers de la Mediterranée. 

Assim, pois, convém que esse official seja 
incumbido, durante a construcção daquelle navio, de 
auxiliar a V. S. na fiscalisação das referidas obras, 
devendo, de conformidade com as instrucções que lhe 
foram dadas, ser também por V. S. encarregado de 
fiscalisar a construcção do primeiro dos ditos monitores, 
quando V. S. regressar a esta Côrte no encouraçado 
Independência de seu commando.» 

Este officio confirma a intelligencia que se deve 
dar ás instrucções do Sr. Marques Guimarães. 

Cumpre observar que não incumbi este official 
de auxiliar a commissão, pelo facto de haverem nella 
dous officiaes com patentes inferiores á sua; os Srs. 
capitães tenentes Braconnot e Level, pelo que declarei 
nas citadas instrucções, que era elle auxiliar do Sr. 
capitão de mar e guerra Salgado. 

Devo ainda accrescentar, Sr. presidente, que 
nenhuma razão tinha eu para excluir da fiscalisação dos 
trabalhos do monitor Javary os dous membros da 
commissão, a que ha pouco me referi: ao contrário, 
julguei de toda a conveniência a permanência delles, 
para o serviço e até mesmo para o Sr. Marques 
Guimarães, desde que um era engenheiro de machinas 
e o outro de construcção naval, sendo a coadjuvação 
de ambos muito proveitosa. 

Chegando o Sr. Marques Guimarães á Europa, 
endereçou ao Sr. Salgado o officio que vou ler: 

N. 2. Paris, 1º de Junho de 1874. 
Illm. Sr.: – Dando conhecimento a V. S. das 

instrucções da secretaria de Estado dos negócios da 
marinha, contidas no aviso sob n. 1,156 com data de 30 
de Abril do corrente anno, e expedido pela 2ª secção, 
tenho a honra de apresentar-me a V. S. afim de dar 
cumprimento ás ordens do governo imperial. 

Como verá V. S. das mesmas instrucções, e por 
communicações que me consta terem sido pela 
secretaria de Estado dirigidas a V. S., o governo 
imperial commetteu-me a missão de inspeccionar a 
construcção do navio encouraçado, que se fabrica 
actualmente no Havre, no estabelecimento denominado 
Des Forges et Chantiers de la Mediterranée,.devendo 
do mesmo assumir o commando, logo que estiver 
concluída a sua construção.» 

«Cumpre-me communicar a V. S. que, no 
momento de minha partida do Rio de Janeiro, no dia 4 
do mez próximo passado e quando fui receber as 
últimas ordens do Exm. Sr. ministro da marinha, S. Ex. 
deu-me instrucções verbaes para entender-me com o 
Sr. Visconde de Itajubá e com V. S. afim de que caso 
não se tenha introduzido nos dous navios em 
construcção, em França, o systema de governo de leme 
duplo, conforme as indicações da secretaria de Estado, 
seja isso feito, se ainda fôr tempo, ao menos no que se 
construe no Havre, cujos trabalhos, em vista do 
respectivo contrato, devem achar-se ainda atrazados.» 

O Sr. capitão de mar e guerra Salgado 
respondeu-lhe nestes termos. (Lendo): 

Illm. Sr. – Accuso a recepção do officio que V. S. 
dirigiu-me a 1 do corrente, dando conhecimento das 
instrucções que recebera de S. Ex. o Sr. ministro da 
marinha, tanto escriptas como verbaes e apresentando-
se para dar cumprimento a ellas. Em resposta tenho a 
informar a V. S. que, por aviso n. 1,165 de 30 de Abril 
passado, S. Ex. o Sr. ministro da marinha communicou-
me ter nomeado V. S. para o commando do segundo 
dos dous monitores contratados com a companhia des 
Forges et Chantiers de la Mediterranée, e em outro 
período do mesmo aviso diz S. Ex.: 

Assim pois, convém que esse official seja 
incumbido, durante a construcção daquelle navio, de 
auxiliar a V. S, na fiscalização das respectivas obras, 
ect, ect. 

De conformidade com as ordens de S. Ex. officiei 
ao Sr. Visconde de Itajubá, e á companhia des, Forges 
et Chantiers. 

V. S. poderá dirigir-se ao estabelecimento dessa 
companhia no Havre e auxiliar-me com sua 
reconhecida perícia na fiscalisação das obras do 
monitor em construcção, devendo dar-me conta do que 
não estiver em harmonia com o contrato e as 
especificações que V. S. possue. 

Deus guarde a V. S. etc. etc. – (Assignado) João 
Mendes Salgado, capitão de mar e guerra. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Com referência a 
este officio do Sr. Salgado, diz o Sr. Marques 
Guimarães 
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no seu relatório apresentado ao ajudante general da 
armada: (Lendo). 

A questão mudara inteiramente de face. A 
secretaria de Estado declarava ao Sr. Salgado que ia 
auxilial-o na fiscalisação, que elle continuava 
exercendo, das obras do monitor denominado depois 
Javary; entretanto que nas minhas instrucções, 
declarando-me encarregado exclusivo da inspecção do 
referido monitor, fizera-me crer que eu ia em auxílio 
daquelle official, já bastante atarefado, para libertal-o 
de todo o trabalho inherente ao navio, desprendendo-
se elle de toda e qualquer ingerência no que mesmo 
dissesse respeito. 

E nem eu podia deprehender outra cousa dos 
períodos 3º, 4º e 5º das instrucções, pois, sem acção 
própria e como mero auxiliar do Sr. Salgado, não 
poderia de fórma alguma promover medidas tendentes 
a satisfazer o que me era tão vivamente 
recommendado pela secretaria de Estado. 

As minhas instrucções, pois, no tocante á 
inspecção do fabrico do navio, não passavam de uma 
ficção, desde que instrucções em contrário eram dadas 
a um official meu superior, que já tinha toda a acção 
que me era negada, e, compenetrado então da falsa 
posição em que me achava collocado, passei a tomar 
uma attitude inteiramente diversa, alistando-me de 
toda e qualquer intervenção relativa ao navio, que 
pudesse produzir discussões ou conflictos, e resolvi 
aguardar explicações da secretaria de Estado, que eu 
provocaria indirectamente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Destet recho se vê 
que o Sr. capitão de fragata Guimarães passou por 
uma desagradável sorpreza, quando recebeu o officio 
do Sr. Salgado, por conhecer então que sua missão 
era auxiliar este official; mas Sr. presidente, por grande 
que tivesse sido a sorpreza do Sr. capitão de fragata 
Guimarães, em Paris, devo declarar ao Senado que 
maior foi a minha quando li esse trecho do seu 
relatório, porque o Sr. Guimarães, antes de partir para 
a Europa, lêu o aviso dirigido ao Sr. Salgado, por lhe o 
ter eu mostrado. Como, pois, podia sorprehender se 
com a declaração de que já lhe não era estranho? Dou 
como testemunha... 

O SR. SARAIVA: – Não é necessário. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Basta o 

testemunho de sua palavra. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...Declara o Sr. 

Marques Guimarães no trecho que li, que provocaria 
indirectamente explicações da secretaria de Estado. O 
Senado, porém, vae ver o que elle fez, logo depois. 

Continua no seu relatório: 
«No dia 5 deixei Paris e segui para o Havre, e 

no dia 6 dirigi-me á administração do estabelecimento, 
para quem levava uma carta de apresentação do Sr. 
capitão de mar e guerra Salgado, declarando que eu ia 
encarregado de fiscalisar as obras do navio.» 

Não me foi necessário lançar mão dos recursos 
da perspicácia para reconhecer á primeira vista 

que a carta alludida não passava de uma simples 
formalidade illusoria, e que o estabelecimento não 
devia contar com a mais leve intervenção minha no 
tocante ao fabrico do monitor; tal foi a falta de tino e de 
política do chefe do estabelecimento que ex ab rupto e 
quando não havia suscitado discussão alguma sobre o 
assumpto que alli me levava, apoiando-se nas 
disposições do contrato, foi-me logo declarando que a 
administração do estabelecimento não podia attender 
a observação alguma sobre a construcção do navio, 
senão da parte dos membros da commissão fiscal. 
Essa mesma observação já me havia sido feita pelos 
engenheiros da administração central em Paris, na 
segunda entrevista que tivemos. Entretanto, não me 
mostrei mystificado, e, considerando como ociosa a 
insinuação do Sr. Cassavan, mostrei-me de inteiro 
accôrdo e limitei-me a exigir o meu livre ingresso no 
estaleiro como simples commandante futuro do navio, 
afim de acompanhar e observar a sua construcção. 

Pouco depois, acompanhado do engenheiro 
encarregado da construcção do navio, o Sr. Du-Buit, 
segui para o estaleiro e observei as obras do mesmo, 
que mostrava já o cadaste assente e collocado quasi 
todo o cavername e parte do chapeamento do fundo; 
estava a companhia a tocar o recebimento da segunda 
prestação. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – De maneira que, 
segundo elle diz, ao chegar Havre no dia 6 de Junho, 
apresentou-se no estaleiro, não sendo preciso grande 
perspicácia para conhecer que a carta de 
apresentação do Sr. Salgado não passava de uma 
mera formalidade illusoria e que, logo depois, o 
engenheiro da companhia declarou-lhe que não podia 
intervir em cousa alguma por não pertencer á 
commissão. Entretanto, no dia 7 dirigiu-me o mesmo 
Sr. Marques Guimarães o officio que vou lêr (lendo): 

«Havre, 7 de Junho de 1874.» 
«Illm. e Exm. Sr. – Constando-me ao chegar a 

Bordeaux no dia 27 do mez próximo passado, que o 
Sr. capitão de mar e guerra João Mendes Salgado se 
achava em França, desembarquei naquelle porto, e 
apóz três dias de quarentena, segui para Pariz, onde 
cheguei no dia 1º do corrente. 

Apresentando-me immediatamente a S. Ex. o 
Sr. Visconde de Itajubá, e em seguida ao Sr. capitão 
de mar e guerra Salgado, que realmente se achava 
naquella capital, dirigi-me a ambos officialmente e 
dando-lhes conhecimento de minhas instrucções 
escriptas, fiz-lhes também sciente das instrucções 
verbaes que V. Ex. me dera no momento de minha 
partida, para que, no caso de que aos dous monitores 
em construcção, em França, não tivesse sido 
applicado o systema de governo de leme duplo, fosse 
isso feito, no caso de ser ainda tempo, ao menos no 
que se construí na Havre. 

Depois de ouvida a administração do 
estabelecimento, e resultando que o estado de 
adiantamento das obras não permittia a transformação 
do systema de leme simples com que foram 
planejados os navios, para o de leme duplo, por 
importar isso 
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mais uma despeza de 300.000 francos e uma demora 
de três mezes, além, do prazo estabelecido no 
contrato, isto em relação ao navio do Havre, que é o 
mais atrazado, forçoso foi abandonar a idéa. São, 
portanto, os navios de locomoção dupla e leme 
simples, o que importa no grave inconveniente que 
consiste na importante, mas pouco attendida 
consideração que, inutilisada uma das machinas, 
paralysado ficará o navio, isto além de outros 
inconvenientes resultantes do máo governo, que muito 
se fizeram sentir na guerra do Paraguay. 

Não deprehenda V. Ex. do que acabo de dizer 
uma censura á commissão que tão dignamente dirige 
na Europa os interesses do Estado, no tocante a este 
ramo do serviço público; longe de mim semelhante 
propósito. 

Como profissional, porém, e levado unicamente 
pelo zelo que nutro pelo bem do serviço, lamento que 
tão poderosas machinas de guerra não sejam dotadas 
de todas as qualidades precisas para o perfeito 
desempenho de sua missão; o tempo mostrará que o 
systema de governo de leme duplo em um navio de 
locomoção dupla, da fórma destes monitores, é 
questão de interesse principal, e não de interesse 
secundário. 

No dia 5 deixei Paris e segui para este porto, e 
dirigindo-me logo ao estabelecimento em que se 
construe o navio, colloquei-me á testa delle, e 
envidarei todos os esforços para o exacto cumprimento 
das instrucções que V. Ex. se dignou commetter-me. 

Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. 
Conselheiro Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, senador 
Império, e ministro e secretario de Estado dos 
negócios da marinha. – José Marques Guimarães, 
capitão de fragata.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tome o senado 
nota desta palavra: 

«...que tão poderosas machinas de guerra...» 
E' esta a qualificação dada pelo Sr. Marques 

Guimarães aos dous monitores, que posteriormente no 
seu relatório disse – serem imprestáveis. 

Note também o Senado as seguintes palavras 
«Não deprehenda V. Ex. do que acabo de dizer 

uma censura á commissão, que tão dignamente dirige 
na Europa os interesses do Estado, no tocante a este 
ramo de serviço público: longe de mim semelhante 
propósito.» 

Com aquella commissão esteve sempre em 
perfeita harmonia o Sr. Marques Guimarães, até o 
momento de deixar com o seu navio o porto do Havre; 
entretanto, um anno depois declarou em seu relatório 
que ella – não tinha zelado os interesses do Estado, e 
que havia commetido graves faltas. 

Chamo ainda a attenção do Senado para o 
tópico do indicado officio em que o Sr. Marques 
Guimarães declara que era forçoso abandonar a idéa 
da applicação dos dous lemes, por importar isso uma 
despeza de mais de 300,000 francos e uma demora de 
mais de três mezes além do praso estipulado; 
finalmente, para o tópico em que diz, que chegando ao 
Havre, dirijira-se ao estabelecimento onde se 
construíra o navio, collocara-se á testa delle, e que 

envidaria todos os esforços para exacto cumprimento 
das instrucções que eu lhe tinha commettido. 

Não proferiu, conseguintemente, uma só 
palavra que pudesse revelar a grande sorpreza porque 
diz ter passado em Paris ao saber que era auxiliar do 
Sr. Salgado; não provocou, indirectamente explicações 
da secretaria de Estado, nem tão pouco, manifestou 
ter sido mal acolhido pelo chefe do estabelecimento. A' 
12 do mesmo mez, isto é, seis dias depois de estar o 
Havre á testa da construcção do monitor Javary, dizia-
me o Sr. Marques Guimarães, em carta, o seguinte: 
(lendo): 

«As obras do navio prosseguem com bastante 
actividade, e os materiaes empregados são os, 
melhores; creio mesmo que não se poderia fazer 
cousa mais sólida e mais bem feita nas restrictas 
dimensões de calado e quilha que foram impostas.» 

Ora, nem mesmo em carta quiz o Sr. Marques 
Guimarães expôr com franqueza os seus sentimentos, 
e guardou para manifestal-os quasi dous annos 
depois! 

Continuemos na apreciação de seu relatório: 
«Segunda prestação» (lendo.) 
«Em dias desse mesmo mez de Junho tive 

conhecimento pelo próprio Sr. Du-Buit que a 
companhia havia recebido a segunda prestação 
950.000 francos, e que para isso fôra o Sr. Level ao 
Havre, afim de verificar e attestar o preenchimento da 
condição respectiva do contrato. Estava patente, pois, 
que o presidente da commissão não queria 
absolutamente a menor ingerência minha nos negócios 
do monitor, porquanto, achando-me de residência fixa 
no Havre e dizendo as suas próprias instrucções que 
eu devia auxilial-o na fiscalisação das obras do navio, 
é claro que, em consideração ás graduações minha e 
do Sr. Level, essa formalidade competia-me de 
preferência, tanto mais quanto não havia questão de 
competência profissional, e sim um simples exame 
material.» 

Neste trecho diz o Sr. capitão de fragata 
Guimarães, que o engenheiro Du-Buit lhe 
communicara que, depois de sua chegada ao Havre, 
em princípios de Junho, apparecera o Sr. Level e dera 
attestado para a companhia receber, como 
effectivamente recebeu, a segunda prestação. 

Ora, vae ver o Senado que ainda aqui o Sr. 
capitão de fragata Guimarães commetteu um engano, 
como se evidencia do officio dirigido pelo Sr. capitão 
de mar e guerra Salgado, ao ministério da marinha, em 
data de 8 de Maio de 1874, (lendo): 

«Illm. e Exm. Sr. – Tenho a honra de 
communicar a V. Ex. que nesta data solicitei ao Exm. 
Sr. Visconde de Itajubá, o pagamento da segunda 
prestação do contrato celebrado com a companhia des 
Forges et Chantiers, para a construcção dos 
monitores, visto estar preenchida a condição a que se 
refere o mesmo contrato. 

Aproveito a opportunidade para pedir a V. Ex. 
se digne mandar os nomes que devem ter os referidos 
monitores. 

Deus guarde a V. Ex. 
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A leitura deste officio confirma o engano que 

commetteu o Sr. Marques Guimarães. A referida 
segunda prestação foi paga em princípio de Maio, 
quando elle ainda se achava nesta Côrte ou na altura 
de Pernambuco, em viagem para a Europa. E em que, 
Sr. presidente, poderia prejudicar a autoridade fiscal 
deste official o facto de passar o Sr. capitão-tenente 
Level o attestado quando este era também membro da 
commissão, engenheiro de construcção naval, e, por 
conseguinte, muito competente para apreciar os 
trabalhos e dar o mesmo attestado? O Sr. Salgado, 
sendo presidente da commissão, recebeu sempre os 
attestados passados pelo Sr. Level, no que tocava a 
construcção naval pelo Sr. Braconnot, no que tocava á 
machinas e os transmettia ao Sr. Visconde de Itajubá, 
áfim de verificar-se o pagamento das prestações, sem 
que jamais se tivesse dado por offendido. 

Prossegue o Sr. Marques Guimarães no seu 
relatório (lendo): 

«Ao inteirar-me do conteúdo desta 
communicação, convenci-me que nada mais tinha a 
fazer com relação ao monitor já denominado Javary, e 
que para não correr o risco de atravessar uma situação 
complicada e ridícula, devia abster-me completamente 
de tudo o que lhe dissesse respeito. E assim devia ser, 
porquanto a secretaria de Estado, que mandára fazer 
navios de dous lemes, tendo conhecimento de que as 
suas instrucções não estavam sendo observadas e 
que a commissão encarregada de fazer executal-as 
não tinha apresentado razão alguma que justificasse a 
recusa do systema do governo indicado para dar 
preferência a outro, que na guerra do Paraguay se 
mostrára defeituoso, a secretaria de Estado digo, não 
prestando consideração alguma ao importante facto 
para o qual eu acabava de chamar a sua attenção, e 
aceitando impassível a rejeição de suas ordens, 
indicava claramente que o estado de cousas lhe 
convinha, e que impertinente seria qualquer conducta 
minha que não se traduzisse em completa abstenção.» 

O SR. BARROS BARRETO: – E elle 
communicou ao governo a abstenção? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não. A 
communicação de que trata o Sr. Marques Guimarães 
e que o levou á abstenção, é a seguinte(lendo): 

«4ª secção. – N. 1.832. – Ministério dos 
negócios da marinha. Rio de Janeiro, 18 de Julho de 
1874. – Fico inteirado do quanto V. S. me communica 
em officio n. 3 de 7 do mez findo, relativamente á 
impossibilidade de applicar-se aos monitores em 
construcção nos estaleiros da companhia des Forges 
et Chantiers de la Mediterranée o systema de governo 
por leme duplo. 

Deus guarde a V. S. – Joaquim Delfino Ribeiro 
da Luz. – Sr. capitão de fragata José Marques 
Guimarães.» 

Era esta communicação a resposta ao seu 
officio, já por mim lido, em que declarava que a 
applicação do leme duplo nos dous monitores, 
importava o augmento de despeza de 300,000 francos, 
e de 

mais três mezes, além do prazo estipulado, sendo por 
isso forçoso abandonar-se a idéa. 

Na segunda parte do trecho do relatório do Sr. 
Marques Guimarães, diz elle que a secretaria de 
Estado da marinha sabendo que não eram applicados 
os dous lemes aos monitores, como havia 
determinado, não dera providência alguma, porque 
semelhante estado de cousas lhe convinha. 

Sr. presidente, quando mandei construir os dous 
monitores, não determinei que tivessem dous lemes; é 
mais um engano do Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães. 

Tenho aqui cópia das especificações 
apresentadas pelos engenheiros do arsenal de 
marinha da Côrte, onde se declara que os navios 
poderiam ter dous lemes, se nisto não houvesse 
inconveniente. Ficou, portanto, ao arbítrio da 
commissão brasileira, fazer collocar ou não dous 
lemes, como entendesse mais conveniente; ella julgou 
que deviam ter um só. 

Tratemos, porém, do facto de abster-se o Sr. 
Marques Guimarães, da fiscalisação dos trabalhos do 
Javary, sem ordem superior. 

Tinha elle autoridade para isso? Não. Sua 
commissão estava bem definida e era auxiliar o Sr. 
Salgado naquella fiscalisação, e prompto o navio, 
assumir o respectivo commando para trazel-o ao 
Brasil. 

Porque não representou-me neste caso, 
pedindo a sua retirada, desde que se julgava mal 
collocado? Corria-lhe a obrigação de assim proceder e 
não permanecer no Havre desgostoso e desattento, 
contra o que dispõe os arts. 16 e 17 dos de guerra, 
que passo á lêr. 

«Todo o official de patente, que em logar de 
mostrar-se interessado, gostoso e exacto em cumprir 
com zelo as suas obrigações, procure excusar-se 
dellas com subterfúgios e mal fundadas desculpas, 
tendo dado mais de uma vez provas de sua 
negligencia, será escuso do real serviço.» 

«Todos os officiaes embarcados ou em 
qualquer acção de serviço em terra, devem ter um 
inteiro respeito ás ordens, que lhe forem dadas por 
aquelle, cuja patente ou antiguidade lhe sejam 
superior, como se fosse o commandante do próprio 
navio ou do corpo em que tiver praça.» 

Devo ainda, Sr. presidente, accrescentar uma 
circumstancia que contesta as observações do Sr. 
Marques Guimarães em seu relatório; e é ha de estar 
informado que na Europa nem verbalmente queixou-se 
este official, aos seus camaradas, membros da 
commissão, com os quaes manteve relações de 
amisade, até deixar o porto do Havre, de haver sido 
mystificado por mim, como, quasi dois annos depois, 
declarou no seu supradito relatório! 

Vamos a outra questão. Ao chegar á Europa o 
Sr. capitão de fragata Guimarães, a quem eu tinha 
dado uma commissão muito honrosa, é verdade, 
porém mais modesta do que elle suppunha, 
apresentou-se ao Sr. Visconde de Itajubá e em officio, 
declarou-lhe que ia incumbido por mim de fiscalisar a 
construcção do monitor Javary, tomar o seu 
commando, depois de prompto, afim de conduzi-lo 
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ao Brasil, e que no momento de sua despedida eu lhe 
dera ordens verbaes para entender-se com o mesmo 
Sr. visconde e com o Sr. capitão de mar e guerra 
Salgado, afim de que, caso não estivesse applicado aos 
dous navios em construcção o systema do leme duplo, 
conforme as indicações da secretaria de Estado, fosse 
isto feito, se ainda houvesse tempo, ao menos no que 
se construía no Havre. 

No seu relatório diz o Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães que, taes ordens lhe foram por 
mim dadas à vista de muitas pessoas, entre as quaes o 
distincto Sr. capitão de mar e guerra Arthur Silveira da 
Motta. 

Não sei que pessoas estavam presentes na 
referida occasião; mas posso asseverar que ao fallar-
me o Sr. Guimarães, no acto de despedir-se, sobre a 
questão dos dous lemes, limitei-me a dizer-lhe «suggira 
esta idéa à commissão brasileira na Europa, que tem 
em seu seio dous profissionaes muito competentes; se 
ella entender que deve adoptar a idéa, eu approvarei, 
ainda havendo pequeno augmento de despeza.» 

Ora, Sr. presidente, eu não podia dizer senão 
estas palavras, porque conhecia as especificações do 
contrato celebrado com a companhia des Foges et 
Chentiers e sabia que os mesmos monitores teriam de 
receber um só leme. Não tinha mesmo ouvido aqui os 
profissionaes sobre semelhante assumpto e como, no 
momento de despedida, havia de dar uma tal ordem? 
Seria isto de minha parte um acto de grande 
leviandade, tanto mais quando importava aquella ordem 
verbal alteração no contrato que eu nunca autorizaria, 
sem dirigir avisos aos Srs. Visconde de Itajubá e 
capitão de mar e guerra Salgado. 

Apresento ao Senado o officio que o Sr. capitão 
de fragata Marques Guimarães dirigio ao Sr. Visconde 
de Itajubá, (lendo): 

«Paris, 1º de Junho de 1874. 
Illm. e Exm. Sr. – Dando conhecimento à V. Ex. 

das instrucções da secretaria de Estado dos negócios 
da marinha, contidas no aviso n. 1,156, expedido pela 
3ª secção, com data de 30 de Abril do corrente anno, 
tenho a honra de apresentar-me a V. Ex., afim de 
receber suas ordens. 

Como verá V. Ex. das mesmas instrucções, e por 
communicações que me consta terem sido pela mesma 
secretaria enviadas à V. Ex., o governo imperial 
commetteu-me a missão de inspeccionar a construcção 
do navio encouraçado que se fabrica actualmente no 
Havre, no estabelecimento denominado Des Forges et 
Chantiers de la Mediterranée, devendo assumir delle o 
commando logo que esteja concluído. 

Cumpre-me communicar à V. Ex. que, no 
momento de minha partida do Rio de Janeiro, no dia 4 
do mez próximo passado, e quando recebia as últimas 
ordens do Exm. Sr. ministro da marinha, S. Ex., 
verbalmente, me autorizou a entender-me com V. Ex. e 
com o Sr. capitão de mar e guerra Salgado, afim de 
que, caso não se tenha applicado aos dous navios em 
construcção, em França, o systema de governo de leme 
duplo, conforme as indicações 

da secretaria de Estado, seja isso feito se ainda for 
tempo, ao menos que se construe no Havre, cujos 
trabalhos, em vista do respectivo contrato, devem 
achar-se ainda atrazados. 

Como profissional e experiente, é dever meu 
insistir neste ponto, assegurando à V. Ex. que nos 
navios encouraçados de locomoção dupla, destinados á 
operações fluviaes, o systema de governo de leme 
duplo é questão de interesse palpitante, como ficou 
plenamente demonstrado na guerra que sustentamos 
contra o Paraguay.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é uma 
tradução livre. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Sr. Visconde de 
Itajubá ao receber esse officio, dirigiu me o que passo a 
lêr (lê): 

«Legação Imperial do Brasil. – Paris, 3 de Junho 
de 1874. 

Illm. e Exm. Sr. – Tenho a honra de levar ao 
conhecimento de V. Ex. a inclusa cópia de um officio 
que acabo de receber do Sr. capitão de fragata José 
Marques Guimarães, communicando-me as ordens 
verbaes de V. Ex., àcerca das modificações que devem 
soffrer, sendo possível, os monitores encouraçados, ou 
pelo menos um delles. 

Só depois de conversar com o Sr. capitão 
Salgado, poderei saber o que será possível fazer-se. As 
modificações projectadas devem todavia causar 
augmento de despeza e perda de tempo. 

Deus guarde a V. Ex. 
Neste officio lancei a seguinte nota: «Responda-

se que fico inteirado e que as modificações a que se 
refere o capitão de fragata Guimarães deverão ser 
feitas no caso de accôrdo com o capitão de mar e 
guerra Salgado e os capitães-tenentes Braconnot e 
Level, attenta a competência destes para semelhantes 
modificações.» 

Este despacho confirma o que disse quanto à 
ordem verbal que dei ao Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Houve 
conversa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e portanto, elle não 
podia apresentar-se ao Sr. Visconde de Itajubá nos 
termos em que o fez. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle não disse 
que ia com ordem para impor isso aos contratadores, 
mas para entender-se com a commissão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu tinha o Sr. 
capitão de fragata Guimarães em conta de official muito 
prudente e reflectido, e por isso à sua pergunta sobre 
os dous lemes, respondi pelo modo que acima referi. 
Se não o tivesse nessa conta, responder-lhe-hia que 
opportunamente trataria desse assumpto com as 
pessoas competentes. 

O SR. ZACARIAS: – Se V. Ex. for ainda ministro 
não converse mais nas despedidas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Quando recebi o 
officio do Sr. Visconde de Itajubá acompanhado de 
cópia do que lhe endereçara o Sr. Marques Guimarães, 
a minha primeira idéa foi demittil-o da commissão, 
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porque pareceu-me não ser este official tão prudente e 
reflectido como eu o suppunha. 

O SR. ZACARIAS: – V. Ex. não lhe deu ordem 
verbal para ir a Lisboa? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não senhor. Deixei, 
porém, de demittil-o desde que li o seu officio de 7 de 
Junho, em que declarava ser forçoso abandonar a idéia 
dos dois lemes. Dei, então, por terminada a questão. 
Hoje reconheço ter commettido um erro... 

O SR. ZACARIAS: – O primeiro erro foi 
conversar com elle á hora da partida. Vamos ao 
segundo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Houve 
conversa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O erro foi não ter 
dispensado da commissão ao Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães, naquella occasião. 

Sr. presidente, tendo dado as explicações sobre 
os contratos primitivo e addicional com a companhia 
des Forges et chantiers para a construcção dos 
monitores, assim como sobre a commissão que dei ao 
Sr. capitão de fragata Guimarães, abstenho-me de 
analysar os outros trechos do seu relatório, porque o 
meu fim é unicamente restabelecer a verdade e 
defender-me, bem como áquelles funccionarios que 
commigo tomaram parte nos referidos contratos para 
acquisição desses navios. Não quero fazer mal a 
ninguém, porque, se quizesse, nesse mesmo relatório 
iria encontrar faltas e alguma bem grave. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é cousa lá 
para o conselho de guerra. Elle já foi absolvido pelo 
supremo conselho militar. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Podia ser sujeito a 
outro conselho de guerra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Conforme a 
matéria. 

O SR. ZACARIAS: – Não tendo prescripto póde 
ainda. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 
quando se mandou construir em França, no anno de 
1864, o encouraçado Brazil, foi incumbido de trazel-o 
até o norte do Rio de Janeiro o Sr. capitão de fragata 
Henrique Antonio Baptista. Este official, sem nenhum 
outro que o ajudasse e só com 17 marinheiros a bordo, 
todos contratados na Europa, sahio de Toulon e chegou 
ao Rio de Janeiro trazendo a salvamento o seu navio. 

E, cumpre notar que este navio sahio do Havre 
sem que tivesse feito as experiências da machina e do 
casco, sem que tivesse feito as da artilharia, e o que é 
mais para admirar, sem que tivesse, se quer, regulado 
as agulhas; e entretanto, seu distincto commandante, 
não dispondo a princípio de um só homem que pudesse 
fazer quartos, o trouxe com feliz viagem até aqui. 

Posteriormente, o distincto capitão de fragata 
Vital de Oliveira, de saudosa memória, trouxe também 
com poucos marinheiros contratados na Europa, até ao 
porto desta cidade o encouraçado Silvado; e ha bem 
pouco tempo, finalmente, o muito digno capitão de 
fragata. Tamborim, cuja falta difficilmente será supprida 
na armada, já bastante doente e ardendo 

em febre, trouxe o monitor Solimões do porto de Tolon. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi mesmo à 

viagem de Solimões que o matou. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Porque não trouxe 

também do Havre o Sr. capitão de fragata José 
Marques Guimarães o encouraçado Javary? Deixo, Sr. 
presidente, aos briosos camaradas deste official, que 
são os mais competentes, apreciar e julgar o seu 
procedimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas este veio 
comboiado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Em nada lhe podia 
servir o comboio. O facto de vir um navio adiante não o 
salvaria do perigo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! é cautela 
que eu aconselho ao Sr. ministro, quando se for fazer lá 
fóra experiência do Solimões e Javary que vão em 
outro navio. Eu quero ir com V. Ex. mas não nos taes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, o Sr. 
capitão da fragata Marques Guimarães dirige no seu 
relatório, censuras ao venerando Sr. Visconde de 
Itajubá, á commissão e a compagnie des Forges et des 
Chantiers de la Méditerranée. 

É facto sabido que na mechanica, quando um 
artista toma a si fazer um trabalho e não o executa, não 
lança a culpa à si, mas à ferramenta de que se serviu. 
Não estranharia, Sr. presidente, que o Sr. capitão de 
fragata Marques Guimarães dissesse o que disse no 
seu relatório do navio que commandava, mas censurar 
a todos aquelles que directa ou indirectamente 
concorreram para semelhante construcção, e até a 
quem lhe deu o commando, é facto extraordinário! 

O Sr. Visconde de Itajubá, Sr. presidente, 
(approveito a occasião para o declarar) desempenhou 
perfeitamente bem a commissão que lhe foi confiada. 
Sou-lhe extremamente grato pelas provas de zelo e 
actividade que deu, assim como pela coadjuvação que 
prestou-me. 

Os membros da commissão os Srs. capitão de 
mar e guerra Salgado e capitães-tenentes Braconnot e 
Level cumpriram o seu dever, mostraram-se dignos de 
seus honrosos precedentes, como funccionarios 
públicos do Brasil. 

O SR. BARÃO DA LACUNA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E a administração da 

Compagnie des Forges et Chanthiers da la 
Mediterranée não só fez sacrifícios para servir ao 
governo imperial, como deu provas de desinteresse. 

O SR. ZACARIAS: – Recebendo alto prêmio. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Refiro-me ao facto 

de ter a companhia mandado espontaneamente 
segurar o monitor Solimões, contra os riscos de 
lançamento ao mar, em favor do governo imperial, sem 
exigir o pagamento da despeza que teve de fazer. 

Sr. presidente, não farei apreciações sobre o 
procedimento do Sr. capitão de fragata Marques 
Guimarães, em relação ao ministro que tanto o 
distinguiu 
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e honrou, dando-lhe commissão igual à que 
posteriormente foi dada ao illustre Tamborim, e 
collocando-o assim na altura daquelle distincto official. 
Lamento só que o Sr. Marques Guimarães, dous annos 
depois, escrevesse um relatório, denunciando ao 
público aquelle mesmo ministro, que então já o não era, 
como mistificador, e de má fé, attribuindo-lhe ter 
expedido sobre o mesmo projecto ordens 
contradictorias entre si. 

Sei comprehender bem a perturbação de espírito 
do Sr. capitão de fragata Marques Guimarães causada 
pelo malogro da importante commissão que lhe foi 
confiada. Esqueço-me mesmo de suas censuras, 
porque, Sr. presidente, tendo-o em conta de official 
brioso, sei bem avaliar quanto lhe terá doido o castigo 
que começou a soffrer desde o dia em que, o distincto 
capitão de fragata Antonio Alves Nogueira, trouxe do 
Havre e amarrou a uma das bóias do porto do Rio de 
Janeiro, o encouraçado Javary, qualificado pelo seu ex-
commandante de inavegável por ingovernável! 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem) 
O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Sr. presidente, a 

leitura do relatório do honrado Sr. ministro da marinha 
demoveu-me do propósito, em que estava, de não 
tomar parte na discussão da fixação da força naval. 
Pensei que o honrado ministro, no seu relatório, viesse 
dizer ao corpo legislativo quaes os embaraços que se 
tinham encontrado na execução pratica da lei de 
promoções; pensei que, competindo ao honrado 
ministro velar pelo bem estar dos seus subordinados, 
viesse S. Ex. dizer-nos porque, de uma má 
interpretação dada á lei, veio ella ferir direitos 
adquiridos à sombra da lei, que então regia essa 
matéria. 

A’ vista do exposto, venho à tribuna fazer 
algumas considerações de amigo. 

Não é meu fim molestar o honrado ministro. 
Entendo, Sr. presidente, que alguns dos artigos da lei 
de promoções não preenchem os fins que tiveram em 
vista seus autores. Esforçar-me-hei por demonstral-o, 
e, se estou em erro nas minhas apreciações, o que 
peço é que disso me convençam. 

O art. 1º § 3º da lei n. 2,296 de 18 de Junho de 
1873 diz: 

Os officiaes subalternos e superiores da armada 
até o posto de capitão de mar e guerra não poderão ser 
promovidos sem terem três annos de embarque em 
navios de guerra, no posto em que se acharem.» 

Não desconheço, Sr. presidente, que a condição 
do embarque é a mais essencial para o official de 
marinha, mas não concordo com a redacção deste 
artigo. As dúvidas, que se teem suscitado na execução 
da lei de promoções, são motivadas, em minha opinião, 
na base injusta, arbitrária, dos três annos de embarque 
no mesmo posto, condição imprescindível para o 
accesso, prejudicando, portanto, a officiaes 
empregados em diversos serviços, para que são 
necessários conhecimentos technicos. Estou 
convencido de que o legislador teve por fim determinar 
prazo sufficiente para que o official 

adquira conhecimentos profissionaes. Nem outro podia 
ser seu pensamento, mas a redacção do artigo presta-
se a interpretações diversas. A parte mais essencial das 
habilitações que o official de marinha deve ter, que é a 
dos conhecimentos profissionaes, é completamente 
sophismada. 

Eu perguntarei ao honrado ministro se, para a 
boa execução desta lei, teve em vista o material que 
possuímos para as viagens do oceano, e se teria 
chegado ao conhecimento do legislador que hoje não 
temos uma divisão no Rio da Prata, composta de navios 
convenientemente preparados, e que outr’ora foi a 
nossa primeira escola. Creio que nada disto chegou ao 
conhecimento do legislador, porque então este artigo 
teria redacção muito diversa. 

Perguntarei ainda ao honrado ministro quaes são 
os conhecimentos profissionaes que adquire um official 
de marinha, commandando navio de guerra dentro de 
um dos nossos rios ou fundeado no porto do Rio de 
Janeiro. As commissões, que teem de fazer esses 
navios dentro de nossos rios, são sempre dirigidas 
pelos práticos, que se guiam por marcas especiaes que 
teem em terra, de fórma que a agulha de marear é 
quasi sempre objecto de luxo a bordo. 

Cabe-me aqui pedir licença ao Senado para ler 
dous trechos do relatório, que tive a honra de 
apresentar à S. Ex. o Sr. ministro da marinha, relativo à 
minha enfadonha commissão a Matto Grosso e Alto 
Uruguay. Isto tem relação com o que tenho expendido, 
e, como não é reservado, creio que poderei ler. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Em alguns 
pontos não é; se em todos não fosse, já estaria 
publicado. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Depois de fazer 
o histórico sobre o estado de asseio e ordem em que 
encontrei a força naval estacionada na Assumpção, 
digo: «Permitta V. Ex. que eu faça algumas reflexões 
suggeridas pela longa experiência de 50 annos de 
serviço e pelo conhecimento que tenho da nossa 
marinha, apresentando uma idéa que julgo ser da mais 
alta conveniência. 

As guarnições dos navios de guerra, além de 
disciplinadas, devem ser adestradas em todos os 
exercícios e muito especialmente devem ser 
marinheiros, sem o que pouco valem; é o que em geral 
se nota nas nossas guarnições, que, tendo tal ou qual 
disciplina, pouco ou nada sabem de sua profissão. E 
nem outra cousa se póde esperar de guarnições de 
navios que passam mezes e annos ancorados em um 
rio; nas poucas commissões, que de longe em longe 
fazem, quando muito se podem formar máos homens 
de leme, ignorando tudo o mais da arte de marinheiro, 
isto é, não passam de marinheiros d’agua doce. 

Relativamente aos officiaes, ainda o caso é peior, 
porque os antigos perdem os hábitos da vida do mar e 
os modernos nada podem aprender da profissão: razão 
por que se encontram hoje 1os tenentes e até officiaes 
superiores que nunca commandaram um quarto à vela. 
E como não ha de acontecer assim se ha officiaes que 
se teem conservado na estação 
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do Paraguay durante o longo período de oito annos, 
com mui pequenas interrupções? A’ vista do que acabo 
de expor, considero uma medida da maior importância a 
mudança annual dos commandantes, officiaes e 
guarnições de todos os navios estacionados nos rios, e 
não permittir que sob pretexto algum alli continuem por 
mais tempo. Conviria que os mesmos navios fossem 
mudados, mas, como não podemos dispor de material 
sufficiente para o fazer, ao menos mude-se todo o 
pessoal, o que nenhuma difficuldade apresenta em sua 
execução. 

Se esta medida não for adoptada desde já, o 
governo não poderá contar com officiaes hábeis e 
guarnições adestradas e verá lavrar na marinha a 
indisciplina e o vício, conseqüências immediatas da 
inacção. 

A respeito do Rio da Prata digo o seguinte: 
Foi em outras épocas a divisão do Rio da Prata a 

escola de nossa marinha; ahi se formavam habilíssimos 
officiaes e excellentes marinheiros; os navios, que à ella 
pertenciam, se distinguiam não só pelo asseio, ordem e 
disciplina que nelles se observava, como por suas 
guarnições adextradas nas manobras e exercícios, 
finalmente eram apontados como modelos de navios de 
guerra. 

Podia dizer-se que o Rio da Prata era para a 
nossa marinha o mesmo que o canal da Inglaterra e a 
bahia de Byscaia eram para as marinhas ingleza e 
franceza; era o nosso verdadeiro campo de manobras. 
Notava-se mesmo um certo orgulho entre officiaes e 
marinheiros em pertencerem áquella divisão. 

Os almirantes e chefes que a commandavam, 
comprehendendo bem a delicada missão, que se lhes 
confiava e reconhecendo que a prática e somente a 
prática é capaz de formar verdadeiros os marinheiros, 
não permittiam que os navios se demorassem nos 
portos; tudo era movimento e actividade. 

E’ preciso, portanto, Sr. presidente, estarmos 
prevenidos para qualquer emergência em um theatro 
mais vasto que um acanhado e estreito rio. 

Temos officiaes intelligentes e corajosos; mas é 
preciso reunir a esses dotes, aliás muito apreciáveis, as 
habilitações profissionaes para que, em occasião de 
perigo, possam os officiaes, não só com a sua 
intelligencia e coragem mas também com os 
conhecimentos profissionaes, dominar os elementos. 
Ora, isto não se adquire, estando o navio fundeado nos 
portos ou dentro de rios; é no oceano que se aprende. 

De que servirá a coragem em um commandante 
de navio de guerra, se elle não tiver os conhecimentos 
profissionaes necessários para bem dirigir o seu navio, 
fazer os maiores estragos no inimigo e poupar o mais 
que lhe for possível o navio e as vidas que lhe foram 
confiadas? 

Faço justiça, Sr. presidente, aos autores da lei, 
mas devo declarar que não é possível continuar ella a 
subsistir sem alguns retoques em vários artigos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Vou agora tratar 

da parte da lei relativa aos transportes. 

Diz a lei no § 2º do art. 8º que o tempo de serviço 
dos officiaes embarcados nos transportes deverá ser 
contado por metade. 

De maneira, Sr. presidente, que um official de 
marinha embarcado em um navio de guerra fundeado 
em um porto ou dentro de um rio adquire mais 
conhecimentos profissionaes do que aquelle que 
commanda um transporte e faz viagens no oceano. E’ a 
conclusão lógica que se póde tirar desta disposição. 
Um transporte não deixa de ser navio de guerra; o seu 
commandante, officiaes e praças estão sujeitos ao 
regimento provisional; entretanto, além dessa 
desigualdade, a que me refiro, elles, commandantes e 
officiaes, teem menores vencimentos do que os 
embarcados em navios de guerra. 

Não seria mais conveniente que a lei tivesse 
marcado um prazo para os officiaes embarcarem em 
transportes, gozando elles das mesmas garantias que 
teem os dos navios de guerra? Digo isto quanto ao 
tempo de paz, porque em tempo de guerra os 
transportes estão armados, promptos para se baterem. 

Sr. presidente, passo agora a tratar de um ponto, 
que me é bem custoso, porque preciso fazer 
comparações para mostrar que a lei é má. Não venho 
aqui criminar o honrado ministro, porque não cumpre a 
lei; venho somente apontar os defeitos que ha nessa 
lei. 

Tenho de citar nomes, mas devo declarar que o 
faço contra minha vontade, não tendo em vista offender 
os officiaes, cujos nomes vou trazer à tribuna, porque 
elles não são culpados. 

O honrado Sr. ministro da marinha acaba de 
promover (muito legalmente, e eu não venho aqui 
censural-o por haver feito essa promoção) a capitão de 
mar e guerra o capitão de mar e guerra graduado de 
Lamare, que é um excellente pae de família e cujas 
boas qualidades reconheço. 

Mas eu preciso trazer a vida militar desse official 
para fazer a comparação com a de outros; 

«Sahio 2º tenente em 29 de Junho de 1836, 
achando-se no Pará, donde veio para esta Côrte a 12 
de Maio do mesmo anno, no brigue Constança de meu 
commando, foi para o Rio Grande do Sul a 26 do 
mesmo mez e anno; regressou á Côrte a 21 de 
Setembro de 1871. «Esteve, portanto, no Rio Grande 
do Sul 35 annos. Não farei commentarios. 

Eu creio que o nobre Duque de Caxias ha de se 
lembrar da época em que se crearam corpos de 
cavallaria no Rio Grande do Sul, e vários 1os tenentes 
da armada requereram passar para esses corpos. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Dous ou três. 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Então vê o 
Senado que é verdade o que acabo de dizer. 

Eis o que faz o governo cedendo aos empenhos; 
conserva officiaes 20, 30 e mais annos em um logar, 
em grave detrimento do serviço. 

Esteve o Sr. de Lamare 35 annos no Rio Grande, 
e, chegando ao Rio de Janeiro, foi commandar o 
encouraçado Cabral até 1872. Este encouraçado 
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estava amarrado a dous ferros, com 20 ou 30 praças de 
guarnição, mas armado em guerra; precisava de fazer 
uma obra, que ainda não se tinha começado. 

O Sr. de Lamare, deixando o commando desse 
navio, voltou para o Rio Grande em 1875, alli foi capitão 
do porto, commandante de canhoneiras e da flotilha 
daquella província, e veio exercer o cargo de capitão do 
porto interino do Rio de Janeiro. 

Esse official será muito digno, terá prestado 
muito bons serviços no Rio Grande, mas o que é certo é 
que nunca commandou quartos no mar alto e ainda 
menos navios no oceano. No entanto cumprio-se a lei e 
elle foi promovido. 

Agora vou fazer uma comparação, occupando-
me do capitão de fragata Henrique Antonio Baptista. 

Este official commandou grande número de 
vezes navios no oceano; tem dado provas cabaes de 
sua capacidade profissional; é intelligente, illustrado, 
probo e, além disso, carregado de numerosa família. A 
última commissão que desempenhou como 
commandante de navio de guerra, foi trazer da Europa 
o encouraçado Brasil para esta Côrte e daqui leval o 
para o Rio da Prata. Tendo estudado seriamente a 
arma de artilharia, como o tem feito poucos dos que 
teem ido á Europa applicar-se a certas especialidades, 
o Sr. capitão de fragata Baptista é hoje o director do 
laboratório pyrotechnico da marinha, onde tem 
mostrado suas grandes habilitações. E a propósito, eu 
convidaria os nobres senadores que querem acabar 
com todos os laboratórios, que fossem ver aquelle 
estabelecimento, que faz honra ao paiz. 

O SR. ZACARIAS: – Com todos não; querem 
que haja um só; ninguém fallou em acabar com todos. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Este official foi 
ao Rio da Prata examinar o modo como nossas 
guarnições trabalhavam com a artilharia moderna; tudo 
que é relativo a esse importante serviço dos navios de 
guerra, foi por elle cuidadosamente examinado e 
resolvidas todas as dúvidas. Pelo desempenho desta 
commissão mereceu muitos elogios. Enfim, em sua vida 
militar tem recebido crescido número de louvores. 

Quando estava na Europa estudando artilharia, 
de que fez na sua especialidade, recebeu uma carta de 
um ministro profissional, um dos officiaes de marinha 
mais intelligentes que tivemos naquella época, o Sr. 
Joaquim José Ignácio, depois Visconde de Inhaúma, na 
qual dizia o illustre almirante, de venerada memória, ao 
Sr. capitão de fragata Baptista: «Dou-lhe os parabéns 
pela sua bem merecida promoção. Estava-me 
reservado o prazer de assignar-lhe a sua nova patente; 
e, se não me fôra dado mais nada fazer no meu 
ministério, este facto seria para mim bastante para 
julgal-o profícuo.» 

Vê o Senado que este official não podia receber 
maior elogio do Sr. ministro da marinha de então. 
Entretanto, vem a lei de promoções e diz 
desapiedadamente: «O Sr. capitão de fragata Henrique 
Antonio Baptista não tem mais direito de ser 

promovido; o único direito, que hoje lhe assiste, é o de 
reformar-se.» Boa recompensa a longos e valiosos 
serviços! 

Eis a comparação que eu faço entre os dous 
officiaes, que acabo de mencionar; um, o Sr. Baptista, 
official distincto, homem do mar e cheio de serviços 
importantes, não foi promovido, porque exerce uma 
especialidade indispensável á marinha; e outro, que 
não reunia esses requisitos, e no entanto foi promovido! 

Apontarei outro facto de promoção. 
Acaba de ser promovido um excellente pae de 

família, que eu considerei sempre, – o Sr. capitão de 
fragata Manoel Benecio Furtado de Mendonça. A vida 
deste official tem sido quasi toda no corpo de imperiaes 
marinheiros; nunca commandou navios no oceano, ao 
menos que me conste, e creio que durante muito pouco 
tempo commandou quartos a bordo de navios de 
guerra... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agora 
commanda um encouraçado. 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – ...esteve 11 
annos no commando da companhia de artífices, onde 
prestou bons serviços, é verdade. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não foi 
promovido, teve a graduação somente. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Isso é que eu 
queria ouvir. Então a graduação não é promoção? 
Ainda não vi isso em nenhuma lei militar. A graduação 
só não dá direito ao gozo do soldo, porém dá todas as 
honras e mais vantagens. Quando o official graduado é 
promovido a effectivo, vão buscar seu logar acima 
daquelles que foram promovidos por merecimento, 
sendo mais modernos do que elle. 

Sr. presidente, póde ser que eu esteja em erro, 
mas entendo que a graduação é uma promoção... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não é, 
restrictamente fallando. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – ...e sempre o 
ouvi dizer a todas as pessoas competentes. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Em geral é. 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Bem; estou 

satisfeito com esta declaração. 
O nobre ministro promoveu esse official e deu-

lhe um commando para preencher o tempo, assim 
como deu ao Sr. De Lamare. 

Desejo, porém, saber se o Sr. Mendonça está 
preenchendo tempo como capitão de mar e guerra 
graduado ou se como capitão de fragata. E' uma 
questão que também precisa ser esclarecida. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Está 
preenchendo o tempo de capitão de fragata para poder 
ser promovido a capitão de mar e guerra effectivo. 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Posso estar em 
erro, mas peço permissão para dizer que ainda não vi 
em nenhuma lei militar reputar-se a graduação como 
cousa nenhuma, como verdadeira inutilidade. 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já expliquei; 

em sentido genérico chama-se promoção, mas em 
sentido restricto, não; não dá direito à percepção do 
soldo. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – E' a única 
differença com relação a effectividade, mas goza de 
todos os mais direitos desta. E tanto é promoção real 
que, quando o official graduado é general e pede sua 
reforma, obtem-n’a, se tem os annos exigidos pela lei, 
no posto immediato com o respectivo soldo, do mesmo 
modo que se tivesse a effectividade e não a graduação 
do posto em que se achava. 

Se a graduação não fosse verdadeira promoção, 
isso se daria? Certamente não. 

A' vista do que tenho expendido, entendo que 
não preciso insistir nesta questão, a meu ver, 
completamente elucidada. 

Agora, Sr. presidente, tratarei de outro official, 
que está no mesmo caso que o Sr. Henrique Antonio 
Baptista: refiro-me ao capitão-tenente Francisco 
Leopoldo Cabral do Canto e Teive. Este official 
commandou quartos em muitos dos nossos navios, fez 
viagens à Europa como official, commandou navios no 
Rio da Prata e tendo-se dedicado especialmente ao 
estado de artilharia, escreveu o Manual do artilheiro, 
que foi adaptado para os respectivos estudos em nossa 
esquadra, além de outros trabalhos importantes, que 
muito o distinguem, e que servem na escola de 
artilharia. A' vista de suas habilitações, foi nomeado 
lente da escola prática de artilharia, e como tal esteve 
embarcado em diversos navios. No exercício daquelle 
magistério foi promovido, por merecimento, a capitão-
tenente. 

Promulgada a lei de promoções, requereu esse 
official se lhe contasse o tempo, que esteve embarcado 
na fragata Constituição. Note-se que esta fragata 
estava armada, quando alli funccionou a escola prática 
de artilharia. Nella tive a minha insígnia, quando 
commandei o 1º districto; outros também a tiveram; 
faziam-se nella as honras do porto, recebiam-se 
officiaes de todas as nações, sendo que, antes de 
promulgada a lei de promoções, foi sempre considerada 
como armada em guerra. 

A escola prática de artilharia esteve nesse navio, 
ao qual faziam-sse exercícios freqüentes. Por isso o 
capitão-tenente, a quem me refiro, dirigiu seu 
requerimento pedindo que se lhe contasse o tempo que 
estivera embarcado na fragata Constituição. O quartel-
general, depois de mencionar o tempo que elle esteve 
embarcado em differentes navios, disse: 

«...se for julgado valioso o embarque da fragata 
Constituição, contará o peticionário cinco annos, cinco 
mezes e nove dias de embarque...» 

E mais adiante: 
«...mas, se entender-se que a fragata estava em 

condições de innavegabilidade... contará o peticionário 
um anno, cinco mezes e 10 dias...» 

O que aquelle official, porém, requeria, firmava-
se no que se deu antes da lei de promoções: entretanto 
o quartel general attribuio à mesma lei effeito 
retroactivo, considerando em estado de 

innavegabilidade a fragata Constituição, circumstancia 
de que não cogitou a lei anterior. 

Depois disso, o nobre ex-ministro da marinha, o 
Sr. conselheiro Joaquim Delphino, mandou ouvir o 
conselho naval, onde o requerimento, que aliás era 
simples, esteve demorado 16 mezes. 

Na sessão de 28 de Agosto de 1875 eu tive a 
ousadia (não posso qualificar de outra maneira) de 
dizer o seguinte: 

«Sr. presidente, antes de concluir as 
observações que tinha de offerecer ao honrado 
ministro, eu pediria ainda sua opinião sobre o effeito 
retroactivo que me consta ter-se dado a lei de 
promoção na repartição de marinha, porque me parece 
que é isto contra os preceitos constitucionaes e fere 
direitos adquiridos. Ao mesmo tempo pediria ao 
honrado ministro que fizesse todo possível para que 
dous requerimentos que foram mandados pelo 
respectivo ministro da marinha ao conselho naval para 
consultar sobre o mesmo assumpto, ha mais de 16 
mezes, saiam daquella repartição.» 

Sahio afinal o requerimento do conselho naval, 
depois de decorridos 16 mezes, como já disse, com o 
parecer, de que vou lêr alguns trechos; são elles: 

«O conselho naval entende que no regímen da 
lei de promoções vigente...» 

Mas o official não requeria, fundando-se nessa 
lei. (Continuando a lêr) 

«...o tempo de serviço de que trata o supplicante, 
não póde ser contado como de embarque. O serviço de 
professor da escola prática de artilharia não é serviço 
de bordo.» 

O serviço de professor da escola da primeira 
arma necessária a bordo dos navios de guerra não é 
serviço de embarque. E isto diz o conselho naval! 
(Continuando a lêr) 

«E o próprio decreto, que estabeleceu a 
sobredita escola, e que é o de n. 278 de 1º de Maio de 
1871, declara expressamente no art. 9º, que o 
professor não pertencerá á lotação do navio. Nem 
importa saber se os navios em que taes serviços foram 
prestados, estão ou não em condições de 
navegabilidade, desde que o official, que os prestou, 
estava nesses navios, não para serviço de bordo e sim 
para o de ensino. Nestes termos consulta etc.» 

Ora, Sr. presidente, vamos vêr o que diz o 
regulamento da escola. O conselho naval exigiu-se á 
primeira parte do art. 9º e não se occupou do resto. 

Diz esse artigo (lendo): «O professor não 
pertencerá á lotação do navio-escola, nem terá a bordo 
outras obrigações além das concernentes ao ensino 
que lhe é incumbido. Seus vencimentos serão os de 
commandante de corveta em effectivo serviço. 

Sr. presidente, o autor desse regulamento está 
vivo e são; se o nobre ministro perguntar-lhe a razão 
por que redigiu assim o art. 9º, elle responderá o que 
vou dizer. 

O professor não pertence á lotação do navio-
escola por uma razão muito simples e clara: pela 
mesma razão por que não pertencem á lotação os 
estados-maiores das divisões, e eu quero ver se o 
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nobre ministro, na occasião competente, não promove 
os officiaes que dessas divisões fazem parte. 

Se o regulamento dissesse: «O professor 
pertencerá á lotação do navio», podia o commandante 
desvial-o do magistério, podia mettel-o na escala do 
serviço de bordo, no de escaleres, em summa, em 
todos os serviços do navio. 

Assim também os officiaes que fazem parte dos 
estados-maiores das divisões, como teem serviços 
especiaes e só recebem ordens dos chefes, o 
regulamento não os considerou como pertencentes á 
lotação do navio. Entretanto, Sr. presidente, já vimos 
como o quartel-general e o conselho naval interpretam 
o regulamento, embaraçando deste modo a carreira do 
official da armada, que, se quizer ser promovido, ha de 
embarcar três annos e ser preterido seis ou sete 
vezes, ou então pedir sua reforma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os lentes da 
escola de marinha estão nesse caso. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. presidente, 
deixo de tocar em uma medida, que o nobre ministro 
aponta no seu relatório, e que realmente é de 
urgência: refiro-me á necessidade de harmonisar as 
promoções da marinha com as do exército. A 
differença, que actualmente existe, parece-me um 
pouco odiosa; mas, como teremos de apresentar a 
esse respeito um projecto em separado, passo 
adiante. 

O honrado ministro creio que adoptou um 
parecer ou consulta do conselho naval, no sentido de 
que os officiaes que são nomeados para uma 
commissão e para ella seguem em um paquete ou 
transporte, só contam tempo de embarque, quando 
chegam ao seu destino. Por exemplo, o ajudante 
general tem necessidade de mandar um 1º tenente 
para o Pará; nomeia-o, requisita uma passagem em 
transporte, e esse official, durante a viagem, perde o 
tempo de embarque. Creio que esta medida traz o 
gérmen da indisciplina, porque o official, que sabe que 
perde o tempo de serviço quando o ajudante general o 
nomeia, diz: «Não quero aceitar esta commissão»; e o 
ajudante general mette-o em conselho de guerra: é a 
conseqüência da medida. 

Uma disposição tão bárbara como essa, estou 
convencido, nem na marinha turca existe. 

O SR. ZACARIAS: – Estamos mais adiantados 
nos rigores do que os turcos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na marinha 
elles estão mais adiantados. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. presidente, 
ha outro ponto também que está em relação com a lei 
das promoções. Não vou censurar; vou pedir ao 
honrado ministro que apresente alguma idéa a esse 
respeito. 

O director da repartição de hydrographia é 
commandante de um navio de guerra; este official, que 
está em serviço muito especial, que deve ser 
remunerado, entrar nas promoções etc., precisa estar 
no Rio de Janeiro; mas sahe o seu navio com o 
ajudante, que não tem nomeação de commando, e fica 
elle em terra, contando tempo de embarque. 

Pergunto: se houver um sinistro, se perder-se o navio, 
quem responde a conselho de guerra, é o ajudante 
que sahe com o navio ou o director que fica em terra? 

Isso não póde continuar assim. Dê-se a esse 
official aquillo que elle merece, mas emende-se a lei. 

Também sabemos que improvisa-se em navio 
de guerra um transporte, armando-o e pondo-lhe a 
bordo algumas praças, para que o director dos 
pharóes conte seu tempo de embarque. Acho muito 
justa a determinação; o que entendo, porém, é que a 
fórma deve desapparecer. Tanto esse official como o 
director da repartição hydrographica estão prestando 
serviços importantes; não ha dúvida que devem contar 
seu tempo para serem promovidos; mas faça-se isso 
de outra maneira. O que está acontecendo não é sério. 

Sr. presidente, eu tinha de fazer outras 
observações; mas já passou a hora e eu não quero 
cançar mais a attenção de meus nobres collegas. 
Desejava tocar em vários pontos que, se o nobre 
ministro os tomar na devida consideração, fará ao 
Estado um importante serviço nas circumstancias em 
que nos achamos, e em que devemos cuidar todos na 
verdadeira economia; mas reservo essas observações 
de amigo para quando se tratar do orçamento, se 
nessa occasião me couber a palavra. 

Tenho concluído (Muito bem.) 
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 successivamente em 2ª discussão, a 

qual ficou encerrada por falta de número para votar-se, 
as proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

N. 73, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Pinto Braga Torres, Maria Antonia Braga Torres 
e outros. 

N. 109, mandando reverter a parte que tocava 
ao menor Pedro Augusto Braga Torres, a favor das 
agraciadas D. Maria Pinto Braga Torres e Maria 
Antonia Braga Torres. 

N. 63, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Antonia de Araujo Doria. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 18: 

1ª parte até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 
das matérias, cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão do art. 1º da 
proposta do poder executivo, com as emendas da 
câmara dos Srs. deputados e da commissão de 
marinha e guerra do Senado, fixando a força naval 
para o anno financeiro de 1877 – 1878. 

2ª parte ás 2 1/2 horas ou antes. – 2ª discussão 
das proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 
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N. 71, approvando a pensão concedida a D. 

Adelaide Olympia de Moura Câmara. 
N. 96, concedendo dispensa ao estudante 

Francisco Conegundes Vieira Dias. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 
56ª SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1877 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
Sumario – Expediente. – Parecer da commissão 

de emprezas privilegiadas. – Observação do Sr. Dias 
de Carvalho. – Ordem do Dia. – Pensões. – Votação. – 
Força naval. – Artigo additivo do Sr. Barão da Laguna. 
– Discurso do Sr. Pereira Franco (Ministro da Marinha). 
– Subemenda da commissão de marinha e guerra. – 
Pensão. – Dispensa a estudante. 

 
Ás 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Luiz Carlos, 
Visconde de Abaeté, Diniz, Vieira da Silva, Correia, 
Chichorro, Paranaguá, Visconde de Muritiba, Mendes 
de Almeida, Ribeiro da Luz, Teixeira Junior, Barros 
Barreto, Diogo Velho, Barão de Pirapama, Barão da 
Laguna, Duque de Caxias, Figueira de Mello, Silveira 
Lobo, Nunes Gonçalves, Leitão da Cunha, Jaguaribe, 
Barão de Maroim, João Alfredo, Barão de Camargos e 
Jobim. 

Compareceram depois os Srs. Cruz Machado, 
Visconde do Rio Grande, Zacarias, Marquez de S. 
Vicente, Visconde de Caravellas, Uchôa Cavalcanti, 
Conde de Baependy, Fernandes da Cunha, Silveira da 
Motta, Cunha e Figueiredo, Sinimbú e Saraiva. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Paes de 
Mendonça, Visconde do Rio Branco, Antão, Godoy, 
Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, Visconde do 
Bom Retiro, Visconde de Nitherohy e Fausto de 
Aguiar. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 16 do corrente mez do ministério da 

agricultura, commercio e obras públicas, remettendo, 
em satisfação ao do Senado de 7, cópia da 
representação de diversos negociantes nacionaes e 
estrangeiros da cidade de Antonina sobre o 
melhoramento do respectivo porto. – A quem fez a 
requisição. 

Foi lido e posto em discussão o requerimento 
offerecido no seguinte 

 
PARECER DA COMMISSÃO DE EMPREZAS 

PRIVILEGIADAS 
 
A commissão de emprezas privilegiadas e obras 

públicas examinou a proposição n. 107 de 1 de Maio 
corrente, em que a câmara dos Srs. deputados 
approva, na parte que depende do poder legislativo, o 
contrato celebrado entre o governo imperial e o Dr. 
Paulino Franklin do Amaral, hoje Barão de Canindé, 
em data de 3 de Fevereiro próximo passado, para o 
alargamento e prolongamento da rua de Gonçalves 
Dias; e posto que esteja a commissão convencida de 
que a utilidade pública de semelhante empreza é 
manifesta e incontestável, visto que tem por fim 
principal melhorar a salubridade pública da capital do 
Império, todavia, attendendo a que convém comparar 
as vantagens que devem resultar do contrato referido 
com a situação financeira do paiz, uma vez que tem o 
governo de concorrer com meios pecuniários para 
semelhante melhoramento, e não devendo este exame 
ser feito por esta commissão e sim pela de orçamento, 
que é para isso a competente, é de parecer: 

Que seja consultada a commissão de 
orçamento a respeito da proposição que tem de ser 
discutida. 

Paço do Senado, em 17 de Maio de 1877. – 
Frederico de Almeida e Albuquerque. – José Antonio 
Saraiva. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
pedi a palavra só para fazer uma observação. 

Não me opponho a que se remetta á 
commissão de orçamento a proposição relativa ao 
alargamento de rua de Gonçalves Dias, ou a qualquer 
das commissões que pareça conveniente á commissão 
de emprezas privilegiadas. Entendo, porém, que devo 
fazer uma defesa á primeira remessa. 

Quando se leu o officio da câmara dos 
deputados remettendo o projecto, a mesa entendeu 
que elle devia ser enviado á commissão de emprezas 
privilegiadas, porque era competente para examinar se 
a obra de que se tratava, era ou não conveniente, se o 
Estado deve ou não fazer sacrifícios que ella exige. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado; e estes 
negócios teem sido sempre remettidos á commissão 
de emprezas privilegiadas. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Que fosse 
conveniente ouvir também a commissão de orçamento, 
não nego; mas a remessa principal devia ser feita á 
commissão de emprezas privilegiadas. Portanto, 
afastando da mesa a censura que póde resultar das 
palavras que se encontram no parecer, dizendo que 
esta proposição devia ser enviada á commissão de 
orçamento e não á de emprezas privilegiadas, creio ter 
cumprido o dever de membro da mesa, mostrando que 
nem ella foi indiscreta, quando fez a remessa, nem o 
Senado procedeu inconvenientemente, quando 
approvou essa direcção. 

Posto a votos, foi approvado. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Votaram-se successivamente em 2ª discussão e 

foram approvadas para passar á 3ª as proposições da 
câmara dos deputados do corrente anno: 

N. 73, approvando a pensão concedida a D. Maria 
Pinto Braga Torres, Maria Antonia Braga Torres e outros. 

N. 109, mandando reverter a parte que tocava ao 
menor Pedro Augusto Braga Torres a favor das 
agraciadas D. Maria Pinto Braga Torres e Maria Antonia 
Braga Torres. 

N. 63, approvando a pensão concedida a D. Maria 
Antonia de Araujo Doria. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Barão da Laguna, Ribeiro da Luz e 
Jaguaribe, e sendo o mesmo Sr. introduzido no salão, 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta 

do poder executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

Foi lido, apoiado e ficou sobre a mesa para ser 
discutido opportunamente o seguinte 

 
ARTIGO ADDITIVO 

 
Fica o governo autorizado a mandar contar ao 

capitão-tenente Francisco Leopoldo Cabral do Canto 
Teive o tempo em que esteve embarcado na fragata 
Constituição como lente da escola pratica de artilharia, 
para os effeitos da lei de promoções. – S. R. – Barão da 
Laguna. 

O SR. PEREIRA FRANCO (Ministro da Marinha): 
– Sr. presidente, vou usar da palavra que acaba de me 
ser concedida, para tomar em consideração os discursos 
proferidos nas antecedentes sessões pelos nobres 
senadores pela Bahia, Paraná e Santa Catharina, 
explicando os actos e os factos em que SS. Exs. tocaram, 
e prestando as informações que me foram exigidas. 

Notou o honrado senador pela Bahia, que eu 
houvesse aceitado na câmara dos Srs. deputados um 
artigo additivo á proposta de lei que se discute, e nesta 
câmara tivesse concordado com a commissão de marinha 
e guerra em separal-o. 

Não precisarei recordar ao Senado que na Câmara 
dos Srs. deputados foram apresentados, em grande 
número, emendas e artigos additivos a esta proposta. 

Taes emendas e artigos additivos importavam 
autorizações para se alterar em grande parte a 
organização da repartição da marinha. 

E qual foi o meu procedimento naquella câmara? 
Entendi que não era logar próprio a proposta de 

lei de força naval para se entrar na investigação de 
serviços que não são comprehendidos nesta proposta; 
por isso fui de parecer, abraçado pela mesma câmara, 
que esses artigos additivos e emendas fossem enviados á 
commissão de marinha e guerra para emittir parecer 
opportunamente. 

Entretanto, vendo que a idéa por mim exposta no 
meu relatório acerca da conveniência de se alterar a 
disposição da lei de promoções, que estabelece que estas 
só se façam no fim de cada anno, era geralmente 
abraçada naquella câmara, a ponto de membros da 
maioria e da minoria offerecerem emenda neste sentido, 
convim em aceitar o artigo additivo apresentado pela 
commissão de marinha e guerra daquella câmara, que foi 
quasi unanimemente approvado. 

Esta disposição, por sua natureza, é muito 
simples; tem apenas por fim dar aos officiaes o direito á 
promoção ao posto immediato, desde que haja vaga. Isto 
não é novo na nossa legislação; já assim acontecia 
anteriormente na marinha, e é o que se pratica 
actualmente no exército. 

Mas, Sr. presidente, no Senado a commissão de 
marinha e guerra entendeu que muito mais conveniente 
era estabelecer um debate especial acerca desta matéria, 
e por isso propoz que o artigo additivo, que trata da época 
das promoções, fosse separado para constituir um 
projecto especial. Vendo eu que isto não importava a 
rejeição da idéa, mas apenas uma questão de formula, 
não tive dúvida em assentir a isso, certo de que o Senado 
tratará opportunamente de prover esta necessidade. 

Por esta occasião, Sr. presidente, devo emittir 
minha opinião a respeito das outras emendas offerecidas 
pela commissão de marinha e guerra. Nada tenho que 
oppor a essas emendas, porque, como bem ponderou o 
honrado senador, a quem me estou referindo, ellas não 
teem outro fim senão tornar mais claras diversas 
disposições da proposta. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' certo, Sr. 

presidente, que a redacção dada pelo governo e 
approvada na câmara dos Srs. deputados, se fosse aceita 
pelo Senado, não produziria inconveniente algum, porque 
é idêntica á das leis que teem regido a matéria ha mais de 
20 annos, e nunca houve abuso da parte do governo; 
entretanto, não desconheço que em qualquer lei, e muito 
mais em uma lei de força pública, toda a clareza é pouca, 
porque não se deve dar ao governo senão aquillo que 
restrictamente fôr reclamado pelas necessidades do 
serviço público. 

Mas eu desejaria que a illustrada commissão de 
marinha e guerra me esclarecesse a respeito de uma 
pequena dúvida, em que me acho, quanto á redacção da 
emenda substitutiva do art. 2º da proposta. 

Diz essa emenda: «Para preencher a força 
decretada, proceder-se-ha na fórma da lei de 26 de 
Setembro de 1874, ficando o governo autorizado a 
conceder prêmio e gratificações aos voluntários e 
engajados; e em circumstancias extraordinárias a 
contratar marinheiros nacionaes e estrangeiros.» 

Até certo ponto comprehendo a razão da emenda, 
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porque, tendo desapparecido, pela proposta, a 
marinhagem que até agora era recrutada para o 
serviço da armada, passando a força que tem de 
embarcar a ser preenchida exclusivamente com as 
praças dos dous corpos da marinha, o de imperiaes 
marinheiros e o batalhão naval, que poderão fornecer 
o número, que ficará reduzido, de praças embarcadas, 
não haverá necessidade de proceder-se ao 
recrutamento. Mas desejava que a commissão me 
informasse se acaso, por esta disposição, o governo, 
sem haver qualquer declaração quanto á repartição da 
marinha, fica habilitado a dar aos voluntários e 
engajados o mesmo prêmio que teem os voluntários e 
engajados no exército, porque, a não se proceder por 
este modo, seguramente o ministério da marinha ver-
se-ha embaraçado. 

O SR. CORREIA: – E’ precisa a declaração. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...porque, 

pelo decreto n. 1,591 de 14 de Abril de 1855, que 
manda observar as instrucções por que deve ser feito 
o alistamento de voluntários e recrutas para o serviço 
da armada, decreto que está ainda hoje em vigor e 
pelo qual se regula esse serviço, marca-se para os 
voluntários destinados ao batalhão naval a quantia de 
150$ e para os imperiaes marinheiros 100$, se forem 
marinheiros, e 60$, se forem grumetes. 

Ora, desde que o governo para obter as praças 
necessárias para completar a força naval, que está 
autorizado a manter, não puder conceder senão os 
prêmios a que alludi, poderá acontecer que nenhum 
voluntário se apresente para o serviço da marinha, o 
que já hoje se observa. Ao passo que as fileiras do 
exército estão completas, apparecendo voluntários em 
maior número do que é preciso, na marinha dá-se 
justamente o contrário. Não posso attribuir isto senão á 
menor gratificação que se dá ao voluntário da marinha, 
e sendo o serviço deste muito mais árduo e penoso do 
que o do exército, seguramente nenhum homem de 
bom senso irá alistar-se na armada de preferência ao 
exército. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Faço justiça 

ás intenções da commissão; mas pedir-lhe ia que 
apresentasse a este respeito uma medida, que 
removesse embaraços e difficuldades que se podem 
remediar. 

O SR. JUNQUEIRA: – Já tínhamos intenção de 
mandar uma subemenda equiparando os prêmios e 
gratificações. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Disse o 
honrado senador a quem me estou referindo, que as 
emendas approvadas na câmara dos deputados e 
aceitas pela commissão do Senado envolviam uma 
reducção de força quasi nominal. 

Peço licença á S. Ex. para dizer-lhe que essa 
reducção não pôde ser assim considerada; sel-o-ia, se 
acaso o governo não tivesse ficado despojado da 
faculdade, que tinha pela proposta, de completar os 
corpos, não se contentando com o seu effectivo actual. 
Desde, porém, que, na câmara dos deputados, 

foram reduzidos o corpo de imperiaes marinheiros, as 
companhias de aprendizes marinheiros e o batalhão 
naval (este á metade), evidentemente tem de 
desapparecer do orçamento a verba correspondente 
ás praças que são supprimidas. Até agora não 
acontecia assim; calculava-se a quantia a despender 
com o estado completo dos corpos e, por conseguinte, 
não se podia cortar do orçamento a verba 
correspondente ás praças que faltavam nos corpos; 
mas presentemente só é autorizada a despeza 
necessária para o effectivo, pois á vista das reducções 
este estado corresponderá sem dúvida ao completo. 

Logo, o effeito financeiro da medida não é 
nominal. 

Já na outra câmara disse emquanto montava 
essa reducção; mas um honrado deputado, que fallou 
depois do último discurso que alli proferi, contestou os 
dados de que me tinha servido. Entretanto, devo 
informar que esses dados me foram fornecidos pela 
repartição competente, a contadoria, onde mandei 
fazer o cálculo. 

Por elle se vê que, diminuindo-se, não duzentas 
e setenta e tantas praças de marinhagem, como disse 
o honrado senador, porque, na data em que as 
emendas foram apresentadas na câmara, a 
marinhagem já estava reduzida a 244, essa reducção 
orça por 19:469$250; as 500 praças de pret dos 
corpos de marinha que deixam de embarcar produzem 
uma economia de 94:538$310; as 310 praças dos 
corpos de imperiaes marinheiros 64:444$; 1,600 
praças das companhias de aprendizes marinheiros 
291:200$; 750 praças do batalhão naval, 136:875$. 

Importam todas estas parcellas em 
606:522$560. 

Porém, na tabella n. 10, relativa ao corpo de 
imperiaes marinheiros, tinha se já abatido no 
orçamento 273:177$100, porque nem o corpo de 
imperiaes marinheiros nem as companhias estavam 
completas. Por conseguinte, o abatimento real (real, 
tomado no sentido das emendas), que vae apparecer 
no orçamento, será de 333:345$460. 

Segundo o meu modo de pensar e de todos os 
que encararem o assumpto devidamente, será o 
abatimento de seiscentos e tantos contos, porque a 
reducção feita já, no orçamento na tabella n. 10, não 
podia ser sustentada, desde que apparecesse maior 
número de praças para os differentes corpos ou para 
as companhias, e o governo, tendo a faculdade 
necessária, entendesse dever completal-os, fazendo a 
despeza, podendo abrir um crédito supplementar para 
esse fim. Presentemente, porem, não se póde dar isso, 
porque deduzio se o número de praças dos differentes 
corpos e companhias e o governo fica sem a faculdade 
de augmentar a verba votada, que pouco mais ou 
menos é indispensável para o effectivo da força actual. 

O honrado senador, depois de me ter dirigido 
algumas palavras de animação, que cordialmente lhe 
agradeço, observou que a minha administração não 
era tão escoimada de erros, que não me tivesse visto 
na necessidade de fallar largamente na câmara dos 
Srs. deputados. 

S. Ex., propondo-se a demonstrar esta sua 
proposição, analysou alguns actos meus; mas, por 
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felicidade minha, na maior parte dos casos não achou 
que censurar, e apenas notou que eu tivesse usado de 
expressões que não mereciam sua approvação. 

S. Ex. fez-me o favor de declarar que tinha sido 
meu mestre. Lembro-me ainda com saudade dos 
tempos em que ouvia as sabias lições do nobre 
senador, e ainda hoje, na posição em que me acho, 
estou prompto a aceital-as. Mas permitta S. Ex. que eu 
busque demonstrar-lhe que não teve razão em não 
querer fazer-me justiça completa. 

Tratando, por exemplo, do concerto da machina 
de um de nossos navios, serviço encommendado á 
indústria particular, porque havia necessidade de 
presteza e o arsenal estava sobrecarregado com outras 
obras, S. Ex. notou que eu, tendo ajustado o concerto 
por um certo preço, tivesse, depois de quasi prompta a 
obra, me mostrado indisposto contra o contratante, 
declarando que desprezaria qualquer reclamação da 
parte delle, exprimindo-me nos seguintes termos: 
«Escusa vir com sua reclamação, porque perde o seu 
tempo.» 

O nobre senador fez grande cabedal deste meu 
modo de exprimir-me; mas peço licença a S. Ex. para 
informar-lhe que esse indíviduo me appareceu por 
vezes, quando pretendia fazer o contrato, e que, em 
todas essas occasiões, eu lhe advertia que fizesse seus 
cálculos em regra, porque era condição essencial em 
todos os contratos que se fizessem na repartição da 
marinha, durante a minha administração; não serem 
admittidas reclamações. Esse contratador teve o tempo 
que lhe approuve para fazer os seus cálculos; 
apresentou a proposta definitiva para a obra; aceitei-a e 
mandei que a contadoria formulasse o contrato, sendo 
uma das cláusulas não admittir-se reclamação alguma. 

O que ha de extraordinário em fazer eu a 
declaração a que alludio o honrado senador desde que 
esse contratador revelou a intenção de fazer uma 
reclamação? Isto estava subentendido. E’ verdade que 
podia ter deixado de dizel-o, mas eu pecco por 
franqueza, e ás vezes por singeleza ou ingenuidade 
mesmo, não duvido, porque isto é próprio do meu 
caracter, e eu não o posso modificar. 

O mesmo se dá a respeito da obra contratada 
em Montevidéo para o encouraçado Mariz e Barros. 

Confesso ao honrado senador que fiquei muito 
contrariado ao saber que era inevitável fazer-se uma 
obra alli, pois, não contando eu com ella, seria assim 
desequilibrado o meu orçamento, tanto mais que eu 
esperava mandal-a fazer pouco a pouco no arsenal da 
Côrte. 

Entretanto fiz ao commandante da força em 
Montevideo a mesma recommendação quando á não 
aceitação de reclamações. Aquelle commandante, 
dando-me parte do andamento e da perfeição com que 
estava sendo feita a obra, informou-me ao mesmo 
tempo de que, em conversa que o contratador tivera 
com elle, lhe fizera ver – que era inevitável uma 
reclamação. Respondi-lhe, muito naturalmente, que 
dissesse ao contratador que também não devia pensar 
em tal reclamação. A prevalecer este systema, melhor 
seria que não se fizessem contratos por preços fixos e 
que se mandassem fazer 

as obras por pessoas de boa fé e depois se avaliasse o 
preço dellas. Desde que, porém, a obra é orçada e 
convém ao contratador fazel-a, é preciso que elle se 
sujeite a ganhar ou a perder, no caso de ter errado em 
seus cálculos. De outra maneira é muito difficil manter a 
moralidade na administração. Isto, porém, não quer 
dizer que estes contratadores não se apresentem... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está cahindo na 
razão. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor; 
estou dizendo que o governo deve fazer toda a 
diligência para fiscalizar o dispêndio dos dinheiros 
públicos, o que não importa prejudicarem-se os 
particulares, uma vez provada evidentemente, não digo 
qualquer perda, porém uma lesão enorme. 

O honrado senador vê bem que, a vingar a 
theoria que manifestou ante-hontem em aparte, não 
haverá contrato sustentável. O governo não impede que 
as reclamações appareçam, mas o que deve fazer, 
quasi que invariavelmente, é não attendel-as, o que não 
exclue as excepções, quando forem claramente 
demonstradas as razões, que assistem aos 
interessados. 

Por essa occasião, o honrado senador repetiu 
aqui uma expressão de que eu me servira na câmara 
dos Srs. deputados, tratando deste assumpto, isto é, 
que eu declarara que era inexorável, apezar do meu 
gênio bondoso. 

A quem não leu ou não assistiu a discussão 
havida na câmara dos deputados parecerá que eu quiz 
fazer praça do meu bom gênio, exprimindo-me daquelle 
modo. 

Mas quem acompanhou aquella discussão ha de 
recordar-se de que eu era constantemente accusado 
por praticar certos actos, guiado unicamente pela minha 
benevolência e pelo meu gênio brando. 

Sendo assim, tendo eu de responder a um 
illustre deputado e justificar que nem as obras 
contratadas aqui para uma machina, nem as ajustadas 
em Montevidéo o tinham sido pelo preço exagerado, 
que informaram áquelle illustre deputado, foi-me 
necessário declarar que já tinham apparecido idéas de 
reclamações, as quaes eu tinha procurado cortar, 
declarando que os contratadores perdiam o seu tempo, 
apezar de meu gênio bondoso, alludindo ás expressões 
de que todos os dias usavam os deputados da 
opposição, sobretudo o Sr. conselheiro Affonso Celso, 
que constantemente dizia: 

«Isto tudo é pelo seu gênio bondoso.» 
Fique, pois, o Senado convencido de que eu não 

quiz, usando daquella expressão, fazer praça de uma 
qualidade, que não sei se tenho. 

O SR. ZACARIAS: – Tem. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas, como 

quer que seja, eu não estou acostumado a fazer alarde 
de minhas qualidades, deixo que os outros me julguem 
pelos meus actos, e sujeito-me ao juízo dos que me 
conhecem. 

Entretanto, Sr. presidente, não repillo o 
qualificativo, porque prefiro ser tido antes por um 
homem bondoso do que por malévolo ou maldoso, 
porque a bondade não exclue a justiça; e desde que 
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eu possa conciliar estas duas qualidades, parece-me 
que fico melhor com a minha consciência. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Como tem conciliado 
sempre. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Passou 
depois o honrado senador a tratar da construcção, que 
mandei fazer, de uma canhoneira na Ponta da Arêa. 
Disse que nada tinha a notar contra a deliberação do 
governo, pois nada mais natural do que mandar-se 
fazer um navio desde que se reconhecia que era 
necessário para o serviço; porém o que censurava era 
não ter havido iniciativa da parte do governo, que 
cumpria a este, logo que se convencesse desta 
necessidade, chamar os profissionaes, que teem á sua 
disposição, mandar planejar e orçar a obra; e, quando 
esta não pudesse ser feita no arsenal, abrir 
concurrencia ou mesmo contratal-a com aquelle 
estabelecimento, mas que assim não procedi, 
porquanto a obra me foi suggerida pela administração 
da Ponta da Arêa. 

S. Ex. serviu-se para fazer esta affirmação do 
trecho de um discurso, que proferi na câmara dos Srs. 
deputados. Mas, se S. Ex. tivesse lido até o fim esse 
tópico, teria visto que o que me foi suggerido, foi, não 
simplesmente a construcção de um navio, mas também 
a aceitação por parte da companhia das madeiras que 
o governo tinha disponíveis e não se achavam 
convenientemente conservadas. 

Não me lembrei de que um estabelecimento 
particular se quizesse encarregar de uma obra, 
recebendo do governo madeiras já compradas e pelo 
preço da compra. Isto, effectivamente, foi offerecido 
pela Companhia da Ponta da Arêa. Então mandei que 
fizesse a proposta. 

Prescindindo de pormenores, direi apenas que 
afinal foi o governo quem mandou planejar o navio que 
se havia de fazer, não aceitando indicações da 
companhia Esse navio é uma canhoneira das mesmas 
dimensões de outra, que se está construindo no arsenal 
pelo systema Trajano; ordenei que se fizesse pelo 
systema ordinário para comparar os dous navios, visto 
que no Brasil não se tem feito ainda esta experiência 
senão dentro do porto; barra fóra, não, ao menos que 
me conste. 

Portanto, a obra foi planejada e orçada pelos 
auxiliares do ministério da marinha. E’ assim que tendo 
o director das construcções navaes orçado a obra em 
setecentos e quarenta e tantos contos, eu vim ajustal-a 
por 740:000$, ao passo que a Companhia da Ponta da 
Arêa pedia mais de 800:000$. 

Mas S. Ex. descobriu nas expressões de que me 
servi uma censura aos meus antecessores, porque 
revelei o facto de termos muitas madeiras a se 
deteriorarem. 

Sr. presidente, não faço, nem fiz censura aos 
meus antecessores; referi um facto existente, que os 
meus antecessores assignalariam também, se 
estivessem nas mesmas circumstancias. Eu mesmo 
não duvidarei declarar qualquer facto occorrido em 
minha administração, que exija qualquer providência a 
bem do Estado. O fato é que em virtude dos contratos 
anteriores e da impossibilidade que tem havido de se 
fazerem depósitos em que sejam bem 

accommodadas as madeiras, ficam ellas ao tempo, 
como acontece ha muitos annos, e póde-se dizer desde 
que o arsenal existe. Quando as construcções estão em 
grande actividade ou os fornecedores são um pouco 
morosos, a quantidade de madeira não avulta; mas o 
contrário acontece quando se dão circumstancias 
oppostas. 

Entretanto, os meus antecessores, sobretudo o 
que immediatamente me precedeu, applicou sua 
attenção a este assumpto e tratou de fazer os 
armazéns; mas faltaram-lhe meios para isso, e com 
igual obstáculo tenho eu lutado. 

Mas lembrei-me de aproveitar parte das 
madeiras que não podem ter mais applicação, por 
deterioradas, ao seu fim especial e para que foram 
compradas, e construir vastos armazéns em que as 
outras possam ser melhor accommodadas. Alguns 
destes armazéns estão promptos, e continúa-se a 
trabalhar em outros. 

Não deixou o nobre senador de notar que eu, ao 
passo que julgava haver grande quantidade de 
madeiras que convém aproveitar para se não 
deteriorarem, tivesse acceitado cinco das vinte e tantas 
propostas, que me foram presentes. 

Já explique na outra câmara a razão do meu 
procedimento. Não se tratava de adquirir madeiras das 
qualidades que já tínhamos. 

As encommendas anteriores não tinham 
comprehendido todas as madeiras de que o arsenal 
póde precisar; contrataram-se madeiras de certas 
qualidades em maior porção, de outras em menor. Não 
foi prevista a proporção, nem era possível fazel-a 
exactamente; de modo que tem acontecido que, de 
certa qualidade de madeira, sinta-se falta absoluta. 

Nestas circumstancias, á vista de reclamações 
das repartições competentes, fiz alguns modestos 
contratos, que em pouco podem avultar. 

Um delles é para a província da Bahia, porque, 
tendo-se mandado construir alli, ha cerca de três annos, 
duas canhoneiras, só ha oito ou dez mezes a quilha de 
uma foi posta no estaleiro. Para o prosseguimento das 
obras era mister comprar algumas madeiras: foi o que 
fiz. 

Mas o nobre senador disse que, não estando 
inventariadas as madeiras, tanto que eu reconheci a 
necessidade de mandal-as inventariar, não me era lícito 
saber quaes as que faltavam para contratal-as. 

O nobre senador sabe que o inventário de 
objectos de tão difficil remoção consome muito tempo, e 
que as obras não devem estar paradas até se verificar 
quaes as madeiras existentes no arsenal. 

Portanto, Sr. presidente, creio que neste ponto 
não errei. 

Continuando a tratar do contrato que eu fiz com a 
Ponta da Arêa, S. Ex. censurou que o celebrasse com 
um devedor da fazer pública por grandes quantias. S. 
Ex. deve saber que a Ponta da Arêa não pertence a 
esse cidadão, o qual apenas é presidente de uma 
companhia, á qual pertence o estabelecimento Nunca 
tratei com esse cidadão, a não ser ultimamente, depois 
que chegou do Rio da Prata. A proposta foi firmada pelo 
director do estabelecimento o Sr. engenheiro Francisco 
Pereira Passos, com quem conferenciei. Quando 
chegou 
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o presidente da companhia, já o contrato estava 
ajustado, e parece que não era da sua competência 
tratar disso. 

Não me parecia, Sr. presidente, que eu me 
devesse recusar a entrar em ajuste com aquelle 
cidadão pela circumstancia alludida, quando é certo que 
o estabelecimento de que se trata já tem prestado 
grandes serviços ao Estado, e durante a guerra foi 
poderoso auxiliar do arsenal de marinha, havendo em 
épocas anteriores construído muitos navios. 

Creio mesmo que pouco faltará para chegar a 
uma centena o número dos navios que alli teem sido 
construídos; são pelo menos 60 ou 70. 

UMA VOZ: – Para a marinha de guerra? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor; 

refiro-me em geral ás construcções que alli teem sido 
feitas. Uma dellas, realizada ha mais de 20 annos, foi a 
do vapor Paraense, que ainda hoje mostra a perfeição 
com que as obras alli são concluídas. Quem visitar 
aquelle estabelecimento, ha de ver que é um dos que 
fazem honra ao paiz. E quando o governo podia 
aproveitar madeiras que se estavam perdendo, e, por 
outro lado, precisava de navios, por que não havia de 
prestar um auxílio áquella companhia brasileira? 

Assim o fez e com condições módicas, porque 
contratei a obra para ser paga em 30 mezes, dividindo-
se os pagamentos por prestações mensaes com a 
cláusula de se ir deduzindo o custo das madeiras que 
fossem sendo recebidas pela companhia, de modo que, 
se o governo puder dispôr de madeira sufficiente para 
se fazer toda a obra, o desembolso virá a ser, 
comparativamente fallando, muito pequeno. 

Julgo vir a propósito informar o Senado de uma 
circumstancia. No contrato estabeleceu-se que as 
repartições de marinha teriam 30 dias para verem 
quaes as madeiras de que podiam dispor para aquella 
construcção, á vista do pedido que teria de ser feito 
pela companhia; depois ficaria ao contratador marcado 
o prazo de dous mezes para receber as madeiras, e 
ainda durante este tempo teria o governo o direito de 
fornecer essas madeiras, porém, se as não entregasse 
no prazo, não poderia dahi por diante fazel-o, porque 
esta estipulação tinha por fim habilitar a companhia a 
procurar madeiras em outra parte para que a obra não 
soffra demora e não ficar o contratante sujeito ás multas 
a que é obrigado, se exceder o tempo marcado no 
contrato. Pois bem, senhores, a companhia não tem 
olhado para esses termos do contrato; ainda hoje, 
sendo decorridos muito mais de três mezes depois da 
terminação daquelle prazo, ella aceita as madeiras que 
vão apparecendo. Á proporção que se desarrumam os 
armazéns para o inventário, que se está fazendo, vão 
apparecendo madeiras, que se remettem á companhia. 
Por conseguinte, Sr. presidente, até o presente esta 
tem procedido com zelo, sem mostrar querer 
prevalecer-se de qualquer circumstancia para 
augmentar seu lucro. 

Mas o honrado senador perguntou-me se era 
exacto que se estava fazendo um encontro. 

O SR. ZACARIAS: – Se havia disposição de 
fazer com esse vapor o mesmo que se fez com outras 
obras. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não ha a 
menor cousa nesse sentido; tanto assim que informarei 
ao honrado senador que, ainda ha pouco tempo, a 
companhia requereu-me o pagamento de parte das 
prestações vencidas (apezar de ter ella o direito de 
recebel-as mensalmente, não o tem feito), para enviar 
para a Europa essa quantia por conta da encommenda 
que fez de uma machina igual á da Parnahyba, isto é, 
da mesma força, construída pelo mesmo fabricante, 
afim de que possa o navio ficar inteiramente igual 
áquella canhoneira, diversificando apenas no systema. 

O SR. ZACARIAS: – Então não se deduz nada 
para as cambiaes? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor; 
e creio mesmo que a companhia não tem nada com 
isso. 

O SR. ZACARIAS: – Então não tinha nada 
também com as outras obras, parte de cuja importância 
foi dada para indemnização da dívida do Sr. Mauá 
contrahida em Santos: entretanto a companhia pagou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual 
companhia? 

O SR. ZACARIAS: – A Companhia da Ponta 
d’Arêa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ cousa que 
não existe, é uma mystificação. 

O SR. ZACARIAS: – As explicações do nobre 
ministro não me satisfazem: voltarei ao assumpto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Como o 
honrado senador quizer. Demorei-me bastante neste 
ponto, explicando tudo quanto aconteceu entre a 
companhia e o governo. 

O SR. ZACARIAS: – Separando a companhia do 
presidente, quando ella pagou a dívida, que este 
contrahio em Santos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já declarei 
que expedi aviso ao thesouro, solicitando que 
mandasse entregar ao presidente da companhia a 
importância de parte das prestações vencidas para ser 
enviada para Europa, afim de se pagar a machina 
encommendada para aquelle vapor, e assim vê o nobre 
senador que o dinheiro não tem a applicação a que S. 
Ex. se refere. 

O SR. ZACARIAS: – Bem; não se estende o 
methodo à dívida das cambiaes. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – No contrato 
celebrado não ha uma só palavra a esse respeito. 

O SR. ZACARIAS: – Não é pela razão de ser 
presidente da companhia; isto explica a rama e não o 
fundo. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Notou o 
honrado senador que eu me exprimisse pelo modo por 
que o fiz na câmara dos Srs. deputados, a respeito do 
brigue-barca que mandei comprar para substituir a 
barca-pharol do Pará, emquanto esta se concertava. 
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Entende S. Ex. que commetti uma falta por haver em 
um momento de expansão, á vista de apartes que me 
davam, declarado que, não obstante valer o brigue-
barca 35:000$, tinha-o comprado por 28:000$000. 

Se o honrado senador deseja que eu retire 
aquella expressão... 

O SR. ZACARIAS: – Não. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...eu o farei 

com muita boa vontade. Mas, em todo o caso, o nobre 
senador não censurou o meu procedimento, mas as 
minhas palavras ditas em um momento de expansão, á 
vista dos apartes que se me davam, e da insistência 
com que se dizia que era melhor que eu tivesse 
mandado construir o navio do que realizado aquella 
compra, e quando, por outro lado, se me dizia que 
mandasse um dos muitos navios que se acham aqui no 
porto, sem terem emprego. Debalde perguntei que 
navio era este; nunca m’o apontaram. Então, querendo 
demonstrar que neste assumpto não tinha malbaratado 
os dinheiros públicos, julguei conveniente dizer que o 
navio valia mais do que a quantia que dei, a juízo dos 
profissionaes do arsenal de marinha. 

O SR. ZACARIAS: – Acautele-se V. Ex. com 
italianos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tomarei o 
conselho de V. Ex. 

O SR. ZACARIAS: – Leia as obras de Machiavel 
e verá. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – V. Ex. me 
releve tocar neste ponto; mas vejo-me na necessidade 
de ir tratando destes assumptos, apezar de não terem 
grande importância; faço-o em respeito ao honrado 
senador. Desde que S. Ex. julgou dever tratar delles no 
seu discurso, eu, que fui increpado, devo também, em 
attenção a S. Ex., dar as razões em que baseei o meu 
procedimento ou minhas expressões. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. supprio 
uma das necessidades mais urgentes de administração 
da marinha com a acquisição daquelle navio. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Barca-pharol. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Passando a 

tratar do meu procedimento para com o ex-
commandante do monitor Javary, o Sr. capitão de 
fragata José Marques Guimarães, S. Ex. fez grande 
cabedal das palavras de que me servira na câmara dos 
Srs. deputados, descrevendo o modo por que recebi 
aquelle official quando se me apresentou, depois da 
demissão que por mim lhe fora dada. Na verdade, Sr. 
presidente, se os factos a que o nobre senador alludio 
já então fossem por mim sabidos, não deveria eu ter 
recebido o Sr. Marques Guimarães pelo modo por que 
o fiz. Mas devo informar a S. Ex. de que, quando este 
official aqui chegou, os factos que hontem foram 
expostos pelo honrado senador pela província de 
Minas-Geraes... 

O SR. ZACARIAS: – E muito bem. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...eram 
inteiramente desconhecidos do governo, que ignorava 
haver o mesmo official faltado ao cumprimento das 
obrigações que lhe impunha a sua posição de fiscal da 
construcção do Javary. Não encontrei entre os papéis 
que me foram presentes, nem recebi da commissão 
brasileira communicação alguma que me denunciasse 
os factos que depois chegaram ao conhecimento do 
governo. 

O Sr. Marques Guimarães foi demittido em razão 
de ter feito duas arribadas e por haver na segunda, em 
Brest, declarado que o navio era innavegavel por ser 
ingovernável, por não ter dous lemes. 

Immediatamente que recebi o telegramma que 
continha esta opinião, mandei nomear uma commissão 
para dar parecer sobre o que dizia o Sr. Marques 
Guimarães, fazendo no navio as necessárias 
experiências. Esta commissão foi composta dos 
membros da commissão brasileira, do Sr. capitão de 
mar e guerra Silveira da Motta, de um engenheiro da 
marinha de guerra franceza e de um engenheiro da 
Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée. 
Tinha nomeado também o Sr. constructor naval Trajano 
Augusto de Carvalho; mas este senhor escusou-se da 
commissão. 

Esta commissão examinou o navio durante dous 
dias fóra do porto de Brest e declarou que o navio era 
igual ao Solimões e, assim como este tinha feito a 
travessia para o Brasil, o Javary podia fazel-a também. 
Reconheceu, entretanto, que, não sendo taes navios 
feitos para a longa travessia do oceano, mas para 
operarem em portos ou rios, em condições 
desfavoráveis de tempo, elle não podia governar bem 
no alto mar. 

Ao passo que recebia este parecer unânime da 
commissão de seis profissionaes, um dos quaes é um 
digno official da nossa armada, insuspeito, pois não 
tivera parte alguma na construcção dos monitores, 
chegava-me ás mãos um protesto do Sr. Guimarães 
contra o juízo daquella commissão. De modo que o Sr. 
Guimarães entendia que a sua opinião devia prevalecer 
sobre a da commissão brasileira, que tinha delineado o 
navio e fiscalisado sua construcção, e, de mais a mais, 
sobre a opinião também dos outros três profissionaes, 
que tinham examinado as condições em que o navio 
então se achava. Pareceu-me que o meio de resolver a 
questão era procurar um outro official como o Sr. 
Tamborim. Lembrei-me do Sr. Nogueira e nomeei-o 
para commandar o Javary. 

Demittido o Sr. Guimarães, regressou ao Brasil e 
apresentando-se-me, eu não tinha mais do que notar-
lhe a circumstancia de não ter elle sido bastante 
diligente em tentar novamente a viagem. Mas este 
official tem a idéa de que os navios de dous hélices não 
podem governar bem sem dous lemes, mormente no 
oceano. Escreveu sobre isto uma memória, que se 
acha annexa ao relatório do ministério da marinha de 
1870, assignado pelo Sr. Barão de Cotegipe. 

Sabendo dos antecedentes deste official, que se 
distinguira durante a guerra (apoiados), não só em 
acção, como na administração de um estabelecimento 
importante que naquelle tempo tivemos no 
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Cerrito, deplorei que um official naquellas condições 
estivesse sob a suspeita de falta de habilitações ou de 
aptidão para fazer o que seus companheiros tinham 
realizado. Nessa occasião o Sr. Guimarães fallou-me 
na facilidade de se collocarem no Javary dous lemes 
por um systema que tinha visto, applicado ao 
encouraçado italiano Voragine, que, tendo duas hélices 
e um só leme, governava pessimamente e passou a 
governar bem, collocando-se-lhe dous lemes. 

Perguntei-lhe por que não tinha mandado dizer 
da Europa que isto era possível, e ponderei-lhe que no 
estado em que as cousas se achavam, não era possível 
mandar fazer o que anno e meio antes elle mesmo 
tinha julgado inconveniente por custar 120:000$ e 
importar em uma demora de mais de três mezes no 
estaleiro. O Sr. Marques Guimarães fez-me ver que a 
obra de que se tratava era tão fácil e de tão pequeno 
custo que se podia fazer em 15 dias e custaria, quando 
muito, 16 ou 17,000 francos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi resolvida 
pelo Sr. Visconde de Itajubá. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ora o 
Senado comprehende que em taes circumstancias não 
podia deixar de sympathisar com a sorte desse official... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de mostrar o 
telegramma e officio do Sr. Visconde de Itajubá, 
mandando pôr os dous lemes. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Nessa 
occasião, creio que não... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em 11 de Abril, 
depois que elle entrou em Brest e fez segunda arribada. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando elle 
entrou em Brest foi já no fim do anno... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando arribou 
a Brest. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...creio que 
foi no mez de Setembro ou Outubro; o honrado senador 
não está bem ao facto, porque posso informar-lhe que, 
entrando para a administração em fins de Junho de 
1875, isto aconteceu depois, no mez, creio, de 
Setembro ou Outubro, não tenho bem presente à data. 
Mas, já que o honrado senador toca neste facto, eu 
informarei o que houve realmente. Não é assim como 
diz o honrado senador, mas como passo a dizer. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos ver. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Em virtude 

desta conferência que tive com o Sr. Guimarães, eu 
disse-lhe que queria ver a memória relativamente ás 
obras da Voragine, e elle prometteu-me fazer uma 
descripção dellas, accrescentando que aguardava os 
planos que já tinha pedido ao ministro brasileiro na 
Itália, e que me seriam apresentados logo que 
chegassem. Com effeito, recebi em tempo competente 
a memória com os planos, e, tratando-se de uma obra 
de pouco custo e rápida, enviei esses trabalhos para o 
arsenal, afim de serem estudados pelos profissionaes. 
No arsenal foi aceita a idéa. 

Mandei ainda ouvir o conselho naval, e este deu 
um parecer, de que foi relator o Sr. capitão de mar e 
guerra Leitão da Cunha, que é versado nestas 
matérias, declarando que era conveniente que se 
mandasse fazer a obra. Dei então ordem para que 
fosse ella realizada; mas, quando esta ordem chegou a 
Brest, já o navio estava no dique e tratava-se de fazer 
outro melhoramento, isto é, o prolongamento da porta 
do leme. Por consequência, julgou-se inopportuna a 
occasião de se collocarem os dous lemes pelo systema 
da Voragine. 

O que houve foi isto e o honrado senador o póde 
verificar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em Abril; mando 
á V. Ex. o telegramma. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando V. 
Ex. fallar o mostrará; não quero me demorar 
demasiadamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em Abril de 
1876... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Póde ser... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando elle 

arribou a Brest, o commandante declarou que não 
podia fazer a viagem com segurança sem os dous 
lemes. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – V. Ex. 
equivoca-se; a arribada foi no fim do anno; a sahida de 
Brest foi no princípio do anno seguinte; deixou-se 
passar o inverno, afim de se poder fazer a travessia 
com mais segurança. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas o que V. 

Ex. está dizendo é o mesmo que eu digo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E'; eu 

mandei fazer a obra, e quando a ordem lá chegou, 
estava se fazendo uma outra menos custosa e que 
produzio excellente resultado, sem tirar as qualidades 
que o navio deve ter, navegando nos rios, isto é, pouco 
calado, porque, tendo o leme prolongado, não podia 
fazer a navegação nos rios; por isto o prolongamento 
da porta do leme foi feito de modo que se póde tirar o 
accrescimo com facilidade. 

Então ordenei ao constructor naval Level que 
fosse ver, com olhos de profissional, como estava feita 
a obra da Voragine, afim de que se pudesse, afinal, no 
porto do Rio de Janeiro applicar aos monitores tal 
melhoramento, se fosse julgado conveniente. Depois 
que chegou a esta cidade deu-me o Sr. Level o parecer, 
que sinto não trazer para ler ao Senado, contrário á 
idéa de que se trata. 

Eis o que se deu a respeito dos dous lemes; 
mas, apezar de sympathisar com o Sr. Marques 
Guimarães, que, como já disse, se tinha distinguido até 
então, mandei submettel-o a conselho de guerra para 
justificar-se das duas arribadas e dos factos até então 
conhecidos sobre este assumpto. Muito posteriormente, 
em virtude de um relatório que cerca de cinco mezes 
depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, dirigiu este 
official ao quartel-general, relatório a que se referiu 
amplamente o honrado senador por Minas na sessão 
de hontem, foi que tive conhecimento 
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de todos os factos, que hoje estão no domínio público. 
Mas, ainda quando assim não fosse, eu não podia tratar 
mal a quem me procurava; por mais culpado que fosse, 
havia de tratal-o com urbanidade, deixando que os 
tribunaes fizessem justiça. 

Foi assim, Sr. presidente, que igualmente 
pratiquei quando aqui chegou a commissão brasileira 
fiscal das obras do Independência e dos outros dous 
encouraçados. 

Dizia-se nesta cidade que os officiaes a que me 
refiro tinham prevaricado em todos os sentidos; 
entretanto que, se o governo não estava inteiramente 
satisfeito com o modo por que elles tinham procedido, 
não tinha razões para suspeitar da probidade de 
nenhum delles. Foi sobre isto que eu os tranquillisei da 
parte do governo. 

Quando se me apresentaram, ao chegarem á 
esta Côrte, disse-lhes: 

«Ha capítulos de accusação contra os senhores, 
que não procederam como deviam...» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Devia ter dito 
que procederam mal. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – São modos 
de cada um exprimir-se... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' sempre a tal 
bondade... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Desde que 
chega-se ao mesmo resultado... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' verdade; mas 
como ministro a sua linguagem devia ser outra. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A minha 
qualidade de ministro não me despoja das qualidades 
de homem; devo ser urbano com todos, ainda com os 
criminosos. O nobre senador sabe que, antes de ser 
ministro, era juiz, e, se a um criminoso de morte tratava 
bem... 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' verdade; 

nas prisões os maiores scelerados teem bom 
tratamento, e, até na occasião de supplicial-os, se lhes 
dá vinho e pão de lot; por conseguinte não se deva 
estranhar que um ministro tratasse bem officiaes, 
embora sob o peso de uma accusação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não digo que 
não os tratasse bem. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Pois foi o 
que me limitei a fazer, dizendo a esses officiaes: «O 
governo até este momento não tem motivos para 
duvidar da probidade dos senhores...» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é outra 
cousa. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...«hão de 
ser ouvidos a respeito de tudo quanto se diz sobre a 
commissão de que foram encarregados e tratarão de 
responder.» 

Se o governo procedesse diversamente, havia 
de ser censurado por querer prejulgar os factos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. não tem 
olhos para ver? Precisa ouvir primeiro a outrem? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Passou o 
honrado senador a tratar das compras que mandei 
fazer na Europa, achando nisso thema para novas 
censuras. 

Felizmente, Sr. presidente, S. Ex. não 
condemnou a minha resolução; achou que eu 
procedera convenientemente, buscando meios de obter 
gêneros para as necessidades do nosso arsenal sem 
sujeitar-me aos grandes dispêndios com que aqui são 
elles comprados; entendeu sómente que eu devia ter 
lançado mão de outro agente, de qualquer pessoa 
conhecida nesta Côrte, ou mesmo de um official de 
marinha, em vez de um amigo. 

Quando tive de considerar o discurso do honrado 
senador que encetou este debate, disse tudo quanto 
tinha a dizer a este respeito. 

Não duvidaria ter encarregado de tal serviço á 
qualquer pessoa que offerecesse as mesmas condições 
a que sujeitou-se o Sr. Castro Guimarães; mas a 
circumstancia de entreter relações de amizade com 
esse cidadão não era motivo para que o excluísse eu 
de desempenhar aquella incumbência, quando nas 
condições em que elle o fez, difficilmente acharia um 
negociante que se encarregasse da commissão, de que 
me occupo. 

Disse na outra câmara que um negociante 
propoz-me, não ir para a Europa escolher e ajustar os 
gêneros, mas mandal-os buscar mediante a commissão 
de 10%, sem se fallar nos abatimentos que se fazem 
nas fábricas. Desde que, porém, encontrei um homem 
de minha confiança, que foi á Europa á sua custa e não 
mandado por mim, porque elle tinha de regressar para 
sua residência e faria, como fez alli, differentes viagens, 
da França a vários pontos da Inglaterra e da Bélgica, 
para escolher os objectos; recebendo por tudo isto 
apenas 5% de commissão, que, como mostrei na outra 
câmara, e consta dos jornaes, foi tirada dos 
abatimentos que fizeram as fábricas, restando ainda 
saldo em favor do Estado, parece-me que não se me 
deve censurar essa escolha, só pelo simples facto de 
recahir ella em um amigo, em um homem, que merece 
a minha confiança. 

Se esse cidadão não tivesse vindo á Côrte, ter-
me-ia visto na necessidade de abandonar a minha idéa; 
e, se assim fizesse, não teria soffrido o que o nobre 
senador disse que estou soffrendo, apezar de S. Ex. 
accrescentar, o que muito lhe agradeço, que isto não 
implica de fórma alguma com os meus créditos. 

O SR. ZACARIAS: – Só com a sua bondade. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Bondade 

seria dar eu os 10%. 
Notou o honrado senador que eu houvesse 

defendido a probidade dos membros do conselho de 
compras do hospital de marinha da Côrte, que 
aceitaram propostas de gêneros por preços muito mais 
elevados do que os do semestre anterior. 

Já na outra câmara dei a razão por que tratei da 
probidade desses funccionarios. Ninguém disse alli que 
qualquer desses cidadãos fosse ímprobo, porém 
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pela exposição dos factos, poder-se-ia suppor que, da 
circumstancia de não se terem aceitado duas propostas 
que vieram meia hora depois de terem sido abertas as 
duas únicas que appareceram dentro do prazo 
marcado, com mais um quarto de tolerância, esses 
cidadãos tinham assim procedido para favorecer os 
signatários das duas propostas, que foram tomadas em 
consideração. Foi essa a razão por que defendi a sua 
probidade, porquanto qualquer delles é digno dessa 
homenagem da parte do governo e de qualquer 
cidadão. 

O honrado senador sabe que eu condemnei o 
descuido e negligência desses empregados e dos das 
duas outras repartições que examinaram os papéis 
relativos ao assumpto. 

Disse-o claramente na câmara dos Srs. 
deputados; por conseguinte, ainda neste ponto estamos 
de accôrdo, somente entendendo S. Ex. que não se 
devia ter tratado da probidade. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Se V. Ex. 

tivesse bem presente tudo quanto se disse na outra 
câmara, quando se tratou deste assumpto... 

O SR. ZACARIAS: – Li principalmente os seus 
discursos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – 
...comprehenderia as razões que tive para entrar em 
certas considerações. Era movido a isso pelo modo por 
que alguns negócios foram encarados alli; tive até 
necessidade de recorrer ao testemunho do Sr. 
conselheiro Affonso Celso a respeito do que se dizia 
sobre esses funccionarios e S. Ex. fez-lhes a devida 
justiça. 

A respeito da compra de uma porção de madeira 
intitulada páo de peso, devo sómente tocar na parte em 
que o honrado senador disse que se dizia já ter sido 
feito o pagamento sem estar recebida a encommenda. 
Na câmara, tratando eu de responder a um honrado 
deputado, que tinha-se occupado desse objecto, e 
contestando elle minhas informações, asseverou que 
na véspera tinha estado com o fornecedor que lhe 
dissera estar já com o dinheiro na algibeira. Este facto 
foi contestado pelo próprio fornecedor no dia seguinte 
ao da publicação do meu discurso. Por conseguinte, 
não tenho que tratar mais deste ponto. 

Não posso aceitar a censura por ter de contratar 
o fornecimento dessa madeira, sem haver examinado 
antes se poderia obtel-a no paiz, porque ainda hoje não 
se sabe com certeza se existe tal producto em nossas 
florestas. 

E, a esse propósito, devo declarar que o meu 
discurso nesse ponto traz uma inexactidão, attribuindo-
me inteiramente o contrário daquillo que disse, e eu não 
posso ser responsável por tudo quanto está publicado 
nesse discurso, que não corrigi. 

Informei a câmara, e por demais, porque poderia 
ter deixado de tratar disto, que, conversando com um 
official chegado do Ladario, o Sr. constructor Brasil, 
fallara-me elle em madeiras daquellas paragens, de que 
tinha trazido muitas amostras. Perguntei-lhe 

se não haveria por lá da madeira que aqui se chama 
páo de peso, da qual contratara alguma quantidade no 
anno anterior, e cuja entrega muito se demorara. 

O Sr. Brasil respondeu-me que lhe parecia que 
existia em Matto-Grosso semelhante madeira, mas 
conhecida por nome diverso. Mandou-me uma amostra, 
porém tão pequena, que não pude mandar fazer 
experiência no arsenal. Entretanto, no meu discurso, se 
me faz dizer que eu já possuía porção sufficiente de tal 
madeira para mandar experimentar no arsenal. Foi 
justamente o contrário; a porção que o Sr. Brasil deu-
me, mal poderia chegar para servir como peso para 
papéis; com tão pequeno pedaço não podia se fazer 
obra alguma. Já fiz uma encommenda ha tempos e até 
este momento ainda não tive solução. 

Direi mais que mesmo nos Estados-Unidos e na 
Inglaterra, donde vem essa madeira, própria para 
moitões, cadernaes, etc., nem sempre é ella encontrada 
no mercado. O fornecedor aqui comprometteu-se a 
mandal-a vir no prazo de um anno, findo o qual, pediu 
prorrogação, porque a encommenda ainda não tinha 
chegado e foi mister que se prorrogasse o prazo ainda 
por seis mezes. Até ha poucos dias, porém, não tinha 
chegado toda a quantidade contratada, apezar de não 
ser grande. 

O honrado senador julgou conveniente occupar-
se também do meu procedimento com relação aos 
médicos que deixaram de embarcar na corveta Vital de 
Oliveira, quando teve de seguir em viagem de 
instrucção para a África, Ásia e Europa. Tratei 
detidamente deste assumpto na outra câmara e fiz ver 
que, sendo taes médicos nomeados para essa 
commissão e tendo dado parte de doentes, foram 
mandados recolher ao hospital de marinha, onde foram 
inspeccionados, e em virtude do parecer dos médicos 
tiveram de continuar alli em tratamento. Disse, porém, o 
honrado senador, como já se declarara na outra 
câmara, que, se eu não fora tão bondoso, tal facto não 
se teria dado. 

A este respeito, Sr. presidente, direi que, se meu 
procedimento fora diverso, se tivesse violentamente 
mandado embarcar o primeiro médico designado, 
apezar da parte de doente, soffreria accusação muito 
mais forte do que a que me fizeram na outra câmara e 
foi reproduzida aqui. Eu não poderia asseverar se 
esses médicos estavam ou não doentes; era 
competente para fazel-o a junta médica que os 
examinou e que é aliás composta dos officiaes mais 
qualificados do corpo de saúde da armada. Se o 
governo não encontrar nos profissionaes o auxílio de 
que precisa para regular-se na administração, por certo 
não poderá ser censurado por factos como o de que se 
trata, que não póde verificar por si, não estando para 
isso habilitado. 

Por conseguinte, entendo que procedi como 
devia, pois não podia mandar embarcar violentamente, 
para fazerem uma longa viagem, a officiaes que 
allegavam moléstia e foram julgados doentes pela 
inspecção de saúde. Se houve abuso, não foi do 
governo. 

O honrado senador tratou de um facto que se 
deu na câmara dos Srs. deputados, e entendeu que 
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eu havia procedido inconvenientemente a tal respeito. 
Refiro-me aos pedidos, que em apartes se fizeram, dos 
contratos para construcção dos monitores Javary e 
Solimões, que, segundo disse o honrado senador, eu 
não quizera ministrar. 

Sr. presidente, esses contratos, nos pontos 
controvertidos, tinham sido até publicados nos jornaes 
da Côrte, tanto que o illustre deputado que encetou a 
discussão da lei de fixação da força naval servio-se das 
expressões contidas em diversas cláusulas dos ditos 
contratos, não só quanto á construcção como nos 
prêmios pela antecipação da conclusão dos dous 
monitores. 

No desenvolvimento da discussão eu não tive 
occasião de me occupar disso, tanto mais quanto não 
podia emittir juízo a respeito, visto que o negócio estava 
sujeito a exame, tendo mandado ouvir os membros da 
commissão brasileira sobre as increpações que lhes 
foram feitas pelo Sr. capitão de fragata Guimarães, no 
seu relatório, com relação ao pagamento do prêmio, e 
outras. 

Declarei, porém, que, se os honrados deputados 
requeressem e fosse o requerimento approvado pela 
câmara, promptamente mandaria apresentar não só 
esses como quaesquer outros documentos. Mas, desde 
que o negócio está pendente de decisão do governo 
sobre informações da commissão fiscal, o governo não 
póde fornecer esses dados senão em virtude de 
votação da câmara. Asseverava a opposição que não 
passaria o requerimento, se o fizesse; entretanto dias 
depois teve a prova do contrário, porque o Sr. Dr. Leão 
Velloso requereu um grande número de peças officiaes 
relativamente á construcção do Independência, o 
requerimento passou, e, apezar de estarem quasi todas 
ellas affectas ao conselho de guerra, ao qual estão 
respondendo os officiaes que fizeram parte da 
commissão, dei ordem para se extrahirem cópias, afim 
de serem enviadas áquella câmara. 

O honrado senador, ao concluir o seu discurso, 
pediu a minha opinião a respeito da idéa, suscitada 
nesta casa, de se vender o Independência. 

Sr. presidente, entendo que não é opportuna a 
occasião para o governo manifestar sua opinião sobre 
este assumpto, porque o navio ainda se está 
concluindo. 

Por outro lado os nobres senadores sabem que 
em asumptos desta natureza o ministro da marinha não 
póde ter opinião sua, segue a do governo, tanto mais 
quando ha um decreto, assignado pelo Sr. Affonso 
Celso, datado de 19 de Dezembro de 1867, o qual, 
dando regras para os casos em que os navios precisem 
de obras, ou por seu estado de grande deterioração 
tenham de ser vendidos, exceptua da venda os 
encouraçados. 

Se tivesse de dar uma opinião individual, diria 
que, tendo nós feito tantos sacrifícios para se construir 
aquella machina de guerra, cuja necessidade foi 
reconhecida no plano approvado pelo governo e não 
revogado, não ha razão para que seja vendida, 
principalmente quando o honrado senador, sensato 
como é, não condemnou a construcção do 
Independência por ser navio daquelle porte e ter as 
qualidades conhecidas. O que S. Ex. profligou foi não 

ter o governo pedido autorização ás câmaras para fazer 
as despezas correspondentes; e accrescentou que, se 
o governo a tivesse pedido, certamente a obteria. Ainda 
quando na ausência das câmaras, se o governo em 
conselho de ministros tivesse tomado a 
responsabilidade collectiva dessa despeza, S. Ex. 
declarou que não teria dúvida em absolvel-o. 

E accrescentou S. Ex. que, no caso de se vender 
o Independência, dever-se-ia construir outro 
encouraçado, sendo certo, portanto, que o nobre 
senador não condemna a acquisição do Independência, 
mas unicamente o procedimento do governo quanto á 
despeza, quando o mandou construir. 

Se o facto está consummado, se o Brasil não 
está em liquidação, como offerecer á venda o melhor, o 
mais importante navio; que temos? Por outro lado, Sr. 
presidente, tanto se tem fallado nestes três 
encouraçados, que parece poder-se affirmar de 
antemão que não haverá quem queira compral-os. 
Demais, Sr. presidente, não acho decoroso que o 
governo mande pôr em leilão um navio seu, que nem 
está ainda concluído. 

O SR. JUNQUEIRA: – Os Estados-Unidos 
venderam todos os seus encouraçados, que eram 
riquíssimos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Veremos 
como se ha de pronunciar a opinião pública, se 
desgraçadamente tivermos occasião de precisar de 
taes machinas de guerra: appellemos para o tempo. 

Passando a occupar-me com o discurso do 
nobre senador pelo Paraná, tomarei em consideração o 
primeiro ponto de que tratou. 

Notou S. Ex, que a escola de marinha gastasse 
mais de 170:000$, quando o pessoal de guardas 
marinha que dalli sahe não corresponde á despeza. 
Accrescentou que não conhecia um instituto de 
instrucção ou de educação, cujos alumnos custassem 
tão caro ao Estado. Então investigando as causas que 
para isso possa ter concorrido, S. Ex. disse que, a não 
haver demasiada severidade da parte dos professores, 
seguramente o escasso número de alumnos que 
completam seus estudos naquelle estabelecimento, 
deve ser attribuido ao excessivo peso de matérias 
accumuladas, que sobre elles recahe. E’ assim que S. 
Ex. interpretou o tópico do meu relatório que se refere a 
este objecto especial. 

Não entendo, Sr. presidente, que haja 
demasiada severidade da parte dos professores da 
escola de marinha; pelo contrário parece-me que 
procedem em geral com justiça; se alguma cousa se 
pudesse notar, seria ás vezes benevolência. Attribuo 
antes o facto de custarem os alumnos a passar do 1º 
anno a circumstancias de entrarem mal preparados em 
certas matérias, por exemplo, nas mathematicas 
elementares e geographia, principalmente na primeira 
destas matérias... 

Foi por isso que S. Ex. mesmo, como membro da 
câmara dos deputados, propoz que se autorizasse o 
governo em 1870 a crear um externato de marinha. 
Este estabelecimento instituiu-se para que os alumnos 
tivessem alli estudo mais aprofundado das 
mathematicas elementares, para assim lhe ser possível 
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superar as difficuldades que realmente existem no 1o 
anno do curso da escola de marinha. 

Sabe, porém, o honrado senador o que se 
seguiu depois da creação daquelle estabelecimento. 
Começando a funccionar pelo meado de 1871, logo 
depois, passou nas câmaras uma lei mandando vigorar 
em todos os institutos de educação superior do Império 
os exames de preparatórios feitos em cada um delles; 
de maneira que, apezar de um dos meus antecessores, 
o Sr. Duarte de Azevedo, ter buscado por meio de um 
aviso determinar que aquella resolução não se 
applicasse ao externato de marinha, principalmente 
quanto aos exames de arithmetica, geometria, etc., 
comtudo foi forçoso que logo depois o honrado senador 
pela província de Minas, que me antecedeu no 
ministério, revogasse aquella disposição por meio de 
um decreto, firmando o verdadeiro modo de se 
entender a lei relativamente á escola de marinha; de 
sorte que o que aconteceu foi ficarem habilitados para 
se matricular nessa escola todos os estudantes que 
apresentassem certidão de exames prestados em 
qualquer curso de preparatórios. 

Acredito, porém, Sr. presidente, que de ora em 
diante, uma vez que está funccionando o collegio naval, 
em que o estudo das mathematicas elementares é feito 
com mais algum desenvolvimento, os estudantes que 
procederem deste collegio não, hão de sentir os 
mesmos embaraços no estudo do 1o anno da escola; e 
assim conto que maior número de alumnos ha de 
passar com facilidade para o 2o anno e concluir os 
estudos. 

O que disse no meu relatório refere-se 
especialmente ao 4o anno do curso da escola de 
marinha, isto é, áquelle que tem um caracter mais 
prático do que theorico, emquanto que o regulamento 
expedido em 1871 mandou que nesse anno se 
estudassem certas matérias, como direito marítimo 
internacional e outras, das quaes o official de marinha 
póde prescindir para ser um bom navegador, mas que 
entretanto convém que elle saiba posteriormente para 
se habilitar a postos superiores. E' neste sentido que 
escrevi essa parte do meu relatório. Creio que 
semelhante reforma ha de produzir bons resultados; 
acontecerá então o que já aconteceu antes da reforma 
de 1858, quando o estudo na escola de marinha era 
muito mais fácil do que é presentemente; entretanto 
que agora poder-se-ha combinar os dous systemas. 
Para o official de marinha ficar habilitado a navegar 
exigir-se-ha o que fôr absolutamente indispensável; 
sobretudo no 4o anno elle se dará mais ao estudo 
prático da navegação do que ao estudo theorico do 
direito internacional marítimo e de outras matérias. 

O número, porém, de matriculados, Sr. 
presidente, para a escola de marinha não tende a 
diminuir. E' assim que, tendo se matriculado naquelle 
estabelecimento em 1866, 32 alumnos, em 1867, 47, e 
depois variando este número para 33, 31, 26, 40, 21, 
20, 16, 29 e 28, no anno actual matricularam-se 46. 

O SR. CORREIA: – De todos os annos? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Além dos 
que procederam dos dous annos anteriores, que são 
47. A escola tem, pois, este anno 93 alumnos, número 
este mais que sufficiente para a capacidade do navio, 
que aliás é pequeno, de modo que, se a affluencia 
fosse muito maior, o governo ver-se-ia embaraçado. 

Do mesmo modo affluio para o collegio naval um 
número tal de alumnos que, apezar de ter eu mandado 
matricular alli 75 alumnos, tive de desattender aos 
requerimentos de perto de 100. Portanto, Sr. 
presidente, não ha para o exército, comparativamente, 
maior affluencia de pessoal do que para a marinha; e 
por outro lado o nobre senador deve comprehender 
que, sendo a vida do mar muito mais penosa, muito 
mais difficil, de muito maiores privações, do que a do 
militar de terra, é natural que nossos patrícios prefiram 
esta áquella. 

O SR. CORREIA: – Entretanto V. Ex. acaba de 
dizer que 100 não foram admittidos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Cerca de 
100. 

O SR. CORREIA: – Já vê que ha concurrencia. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ha 

concurrencia, tão grande como para o exército, e não 
mandei admittir todos quantos requereram, porque não 
precisamos de maior número de alumnos do que o 
marcado para o collegio naval actualmente. Como sabe 
o nobre senador, tem o exército um quadro muito mais 
numeroso do que a marinha; por conseguinte, não deve 
causar reparo que para aquelle se precise admittir 
muito maior número de alumnos nas respectivas 
escolas. 

O honrado senador, referindo-se a outro trecho 
do meu relatório, convidou-me a abandonar a idéa de 
mandar comprar na Europa um navio de grande porte, 
uma náo ou fragata, para accommodar a escola de 
marinha, quando o navio em que actualmente se acha 
aquelle estabelecimento, não puder mais prestar-se ao 
serviço. Do meu relatório o que se collige apenas é que 
eu apresento ao parlamento as circumstancias em que 
nos achamos. O navio que temos não promette longa 
duração; se não fôr substituído, a escola de marinha 
virá para terra; e como eu entendo que essa escola 
deve estar antes a bordo, pelas razões que expendi no 
citado documento, suggiro o que me parece mais fácil 
de obtermos; mas não poderei dar um passo desde que 
não fôr para isso habilitado com os meios precisos. E' 
possível que ainda nesta sessão se possa conceder a 
autorização necessária, pela qual entretanto não 
instarei, á vista de nossas circumstancias financeiras; 
mas acredito que com maiores difficuldades lutará o 
governo, se tiver de mandar fazer um navio apropriado 
para a escola. 

Sabemos que algumas potências marítimas, 
pelas razões que ainda ha poucos dias expendeu o 
honrado senador pela Bahia, e que ainda hoje alludio 
no seu aparte, mandaram vender navios em muito bom 
estado e por preços ínfimos. Se pudéssemos adquirir 
um destes navios, que não servem para combate, mas 
que se prestam perfeitamente para habilitação e 
instrucção de nossos aspirantes, 
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por que razão não havíamos de procurar obtel-o por 
100:000$ ou pouco mais? Por conseqüência, longe de 
abandonar esta idéa, entendo que é o que deverei 
praticar se me vir na circumstancia de ter de 
providenciar sobre este assumpto. Do contrário terei de 
mudar a companhia para terra até que depois se possa 
resolver o que for melhor. 

Passou depois o honrado senador a fazer 
algumas considerações acerca do tópico do meu 
relatório, concernente no arsenal de Matto-Grosso, na 
parte em que dei conta ao parlamento dos motivos por 
que tinha feito substituir o Sr. capitão de fragata Cunha 
Couto na direcção daquelle estabelecimento. Eu fui 
explícito, tanto quanto podia ser nas circumstancias em 
que me achava; não podia ir além. 

O honrado senador saberá que este official, não 
tanto pelo motivo por que o demitti, como por outros 
factos que foram trazidos ao conhecimento do governo 
por um official que servira naquelle arsenal, foi 
mandado submetter a conselho de guerra. Este 
conselho tem-se demorado mais do que era 
conveniente por embaraços inevitáveis que não teem 
podido ser vencidos em menor tempo; quero referir-me 
á necessidade de se mandar inquirir testemunhas no 
Ladario, acerca dos factos que fazem objecto do 
conselho de guerra. Portanto, o honrado senador 
concordará que devo ser muito cauteloso, ter muito 
escrúpulo em adiantar aqui informações que em outra 
qualquer occasião seria muito prompto em dar. Mas 
como o honrado senador, aquilatando bem estes 
motivos, não exigirá senão que eu satisfaça á pergunta 
que me fez, isto é, emquanto andaria a despeza 
excedente á autorizada, suppondo talvez que ella ainda 
seja maior do que realmente foi, apezar de grande, 
informarei o honrado senador do que se deu a este 
respeito. 

Quanto expedi a circular remettendo a 
distribuição do crédito para os differentes 
estabelecimentos de marinha, no princípio do anno 
financeiro de 1875 – 1876, recommendei muito 
explicitamente aos chefes das differentes repartições 
que fossem muito cautelosos no dispêndio das quantias 
que eram autorizados a gastar por aquella distribuição; 
e recommendei-lhes que com tempo solicitassem 
qualquer crédito, quando com os marcados não 
pudesse o serviço ser desempenhado, demonstrando 
claramente a necessidade de semelhante augmento de 
despeza. 

Comecei a receber alguns saques do Sr. capitão 
de fragata Cunha Couto, e honrando-os como devia, 
porque elles me eram apresentados por negociantes 
que bona fide tinham dado o seu dinheiro naquella 
localidade, recommendei de novo ao inspector do 
arsenal que pedisse créditos, mas que não sacasse 
letras, porque isto transtornava o meu plano de 
administração. Pouco tempo depois veio um pedido de 
crédito, e sendo justificado, porque se tratava de obras 
em maior escala, tratava-se ainda de completar a 
construcção daquelle arsenal, autorizei-o. 

Aconteceu, porém, que recebi do presidente da 
província de Matto-Grosso a communicação 
(estávamos nós no mez de Abril ou Maio), de que para 

o arsenal do Ladario ainda eram precisos quinhentos e 
tantos contos. Confesso Sr. presidente, que tal notícia 
desfez todos os meus cálculos. Vi que as cousas assim 
não iam bem, e então para significar por um modo claro 
e positivo a reprovação que o governo dava ao 
procedimento daquelle official, quanto ao excesso da 
despeza, resolvi retiral-o da inspectoria daquelle 
arsenal. Entretanto, Sr. presidente, com por este tempo 
circulavam várias notícias a respeito do proceder deste 
official, como director daquelle estabelecimento, julguei 
que era um dever de lealdade da parte do governo para 
com o official que tinha-se distinguido em toda a sua 
vida passada, e que ainda tinha prestado muitos bons 
serviços... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Importantes 
serviços. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Podia ter serviços muito importantes sem 
que isto o autorizasse a gastar aquillo que não podia 
gastar. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...declarar 
que elle tinha procedido mal, não observando as 
recommendações que repetidamente lhe havia feito, 
mas que reconhecia que tinha elle sido nisto inspirado 
mais no amor da glória do que na exacta e restricta 
observância daquellas recommendações. 

Devo accrescentar ainda, para que o Senado 
fique inteiramente convencido da razão com que 
procedi demittindo este official, que, tendo elle 
obrigação, em virtude de ordens expedidas pelo meu 
antecessor, de submetter á approvação do governo os 
contratos que fosse fazendo, afim de poder o governo 
calcular as circumstancias do orçamento e autorizar ou 
não os respectivos créditos, deu-me parte de um 
contrato que tinha feito para conclusão das obras do 
fechamento do arsenal. 

Havia necessidade de uma muralha para 
segurança do estabelecimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quiz fazer uma 
fortaleza no Ladario e armal-a até com artilharia. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Recebendo 
este contrato e medindo as forças do orçamento, expedi 
aviso declarando que não approvava por ora tal 
contrato, porque era inopportuno, visto que não havia 
margem na verba respectiva; mas tempos depois, fui 
informado de que a obra estava feita ou muito 
adiantada... 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mandei os 

papéis para o conselho de guerra. Entendi também que 
este official não tinha procedido bem... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa expressão 
é fraca. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...em mandar 
mobiliar a casa do inspector, sem ter tido para isso 
ordem do governo. Justificou-se, dizendo que o governo 
tinha, pelo regulamento dos arsenaes, garantido aos 
inspectores, casa decentemente mobiliada, e que por 
este motivo elle tinha mandado comprar mobília, etc. 

Respondi, censurando seu procedimento, e 
observando 
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que apezar dessa disposição, o governo é que devia 
julgar da occasião de ser ella executada, segundo as 
forças do orçamento, e, que portanto, devia ter-se 
limitado a fazer ver ao governo que a casa estava em 
circumstancias de receber a mobília e aguardar as 
ordens para fazer a despeza, que fosse conveniente 
realizar para semelhante fim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que elle fez 
foi um crime. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Por isso está 
respondendo á conselho. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. tem medo 
de fallar nestas cousas! 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ainda o 
honrado senador por Goyaz deseja que eu falle mais 
claro quando digo que mandei submetter o official á 
conselho de guerra? Não é melhor isto, do que tratal-o 
com rigor de expressões, e não mandal-o 
responsabilizar? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas mandar 
metter um official em conselho, passando-lhe a mão 
pela cabeça, é mão signal para o conselho. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O que se 
trata de apreciar são os factos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que digo é 
que não gosto de ver passar a mão pela cabeça do 
official, quando o mettem em conselho. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado 
senador pelo Paraná perguntou-me se o engenheiro 
hydraulico, 1º tenente Leite Lobo, a quem incumbira de 
uma commissão... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. não disse 
a quantia que se despendeu. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Já me ia 
esquecendo... 

Para o arsenal do Ladario tinha-se marcado a 
quantia de 194:000$; entretanto, por um trabalho que 
tenho a contadoria, vê-se que a despeza em Novembro 
de 1876, quando ainda não tinha terminado o semestre 
addicional do exercício, andava em 800 e tantos contos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Santo breve da 
marca! 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Foi por isso 
que no relatório disse que se gastou mais do quádruplo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como é 
possível haver dinheiro neste paiz com estas cousas?! 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A respeito da 
pergunta que me fez o nobre senador pela província do 
Paraná, quando á commissão incumbia ao engenheiro 
hydraulico Leite Lobo, devo informar a S. Ex. que este 
official ainda não deu conta da commissão a que se 
referio o honrado senador, porque está concluindo os 
trabalhos complementares da que foi encarregado no 
Maranhão e no Pará. 

Occupando-me agora, Sr. presidente, do 
discurso do honrado senador pela província de Santa 
Catharina, 

pedirei licença a S. Ex. para divergir do seu modo de 
entender algumas disposições da lei de promoções da 
armada. 

S. Ex. notou que eu não houvesse dado conta no 
meu relatório dos embaraços com que lutara na 
execução desta lei, e por esta razão deliberou-se S. Ex. 
a usar da palavra nesta discussão. 

S. Ex. seguramente viu que eu não passei por 
alto o que penso a respeito da lei de promoções. E’ 
certo que não fiz della um estudo minucioso; nem era 
occasião opportuna para dar conta ao Senado das 
difficuldades que agora começaram a apparecer. Sabe 
o honrado senador que a lei de que se trata, publicada 
aliás em 1873, só começou a ser censurada depois da 
última promoção, isto é, depois que expirou o prazo de 
tolerância, que a mesma lei deu para que os officiaes 
que não estivessem comprehendidos em todas as suas 
disposições, não se pudessem queixar de offensas á 
direitos adquiridos anteriormente. 

E’ assim, Sr. presidente, que, dispondo muito 
sabiamente a lei actual que até o posto de capitão de 
mar e guerra só, possam ser promovidos os officiaes 
que contarem em cada um dos postos inferiores três 
annos de embarque effectivo em navio de guerra ou 
seis em transporte, e dispondo mais que esta condição 
não podia ser supprida por nenhum serviço de qualquer 
outra espécie, accrescentou, no artigo final, que tal 
condição só seria exeqüível três annos depois da 
publicação da mesma lei. O que quer dizer isto? Quer 
dizer o reconhecimento mais formal dos direitos 
adquiridos. O official que eu tivesse na crença de que 
podia deixar de embarcar, sem que isto lhe causasse o 
menor embaraço á sua promoção, publicada a lei, não 
tendo embarque, devia procurar preencher esse 
requisito. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – O governo é que 
devia mandar. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O governo 
mandou, na forma do regulamento, publicar a escala 
dos officiaes que não tinham o tempo de embarque, 
para que todos aquelles que se julgassem prejudicados 
de qualquer forma, fizessem suas reclamações; e, com 
effeito, algumas appareceram e o governo tomou 
conhecimento dellas e attendeu-as. 

Occupar-me-hei daqui a pouco de uma 
reclamação de que o honrado senador tratou no final do 
seu discurso. 

Por conseguinte, Sr. presidente, não sei em que 
a lei offendeu direitos adquiridos. 

Mas, diz o honrado senador: «O governo não 
póde estar contando como de embarque o tempo que 
os officiaes passam em navios que estão fundeados 
nos portos ou nos rios.» 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não disse que 
era o governo, mas sim a lei, que queria isto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Responderei 
ao honrado senador que o governo está observando a 
lei. Entretanto, S. Ex. censurou a promoção do Sr. 
capitão de mar e guerra de Lamare... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não censurei o 
governo 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...que não 

tinha um dia e embarque no oceano, havendo-se 
contato como de embarque todo o tempo passado por 
este official na província do Rio Grande do Sul, onde 
estivera 35 annos, segundo asseverou o nobre 
senador. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Fiz 
comparações; não censurei o governo. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Essas 
comparações valem uma censura, e eu trato de 
justificar-me perante o Senado, como é meu dever. O 
que é o governo quando executa a lei senão a lei viva? 
Disse o honrado senador que o mal era da lei; mas é 
justamente desta que me posso valer para responder a 
S. Ex. e defender o governo que a executou. 

A lei diz: Embarque em navio de guerra ou 
transporte não determina que seja em navio que esteja 
sempre navegando... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Porque a lei é 
má. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não estou 
longe de convir, como disse na outra câmara, em que 
seria melhor que diminuindo-se o tempo marcado, se 
exigisse positivamente que o official navegasse. Isto 
desejava eu, que tenho sido increpado por não 
promover officiaes que tem embarcado, mas cujo 
embarque não é considerado da ordem daquelles de 
que trata a lei. 

Cabe aqui observar só se conta como de 
embarque, o tempo que o official passa em navio 
completamente em estado de navegar, embora estejam 
em portos e rios, dos quaes pódem sahir sempre que 
seja necessário conveniente. 

Emquanto não se alterar a lei, não posso 
promover senão de accordo com as disposições da lei, 
como tenho procedido e da mesma maneira pessam, 
quer o quartel general, quer o conselho naval, quer a 
própria secção de marinha do conselho de Estado. 
Estou inteiramente de accordo, repito com o honrado 
senador, e ninguém poderá deixar de estar, em que 
official de marinha... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não é esta a censura que se faz a lei. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Foi a censura 
que fiz. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Censuram a lei, porque ella não promove 
officiaes que estão em terra. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado 
senador, depois da commissão que desempenhou 
desde Santa Catharina até Matto Grosso, no bem 
elaborado relatório que me dirigiu, e que hontem em 
parte ao Senado, relatório que não foi publicado ainda 
pelas razões que já dei em outra occasião, expendeu 
todas as judiciosas considerações que hontem 
ouvimos. 

Estou inteiramente de accôrdo com S. Ex. em 
alguns pontos, tanto que sempre que é possível, tratar 
de mudar os officiaes de umas estações para outras. 
De Matto Grosso, do Alto Uruguay e do Rio da Prata 
teem sido removidos muitos officiaes, 

alguns até para o Pará, indo outros do Pará para Matto 
Grosso, etc. Tenho feito isso sempre que o serviço 
público o permitte. 

Das palavras do honrado senador, pareceu-me 
resultar que S. Ex. tem a opinião de que a divisão do 
Rio da Prata deve ser consideravelmente 
augmentada... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Ter navios 
próprios. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...com os 
navios convenientes, para exercícios. 

A este respeito direi ao nobre senador que, 
desde que as nossas complicações com as repúblicas 
do Prata cessaram, tive de mandar reduzir a força 
estacionada, quer em Montevideo, quer em 
Assumpção, e isto, não só para evitar entre outros 
inconvenientes, o accrescimo de despeza, que como o 
nobre senador sabe gasta-se muito, e muito mais com 
as guarnições dos navios quando estacionados em 
águas estrangeiras. Por outro lado não temos 
presentemente navios em número sufficiente para os 
serviços mais urgentes das divisões navaes dos três 
districtos. Foram estas as razões do meu procedimento. 

Sabe o nobre senador que não me tenho 
descuidado de attender á necessidade, que reconheço 
ser uma das primeiras da marinha, a de dar instrucção 
aos officiaes. E’ assim que, no meu relatório dei notícia 
das differentes viagens de instrucção que tenho 
mandado fazer. Está aqui o cálculo do pessoal 
empregado nessas viagens, e por elle se vê que a terça 
parte de nossos officiaes e marinheiros tem sido 
empregada nessas viagens. Em um tempo em que não 
é lícito gastar senão com muito tento, não é possível 
fazer mais 

Passou depois o honrado senador a analysar a 
promoção que fiz, comparando... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sim, senhor, não 
fiz senão comparações. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E tanto faço 
justiça as suas intenções, que não considero o seu 
discurso como de opposição; foram simples 
observações que V. Ex. fez comparando as 
circunstancias de três officiaes promovidos. 

A respeito do Sr. capitão de mar e guerra de 
Lamare, cuja fé de officio não tenho aqui, mas que o 
nobre senador leu textualmente, devo dizer que, pelas 
mesmas razões que ha pouco expedi, quando tratei do 
que dispõe a lei, a respeito do modo de considerar o 
embarque, o Sr. de Lamare foi julgado pelo conselho 
naval como tendo o tempo de embarque exigido para 
ser promovido. Cabia-lhe a promoção por antiguidade, 
era o primeiro da classe; por conseqüência, era o 
primeiro da classe; por conseqüência não podia deixar 
de promovel-o. 

Comparou o nobre senador as circumstancias do 
Sr. de Lamare com as do Sr. capitão de fragata 
Henrique Antonio Baptista, allegando o merecimento, 
que eu também reconheço deste official, e os 
numerosos annos de embarque que teve antes de ir 
para o estabelecimento de que é chefe. 

Mas, o Sr. Baptista não tem, infelizmente, um só 
dia de embarque no posto em que se acha de capitão 
de fragata. 
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O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Na letra da lei... 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas qual era 

o espírito da lei que deveria auxiliar o governo para 
considerar o Sr. Baptista como embarcado, se elle esta 
ha muitos annos no laboratório pyrotechnico da 
marinha? Não podia, portanto, promovel-o e tive pezar 
nisto, porque reconheço os relevantes serviços que 
esse official prestou durante á guerra e continúa a 
prestar ao paiz actualmente. 

Devo informar ao Senado que eu quiz embarcar 
o Sr. Baptista, mas elle me declarou que o seu estado 
de saúde são lh’o permittia; pediu reforma e mandei 
submettel-o a uma inspecção de saúde, que o 
considerou realmente incapaz do serviço activo de 
embarque 

Até entendeu o honrado senador conveniente 
occupar-se com a graduação que dei de capitão de mar 
e guerra ao capitão de fragata Manoel Benicio Furtado 
de Mendonça; e então disse que aquella graduação 
devia ser considerada como uma verdadeira promoção, 
porque o official passava a gozar de todas as honra, do 
posto, e, quando tivesse de ser promovido á 
effectividade, teria de ir buscar a antiguidade desde a 
data da graduação. Nessa occasião aventurei algumas 
contestações, que o honrado senador entendeu 
conveniente apreciar largamente. Foi assim que S. Ex. 
estabeleceu uma investigação, com o fim de saber se a 
graduação é ou não uma promoção. Eu declarei que 
em sentido lato podia assim ser considerada, porém 
que no sentido restricto, no da lei, não, e é isto o que 
hoje venho provar. Attenda o nobre senador ao modo 
por que se exprime a lei. 

Art. 1º § 3º Os officiaes subalternos e superiores 
da armada, até ao posto de capitão de mar e guerra, 
não poderão se promovidos aos postos immediatos, 
sem terem servido por 3 annos a bordo dos navios de 
guerra nos postos em que se acharem. 

§ 4º Nenhum capitão de mar e guerra subirá ao 
posto de chefe de divisão, sem ter servido ao posto 
anterior, por 3 annos, dos quaes em pelo menos de 
embarque em navio de guerra. 

Pergunto ao honrado senador, não ha uma 
grande differença nos temos da lei? É uma graduação, 
não é a promoção ao posto. Promovido só se considera 
o official que por aquelle facto fica com direito não só ás 
honras, como ás vantagens. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Asseguro a V. 
Ex. que não aprendi nada. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Em sentido 
genérico póde se considerar a graduação como uma 
promoção, mas no sentido estricto da lei não. 

Esta questão tem mais importância do que 
parece á primeira vista, porque o honrado senador quiz 
mostrar que eu promovi este official sem elle ter os 
annos de embarque. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Nisso não ha 
dúvida nenhuma. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ahi é que V. 
Ex. está completamente enganado. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não estou; V. 
Ex. não podia promover este official. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Promovel-o, 
de certo que não, mas podia gradual-o, porque estava 
nas condições de ser graduado. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não estava nas 
condições da lei, não tinha 3 annos de embarque. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Attenda o 
nobre senador para o que diz a lei a respeito da 
concessão de graduação. 

O Sr. Barão da Laguna dá outro aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – São 

disposições especiaes que não servem para este 
assumpto. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Nada serve... 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Permitta-me 

o nobre senador que continue. E o ouvi com toda a 
attenção, e mesmo estou-me alongando mais do que 
devia. 

Diz o art. 13. Ficam prohibidas; 
§ 1º Qualquer promoção com a cláusula – sem 

prejuízo de antiguidade de quem a tiver maior. 
§ 2º A concessão de graduação, excepto ao mais 

antigo, e cada classe, dos officiaes superiores e 
generaes. 

Por conseqüência, a única condição que se exige 
para a concessão de graduação é que o official seja o 
mais antigo da classe. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – E a condição de 
embarque. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Até a data da 
lei concediam-se graduações; embora o official não 
fosse o mais antigo da classe, fazia-se isto em virtude 
de serviços e outras razões; mas pela lei actual, ficaram 
prohibidas as promoções com cláusulas, e as 
graduações, excepto aos mais antigos de cada classe. 

Vejamos se o regulamento estabeleceu algumas 
cláusulas mais. 

Diz o artigo 25: Ficam prohibidas: 
1º Qualquer promoção com a cláusula – sem 

prejuízo da antiguidade de quem a tiver maior. 
2º A concessão de graduação no posto superior, 

excepto ao mais antigo de cada classe dos officiaes 
superiores e generaes, quando se recommendar pelo 
seu merecimento. 

Portanto, desde que o official superior ou general 
se recommendar pelo seu merecimento e for o primeiro 
de cada classe, o governo não precisa procurar saber 
se elle tem embarque, porque esta condição é 
necessária para a promoção, dos primeiros e não para 
a graduação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Apoiado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Poderei estar 
em erro, mas estou com muitas pessoas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Tanto que a lei se refere no mesmo artigo 
a officiaes superiores e generaes, e estes não precisam 
de embarque para serem promovidos. 

 



244                                                             Annaes do Senado 
 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Por 

conseguinte, Sr. presidente, para ser procedente a 
censura do honrado senador, seria mister que elle 
provasse... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não fiz censura. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Reparo. 
O SR. ZACARIAS: – A comparação. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Pois bem; a 

comparação... seria mister que o honrado senador 
contestasse o merecimento do official que foi graduado; 
mas, ao contrário, S. Ex. disse que foi graduado; mas, 
ao contrário, S. Ex. disse que elle tinha prestado muito 
bons serviços. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Na companhia 
de menores. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sendo 
assim, porque havia de eu prejudical-o, porque havia de 
lançal-o a margem, deixando suppor-se que não o 
julgava com merecimento? 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Eu não fiz mais 
do que comparar para mostrar que a lei é injusta, nada 
mais. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Isto é outra 
questão. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – V. Ex. promoveu 
um official que nunca commandou navio no oceano. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Como explica V. Ex. a lei que mandava 
contar tempo dobrado aos officiaes que estavam em 
serviço em Matto-Grosso? 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Isso era em 
compensação das privações que passavam por lá. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre 
senador depois de se ter occupado da promoção 
desses três officiaes, um que foi promovido, outro que o 
não foi, e o terceiro que obteve apenas graduação, 
tratou de outro official. O Sr. capitão-tenente Teive que, 
sendo professor da escola pratica de artilharia, antes da 
publicação da lei de promoções, tinha estado a bordo 
da fragata Constituição, onde á escola funccionara por 
muito tempo, passara para a Nitherohy e Vital de 
Oliveira, e depois estivera no Rio da Prata algumas 
vezes; de modo que, na opinião de S. Ex., contava 
cinco annos de embarque. 

O Sr. Barão da Laguna dá uma aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A 

reclamação desse official, creio que teve lugar em 
1874. A sua petição, depois de informada pelo quartel 
general, que não achou razão no pedido e estabeleceu 
certas hypotheses, foi remettida ao conselho naval que, 
á vista das circumstancias em que se achava o official, 
opinou que elle tinha de embarque sómente parte do 
tempo que allegava, não tendo nem ao menos os 3 
annos exigidos para a promoção. 

O parecer do conselho naval foi pelo governo 
enviado á secção de guerra e marinha do conselho de 
Estado, a qual referio-se ao parecer do conselho naval 
e louvou-se inteiramente nas razões que expendera; 
por «serem seus fundamentos conforme a letra e 
espírito da novíssima lei de promoções, 

cujos preceitos convêm observar rigorosamente, para 
que ella produza os seus benéficos effeitos.» Este 
parecer está assignado pelos Srs. Viscondes de 
Muritiba, de Abaeté e de Caravellas. 

O honrado senador buscou analizar o parecer do 
conselho naval. Não procederei de igual modo para 
contestar as apreciações do honrado senador. Mas 
julgo sufficiente para justificar a minha opinião, 
divergente da do honrado senador, visto como a 
consulta resolvida foi referendada para mim, cabendo-
me, portanto, a completa responsabilidade de tudo 
quanto se fez, recordar ao menos as allegações e 
razões que se apresentaram. Prometto ao Senado não 
fazer commentarios, remeto-me ao que disseram ao 
governo do conselho naval e a secção de marinha e 
guerra do conselho de Estado; diz a consulta: 

«Senhor: – De ordem de Vossa Magestade 
Imperial expedida por aviso de 3 do mez próximo 
passado, foi remettida a secção de guerra e marinha do 
conselho de Estado e requerimento e mais papéis 
concernentes ao tempo de embarque do capitão-
tenente Francisco Leopoldo Cabral do Canto e Teive, 
que pretende lhe sejam computados como tal os 
diversos períodos, durante os quaes exerceu o logar de 
professor da escola prática de artilharia a bordo de 
diversos navios de guerra.» 

«Sobre isto o conselho naval emittio o parecer 
seguinte, que a secção pede venia para transcrever. – 
Consulta n. 2,877. Conselho Naval, sala das sessões 
em 25 de Outubro de 1875. – Illm. e Ex. Sr. Mandou V. 
Ex. que o conselho naval consulte com seu parecer 
sobe o requerimento em que o capitão-tenente 
Francisco Leopoldo Cabral do Canto e Teive pede que 
sejam considerados como tempo de embarque em 
navios de guerra, os diversos períodos, durante os 
quaes exerceu o logar de professor da escola prática de 
artilharia.» 

«O supplicante allega que desde Dezembro de 
1863, quando foi promovido ao posto que hoje occupa, 
até fins de 1866, esteve a bordo do navio chefe da 
estação naval do Rio de Janeiro, onde funccionava a 
escola prática de artilharia, da qual era professor, e 
dissolvida então a estação, passou para a corveta 
Nitherohy, e alguns mezes depois, para a Vital de 
Oliveira, onde esteve até fins de 1867, e durante este 
tempo fez alguns cruzeiros a bordo das corvetas D. 
Januária e Imperial Marinheiro, sendo armados em 
guerra todos esses navios em que esteve a escola 
pratica de artilharia, durante quais quatro annos, e 
tendo até um delles içada a insígnia do chefe da 
estação.» 

«O ajudante general da armada, fazendo subir 
este requerimento a V. Ex., que da comparação das 
notas que junta ao mesmo requerimento, contendo uma 
o histórico da escola prática de artilharia, e a outra o 
extracto dos assentamentos do suplicante relativos ao 
exercício de professor, resulta que se fôr julgado 
valioso o embarque da fragata Constituição, contará o 
mesmo supplicante cinco annos e quinze dias desse 
embarque e mais nove mezes de estada da escola nas 
corvetas Nitherohy e Vital de Oliveira, perfazendo o 
prazo de cinco annos, nove mezes e quinze dias; mas, 
se entender-se 
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que a fragata estava em condições de inavegabilidade, 
como a considerou o quartel general, na apuração do 
tempo de embarque dos officiaes, neste caso contará o 
supplicante os nove mezes passados a bordo das duas 
mencionadas corvetas e mais dous mezes e sete dias 
de commissões de exercícios a bordo das corvetas D: 
Januária e Imperial Marinheiro, sommando o prazo de 
onze mezes e sete dias, que addicionado ao de seis 
mezes e três dias do actual exercício de secretario da 
estação naval do Rio da Prata, prefaz a totalidade de 
um anno, cinco mezes e dez dias de embarque em 
navio de guerra. 

Das notas a que se refere o ajudante general da 
armada, consta: 

Quando ao que contêm o histórico da escola 
pratica de artilharia: que foi esta escola installada a 
bordo da fragata Constituição em 16 de Maio de 1861; 
que os alumnos seguiram na corveta D. Januaria em 7 
de Maio de 1862 em viagem de exercícios, regressando 
em 23 de Julho seguinte, e que tornaram a sahir os 
alumnos na corveta Imperial Marinheiro em 2 de 
Novembro de 1863, voltando em 23 do mesmo mez, 
que foi transferida a dita escola para Willegaignon em 
26 de Fevereiro de 1867; para a corveta Nitherohy em 1 
de Fevereiro de 1868; passou para a corveta Vital de 
Oliveira em 1 de Maio do mesmo anno; desembarcou 
para a fortaleza da ilha das Cobras em 31 de Outubro 
desse anno, e foi transferida em 17 de Janeiro de 1870 
para Willegaignon, onde se acha ainda. 

Quatro ao estracto dos assentamentos do 
supplicante: que foi este nomeado professor da escola 
pratica de artilharia em 11 de Maio de 1861; que foi 
desligado em 6 de Março de 1865 por ter sido nomeado 
para outra commissão; e que foi novamente nomeado 
em 1 de Dezembro de 1865, e desligado em 8 de Abril 
de 1872, por ter obtido licença para empregar-se em 
vapores do commercio; que foi outra vez nomeado em 
9 de Julho de 1873 e finalmente desligado em 3 de 
Janeiro de 1874, por ter sido nomeado secretario da 
estação naval do Rio da Prata. 

O Conselho Naval entende que no regimem da 
lei de promoções vigente, o tempo de serviço de que 
trata o supplicante não póde ser contado como de 
embarque. 

O serviço de professor da Escola prática de 
artilharia não é serviço de bordo e o próprio Decreto 
que estabeleceu a sobredita escola, que é de n. 2,780 
de 1 de Maio de 1861, declara expressamente no art. 9º 
que o professor não pertencerá à lotação do navio 
escola. 

Nem importa saber se os navios em que taes 
serviços foram prestados, estavão ou não em 
condições de navegabilidade, desde que o official que 
os prestou estava nesses navios não para o serviço de 
bordo e sim para ensino. 

Nestes termos é o conselho naval de parecer. – 
Que não pode ser contado como tempo de embarque o 
que serviu o capitão-tenente Francisco Leopoldo Cabral 
do Canto e Teive como professor da escola prática de 
artilharia 

V. Ex., entretanto, resolverá como julgar mais 
acertado. – Barão de Iguatemy. – Bandeira de Mello. – 
Relator, Souza Reis. 

A secção concorda com este parecer por serem 
seus fundamentos conformes á letra e espírito da nossa 
lei de promoções, cujos preceitos convém observar 
rigorosamente, para que ella produza os seus 
benefícios effeitos. 

Vossa Magestade Imperial resolverá o que fôr 
mais justo. 

Sala das conferências da secção de guerra e 
marinha do conselho de Estado, 5 de Novembro de 
1875. 

(Assignados) Visconde de Muritiba, Visconde de 
Abaeté e Visconde de Caravellas. 

Mas, disse o honrado senador, que a razão dada 
pelo conselho naval e homologada pela secção do 
conselho de Estado não procede, porque a 
circumstancia de não pertencer o professor á lotação do 
navio escola, não é motivo para não ser considerado 
como embarcado; e porque ha officiaes chefes de 
estado-maior, etc., que não pertencem á lotação dos 
navios em que se acham , e entretanto contão tempo 
de embarque. Pedirei ao nobre senador que se recorde 
do que diz a esse respeito à segunda parte do art. 9º do 
regulamento da escola prática de artilharia, sobre o 
professor, isto é:. «Nem terá a bordo outras obrigações 
além das concernentes ao ensino que lhe é 
incumbido.» 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Isso é claro: 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os officiaes 

de bordo teem suas attribuições claramente definidas 
no regulamento; as do professor de escola também 
estão explicitamente definidas, e não ha uma só, que 
destoe desta disposição que acabei de ler. Por isso o 
conselho naval e a secção do conselho de estado 
entenderam, e em meu parecer entenderam bem, que 
esse official não podia ter adquirido durante o tempo em 
que esteve a bordo, a instrucção que só se adquire por 
meio da prática, que elle não era obrigado a ter. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Antes da lei esse 
oficial foi promovido por merecimento. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – V. Ex. 
referio-se á promoção que eu fiz, á última em 
Dezembro, já no regímen da lei. 

O Sr. Barão da Laguna dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não sei bem 

quando o Sr. Furtado de Mendonça foi promovido a 
capitão de fragata, já achei commandando a companhia 
de aprendizes artífices nesse porto, e graduei-o, não 
promovi. 

Mas, o honrado senador para provar que o 
professor da escola pratica de artilharia deve ser 
considerado como estando embarcado, durante o 
tempo que exercer aquelle logar, quiz também fundar-
se na circumstancia de ter o regulamento marcado para 
esse professor os vencimentos de commandante de 
corveta... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Em effectivo 
serviço. 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...em 

effectivo serviço. O nobre senador sabe melhor do que 
eu que não é raro encontrar-se na legislação da 
marinha a designação de vencimentos com 
semelhantes qualificações. O commandante da galeota 
imperial, por exemplo, é considerado como 
commandante de navio de guerra de 1ª classe e 
percebe como tal todos os vencimentos; entretanto, não 
conta um só dia de embarque. O que aconteceu com o 
Sr. capitão tenente Teive, deu-se também com o Sr. 
Candido José Ferreira, chefe de divisão graduado, que 
esteve cerca de 10 ou 15 annos commandando a 
galeota imperial. 

SR. SARAIVA: – Desde 1858. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...e, todavia, 

todo esse tempo deixou de ser considerado como de 
embarque para ser esse official promovido. Eu deixei de 
promovel-o, porque tive de proceder a respeito delle, do 
mesmo modo por que o fiz para com todos os outros 
nas mesmas circumstancias. 

Quanto ao Sr. Teive, foi elle mesmo quem 
reclamou contra a primeira classificação; tive de 
resolver: mas o negócio foi agitado por elle, e quanto ao 
Sr. Candido Ferreira, a questão foi suscitada pelo seu 
successor no commando da galeota. O Sr. Capitão de 
Fragata Carneiro da Rocha, que sendo nomeado para 
commandar a galeota, e chegando aqui, entendeu e 
hoje vejo que muito bem, dever fazer uma consulta ao 
governo a respeito de embarque. Mandei ouvir aos 
competentes para informarem nestes casos e tanto o 
quartel general, como o conselho naval foram de 
parecer que o commandante da galeota devia contar 
tempo de embarque; mas a secção de marinha e guerra 
do conselho de Estado, consultada também sobre a 
matéria, deu um aparecer muito bem deduzido, em que 
demonstrou evidentemente que as funcções exercidas 
por esse commandante, embora fossem altamente 
honrosas, todavia não eram daquellas de que tinha 
cogitado o legislador, quando estabeleceu que nenhum 
official passe de um posto para outro sem ter três annos 
de embarque em navio de guerra, de sorte que foi 
resolvida esta consulta de accôrdo com a secção. E já 
eu pensava assim quando fiz embarcar o Sr. Candido 
Ferreira dando-lhe uma outra commissão: esta 
resolução foi, porém, tomada posteriormente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Commandante 
da galeota, é patrão de escaler. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado 
senador, abundando nas considerações que fez para 
mostrar as imperfeições da lei de promoções, chegou 
ao ponto de estranhar o facto de terem as repartições 
de hydrographia e de pharóes navios especiaes, cujo 
commando compete aos respectivos directores. S. Ex., 
sem querer censurar ao governo, como disse 
claramente, comtudo observou que este facto não podia 
continuar... 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...porque, 

disse o nobre senador, o navio pertencente á repartição 

de hydrographia acaba de sahir sem o commandante, o 
qual ficou em terra, vencendo embarque, em trabalhos 
de sua repartição. Devo informar ao honrado senador 
que esse official não procedeu por esse modo sem ter 
solicitado e obtido permissão do governo, fazendo ver 
que a commissão em que elle tinha estado pouco antes 
em Santos, exigia que fossem completados certos 
serviços, mais de gabinete do que de exame no mar, 
sondagens, etc. Entretanto, era conveniente que a 
embarcação fosse concluir certos estudos que serviriam 
para trabalhos complementares, de que elle estava 
encarregado, no que concordei. Mas este official, pelo 
facto de ficar na repartição, não fica vencendo tempo de 
embarque. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não fica? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor, 

nem precisa elle contar mais tempo de embarque, pois 
tem mais do que é sufficiente para dar-lhe direito á 
promoção. 

Assim o facto de que se trata não tem o alcance 
que o nobre senador suppõe. 

Quando á questão de saber, no caso do navio se 
ter perdido, ou haver soffrido qualquer sinistro, quem 
era o responsável, respondo que evidentemente era o 
immediato. Era quem estava a bordo. e é official muito 
distincto. O nobre senador conhece bem o Sr. capitão-
tenente Nascimento. 

Mas, Sr. presidente, entendeu o honrado 
senador que eu tinha dado um navio a cada uma 
dessas repartições, simplesmente para que seus ches 
pudessem ter embarque. 

Peço permissão ao honrado senador, para 
contestar esta sua suposição; S. Ex. engana-se. Se a 
hora não estivesse tão adiantada, leria ao Senado as 
diversas obrigações e attribuições que teem a cumprir 
os directores destas duas repartições e o honrado 
senador veria que pela maior parte, ellas só podem ser 
exercidas em um navio. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não me enganei, 
V. Ex. é que está enganado; eu não censurei isso. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Qualquer 
dos dous directores, para cumprir bem seus deveres, 
precisa andar embarcado: e a celebridade dos 
movimentos que é preciso que tenham aquelles 
funccionarios no desempenho de seus deveres, 
deveres muito árduos, sobretudo na repartição de 
pharóes que tem de fiscalizar os pharóes desde o Pará 
até o Rio Grande do Sul, ganha muito com a 
circumstancia de terem elles á sua disposição um 
navio. 

Mas, supponha o honrado senador que fosse 
com o fim de contarem elles embarque. Por ventura nas 
longas viagens que esses dous officiaes teem de fazer 
para cumprir suas obrigações, não adquirem elles a 
prática de bordo? Assim como, Sr. presidente, não se 
devem sophismar as circumstancias ou os casos para 
se improvizar embarque a quem o não deve contar, por 
outro lado, desde que se poderem conciliar as cousas 
de modo que o official se preste ao serviço 
especialíssimo do exame de pharóes, de hydrographia 
e também de navegação, porque não se ha de conciliar 
isto? 
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O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Já vejo que V. 

Ex. não attendeu ao meu discurso; vá dizendo o que 
quizer. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Permitta que 
eu conclua. 

Se o honrado senador tivesse lido com mais 
attenção os annexos do meu relatório, veria entre elles 
um relatório do Sr. capitão de fragata Francisco José de 
Freitas, director da repartição de pharóes, onde este 
official a par da conta que dá do exame a que procedeu 
nos differentes pharóes que visitou, refere também as 
peripécias das differentes viagens que fez. E’ assim que 
descreve a tempestade que soffreu na viagem daqui até 
á Bahia, na altura dos Abrolhos. Foi-Ihe, preciso até 
arribar ao porto da Victoria, donde tinha sahido na 
véspera. 

Por conseqüência, Sr. presidente, se por um lado 
cada uma destas repartições fica melhor servida para o 
desempenho das respectivas obrigações, tendo á sua 
disposição um navio de que indispensavelmente hão de 
precisar, e se por outro lado a bordo destes navios os 
officiaes que pertencem ás repartições, ou 
simplesmente a tripulação dos navios, adquirem a 
prática da navegação, porque se não lhes ha de contar 
embarque? Portanto, Sr. presidente, o honrado senador 
não tem razão. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – V. Ex. está 
enganado; não censurei isto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Entendo que 
procedendo deste modo consultei as conveniências do 
serviço público, sem causar prejuízo aos officiaes, 
prejuízo desnecessário que não entrou na mente do 
legislador, quando estabeleceu as regras para 
promoção na armada. 

Limito-me ao que acabo de dizer, e creio que 
não deixei de tocar em nenhum dos pontos de que se 
occuparam os honrados senadores aos quaes me 
propuz responder. 

Vae á mesa a seguinte: 
 

SUBEMENDA DA COMMISSÃO DE MARINHA E 
GUERRA 

 
No art. 2º, em logar de – conceder prêmio e 

gratificações aos voluntários e engajados – diga-se: 
concedendo prêmio de 400$ aos voluntários e 500$ aos 
engajados. O mais como na emenda. – S. R. – 
Junqueira. – Muritiba. – Barão da Laguna. 

Foi lida e ficou sobre a mesa para entrar em 
discussão opportunamente. 

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 

 
Entraram successivamente em 2ª discussão, a 

qual ficou encerrada por falta de número para votar-se, 
as proposições da câmara dos Srs. deputados do 
corrente anno: 

PENSÃO 
 
N. 71 approvando a pensão concedida a D. 

Adelaide Olympia de Moura Câmara e sua filha. 
 

DISPENSA A ESTUDANTE 
 
N. 96, concedendo dispensa ao estudante 

Francisco Conegundes Vieira Dias. 
Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 

presidente deu a seguinte para 19 do corrente: 
1º parte até 1 hora da tarde. – Votação das 

matérias, cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo, com as emendas da câmara dos 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

2º parte á 1 hora da tarde. – Discussão do 
requerimento do Sr. Cunha e Figueiredo sobre o 
concurso das igrejas vagas. 

Levantou-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde. 
 

ACTA EM 19 DE MAIO DE 1877 
 

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

acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 
Paranaguá, Visconde de Abaeté, Correia, Visconde de 
Muritiba, Barros Barreto, Luiz Carlos, Barão da Laguna, 
Barão de Maroim, Duque de Caxias, Barão de 
Cotegipe, Barão de Camargos, Visconde do Rio 
Grande, Cunha Figueiredo, João Alfredo, Diniz, Mendes 
de Almeida, Leitão da Cunha, Conde de Baependy, 
Vieira da Silva, Zacarias, Ribeiro da Luz, Nunes 
Gonçalves, Jaguaribe e Sinimbú. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Diogo Velho, Teixeira Junior, Silveira da Motta, 
Figueira de Mello, Marquez do Herval, Junqueira, 
Uchôa Cavalcanti, Chichorro, Barão de Pirapama, 
Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, 
Paes de Mendonça, Antão, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Saraiva, Jobim, Nabuco, Marquez de S. 
Vicente, Pompeu, Visconde do Bom Retiro, Visconde 
do Rio Branco, Visconde de Caravellas, Visconde de 
Nitherohy e Fausto de Aguiar. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario declarou que não havia 
expediente. 

Em seguida deu conta de um officio, que 
acabava de receber, do 1º secretario da câmara dos 
Srs. deputados, datado de hontem, remettendo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO PRORROGATIVA DO ORÇAMENTO 
 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º A lei n. 2,670 de 20 de Outubro de 1875, 

que fixou a despeza e orçou a receita para o exercício 
de 1876 – 1877, continuará em vigor no 1º semestre de 
1877 – 1878, emquanto não for promulgada a 
respectiva lei do orçamento; substituindo-se pela tabella 
inclusa a dos créditos especiaes, a que se refere o art. 
22 daquella lei. 

Art. 2º A verba de 800:000$, consignada para 
pagamento das dívidas de exercícios fundos, fica 
elevada a 1.000:000$ no actual exercício sómente. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 18 de Maio 
de 1877. – Joaquim Pinto Machado Portella, 1º vice-
presidente. – José Luiz de Almeida Nogueira, 1º 
secretário. – Francisco Ignácio de Carvalho Rezende, 
2º secretario. 

 
CRÉDITOS ESPECIAES 

 
Ministério do Império. – Leis ns. 1,904 e 1,905 de 

17 de Outubro de 1870, 2,348 de 25 de Agosto de 
1873, art. 2º, paragrapho único, n. 6, e 2,640 de 22 de 
Setembro de 1875, art. 23. 

Medição e tombo das terras que, nos termos dos 
contratos matrimoniaes, formam os patrimônios 
estabelecidos para Suas Altezas as Sras. D Isabel e D. 
Leopoldina e seus augustos esposos; sendo 95:000$ 
para o serviço relativo ao primeiro patrimônio a 35:000$ 
para o concernente ao segundo. 

Lei n. 2,348 de 25 de Agosto de 1873, art. 2º, 
paragrapho único, n. 3: 

Acquisição de um novo matadouro no município 
da Côrte; ficando o governo autorizado para despender 
até a quantia de 2,000:000$ e podendo fazer a despeza 
por meio de qualquer operação de crédito. 

Lei n. 2,670 de 20 de Outubro de 1875, art. 16, § 
6º: 

Dessecamento de pântanos, limpeza e irrigação 
da cidade; podendo o governo fazer operações de 
crédito até á importância de 980:000$, no caso de não 
bastarem as sobras da renda geral. 

Ministério da Justiça. – Lei n. 2,670 de 20 de 
Outubro de 1875, art. 16, § 8º: 

Acquisição ou construcção de um edifício para 
asylo de mendicidade; ficando autorizado o governo a 
fazer operações de crédito até 100:000$, no caso de 
que não bastem às sobras da renda geral. 

Ministério da marinha. – Lei n. 2,640 de 22 de 
Setembro de 1875, art. 18: 

Compra e collocação de pharóes na costa e 
portos do Império, ficando o governo autorizado a fazer 
as operações de crédito necessárias até 600:000$, na 
deficiência de sobras da renda geral. 

Ministério da agricultura. – Lei n. 1,245 de 28 de 
Junho de 1865, art. 14 § 1º: 

Compra das bemfeitorias existentes nos terrenos 
da Lagôa de Rodrigo de Freitas. 

Continúa em vigor pela importância necessária 
para fazer face á differença entre a despeza da compra, 
comprehendida a que o serviço do abastecimento 
d’água exigir, e o producto da venda dos mesmos 
terrenos. 

Lei n. 1,953 de 17 de Julho de 1871, art. 2º, §§ 
2º e 3º: 

Prolongamento das estradas de ferro do Recife a 
S. Francisco, da Bahia ao Joazeiro, e de S. Paulo, 
segundo o traço que for julgado mais conveniente, 
podendo o governo despender annualmente, em cada 
uma dellas a quantia de 3.000:000$, por meio de 
operações de crédito, na insufficiencia dos fundos 
consignados nas leis do orçamento. 

Levantamento da carta itinerária do Império. 
Resolução legislativa n. 2,397 de 10 de 

Setembro de 1873: 
Construcção da estrada de ferro do Rio Grande 

do Sul, e garantia de juro de 7% á companhia ou 
companhias com que se contratar parte desta linha 
férrea. 

Resolução legislativa n. 2,450 de 24 de 
Setembro de 1873: 

Garantia de juro, não excedente de 7%, ás 
companhias que construírem vias férreas; ficando o 
governo autorizado a effectuar operações de crédito, na 
deficiência dos meios ordinários, para pagar a despeza 
relativa ás estradas de ferro a que applicar esta lei. 

Lei n. 2.639 de Setembro de 1875: 
Desapropriações e obras necessárias ao 

abastecimento d’água á capital do Império, podendo o 
governo realizar operações de crédito para esta 
despeza até á somma de 19,000:000$000. 

Lei n. 2.670 de 20 de Outubro de 1875, art. 18: 
Prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II, e 

construcção de um ramal entre Sapopemba e o novo 
matadouro; sendo applicada a este serviço a quantia de 
1,860:000$000, e ao prolongamento a de 
3,000:000$000 annuaes; autorizadas às operações de 
crédito necessárias, no caso de não bastarem às 
sobras da renda geral. 

Ministério da fazenda. – Leis n. 1,837 de 27 de 
Setembro de 1870, artigo único, e n. 2,348 de 25 de 
Agosto de 1873, art. 7º, paragrapho único, n, 4: 

Fabrico de moedas de bronze e de nickel. 
Lei nº 2,348 de 23 de Agosto de 1873, art. 7º, 

paragrapho único, nº 3, art. 11. § 5º, n. 2: 
Reforma do regulamento da Typographia 

Nacional, e melhoramento de vencimentos dos 
empregados e operários. 

Prêmio não excedente de 50$ por tonelada aos 
navios, que se construírem no Império. 

Resolução legislativa nº 2,697 de 6 de Novembro 
de 1875: 

Garantia de juros e amortização de letras 
hypothecarias do Banco de Crédito Real, e somente de 
juros ás companhias que estabelecerem engenhos 
centraes para fabricar assucar de canna, autorizadas às 
operações de crédito necessárias. 

A Commissão do orçamento. 
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O Sr. Presidente declarou que não podia haver 

sessão por falta de número sufficiente de Srs. 
senadores, e deu para ordem do dia 21: 

1ª parte (até ás 2 1/2 horas da tarde). – Votação 
das matérias cuja discussão focou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

2ª parte (ás 2 1/2 horas ou antes). – 3ª discussão 
das proposições da câmara dos deputados: 

N. 318 de 1875, approvando o privilégio a 
Alfredo Matson para tympanos electricos de segurança. 

N. 25 do corrente anno, approvando a pensão 
concedida ao 2º cadete reformado do exército José 
Bueno de Azevedo. 

N. 70 idem, repartidamente aos menores Maria, 
João e Salustiano, filhos do 1º cirurgião de commissão 
Dr. Augusto Cesar de Sampaio Vianna. 

O Sr. Presidente convidou os Srs. senadores 
presentes para se occuparem com trabalhos das 
commissões. 

 
57ª SESSÃO EM 21 DE MAIO DE 1877 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
Summario. – Parecer da commissão de 

constituição e da de legislação – Redacção. – Ordem 
do dia. – Pensão. – Votação. – Dispensa a estudantes – 
Força naval. – Discursos dos Srs. Visconde de Muritiba 
e Silveira da Motta. 

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

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Visconde de 
Abaeté, Barão de Camargos, Luiz Carlos, Barros 
Barreto, Marquez do Herval, Correia, Chichorro, Silveira 
Lobo, Teixeira Junior, Visconde de Muritiba, Barão de 
Maroim, Silveira da Motta, Jaguaribe, Mendes de 
Almeida, Diniz, Fernandes da Cunha, Barão de 
Pirapama, Paranaguá, Conde de Baependy, Visconde 
do Rio Grande, Duque de Caxias, Visconde de 
Caravellas, Diogo Velho, Barão da Laguna, Leitão da 
Cunha e Figueira de Mello. 

Compareceram depois os Srs. Cruz Machado, 
Nabuco, Junqueira, Cunha e Figueiredo, João Alfredo, 
Ribeiro da Luz, Zacarias, Uchôa Cavalcanti, Sinimbú e 
Barão do Cotegipe. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Nunes Gonçalves, Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Paes de Mendonça, Visconde do Rio Branco, 
Antão, Godoy, Saraiva, Jobim, Vieira da Silva, Marquez 
de S. Vicente, Pompeu, Visconde do Bom Retiro, 
Visconde de Nitherohy e Fausto de Aguiar 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas de 18 e 19 do corrente mez, 

e, não havendo quem sobre ellas fizesse observações, 
foram dadas por approvadas. 

Não houve expediente. 
O Sr. 1º secretario participou que o Sr. Senador 

Vieira da Silva lhe communicara verbalmente que não 
podia comparecer á sessão por achar-se 
incommodado. – Ficou o Senado inteirado. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
DA DE LEGISLAÇÃO 

 
A commissão de constituição, tendo examinado, 

por ordem do Senado, o projecto de lei n. D do corrente 
anno, offerecido pelo Sr. senador Manoel Francisco 
Correia em sessão de 20 de Abril findo, vem expôr seu 
parecer. 

O projecto tem por fim regular a boa execução do 
art. 4º do acto addicional (lei de 12 de Agosto de 1834) 
e do art. 121 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846, 
evitando que se proceda á apuração da eleição dos 
membros da assembléa legislativa provincial antes de 
ter a câmara dos deputados decidido da legitimidade 
dos eleitores, que, conforme determina a referida 
disposição serão os competentes durante a legislatura 
para procederem á qualquer eleição de deputados e 
membros das assembléas legislativas provinciaes. 

A commissão, considerando a incontestável 
conveniência de regular a execução da lei, de modo 
que a realização do pensamento do legislador não seja 
embaraçado praticamente; 

E considerando, outrossim, que o projecto n. D 
do corrente anno tem por fim obviar o inconveniente 
indicado: 

E’ de parecer que o referido projecto de lei seja 
submettido á discussão e approvação do Senado. 

Paço do Senado, em 12 de Maio de 1877. – J. J. 
Teixeira Junior. – J. J Fernandes da Cunha. 

Foi presente á commissão de legislação a 
proposição da câmara dos Srs. deputados, enviada ao 
Senado em 14 de Setembro de 1875, declarando que 
nem a Ord. do liv. 4º tit. 80 (na proposição se lê 8º, sem 
dúvida por engano do copista) nem qualquer outra 
disposição de lei prohibe ao cego fazer testamento 
cerrado; e a commissão passa a emittir o seu parecer, 
declarando, antes de fazel-o, que essa proposição teve 
por origem a representação de Thomaz Luiz Alvares, 
residente na cidade de S. Paulo, na qual pedira ao 
poder legislativo a interpretação authentica de poder ou 
não o cego fazer testamento cerrado, visto que, tendo 
tido, ha alguns annos, a infelicidade de perder 
completamente a vista, e desejando elle, por motivos 
attendiveis, que se não conheçam pelo testamento em 
notas as disposições de sua última vontade, antes de 
seu fallecimento, esses casos de recato e sigillo a 
própria Ordenação 
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manda respeito e guarda, quando, logo depois de tratar 
do testamento público, admitte a fórma mística em 
correctivo da publicidade para os casos, em que o 
testador tivesse reservas a guardar. 

Expostos assim os motivos de sua pretenção, o 
supplicante pretende fundamental-a, dizendo que, 
comquanto o direito romano permittisse que o cego 
pudesse fazer testamento cerrado, e com essa 
legislação se conformassem não sómente os códigos 
civis da Prússia, de Baviera, de França, o de Sardenha 
e o de Portugal, mas também os jurisconsultos 
portuguezes, como Guerreiro, Pinheiro, Barbosa, 
Almeida e Souza, Liz Teixeira, cujas opiniões e obras 
cita especificada e nominalmente, haviam entretanto 
outros práticos, cujos nomes o supplicante não indica, 
que seguiam opiniões contrárias, sob fundamento de 
que não, tendo as ordenações pátrias prohibindo 
expressamente ao cego a facção do testamento 
cerrado, deve reputar-se que implicitamente a 
concedera, principalmente se se attender: 1º que, 
copiando a Ord do liv. 4º tit. 81 (das pessoas, a que não 
é permittido fazer testamento), o tit. 22 código romano, 
liv. 6º deixou de parte a lei 8ª que sómente permittia ao 
cego fazer testamento oral ou escripto aberto, e 
conseguintemente concedeu-lhe o direito de testar por 
qualquer das formulas aceitas pela mesma Ordenação, 
e 2º que os cegos tem meios de acautelar-se contra 
qualquer fraude mandando ler o testamento por pessoa 
de sua confiança, conservada forma mística ou secreta. 

Á commissão tem de observar, em primeiro logar 
que, comquanto a Ord. do liv. 4º tit. 80 não tratasse do 
testamento ao cego, seguem os jurisconsultos a 
unânime opinião de que o direito de fazel-o não lhe 
deve ser tirado e deve regula-se pelo direito commum, 
conforme o qual o cego póde testar com as cautelas 
que expõem os doutores, e em razão jurídica se 
fundamentavam esses jurisconsultos, visto que pela 
Ord. do liv. 3º tit. 64 os casos que não são 
determinados pelas Ordenações, se devem julgar pelo 
estylo Ordenações, se devem julgar pelo estylo ou 
costume do reino ou pelas leis imperiaes, que se devem 
guardar somente pela boa razão em que são fundadas, 
e essa determinação não foi revogada pela lei 
denominada áurea, de 18 de Agosto de 1769, quando 
mandou seguir essa boa razão, que se funda, ou nos 
princípios e regras que o direito divino e natural 
formalizaram para servirem de regras moraes e civis 
entre o christianismo; ou nas regras que de universal 
consentimento estabeleceu o direito das gentes para 
direcção o governo de todas as nações civilisadas: ou 
nas leis que as nações christãs teem promulgado com 
manifesta utilidade pública e particular. 

Ora, o direito romano pela lei 8ª Cód.: Qui 
testamentum facere possunt (Liv. 6º Tit. 22) diz: 

«Hac consultissima lege sancimus ut carentes 
oculus seu morbo, vitiove, seu ita nati, per nunca – 
pationem suæ condant moderamina voluntalis, 
præsentibus septem testibus... tabulario etiam: ut 
cunctis ibidem collectis, primum ad se convocatos 
omnes ut sine scriptis, testentur edoceant.» 

Desta lei resulta evidentemente: 

1º Que os cegos, completamente cegos 
(carentes oculis) não podiam testar pelo direito romano, 
senão por modo nuncupativo exprimindo por palavra as 
disposições de sua última vontade perante o tabelião e 
certo número de testemunhas, e por conseguinte, 
fazendo o seu testamento público nas notas do 
tabellião, ou só nuncupativo pela fórma que as leis 
determinam para todos ou outros cidadãos; 

2º Que muito juridicamente se firmou e 
consagrou nos nossos tribunas, a começar do anno de 
1602, em que as Ordenações Filipinas, que ainda nos 
regem em todas as questões civis, a jurisprudência de 
que o cego podia fazer o seu testamento, no uso de um 
direito que usufruíam todos os cidadãos não 
exceptuados por interdicto legal; mas que esse 
testamento somente se effectuaria, ou 
nuncupativamente á hora da morte, ou ainda por 
escripto em fórma de testamento approvado, lendo-se 
toda a cédula pelo tabellião em presença das 
testemunha-se dizendo o testador que o escripto lido 
contém a sua última vontade. Ficou excluído 
conseguintemente o cego de fazer testamento cerrado 
com approvação do tabellião e sem a indispensável 
leitura. 

Desse estylo dão testemunho todos os 
jurisconsultos reinicolas, antigos e modernos, alguns 
dos quaes são os citados pelo supplicante Thomaz Luiz 
Alvares, e muito outros, que a commissão indicará para 
completo desenvolvimento da matéria. 

Guerreiro no tratado 2º, De divisionibus, liv. 3º 
cap. 4º n. 102 a 104 diz: 

Quod divisio honorum cœci petenda est ab 
intestato, quia cœcus testari non potest nisi 
nuncupative. In scripris benevalet cœcus condere 
testamentum juxta formam præscriptam in cod. Liv. 6º. 

No n. 105 diz: 
In nostro regno sufficit quodo cœcus faciat 

testamentum nuncapativum cum solemnitatibus, quœ 
recquiruntur»; ex Ordinatione liv. 4º tit. 80 princ. e §§ 3º 
e 4º. 

Pinheiro, Disputatio 2ª secção 7ª, § 7 n. 216, 
segue a mesma opinião: «Cum testamentum cæci 
utroque lumine orbati magis pateret fraudibus, quam 
cætere ut illis occurrevet Justinnanus sctrictorem pro co 
scripsit solemnitatem in codice». Liv. 6º tit. 22 leg. 8ª. 

No n. 220 o mesmo jurisconsulto accrescenta: 
«Inde nisi quis de illa certus est, servare omnino 

debet prœdictas solemnit tes, quœ jure commum in 
cód. liv. 6º tit. 22 leg. 8º prœscribuntur; cum justa ipsam 
ordinasionem liv. 3º tit 64 quando circa aliqnum casum 
nihil per specialem legem aut consuetudinem regni 
dispositum reperitur, ad jus commune recurrendum 
est..» 

Barbosa á Ord, do liv. 4º tit. 81 princ. diz: 
«Molina refert se audire consuetudiem receptum 

esse in hoc regno, ut cœcus eisdem modis nuncupativé 
testetur, quo cœteri possunt, hoc jure tamen commum 
superadditur unus testis in testamento cœci supra illos, 
cum quibus coeteri homines testari, possunt.» 

A este escriptores antigos se une a torrente de 
todos os jurisconsultos modernos. Assim; 
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Lobão nas suas notas a Mello liv. 3º pág. 263 diz: 

«O cego póde testar entre nós, ou na fórma da Ord. liv. 
4º tit. 80 princ. (por testamento aberto por tabellião, 
perante cinco testemunhas livres e maiores de 14 
annos), ou nuncupativamente á hora da morte na fórma 
do § 4º da mesma Ordenação, ou ainda por escripto, 
lendo se toda a cédula por tabellião em presença de 
testemunhas.» 

Diz Teixeira no seu commentario á Mello no tomo 
2º, pág. 211, diz: Que o cego póde testar 
nuncupativamente é fóra de toda a dúvida; mas póde 
fazel-o por escripto, sendo lido ás testemunhas, que 
assignam o instrumento de approvação. Dig. Portuguez, 
tomo 3º, art. 1,491, pois se dá nelle para testar a 
mesma razão, que se dá no que não sabe ler e tem 
vista. 

Corrêa Telles no seu Dig. Portuguez, livro 3º art. 
1,492, ensina: O cego póde testar, ainda por escripto, 
com tanto que o papel seja lido perante as testemunhas 
da approvação. 

Borges Carneiro no seu Direito civil, liv. 1º § 270, 
ns. 4º, 5º e 6º: Os cegos podem fazer testamento:... 
Quanto a fórma, sem dúvida o podem fazer nuncupativo 
ou verbal, como ordinariamente se faz; ou aberto por 
tabellião no livro de notas: não porém o cerrado pelo 
perigo de enganos. 

Vanguerve na sua Pratica Judicial, pág. 4ª, cap. 
5º, n. 37, diz: Os cegos não podem fazer testamento 
cerrado, mas sómente com as solemnidades dos 
abertos, accrescentando tabellião. 

Coelho da Rocha no seu Direito Civil Portuguez, 
liv. 3º § 675, ensina: Que são naturalmente incapazes 
de fazer o testamento por não poderem expressar a sua 
vontade os cegos: excepto, 1º nuncupativamente, ou 2º 
ainda por escripto, sendo o testamento aberto. 

Gouvêa Pinto, no seu Tratado de testamentos e 
successores cap. 10º, advogando a opinião de que o 
cego pode fazer testamento, parece somente admittil-o 
a dispor dos seus bens oral ou vocalmente a exemplo 
da legislação de várias nações. 

Ora, sendo attestada esta jurisprudencia pelos 
jurisconsultos portuguezes, e tendo ella subsistido por 
quasi três séculos, depois que se publicaram as 
chamadas Ordenações Filipinas, formou ella o direito 
consuetudinário, que na falta de lei nacional se deve 
observar por conter os três requisitos expostos na lei de 
18 de Agosto de 1769 §§ 9º e 14, tempo maior de 100 
annos, não contrario ás leis vigentes e conforme ás 
boas razões que constituem o espírito das leis. 

São indubitáveis no parecer da commissão de 
legislação não somente a existência dos dous primeiros 
requisitos, mas ainda do terceiro, se attender-se que as 
leis rodeiam de formalidades ou solemnidades 
essenciaes a confecção dos testamentos, afim de que 
appareça somente a verdadeira e última vontade dos 
testadores, e que essa vontade póde ser alterada muito 
facilmente, dando-se aos cegos o direito de fazer 
testamento cerrado, em consequência da 
impossibilidade material, em que se acham de poder 
verificar por si mesmo que effectivamente se 
escreveram as disposições de sua última vontade, 
embora muita confiança depositem na pessoa, 

que chamaram a escrever o seu testamento e possam 
por meios mais ou menos engenhosos fazer ler a 
respectiva cédula por uma ou mais pessoas de sua 
intimidade. Dado, porém, este facto, o segredo que quiz 
ter o cego ao fazer testamento cerrado e que 
fundamenta a adopção dos testamentos cerrados na 
opinião dos jurisconsultos, terá inteiramente 
desapparecido e conseguintemente nenhum 
inconveniente real haverá para que o cego vá fazer o 
seu testamento em notas do tabellião e as leis queiram 
evitar-lhe assim as funestas conseqüências resultantes 
de se haver falsificado a sua vontade no testamento 
cerrado escripto por terceiros. Um tal testamento deixa 
de ser voluntatis justa sententia, mas um acto filho do 
dólo e da fraude, que não póde nem deve ser tolerado 
pelas leis e para o qual ellas não devem concorrer por 
meio algum. 

Para evitar estes tristes resultados o direito 
romano na já citada lei 8ª cod Qui testamenta facere 
possunt, vel non, depois de ter declarado quaes as 
solemnidades, de que devia ser rodeado o testamento 
nuncupativo dos cegos, concluía por dizer: «Sic 
namque fieri confidimus ut non recipiat se tantum cœcis 
testandi licentia, sed ne locum quidem ultum relinquat 
insidiis, tol oculis spectata, tot insinuata sensibus, tot 
insuper in tuto locata manibus.» 

Se taes são, no pensar da commissão de 
legislação, os mandamentos racionaes por que a 
jurisprudência pátria firmada por inveterado costume, o 
melhor interprete das leis, deduzida das fontes do 
nosso direito, nunca reprovada pelo legislador, não tem 
concedido aos cegos o fazer testamento cerrado, essa 
jurisprudência passou a adquirir a força de lei, conforme 
a lei 38 dig., de legibus: «In ambiguitatibus, quœ ex 
lege proficiscuntur, rerum perpetuo similiter judicatarum, 
vim legis obtinere debere.» 

A commissão deve ainda accrescentar que essa 
prohibição tem sido igualmente adoptada pelos códigos 
de todas as nações européas, como seja em França 
pelo art 978 do seu código civil, dizendo: «Ceux qui ne 
savent, ou ne peuvent lire, ne pourront faire des 
dispositions dans la forme du testament mistique»; e 
com o de França os códigos da Sardenha no art. 753, 
da Prússia nos arts. 126 e 112, para que os cegos só 
possam testar de viva voz; da Baviera no liv. 3º cap. 3º 
art. 7º; o de Portugal no art. 1,923; o de Hespanha no 
art. 602; as leis da Inglaterra, attestadas por 
Blackstone; nos seus commentarios, liv. 2º cap. 32 diz: 
«To this class also (a classe dos que são incapazes de 
fazer o testamento por inhabilidade mental) may be 
referred such persons as are born deaf, blind and dumb; 
who, as they have always wanted the common inlets of 
understanding, are incapable of having animum 
testandi, and their testaments are thereford void»; cod. 
Italiano no art. 785; cod. de Venezuela no art. 726. 

Em face das considerações expostas, a 
commissão entende que não deve ser approvada a 
proposição da câmara dos deputados, pela qual, 
declarando que as nossas leis não prohibem aos cegos 
fazer testamento cerrado, permitte-lhes virtual e 
implicitamente 
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o direito de fazel-o pela regra constitucional de que 
nenhum cidadão póde ser obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virtude da lei, e 
conseguintemente vem destruir uma jurisprudência 
racional e sensata antiqüíssima e sanccionada pelos povos 
civilisados. No presente assumpto não se, deve examinar, 
no pensar da commissão, se as Ordenações e leis pátrias 
prohibem ou não aos cegos a facção do testamento, mas 
sim se é útil ou não, que essa prohibição exista, 
revogando-se a jurisprudência; se o legislador deve ou não 
fazel-o somente para satisfazer os caprichos dos cegos, 
que querem rejeitar o benefício das leis sob pretexto de 
que desejariam que suas disposições ficassem secretas, 
ao passo que não apresentam em favor de suas 
pretenções nenhum fundamento jurídico, nenhum 
jurisconsulto e nem arestos de tribunaes superiores que as 
consagrem, ou que estejam em divergência em suas 
decisões, como se vê da petição do supplicante. 

Mas, suppondo-se por um momento que taes 
decisões divergentes existam, ao supremo tribunal de 
justiça compete, na fórma da resolução n. 2,684 de 23 de 
Outubro de 1875, tomar assentos para intelligencia das leis 
civis, quando na execução dellas occorrerem dúvidas 
manifestadas por julgamentos divergentes. Ora essas 
dúvidas não teem ainda apparecido e conseguintemente 
nenhum motivo ha nem para os assentos do supremo 
tribunal de justiça, nem mesmo para provocar a 
intervenção superior do legislador em face de utilidade 
pública incontestável, urgente e imprescindível. Estas 
circumstancias se não verificam na actualidade. A lei 
romana 2ª Dig. de Constit. principis consagrava o princípio: 
«In rebus uovis constituendis evidens esse debet utililus, ut 
recedatur ab eo jure, quod diú œqnum visum est.» A 
commissão o adopta e applica ao assumpto em questão. 

A commissão de legislação entende finalmente que, 
achando-se incumbida a um dos seus membros a 
confecção de um código civil, fundado nas sólidas bases 
da justiça e da equidade, e podendo afiançar ao Senado 
que essa importantíssima obra approxima-se ao termo de 
sua conclusão, e que nella deve ser contemplada a 
espécie em questão, cumpre que á decisão do Senado 
seja adiada até a approváção definitiva do novo código, e 
se evite assim que seja elle obrigado a reprovar amanhã o 
que hoje admittiria, se approvada fosse a proposição da 
câmara dos Srs. deputados. Nada urge para que tal 
approvação se dê; e a commissão por seus princípios não 
encontra a utilidade, que deve ser o fundamento das leis, 
na fórma da constituição do Império (art. 179 § 20), 
admittidas, somente quando tendem «ad salutem civium, 
civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et 
beatam», na phrase de Cicero. (De legibus). 

Fazendo estas considerações, que sujeita á 
sabedoria do Senado, é a commissão de parecer que entre 
em discussão a proposição da câmara dos Srs. deputados, 
e que não seja approvada. 

Sala das commissões do Senado, em 12 de Maio 
de 1877. – Jeronymo Martiniano Figueira de Mello. – José 
Thomaz Nabuco de Araujo. – Domingos José Nogueira 
Jaguaribe, vencido. 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com as proposições a que se referem, indo 
entretanto a imprimir. 

Foi igualmente lida, posta em discussão e 
approvada para ser remettida á outra câmara a seguinte 

 
REDACÇÃO 

 
Emenda approvada pelo Senado á proposição da 

câmara dos deputados de 9 de Abril de 1877, autorizando 
o governo para conceder um anno de licença com todos os 
vencimentos ao desembargador da relação do Recife, 
Anselmo Francisco Peretti, para tratar de sua saúde onde 
lhe convier: 

«Em logar de – com todos os vencimentos, diga-se: 
com o ordenado simplesmente.» 

Paço do Senado, em 18 de Maio de 1877. – 
Marquez de S. Vicente. – Visconde do Rio Grande. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÃO 

 
VOTAÇÃO 

 
Votaram-se em 2ª discussão e foram approvadas 

para passar á 3ª a proposição da câmara dos Srs. 
deputados do corrente anno: 

N. 71, approvando a pensão concedida a D. 
Adelaide Olympia de Moura Camara. 

 
DISPENSA A ESTUDANTE 

 
N. 96, concedendo dispensa ao estudante 

Francisco Conegundes Vieira Dias. 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. Ribeiro da Luz, Barão da Laguna e 
Jaguaribe, e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta do 

poder executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Sr. presidente, 
occuparei breves momentos da preciosa attenção do 
Senado. Estava resolvido a dar algumas explicações 
acerca da reserva com que assignei o parecer da 
commissão de marinha e guerra, a que tenho a honra de 
pertencer. Convidado pelo nobre senador pela província da 
Bahia para manifestar as razões que tive na assignatura 
que prestei, com reservas, ao parecer, venho agora 
cumprir com o dever que me tinha imposto. 

V. Ex. vê que eu não me oppunha ás emendas, que 
foram formuladas pela commissão, mas somente 
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a algumas das expressões, com que ella justificou 
essas emendas e que me parece não estarem de 
harmonia ou ao menos de perfeita harmonia com as 
mesmas emendas. 

O primeiro motivo, que tive para fazer a reserva a 
que tenho alludido, foi parecer-me um voto ou uma 
expressão de desconfiança a maneira pela qual se 
pronunciou a maioria da commissão. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; pareceu-me isto 
também. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Ha cerca de 
40 annos, Sr. presidente, que todas as propostas do 
governo sobre fixação de forças de mar teem sido 
concebidas quasi nos mesmos termos com que se 
exprime a proposta actual. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Neste longo 

espaço de tempo ainda não appareceu a menor dúvida 
sobre a verdadeira maneira de executar as disposições 
da lei. Nunca houve ministro algum que suppozesse 
que, além das praças dos corpos embarcados nos 
navios armados e nos transportes, poderia ainda ter 
esses mesmos corpos completos em terra; e, Sr. 
presidente, desde então existiram sempre corpos 
organizados de marinha, que entravam na composição 
das respectivas guarnições. Nunca, repito, se julgou 
ministro algum autorizado a embarcar certo número 
destas praças e substituil-as nos corpos por outras, 
para que ficassem elles completos. Ora, a obscuridade, 
de que trata a exposição de motivos, é justamente esta: 
«que se poderia suppor que além das praças 
embarcada poderia também o governo completar o 
corpo que se achasse em terra;» e isto é absolutamente 
impossível de facto, e de direito também ninguém o 
póde admittir. Como, pois, qualificar-se de obscuridade 
aquillo que nunca soffreu a menor dúvida, aquillo que 
sempre se desempenhou segundo o pensamento do 
legislador? O que importava então essa declaração de 
obscuridade senão uma falta de confiança ou um 
reparo na maneira por que estava concebida a proposta 
do governo? Ora, eu achava injusta uma semelhante 
desconfiança, uma semelhante suspeita; não podia, 
portanto, subscrever sem algumas reservas a 
exposição, que assim se achava concebida. 

Não deixo de confessar que no seio da 
commissão declararam os meus illustres collegas que 
não ia ahi intenção alguma de censura ou de falta de 
confiança no ministro. Mas as intenções não valem 
sempre. E’ preciso ver se todos pensam da mesma 
maneira, segundo estas intenções; se todos tomam as 
palavras consignadas no mesmo sentido em que as 
tomaram aquelles que as pronunciaram. Ora, vejo que 
o honrado senador pela província da Bahia, que me fez 
a honra de chamar á esta discussão, encontrou 
também na exposição de motivos da commissão a idéia 
de desconfiança. Já se vê, pois, que o escrúpulo não 
era exclusivamente meu, mas que também actuava 
muito no espírito do honrado senador pela província da 
Bahia. 

Mas, Sr. presidente, a exposição de motivos era 

pouco lógica em si mesma, porque não se reflectia ahi 
que, além dos corpos organizados de imperiaes 
marinheiros e do batalhão naval, existem também 
corpos organizados tanto dos officiaes da armada como 
das classes annexas, que são numerosas, e que destas 
classes parte deve embarcar, parte deve ficar 
desembarcada e todavia não deve deixar de formar 
parte da força activa de marinha. Se, pois, era preciso 
fazer a declaração de que o resto dos imperiaes 
marinheiros e do batalhão naval, que não embarcavam, 
constituía parte da força activa, então deveria observar-
se o mesmo a respeito das classes organizadas, de que 
tenho tratado e que não importam em pouco, porque 
sobem a 975 praças, de officiaes do corpo da armada 
em grande parte, é verdade, assim como de officiaes de 
saúde, de fazenda, de apito, do culto e de machinistas. 
Portanto, se ha de ficar em terra uma parte destas 
classes, que não pode entrar nas guarnições dos 
navios, porque os não ha em número sufficiente, é 
óbvio que cumpria declarar, assim como a respeito do 
batalhão naval e dos imperiaes marinheiros, que 
também pertencia á força effectiva. 

Era, porém, isto escusado, como é escusada a 
cláusula ou declaração, que se fez na exposição a que 
me referi, e conseqüentemente na emenda que, nesta 
parte, não subscrevi. 

O SR SILVEIRA LOBO: – V. Ex. assim fica mais 
ministerialista do que o ministro; elle aceitou a 
redacção. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – V. Ex. e o 
Senado sabem que eu não tenho uma audição perfeita; 
desculpem-me, pois, os honrados senadores, que me 
quizerem dar apartes, se eu não lhes puder responder 
immediatamente. 

Mas, eu ia dizer, Sr. presidente, não foi esse o 
motivo único, nem mesmo principal, para que eu 
ressalvasse a minha assignatura com as expressões 
que lá se lêem. Não é exacta, em mais de uma parte, 
essa exposição e é duvidosa, em algumas outras. 

Não é exacta, porque o número de praças que 
ahi se indicam, como existentes, como as que ficam 
existindo, não está de accôrdo com os mappas 
apresentados no relatório, nem com um documento, 
ainda mais importante, que é o orçamento, em que se 
dá o dinheiro necessário para todas as praças, que 
compõem os differentes corpos. 

Ha ainda inexactião, envolve dúvida, não 
mencionarem-se como totalidade das praças de alguns 
dos corpos, não só os estados-maiores delles, porém 
as praças das companhias. E, ás vezes, nem mesmo 
as praças das companhias são mencionadas 
exactamente na exposição de que trato; por exemplo, o 
corpo de imperiaes marinheiros, em seu estado 
completo, como se deduz do orçamento, a que tenho 
alludido... 

(Depois de alguma pausa, revolvendo os papéis 
que tem diante de si.) 

O Senado ha de perdoar-me que seja um pouco 
demorado, porque o tremor dos meus nervos não 
consente que eu encontre com promptidão o papel 
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que procuro. No corpo de imperiaes marinheiros, por 
exemplo, o estado completo não contém sómente as 
praças a que se refere o parecer da commissão, isto é, 
3,414 praças. Este corpo que a commissão, affirma ter 
só essa força, tem mais três praças, que não vieram 
contempladas. 

Mas isto é cousa de pequena monta; é, porém, 
certo que depois, quando trata do batalhão naval, a 
exposição não contempla o estado maior deste corpo, 
contempla somente suas companhias com os officiaes, 
de maneira que considera um corpo organizado sem 
commandante, sem todos os mais officiaes, que 
compõem o estado-maior e o estado-menor. 

Não é exacto, por tanto, que o batalhão naval 
tenha sómente 1.500 praças, como diz a exposição; 
tem 1,516 praças. Isto influe grandemente na emenda 
offerecida pela commissão, porque são outras tantas 
praças, que accrescem e dizendo-se que desse corpo 
sómente ficariam subsistindo 750 praças, viria o estado-
maior a ser tirado desse número de 750 praças, 
presuppondo-se que o corpo tem sómente 750 praças, 
quando essas 750 praças são a somma das 
companhias com seus officiaes. 

Ainda é mais grave a inexactidão acerca das 
companhias de aprendizes marinheiros. A commissão, 
confiada no parecer ou nas emendas vindas da câmara 
dos Srs. deputados, subtrahio de cada uma não menos 
de 22 praças, como se prova, não só pela proposta do 
orçamento, como pelo mappa que está junto ao 
relatório do nobre ministro. 

Dá a exposição como existindo actualmente 
1,491 praças, quando o mappa dá como força total das 
praças dessas companhias actualmente o número de 
1,685. 

Ora, na emenda declara-se que essas 
companhias ficam reduzidas de 3,600 praças 2,000, e 
diz-se ainda que se deixe uma margem para se 
admittirem mais 509 aprendizes marinheiros. 

Isto é pouco exacto, porque mostra-se que as 
companhias teem o número de praças agora muito 
maior. Digo praças, referindo-me a todas as classes. 
Quando se falla em praças, entende-se tudo aquillo que 
forma o corpo ou a companhia, sem distinguir as praças 
de pret das outras; o termo geral – praça – 
comprehende todos, comprehende os officiaes como os 
tambores, os soldados como os sargentos. 

Por conseqüência, já se vê que não fica, como 
diz a exposição, margem para admittir-se o número de 
509 aprendizes marinheiros. Essas 22 praças de cada 
companhia, não contempladas na exposição, sommam 
396, que são distribuídas, cabendo a cada uma dessas 
companhias 22 praças, que não são aprendizes 
marinheiros. 

E’ preciso deduzir das 2,000 praças das 
companhias 396, número necessário de praças 
diversas para que essas companhias se mantenham. 
Mas é isto contrário á intenção da commissão, ao 
espírito da exposição e mesmo ás suas palavras. 

Devo, Sr. presidente, declarar que estas últimas 
observações não as expuz á commissão. Se as tivesse 
exposto, estou convencido de que os meus honrados 
collegas não deixariam de attender a ellas. Não pude 
conferenciar com SS. EEx. na occasião em que veio o 
parecer para ser assignado; exigia-se 

que a assignatura fosse logo dada, porque era preciso 
que o parecer se imprimisse, afim de entrar na ordem 
dos trabalhos. Não tive, portanto, outro recurso senão 
assignal-o com algumas reservas. 

Não tomaria a palavra e julgar-me-ia mesmo 
desobrigado de a pedir nesta discussão, se no parecer 
não viessem ainda expressões que importavam para 
mim uma grande responsabilidade, que eu não desejo 
tomar. 

A exposição encarece, como é costume e como 
é opinião mais geral, a instituição das companhias de 
aprendizes marinheiros, como sendo o viveiro do qual 
se devem tirar as praças necessárias para completar o 
corpo de imperiaes marinheiros. 

Não ponho a menor dúvida sobre a utilidade 
dessas companhias e sobre sua efficiencia, quanto ao 
corpo de imperiaes marinheiros. Mas, pesa-me dizel-o, 
essas praças fazem uma despeza tão avultada, 
sobrecarregam por tal maneira o nosso orçamento, que 
não é possível tomar o compromisso, como faz a 
exposição, de alargar as companhias mais do que se 
consigna actualmente no projecto, isto é, collocal-as, 
não só no pé em que hoje estão, no seu estado 
completo, porém indo mais adiante. Seria preciso para 
isso que tivéssemos um orçamento tão abundante que 
nos permittisse gastar sem dar attenção aos encargos 
do thesouro. 

A exposição, não tendo considerado o assumpto 
por este lado do alargamento, forçoso é que eu 
exponha brevemente ao Senado qual é o preço de um 
grumete, que sahe das companhias de aprendizes 
marinheiros para o corpo de imperiaes. 

Segundo a proposta do orçamento para o anno 
financeiro de 1877 – 1878, as companhias de 
aprendizes marinheiros no seu estado completo devem 
gastar não menos de 1,080:000$, para se poder ter 
annualmente 400 a 500 aprendizes, que passem, aos 
18 annos, como grumetes para o corpo de imperiaes 
marinheiros. 

Dividida esta quantia pelo número do estado 
completo das companhias existentes de aprendizes, 
acho que custa cada um annualmente a quantia de 
300$000. 

Considero todas as despezas que se fazem 
nessas companhias, somente feitas para se obter esse 
resultado, isto é, alguns grumetes para o corpo de 
imperiaes marinheiros; toda a despeza dirige-se a esse 
fim, e, como disse, dividindo-se por 3.600 aprendizes 
marinheiros a quantia de 1,080:000$; pedida para 
essas companhias, teremos 300$ para cada aprendiz. 

Mas, como a educação de um aprendiz leva pelo 
menos sete annos, segue-se que cada grumete, que 
entra para o corpo de imperiaes marinheiros, custa ao 
Estado 2:100$. Parece isso incrível, mas é a verdade; e 
se o nobre ministro quizer ter o trabalho de mandar 
examinar esta matéria, achará que não estou em 
grande erro. Pelo menos, cada aprendiz entrado para o 
corpo de imperiaes marinheiros não custará quantia 
inferior a 1:800$000. 

Poderemos nós continuar a fazer recrutas para a 
última classe do corpo de imperiaes marinheiros, 
custando-nos cada um 1:800$, pelo menos, e isto 
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para termos 400 ou 500 praças, que venham dessas 
companhias? 

Ora, Sr. presidente, poderá um tal systema 
continuar? Não se deverá procurar um meio de chegar 
a um resultado semelhante, porém de maneira mais 
econômica? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Creio que 

ninguém poderá contestar-me. Pelo menos eu desejava 
que se estudasse este assumpto, afim de chegar-se a 
um resultado approximado daquelle que temos 
actualmente, isto é, obter indivíduos devidamente 
educados para entrarem como grumetes no corpo de 
imperiaes marinheiros. 

Lembrei-me, por emquanto, para diminuir-se esta 
despeza considerável, que conviria reduzir-se o número 
das companhias de imperiaes marinheiros, collocando-
as sómente nos logares onde pudessem ser 
preenchidas, e mantendo-se a organização actual, que 
aliás não tem sido observada inteiramente, nem tem 
dado os resultados desejáveis, por causa da dispersão 
immensa das companhias por todo o littoral do Brasil. 

Não temos menos de 18 companhias de 
aprendizes marinheiros. Das duas da Côrte, uma das 
quaes parece que ainda não está funccionando, uma 
conta apenas 236 indivíduos, e entretanto ha, para a 
direcção e educação dos menores em ambas, um 
complexo de indivíduos, que gastam por anno, em 
soldos e gratificações, 29:000$. Nas províncias succede 
a mesma cousa. 

Na de Santa Catharina, por exemplo, é notável 
que a companhia, tendo apenas 78 aprendizes, esteja 
repartida em duas divisões, uma na Laguna e outra na 
capital, fazendo por conseqüência necessariamente 
mais despezas para sustentação destes indivíduos... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – ...crescendo 

assim o preço de educação de cada um delles. 
Nas províncias de Sergipe, e Alagôas, aliás 

excepcional a respeito do número de aprendizes, na do 
Maranhão, e mesmo na da Bahia, emfim, em regra, 
nenhuma só tem ainda completado a sua companhia de 
aprendizes marinheiros, tendo sido creadas diversas 
em 1847, 1849 e 1854. E depois algumas não 
conseguem o número de 100 aprendizes marinheiros e, 
entretanto, todas ellas, e mesmo as que contam menor 
número, teem um estado maior, se assim se póde 
chamar, num corpo de direcção, o qual gasta, cerca de 
21:000$ ou mais. Como se poderá manter uma 
semelhante instituição por esta fórma? 

Lembrei-me de propor a reducção dessas 
companhias, para que, em vez de 18, número actual, 
fosse o governo autorizado a reduzil-as a 10 e ainda a 
menos, se fosse possível, poupando-se dest’arte a 
despeza correspondente a 21:000$ com cada uma 
dessas companhias, isto é, mais de 160:000$, sem 
prejudicar-se por maneira nenhuma a instituição. 

Pois, senhores, porque é que nas províncias de 
Sergipe e Alagôas ha de haver, em cada uma dellas, 
uma companhia de aprendizes, quando essas 
províncias 

são limitrophes e seu littoral é pequeno, de modo que 
os indivíduos, que vem do centro, quasi que ficam tão 
arredados de suas famílias, tanto indo para uma 
província vizinha, como indo para a capital, onde 
estejam estas companhias de aprendizes? Eu conheço 
a razão, mas não quero dizel-a, e peço licença ao 
Senado para não dizel-a. 

O SR. ZACARIAS: – Se sabe, diga. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Propuz isto 

na conferência, que tive com os meus honrados 
collegas da commissão, mas elles não quizeram 
concordar commigo. O próprio nobre ministro, a quem 
tive a honra de dirigir-me e ponderar a conveniência de 
se fazer essa economia, não se achou de conformidade 
com o meu modo de pensar; entendeu que isto poderia 
trazer perturbação na administração. 

Louvo a S. Ex. o desejo de arredar de si esta 
difficuldade, e por isso me obriguei, desde logo, a não 
mandar a emenda nesta occasião; estou, porém, 
explicando qual a razão da minha assignatura em 
divergência, e esta foi uma das principaes. 

Eu poderia detalhar mais o que tenho dito a 
respeito da despeza feita pelo complexo das 
companhias de aprendizes marinheiros; e, se for 
contestado nesta parte, tomarei a liberdade de procurar 
justificar o que disse. 

Quando cito algarismos, não posso pretender 
que sejam mathematicamente precisos; são, porém, 
uma approximação da verdade. Os algarismos por mim 
citados não peccam por centenas nem por dezenas de 
contos, poderão peccar por fracções. 

Ainda ha outra razão da minha divergência na 
exposição da commissão, e é que, a par desta 
economia, eu desejava que se reduzissem não só o 
corpo de imperiaes marinheiros e o batalhão naval, mas 
também as respectivas companhias, que ficam, pela 
reducção, com muito menor número de praças, 
poupando-se, por esta fórma, as despezas que se 
fazem com officiaes e inferiores de cada uma 
companhia que se supprimisse Eu reduziria, por 
consequência, o batalhão naval unicamente a seis 
companhias e o corpo de imperiaes marinheiros a 25, 
uma vez que elles já não devem ter a força que tinham 
anteriormente, e, portanto, não devem ter o mesmo 
número de companhias que se julgavam precisas para 
essa força poder existir. 

O batalhão naval, creado a princípio com 10 
companhias, foi depois reduzido, sem reduzir-se a força 
de 1,200 homens, pelo nobre senador pela Bahia, 
quando foi dignamente ministro da marinha, a oito 
companhias, accrescentando apenas mais uma praça 
ao estado maior. 

O número anterior era de 1,215 praças; o nobre 
senador elevou-o a 1,216. 

Reduzindo-se as companhias de 10 a oito com 
1,200 homens, reduzio-se igualmente a despeza, que 
se fazia com os officiaes de diversas graduações, 
sargentos e outras praças, sendo o número total das 
praças muito menor. Não ha razão para que, no estado 
actual de nossas finanças, não se realize também 
análoga economia. 

No corpo de imperiaes marinheiros, fazendo-se 
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uma reducção de cinco companhias, devem 
desapparecer as despezas, que se fazem com officiaes 
e outras praças dessas companhias. Não sei como se 
justificará o contrário, isto é, que a despeza com 
officiaes deve ficar no mesmo que actualmente. 

O que acontece, Sr. presidente, é que, a existir 
esse grande número de companhias, por falta de 
officiaes se vão buscar reformados para preencher os 
logares, não só da armada, e até officiaes reformados 
de fazenda, porque tem uma organização em que entra 
o systema geral da marinha. Quero dizer que o 
batalhão naval faz suas despezas, não por meio de 
conselhos administrativos, mas por intermédio de 
officiaes de fazenda, e de fiéis. Ainda não pude 
descobrir a razão disto. Um corpo de infantaria de 
marinha é como qualquer corpo do exército. Porque 
esse corpo ha de ter um official de fazenda a um fiel? 
Porque não se pratica alli o mesmo que nos corpos do 
exército, nos quaes não ha officiaes de fazenda e 
todavia a despeza se faz o mais regularmente que se 
póde desejar? Appello para os nobres generaes, que se 
acham presentes: digam elles se em algum tempo 
conheceram a necessidade de ter em cada corpo um 
commissario especial para pagamentos, como tem o 
corpo que denominam batalhão naval. 

Essas excrescências, se desapparecessem, 
dariam em resultado uma economia maior de 250:000$ 
ou próxima a esse algarismo. 

Sr. presidente, existe nos nossos arsenaes de 
marinha uma instituição completamente parasita que, 
sendo supprimida, daria uma economia ainda maior. 
Essa instituição é de beneficência e se chama de 
aprendizes artífices. 

Desejaria que os nobres senadores, que teem 
sido tão dignamente ministros da marinha, indicassem 
quaes são os benefícios, que teem resultado á 
repartição de marinha da instituição dos aprendizes 
artífices, se por ventura os corpos de operários artífices 
teem lucrado com essa instituição. Todavia foi este o 
intuito com que se tratou de creal-as. Gasta-se 
annualmente quantia superior a 100:000$ com esses 
menores, parte dos quaes, depois que se acham 
educados, em circumstancias de servirem a seus paes 
ou tutores, desertam ou sobre qualquer pretexto retiram 
se. Afinal um ou outro entra para as companhias de 
operários. 

Portanto, gastando o Estado annualmente cerca 
de 100:000$ com essa instituição, ao fim de sete annos, 
quando um aprendiz se acha habilitado para prestar 
serviços como artista, tem gasto á fazenda pública 
2:000$, sendo o total da despeza com os aprendizes 
artífices nesse período approximadamente de 
700:000$000. 

Pergunto: é possível sustentar ainda uma 
instituição dessa ordem? 

Não sou avesso as instituições de beneficência, 
comtanto que estejam no logar próprio e não em praças 
de guerra, como arsenaes de marinha, onde não teem 
de prestar utilidade. Entretanto, são chamados para 
dirigil-as officiaes superiores da armada, fazendo falta a 
outros serviços. 

Fallei também nisto aos meus nobres collegas da 

commissão, e, não podendo ser por elles attendido, 
julguei que devia apresentar essas observações para 
que o Senado fique certo de que não tomo a 
responsabilidade de algumas proposições emittidas na 
exposição, a que tenho tantas vezes alludido. 

Explicada assim a minha reserva, feita no 
parecer, direi algumas palavras a respeito da extincção 
do batalhão naval, de que tratou o nobre senador pela 
Bahia, que rompeu esta discussão. O meu honrado 
collega da commissão de marinha e guerra declarou 
que não era avesso á extincção do batalhão naval e 
que não a propuzerá agora, por não ser possível fazer 
de chofre uma semelhante mudança nas instituições 
marítimas do paiz. Já se vê, pois, que o nobre senador, 
assim como o outro a quem me referi, estão dispostos a 
abolir o batalhão naval. 

Não sou profissional, não tenho conhecimentos 
bastantes para poder dizer com toda segurança que 
este batalhão não deve ser abolido. Mas, em minha 
humilde opinião, o batalhão naval é tão necessário para 
o armamento de nossas embarcações de guerra, como 
é necessário o corpo de imperiaes marinheiros, como é 
necessária a marinhagem, como são necessários as 
classes annexas; e a este respeito invoco a autoridade 
dos regulamentos em vigor e do regimento provisional 
da armada, que considera sempre as guarnições dos 
navios compostas dessa classe e das outras de que a 
marinha se compõe. Em todas as nações, as 
guarnições dos navios de guerra comprehendem uma 
parte que é mixta, isto é, composta de homens ao 
mesmo tempo marinheiros e militares, e outra parte, 
composta de homens que são puramente militares. 
Existem a bordo dos navios de guerra postos que não 
podem ser occupados senão por homens puramente 
militares. Como, pois, abolir essa parte das nossas 
guarnições para substituil-a por outra, que, supposto 
tenha alguma instrucção militar, como são os imperiaes 
marinheiros, não a possuem no gráo em que a teem os 
soldados do batalhão naval? 

Entre nós, tanto na antiga monarchia portugueza 
como depois da independência, existiu sempre um 
corpo de artilharia a que a princípio se chamou a 
brigada da marinha, composto de dous batalhões. 
Depois, em 1827, essa brigada da marinha foi 
transformada em corpo de artilharia da marinha e serviu 
sempre assim a bordo de nossos navios de guerra até o 
anno de 1847. Neste anno, a artilharia da marinha 
transformou-se no corpo de fuzileiros navaes, e este 
depois naquelle que hoje tem o nome de batalhão 
naval. 

Nunca se deixou, portanto, de considerar como 
essencial, como importantíssimo para os navios de 
guerra a guarnição puramente militar, que tem de 
occupar nelles os differentes postos, não só fóra de 
combate como em combate. São esses soldados, que 
devem occupar os importantes postos de fieis de 
artilharia e de escoteiros, que devem subir a certos 
logares nas occasiões de combate etc. 

Tudo isso não é minha invenção, é o que está 
estabelecido nos regulamentos actuaes; é o que está 
estabelecido no regimento provisional da armada, é 
aquillo que se tem sempre usado, é aquillo que 
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ainda hoje se usa, e, no meu humilde pensar, é aquillo 
de que para o futuro se deve usar. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Não é o 

corpo de fuzileiros navaes creado para a disciplina de 
bordo sómente, como dizem alguns; ha um equivoco 
nesta razão dada. Entre as razões por que se creou 
esse corpo, uma dellas foi essa, mas houve outras, – as 
de táctica militar –. 

Sr. presidente, prometti occupar por muito pouco 
tempo a attenção do Senado; e elle me desculpará se 
lhe tomei mais tempo do que devia. Tinha ainda outras 
observações a produzir, mas deixo de o fazer. 

Agora peço licença ao Senado para agradecer 
ao nobre senador pela província da Bahia, meu digno 
collega, que me chamou á esta discussão, a 
denominação, que me deu, de soldado da velha 
guarda. Vou dizer, Sr. presidente, porque sou soldado 
da velha guarda. 

Sou soldado da velha guarda, porque não me 
envergonho de ser monarchista constitucional. 
(Apoiados) 

Sou soldado da velha guarda, porque vejo na 
sua bandeira a divisa, que chamarei honrosa, a divisa 
de monarchia constitucional representativa em toda sua 
força e em toda sua pureza. (Apoiados) 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A questão é da 
pureza. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Sou ainda 
soldado da velha guarda, porque é meu intimo desejo 
defender a liberdade alliada com a ordem e sob os 
influxos benéficos da religião do Crucificado... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – ...que foi a 

religião de meus paes, que é a minha religião, que é a 
religião de meus filhos, e que é a religião de minha 
pátria, este paiz que se chama o Império da Santa 
Cruz. (Apoiados, muito bem.) 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
conseqüente com o princípio que tenho adoptado, de 
afastar-me das questões políticas, tenho, como já fiz na 
discussão das forças de terra, de occupar-me com as 
forças de mar, como preliminar para a discussão do 
respectivo orçamento. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de emittir a 
minha opinião a respeito do projecto de fixação de 
forças de mar, porque entendo que a necessidade 
indeclinável que ha de economia impõe ao governo do 
paiz a obrigação de fazer reducções nos serviços 
públicos, e os ministérios, que podem fornecer margem 
mais espaçosa para reducções, são o ministério da 
marinha, o ministério da guerra e o ministério 
d'agricultura. 

Se acaso o governo se compenetrasse mais 
seriamente da situação actual do paiz, devia ter já 
iniciado nas discussão das forças de terra reducções, 
mas não o quiz. Agora, tratando nós das forças de mar, 
que é outra margem para reducções, vejo que o nobre 
ministro, na sua proposta, esqueceu-se inteiramente 
das circumstancias do 

paiz; quis continuar esta vida de expediente dos 
ministérios da marinha e apresentou uma proposta de 
fixação de forças de mar nas mesmas condições em 
que foram apresentadas sempre propostas iguaes 
quando as circumstancias do paiz eram muito 
differentes, muito mais prósperas. Hoje, que o governo 
tem a franqueza de annunciar um déficit, que o corpo 
legislativo reconhece que este déficit é ainda maior do 
que o annunciado, vem o Sr. ministro da marinha e 
apresenta uma proposta de fixação de forças tão 
estranháveis que a própria commissão de marinha e 
guerra, composta de amigos do governo... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...offereceu 

emendas propondo reducções e reducções 
importantes. 

O SR. ZACARIAS: – E às do Sr. Visconde de 
Muritiba, que são mais importantes ainda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, Sr. 
presidente, é uma preliminar indispensável para quem 
encara de outro modo as circumstancias do paiz, 
querendo propôr reducções na lei do orçamento, entrar 
na discussão da fixação de forças, porque na fixação de 
forças é que se deve estabelecer a base para 
reducções. Bases para reducções, nem uma só propoz 
o governo. O governo entende que deve continuar a 
viver esta má vida que tem tido até hoje, e quando o 
dinheiro não chega, pedir impostos novos. 

Senhores, eu não tenho animosidade nem com o 
nobre ministro e nem mesmo com o governo. Desejaria 
antes que elle me tomasse por um officioso conselheiro, 
na situação triste em que esta o paiz; mas elle não quer 
ouvir: pensa que está em mar de rosas; não está. 

Ora, senhores, o systema adoptado até hoje pelo 
ministério da marinha para fixação das forças de mar, é 
a meu ver, como tenho já dito no parlamento, nesta 
casa e na outra, defeituoso. Os ministros da marinha 
fazem propostas para a fixação somente da força do 
pessoal; pedem, como o nobre ministro, oito ou nove 
mil homens para guarnição de seus navios de guerra; 
mas o nobre ministro não tem decididamente material 
para guarnecer com esses oito ou nove mil homens. 

Por que razão o nosso governo não ha de 
adoptar o princípio dos orçamentos francezes, de 
estabelecer-se, nas leis annuaes de forças, a fixação 
não só do número de praças, mas do número de navios 
que o nobre ministro póde armar, ou de que póde 
dispor? Desde que o poder legislativo procedesse 
assim, chamava a si a competência para conhecer da 
capacidade do material e não deixava isto a arbítrio 
unicamente do nobre ministro. Entretanto, o material é a 
força principal e que deve ser avaliada por quem dá os 
meios para ella se manter. 

Na Inglaterra, senhores, não se faz, é verdade, 
esta distincção; mas todos os escriptores, que teem 
comparado o systema da legislação da França e o da 
Inglaterra a este respeito, reconhecem que o systema 
do budget francez é muito mais perfeito, muito mais 
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liberal do que o adoptado pela Inglaterra. E' justamente 
esta idéa que já, por mais de uma vez, tenho aventado 
no parlamento, isto é, de, na fixação das forças de mar, 
declarar-se que o Sr. ministro póde manter seis ou oito 
mil homens e tantos navios, tantas fragatas, tantas 
corvetas, tantos vapores, de taes e taes dimensões. 

E assim, Sr. presidente, feita uma lei de forças 
com esta restricção, até faríamos ao governo um 
grande favor, porque livrávamos o governo dos apuros 
da lei de promoções da marinha que temos, defeituosa 
como é, livrávamos o governo, digo, de fazer o 
escândalo, de estar nomeando para armar navios 
podres, como os que temos nos nossos portos e nos 
nossos rios, navios sem préstimo algum; navios poitas, 
que temos na nossa bahia, navios que o governo sabe 
que não podem sahir barra-fóra, e que, entretanto, 
estão armados, com commandantes, com todo o seu 
estado-maior e com toda a sua tripulação. 

Por que razão o nobre ministro não ha de, ao 
menos a respeito dos navios que estão nas condições 
de navegabilidade perfeita, estabelecer a distincção dos 
meios armamentos? Mas não; nós temos navios 
pôdres, que estão armados como se estivessem 
promptos para o serviço de guerra; e porque? Porque o 
nobre ministro não tem uma lei de força que lhe 
restrinja o material da armada. Se o nobre ministro 
tivesse uma lei que lhe designasse quaes são os navios 
que podem ter armamento completo, effectivo, o nobre 
ministro não se veria na necessidade de accomodar 
essa nuvem que o importuna para commandar ou 
empregar-se a bordo dos navios. Desejo isto, Sr. 
presidente, como um desempenho das attribuições do 
corpo legislativo na fixação de forças: elle não deve 
fixar só a força do pessoal, mas também o material. 

O nobre ministro tem navios em construcção, e 
estes não se podem considerar no quadro da força 
effectiva que o corpo legislativo lhe decreta. Mas quaes 
são os navios bons que tem o nobre ministro? Tem as 
corvetas Nitherohy, a Vital de Oliveira, a Trajano e não 
sei se posso dizer também a corveta Bahiana; esta é 
uma corveta de vela, que, pelo estado da má 
administração da repartição da marinha, dá o 
escândalo, que o paiz hoje sabe, de ter sahido deste 
porto tendo feito uma despeza com concertos na 
importância de 150:000$ e, chegando ao cabo da Boa 
Esperança, conhecer-se que os mastros estavam 
cheios de cupim! 

A respeito disso, e já que fallei na corveta 
Bahiana, vou ler ao Senado uma carta que se publicou 
em um dos jornaes desta Côrte a respeito do estado em 
que chegou este navio ao cabo da Boa Esperança 
(lendo): 

«De uma carta particular, escripta do cabo da 
Boa Esperança, por um official desta corveta, 
actualmente em viagem de instrucção, extrahimos o 
seguinte: – A Bahiana acha-se muito estragada; tem-se 
descoberto cupim por toda à parte. O costado e o 
mastro grande estavam comidos delle.» 

Como é, Sr. ministro, que um navio sahe de sua 
repartição nesse estado, todo cheio de cupim? não 

ha ahi ninguém que veja o cupim? (Continuando a ler:) 
«Mudamos taboas do costado e já tiramos o 

mastro grande para substituil-o por outro. Este navio 
passou no Rio por um concerto, que excedeu de 
120:000$, entretanto acha-se todo estragado. Só os 
reparos feitos aqui andam em quantia superior a £ 
2,000. Ainda necessitamos revistar o fundo do navio; 
pois receia-se que o cupim tenha feito alli também 
estragos. Como não podemos entrar na mortona, 
vamos para Bombaim entrar no dique.» 

Ora ahi tem esse navio de fazer uma viagem 
arriscada... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – 
Arriscadíssima. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...para entrar em 
um dique... 

Isto, senhores, é uma cousa que custa a crer! 
Pois não ha no arsenal de marinha, depois de um navio 
estar em concerto, uma vistoria para reconhecer se 
este navio está em estado navegável? E manda-se uma 
corveta para uma viagem de instrucção, arriscando até 
a vida dos que vão nella? Como deixa-se sahir um 
navio cheio de cupim para expor á irrisão o governo do 
Brasil, que manda um tal navio fazer uma viagem de 
instrucção?! 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Foi verificado 
o contrário no arsenal antes da embarcação sahir. Essa 
notícia não tem responsabilidade; é uma carta 
anonyma. Tenho dados officiaes para responder sobre 
tudo, e hei de fazel-o opportunamente; o honrado 
senador não está bem informado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não recebi 
informação alguma senão esta que acabo de lêr. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Também eu 
li essa carta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sabia que o 
navio tinha arribado, porque um dos mastros, o de prôa, 
tinha-se quebrado por estar encupinado. Agora vem a 
notícia de que não é só o mastro de prôa, mas que 
também o mastro grande está cheio de cupim, e tem-se 
posto taboas ao costado da corveta para entrar no 
dique em Bombaim, tendo aliás sahido daqui sem 
entrar no nosso dique. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O que cumpre saber, 
é se houve ou não concerto. 

O SR. ZACARIAS: – Se havia ou não cupim. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas diz o nobre 

ministro que o navio foi examinado, que a notícia que 
se lê não é exacta. Acho, senhores, que esta desculpa 
do nobre ministro e peior ainda, porque se o navio foi 
examinado, se a corveta foi dada em estado de perfeita 
navegabilidade, sem perigo dos estudantes, então o 
facto de arribar ella com os mastros quebrados por 
causa do cupim não depõe só contra... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não arribou; 
tocou em um ponto de escala obrigada. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Arribou sem 

mastros, desarvorada. Era esse ponto de escala 
obrigada, mas antes de lá chegar desarvorou... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Como muitos 
navios que entraram na mesma occasião, em virtude do 
grande temporal que apanharam. De tudo o nobre 
senador será informado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem; eu toquei 
nisto accidentalmente. Prosseguindo na minha 
argumentação sobre a necessidade de fixar o material 
da força de mar, acho que, se acaso o corpo legislativo 
adoptasse esse princípio, o próprio governo tiraria dahi 
muitas vantagens. 

O nosso mappa de força naval, senhores, 
compõe-se de navios pela maior parte imprestáveis. 
Temos umas poucas de divisões, a do 1º, 2º e 3º 
districtos, a flotilha do Rio Grande, a do Paraguay e a 
de Matto Grosso, e ainda a divisão do Rio da Prata, que 
é tirada da do primeiro districto. 

Não quero entrar no exame detalhado de cada 
um desses navios, porque isto me levaria muito longe; 
mas nesse mappa que o nobre ministro apresentou, 
poucos navios vêem em estado de armamento 
effectivo; esses poucos não passam de 10, e entretanto 
no mappa figuram cincoenta e tantos. 

Dahi resulta que, com a lei de promoção, que dá 
direito ao acesso tendo-se três annos de embarque, o 
nobre ministro vê-se na necessidade de estar 
embarcando officiaes em navios que não navegam, 
para que se preencham as condições da lei. E o que 
resulta dahi? Resulta que o nobre ministro habilita para 
promoções officiaes que não adquiriram aptidão para 
essas promoções. Portanto, se S. Ex. apresentasse e o 
corpo legislativo adoptasse um novo systema de 
fixação de forças, o governo lucraria, a economia seria 
muito grande e nós entraríamos em mais uma vereda 
de reducções. 

Com o systema, porém, senhores, de armar-se 
54 chavecos pôdres, á excepção de 10 ou 12 que são 
os navios prestáveis da nossa esquadra, não é possível 
realizar economia, porque ahi estão figurando 
apparatosamente no mappa do nobre ministro, 
classificados como monitores, o Antonio João e o 
Corumbá, que não passam de duas lanchas, em Matto 
Grosso! Neste mappa ha muitas cousas destas, mas eu 
não quero ir esgravatar o cupim que nelle existe; creio, 
porém, que na organização desses mappas pela 
repartição da marinha ha algum deleixo. 

Trarei um exemplo. Tratou-se outro dia muito 
aqui de capellães e de médicos da armada. Fui ver o 
mappa dos capelleães e achei 23. O nobre ministro, 
segundo vejo do seu relatório, poucos capellães tem 
embarcados e os applica quasi todos ás companhias de 
menores, como confessores ou instructores dos 
aprendizes marinheiros. No mappa li o nome do padre 
Fernando Curvello, em Matto Grosso, figurando como 
capellão e tendo no orçamento a competente quota; 
pois bem! esse homem foi demittido ha quatro annos, a 
seu pedido. 

E isto é importante, porque essas quotas a 
defuntos e demittidos teem um grande perigo; os 
nobres ministros estão acostumados a aproveital-as 

para transferência de verbas. Quando um defunto ou 
um demittido figura no orçamento diz-se: O homem não 
existe, mas a sua quota serve para outra verba. Eis a 
utilidade, senhores, das grandes listas no orçamento. 

Toquei, Sr. presidente, nisto ainda para 
demonstrar a minha these de que é preciso que na lei 
de forças adoptemos um outro systema; e com o 
mesmo intuito direi alguma cousa dos médicos. 

O corpo de saúde da armada, no estado 
completo tem 98 médicos; mas pondo de parte os 
cirurgiões de divisão, os médicos superiores, e olhando 
sómente para os 1os e 2os cirurgiões, vemos que o 
número destes é 60. Ora, nós não temos 60 navios, 
comprehendendo mesmo todos os chavecos pôdres 
que estão no mappa com esse nome, e entretanto 
temos 60 primeiros e segundos cirurgiões. 

E, apezar, senhores, deste número, occorreu 
outro dia o grande escândalo de, tendo de sahir a 
corveta Vital de Oliveira, dar o médico parte de doente, 
o quartel-general nomear consecutivamente todos os 
cirurgiões que tinha disponíveis e adoecerem todos no 
mesmo dia! O que se seguiu foi que o nobre ministro ou 
o ajudante general mandou fundear a corveta em frente 
a S. João, onde ella esteve muito tempo á espera dos 
Srs. médicos, que fizeram greve ou parede de 
estudantes, dando parte de doente. 

Quando se deu este facto esperava se alguma 
medida de energia da parte do nobre ministro; mas S. 
Ex. não a deu, arriscando-se, com esse máo exemplo 
de falta de energia, a não ter em outra occasião médico 
para qualquer navio que tenha de sahir. 

Eu desejava que o nobre ministro me dissesse 
como é que concilia este facto com a disciplina militar 
na sua repartição. Pois, segundo o regulamento, um 
official do exército póde dar parte de doente depois de 
nomeado para um serviço? Não póde. 

Se acaso o official dá parte de doente depois de 
nomeado para o serviço, deve responder a conselho de 
guerra para se justificar; mas isto não aconteceu com 
os médicos da armada, contentando-se o nobre 
ministro em mandal-os inspeccionar, porém 
inspeccionar de um modo inconveniente. 

A junta de inspecção declarou que aquelles 
médicos tinham taes ou taes enfermidades, chronicas 
talvez, porque elles estavam em serviço de sua 
repartição, em serviço da armada; o que não queriam 
era sahir barra fóra. Mas o nobre ministro não poz as 
restricções necessárias ao exame da junta médica, 
porque perguntou-lhe sómente se aquelles homens 
estavam doentes. Ora, senhores, não ha neste Rio de 
Janeiro quem não tenha seu achaque, não ha quem 
não soffra do fígado; e mesmo já dizem os médicos que 
no Rio de Janeiro só não soffre do fígado quem não o 
tem. Por isso, quando um official é sujeito á inspecção, 
fácil é dizer-se que elle soffre de gastrite, enterite, 
hepatite ou algumas dessas mazellas acabadas em ite 
(Riso.) Foi justamente o que aconteceu. 

Do resultado da inspecção de que tratamos, o 
nobre ministro havia de reconhecer que aquelles 
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médicos tinham alguma enfermidade; mas, porventura 
S. Ex. perguntou á junta de inspecção, se a moléstia 
era tal que os inhibia de prestar o serviço? Não 
perguntou. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Se elles 
precisavam estar em tratamento no hospital, a 
conseqüência é clara, é que não podiam embarcar 
immediatamente para a Europa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não precisavam 
estar em tratamento no hospital, e não estão. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Estiveram. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estiveram, mas 

sahiram logo que o navio seguiu viagem. 
Se V. Ex. tivesse posto as restricções precisas e 

se tivesse perguntado á junta de inspecção se a 
moléstia desses officiaes era tal, que os impedia de 
embarcar, esteja V. Ex. certo de que os médicos que 
fizeram a inspecção, circumspectos e escrupulosos 
como são, diriam: – Com effeito, estes homens teem 
alguma hepatite, mas póde ser até que a viagem de 
mar lhes faça bem. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os médicos 
da junta sabiam perfeitamente o fim para que era feita a 
inspecção. Eu não havia de ensinar-lhes o officio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Devia ensinar, 
porque aliás era preciso que elles devotamente 
dissessem que os inspeccionados estavam doentes, 
mas podiam seguir viagem. 

Mas, Sr. presidente, este facto da gréve ou 
parede de médicos para não servirem, que parece 
insignificante, a meu ver tem um alcance muito grande 
para a disciplina da repartição do nobre ministro. Não 
posso conceber que todos esses facultativos sejam 
remissos para o serviço; e pois precisamos indagar qual 
a razão por que todos elles se animaram a dar 
consecutivamente parte de doente uns apoz outros. 

O SR. ZACARIAS: – Até o oitavo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

ha na armada médicos privilegiados, que não são 
nomeados para sahirem; e, desde que a disciplina é 
ferida por uma predilecção, o superior não tem mais 
acção. 

Temos, verbi gratia, um médico na armada que 
está empregado em uma repartição, e que entretanto, 
no caso de necessidade, póde ser nomeado para 
embarcar, visto como não me consta que haja na 
armada médicos com contrato para servirem sómente 
em terra. Não obstante, o nobre ministro consente que 
haja médicos occupando empregos incompatíveis com 
o serviço da armada. Nesse caso estão aquelles que 
são, por exemplo, professores da escola de medicina, e 
que por esse facto não estão em disponibilidade para 
embarcarem quando o nobre ministro quizer. Porque, 
pois, hão de elles ter esta isenção? 

Eis a razão da indisciplina. Os médicos devem 
ter uma escala de serviço extraordinário, este deve 
tocar a todos; mas o Sr. Dr. Caminhoá, verbi gratia, é 
cirurgião da armada, está empregado como 

médico de um corpo fixo em uma ilha, e é professor da 
escola de medicina. 

O SR. PARANAGUÁ: – Mas isso não o impediu 
de ir ao Paraguay, assim como outros em iguaes 
circumstancias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por que razão o 
nobre ministro não nomeou o Sr. Caminhoá? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Elle foi 
nomeado e até preso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi preso? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Foi, porque 

não se apresentou immediatamente. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então também 

entrou na gréve. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, porque 

recebeu o aviso já depois de estar nomeado outro 
médico. Era urgente, elle não appareceu, e foi preso; o 
quartel-general não sabia do motivo porque elle não se 
tinha apresentado. 

O SR. ZACARIAS: – Foi o oitavo. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas esse 

não chegou a ter o aviso em tempo, porque já estava 
nomeado outro médico. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' por essa 
razão que V. Ex. ha de ter gréves de médicos em sua 
repartição. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas attenda 
V. Ex. que eu já achei o Sr. Caminhoá médico da 
armada e lente da faculdade de medicina, logares 
ambos vitalícios. 

O SR. ZACARIAS: – Então isso é com o Sr. 
Joaquim Delphino. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor, 
não é. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. Caminhoá 
já era médico da armada, quando apresentou-se a 
concurso e foi nomeado professor da faculdade de 
medicina. Passa por um hábil médico; não contexto os 
serviços que prestou no Paraguay, mas declaro que o 
Sr. ministro não póde conservar como cirurgião da 
armada um professor da faculdade de medicina. Se 
acaso o conservar, isto quer dizer que ha médicos da 
armada terrestre. 

Sr. presidente, todas estas considerações, fil-as 
eu sempre em caminho da demonstração de que é 
necessário outro systema de fixação de forças de mar. 
Mas, deixando de parte outras muitas cousas da 
repartição do nobre ministro, vou chamar a sua 
attenção para a esterilidade de nossos arsenaes de 
marinha. Que número immenso de operários tem o da 
Côrte! e o que produz este arsenal? Ha quantos annos 
está no estaleiro a corveta Guanabara? ha quantos foi 
lançada ao mar a corveta Sete de Setembro? Ha três 
annos que se trata de armar esse navio e ainda não 
está prompto! 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ainda tinha de 
receber grande parte da couraça. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu a vi lançar 

ao mar com parte da couraça há três annos, entrou no 
dique para completar a couraça, e ainda não esta 
concluída; entretanto tem commandante, immediato e 
tripulação como navio que está em armamento. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já se 
mostrou o contrário disso: não é exacto que esse navio 
tenha guarnição completa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu trago o facto 
para mostrar que em três annos o arsenal de marinha 
não pôde apromptar esse navio. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E eu digo 
que o navio não tem a tripulação correspondente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas tem 
commandante. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E ha de ter 

immediato. Se não tem a guarnição que compete á sua 
lotação, tem o estado maior para ir a bordo e voltar por 
terra. 

Entretanto, que fazem as officinas do arsenal, 
onde creio que há mais de 2000 trabalhadores? O que 
produz que corresponda á despeza que se faz com 
tantos operários? Ha tantas officinas que em algumas 
se fazem canecas de folha! Entretanto a corveta 
Guanabara ainda está no estaleiro e a outra em muito 
atrazo; ainda agora se trata de encommendar artilharia 
na Europa para esse navio. 

Senhores, é preciso mudar de systema. O 
arsenal de marinha com 2,000 trabalhadores, com seus 
armazéns e almoxarifados, com seus depósitos de 
madeiras despendiosos e improfícuos, não póde servir. 
O governo deve mudar de systema de fornecimentos. 

Ainda hontem, senhores, vi um annuncio da 
repartição da guerra, que padece da mesma doença, 
chamando proposta para differentes gêneros de que 
precisa. Admirei-me que se chamasse proposta para 
4,000 metros de algodão destinados a bolsos de calças 
de soldados. Quantos mil bolsos não se hão de fazer 
em 4,000 metros de algodão! Não são para forros, 
porque para forros de calças precisa-se de 20.000 
metros. São 4,000 metros só para bolsos e bolsos de 
soldados que não tem dinheiro para carregar! (Riso). 

O mesmo acontece com a repartição da marinha. 
Os seus armazéns estão cheios, e entretanto continúa 
a fazer propostas para fornecimentos, signal de 
deficiência de seus armazéns, signal de que não 
prestam os gêneros que lá existem, como acontece 
com a grande encommenda de gêneros que o Sr. 
ministro encarregou na Europa ao Sr. Guimarães, a 
respeito do qual nada digo, notando somente que 
enviou para os armazéns da repartição alguns gêneros 
que para nada servem, verbi gratia, machinas de torrar 
café somente para uma ou duas pessoas, próprias para 
uma pequena família. Quando um commissario de 
navio de guerra requisita machinas de torrar café, 
destina-as a uma tripulação inteira, e por isso creio que 
as machinas que vieram da Europa hão de ficar nos 
armazéns. 

Não entro, repito, na analyse das vantagens que 
o nobre ministro tirou desse fornecimento; não contesto 
a capacidade do fornecedor; não o conheço, e não 
costumo fazer juízos temerários. Persuado-me que o 
nobre ministro, fazendo a encomenda, tinha razões 
para confiar nelle. O que noto somente é que remetteu 
cousas que não tem applicação ao serviço da marinha, 
não digo que houvesse outro abuso. 

Isto tudo, senhores, me conduz á necessidade 
de se reformar o systema de fixação de forças. E’ 
preciso que o governo tenha autorização para uma 
certa força e para armar certo número de navios. Dando 
esta autorização pode o corpo legislativo saber de 
antemão qual é a tripulação necessária e os gêneros 
indispensáveis ao consumo dessa tripulação, mas da 
maneira por que se está fazendo não é possível. 

Não posso ainda, Sr. presidente, annuir a este 
systema de fixação de forças, porque é elle que dá 
logar; os grandes inconvenientes que se observam da 
divisão de nossa esquadra por tantos logares do litoral 
onde essa força não é precisa. Nós temos três divisões 
e além dellas há flotilhas no Rio Grande, Uruguay, 
Matto Grosso e Amazonas, afora a do Rio da Prata, 
para que esse destacamento da 1ª divisão? 

Há muitos annos, Sr. presidente, que me 
opponho á despeza que se faz com a nossa divisão 
naval no Rio da Prata. Entendo que o meio de nos 
confraternisarmos com aquelles povos não é por certo a 
ostentação da força. Esta ostentação tem sido pretexto 
para que alguns homens mal intencionados daquelles 
paizes fomentem animosidades contra a nacionalidade 
brasileira. E’ essa ostentação de forças que nos tem 
prejudicado; a opinião do Rio da Prata olha 
envesgadamente para o Brasil, porque vê sempre 
nossos navios em suas águas fazendo arreganhos 
pueris. 

Nossa diplomacia hoje, senhores, não tem 
precisão de apoio de navios em Montevidéo. Hoje que 
as nossas questões com o Paraguay se desataram, 
posto que eu não descanse muito na solução do 
problema, entendo que a attitude do Brasil, a sua 
posição diplomática, devia ser outra que não é. Não há 
necessidade de termos em Montevidéo uns poucos de 
navios, um official general commandando uma estação, 
com fragatas que fazem quarentena. Entendo antes, Sr. 
presidente, que nós devemos (ao menos esta é a minha 
opinião) conservar nossa posição como nação 
marítima, não como nação militar. O nosso futuro é uma 
grande marinha para proteger um grande litoral e um 
grande commercio, mas não há de sel-o por meio da 
conquista. Ha de ser o da Inglaterra, se tivermos juízo; 
não é, porém, com esse systema de marinha que 
devemos de chegar a isso. 

O nobre ministro querendo preencher seus 
quadros de marinheiros continúa com o systema de 
recrutamento e engajamento. Ora, é uma anomalia que, 
em um paiz destes, onde o exército se compõe de 
praças sorteadas, nós não tenhamos uma inscripção 
marítima para sujeitar ao serviço da armada a 
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população do litoral, que para esse serviço é própria 
pelos seus hábitos... 

O SR. ZACARIAS: – Na lei do recrutamento 
inutilisaram isso; passaram para o exército 
indevidamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...não tenhamos 
uma lei de inscripção marítima como tem a França, e da 
qual tira a sua grande marinhagem. 

A Inglaterra, que póde apresentar um quadro de 
300,000 marinheiros e que tem ainda o systema de 
recrutamento em parte, posto que condemnado e fóra 
de uso, a Inglaterra a respeito de seus empregados 
offerece vantagens de organização da marinha, que 
entre nós não existe. Lá, por exemplo, o recrutado 
serve quatro annos; no fim deste tempo, se elle se 
engaja por 10 annos tem direito a uma pensão, e se se 
engaja por 20 tem direito não só a uma pensão como a 
uma posição em Greenwich. Entre nós o que é que o 
ministro da marinha offerece aos nossos marinheiros? 
O recrutamento, e depois de preencherem o tempo, se 
se engajam, tem o prêmio de engajamento, garantia de 
futuro, nenhuma. 

Agora que se trata de crear um viveiro de 
aprendizes marinheiros, estabelecendo-se companhias 
nas províncias, eu não vejo também, Sr. presidente, 
qual é a garantia que o ministro offerece ás crianças 
que são alistadas ou quase recrutadas para essas 
companhias. Como há de um pobre pae ou mãe levar 
seu filho para uma companhia de aprendizes 
marinheiros sem ter uma perspectiva de futuro para 
este? 

Entre nós, é mister repetil-o, o marinheiro não 
tem garantia nenhuma; quando se acaba o seu prazo 
de engajamento, vae procurar outra vida. 

E’ preciso, pois, um trabalho de reorganização, 
se queremos ter marinha. O que não vejo é systema; é 
o que falta inteiramente em todas as nossas cousas. 
Quer-se soldados, quer-se marinheiros, e se o dinheiro 
não chega, clama-se por impostos e empréstimos. Os 
ministros estão sempre olhando para os seus 
successores, semeando espinhos pelo caminho, 
contando que outros lhes sentirão as pontas. 

O nobre ministro (e não é só V. Ex.; quando me 
dirijo a V. Ex. é com referência á entidade – ministro – e 
mesmo em relação ao corpo legislativo) sabe que a 
França em 1859, vendo os progressos da marinha de 
guerra da Inglaterra e dos Estados Unidos, que davam 
desenvolvimento ao armamento dos navios 
encouraçados, também quis transformar a sua marinha, 
que era poderosa, mas que estava ficando fraca, por 
não ter acompanhado o aperfeiçoamento que as outras 
nações tinham iniciado. 

A França, senhores, no seu budget de 1859 deu 
o exemplo que nós devíamos ter seguido aqui. O 
ministro da marinha de França pediu logo um crédito 
annual de uma somma enorme, creio que foram 
dezessete milhões de francos, para transformar a sua 
marinha, que era preciso fosse de ferro e era de 
madeira. Em nosso paiz os ministros entendem 

que não precisam pedir crédito antecipado, e a prova é 
o que aconteceu com o Independência, o Javary, e o 
Solimões. 

Eu, Sr. presidente, tenho de entrar no exame 
deste acto do nosso governo; porém, antes de chegar a 
elle, devo consignar que á carência de systema de 
administração, á falta de subordinação dos nossos 
governos ao corpo legislativo, é que tem dado logar a 
esta tentação para abusos tão escandalosos. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. A mesma razão 
de escusa que dá o governo dão os seus delegados. 
Por exemplo, no Ladario gastou-se o quádruplo da 
quantia fixada, porque o governo faz o mesmo, quando 
não gasta o decuplo da verba votada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Principiarei pelo 
Independência para mostrar entes abusos do governo. 

A encommenda senhores, e as instrucções 
dadas pelo governo para a construcção do 
Independência são datadas de 22 de Junho de 1872. 
nesta data estavam as câmaras reunidas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não apoiado, tinha havido 
a dissolução. 

O SR. BARROS BARRETO: – A 22 de maio 
desse anno foi à câmara dissolvida. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem; foi 
dissolvida em Maio e convocada a assembléa geral 
para o fim do anno. O governo fez a encommenda de 
uma construcção para a qual não tinha crédito aberto, 
determinando que o máximo preço fosse de 150 mil 
libras. Está isto nas instrucções de 22 de Junho de 
1872. 

Sr. presidente, antes de entrar no 
desenvolvimento deste negócio devo justificar as 
proposições que enuncie nesta casa quando fiz o meu 
requerimento pedindo certas informações para me 
habilitar a tratar deste assumpto. Disse eu: o governo 
quando fez esta encommenda commetteu um erro e um 
crime. Commetteu um erro, senhores, porque a 
encommenda de um navio deste porte, encouraçado, 
não podia convir de maneira alguma ás necessidades 
do Império. 

Pois um navio com o calado e 25 pés poderia 
servir para operações no Rio da Prata? Não, por certo. 

Dizem que elle foi feito para trancar o Rio da 
Prata, e por isso tomou o nome de tranca. Mas, Sr. 
presidente, nem mesmo para isto elle poderia servir. 
Um navio desta ordem, deste peso, e, segundo diz o 
contrato, gastando 200 toneladas de carvão do dia, e 
com carvão para três dias somente, poderia acaso 
pairar nas costas do Maldonado, junto a ilha dos Lobos, 
ou nas proximidades do Banco Inglez, para servir de 
navio cruzeiro? Não podia servir. Seria uma temeridade 
do governo expor um vaso desse porte a servir de 
cruzeiro nas águas do sul. 

E como o nobre ministro havia de fornecer 
carvão a esse navio? Havia elle de estar fundeado nas 
costas do Maldonado? Ao entrar nas costas do 
Maldonado, há um pequeno abrigo onde o navio 
poderia estar fundeado; mas, de que serviria o tranca 
estando fundeado? 
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Antigamente navios que eram collocados para 

servir de cruzeiro, quando havia necessidade de 
estabelecer bloqueio, conservam-se sob a vela. Hoje os 
navios a vapor manteem se em estado de poder pôr-se 
em movimento logo que aponta no horizonte algum 
vaso, cuja entrada se quer impedir. Porém um navio de 
5,000 toneladas, com carvão para três dias sómente!... 
Como é que o nobre ministro havia de fornecer-lhe 200 
toneladas de carvão por dia? E veja também o nobre 
ministro que despeza era preciso fazer; 200 toneladas 
por dias, postas alli, não importariam em menos de 10 a 
12:000$000. 

E que serviço iria prestar esse tranca no Rio da 
Prata, senhores? Não tínhamos eventualidade de 
contestação com qualquer nação marítima que viesse 
ao Brasil procurar a nossa costa. Para que então um 
navio destes? Unicamente para ostentação? Para se 
lhe tirar o retrato, que esteve exposto na rua do Ouvidor 
e não sei se hoje na repartição da marinha, porque 
dizem que o retrato foi vendido á essa repartição? 

Senhores, eu sempre considerei isso um erro, e 
não só um erro accidental mas substancial. Não 
podemos ter a pretenção, por ora, de ser nação que se 
apparelhe para as eventualidades de uma guerra 
marítima; poderemos ter alguns monitores para a 
navegação de rios, para forçar um ou outro passo; mas 
navio daquelle porte é uma ostentação ridícula, um erro 
do governo, erro que o nobre senador pela província da 
Bahia, membro da commissão de marinha e guerra que 
outro dia fallou, já indicou na opinião que emittio, e que 
eu acompanho, a respeito do futuro dos navios 
encouraçados. 

Eu estou convencido, senhores, de que o 
progresso immenso da artilharia chegará a acabar com 
as couraças dos navios, convencendo-se os governos 
de que a melhor arma de guerra que póde haver é a 
rapidez do movimento e artilharia perfeita. Uma fragata, 
que ande 14 ou 15 milhas e tenha uma artilharia de 400 
ou 500, embora só duas ou três peças, ha de zombar 
completamente de quantos trancas os nossos ministros 
mandarem vir para o Brasil. 

A prova deste assento está em um facto muito 
conhecido. A famosa batalha de Lissa, commandada 
pelo almirante Persano contra o almirante Tegethoff, é 
a prova evidente desta opinião que sustento, e a que se 
referia o nobre senador pela Bahia: o Re d’ Italia foi 
mettido a fundo por um navio, que não era 
encouraçado, o Kaiser; e a esquadra Italiana, muito 
mais numerosa em navios e em bocas de fogo, perdeu 
a batalha unicamente porque o almirante austríaco 
Tegethoff fez suas evoluções com muito mais rapidez. 

Foi uma lição que ha de servir para advertir a 
todos os governos de que não devem sobrecarregar os 
seus orçamentos com chapas de ferro, que 
empobrecem o paiz e que não dão os elementos de 
força que se procura nesses artifícios. 

Mas, senhores, não foi só um erro, foi também 
um crime, porque o nobre ministro que fez á 
encommenda não tinha fundos nem autorização do 
corpo legislativo para o fazer, e, portanto, não podia 
obrigar-se para contratar no estrangeiro uma 

prestação de £ 450,000, que não sabia ainda se o 
parlamento havia de sanccionar um erro destes. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E a prova é que 

esse navio Independência foi assim escapando ás 
occultas. Fallou-se que se tinha encommendado o 
navio; mas alguém pediu crédito aqui para esse navio? 
Teem VV. EEx. notícia disto?… 

O SR. ZACARIAS: – Não, não. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Alguém pediu 

crédito para pagar essas £ 450.000? Ninguém. Ora, eu 
estou fallando no parlamento de um paiz civilisado e 
julgo que ninguém contesta que isto é um crime, que o 
Sr. Ex-ministro commetteu e pelo qual devia ser 
accusado... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; ainda é tempo. 
O SR. JUNQUEIRA: – Procedeu patrioticamente. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mostrarei que 

procedi legalmente, que as câmaras approvaram tudo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Legalmente 

não; quando contratou não tinha direito para dispor 
desse direito... 

O SR. JUNQUEIRA: – O que é então o crédito 
extraordinário?... E’ isso mesmo. 

O SR. ZACARIAS: – Só ha crédito extraordinário 
quando sobrevêm um facto, que não podia ser previsto 
pelo legislador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Como uma guerra 
imminente. 

O SR. ZACARIAS: – Qual guerra imminente! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com essa 

imminencia os senhores estão mostrando que então 
viam tudo com óculos vermelhos; antes fosse com 
óculos azues! 

A despeza, senhores, foi autorizada fóra de 
todas as condições, sem que o governo tratasse, 
quando o corpo legislativo se reuniu, de a pedir. Pagou-
se... 

O SR. ZACARIAS: – Pagou-se, porque era da 
honra do Brasil pagar aos que trabalharam. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pagou-se, 
porque quizemos salvar a honra do governo e para não 
passarmos pela vergonha de mandar fazer um navio e 
depois pregar um calote. 

O SR. ZACARIAS: – Uma cousa é pagar a 
dívida feita e outra cousa approvar o procedimento de 
quem a contrahio. Fallam contra o Ladario, mas o 
Ladario está em Londres. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estamos 
pagando 800:000$ pela despeza do arsenal do Ladario, 
que foi calculada em 159:000$000? 

O SR. ZACARIAS: – Temos Ladarios também 
na Europa; por toda à parte. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Aquelles de lá 
são peiores; não se contenham senão com algarismos 
que principiam por libras esterlinas. 

Sr. presidente, o governo, quando fez essa 
encommenda, estava sob a pressão phantastica de 
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guerra som a República Argentina. Concedo que 
estivesse sob essa pressão; mas por que razão, vendo 
que estava próxima uma guerra, não veio ao corpo 
legislativo dizer: «Estamos em perigo; o governo deve 
precaver-se, preparar-se; dae-lhe meios»? 

E’ assim que fazem todas as nações onde ha 
governos regulares. Porventura a Inglaterra, quando 
alliou-se á França contra a Rússia e fez a campanha da 
Criméa, esperou que seus exércitos tivessem marchado 
para pedir augmento no seu budget de guerra e 
marinha? Não; veio ao parlamento e pediu: os nobres 
ministros são muitos soberbos, não querem pedir... 

O SR. ZACARIAS: – Contentam-se com 
escrever: – pague-se. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...querem dispor 
disto como cousa sua e depois põem o paiz na 
alternativa de, ou passar por caloteiro ou pagar aquillo 
que indevidamente foi encommendado. Foi o que 
aconteceu com o Independência, com o Javary e o 
Solimões. 

Como o nobre senador por Minas, ex-ministro da 
marinha, respondeu-me ha pouco que em 22 de Junho 
não havia câmaras reunidas, perguntar-lhe-hei se 
acaso, quando se encommendou o Javary e o 
Solimões, que foi em 2 de Janeiro de 1873, não havia 
câmaras. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O contrato desses 
monitores é de 2 de Janeiro de 1874. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu tenho aqui o 
contrato; póde ser que esteja enganado. 

(Depois de consultar alguns documentos.) 
Eis aqui um contrato celebrado com o Sr. capitão 

de mar e guerra Salgado, em Londres, em 30 de 
Dezembro de 1873. O nobre senador aceita a data? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A data do contrato 
do Javary e Solimões é 2 de Janeiro de 1874. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem; mas o 
contrato preliminar foi feito em 30 de Dezembro de 
1873. 

O SR. ZACARIAS: – E o definitivo lavrou-se em 
Janeiro de 1874; ambos teem razão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Encarando-se, 
portanto, a questão da legalidade, primeiramente 
vemos que o Javary e o Solimões foram mandados 
fazer depois da encommenda do Independência 
quando se tinha atravessado uma sessão legislativa. 
Depois de fechada a sessão é que o nobre ex-ministro 
fez a encommenda dos dous monitores. Ha ou não, 
senhores, usurpação de attribuição do corpo 
legislativo? 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; quizeram 
esconder da República Argentina e do Brasil. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que é 
verdade é que os nobres ministros assentaram de fazer 
preparativos de guerra ás escondidas e não tiraram 
resultado algum disso, porque no mesmo momento em 
que mandaram contratar em Londres, no Havre e em 
Toulon navios encouraçados, a República Argentina 

teve immediatamente conhecimento do facto. Para que 
andar escondendo aquillo que se ha de saber? Para 
que mandar fazer um navio e querer que se não saiba, 
principalmente quando se procede com as formalidades 
que empregou o governo, mandando daqui uma 
commissão apparatosa só para fiscalizar a 
construcção? 

Portanto, senhores, nem mesmo essa razão 
póde servir de escusa aos que encommendaram 
illegalmente os navios. Se o governo pudesse occultar 
ao inimigo esses preparativos, ainda bem; mas não 
podia porque na hora em que os navios fossem 
encommendados na Europa, os agentes diplomáticos 
da Confederação Argentina teriam logo dado 
participação ao seu governo, como fizeram, de que o 
Brasil estava se armando, mandando fazer 
encouraçados. E isto induziu também aquella república 
a mandar fazer dous monitores, que passaram pelo 
nosso porto... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi inteiramente o 
contrário; elles mandaram fazer antes de nós. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ a mesma 
cousa; que tem que elles mandassem fazer primeiro ou 
depois? O caso é que elles foram mais diligentes do 
que nós, porque os seus monitores passaram por aqui 
antes que os nossos chegassem, e o tranca ainda lá 
está na Europa desde 1872, ha cinco annos. 

Portanto, Sr. presidente, foi neste sentido que eu 
enunciei minha proposição – o governo errou e 
commetteu um crime. Errou, porque aquelle navio não 
convém á nossa marinha nem ás nossas 
circumstancias, é um despediu perdido; commetteu um 
crime porque não podia, sem usurpar as attribuições do 
poder legislativo, fazer semelhante encommenda, 
contrahindo um compromisso, que anda seguramente 
por 10,000:000$, sem ter para isso crédito algum do 
corpo legislativo. 

Um governo escrupuloso e sério, tendo receio de 
guerra com uma potência vizinha, teria vindo ao corpo 
legislativo enunciar seus temores e pedir meios para 
sustentar a dignidade do paiz. 

Mas, Sr. presidente, quando outro dia o nobre 
ministro da marinha, interpellado aqui sobre a 
commissão encarregada de fiscalizar a construcção do 
Independência, declarou que, apresentando-se-lhe esta 
commissão, elle dissera-lhe que o governo não estava 
inteiramente satisfeito com ella (creio que foi a sua 
expressão), eu nessa occasião (e é por isso que venho 
a este debate) ponderei que o nobre ministro não devia 
ter dito que não estava inteiramente satisfeito, porém 
sim que estava muito descontente com o modo por que 
a commissão desempenhara o seu mandato. O nobre 
ministro, porém, appellou, para seu temperamento, quis 
dar mais um testemunho do seu coração bondoso. 

Senadores, eu entendo que uma autoridade, 
quanto mais elevada é, mais attenciosa deve ser para 
com seus subordinados; mas esta attenção e 
delicadeza não excluem a energia com que a um 
ministro, que deve estar muito mal satisfeito com o 
desempenho de uma commissão, cumpre receber 
aquelles que mal executaram-na. 
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Pensa o nobre ministro, que cumpriu sua 

obrigação desde que mandou responder a conselho de 
guerra os membros dessa commissão. Porém é preciso 
distinguir. O conselho de guerra aprecia condições 
muito diversas daquellas que estão na alçada do 
ministro apreciar, como sejam, por exemplo, as do 
comportamento dos seus subordinados. O conselho de 
guerra aprecia as condições da culpabilidade, da 
criminalidade e o ministro aprecia as de moralidade, as 
de zelo maior ou menor com que se cumprem às 
ordens e instrucções e emfim as de irregularidade de 
comportamento dos seus auxiliares. E’ isto que 
pertencia ao nobre ministro fiscalizar, porque os 
membros dessa commissão, que mais de uma vez 
sacrificaram os interesses do paiz, podiam ser 
absolvidos por um conselho de guerra, porém este não 
podia absolvel-os da má gestão. E’ preciso que S. Ex. 
tenha em vista o seguinte. 

Um criminoso póde ser absolvido por um tribunal 
qualquer; o tribunal popular ou os tribunaes superiores 
podem absolver um homem da criminalidade, mas a 
obrigação de indemnizar existe sempre, e o governo, 
no caso de que me occupo, não tem de procurar só a 
questão criminal, tem de procurar também a da 
responsabilidade civil, porque, se os membros da 
commissão foram infiéis ao seu mandado, devem 
responder pelas conseqüências que prejudicaram o 
Estado. Resta, pois, ainda ao governo, em qualquer 
eventualidade, o direito de responsabilisal-os civilmente 
pelos damnos que causaram, e esses damnos o nobre 
ministro conhece. 

Foi por isso que outro dia estranhei que S. Ex. 
se contentasse em dizer – não fiquei inteiramente 
satisfeito – como quem diz – fiquei satisfeito um 
bocadinho! – Ora isto é que eu chamo passar a mão 
pela cabeça do criminoso – «não fiquei inteiramente»; 
então ficou alguma cousa. São bons moços! 

Ora vamos ver se nobre ministro podia ficar 
satisfeito. 

Sr. presidente, em primeiro logar as instrucções 
de 22 de Junho foram expedidas ao capitão tenente 
Braconnot, dando-se-lhe por ajudantes ou membros da 
commissão o Sr. constructor naval Level e o official 
Argolo, que tem estado em Londres ha muito tempo em 
commissão. 

Nestas instrucções o nobre ministro marcou o 
maximo do preço , £ 450,000, porém os commissarios 
começaram logo neste ponto por infringir as 
instrucções, porque excedendo-as contrataram a 
construcção por £ 501,000. 

Ainda excederam mais as instrucções, porque 
como os nobres senadores verão, contrataram (eu hei 
de ler o contrato) o casco do navio por £ 343.000; as 
machinas por £ 95.000; couraça de 12 pollegadas na 
linha de flactuação e 13 ditas nas torres, em vez de 10 
e 12 respectivamente; marcha de 14 milhas, em vez de 
13 ditas; as munições por £ 16,000; de sorte que logo 
que se poz a quilha no estaleiro, a commissão comprou 
munições no valor de 160:000$, e também logo que a 
quilha se collocou no estaleiro, a commissão contratou 
um 

cofre para guardar pólvora, na importância de £ 4,261 
ou 42:000$000. 

O SR. CORREIA: – O Sr. ex-ministro da 
marinha contesta. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não sei nada disso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Posso dar-lhe a 

prova; posso ler-lhe até o officio da legação brasileira. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Como V. Ex. 

traz isso colleccinado... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deixe-se de 

curiosidade. 
Aqui está o trecho do officio que o Sr. Barão de 

Penedo escreveu em 1875; creio que V. Ex. não era 
ministro. 

O SR. ZACARIAS: – Conforme a data. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sete de 

Janeiro. 
O SR. ZACARIAS: – Então era. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com esse 

officio o Sr. Penedo, respondendo ao tópico do aviso 
do governo imperial relativo ao preço de £ 500,809, 
pelo qual tinha dito que fora contratado o 
Independência, remetteu, para justificar a sua 
declaração a seguinte nota detalhada, que lhe tinha 
sido entregue pelo capitão de mar e guerra Salgado 
(lendo): 

 
Casco........................................................ £ 343.000 
Machina..................................................... £ 95.200 
Artilharia de 12.......................................... £ 20.000 
Artilharia de 7............................................ £ 2.745 
Carretas para a de 12............................... £ 17.000 
Carretas para a de 7................................. £ 1.670 
Munições para a de 12............................. £ 16.000 
Munições para a de 7............................... £ 1.133 
Cofres para pólvora.................................. £ 4.261 

Somma................................. £ 501.009 
 
Note-se que no contrato a artilharia é de 35, e 

veja o Senado a importância das carretas; são muito 
pesadas! As munições importam em mais do que eu 
disse ha pouco. Munições e cofres para pólvora, desde 
que se poz no estaleiro a quilha do navio! 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Leia com attenção; 
era despeza que se tinha de fazer, sómente um 
cálculo; não era despeza que estivesse feita; não se 
tinha comprado isso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! senhores, 
foi contratado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas não quer dizer 
que se tivesse comprado, quando se bateu a quilha do 
navio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio que, 
quando se bateu a quilha do navio, e comprou-se logo 
até vassouras. 

Mas, senhores, não quero precipitar as 
demonstrações; isso foi apenas uma elucidação a 
respeito da importância da encommenda. 
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No contrato, art. 9º, está à condição de ser o 

navio seguro contra todos os riscos, e, portanto, contra 
os riscos de lançamento e de fogo; vou lér esse artigo 
para poupar-me a maior desenvolvimento (lendo): 

«Os referidos J. & W. Dudgeon concordam e 
compromettem-se a segurar e conservar seguro, contra 
todos os riscos, desde a presente data até á da 
entrega, o navio e todas as suas pertenças e material, e 
por sua conta, mas em proveito do referido C. 
Braconnot...» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Essa é a cópia do 
contrato? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ sim, senhor. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não está exacto; não 

é redigido nesses termos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ questão de 

original. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Garanto a V. Ex. que 

não está exacta; segurou o navio com todos os riscos 
na companhia de seguros contra fogo denominada 
Royal Exchange Fire Assurance. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Lá vou; é mais 
uma falta e esta ainda depõe mais contra a commissão. 
(Continuando a ler.) 

«...mas em proveito do referido C. Braconnot, na 
corporação Royal Exchange Fire Assurance, ou em 
qualquer outra companhia de seguro contra fogo, em 
Londres, igualmente bem fundada por tal somma, ou 
importância que seja sufficiente para cobrir o prejuízo 
resultante de qualquer sinistro que porventura possa se 
dar no referido navio até ser entregue e aceito; os 
supracitados J. & W. Dudgeon depositarão e 
transferirão ao referido C. Braconnot a apólice ou 
apólices de tal seguro, e a importância de semelhante 
seguro está applicada immediatamente em reparar 
qualquer avaria que porventura venha a soffrer o dito 
navio; e se houver deficiência os referidos J. & W. 
Dudgeon serão os prejudicados e tratarão de reparar á 
sua custa às avarias que excederem á importância 
recebida do mesmo seguro.» 

Ora, o navio teve no lançamento dous sinistros 
com differença de três mezes entre um e outro. Três 
mezes depois do primeiro sinistro, por cuja occasião a 
commissão até facilitou os meios ao contratador para 
safar o navio, que tinha pegado na carreira, houve 
segundo sinistro, no qual o navio ficou alquebrado e 
enterrado na lama. Teve, portanto, o governo imperial 
de chamar a si o seguro, porque, em virtude do art. 9º 
do contrato as apólices deviam estar sub-rogadas e em 
poder do Sr. Braconnot, que era o contratador. 
Perguntarei eu: dos prejuízos que o Brasil soffreu com 
as questões de seguro, resultantes de não estar este 
endossado ao Sr. Braconnot ou ao governo imperial 
quem é o culpado? 

O Sr. Braconnot poucos dias depois de 
assignado o contrato devia dirigir-se a Dudgeon e dizer-
lhe: «Quero as apólices do seguro.» O seguro foi feito 
por £ 220,000; o Sr. Braconnot devia verificar 

se esse seguro tinha sido feito em proveito delle como 
representante do governo imperial ou se estava feito só 
em garantia dos constructores, como realmente estava. 
Portanto, quem é o culpado do prejuízo que teve o 
Estado por causa dessa irregularidade? Pois assigna-
se um contrato com esse art. 9º, em que o contratador 
obrigou-se a segurar o navio contra todos os riscos de 
lançamento e de fogo, e não verifica-se depois se essa 
cláusula foi ou não executada em benefício do 
contratador, como determina o dito artigo? 

O SR. ZACARIAS: – Também de lançamento 
expressamente? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Todos os riscos. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Segundo a condição 

9ª o seguro devia effectuar-se na corporação Royal 
Exchange Fire Assurance ou em qualquer outra 
companhia de seguro contra fogo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então foi 
necessidade do contratador, se não foi um subterfúgio... 

O SR. ZACARIAS: – Então era só contra fogo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...consagrar na 

disposição as palavras – contra todos os riscos – e 
deixar que o constructor segurasse o navio só em uma 
companhia contra fogo. 

Tenho aqui a questão toda tratada entre 
advogados inglezes a respeito da responsabilidade dos 
constructores para com o contratador e todos esses 
advogados reconheceram que, sendo o seguro feito em 
uma companhia contra fogo, esta companhia, como é 
de seus estatutos, não podia responder pelo sinistro do 
lançamento; e que só nos tribunaes de equidade 
poderia talvez prevalecer o direito de, no caso de 
sinistro, ficar o navio pertencendo ao Estado que o tinha 
encommendado. 

Quem fez essa condição do contrato devia 
verificar se o navio estava seguro contra todos os riscos 
em proveito do contratador; e, se não verificou; faltou 
ao seu dever, compromettendo os interesses da nação, 
que lhe foram confiados. (Apoiados). Este agente não 
teve a curiosidade de ir verificar isso, e, ainda mais, 
teve o deleixo de não exigir dos Srs. Dudgeon as 
apólices do seguro, nunca lhes perguntou por ellas. 

Em um officio da legação brasileira até se diz 
que, quando se ventilou a questão da responsabilidade 
da companhia de seguro para com o governo imperial 
ou para com os constructores, o Sr. capitão-tenente 
Braconnot foi de opinião que o navio estava seguro 
somente contra fogo. 

Mas estava seguro contra fogo em garantia dos 
constructores só, e não em garantia do governo 
imperial. Como é que se segurou contra fogo somente, 
quando o primeiro risco de um navio em construcção é 
o lançamento, e quando o contrato determinava que o 
seguro fosse contra todos os riscos? 

Sr. presidente, outro ponto muito importante é a 
preferência dada a J. & W. Dudgeon para a construcção 
do navio. O governo não podia de maneira alguma levar 
a bem esta preferência. J. & W. Dudgeon tinha já 
construído dous encouraçados 
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pequenos, dous monitores, o Colombo e o Cabral; e 
estes dous navios são os peiores encouraçados que 
tem a nossa esquadra. Sua construcção foi tão 
defeituosa que o governo chamou ao Rio de Janeiro o 
official de marinha Argollo para dar contas do máo 
resultado desta commissão. Pois bem, senhores, esses 
mesmos constructores são preferidos á outra 
companhia que queria fazer a construcção do 
Independência ainda por menos. Vou dar a prova deste 
asserto. 

J. & W. Dudgeon eram constructores de 3ª ou 4ª 
ordem em Londres, como se reconheceu depois de sua 
fallencia; eram pobres, não offereciam garantias 
algumas; entretanto foram preferidos á outra 
companhia, que as offerecia. Uma das causas, sem 
dúvida, que concorreram para o prejuízo que o governo 
teve nessa construcção, foi à má escolha do estaleiro e 
do emprezario. O Sr. capitão-tenente Braconnot, 
quando recebeu propostas para a construcção, 
consultou a nossa legação, que era então regida pelo 
Sr. Andrade, a respeito da solvabilidade dos 
proponentes que exigiam menores preços; e o Sr. 
Andrade deu as seguintes más razões para serem 
preferidos os Srs. J. & W. Dudgeon. O Sr. Braconnot 
teve a cautela de procurar um abrigo na opinião da 
legação. 

O SR. ZACARIAS: – Não devia ter nada com 
isto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eis aqui a 
opinião do Sr. Andrade. (Lendo): 

O então encarregado de negócios, 
commendador João Pereira de Andrade, respondeu nos 
seguintes termos, em data de 26 (de Agosto): «Que, em 
resposta ao officio da data da véspera, apressava-se a 
declarar que, em sua opinião e segundo informações 
que tinha em seu poder, e de que já verbalmente havia 
dado conhecimento ao capitão-tenente Braconnot, 
devia o mesmo dar decidida preferência aos Srs. J. & 
W. Dudgeon sobre a Companhia Earle não só porque 
eram aquelles senhores os que por menor preço 
propunham realizar.» 

Isto é falso, a outra companhia realizava por 
menos. 

«...a construcção do encouraçado 
encommendado pelo governo imperial, como porque 
pelas ditas informações eram os que melhor garantia 
offereciam...» 

O Senado já vio as garantias que elles 
offereciam. 

«...para a boa execução da construcção e fiel 
cumprimento do contrato. Faz outras considerações de 
menor monta e junta cópia da carta do gerente do 
Union Bank.» 

O SR. ZACARIAS: – A regra ingleza é não 
preferir a proposta mais barata; o barato sahe claro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agora devo 
mostrar quaes os preços propostos para os senhores 
verem que esta razão era improcedente. 

Disse o Sr. Braconnot, communicando ao 
governo imperial o contrato e as razões por que tinha 
preferido os constructores J. & W. Dudgeon. (Lendo): 

«Que, exceptuando a Companhia Earle, de Hull, 
cuja proposta foi inferior á dos Srs. J. & W. Dudgeon em 
£ 9,300, todos os outros proponentes haviam sido muito 
superior áquelles senhores, variando as differenças 
para mais de £ 47,000 a £ 97,000.» 

Como é, portanto, que a legação brasileira achou 
que a proposta Dudgeon era a mais barata? O Sr. 
Braconnot diz que a Companhia Earle propunha fazer a 
construcção por menos £ 9,300. 

Disse mais o Sr. Braconnot que havia preferido 
os Srs. J. & W. Dudgeon á Companhia Earle, depois de 
ouvir a legação imperial, por vários motivos, sendo os 
principaes os seguintes: 

Peço a attenção do Senado para as razões pelas 
quaes os Srs. J. & W. Dudgeon foram preferidos a uma 
companhia poderosa e habilitada. (Lendo): 

«1ª A falta de garantias que se encontra nas 
companhias desse gênero, cuja solvabilidade é 
representada por um capital nominal e limitado, sem 
recurso para os accionistas.» 

Eis aqui a condemnação das companhias 
anonymas. Por este princípio não se póde contratar 
cousa alguma com uma companhia anonyma, porque 
seus accionistas são de responsabilidade limitada, não 
são obrigados além do capital de suas acções. 

Portanto, é melhor ir contratar com qualquer pé 
rapado do que com uma companhia, porque a esta 
responde só até seu capital. E os Srs. J. & W. Dudgeon 
até onde respondiam? Até cousa nenhuma. Isto é que 
fez com que V. Ex. não ficasse inteiramente satisfeito. 

Vamos ao terceiro ponto, que é o esteiamento do 
navio e falta de fiscalização. 

O Sr. Braconnot, como diz em seu officio, 
incumbiu os Srs. Level e Argollo de, segundo estava 
estipulado no contrato, inspeccionar a construcção do 
navio, reservando apenas para si resolver os casos de 
dúvida, e de modo algum isentar-se do dever de 
acompanhar os trabalhos. 

O navio foi feito segundo os planos e desenhos 
dados pelo constructor inglez o Sr. Reed, e a este 
respeito peço a attenção do Senado para o que diz o 
Sr. Braconnot em seu officio (lendo): «Que, tendo o Sr. 
Reed fornecido os desenhos e explicações, os 
constructores tomaram a si o encargo de retribuir-lhe, 
visto não terem tido trabalho algum com desenhos, e 
que além disso promettera o Sr. Reed acompanhar e 
fiscalizar a construcção, por si ou por seus 
empregados, no interesse da fiel execução de seu 
plano.» 

Já se vê, senhores, que o engenheiro deu plano 
e desenhos para o navio e até se offereceu para ser um 
dos fiscaes da execução do seu plano. Pois bem; o 
Senado vae ver o que aconteceu ao Sr. Reed quando 
quiz fiscalizar a construcção de seu plano. 

Todos os sinistros, todos os prejuízos que 
resultaram desta infeliz construcção podem se attribuir 
sem dúvida alguma a duas causas. 

A primeira é a falta de fiscalização immediata e a 
segunda é o erro commettido pelos constructores, no 
esteiamento da carreira, e que deu logar ao sinistro. Por 
isso vou tratar dessas duas causas. 

O Sr. Barão de Penedo, quando communicou ao 
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governo por telegramma ter assignado o contrato com 
Samuda e a fiscalização com Reed, depois das 
vistorias últimas a que se tinha procedido, e das quaes 
se verificou que o Independência tinha não só defeitos 
resultantes do lançamento como vícios de construcção, 
referio-se a três cartas do Sr. Reed a respeito desse 
navio, em uma das quaes diz elle que (isto é transcripto 
da correspondência da legação) a causa principal dos 
accidentes do Independência foi a falta de competente 
fiscalização; que esta póde ser agora effectiva, quando 
feita por elle e seus empregados, isto pela sua grande 
prática; que antes de collocar-se (este facto é muito 
importante) a quilha do Independência mandara elle 
Reed examinar a solidez da carreira sobre a qual devia 
ser construído o navio, mas que haviam elles sido 
impedidos pelos Srs. J. & W. Dudgeon, aceitando a 
commissão brasileira a declaração feita por estes 
senhores de que era sufficiente o esteiamento. 

Logo dos resultados do sinistro no lançamento 
cahe toda a responsabilidade sobre a commissão, que 
aceitou a declaração dos Srs. J. & W. Dudgeon de que 
o esteiamento da carreira era sufficiente e dispensável 
a fiscalização de Reed. Esta foi à causa primordial do 
desastre do lançamento e dos conseqüentes prejuízos. 

E já que se falla nos prejuízos, devo apontar 
também os defeitos de construcção que foram achados 
nas vistorias feitas na presença dos Srs. Braconnot e 
Level, e nas que foram feitas pelo almirantado, o qual, 
quando a questão de responsabilidade ficou entre Reed 
e a commissão, absteve-se de tomar parte não quiz ser 
juiz; foi uma delicadeza, porque Reed tinha sido o 
primeiro constructor do almirantado. 

Quando o Independência esteve em um dique, 
que pertencia ao ministério da guerra, o dique 
Woolwich, a legação brasileira requisitou 
diplomaticamente a intervenção de um engenheiro do 
almirantado para entrar na vistoria; mas ahi está a 
resposta de lord Derby: nem este consentiu mais que 
um engenheiro inglez tomasse parte nessa vistoria; e 
então a commissão de exame última de peritos, a 
diligencias da legação imperial, ficou composta de dous 
membros do Lloyd, da commissão brasileira e creio que 
de mais um official da nossa armada, que está addido a 
legação. 

Os resultados dessas vistorias para verificar os 
vícios de construcção (para abreviar a questão) são 
estes: 

O que vou lêr é extrahido de um officio da 
legação de 4 de Março de 1875. (Lendo): 

«Chama o Sr. Barão de Penedo a attenção do 
Sr. ministro para a terceira das cartas a que se refere, 
na qual o Sr. Reed descreve o estado do 
Independência depois da vistoria que fez em 
companhia do capitão-tenente Level e de outros 
officiaes da commissão brasileira. 

Diz o Sr. Reed que estes senhores concordaram 
com elle em que ha outros sérios defeitos no navio, que 
precisam ser remediados, além dos que foram 
causados pelo accidente que occorreu no lançamento. 

Os principaes dos alludidos defeitos são: 
Não terem sido feitos na construcção primitiva á 

prova d’água as cobertas e outras divisões e 
compartimentos. 

Não ter sido feita, como estava designado nas 
especificações, a juncção das plataformas que se 
acham por baixo da coberta inferior, em cada 
extremidade do navio, com o costado do mesmo. 
Fizeram-se obras de natureza muito inferior, que teriam 
por conseqüência que muito água penetrasse nessas 
partes do navio. E’ preciso fazer tudo de novo. Neste 
ponto está certo Reed de que com elle devem 
concordar os commissarios brasileiros. 

Terem sido retirados, inutilmente, depois do 
desastre, a maior parte dos compartimentos estanques 
do fundo do navio. 

Existirem defeitos no fundo do navio, cujos 
compartimentos estanques não foram experimentados, 
como era indispensável. Suppõe Reed que a maior 
parte da obra não supportará á prova d’agua, devendo, 
portanto, ser reprovada. Refere se só á parte do navio 
que não soffreu em conseqüência do desastre. 

Ser o trabalho de rebites em grande parte de 
qualidade inferior, necessitando concerto mesmo nos 
pontos que não foram abalados pelo desastre. Observa 
que a especificação do navio, em cuja preparação 
auxiliou Reed os commissarios, providenciou sobre a 
devida execução e experiência das obras 
supramencionadas. 

Recear Reed que não sejam sufficientemente 
sólidas algumas partes do navio, devendo ser 
substituídas por outras; por exemplo: os pés de 
carneiro, que deviam ser ocos com o fim de obter-se 
grande força em proporção ao peso, como havia 
especificado para o Independência, são macissos, de 
diâmetro comparativamente pequeno. Entende que 
alguns desses pés de carneiro devem ser substituídos e 
accrescentados outros em certos logares; bem assim 
que se devem fazer certas obras em conseqüência de 
uma modificação feita no vigamento. 

Haverem defeitos no convez, como sejam a má 
disposição das chapas perto das torres. Devem ser as 
chapas substituídas, ou será necessário introduzir 
juncções supplementares. 

Terem sido perfuradas as plataformas de ferro 
para se adaptar uma coberta de madeira inteiramente 
desnecessária. 

Ser preciso submetter a uma revisão a juncção 
das cobertas de ferro e madeira, esperando Reed que 
será possível tornal-a á prova d’água. Ha lugares no 
chapeamento que precisam ser calafetados 
efficazmente, afim de que o navio não faça água, 
quando inclinado navegando á vela ou em outras 
circumstancias. 

A maior parte das carlingas debaixo das abitas, 
cabrestante etc, em vez de serem feitas de teca ou 
carvalho macisso, haverem sido feitas de pinho e 
simplesmente cobertas com uma folha de teca, para 
parecerem que são feitas desta madeira.» 

Chegou a este ponto, senhores! Ora, um navio 
está em construcção em um estaleiro, ha uma 
commissão 
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para o fiscalizar, a qual tem o direito de entrar no 
estaleiro á hora que quizer, e entretanto não acha uma 
occasião para ver ahi carlingas e abitas feitas de pinho, 
quando no contrato se estabeleceu que fossem de teca! 
E não só as fizeram de pinho como as cobriram de 
folhas de teca, para enganar! 

Se acaso a commissão freqüentasse essa 
officina de construcção, não teria alguma occasião de 
ver que se punha no costado do navio uma taboa, que 
não era a determinada no plano? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Essa substituição foi 
feita por ordem da commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Substituição de 
que? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Substituição por 
pranchões de teca. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. sabe o 
que é carlinga?... Creio que não sabe. Sabe o que é 
abita?... Entretanto está dizendo que a commissão 
substituiu. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Isto consta de uma 
informação que a commissão deu ao Sr. ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Carlingas, Sr. 
ex-ministro, são os pontos onde os mastros se firmam. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Faz-se uma 

cavidade, para que a ponta do mastro ache ahi firmeza. 
Por isso é que se mandou fazer de teca e elles fizeram 
de pinho; é contra isto que o Sr. Reed protesta. – fazer-
se de pinho uma cousa que exige madeira de grande 
resistência –. 

As abitas são os logares das enxárcias. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que taes eram 

os fiscaes!... 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Sr. ministro tem 

explicação desse facto; foi uma mudança para melhor, 
e fez-se de teca. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estou 
dizendo que substituição houve, mas o que se achou. 
Essa vistoria foi feita depois de ter-se o navio 
alquebrado na carreira; essa vistoria fez-se quando o 
navio teve segundo sinistro; e tudo quanto o engenheiro 
inglez diz aqui a respeito de defeitos de construcção, 
refere-se á parte que não foi prejudicada pelo sinistro, à 
parte que estava a nado. 

Pois, se houvesse commissão para vigiar, 
aconteceriam essas cousas? E’ evidente que o que 
houve foi falta absoluta de fiscalização. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Emfim 
esperemos a defesa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Diz o Sr. Reed 
(Continuando a ler): 

«Terem sido mal formados os mastros do navio, 
prescindindo-se de precauções especiaes para dar-lhes 
a necessária força. 

Diz o Sr. Reed que é desnecessário expôr mais 
extensamente os defeitos do Independência; 
declarando ao mesmo tempo que não é por desejo 
algum 

de censurar os officiaes da commissão imperial que 
falla com franqueza a respeito do navio.» 

Ora, como o Senado ouve estas reflexões que 
faço para mostrar a falta de fiscalização que houve nas 
obras do Independência, quero confirmar meu dito com 
a opinião da legação brasileira em Londres. 

Quando se tratou de concertar o navio depois do 
segundo desastre, depois de muitos incidentes que 
occorreram, a despeito de sua collocação em dique, a 
commissão, emquanto durava o contrato addicional 
para o concerto do navio com os Srs. J. & W. Dudgeon, 
conveio com esses constructores que o navio fosse 
collocado no dique de Woolwich; e como este dique era 
do ministério da guerra e os Srs. J. & W. Dudgeon não 
podiam pagar as grandes despezas que se haviam de 
fazer alli, tornou-se necessário que a legação brasileira 
tomasse a responsabilidade dessas despezas, e foi o 
que aconteceu. 

Para que o navio pudesse entrar no dique foi 
preciso fazerem-se obras muito dispendiosas, foi 
preciso destruir e tornar a compor o dique de Woolwich, 
tudo á custa do governo imperial. 

Para confirmar estas minhas asserções e 
mostrar que a commissão, tendo o navio ido para o 
dique, continuou a abandonar toda a fiscalização, lerei 
um officio da legação brasileira (Lendo): 

«Diz o Sr. Barão de Penedo que agora é fácil 
comprehender o motivo por que elles (os constructores) 
allegando não haver outro dique disponível no Tamisa, 
tanto insistiam em que fosse o Independência para o de 
Woolwich, pertencente ao governo. Calculavam livrar-
se da responsabilidade do aluguel que recahiria sobre o 
governo imperial. 

Para limpar este dique, que estava cheio de 
lama, foi necessário fazer grandes despezas, além de 
obras especiaes, que teremos de desfazer para repor o 
dique no seu estado anterior, e pelo que temos de 
pagar ao governo inglez» 

«Nessa época, diz a legação, achava-se toda a 
commissão em Paris, havendo abandonado depois do 
desastre a nossa fragata, declarando-a incapaz de 
qualquer concerto e aconselhando como único recurso 
fazer-se a todo custo outro navio.» 

Queriam outro navio!! 
Tenho, Sr. presidente, locado já em alguns 

pontos para mostrar a falta de fiscalização que houve 
por parte da commissão na construcção desse navio. 

Ainda me restam muitas demonstrações, porque, 
além de falta de fiscalização, houve alguma cousa 
mais: já depois de ter o navio soffrido o 1º sinistro, a 
commissão adiantou ao constructor que estava em más 
circumstancias uma prestação. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso é mais 
sério. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda mais: 
depois de ser o navio recolhido ao dique 
desappareceram materiaes que o governo do Brasil 
tinha pago no valor de £ 16,000; desapparecerem 4,000 
chapas de cobre, que tinham sido arrancadas do fundo 
do navio para se descobriram às avarias resultantes do 
desastre; tudo isto desappareceu da officina onde se 
estava concertando o navio. Preciso desenvolver ainda 
estes e outros pontos; mas 
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a hora está muito adiantada, e eu me acho muito 
fatigado, como a minha voz o indica. 

Não quero fazer um exame superficial desta 
questão; o negócio á proporção que manda vae-se 
tornando mais sério; o negócio é agora de 
desapparecer, e por isso eu não posso decididamente 
concluir meu discurso. 

Naturalmente esta discussão ha de continuar e 
os defensores hão de apparecer: fallo de defensores 
aqui no Senado, porque aos outros não respondo; eu 
por opiniões que emitto no Senado só respondo aqui. 

Aos que se apresentarem nesta casa terei 
occasião de responder, e então hei de concluir minhas 
demonstrações. Tenho de ocupar-me não só do 
Independência como dos monitores Javary e Solimões, 
porque não me pode deixar de merecer algumas 
observações esse grande prêmio de 720:000$, dado a 
essa feliz companhia franceza por dar um navio por 
acabado quatro mezes antes do contrato, quando elle 
veio muito depois de passado o prazo do contrato. Por 
hoje não posso continuar, mas prometto voltar a estas 
minhas demonstrações. 

Ficou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com a mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 22: 
A mesma já designada. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos 

da tarde. 
 

58ª SESSÃO EM 22 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Reclamação e 

requerimento do Sr. Visconde de Muritiba. – 
Reclamação do Sr. Ribeiro da Luz. – Ordem do dia. – 
Força naval. – Discursos dos Srs. Junqueira e Ribeiro 
da Luz. – Privilegio a A. Matson. – Pensão. – 
Observação e requerimento do Sr. Dias de Carvalho. 

 
Ás 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 
Paranaguá, Correia, Chichorro, Visconde de Abaeté, 
Junqueira, Barros Barreto, Barão de Camargos, Diniz, 
Luiz Carlos, Visconde de Muritiba, Barão de Cotegipe, 
Mendes de Almeida, Visconde do Rio Grande, Ribeiro 
da Luz, Barão de Pirapama, Jaguaribe, Vieira da Silva, 
Figueira de Mello, Duque de Caxias, Leitão da Cunha, 
Barão da Laguna, Fausto de Aguiar, Fernandes da 
Cunha, Zacarias e Cunha e Figueiredo. 

Compareceram depois os Srs.: Diogo Velho, 
Silveira da Motta, Uchôa Cavalcanti, Conde de 
Baependy, João Alfredo, Visconde de Nitherohy, 
Sinimbú, Godoy e Teixeira Junior. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs.: Nunes Gonçalves, Barão de Maroim, Firmino, 
F. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Paes de 
Mendonça, Antão, Saraiva, Nabuco, Marquez do 
Herval, Marquez de S. Vicente, Pompeu, Visconde do 
Rio Branco, Visconde do Bom Retiro e Visconde de 
Caravellas. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 21 do corrente do 1º secretario da 

câmara dos Srs. deputados, remettendo a seguinte 
 

EMENDA 
 

Ceremonial nos actos de abertura e encerramento 
 
Emenda feita e approvada pela câmara dos 

deputados ao cerimonial que fora adoptado 
interiormente pelo Senado em data de 2 de Setembro 
de 1871, para ser observado no encerramento da 
sessão legislativa daquelle anno. 

Em vez das palavras «cerimonial que deverá 
observar-se no encerramento da sessão legislativa de 
1871 em que tem de ser presente» etc., diga-se: 
«cerimonial do acto da abertura e encerramento da 
assembléa geral a que for presente» etc. 

Em vez de: – O Senado adopta interinamente 
como cerimonial para o acto de encerramento da actual 
sessão legislativa a que tem de ser presente etc., diga-
se – O Senado e a Câmara dos deputados adoptam 
como cerimonial para os actos de abertura e 
encerramento das sessões legislativas a que for 
presente etc. 

Paço da câmara dos deputados, em 21 de Maio 
de 1877. – J. Pires Machado Portella, 1º vice-
presidente. – José Luiz de Almeida Nogueira, 1º 
secretario. – Francisco Dias Carneiro, 2º secretario. 

Cerimonial que deverá observar-se no 
encerramento da sessão legislativa de 1871 a que tem 
de ser presente a Princeza Imperial a Sra. D. Isabel, 
Regente do Império. 

Artigo. O Senado adopta interinamente como 
cerimonial para o acto do encerramento da actual 
sessão legislativa, a que tem de ser presente Sua 
Alteza a Princeza Imperial Regente do Império, o 
regimento commum de 2 de Junho de 1835, na parte 
relativa ás sessões solemnes da assembléa geral, em 
que, conforme a constituição, é presente o Imperador, 
com as seguintes alterações: 

§ 1º A Sra. D. Isabel, Princeza Imperial, Regente 
do Império, e o príncipe consorte Sua Alteza Real o Sr. 
conde d’Eu, tomarão assento em cadeiras de espaldar 
collocadas abaixo dos degráos do throno. 
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§ 2º A deputação, de que trata o § 1º do art. 4º, 

será composto de 18 membros. 
§ 3º A’ sua entrada dentro do salão o presidente 

e secretários da assembléa geral sahirão a receber a 
Sua Altezas forá do estrado do throno. 

Paço do Senado, em 2 de Setembro de 1871. – 
Visconde de Abaeté, presidente. – Frederico de 
Almeida e Albuquerque, 1º secretario – José Martins da 
Cruz Jobim, 2º secretario. 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, indo, entretanto, a imprimir. 

Officio de 30 do mez próximo findo, da 
presidência da província do Rio Grande do Norte, 
remettendo um exemplar da collecção das leis da dita 
província, promulgadas no anno próximo passado. 

A’ commissão da assembléas provinciaes. 
O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – O discurso 

que proferi hontem na discussão das forças de mar, 
publicado no Diário de hoje, contém contentando-me 
somente com declarar que não revi o discurso para ser 
publicado. Se o tivesse revisto, teria também corrigido 
certas expressões. 

Como estou com a palavra, Sr. presidente, 
desejaria que V. Ex. me permittisse apresentar um 
requerimento relativo á questão de que hontem tratei, 
acerca das companhias de aprendizes marinheiros. O 
cálculo, que então apresentei, funda-se na proposta do 
orçamento do ministério da marinha e não na despeza 
real que se faz com este serviço. 

Podendo acontecer que esta questão torne a ser 
tratada nesta casa, desejo estar habilitado para 
argumentar com aquillo que effectivamente succede, 
afim de se conhecer a verdadeira e real despeza que se 
faz com esta instituição. Formulei por isto o seguinte 
requerimento, que peço a V. Ex. para mandar á mesa. 
(Lê.) 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro que se peçam ao governo as 

informações seguintes: 
1ª Qual a despeza realizada nos exercícios de 

1852–1853, 1853–1854, 1854–1855 com cada uma das 
companhias de aprendizes marinheiros, incluindo o 
pessoal e material e especialisando a que não foi feita 
com as praças dos mesmos aprendizes, isto é, a dos 
officiaes de todas as classes e outros empregados nas 
companhias. 

2ª Qual o número de aprendizes em cada um 
dos ditos exercícios. – Muritiba. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e 
approvado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, no 
discurso que proferi nesta casa no dia 17 do corrente, e 
que vem publicado no Diário de 20, ha um trecho que 
não pertence ao mesmo discurso. Não culpo a 
typographia por isto. Não tendo tido tempo para copiar 
uns documentos, que faziam 

parte dos meus discursos, foi preciso que eu os 
cortasse do Jornal do Commercio, que trazia o discurso 
do Sr. conselheiro Dantas, e por engano neste retalho 
foram três linhas que não pertencem ao meu discurso. 

As linhas são as seguintes (lendo) : «Lembro-me 
que me referia ao acto de pagar a companhia, sem que 
disto tivesse conhecimento algum aquelle que foi 
nomeado para tomar o commando do navio.» 

Estas palavras, como disse, não pertencem ao 
meu discurso, e devem ser supprimidas delle. 

E’ esta a reclamação que eu tinha de fazer. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Fernandes da Cunha, Fausto de Aguiar 
e Ribeiro da Luz, e sendo o mesmo senhor introduzido 
no salão, com as formalidades do estylo, tomou assento 
na mesa á direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão da proposta do poder 

executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro 
1877 – 1878. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, sou 
forçado a voltar á esta discussão. 

O honrado senador pela Bahia, membro da 
commissão de marinha e guerra, occupando hontem a 
tribuna, procurou explicar os motivos de divergência 
entre S. Ex. e os outros dous membros da commissão, 
de fórma que nos collocou em uma posição, que 
precisa ser definida perante o Senado, para que se 
comprehenda que, da minha parte e da do meu 
honrado collega, senador por Santa Catharina, não 
houve o propósito, que pareceu ao nobre senador... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...de inserir, na exposição 

de motivos, um voto de desconfiança ao governo e 
menos de apresentar, como base de nossa 
argumentação, dados que não são verdadeiros. 

O honrado senador declarou que não tinha 
assignado a exposição, apresentada por mim e meu 
nobre collega, porque parecia ella envolver um voto de 
desconfiança; e para isso o honrado senador 
apresentou o tópico em que a maioria da commissão 
declarava que via-se na necessidade de afastar-se da 
redacção até agora seguida nestas propostas, porque 
envolvia uma certa obscuridade. Pareceu ao honrado 
senador que esta enunciação, por parte da maioria da 
commissão, era um voto de desconfiança. 

O Senado vê que esse tópico, de nenhuma 
maneira, podia autorizar o pensamento do illustre 
senador. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
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O SR. JUNQUEIRA: – A commissão, Sr. 
presidente, examinando a proposta e as emendas feitas 
na câmara dos Srs. deputados, reconheceu que a 
redacção, como estava formulada, uma vez que se 
tinha abolido a marinhagem em tempo de paz, ficaria 
um pouco obscura e daria logar a que alguém 
suppozesse que o ministério da marinha podia dispôr 
de uma força realmente maior do que aquella votada 
pelo parlamento. 

Essa redacção, disse o nobre senador, existia, 
ha cerca de 40 annos, em todas as leis de fixação de 
formas de mar. 

Mas nem a vetustez dessa redação podia só por 
si sustentar-se se fosse de encontro ás boas regras de 
legislar, como certamente o era, porque as antigas leis 
de fixação de forças no art. 1º, § 2º determinavam que o 
ministro da marinha pudesse ter embarcadas 3,000 
praças de marinhagem e dos corpos da marinha, e 
repetia no § 3º que podia igualmente dispôr dos corpos 
de imperiaes marinheiros e do batalhão naval Havia, 
conseqüentemente, uma repetição; dava-se a 
hypothese de que, se a força de marinha embarcada 
fosse quasi que effectivamente composta de 
marinhagem como era outr’ora, o ministro da marinha 
teria a sua disposição, não só essas 3.000 praças como 
a totalidade dos corpos de imperiaes marinheiros e do 
batalhão naval, o que elevaria, de feito, a força votada à 
cerca de 7,000 praças. 

Esta obscuridade é que a maioria da commissão 
quiz ressalvar, e tanto mais necessário era fazel-o 
quando agora a câmara dos Srs. deputados, com 
applauso do governo, havia eliminado a marinhagem; e 
então era óbvio que as 2,500 praças embarcadas 
haviam de ser sómente fornecidas pelos dous corpos 
da marinha, a que venho de alludir; e não se devia dar 
no paragrapho seguinte a repetição dos mesmos 
corpos como força votada para ficar á disposição do 
ministro da marinha. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sem dúvida. 
O SR. JUNQUEIRA: – O que se devia 

determinar era o que a maioria da commissão fez, 
formulando a sua emenda, isto é, que a força 
embarcada se compuzesse das 2,500 praças dos dous 
corpos da marinha, e que o excedente desta força, que 
não estivesse embarcada, isto é, a differença entre as 
2,500 praças desses corpos e o computo geral dellas, 
ficasse igualmente á disposição do ministro. E’ isso o 
que a commissão procurou tornar mais claro. 

Portanto já vê o illustre senador que o 
argumento, do que desde ha 40 annos se usava desta 
redacção, não tem procedência; e, assim peço 
desculpa ao nobre senador por divergir de S. Ex. 

Também, Sr. presidente, ha 40 annos que nós 
organizávamos as leis de forças de terra e mar em 
relação ao recrutamento feito de certa maneira com 
referência as instrucções de 1822; mas, depois que se 
votou à lei 1874, mudou immediatamente a fórma 
legislativa quanto a acquisição de recrutas porque havia 
uma nova lei de voluntariado alistamento e sorteio. 
Presentemente, a câmara dos Srs. deputados iniciou 
uma novidade; aboliu completamente 

a marinhagem em tempo de paz, marinhagem que nos 
tempos antigos, a que allude o honrado senador, 
formava, por assim dizer, a maioria, o principal 
elemento das praças de pret embarcadas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E deve ser. 
O SR. JUNQUEIRA: – Os corpos de imperiaes 

marinheiros e o batalhão naval apenas prestavam 
destacamentos para bordo dos navios... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eram auxiliares. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...a força principal 

consistia na marinhagem; é então a redacção, que se 
seguia, poderia sustentar-se. Mas, agora, abolindo-se 
completamente a marinhagem, a redacção deve variar, 
porque hoje esses dous corpos não fornecem somente 
destacamentos, fornecem a totalidade da força... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pela sua 
natureza não podiam fornecer. 

O SR. JUNQUEIRA: – Isto agora já é outra 
questão; já o nobre senador quer desviar-me do que se 
trata. O que passou na câmara dos Srs. deputados, o 
que esta nas emendas e que a marinhagem seja 
abolida em circumstancias ordinárias. Presentemente 
existem apenas 270 praças desta qualidade a bordo 
dos nossos navios. O honrado ministro da marinha e 
todos os profissionaes concordam que podemos 
prescindir dessa marinhagem, que os dous corpos de 
imperiaes marinheiros e o batalhão naval chegam 
perfeitamente para o serviço de bordo, para fornecer as 
praças de pret. Foi neste sentido que se formulou a 
emenda da câmara dos Srs. deputados; é, portanto, 
questão já vencida. A marinhagem está abolida, e, 
abolida ella, a redacção não podia ser a mesma, porque 
votou-se que aquelles dous corpos não fornecessem só 
contingentes, mas sim que fornecessem a totalidade 
das praças; não se podia, pois, conservar a mesma 
redacção. 

Mas o nobre senador quiz enxergar nisto uma 
desconfiança ao governo. Devo dizer ao Senado que, 
no seio da commissão, o nobre senador apenas se 
referiu a esse tópico obscuridade na redacção, assim 
como á questão da reducção das companhias de 
aprendizes marinheiros. Foram estes os dous pontos 
em que o nobre senador nos fez a honra de externar o 
seu pensamento, e que ouvimos com a attenção, que 
S. Ex. nos merece. Quanto ao primeiro, eu e o meu 
honrado collega, que está ao meu lado, lhe declaramos 
que, da nossa parte, não havia a mínima desconfiança 
em relação ao governo inserindo no nosso parecer 
aquelle tópico. Quanto às companhias de aprendizes 
marinheiros não podíamos concordar na sua reducção, 
porque entediamos que isto, no nosso humilde 
entender, era um erro: que já que estavam ellas 
fundadas com sacrifícios, convinha sustental-as. O 
nobre senador declarou-nos que não concordava nisto, 
que sua opinião era que se reduzissem de 18 a 10. 
Sentimos essa divergência e ficamos pezarosos, pois 
muito respeitamos as opiniões de S. Ex. 

Mas o nobre senador aceitou as nossas 
emendas; 

 



Annaes do Senado                                                                       273 
 
S. Ex. o declarou no seu discurso, como o 

Senado vae ver das seguintes palavras: 
«V. Ex. vê que eu não me opponho ás emendas 

que foram formuladas pela commissão, mas somente a 
algumas das expressões, com que ella justificou essas 
emendas, e que parece não estarem de harmonia ou ao 
menos de perfeita harmonia com as mesmas 
emendas.» 

Já vê o Senado que o honrado senador aceitou 
as emendas formuladas pela commissão; sua 
divergência apenas versa sobre algumas das 
ponderações da exposição de motivos. 

Mas, se o nobre senador aceitou as emendas 
formuladas pela commissão, como é que vae encontrar 
esse ponto de desconfiança na exposição de motivos, 
justamente no tópico em que a commissão justifica 
essas emendas? 

A commissão mandou emendas no sentido de 
dar-se uma nova formula legislativa, para não haver a 
obscuridade antiga. O nobre senador aceitou essas 
emendas, divergindo, segundo a declaração que fez, 
apenas de algumas ponderações da exposição de 
motivos. Ora, essas ponderações simplesmente 
justificam as emendas com que o honrado senador 
concordou, como nos pareceu. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Quanto á 
reducção da força. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não ha diversidade; 
essas ponderações são justificativas das emendas. Se 
o nobre senador concorda com ellas, como póde 
divergir dos motivos, que as fundamentam? 

Poderá haver equivoco da minha parte; mas me 
parece que o assumpto é como eu estou expondo. 

Quanto a dizer-se que as emendas podiam 
contrariar o governo, basta-me ler alguns trechos do 
discurso do honrado ministro da marinha, que, nessa 
matéria, creio dever inspirar a todos plena confiança, 
pois que trata de si próprio. 

Disse S. Ex.: 
«Por esta occasião, Sr. presidente, devo emittir 

minha opinião a respeito das outras emendas 
offerecidas pela commissão de marinha e guerra. Nada 
tenho que oppor a essas emendas, porque, como bem 
ponderou o honrado senador a quem me estou 
referindo, ellas não teem outro fim senão tornar mais 
claras diversas disposições da proposta.» 

E’ o honrado ministro quem nos diz que essas 
emendas tornavam mais claras algumas disposições da 
proposta. Penso que á esta apreciação do nobre 
ministro nada se póde oppôr, e, pois, já vê o Senado 
que não teve a commissão em vista formular um voto 
de desconfiança, nem fazer cousa inútil. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado 
O SR. JUNQUEIRA: – Quando da câmara dos 

Srs. deputados vem para esta casa uma proposta do 
governo ou um projecto de lei importante, que mereceu 
alli uma larga discussão e sobre o qual se formularam 
várias emendas, que foram, finalmente, aceitas, parece-
me que uma commissão do Senado não se deve limitar 
simplesmente a dizer: – Esta 

matéria deve entrar em discussão. Eu acho que ella 
deve dar as razões pelas quaes julga a proposta ou o 
projecto digno de ser approvado, e apreciar as 
emendas, que vieram da câmara, aconselhando ao 
Senado que as aceite ou as rejeite. 

Foi o que a commissão de marinha e guerra 
procurou fazer. Não quizemos dizer apenas que o 
projecto, com as emendas vindas da câmara, estavam 
no caso de entrar em discussão: fizemos algumas 
ponderações justificativas, não só das idéas que 
vinham na proposta e que aceitávamos, como das 
emendas, que apresentamos no sentido da clareza. Se 
o nobre senador se afastasse do parecer por não 
concordar com essas idéas, eu nada diria; mas S. Ex. 
aceitou as emendas e diz que sua divergência limita-se 
a ponderações, algumas somente, da exposição de 
motivos, e me parece que nisto é que S. Ex. nos faz 
completa justiça. 

O SR. ZACARIAS: – Mas está com a velha 
guarda. 

O SR. JUNQUEIRA: – O honrado senador nos 
disse que, assim como a commissão declarou que o 
governo poderá dispôr de excedente da força dos dous 
corpos de imperiaes marinheiros e batalhão naval, que 
naval, que não estivesse embarcada, também da 
mesma maneira, para ser lógico, deveria declarar que o 
governo poderá dispôr dos officiaes da armada e 
classes annexas, cujo número é importante, é de 890 
praças. 

Eu peço, porém, ao honrado senador que reflicta 
no seguinte: quando nós determinamos o número de 
praças, que teem de formar a força activa a bordo dos 
navios em tempo de paz ou de guerra, declaramos o 
número exacto de praças de pret, e quanto aos officiaes 
da armada e classes annexas, não se póde 
previamente fixar o seu número. 

E tanto assim é, Sr. presidente, que a proposta 
neste ponto, de harmonia com todas as propostas 
transactas, exprime-se pela seguinte fórma: 

«A força naval activa para o anno financeiro de 
1877–1878 constará: § 1º, dos officiaes da armada e 
das demais classes que for preciso embarcar nos 
navios de guerra e transportes, conforme suas lotações, 
e a dos estados-maiores das esquadras e divisões 
navaes.» 

Vê o Senado que não se póde a priori calcular o 
número dos officiaes da armada e das classes annexas, 
que teem de embarcar em um anno dado. Esse número 
depende das necessidades do serviço e da lotação dos 
navios, principalmente. Portanto, todo o corpo de 
officiaes da armada e das classes annexas estará á 
disposição do honrado ministro da marinha, segundo o 
§ 1º do art. 1º da proposta, para serem embarcados, 
conforme as necessidades do serviço e a lotação dos 
navios armados e transportes. 

Conseguintemente, a observação do nobre 
senador parece não ter cabimento, porque de antemão 
não se póde fixar o número desses officiaes, que 
devem ser embarcados. 

No § 1º do art. 1º da proposta do governo 
declara-se que o ministério da marinha poderia 
embarcar, além das 2,500 praças de pret, os officiaes 
da 
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armada e das demais classes annexas que os navios 
exigissem. Mas, dando as 2,500 praças e todos os 
officiaes da armada e das classes annexas, que fica 
restando? Fica apenas o excedente do corpo de 
imperiaes marinheiros e batalhão naval, que não fôr 
embarcado. E’ isto exactamente o que a commissão, no 
§ 2º, declarou que ficava também á disposição do 
ministério da marinha, e não cortou ainda mais nesse 
ponto, porque todos sabem que, além das praças 
embarcadas nos navios de guerra ou transportes, deve 
existir nos quartéis e estabelecimentos navaes de outra 
ordem um certo número de praças para a guarnição, 
além de que ha baixas temporárias por moléstias, ha 
licenças, etc. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Portanto, a observação 

do nobre senador, de que a exposição de motivos é 
menos lógica nesta parte, não tem procedência alguma. 
Ilógica seria a commissão se porventura, tendo o § 1º 
do art. 1º da proposta posto á disposição do ministério 
da marinha o corpo todo de officiaes da armada e 
classes annexas, o viesse repetir no § 2º. 

Vou rapidamente, seguindo o discurso do nobre 
senador, hoje publicado. S. Ex. fez uma reclamação, 
mas eu ouvi o discurso e parece-me que, nos pontos 
em que tenho tocado e nos que vou tocar, não ha 
differença sensível. Se houve, estou prompto a fazer 
qualquer rectificação, pois o meu desejo não é 
impugnar o que S. Ex. disse, mas defender a maioria da 
commissão. 

O honrado senador disse que divergia também 
da commissão, porque os dados, apresentados sobre o 
número de praças, não eram completamente exactos. 

Sr. presidente, a commissão usou dos dados que 
encontrou na exposição do relatório e nos mappas, e 
também dos que serviram de base para a deliberação 
da câmara dos Srs. deputados. O honrado senador, 
porém, afastou-se disto e disse que não são exactos. E’ 
uma censura, que também me parece infundada. 

Quanto aos corpos de imperiaes marinheiros, a 
commissão disse que compõem-se elles de 3,414 
praças de pret, não só o que existe nesta Côrte, como o 
que tem sua séde em Matto-Grosso. E’ este o número 
que encontro no relatório e que serviu de base para a 
discussão da câmara dos deputados, e foi aceito pelo 
ministro da marinha. O honrado senador, porém, diz 
que não está exacto, porque ha mais três praças. 

O Senado comprehende que esta questão de 
três praças é nenhuma, mas, no entanto, vejamos o 
que dizem os mappas. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Peço-lhe 
que veja o orçamento. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eis aqui (lendo): no 
mappa n. 3, em que se trata do estado actual do corpo 
de imperiaes marinheiros, encontro 3,196 praças; 
accrescentando-se 83, que existem presentemente no 
corpo de imperiaes marinheiros em Matto-Grosso, e 
135, que faltam para seu estado completo, teremos 
justamente 3,414 praças, que a 

commissão da câmara dos Srs. deputados reconheceu 
existentes, e lhe serviu de base para formular as 
emendas. E se não, veja o Senado o que diz a emenda 
enviada pela câmara dos Srs deputados (lendo) :«Dos 
corpos de imperiaes marinheiros reduzidos a 3,104 
praças, sendo 104 do de Matto Grosso, (em vez de 
3,414).» 

Parece, pois, que nisto ha muita gente inexacta: 
a câmara dos deputados e sua commissão, o honrado 
ministro que aceitou esse algarismo, e a commissão do 
Senado, que encontrou nos mappas esse mesmo 
número. Se a arithmetica não falha, ellas não passam 
de 3,414. 

Outra accusação, que nos fez o honrado 
senador... 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Outro 
motivo porque assignei com restricção. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...e que nos magoou, 
porque queríamos ter o assentimento pleno do nobre 
senador, queríamos estar de inteiro accordo com S. 
Ex., a quem respeitamos por suas luzes, seus serviços 
e patriotismo. Ficamos de alguma maneira magoados 
por ver que S. Ex. não podia nos acompanhar e 
amparar-nos com a autoridade de seu nome, e sentio-
se na obrigação de vir dizer ao Senado os motivos 
dessa divergência. 

Mas disse o honrado senador que também em 
relação ao número apresentado sobre o batalhão naval 
não ha exactidão. 

Direi que, igualmente a este respeito, a 
commissão serviu-se dos dados do relatório e dos que 
vieram na emenda da câmara dos deputados. Nessa se 
diz (lendo): «... e do batalhão naval, que será reduzido 
a 750 praças (em vez de 1,500).» 

E’ a emenda da câmara dos deputados, que 
declara que o batalhão naval tem 1,500 praças, é o 
honrado ministro que assistiu á discussão em que 
fallou-se nessa emenda, que aceitou-a, e, por 
conseguinte, prestou sua autoridade a esse número. 

Mas, senhores, esse número é exacto, tanto que 
no mappa n. 7 vê-se que praças, propriamente de pret, 
ha 1;480, havendo mais vinte officiaes de patente, seis 
do estado-menor e dez do estado-maior, o que tudo 
perfaz o número de 1,516 indivíduos, que o honrado 
senador apresentou, mas isto porque S. Ex. não 
reparou que a câmara dos deputados teve em vista a 
reducção das praças de pret. A reducção do estado-
maior e do estado-menor é uma conseqüência 
immediata da reducção das praças de pret. 

Assim, não vejo essa inexactidão que S. Ex. 
achou, inexactidão que, a existir, veio da câmara dos 
deputados, e nella são cúmplices todos aquelles que 
convieram na adopção desta emenda. Mas o Senado 
vê que, longe de serem 1,516 praças, ellas não passam 
de 1,480, que, com os 20 officiaes de patente, perfazem 
o número de 1,500. E’ justamente o que diz a emenda 
da câmara dos deputados e a que foi apresentada por 
mim, pelo meu nobre collega e pelo honrado senador 
pela Bahia. 

Quanto ao estado-maior e ao estado-menor, 
estes desapparecem na proporção em que 
desapparecem as praças de pret. 
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Comprehende-se, porém, que esta differença é 

muito pequena, é um modo de apreciar: o honrado 
senador toma sempre o número de praças de pret e o 
número dos officiaes, que commandam as companhias. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – 
Exactamente. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ um modo de encarar a 
questão, e nem eu quero dizer que o honrado senador 
nisso aparta-se dos verdadeiros princípios: o que quero 
dizer é que aquillo de que nos occupa vamos, a nossa 
questão essencial, é a reducção das praças de pret, e 
nesse sentido é que formulamos emendas, e também a 
câmara dos Srs. deputados as formulou, tendo sómente 
em vista esse número de praças. 

Continuando suas observações, o honrado 
senador occupou-se também dos aprendizes 
marinheiros. Entende S. Ex. que, dizendo-se que os 
aprendizes marinheiros ficam reduzidos a 2,000, 
ficamos muito longe desse número effectivamente, 
porque ha os officiaes empregados nas 18 companhias 
onde se educam estes aprendizes marinheiros. Não me 
parece admissível semelhante objecção. 

Sr. presidente, o número dos aprendizes 
marinheiros era de 3,600, a emenda da câmara dos 
deputados determinou que fosse reduzido a 2,000... 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Praças. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...praças. O honrado 

senador entende que essas 2,000 praças 
comprehendem também todos os empregados das 18 
companhias. Não me parece tal; e, se assim fosse, a 
câmara dos deputados não teria dito que o número 
completo dos aprendizes marinheiros seria de 3,600, 
porque então esse número completo chegaria a um 
algarismo muito mais alto. Vejamos o que diz o mappa 
n. 5 (lendo): «Total 3,774 praças.» 

Mas o número total das praças nestas 
companhias, no seu estado completo, seria 3,774, 
quando o Senado sabe que o número de aprendizes 
marinheiros, propriamente ditos, no seu estado 
completo, não excede de 3,600. Logo, no estado 
completo, ha mais 174 indivíduos, que são os 
commandantes, ajudantes, instructores, etc. 
Conseguintemente é claro e transparentissimo que o 
pensamento da emenda da câmara dos Srs. deputados 
foi que se limitasse o número de praças das 
companhias de aprendizes marinheiros a um algarismo 
certo e determinado; e assim, o Senado reconhecerá 
que a commissão cingio-se a esse pensamento, que 
igualmente parece dominar nesta casa. 

A commissão, reconhecendo que só existem 
1,442 aprendizes marinheiros, deixa uma margem de 
cerca de 500, que o ministério da marinha poderá 
adquirir no anno futuro, ainda mesmo feita a reducção 
de 3,600 para 2,000 praças. 

O honrado senador insistiu na idéa de reduzir as 
companhias. Neste ponto, a maioria da commissão 
afastou se plenamente de S. Ex. Ahi versou, 
propriamente, a nossa divergência. O meu honrado 
collega, senador por Santa Catharina, e eu dizíamos 
que, uma vez que o Estado tinha feito o sacrifício de 
organizar 18 companhias de aprendizes marinheiros, 

fundando-se na experiência que demonstrara que só 
assim se poderia formar um verdadeiro corpo de praças 
de pret para a armada, não devíamos retrogradar, nem 
diminuir o número das companhias. 

A objecção apresentada pelo nobre senador 
quanto á despeza, não tem a força que S. Ex. lhe 
attribuio, porque essa instituição é o único meio que se 
offerece para possuirmos um serviço digno do paiz. Se 
se excogitasse outra maneira de obter marinheiros 
capazes de prestar bons serviços á armada, eu votaria 
com o nobre senador, mas é evidente que, sem essas 
companhias, não teremos as praças de pret 
necessárias para embarque, e nos veremos na 
necessidade de recorrer á marinhagem, gente 
indisciplinada, sem o verdadeiro cultivo e imprópria para 
o serviço da armada. 

Portanto, o cálculo feito pelo honrado senador de 
que cada aprendiz, quando se acha habilitado para 
entrar no corpo de imperiaes marinheiros, tem gasto 
1:800$, não tem a procedência supposta, porque, 
comquanto essa quantia seja um pouco elevada, não 
deve desanimar-nos. O indivíduo que aos 18 annos 
vem para esse corpo, tendo recebido uma educação 
profissional, sendo um verdadeiro homem de mar pelos 
exercícios a que se tem afeito desde 8 ou 10 annos de 
idade, tem occasião de pagar com usura a despeza 
feita, servindo por muitos annos muito melhor do que 
um marinheiro engajado ou voluntário. (Apoiados.) 

Demais, Sr. presidente, a mãe ou tutor de um 
menino desvalido não annue facilmente a que seu filho 
ou tutelado entre para uma companhia de aprendizes 
marinheiros, quando esta existe em uma província 
diversa. O honrado senador disse que não ha 
difficuldade que essas pessoas, residentes em Sergipe 
ou nas Alagoas, enviem os menores para uma dessas 
províncias, visto serem vizinhas. Ha uma grande 
differença. Essa vizinhança não estabelece o attractivo 
que o nobre senador suppõe: quem mora nas Alagoas 
não quer que seu filho ou pupillo se eduque em 
Sergipe, e vice-versa. Entretanto, estando o menor na 
província em que reside sua mãe ou tutor, poderá ser 
com freqüência visitado, e assim a affluencia de 
aprendizes será muito maior. 

As economias, Sr. presidente, que podemos 
fazer nos differentes ministérios, não são propriamente 
desta ordem, não devem desorganizar serviços que 
todos julgam muito úteis (Apoiados). Não convém 
extinguir diversas companhias que podem prosperar 
muito, que, com algum esforço do governo, podem ser 
elevadas a um número completo. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Não hão de 
prosperar; hão de definhar. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu creio o contrário; salvo 
se o governo não quizer. 

Antes de ir adiante, Sr. presidente, eu, ainda 
para justificar o que dizia no começo de meu discurso, 
lerei um tópico do discurso do honrado ministro, que 
não póde ser suspeitado, para que o Senado veja que o 
que dissemos na exposição de motivos e traduzimos 
nas emendas, não só está perfeitamente harmônico 
com o voto da câmara dos deputados, 
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como com o pensamento do Senado, attingindo assim 
nós o alvo do interesse público em matéria de 
economia. 

O nobre ministro assim se exprimiu em relação 
aos gastos de sua repartição: 

«Disse o honrado senador a quem me estou 
referindo, que as emendas approvadas na câmara dos 
deputados e aceitas pela commissão do Senado 
envolviam uma reducção de força quasi nominal. 

Peço licença á S. Ex. para dizer-lhe que essa 
reducção não póde ser assim considerada; sel-o-ia, se 
acaso o governo não tivesse ficado despojado da 
faculdade, que tinha pela proposta, de completar os 
corpos, não se contentando com o seu effectivo actual. 
Desde, porém, que, na câmara dos deputados, foram 
reduzidos o corpo de imperiaes marinheiros, as 
companhias de aprendizes marinheiros e o batalhão 
naval (este á metade), evidentemente tem de 
desapparecer do orçamento a verba correspondente ás 
praças que são supprimidas. Até agora não acontecia 
assim; calculava-se a quantia a despender com o 
estado completo dos corpos e, por conseguinte, não se 
podia cortar do orçamento a verba correspondente ás 
praças que faltavam nos corpos; mas presentemente só 
é autorizada a despeza necessária para o effectivo, 
pois á vista das reducções este estado corresponderá 
sem dúvida ao completo. 

Logo, o effeito financeiro da medida não é 
nominal. 

Eis aqui, Sr. presidente; é um grande resultado 
desapparecer do orçamento a quantia correspondente 
ao número de praças suppressas. E’ isto o que queria a 
commissão, pois deste modo tocava ao alvo de fazer 
uma economia nos dinheiros públicos, porque, se 
votássemos no orçamento a quantia destinada ao 
número completo de praças, como anteriormente, como 
também a quantia destinada para o completo dos 
corpos de imperiaes marinheiros, batalhão naval e 
aprendizes marinheiros, é evidente que, no correr do 
exercício, o ministério da marinha havia de ter uma 
sobra considerabilissima na verba respectiva e poderia 
effectuar o transporte. Conseqüentemente, a 
commissão não só tornou mais claro o pensamento da 
câmara dos Srs. deputados, como estabeleceu as 
regras pelas quaes no orçamento forçosamente ha de 
haver um córte notável na quantia destinada para 
pagamento das praças do batalhão naval, de imperiaes 
e de aprendizes marinheiros. Longe de merecer a 
commissão esta censura, entende que, nas 
circumstancias actuaes, devia merecer alguma 
animação, para que, quando se trate de matéria 
semelhante, as commissões do Senado possam ter 
animo forte para cortar por certas excrescências, que 
teem apparecido sempre, ha muitos annos, como disse 
o honrado senador, nas nossas leis; mas que são 
susceptíveis de melhoramento, porque não devemos 
estar como marco milliario sem dar um passo e fazer 
hoje nossas leis de força como fazíamos ha 30 e 40 
annos, principalmente quando nossas circumstancias 
teem variado consideravelmente, não só em relação ao 
modo de formar os contingentes como em muitos 
pontos da legislação que estão hoje emendados; e por  

conseguinte devem traduzir-se em iguaes alterações na 
respectiva lei. 

Mas, Sr. presidente, o nobre senador que, com 
dor declaro, apartou-se de nós, porque eu queria ter 
sempre o apoio do seu voto illustrado, pois o reconheço 
como um dos mais preclaros chefes do partido 
conservador, não foi muito justo com a maioria da 
commissão, e no seu discurso, querendo justificar esta 
sua separação, chegou a conseqüências que eu não 
podia prever. 

Ao passo que S. Ex. entendia que nós tínhamos 
um pensamento reservado de desconfiança do 
governo, é elle próprio quem a formula em muitos 
pontos de seu discurso. 

Disse S. Ex. o seguinte (Lendo): 
«Propuz isso na conferência, que tive com os 

meus honrados collegas da commissão, mas elles não 
quizeram concordar commigo. O próprio nobre ministro, 
a quem tive a honra de dirigir-me e ponderar a 
conveniência de se fazer essa economia, não se 
achava de conformidade com o meu modo de pensar; 
entendeu que isto poderia trazer perturbação na 
administração. 

Louvo a S. Ex. o desejo de arredar de si essa 
difficuldade, e por isso me obriguei, desde logo, a não 
mandar emenda nesta occasião; estou, porém, 
explicando qual a razão da minha assignatura em 
divergência, e esta foi uma das principaes.» 

Por conseguinte, já vê o Senado que uma das 
principaes razões de divergência do honrado senador 
foi a maioria da commissão não ter aceitado a reducção 
nas companhias de aprendizes, e, mais, não ter o 
honrado ministro, a quem S. Ex. se dirigiu, aceitado 
essa reducção; conseqüentemente, a lógica me 
ensinaria que a restricção, com que S. Ex. assignou-se 
no parecer, iria com endereço primeiramente ao nobre 
ministro da marinha, do que á maioria da commissão. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não podia haver questão 

a esse respeito, porque o honrado membro declarou 
que uma das principaes razões era esta – nós não 
aceitarmos a reducção na companhia de aprendizes 
marinheiros. Não aceitamos, e o Senado sabe as 
razões, S. Ex. da commissão appellou para o honrado 
ministro e isto certo de que fazia um serviço, reduzindo 
essas companhias contra o voto da commissão. Não 
digo que o nobre senador quizesse censurar o modo de 
pensar do honrado ministro, porque o nobre senador 
declarou que não era sua intenção fazel-o, e eu devo 
respeitar as declarações do nobre senador; mas 
alguém poderia tirar essa conseqüência. 

Parlamentarmente, podia-se entender que sua 
assignatura com restricção dirigia-se, principalmente, 
ao ministro da marinha; mas eu não affirmarei tal. 

O SR. ZACARIAS: – Disse que havia uma razão 
que elle occultava. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu que fiquei realmente 
hesitante diante da autoridade da palavra do illustre 
senador, a quem sempre respeitei e cujo voto 
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desejaria ter sempre a meu lado; hesitante como estava 
se porventura o parecer da maioria da commissão era 
um voto de desconfiança, comtudo fiquei um pouco 
mais tranquillo, quando vi que a principal divergência do 
nobre senador referia-se antes a separar-se do 
pensamento do governo da não reducção daquellas 
companhias, do que á própria commissão. 

O SR. ZACARIAS: – O que se segue é que os 
três desconfiam. 

O SR. JUNQUEIRA: – Depois o honrado 
senador, deixando de apreciar o parecer da 
commissão, entrou em algumas considerações 
propriamente sobre a proposta, e ahi vejo que S. Ex. 
fez observações no sentindo de não achal-a em alguns 
pontos muito conveniente aos interesses actuaes, 
porque formulou observações contra a conservação das 
companhias de aprendizes artífices; e parece-me que 
estas censuras, a serem tão importantes, não deviam 
ter escapado á perspicácia do honrado ministro e de 
seus antecessores, assim como á fiscalização do poder 
legislativo. 

Acredito que estas companhias podem prestar 
bons serviços á armada. Dalli sahem os mestres 
carpinteiros, calafates e outros, que são necessários 
para o serviço de bordo, e, portanto, não me parece 
que devam sómente denominar-se casas de caridade, 
como o nobre senador entendeu. Alli aprendem-se os 
officios mecânicos, que são necessários para bordo dos 
navios, e se estas companhias forem bem reguladas, 
acredito que dellas ha de resultar um grande proveito 
público. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Apoiado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Também ao nobre 
senador mereceu reparo o haver no batalhão naval um 
official de fazenda encarregado de certos misteres, 
porque, diz S. Ex., nos corpos do exército não ha estes 
officiaes de fazenda. Mas eu peço ao nobre senador 
que considere que nos corpos do exército ha os 
quarteis-mestres e que estes fazem o serviço, mais ou 
menos, que no batalhão naval executa o official de 
fazenda. Demais, o batalhão naval está dividido e 
subdividido em destacamentos, a sua escripturação é 
difficil, a sua arrecadação também exige serio cuidado, 
e por isto não vejo que seja um motivo de crítica o 
existirem um ou mais officiaes de fazenda 
encarregados deste serviço. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – A economia que se faria com a 
suppressão, havia de ser muito prejudicial á 
fiscalização. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ verdade; far-se-ia uma 
economia de 2:000$ ou 3:000$, mas a fazenda pública 
perderia 20:000$ ou 30:000$ com os extravios. 

Agora, quanto ao batalhão naval, o honrado 
senador pela província da Bahia, que iniciou este 
debate, o Sr. Saraiva, ponderou ao Senado que, uma 
vez abolida a marinhagem, seria talvez conveniente que 
se abolisse também o batalhão naval. Eu, respondendo 
ao honrado senador, disse que, com 

effeito, a abolição da marinhagem creava uma situação 
nova para as praças de pret a bordo; que o batalhão 
naval era muito necessário, outr’ora, para embarcar nos 
navios, afim de auxiliar os commandantes na 
manutenção da disciplina e da ordem; que esta 
instituição existia na marinha ingleza, na americana e 
em outras, e que eu não estava muito longe de 
entender que, não agora, não de chofre, mas com o 
andar dos tempos, podíamos dispensar o batalhão 
naval... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...uma vez que o corpo de 

imperiaes marinheiros, por sua natureza mixta, participa 
do marinheiro e do soldado. 

Antigamente, Sr. presidente, quando a 
verdadeira força que existia a bordo dos navios de 
guerra, era a marinhagem recrutada entre estrangeiros 
e nacionaes, nenhum commandante podia se atrever a 
sahir barra fóra sem levar um bom destacamento de 
soldados navaes ou de artilharia de marinha, como 
existia antigamente, para manter a ordem em certas 
emergências. 

Mas agora, que desappareceu a marinhagem e 
que o corpo de imperiaes é adaptado para o serviço 
propriamente de marinheiro e para o serviço de 
soldado, poder-se-ia, com o andar dos tempos, ir 
diminuindo o corpo do batalhão naval, até sua completa 
extincção. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – O honrado ministro, 

fallando depois sobre este ponto, também deixou 
entrever que, não agora, mas talvez em futuro mais ou 
menos próximo, semelhante resultado se pudesse 
realizar. E todos comprehendem que, cessando a 
causa, deve cessar o effeito: isto é, não havendo a 
bordo marinhagem indisciplinada, não ha necessidade 
de um destacamento propriamente militar para contel-a. 
Mas eu não declarei que concordava na eliminação já 
de prompto, como queria o honrado senador, o Sr. 
Saraiva; apresentei as minhas opiniões como uma 
questão de futuro. Mas o honrado senador, a quem 
estou respondendo, acha que nem o Sr. Saraiva nem 
eu temos razão. Eu estou muito mais afastado do que o 
Sr. Saraiva, porque o Senado vê que o honrado 
senador pela Bahia queria desde já acabar com o 
batalhão naval e eu dizia: «já não; porque estas 
alterações bruscas muitas vezes são fataes ao serviço 
e á disciplina.» Eu queria que preparássemos as 
cousas de fórma que todos os annos se fosse fazendo 
uma certa reducção até que o corpo de imperiaes, 
attingindo a um número maior de praças e cada vez 
adquirindo maior moralidade e maior disciplina, 
chegasse a um ponto tal que dispensássemos o 
batalhão naval. Era isto o que eu dizia, e sinto muito 
que o nobre senador achasse esta opinião 
completamente dissonante com o serviço público. 

Mas o honrado senador, perdôe-me, partiu de 
um falso presupposto. Argumentou com o que se fazia, 
mesmo no tempo da antiga monarchia. Repetirei, 
portanto, ao Senado que todos estes argumentos 
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caducam diante da nova phase, que tomaram as praças 
de pret na armada. 

Desde que a marinhagem está abolida, a 
existência de um corpo militar é cousa que não se 
concebe. Não posso comprehender como 20 ou 30 
praças do batalhão naval seriam postas a bordo de um 
navio de guerra para fiscalizar 100 a 200 praças de 
imperiaes marinheiros. Seria dar ao batalhão naval uma 
superioridade sobre os imperiaes marinheiros contra a 
índole da creação destes últimos, porque, na verdade, a 
educação, que tem o imperial marinheiro, é superior 
áquella, que tem o soldado do batalhão naval, e 
conseguintemente a fiscalização a exercer pelo 
batalhão naval contra os imperiaes marinheiros é uma 
cousa menos conveniente. Ao contrário, julgo que os 
imperiaes marinheiros estão muito mais no caso de 
fiscalizarem os soldados do batalhão naval do que 
estes aquelles. V. Ex. sabe que o batalhão naval 
compunha-se, até agora, de recrutas, e recrutas feitos 
pela maneira que o Senado sabe; no entretanto, que o 
corpo de imperiaes marinheiros é, principalmente, 
formado com as remessas que as companhias de 
aprendizes marinheiros fazem annualmente, e estas 
remessas são compostas de moços que, desde a idade 
de 8, 9 e 10 annos, recolhidos a este corpo, alli 
adquirem a educação militar e profissional e aos 18 
annos passam para os corpos de imperiaes 
marinheiros. 

Estes moços, assim educados, devem inspirar 
muito mais confiança á disciplina do que as praças do 
batalhão naval recrutadas, até ha pouco, no meio da 
rua. 

Peço, portanto, licença ao honrado senador para, 
ainda neste ponto, não achar que tivesse razão em 
impugnar a minha humilde opinião. 

Agora, Sr. presidente, já que estou com a 
palavra, depois de ter, mais ou menos e como pude, 
justificado a maioria da commissão, passarei a fazer 
ligeiras observações em referência ao discurso do 
honrado senador pela província de Goyaz, que hontem 
fallou. 

O nobre senador insistiu em um ponto, que me 
parece culminante para esta discussão. Não foi esta a 
primeira vez que semelhante accusação tem vindo á 
esta casa. Já tive mesmo occasião de dizer algumas 
palavras em referência ao que se fez no tempo em que 
eu fazia parte de uma organização ministerial. Mas o 
honrado senador hontem insistiu e insistiu 
demasiadamente no ponto legal da questão da 
encommenda de encouraçados. 

O honrado senador ponderou ao Senado que 
essas machinas de guerra teem-nos custado muitos 
milhões, e que, entretanto, isto se fez sem o voto 
legislativo. Ora, á primeira vista, formulada assim a 
questão, qualquer dará razão ao honrado senador; mas 
eu peço á S. Ex., que me parece cordato sempre, que 
reflicta nas seguintes circumstancias: 

Em Maio de 1872 deu-se a dissolução da 
câmara dos deputados; apoz essa dissolução surgiu a 
nota Tejedor, que veio, com effeito, estabelecer para o 
Brasil um estado vizinho quasi á ruptura; 
conseqüentemente, o que cumpria a qualquer governo 
que quizesse ser previdente, que não cruzasse os 

braços diante de um acontecimento, que poderia ser 
tão importante? 

O nobre senador sabe que a guerra do Paraguay 
estragou, deixou quasi inútil todo nosso material de 
guerra; foi uma guerra longa, sendo que aquelle 
material, pela sua natureza, era susceptível de 
deteriorar-se. Sabia-se que a República Argentina havia 
feito encommenda de vários encouraçados; naquella 
occasião aquella República parecia estar em um estado 
florescente de finanças, resultado ainda grande cópia 
de dinheiro, que tínhamos derramado naquellas 
paragens por espaço de seis ou sete annos, de modo 
que as finanças da República apparentavam então 
certa prosperidade: isto fez que seu crédito crescesse 
na Europa na mesma proporção, e por conseqüência 
póde aquelle Estado contrahir, por aquelle tempo, um 
empréstimo considerável. Assim, obtendo esse meio 
importante, tendo dinheiro, que é o nervo da guerra, os 
nossos vizinhos pareciam dispostos a procurar querella 
comnosco. 

Estava o parlamento adiado, pois tinha havido a 
dissolução, seguia-se uma nova eleição, haveria 
reunião das câmaras no fim do anno. Tendo, essa 
difficuldade surgido em Maio, que cumpria fazer? 
Cruzar os braços, esperar que se dissesse como o 
capitão de Camões – não cuidei? Não foi isto o que o 
ministério de 7 de Março quiz fazer; e então tratou de 
obter os elementos precisos para a contingência que 
infelizmente se désse. E, como o material da nossa 
armada estava estragado por uma longa guerra, não 
tínhamos encouraçados de primeira ordem em estado 
de oppôr áquelles que os nossos vizinhos poderiam 
adquirir, o ministério da marinha cuidou em fazer essas 
encommendas. 

Já eu disse, e todos comprehendem, que o nobre 
ministro da marinha do gabinete de 7 de Março por si 
não é que deliberou sobre esses typos, sobre essas 
encommendas, sobre essas condições; ouviu seus 
auxiliares, e em virtude dessa audiência fez as 
encommendas. 

Mas o nobre senador por Goyaz entende que 
não é propriamente no facto da encommenda, que esta 
ferida a nossa constituição, está no facto da ausência 
de autorização legislativa. O Senado comprehende que, 
tendo havido uma dissolução, somente em Dezembro 
poderia reunir-se o parlamento. 

Senhores, temos argumentado muito nestas 
matérias com a opinião e prática de outros paizes; o 
próprio nobre senador por Goyaz hontem trouxe-nos o 
exemplo da Inglaterra. Me parece que, na própria 
Inglaterra, quando se dão circumstancias análogas, 
análogo é o procedimento do governo. 

Peço que se recordem que, quando em 1840 
surgiu uma difficuldade no Oriente, que parecia traduzir-
se em uma guerra, como actualmente, tendo o gabinete 
inglez, naquella occasião, adoptada a política proposta 
por lord Palmerston, appareceram algumas 
difficuldades, porque o lord, que estava á frente do 
almirantado, exigiu uma léva maior de marinheiros. 

Então se disse no seio do gabinete inglez que 
era mister recorrer ao parlamento que estava aberto e 
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funccionando, para que decretasse os fundos precisos 
para essa maior léva de marinheiros. Lord Russell 
levantou-se contra; declarou que não se devia recorrer 
ao parlamento, que era isto inconveniente, que se 
recrutasse um número maior de marinheiros, se 
despendesse a quantia necessária para isto, e, no anno 
seguinte, o ministério pedisse a approvação do seu 
procedimento, um bill de indemnidade. Assim se fez; a 
opinião de lord Russell prevaleceu nos conselhos da 
corôa, e naquella occasião augmentou-se o número de 
marinheiros e despendeu-se o dinheiro necessário. A 
política ingleza ficou victoriosa no Oriente; e no 
parlamento, no anno seguinte, houve um voto de 
approvação ao procedimento e á política desse 
ministério liberal. O que venho de dizer, o honrado 
senador póde encontrar em uma obra recentemente 
publicada pelo mesmo lord Russell. 

Mas agora, havendo esse e outros muitos 
exemplos, já depois de passados annos, vem censurar-
se o ministério de 7 de Março, porque na ausência das 
câmaras, em uma época difficil, não cruzou os braços e 
contou com o patriotismo do parlamento! 

Abriram-se créditos extraordinários para este fim, 
é certo; mas o nobre ministro da marinha daquella 
época tratou de levar esses créditos ao parlamento e 
elles foram approvados; por conseqüência não póde o 
honrado senador iniciar novamente um debate sobre 
esses créditos, porque a última palavra foi proferida 
pelo parlamento, approvando os créditos abertos para a 
compra dos encouraçados. Hoje só serve para questão, 
tratar-se de saber se os encouraçados são bons ou 
não, se houve da parte das commissões todo o zelo na 
acquisição desses navios. 

Esta, porém, é outra questão; a principal, a 
questão da legalidade para nós, hoje não admitte 
dúvida; naquella occasião o ministério fez simplesmente 
o seu dever. 

Dito isto, Sr. presidente, não voltarei mais á esta 
questão, salvo se tiver necessidade urgente, o que não 
desejo. (Muito bem.) 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, vou 
discutir mais uma vez a questão do encouraçado 
Independência. 

E' uma questão já velha e cansada, mas hoje 
entro nella, não com tanta timidez, e nem tão 
apprehensivo, porque vejo que daquelle lado 
(designando o lado em que se senta o Sr. Zacarias) as 
vagas diminuem de intensidade, a cerração se dissipa e 
com mais calma vae-se apreciando este negócio, não 
obstante os indícios de temporal, que daquelle lado se 
observa. (Apontando para o do Sr. Silveira da Motta). 

Felizmente, Sr. presidente, não estranho a 
vehemencia com que fallou o nobre senador por Goyaz. 
Discípulo de S. Ex. ha 30 annos, lembro-me ainda do 
enthusiasmo que o tomava, quando, na sua cadeira de 
pratica, fazia sábias prelecções. Eu e meus 
condiscípulos admirávamos então esse enthusiasmo e 
mais de uma vez o attribuimos a predisposições de seu 
organismo, á força de suas convicções ou a artifício 
oratório. São passados 30 

annos, e o nobre senador, apezar de mais velho, é o 
mesmo homem de 1848. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agradeço muito 
a declaração. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Só lamento, Sr. 
presidente, que o honrado senador, no apanhamento e 
apreciação dos factos que censura não empregue 
aquella calma que fora para desejar. 

Peço permissão, porém, a S. Ex. para primeiro 
tomar em consideração as censuras que me foram 
dirigidas pelo meu nobre amigo, o honrado senador 
pela Bahia. 

Sr. presidente, nunca perdi a esperança de que o 
nobre senador e seus correligionários políticos 
apreciassem esta questão com mais calma e justiça. S. 
Ex. no seu último discurso declarou que pretendia 
varrer a testada do ministério de 3 de Agosto, e fel-o 
com tal cavalheirismo, que varreu em parte a do 
ministério de 7 de Março. 

Declarou S. Ex., de maneira categórica, que a 
idéa de um grande encouraçado para a nossa armada 
era do ministério 3 de Agosto de 1866 e estava no 
plano que se publicou com o decreto de 13 de Maio de 
1868. Peço permissão para accrescentar que, assim 
como estava nas intenções desse ministério a 
acquisição de um navio daquella ordem, estava 
também, e é isto consequência, a respectiva despeza, 
já então orçada por uns na quantia de 5,000:000$, e por 
outros na de 8,000:000$000. 

Ora, senhores, se naquelle tempo a esquadra 
podia ter um navio em taes condições, quando a nossa 
renda não ia além de 70,000:000$000, não é de 
estranhar que, em 1872, excedendo esta de 
100,000:000$, tratássemos de fazer acquisição delle. 

Devo ponderar que, se foi o honrado senador 
quem primeiro nesta casa, varrendo a testada do 
ministério de 3 de Agosto, não excluiu este da 
responsabilidade de semelhante idéa, na outra câmara 
o Sr. conselheiro Dantas já alguma cousa havia dito 
neste sentido. 

Aquelle honrado deputado, referindo-se ao 
encouraçado Independência disse em seu primeiro 
discurso, que alli proferiu (Lendo): 

«Portanto, foi uma estultícia de quem quer que 
suggerio a construcção do Independência, para 
satisfazer uma vã paixão, a de dizer que o Brasil, que 
não póde competir como potência naval com as de 
primeira ou mesmo de segunda ordem da Europa, 
possue um grande encouraçado. 

O Brasil, como potência naval, devia estabelecer 
seu ponto de comparação com os nossos vizinhos, não 
carece de um encouraçado da ordem do 
Independência. O Brasil, não digo o Brasil, seus 
homens do governo praticaram uma cousa 
desastrosa...» 

Dizia isto o Sr. conselheiro Dantas, quando um 
honrado deputado pela província de Matto Grosso, o 
muito intelligente Sr. capitão-tenente Euzebio José 
Antunes, deu-lhe um aparte, que fez com que suas 
observações tomassem uma outra direcção. O aparte 
foi o seguinte: 

«O nobre deputado está condemnando o 
ministério de que fez parte; o Independência estava no 
plano da organização naval do seu gabinete.» 
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O Sr. Dantas replicou: 
«Se estava no plano, não chegamos a mandar 

construil-o. (Apoiados). Em última analyse direi ao 
nobre deputado que nada faríamos sem lei.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Respondeu 
muito bem. 

O SR. ZACARIAS: – De accôrdo com o Sr. 
Affonso Celso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Planos podiam 
ter quantos quisessem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Portanto, o Sr. 
conselheiro Dantas, que tinha qualificado de estultícia 
semelhante construcção, reconheceu depois que a idéa 
della provinha do ministério de que tinha feito parte, 
mas que não a realizaria sem autorização do corpo 
legislativo. 

Posteriormente o mesmo Sr. conselheiro Dantas, 
em outro discurso, declarou que, se tanto fosse 
necessário não duvidaria dizer que aquella idéa foi um 
erro do ministério de 3 de Agosto e que ao de 7 de 
Março cumpria corrigil-o; accrescentando que no plano 
adoptado não estava determinado que se 
desprezassem as invenções modernas, as novas 
descobertas, emfim os melhoramentos da arte. 

Sr. presidente, mandando fazer o encouraçado 
Independência, attendi a todos os progressos da arte 
de construcção naval, e o typo desse navio é o do 
decreto de 13 de Maio de 1868, com os 
aperfeiçoamentos hoje admittidos. 

S. Ex. declarou que não estava dito no decreto 
que devêssemos começar por um encouraçado grande, 
e que isso fora uma falta do ministério de 7 de Março. 

Mas, desde que estava no plano adoptado pelo 
ministério de 3 de Agosto a idéa de um grande 
encouraçado e de outros menores, tanto fazia começar 
pelo que figurava em primeiro logar como pelo que 
figurasse em último. Era uma organização que parecia 
necessária, e a escolha de um dos navios daquelle 
plano não podia ser determinada senão por 
circumstancias que occorressem na occasião. 

Passo agora a referir-me ao que disse o honrado 
senador pela Bahia. 

Disse S. Ex. que o ministério de 3 de Agosto não 
mandaria realizar esta construcção sem ter autorização 
do corpo legislativo. Realmente o honrado Sr. 
conselheiro Affonso Celso declarou no seu relatório o 
seguinte (Lendo): 

«Opportunamente solicitarei do corpo legislativo 
as medidas necessárias á realização do pensamento 
que ahi fica exposto e que me parece de subido 
alcance para o futuro deste paiz.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que os 
senhores deviam ter feito. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Portanto, a 
divergência hoje entre o honrado senador e o humilde 
orador que ora occupa a tribuna, está em haver este 
mandado realizar aquella construcção sem prévia 
autorização do corpo legislativo. Sendo assim, minha 
responsabilidade está agora, servindo-me da expressão 
do honrado senador, a meio páo. 

Vou expor ao Senado os motivos que me 
levaram a mandar realizar essa construcção, sem 
crédito do corpo legislativo. 

Sr. presidente, entrei para o ministério de 7 de 
Março no dia 18 de Maio de 1872. Logo depois, 
occurrencias que se deram na Confederação Argentina, 
nos obrigaram a tomar providências com o fim de não 
nos expormos a uma sorpreza igual á que tínhamos 
soffrido do governo da república do Paraguay. 
Constava que o governo da Confederação, comprava 
espingardas Remington aos milhares, canhões de 
grosso calibre ás dezenas, que mandava encommendar 
na Europa dous encouraçados, duas grandes 
canhoneiras e mais seis navios pequenos; dizia se 
ainda que tinha feito encommendas nos Estados-
Unidos; e finalmente, senhores, Martim Garcia se 
armava completamente. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Para que se 

destinava este armamento, todo este apparato bellico? 
Para uma guerra com a Bolívia? Não, de certo. Com o 
Chile? Também não era provável. Para conter as 
correrias dos índios? Ninguém o diria. 

Além disto a imprensa Argentina procurava 
excitar a opinião pública contra o Brasil. Devíamos, 
pois, precaver-nos, e o honrado senador, tratando deste 
assumpto, veio em meu auxílio, quando disse: «O 
ministério devia se acautelar, e, se não o fizesse, se 
fossemos sorprendidos, seu crime seria maior.» 
(Apoiados.) 

Havia sido dissolvida a câmara dos Srs. 
deputados, e, em 22 de Junho, depois de conferenciar 
com meus collegas, mandei construir dous transportes 
e o encouraçado Independência. Antes, porém, de 
fazel-o, reuni os engenheiros do arsenal da Côrte; 
convidei para essa reunião o ajudante-general da 
armada, que era então o chefe de esquadra o Sr. 
Francisco Cordeiro Torres e Alvim, hoje Barão de 
Iguatemy, e o inspector do arsenal, que era o nosso 
collega o Sr. Barão da Laguna; pedi-lhes conselho, 
expondo-lhes os receios que tínhamos de uma guerra. 
Todos elles, á excepção do Sr. capitão-tenente 
Cerqueira Lima, foram de opinião que se mandasse 
construir um grande encouraçado, igual ao do plano 
constante do decreto de 1868. 

Eis aqui as especificações discutidas e aceitas 
na indicada reunião (Lendo): 

«O navio será de ferro com duplo fundo e terá o 
maior número de compartimentos á prova de água, que 
possa admittir, tanto em sentido transversal como 
lateral. 

Seu armamento constará de quatro peças de 
grosso calibre em duas torres giratórias do systema 
Reed, e de duas peças de caça de calibre 150, pelo 
menos. 

A couraça das torres será de 12 “pelo menos e 
de 10" ou mais, se for possível, no costado á linha de 
fluctuação, diminuindo gradualmente de espessura para 
as extremidades e fundo. 

O convez será também encouraçado. 
A machina deverá ser do systema Woolf (alta e 

baixa pressão) com condensador por contacto de 
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força capaz de dar ao navio velocidade superior a 13 
milhas. 

O consumo de combustível não deverá exceder 
de duas libras por hora por cavallo effectivo, com a 
marcha de 13 milhas; devendo o navio ter carvoeiras 
capazes de conter combustível para navegar cinco dias 
pelo menos, com a referida marcha. 

O navio deverá ter uma machina a vapor 
especialmente destinada a esgotal-o em caso de 
sinistro. 

Esta machina servirá também para apagar 
incêndio. 

O navio deverá ter ainda um apparelho de 
Normandy para distillar. 

Deverá ser mastreado de modo a poder navegar 
á vela. 

Em 21 de Junho de 1872. – Barão da Laguna, 
chefe de esquadra. – Francisco Cordeiro Torres e 
Alvim, chefe de esquadra. – Henrique Antonio Baptista, 
capitão de fragata, director. – Trajano Augusto de 
Carvalho. 

Como disse, houve só um voto divergente, o do 
Sr. capitão-tenente Cerqueira Lima, que entendia 
dever-se mandar fazer um navio menor. 

Deu-se ahi o mesmo que na commissão 
nomeada pelo honrado Sr. conselheiro Affonso Celso 
para organização do plano de 1868, na qual não pôde 
haver unanimidade de votos, porque o Sr. capitão-
tenente Euzebio José Antunes foi de parecer que não 
fizesse parte do quadro do material da armada um 
encouraçado de tão grandes dimensões. 

Portanto, a escolha foi determinada pelo 
conselho de dous generaes e dos engenheiros do 
arsenal, observando-se nessa occasião que uma guerra 
com a Confederação Argentina não se faria do mesmo 
modo que a do Paraguay, que precisávamos de um 
grande encouraçado para servir de base de operações 
e de ponto de apoio de nossa esquadra no Rio da 
Prata; precisávamos de um navio de grande marcha e 
artilharia poderosa para manter o bloqueio e, sobretudo 
de um navio que pudesse dar caça a qualquer dos 
encouraçados argentinos que porventura se destacasse 
do porto de Buenos Ayres e viesse accommetter alguns 
dos nossos portos como os de Santa Catharina, 
Paranaguá, Santos e outros. 

Por isso, Sr. presidente, no aviso que expedi ao 
Sr. capitão-tenente Braconnot, autorizando-o a fazer 
acquisição deste navio, declarei expressamente que 
elle devia ser em todo o caso mais poderoso que os da 
Confederação. Eis os motivos por que adoptei o typo do 
Independência. 

Póde ter sido um erro, mas, se foi, eu o commetti 
aconselhado pelas pessoas competentes, que se 
conformaram com as indicações do decreto de 13 de 
Dezembro de 1868. 

Demais, Sr. presidente, este navio não se 
destina a um fim especial, é um navio que faz parte da 
organização da esquadra, e que póde prestar muitos e 
valiosos serviços em quaesquer circumstancias. 

Peço licença ao Senado para lêr o que diz em 
seu relatório o Sr. conselheiro Affonso Celso, referindo-
se ao plano daquelle decreto de 1868, no qual, 

além de um grande navio com o mando de água de 26 
pés, se comprehendiam quatro outros encouraçados 
com 22 pés de calado. 

Dizia S. Ex. (Lendo): 
Por motivos sem dúvida imperiosos, o previdente 

decreto n. 667 de 26 de Janeiro de 1850, que, entre 
outras providências adoptou um plano para a 
reorganização da nossa marinha, jamais foi observado. 

Resultou dahi que apezar de considerável, não 
corresponde a nosso material fluctuante, nem a todos 
os serviços que deve desempenhar, nem aos sacrifícios 
pecuniários que nos tem custado. 

Navios construídos sem um plano maduramente 
assentado, que não attenda só as necessidades da 
occasião, mas cautelosamente previna as emergências 
de futuro, sem um systema adequado ás nossas 
circumstancias especiaes, não podem constituir uma 
marinha, que inspire toda a confiança. 

Para evitar a reproducção desde inconveniente e 
porque aquelle plano já não está evidentemente á par 
da época actual, pareceu-me acertado sujeitar a uma 
commissão de profissionaes o estudo das bases de um 
outro, que, methodicamente seguido, tanto na 
acquisição como na construcção de novos navios, 
possa em pouco tempo, e sem grande despeza, dotar o 
paiz com uma boa esquadra.» 

Justificava elle assim o plano; e no mesmo dia 
em que apresentou o seu relatório ás câmaras fez 
publicar o decreto de 13 de Maio de 1868. Vamos á 
questão de ter eu mandado fazer o navio sem o 
necessário crédito. 

Já mencionei as circumstancias que actuavam 
na occasião. As câmaras só poderiam reunir-se no 1º 
de Dezembro de 1872 e infelizmente se reuniram a 15 
ou 18 daquelle mez. Poderia eu esperar cerca de seis 
mezes para solicitar aquelle crédito? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Podia ter 
apresentado em Maio, quando estavam abertas as 
câmaras. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu entrei para o 
ministério em 18 de Maio e a câmara foi dissolvida a 22. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A nota Tejedor 
foi de Abril. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não foi essa nota 
que determinou os nossos armamentos, mas sim as da 
República Argentina. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os armamentos 
foram anteriores á nota; quando souberam disso, 
podiam pedir autorização. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não soubemos 
senão em princípios de Junho de 1872 e foi a 22 desse 
mez que expedi ordem para a acquisição dos navios na 
Europa. 

Disse o honrado senador pela Bahia que a 
exemplo do procedimento que teve o ministério de 16 
de Julho de 1868, quando se viu forçado a emittir 
40,000:000$ em notas, devia o de 7 de Março, por meio 
de um acto solemne, tomar a deliberação da despeza 
para taes construcções e pedir depois ás câmaras o 
competente bill de indemnidade. 
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Sr. presidente, os casos são inteiramente 

differentes. O governo em caso algum póde emittir 
notas sem prévia autorização do poder legislativo, mas, 
despezas supplementares e extraordinárias, póde o 
mesmo governo fazer pela lei de 9 de Setembro de 
1850. Abri o crédito extraordinário quando era preciso 
occorrer ao pagamento das despezas com as 
encommendas. 

O Sr. ministro da fazenda de então apresentou 
ao corpo legislativo com a proposta da lei de 
orçamento, outra relativa ao crédito de que se trata. 

A lei n. 589 de 1850, senhores, no § 2º do art. 4º 
autoriza o governo a abrir créditos supplementares, 
quando as quantias votadas nas rubricas do orçamento 
são insufficientes para occorrer ao pagamento das 
despezas a que são destinadas, havendo urgente 
necessidade de satisfazel-as, não estando reunido o 
corpo legislativo; e no § 3º autoriza a abrir créditos 
extraordinários para occorrer a serviços urgentes e 
extraordinários, não comprehendidos na lei do 
orçamento, por não poderem ser previstos por ella. 

Ora, occorreu de momento a necessidade de 
augmentar o material de nossa armada; a lei de 
orçamento, então em vigor, não tinha previsto este 
serviço urgente e extraordinário; nestas condições 
entendo ter legalmente aberto o crédito a que me refiro. 

O SR. ZACARIAS: – Não havia somma 
determinada para material? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Havia na verba – 
Arsenaes – quantia muito limitada para a compra de 
materiaes para as officinas e embarcações. 

Abrindo, pois, o crédito extraordinário, não tinha 
necessidade de pedir ás câmaras um bill de 
indemnidade, porque procedi na fórma da lei. 

Estranhou o honrado senador o meu 
procedimento; permitta, porém, que além do que acabo 
de expôr, cite exemplo occorrido no exercício de 1864 – 
1865. 

Era ministro da marinha o Sr. conselheiro Pinto 
Lima. Tendo-se declarado a guerra do Paraguay, 
deliberou S. Ex. mandar construir quatro encouraçados; 
e por decreto n. 3,430 do 1º de Abril de 1865, abriu o 
crédito extraordinário de 3,935:000$ para occorrer ao 
pagamento dessas construcções e de outras despezas. 

Quando se abriram as câmaras, o Sr. Silveira 
Lobo declarou no seu relatório que fora aberto esse 
crédito extraordinário, e o Sr. ministro da fazenda de 
então limitou-se a apresentar ao corpo legislativo a 
competente proposta para ser approvada. 

E’ este o processo prescripto na lei para os 
créditos extraordinários abertos pelo governo para 
attender a serviços urgentes e extraordinários. Como, 
pois, queria o nobre senador que eu me apartasse da 
norma estabelecida quando abri um crédito 
extraordinário para as despezas do encouraçado 
Independência? O que fiz foi de accôrdo com a lei e 
com os precedentes firmados. 

Mais de uma vez se disse na câmara dos Srs. 
deputados e ultimamente aqui, que a acquisição do 

encouraçado Independência era um capricho imperial 
ou o fructo da primeira viagem á Europa. 

Sr. presidente, a bem da verdade devo declarar 
que essa construcção só teve por causas as que ha 
pouco expuz: a responsabilidade delle é toda minha, 
porque fui eu quem a deliberou depois de ouvir as 
pessoas competentes. Não foi o resultado de um 
capricho imperial, nem o fructo da primeira viagem, 
como não fora, e disso póde dar testemunho o nobre 
senador, o plano do decreto de 1868 em que estava 
consagrada a idéa de um grande encouraçado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então havia 
uma guerra declarada. 

O SR. ZACARIAS: – Quem encommendou os 
riscos do Independência? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O Sr. capitão-
tenente Braconnot foi quem os mandou fazer na Europa 
pelo Sr. Reed. 

O SR. ZACARIAS: – Quem encommendou ao 
Sr. Reed? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi o mesmo Sr. 
capitão tenente Braconnot, que teve ordem de comprar 
ou mandar construir um navio. Não encontrando algum 
já prompto, nas condições indicadas, teve de 
encommendar os riscos ao Sr. Reed, para levar-se a 
effeito a construcção. 

Disse o honrado senador que nessa 
encommenda andou mal o governo e como que 
procurou ligar os accidentes occorridos, ao facto de não 
se haver pedido crédito ás câmaras. Sr. presidente, 
realmente na construcção do encouraçado 
Independência deu-se um sinistro, que póde ter tido 
outras causas menos esta. Não fomos felizes, é 
verdade, em conseqüência dos accidentes occorridos; 
mas eu confiei o contrato e fiscalização das obras a um 
funccionario público muito competente, dando-lhe os 
auxiliares que elle julgou necessários. Nenhuma culpa 
ou responsabilidade, portanto, cabe ao ministro, que 
não faltou com todos os meios para o bom êxito da 
encommenda de que se trata. 

De tempos a esta parte falla-se sobre a 
conveniência de só possuirmos pequenos navios, que 
possam entrar nos diversos portos da extensa costa do 
Brasil, mas eu observarei que essa opinião não é 
abraçada por todos aquelles que teem estado á testa 
dos negócios da marinha. Basta consultar os relatórios 
da marinha, de 1850 até hoje, para verificar-se que 
poucos foram os ministros que deixaram de referir-se á 
conveniência de possuir a nossa esquadra alguns 
navios de grande porte. 

Bem sei, Sr. presidente, que com o dinheiro de 
um grande navio póde-se comprar quatro ou cinco 
pequenos; mas é preciso attender-se que quatro ou 
cinco navios desta ordem não teem a efficiencia de um 
grande, e nós temos disto um exemplo muito recente no 
combate de Riachuelo, onde a victoria foi decidida pela 
velha e cansada fragata Amazonas que, por uma 
extraordinária enchente do Paraná, pôde subir até lá e 
fazer parte da esquadra combatente. Se não fosse 
aquella fragata, talvez a nossa 
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marinha não tivesse registrado em seus annaes essa 
página tão gloriosa. 

Por que, pois, Sr. presidente, condemnar-se a 
acquisição de grandes navios? Estes como aquelles 
teem o seu préstimo, dadas certas circumstancias. 

E mais uma prova do meu asserto temos no 
decreto de 1868, publicado depois de muito exame e 
de um aturado estudo. 

O SR. ZACARIAS: – Mas o decreto de 1868 
não determinou a deliberação de V. Ex. tanto que 
sujeitou a idéa ao exame dos profissionaes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Aquelle decreto ao 
passo que adoptou navios de grandes dimensões 
para o combate no mar, adoptou também navios 
próprios para defesa de costas, de portos, de 
grandes e pequenos rios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas esses 
navios ha pouco encommendados não servem para 
isto; só servem para uma grande batalha naval, e 
isto não havemos de ter nunca. 

O SR. ZACARIAS: – O decreto de 1868 
apenas indicou uma idéa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, indicou a 
idéa. 

O SR. ZACARIAS: – Idéa que foi submettida a 
estudo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Perdoe-me V. Ex.; 
a commissão escolheu um dos navios mencionados 
no plano do decreto de 1868. 

O SR. ZACARIAS: – Logo, foi posta em 
estudo a idéa do decreto. 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Para ver se 
convinha alterar-se o typo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Podia escolher ou 
o grande encouraçado ou algum dos outros 
menores. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Foi uma idéa 
muito bem estudada pela commissão. 

O SR. ZACARIAS: – Hei de ler aqui o parecer 
da commissão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, o 
honrado senador pela província da Bahia declarou 
que em 1852, sendo ministro da marinha, mandou 
construir na Europa quatro navios, de cuja 
commissão encarregou ao honrado Sr. Delamare, 
hoje vice-almirante, dando-lhe por ajudante o Sr. 
capitão-tenente Possollo. Não contesto, Sr. 
presidente, que o honrado senador foi feliz na 
acquisição daquelles navios; não só os obteve bons, 
como por preço muito razoável. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Navios que 
serviram no Riachuelo. 

O SR. ZACARIAS: – E’ verdade. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este nunca 

ha de servir em parte nenhuma. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas devo 

observar ao honrado senador que procedi do mesmo 
modo. Eu incumbi da acquisição do encouraçado 
Independência 

ao Sr. capitão tenente Braconnot, dando-lhe, em vez 
de um, dous auxiliares. 

O SR. ZACARIAS: – Commissão de três. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas, se a de dous 

produziu bom resultado, por que a de três não havia 
de produzir? Já vê o nobre senador que mais um 
auxiliar em nada poderia ter influído. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Desta vez 
elles eram três e nenhum estava em Londres; todos 
estavam em Paris. 

O SR. ZACARIAS: – A passear. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Isto é uma das 

accusações que se faz á commissão e de que tem 
ella de justificar-se em conselho de guerra, a que foi 
submettida... 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e eu por isso 

não trato de defendel-a. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A commissão, 

em vez de três membros, devia ter um só, o Sr. 
Braconnot. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado; tem muita 
aptidão; mas elle só é que devia estar incumbido 
desta commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Devia ser elle 
só, para não andar repartindo a responsabilidade, 
que estão empurrando uns sobre os outros. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 
passando agora a responder ao honrado senador 
pela província de Goyaz, eu só tomarei em 
consideração algumas, de suas proposições, porque 
a outras já dei resposta, ao defender-me das 
censuras feitas pelo honrado senador pela província 
da Bahia. S. Ex. declarou que eu havia commettido 
um crime, pelo qual devia ser accusado, quando 
autorizei sem crédito a despeza com o encouraçado 
Independência. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Um erro e um 
crime. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Quanto ao erro, 
julgo ter-me já defendido, e quanto ao crime, devo 
declarar ao honrado senador que não fiz senão 
aquillo que outros teem praticado em idênticas 
circumstancias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é má 
defesa: fiz o que outros fizeram. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Bem; fiz o que os 
outros fizeram, e se outros não foram accusados, 
não devo sel-o também. Por que razão deixou de ser 
accusado o Sr. conselheiro Pinto Lima, quando 
mandou construir quatro encouraçados para debellar 
a guerra do Paraguay? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Durante a 
guerra. 

O SR. ZACARIAS: – Para a guerra. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E este era para 

precaver-nos contra a guerra, que parecia 
imminente. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual! Uma 

phantasia de guerra. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, o 

honrado senador pela Bahia disse, e disse muito bem, 
que, se tivesse havido guerra e o ministro da marinha 
não se houvesse prevenido, o seu crime seria muito 
maior. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Como; pois, se me 

censura pelas medidas de precaução que tomei? 
E se tivesse havido a guerra?... 
O SR. ZACARIAS: – Não tínhamos cá o 

Independência. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Isto só prova que 

devemos ter uma esquadra mais ou menos prevenida 
para, em occasião de perigo não mandarmos fazer 
navios apressadamente, gastando muitas vezes maior 
somma do que aquella que se gastaria em tempo de 
paz. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado; como 
tem acontecido sempre. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas disse o honrado 
senador por Goyaz que eu havia commettido um crime. 

Sr. presidente, todos os créditos por mim abertos 
para construcção do encouraçado Independência e de 
outros navios estão approvados pelo poder legislativo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já se respondeu 
a isto: foi para ressalvar o calote. 

O SR. ZACARIAS: – Também o Sr. Marques 
Guimarães está absolvido e V. Ex. occupou-se delle 
censurando-o; logo, a approvação dos créditos não 
inhibe a apreciação do acto de V. Ex. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Perdôe-me V. Ex.; 
era occasião azada para serem feitas as censuras essa 
em que se tratou da approvação dos créditos. Elles 
estão approvados; é, portanto, uma questão vencida. O 
corpo legislativo já manifestou a sua opinião a respeito 
do acto praticado pelo ministério de 7 de Março, quando 
approvou os mesmos créditos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mandou pagar; 
não quer dizer que os approvasse. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A approvação dos 
créditos importa a justificação do acto do ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi para salvar 
o crédito do Brasil somente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Para approvar o acto 
do ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Paga-se ao 
credor, mas ralha-se com aquelle que contrahio a 
dívida. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Perdôe-me V. Ex., 
no acto do pagamento é que tem logar qualquer 
reclamação; mas, depois de feito, fica approvado o acto 
que deu logar á despeza. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Desta maneira as 
questões não podem ter fim... 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Como senador, 

tenho o direito de censurar actos praticados por 
qualquer funccionario; mas é preciso notar ao nobre 
senador que, nas observações por mim feitas em 
relação ao Sr. capitão de fragata Marques Guimarães, 
não toquei em nenhum dos factos que foram levados ao 
conhecimento do conselho de guerra; tratei apenas de 
defender-me das censuras que me tinham sido dirigidas 
pelo Sr. conselheiro Dantas, na câmara dos Srs. 
deputados, com referência a trechos do relatório 
daquelle official. 

O honrado senador por Goyaz declarou ter-se 
encommendado o encouraçado Independência, não 
podendo elle prestar serviço algum no Rio da Prata por 
demandar... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vinte e cinco 
pés. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...25 pés, e gastar 
200 toneladas de carvão por dia. 

Sr. presidente, não resta a menor dúvida que 
este navio, andando a toda força, isto é, 14 milhas por 
hora, deve gastar na razão de cerca de 200 toneladas 
de carvão em 24 horas; mas, se tivéssemos de fazer 
um bloqueio e este navio pertencesse á esquadra, não 
podia gastar essa quantidade de combustível naquelle 
espaço de tempo, salvo se estivesse em continuado 
movimento e a toda força. 

O Independência pode accomodar em suas 
carvoeiras quantidade de combustível para três e meio 
dias a toda força, com velocidade de 14 milhas ou mais, 
e esse combustível, empregado judiciosamente, 
produzirá os seguintes resultados: 

A 12 milhas poderá navegar durante cinco dias e 
percorrer 1,440 milhas. 

A 10 milhas poderá navegar durante oito e meio 
dias e percorrer 2,000 milhas. 

A 9 milhas poderá navegar durante 11 1/2 dias e 
percorrer 2,480 milhas. 

A 8 milhas poderá navegar durante 16 1/2 dias e 
percorrer 3,160 milhas. 

A 7 milhas poderá navegar durante 25 dias e 
percorrer 4,200 milhas. 

O nobre senador sabe também que este navio é 
de vela; em um bloqueio não é preciso que tenha as 
fornalhas accesas para se agüentar no mar, mantem-se 
á vela. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com vento de 
travessia não é capaz de aguentar-se á véla na costa 
do Maldonado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas, se precisar do 
vapor para se agüentar, não é preciso que dê toda força 
ás machinas, porque é só nesta hypothese que póde 
despender cerca de 200 toneladas em 24 horas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTA: – A machina é de 
baixa pressão; por isso gasta tanto carvão; é defeito 
substancial. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não somos 
profissionaes, muitos que são pensam diversamente; 
esperemos, 
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portanto, que o navio chegue, seja experimentado, e 
que os homens competentes emittam sua opinião 
definitiva a respeito delle. Só então serão cabidas as 
censuras ou os louvores. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Officiaes 
estrangeiros muito entendidos já teem emittido opinião 
sobre elle. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Se esse navio, assim 
como outros que encommendámos, não puderem 
satisfazer os fins para que se mandou construil-os, 
certamente aquelles que deram os planos e que os 
executaram serão dignos de censura. Por ora, porém, 
estas me parecem antecipadas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nenhum 
encouraçado tem machinas atrazadas como as do 
Independência, isto é, machinas só de baixa pressão; 
todas são de alta e baixa pressão, que poupam muito 
carvão. E’ por isso que gasta elle 200 toneladas por dia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Censurou o nobre 
senador que a commissão incumbida de contratar o 
encouraçado Independência tivesse de despender uma 
quantia superior ao limite por mim determinado, que era 
de £ 450,000. O contrato para o casco do navio era de 
£ 343,000, para machinas £ 95,000, a artilharia £ 
22,377, carretas £ 18,454, ao todo 479,000, que, o 
câmbio ao par daria uma despeza de 4,257:627$520. 

Ora, é preciso notar que o preço do navio 
elevou-se a esta somma, em conseqüência de ordens 
que expedi para compra de carretas mais 
aperfeiçoadas pelo systema Armstrong, apparelhos 
hydraulicos etc. 

Eis aqui a razão por que a despeza teve de 
subir. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda está 
subindo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O nobre senador 
sabe que sempre que se tem de construir navios na 
Europa mandam-se comprar muitos sobressalentes, 
porque alli se os póde obter melhores e mais baratos do 
que aqui, sendo fornecidos pela intendência da 
marinha. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com as 
commissões? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Já se vê do exposto 
que o preço do navio devia exceder ao limite 
estabelecido. 

Sr. presidente, o nobre senador por Goyaz, 
depois de ter feito as censuras a que acabo de referir-
me, passou a expor ao Senado o modo por que a 
commissão encarregada de fiscalizar a construcção do 
encouraçado Independência cumpriu o seu dever. S. 
Ex., servindo-se de um folheto que tinha, alludio a 
diversas faltas attribuidas á commissão. Esse folheto 
me parece ser mais ou menos a cópia dos quesitos que 
o honrado Sr. ministro da marinha mandou organizar e 
remetteu á commissão para que ella explicasse todas 
aquellas faltas. 

Ora, Sr. presidente, não julgo que seja 
actualmente occasião opportuna de censurar o 
procedimento da commissão; ella está respondendo a 
conselho de guerra... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A minha 
jurisdicção não está perempta. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e as censuras 
podem perturbar o animo dos julgadores e influir sobre 
o julgamento. Também não acho opportuna e 
conveniente a defesa, porque, comquanto esta se 
possa dizer generosa, todavia dará o mesmo resultado. 

Por conseqüência eu me abstenho de defender o 
procedimento da commissão em tudo quanto concerne 
á construcção do encouraçado Independência pelo 
motivo que acabo de expor. Farei unicamente algumas 
observações com o fim de rectificar enganos, em que 
me parece ter S. Ex. incorrido no prosseguimento de 
seu discurso. 

O nobre senador, expondo a despeza em que 
tinha de importar o encouraçado Independência, 
apresentou uma nota remettida pelo Sr. capitão de mar 
e guerra Salgado ao Sr. Barão de Penedo, e observou, 
quando a analysava, que haviam canhões de 12 
incluídos nessa nota, que S. Ex. não sabia para que fim 
tinham sido encommendados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não foi por isso; 
foi porque no contrato se falla em peças de 35 e não de 
12. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vou explicar ao 
nobre senador que essas peças de 12 são as mesmas 
de 35. 

Na artilharia raiada, Sr. presidente, quando se 
quer indicar um canhão, se diz que ou elle é de calibre 
tantos, o que quer dizer que se calcula a força do 
canhão pelo peso do projectil, ou é de tantas 
pollegadas, medindo-se o diâmetro da alma da peça, ou 
ainda de tantas toneladas. Ora, o Sr. capitão de mar e 
guerra Salgado referio-se ás pollegadas do diâmetro da 
alma da peça, porquanto o canhão de 12 pollegadas 
corresponde a 35 toneladas de peso. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Devo rectificar ainda 

um outro engano do nobre senador, quando suppoz 
que, apenas se tinha assentado a quilha do 
encouraçado Independência, se fez logo a compra de 
cofres de pólvora, de projectis, emfim, de munições 
para o navio. 

Creio que foi engano do nobre senador, porque 
aquillo que S. Ex. aqui leu não é mais do que um 
cálculo dos objectos contratados e que se tinham de 
contratar para fornecimento do navio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Comprou-se. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Alguns objectos 

podiam ter sido encommendados logo. 
Também peço licença ao nobre senador para 

rectificar outro equivoco em que me parece ter S. Ex. 
incorrido quando se referiu ao seguro do encouraçado 
Independência. S. Ex. declarou que, pelo contrato, o 
navio devia estar seguro contra todos os riscos, 
entretanto que... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na minha norma 
está isto; queria saber a que V. Ex. tem, para cotejar 
com a que tenho aqui. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vou unicamente 

rectificar o engano de V. Ex. Diz o art. 9º, que tenho 
aqui traduzido: 

«Os constructores segurarão e conservarão 
seguro o dito navio e todos os pertences e materiaes á 
sua própria custa, mas a favor do dito Carlos 
Braconnot, signatário do contrato, contra todos os 
riscos na Royal Exchange Fire Assurance Corporation, 
ou em alguma outra igualmente bem acredita 
companhia de seguros, contra incêndios, de Londres.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Contra todos os 
riscos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas em uma 
companhia de seguros contra o fogo. E como era 
possível segurar contra quaesquer riscos em uma 
companhia exclusivamente de seguros contra 
incêndios? 

O SR. ZACARIAS: – Foi uma mystificação; não 
é possível explicar isto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Esta cláusula relativa 
ao contrato de seguros é cópia, com pequenas 
modificações, de contrato feito pelo almirantado para a 
construcção da fragata Triumpho, do governo inglez, 
assim como dos contratos, feitos para as fragatas 
allemães Kaiser e Deutschland, segundo sou 
informado. 

De maneira que essas palavras – contra todos 
os riscos – estão no contrato referindo-se sómente a 
riscos contra o fogo e não a outros quaesquer. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Se o seguro 

comprehendesse também os riscos do lançamento, a 
casa Dudgeon não faria um outro por sua conta, e no 
seu interesse depois de realizado aquelle. Houve, 
portanto, dous seguros, um contra riscos de incêndio, 
em favor do capitão tenente Carlos Braconnot, que é o 
determinado no contrato, e outro contra riscos de 
lançamento, em favor de Dudgeon e por elle próprio 
promovido. 

Mas o equivoco que eu queria corrigir é outro. O 
honrado senador declarou que, tendo-se estipulado no 
contrato que, á proporção do pagamento das 
prestações, a casa Dudgeon seguraria estas, em 
benefício do Sr. capitão-tenente Braconnot, 
representante do governo imperial, deixou de ser 
cumprida a cláusula. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não se fez. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O nobre senador 

está mal informado; as apólices de seguro estão em 
poder do Sr. Barão de Penedo, e é fácil ao Sr. ministro 
da marinha exigil-as para verificar o que digo. O Seguro 
foi feito pela casa Dudgeon e imediatamente 
endossadas as apólices ao Sr. Braconnot. Estou 
informado do modo por que se procede na Inglaterra 
em relação aos seguros: – fazem-se estes – em nome 
de qualquer pessoa. O essencial é que a apólice seja 
endossada em favor de quem tem interesse no seguro; 
isto se fez. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. Barão de 
Penedo diz o contrário disso. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ahi é que está a 
confusão que eu quero explicar. 

As apólices do seguro contra os riscos de fogo 
existem; o seguro foi feito regularmente, e as ditas 
apólices endossadas, estão em poder do Sr. Barão de 
Penedo. 

O honrado senador confunde essas apólices com 
as do seguro que a casa Dudgeon fez contra os riscos 
de lançamento. 

Estas últimas eram com effeito daquella casa e 
não tinham endosso em favor do Sr. capitão-tenente 
Braconnot, porque o seguro foi feito por conta della e no 
seu interesse. 

Eis ahi o engano. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O risco que se 

deu foi o de lançamento, e nesse o governo ficou fóra 
das garantias. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sobre isso não 
tínhamos seguro, e nem é isto um facto para se 
estranhar, porque de ordinário, na Inglaterra, são os 
próprios constructores que seguram os navios contra os 
riscos de lançamento, e não aquelles que os 
encommendam. 

Sr. presidente, dando estas explicações, 
unicamente para rectificar enganos do honrado 
senador, não tenho em vista, repito, defender a 
commissão. Entretanto, peço permissão ao honrado 
senador para fazer um reparo. 

Quando S. Ex. requereu que lhe fosse remettido 
o relatório do engenheiro Reed a respeito do exame no 
encouraçado Independência, eu apresentei um 
additamento, declarando que achava conveniente que 
S. Ex., vindo fazer observações sobre este facto, 
conhecesse o parecer da commissão, que é a defesa 
das accusações daquelle engenheiro. Infelizmente, 
porém, esses documentos não vieram em tempo para o 
nobre senador os poder consultar. 

Mas, Sr. presidente, não resta dúvida que não se 
póde fazer juízo seguro sobre o procedimento de um 
funccionario público, ou de quem quer que esteja 
desempenhando uma commissão, sem que a par das 
censuras feitas se aprecie igualmente sua defesa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estou 
accusando a commissão, estou accusando o governo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O governo não póde 
responder por faltas de seus subordinados, que ainda 
não estão averiguadas. 

Permitta-me o nobre senador observar-lhe que a 
exposição feita por S. Ex. não é outra cousa mais do 
que a recapitulação das faltas que o engenheiro Reed 
attribuio á commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo, que 
entregou a direcção de tudo ao Sr. Reed, deve estar 
pela sua opinião. O mais é uma contradicção. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Por emquanto não 
deve o honrado senador dar por provadas semelhantes 
faltas: 1º, porque ainda não viu a defesa, como disse; 
2º, porque algumas das censuras feitas pelo Sr. Reed 
não mereceram a approvação do Sr. 
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capitão de mar e guerra Arthur Silveira da Motta, no seu 
relatório. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. quer me 
coagir... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não senhor; quero 
apenas dizer que não se deve antecipadamente admittir 
como facto averiguado e provado aquillo que não foi 
confirmado por pessoa tão competente como é aquelle 
digno official. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos a isso, 
eu não me constranjo com qualquer cousa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Em 3º logar, o 
honrado senador deve conhecer que Reed tinha 
motivos para não ser affeiçoado á commissão, já 
porque esta não havia concordado com o pagamento 
de £ 12,000 exigidas pelos planos do navio... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas por fim 
deu. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não, senhor... já 
também por não ter a commissão estipulado no 
contrato que elle pudesse fiscalizar os trabalhos do 
encouraçado, o que lhe proporcionaria lucro igual ao 
que percebeu do governo allemão por fiscalizar a 
construcção das duas fragatas Kaisél e Deutschland, a 
que a pouco alludi. 

Está, portanto, o engenheiro Reed no caso de 
ser considerado de alguma sorte suspeito em suas 
apreciações. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo não 
o considerou assim; nisto eu estou com o governo, e V. 
Ex. está fazendo opposição. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Em 4º logar 
mencionarei o facto de terem aqui os peritos do arsenal 
considerado de boa qualidade as amostras das 
madeiras tiradas do navio e que, com a nota de má, 
vieram da Inglaterra para ser examinadas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mandaram de lá 
o que quizeram. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Estas 
circumstancias, que acabo de referir, devem prevenir o 
nosso animo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Até o Sr. Level 
concordou com o seu exame. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O engenheiro Reed, 
examinando o navio, tinha em vista contratar 
posteriormente o seu concerto e conclusão e, pois, não 
era de estranhar que na especificação dos defeitos 
usasse de exageração. Felizmente o nobre ministro da 
marinha houve-se acertadamente neste negócio; 
aceitou a fiscalização daquelle engenheiro, mas 
contratou os concertos com a casa Samudas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo 
desapprovou tudo que fez a commissão, entregando a 
fiscalização a Reed; o procedimento do governo é a 
desapprovação do que fez a commissão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu não considero 
assim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A lógica tem 
mais força do que nós. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, o 
nobre senador por Goyaz, referindo se ao que disse, 
em uma das últimas sessões, o meu ex-collega do 
ministério de 7 de Março, o Sr. Junqueira, declarou que 
concordava com a sua opinião quanto ao typo dos 
navios que hão de constituir dentre em poucos annos 
as esquadras das nações marítimas, sendo excluídos 
os encouraçados. 

Sr. presidente, não duvido que esses navios 
possam no futuro ser adoptados; mas é convicção 
minha que nunca poderão ser considerados 
verdadeiros navios de combate. Não é uma novidade a 
adopção de taes navios. Nos Estados Unidos quando, 
não ha muitos annos, houve probabilidade de uma 
guerra entre aquella república e a Inglaterra, mandou-
se construir grandes corvetas de muita velocidade com 
artilharia poderosa. Também por essa occasião na 
Inglaterra construio-se um grande navio, notável pela 
velocidade de sua marcha e pelo poder de sua 
artilharia, o Incostant; entretanto os americanos em 
pouco tempo reconheceram que suas corvetas não 
preenchiam os fins que tinham em vista, porquanto para 
desenvolverem grande marcha era preciso applicar-lhes 
machinas poderosas, que tomavam todas as 
accommodações. Igualmente na Inglaterra 
reconheceram pessoas muito competentes ter sido um 
erro a construcção desse grande e custoso navio com 
apparencia de um encouraçado, quasi tão despendioso 
no custeio, mas ao mesmo tempo reconhecidamente 
incapaz de competir com um navio daquella qualidade. 

Perguntou-me o nobre senador pela Bahia se eu 
concordava na venda do encouraçado Independência, 
assim como na dos monitores Javary e Solimões. Não 
concordo na venda desses navios; entendo que a 
existência delles em nossa esquadra é de reconhecida 
conveniência... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deviam ser 
postos em leilão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e que por isso não 
devemos dispôr delles. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para fazermos 
uma despeza de 300 a 400:000$ todos os annos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas, se os 
vendermos, não teremos de mandar construir outros em 
qualquer emergência? 

Vou terminar, Sr. presidente, declarando que não 
concordo que se vendam esses nossos navios, e nem 
tão pouco que se reduza o material de nossa armada. 
No exército uma reducção qualquer póde não ter os 
mesmos inconvenientes que na marinha. 

A marinha em nosso paiz tem sido um elemento 
de ordem no interior e tem concorrido muito para a paz 
no exterior. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou de 
accordo com V. Ex. nesta parte. 

O SR. ZACARIAS: – O exército algumas vezes 
desviou-se, a marinha não. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A marinha é o 
elemento mais prompto de que dispomos para conter 
ímpetos 
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pelos bellicosos de nossos vizinhos, e supponho que, 
se autorizássemos despezas ainda maiores do que as 
votadas até aqui, não teriamos dado um passo 
desacertado. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Já disse um illustre 

senador, quando á testa dos negócios da marinha, que 
neste ramo do serviço, a previsão era economia, era 
perfeição e era força; que não se improvisavam navios, 
nem aprestos bellicos e nem equipagens, e que não era 
no momento do perigo que se devia procurar meios de 
aggressão e de defesa. Realmente assim é, Sr. 
presidente. Nós por occasião da guerra do Paraguay 
preparamos, é verdade, uma esquadra; mas são 
conhecidas as grandes despezas que fizemos. 

E’ demais, Sr. presidente, nas construcções 
feitas em tempo de paz, póde-se attender perfeição da 
mão de obra, á qualidade do material e á economia nas 
respectivas despezas; entretanto que nos casos 
urgentes não é isto possível. Portanto, se havemos de 
vender o que já temos para depois mandar 
apressadamente fazer acquisição de novos navios e 
material de guerra, melhor será conservar e aperfeiçoar 
tanto quanto for possível o que já existe. 

Tenho concluído. (Muito bem!) 
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 

 
PRIVILEGIO A A. MATSON 

 
Entrou em 3ª discussão, com a emenda da 

commissão de emprezas privilegiadas, a proposição da 
câmara dos Srs. deputados n. 318, de 1875, 
approvando o decreto que concedeu privilégio a Alfredo 
Matson para tympanos electricos de segurança. 

Não havendo quem pedisse a palavra, nem 
número para votar-se, ficou encerrada a discussão. 

 
PENSÃO 

 
Seguio-se a 3ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, a proposição da mesma 
câmara, n. 25, do corrente anno, approvando a pensão 
concedida ao 2º cadete reformado do exército José 
Bueno de Azevedo. 

Entrou em 3ª discussão a proposição da mesma 
câmara, do corrente anno, n. 70, approvando a pensão 
concedida aos menores Maria, João e Salustiano, filhos 
do 1º cirurgião de commissão Dr. Augusto Cesar de 
Sampaio Vianna e outra. 

O Sr. Dias de Carvalho fundando-se em que 
entre os papéis relativos a esta proposição apparece 
um requerimento em que a mãe do capitão pede a 
pensão, manda á mesa o seguinte requerimento, afim 
de que possa o Senado ser orientado a respeito dos 
motivos pelos quaes a pensão foi concedida, não á mãe 
desse capitão, mas a uma filha legitimada. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro o adiamento da discussão por três 

dias. 22 de Maio de 1877. – Dias de Carvalho.» 
Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual 

ficou também encerrada por falta de número para votar-
se. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 23 do corrente: 

1ª parte, até ás 2 1/2 horas da tarde. – Votação 
das matérias cuja discussão ficou encerrada. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

2ª parte, ás 2 1/2 horas da tarde ou antes. – 3ª 
discussão da proposição da câmara dos deputados, do 
corrente anno, n. 63, approvando a pensão concedida a 
D. Maria Antonia de Araujo Doria. 

2ª dita das proposições da mesma câmara e do 
mesmo anno: 

N. 61, approvando a pensão concedida 
repartidamente a D. Anna Edeltrudes de Menezes e D. 
Emilia Augusta de Menezes. 

N. 68, idem a D. Felismina Valentina de Mello. 
Levantou-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde. 
 

59ª SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da 

commissão de orçamento. – Ordem do Dia. – Privilégio 
Mattson. – Votação. – Pensões. – Votação. – Força 
naval. – Discursos dos Srs. Zacarias e Pereira Franco 
(Ministro da Marinha). 

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

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 
Junqueira, Chichorro, Visconde de Muritiba, Barros 
Barreto, Diniz, Godoy, Visconde de Abaeté, Correia, 
Barão de Maroin, Saraiva, Barão de Camargos, Vieira 
da Silva, Barão da Laguna, Barão de Cotegipe, Fausto 
de Aguiar, Luiz Carlos, Duque de Caxias, Zacarias, 
Jobim, Barão de Pirapama, Leitão da Cunha, Visconde 
do Rio Grande, Paranaguá, João Alfredo e Cunha e 
Figueiredo. 

Compareceram depois os Srs.: Mendes de 
Almeida, Diogo Velho, Ribeiro da Luz, Figueira de 
Mello, Marquez do Herval, Sinimbú, Visconde de 
Nitherohy, Silveira da Motta, Nunes Gonçalves, Teixeira 
Junior e Conde de Baependy. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs.: Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira 
Lobo, Paes de Mendonça, Visconde do Rio 
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Branco, Antão, Fernandes da Cunha, Nabuco, Marquez 
de S. Vicente, Pompeu, Visconde do Bom Retiro, 
Visconde do Caravellas, Uchôa Cavalcanti 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. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 21 do corrente mez, do ministério da 

agricultura, commercio e obras públicas, remettendo, 
em satisfação ao do Senado de 7 do corrente, cópias 
do parecer da secção do Império do conselho de 
Estado sobre a duração do contrato com a companhia 
do gaz nesta cidade, e da informação do engenheiro 
fiscal, relativa á prorrogação do mesmo contrato, e bem 
assim informando sobre a distância percorrida pela 
linha de bonds de Santa Thereza. – A quem fez a 
requisição. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE ORÇAMENTO 
 
Foi presente á commissão de orçamento a 

proposição da câmara dos Srs. deputados, de 18 do 
corrente mez, n. 115, determinando que a lei n. 2,670 
de 20 de Outubro de 1875 que fixou a despeza e orçou 
a receita para o exercício de 1876 a 1877, continue em 
vigor no 1º semestre de 1877 a 1878, emquanto não for 
promulgada a respectiva lei de orçamento. 

A commissão, ponderando a urgência de tão 
importante matéria, é de parecer que a referida 
proposição entre em discussão e seja approvada. 

Sala das commissões do Senado, em 21 de 
Maio de 1877. – A. Leitão da Cunha. – Ribeiro da Luz. – 
J. L. da Cunha Paranaguá. – Marquez de S. Vicente. – 
Visconde do Rio Branco. – A. M. Nunes Gonçalves. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo, 
entretanto, a imprimir. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PRIVILEGIO A A. MATTSON 

 
VOTAÇÃO 

 
Votou-se e foi approvada a emenda offerecida 

pela commissão de emprezas privilegiadas á 
proposição da câmara dos Srs. deputados n. 318, de 
1875, approvando o decreto que concedeu privilégio a 
Alfredo Mattson para tympanos electricos de 
segurança. 

Foi adoptada a proposição com a emenda para 
ser remettida á outra câmara, indo antes á commissão 
de redacção. 

PENSÕES 
 

VOTAÇÃO 
 
Foi igualmente votada em 3ª discussão e 

approvada para ser dirigida á sancção imperial a 
proposição da mesma câmara n. 25 do corrente anno, 
approvando a pensão concedida ao 2º cadete 
reformado do exército José Bueno de Azevedo. 

Foi finalmente votado, e approvado o 
requerimento do Sr. Dias de Carvalho, afim de ser 
adiada por três dias a discussão da proposição da 
mesma câmara n. 70 do corrente anno, approvando a 
pensão concedida aos menores Maria, João e 
Salustiano filhos do 1º cirurgião de commissão Dr. 
Augusto Cesar de Sampaio Vianna, e outra. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. João Alfredo, Ribeiro da Luz e Fausto 
de Aguiar, e sendo o mesmo senhor introduzido no 
salão, com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O Sr. Zacarias propõe-se fazer algumas 
observações a respeito dos discursos do nobre senador 
ex-ministro e do actual Sr. ministro da marinha. 

O digno Senador pela província de Minas 
Geraes, que exerceu tantos annos o cargo de ministro 
da marinha, tratou de explicar-se a respeito dos dous 
encouraçados Solimões e Javary, antes que do 
Independência. Chronologicamente e segundo a 
importância da matéria, do Independência devia S. Ex. 
tratar em primeiro logar, depois era a vez dos 
monitores. Mas, como aprouve ao digno senador por 
Minas occupar-se primeiro dos dous monitores que do 
Independência, o orador o acompanhará neste terreno. 

Com relação aos dous monitores, o nobre 
senador disse ao Senado que todos, que tinham 
intervindo nesse negócio, cumpriram seus deveres, 
menos um. Isto quer dizer que portaram-se muito bem, 
desempenharam-se cabalmente de seus deveres – o 
nobre ex-ministro da marinha e os Srs. Braconnot, 
Level, Salgado, Tamborim e o illustre ministro do Brasil 
em Paris, o Sr. Visconde de Itajubá. Julga o orador que 
ha nisto exageração e, não obstante a amizade, que 
consagra ao digno ex-ministro, pede licença para 
asseverar que não ha só um culpado na história dos 
dous encouraçados. Não póde admittir-se tal defesa. 
Ha só um exceptuado: o capitão de fragata Marques 
Guimarães: vivos e mortos, que intervieram nesta 
matéria, houveram-se bem, menos Marques 
Guimarães! 

Ora, lendo e estudando imparcialmente a epopéa 
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do Independência e dos monitores, está persuadido o 
orador de que Marques Guimarães é um episodio 
singular, extravagante no poema, mas não é a causa 
dos grandes males pelos quaes tem sido atacada a 
administração do nobre ex-ministro. 

Que é Marques Guimarães na história das 
encommendas do Independência e monitores? Ao sahir 
desta Côrte, foi despedir-se do seu ministro. Na 
conversa, que tiveram, lembrou ao nobre ex-ministro a 
conveniência de adaptar aos monitores o systema de 
leme duplo. S. Ex. disse-lhe: «Suggira.» 

«O official de marinha partiu para a Europa e alli, 
dirigindo-se á commissão e fallando com o 
plenipotenciário brasileiro em Paris, communicou-lhes, 
não que tivesse poderes especiaes escriptos a respeito 
do assumpto, mas que tivera uma indicação verbal. E 
teve-a ou não? Teve-a. O nobre ex-ministro, nas suas 
explicações, disse que, lembrando-lhe naquella 
occasião ao official de marinha essa providência, 
despedio-se delle dizendo: «Suggira.» Ora, no suggira 
está a autorização para estudar o assumpto com os 
prepostos do nobre ministro de então e por fim 
communicar a S. Ex. o seu pensamento definitivo. Se 
elle deu excessiva extensão ao – suggira – do nobre 
ex-ministro, mostrou-se leviano; mas poderes para, 
tratar do leme duplo tinha elle, dados pelo ministro na 
occasião de sua partida. Se S. Ex. desconfiasse do 
discernimento do official de marinha, nunca lhe deveria 
dar o poder de suggerir. Tomasse a idéa, escrevesse á 
sua predilecta commissão, dando-lhe ordens para que 
ouvisse aquelle official de marinha, ou por outra fórma 
qualquer viesse no conhecimento se era ou não 
indispensável adoptar nos monitores o melhoramento 
do leme duplo. Mas parece que S. Ex. ainda estava 
enthusiasmado pelo official de marinha, porque elle é 
sympathico e tem tirado de sua sympathia notáveis 
proveitos. Que queixa, portanto, póde ter o nobre ex-
ministro de que o official encarregado de suggerir-lhe o 
que lhe occorresse a respeito de sua própria 
lembrança, não se esquecesse de sua recommendação 
ou ordem? 

Não póde ter queixa alguma. 
O Senado fique certo de que o orador não 

defende o capitão de fragata Marques Guimarães, 
porque é impossível que em tempo algum venha 
defender um official que não faz conta das ordens do 
seu governo. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O Sr. Zacarias tem o propósito de mostrar que 

quaesquer desvios, que se notem em Marques 
Guimarães, estes desvios não determinaram perda de 
dinheiro, nem transtorno... 

O SR. SARAIVA: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – ...do pensamento do 

governo a respeito daquelles malfadados vapores; não. 
O capitão de fragata, a quem o orador se refere, 

tendo obrigação de estar presente á experiência do 
Javary, foi para Lisboa. Não ha desculpa possível a 
este comportamento. Diz-se que o official em questão 
allega que teve autorização ministerial para 

transportar-se a Lisboa; mas o nobre senador, a quem 
está respondendo, declarou que era isso falso. O 
orador jura em suas palavras; do nobre senador por 
Minas, o Sr. Ribeiro da Luz, não partiu ordem que 
pudesse autorizar esse desvio do official, cujo dever era 
estar sempre junto do Javary, principalmente no 
momento da experiência. 

Entretanto elle transportou-se á Lisboa para 
effectuar seu casamento; não ha desculpa para este 
proceder. 

De posse do vapor, fez duas arribadas, 
declarando-o innavegavel, sendo o mesmo vapor 
depois conduzido ao Rio de Janeiro a salvo por outro 
official. E’ um grande desdouro para o capitão de 
fragata. Accrescenta-se que, tomando posse do 
encouraçado, ousara desfazer compartimentos, alargal-
os, para accommodar moveis seus que trazia. Isto é 
uma falta considerável. 

E, pois, repete, não quer escoimar, de faltas o 
capitão de fragata Marques Guimarães; mas elle não 
commetteu as que motivavam as queixas expendidas 
no Senado; as faltas estão no nobre ex-ministro, nos 
seus predilectos prepostos; ou nelles ou em ninguém; 
em Marques Guimarães, não. 

E, se não, veja-se de quem é a falta que o orador 
vae indicar. O nobre ex-ministro, no seu aviso, tornou 
um enygma a commissão de Marques Guimarães, e se 
S. Ex. o permitte, dir-lhe-ha que fez uma charada. Eis 
aqui o aviso: 

Sua Magestade o Imperador houve por bem 
mandar nomear V. S. commandante de um dos 
encouraçados que foram contratados com a companhia 
des Forges et Chantiers de la Mediterranée, convindo, 
portanto, que V. S. esteja prompto a partir para a 
Europa no paquete da linha do Pacífico, que larga deste 
porto a 4 do mez próximo. 

Chegando á Inglaterra, V. S. entender-se-ha com 
o capitão de mar e guerra João Mendes Salgado, a 
cargo de quem se acha a fiscalização das obras dos 
ditos encouraçados, afim de auxilial-o no desempenho 
de semelhante commissão; devendo ser V. S. 
encarregado exclusivamente da inspecção de um dos 
referidos encouraçados, que, segundo o contrato com a 
companhia des Forges et Chantiers, tem de ser 
concluído em último logar. 

Deste navio V. S. assumirá o commando logo 
que esteja concluída a sua construcção, e o conduzirá a 
este porto. 

Confiado em seu reconhecido zelo pelo serviço, 
espero que V. S. envidará todos os esforços afim de 
conseguir que a construcção do encouraçado de que se 
trata fique de todo terminada no prazo estabelecido no 
contrato, quando não seja possível antes. 

Conhece V. S. perfeitamente o estado do nosso 
material de guerra, e por isso deve achar-se habilitado 
a bem avaliar o interesse que tem o governo em ver 
encorporados á nossa força naval os novos auxiliares 
encommendados. 

Julgo conveniente prevenir a V. S. de que terá de 
substituir na fiscalização do outro encouraçado ao 
capitão de mar e guerra João Mendes Salgado, quando 
esse official recolher-se a esta Côrte commandando o 
Independência. 

Desde que daqui partir passará V. S. a perceber 
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todos os vencimentos e vantagens de commandante 
de navio de guerra de 1ª classe em paiz estrangeiro 
e mais a gratificação mensal de 100$000. 

Pela contadoria da marinha lhe será abonada a 
importância de 30 libras sterlinas para pagamentos de 
sua passagem até Liverpool, além da ajuda de custo de 
600$ e mais três mezes de vencimentos adiantados, 
descontando-se este último abono dos vencimentos 
futuros, como está estabelecido. 

Ahi está uma redacção verdadeiramente 
obscura; e, certo, não escaparia á commissão de 
marinha e guerra do Senado, se a encontrasse na 
proposta de força que se discute. 

Por este exclusivamente entendeu o official que 
era só elle que ia inspeccionar a construcção do navio 
Javary, cujo commandante seria, exercendo assim uma 
e outra incumbência. O official de marinha entendeu o 
advérbio exclusivamente no sentido de que se lhe 
commettera uma tarefa mais importante. Se uma 
commissão de três membros fiscalizava em Londres o 
grande Independência, em Toulon o Solimões e no 
Havre o Javary, mandando-se-lhe um official, que devia 
comandar este navio, e dizendo-se-lhe que ia 
encarregado exclusivamente do Javary, concluiu o 
capitão de fragata que a incumbência era dada a elle 
só, que assim vinha a ser o principal commissario no 
tocante ao encouraçado Javary. 

Mas o advérbio foi torturado em outro sentido 
pelo nobre ex-ministro, dizendo que o exclusivamente 
não isentava Marques Guimarães da subordinação a 
Salgado, por uma razão de pura symetria; Salgado 
ficou, segundo o ex-ministro, sempre inspeccionando a 
construcção de todos aquelles encouraçados, sendo 
que o exclusivamente relativo a Marques Guimarães, 
commandante do Javary, queria dizer que não tratava 
dos outros vapores e só daquelle, mas sempre 
subordinado a Salgado. 

A razão symetrica é esta: Salgado é capitão de 
mar e guerra; Marques Guimarães é capitão de fragata: 
logo, Salgado, porque é capitão de mar e guerra, não 
podia ser auxiliar de Marques Guimarães pela 
superioridade da patente; mas Level e Braconnot, 
esses sim, porque são capitães-tenentes, podiam ser, 
como foram, declarados auxiliares de Guimarães! 

Se, porém, Marques Guimarães não 
inspeccionava nada, se não tinha autonomia, se devia 
prestar homenagem ao seu chefe, que era Salgado, 
que auxílio era esse que Level e Braconnot prestavam 
ao capitão de fragata, o qual se movia aos acenos de 
Salgado? E’, portanto, evidente, que uma razão 
symetrica, e o respeito á cathegoria das patentes, 
levaram o nobre ex-ministro a conferir a Marques 
Guimarães uma commissão illusoria, porque elle nada 
podia fazer. 

Essa posição nulla de Marques Guimarães foi, 
como tal, declarada logo, porque o capitão de mar e 
guerra Salgado comprehendeu a que lhe competia. Elle 
era o chefe; era quem podia dirigir e preservar aquelles 
vapores; e, conseqüentemente, a Marques Guimarães 
só cabia obedecer-lhe. 

O mal, nas encommendas de encouraçados, tem 
sido não dar-se responsabilidade definida a ninguém; 

faz-se uma mistura de homens, com symetria, e dahi 
resulta a pessima direcção que se nota. 

E’ culpa de Marques Guimarães? é culpa de 
Itajubá? Orador tem o propósito, nesta discussão, de 
combater até a mínima suspeita em relação a Itajubá. 

O SR. SARAIVA: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Foi ainda, perguntará, 

culpa da commissão? Também dirá que não. Ella foi, 
portanto, toda do nobre ex-ministro da marinha. 

O orador vae agora tratar de um facto, em que a 
responsabilidade é mixta, é do nobre ex-ministro e de 
seus prepostos: refere-se á questão dos prêmios. 

O contrato de 2 de Janeiro de 1874 foi feito com 
a companhia de Forges et Chantiers de la Méditerranée 
para construcção de dous encouraçados, com a 
cláusula, note bem o Senado, de apresentar em tempo 
definido os monitores promptos de tudo, até de 
artilharia. 

Segundo esse contrato, se porventura houvesse 
gréve outra circumstancia de força maior, a companhia, 
isentava-se da multa que tinha se estipulado contra ella, 
e ainda se, no dia do vencimento, no prazo estipulado, 
não apresentasse os monitores promptos até de 
artilharia, da mesma sorte, sendo a falta procedente 
dos estabelecimentos de machinas de Londres, 
encarregadas da artilharia, ficava ella isenta de multas. 

Mas, em 5 de Abril de 1874, esse contrato foi 
modificado; e a mudança consistiu em abreviar-se o 
prazo da construcção primeiramente estabelecido, 
ajustando-se por essa antecipação da entrega dos 
encouraçados um avultado prêmio. E dessa 
modificação ou, antes, do modo por que foi interpretada 
nasceu um motivo de censura contra o nobre ex-
ministros, pelo qual S. Ex. não podia de maneira 
alguma santificar-se e a sua commissão dizendo: 
«Todos precederem bem, excepto Marques 
Guimarães.» 

O orador vae analysar a fatal modificação. 
Nos termos do novo ajuste, conforme a 

antecipação da entrega dos vasos fosse de um, dous, 
três ou quatro mezes, teria logar o prêmio de 400 a 
900,000 francos. Mas, quando se propoz a Mr. Pastré, 
que dirigia a companhia com que se fizeram os 
contratos, esta antecipação, disse elle logo: «ficando 
inteiramente de fóra o que pertence á artilharia.» 

E’ preciso ir de vagar na exposição dos dados 
em que o orador funda sua argumentação, dados que 
são officiaes e encontram-se no discurso do nobre ex-
ministro da marinha. 

Eis a resposta de Mr. Pastré, depois de dizer que 
aceita a proposta, accrescenta: 

«En déhors de tout ce qui concerne á l’artillerie.» 
A artilharia, pois, ficou de fóra pela modificação 

do contrato de 2 de Janeiro, e quando o nobre ex-
ministro da marinha leu esses documentos, que ainda 
não tinham sido aqui examinados, o orador e alguns 
attentos ouvintes do discurso de S. Ex. disseram que 
ahi estava à origem do abuso de que tem-se fallado; 
porque separara se a experiência do casco e machina 
do fornecimento da artilharia. 
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Pelo primeiro contrato a companhia não tinha 

prêmio algum, tinha sómente o pagamento em certo 
prazo, se fizesse effectiva a entrega dos vapores com a 
sua competente artilharia. 

Mas depois, com a modificação, a companhia 
não tinha mais nada com o fornecimento da artilharia o 
qual ficou sob a inspecção e cuidado da commissão do 
governo. 

Quando é que o governo era obrigado a pagar o 
prêmio? O contrato de 5 de Abril o diz expressamente: 
na data da entrega do navio independentemente de 
artilharia. Tal é o original do additamento: 

«II a été convenue entre les mêmes parties 
contractantes ce qui suit: 

La Société des Forges e Chantiers de la 
Mediterraée s’engage á faire tous ses efforts pour 
devancer ladate de–livraison des deux monitors fixée au 
deux Mai, mil huit cent soixante quinze, pour le premier, 
et en deux Juillet de la même année pour le second.» 

Le gouvernemant brésilien s’engage, de son 
côté, á alluer á la dite societé une plus value sur le prix 
de chaque monitor. 

Cette plus value sera de quatre cent mille francs 
(frs. 400,000), se le monitor est livré un mois d’avance 
sur l’époque estipulée au marché. 

Six cent mille francs (frs. 600,000) se le monitor 
est livré deux mois d’avance, Sept cent cinquant mille 
francs (frs 750,000) se le monitor est livré trois mois 
d’avence. 

Neuf cent mille francs (frs. 900,000) se le monitor 
est livré quatre mois d’avance. 

Le décompte de cette plus value sera fait par 
semaines et le paimant en sera effectué à l’epoque 
fíxée pour le salde du prix de chaque monitor, c’est-á-
dire, a la livraison des navirs.» 

Eis ahi: «la livraison (sempre livraison) des 
navires.» 

O prêmio, portanto, estava ligado á entrega dos 
encouraçados, afóra a artilharia; mas sophismou-se, 
mystificou-se a entrega, considerando-se uma simples 
e ligeira experiência como sufficiente para provar a 
antecipação a que estava ligado o prêmio. 

Entretanto, não podia ser assim. Se a companhia 
fez effectiva a entrega ajustada, de maneira que, de seu 
lado, não houvesse mais acabamentos a fazer, feria 
direito ao prêmio; mas, se, depois da experiência, ainda 
os navios tinham de ir para o estabelecimento para 
serem feitos nelles alguns acabamentos, não havia 
direito a esse prêmio. 

Ora, hontem perguntou o orador ao nobre 
senador por Minas se, depois da experiência, houve ou 
não essa volta dos encouraçados ao estaleiro, afim de 
se fazerem acabamentos, fossem quaes fossem. S. Ex. 
respondeu que se fizeram, com effeito, depois da 
experiência esses acabamentos. Logo, não se podia 
entregar o prêmio, porque o prêmio não estava vencido. 

O sophisma foi este: entendeu-se que a entrega 
era a experiência do navio, embora ainda houvesse 
acabamentos a fazer a bordo. Esses acabamentos 
podiam levar bastante tempo e todavia a companhia 
embolsar o prêmio, desculpando-se com a 

falta de entrega da artilharia. Mas, pelo contrato de 5 de 
Abril, a companhia desligou-se inteiramente de tudo 
que era concernente á artilharia, de sorte que, para 
receber o prêmio, não tinha que ver absolutamente com 
o armamento dos encouraçados. A sua obrigação 
restricta era entregar o encouraçado de tal maneira 
acabado, pelo que tocava a seu estaleiro, que pudesse 
o official commandante içar nelle a sua flâmula, se 
quizesse. 

E ha um argumento que derroca toda a 
argumentação do nobre ex-ministro quando, no correr 
de seu discurso, disse que a companhia não podia 
entregar os encouraçados senão depois de receber a 
artilharia. Absolutamente não, em face da modificação 
do primitivo contrato; e o Senado lembra-se de que o 
nobre ex-ministro, para melhor defender-se, disse que o 
Sr. Salgado lhe escrevêra que não tivesse cuidado a 
respeito da artilharia, porque, se não viésse a artilharia 
em tempo, ahi estava a artilharia do Sete de Setembro, 
que podia ser aproveitada. 

Logo, eis aqui, no discurso do nobre ex-ministro 
a confissão de que a entrega dos encouraçados não 
dependia da collocação da artilharia. Como poderia o 
official de marinha brasileiro transferir para o 
encouraçado a artilharia do Sete de Setembro sem 
preceder a entrega do encouraçado por parte da 
companhia? Ora, se a companhia era obrigada a 
entregar, nesta hypothese, o encouraçado, para 
receber a artilharia donde quizessem transferil-a, 
segue-se que a sua obrigação terminava no momento 
em que o último acabamento estivesse feito pelo 
estaleiro: era a entrega do vapor, prompto de casco e 
machina, e não com artilharia, que constituía a 
obrigação da companhia e, conseqüentemente, o seu 
direito ao prêmio. 

Antecipou-se, pois, algum tempo o prêmio; fez-se 
a experiência, é verdade, mas não se fez a entrega do 
navio, esta devia consummar-se immediatamente 
depois da experiência. De duas uma: ou a experiência 
mostrou que o navio era bom ou que era máo. Se 
mostrasse que estava mal construído, não tinha prêmio; 
se mostrasse que o casco e machinas serviam bem, 
mas, todavia, ainda precisava o encouraçado voltou aos 
estaleiros do constructor, para fazer o que se chama – 
acabamentos –, prêmio não era ainda devido. Pagou-se 
antes de tempo: logo, sophismou-se o contrato de 5 de 
Abril. Quem sophismou? A commissão do nobre ex-
ministro; Itajubá, não. 

O Visconde de Itajubá interveio somente para, 
em vista de informação de Salgado, mandar fazer o 
pagamento. Ora, nesse documento, fornecido pelo 
capitão de mar e guerra Salgado a Itajubá, se dizia que 
estavam cumpridas as disposições do contrato de 5 de 
Abril de 1874. O plenipotenciário brasileiro fez o que 
devia; disse: 

«Se estão cumpridas as clausulas, pague-se.» 
O SR. SARAIVA: – Tirou as conclusões. 
O Sr. Zacarias folga de render homenagem ao 

Visconde de Itajubá. Elle não é granha-francos, nem 
ganha-libras... 

O SR. SARAIVA: – Apoiado. 
 



Annaes do Senado                                                                      293 
 
O SR. ZACARIAS: – ...é um homem de bem na 

extensão da palavra. 
OS SRS. SARAIVA E CUNHA E FIGUEIREDO: 

– Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Por que razão, nesse 

enredo dos desgraçados vapores, ha de se envolver o 
nome de Itajubá como tendo culpa nos respectivos 
contratos ou na sua entrega? Não; o Visconde de 
Itajubá prestou um serviço relevante, fazendo o contrato 
conforme a commissão assentou que convinha, e 
mandou pagar quando esta declarou que estavam 
cumpridas as cláusulas do adittamento. Que tem Itajubá 
com esse negócio? Elle não precisa da defesa do nobre 
ex-ministro; bastam os documentos publicados. 

Mas, disse o nobre ex-ministro, em resposta aos 
apartes do nobre senador radical (temível neste ponto): 
– «Salgado, no attestado que mandou a Itajubá, 
declarou que o Javary tinha sido entregue na fórma do 
contrato de 5 de Abril»; S. Ex. respondeu: – «Foi 
engano de Salgado; vejam que a respeito do Solimões 
elle exprime-se diversamente.» 

Não ha diversidade nenhuma; a questão, em 
todo caso, deve decidir-se á vista do additamento, e 
este é expresso; o prêmio é devido pela entrega do 
navio e entrega do navio não quer dizer uma ligeira 
experiência, voltando outra vez o encourado aos 
estaleiros para acabamentos. 

Com relação ao Solimões, a phrase de Salgado 
é geral, mas com relação ao Javary, é muito positiva, 
declarando effectivamente entregue o navio conforme 
as cláusulas do contrato de 5 de Abril, modificativo do 
de 2 de Janeiro de 1874. 

A questão, portanto, ha de se decidir, não por 
lapso ou por excesso de penna de Salgado, mas pelo 
contrato, e este vedava que houvesse prêmio para a 
companhia, se, feita a experiência, não se verificasse a 
consummação da entrega, se não pudesse o official de 
marinha içar logo sua flâmula no vapor. O mais é 
sophisma, é abuso, e esse abuso e sophisma são da 
commissão. Do nobre ex-ministro não é, assegura o 
orador, porque ninguém faz a S. Ex. mais justiça do que 
elle. 

Sente o orador que o nobre ex-ministro, 
deixando, ao discorrer sobre os dous encouraçados, as 
questões principaes, tratasse somente de accusar o 
capitão de fragata que não é autor dos factos mais 
graves. Disse S. Ex. «Quero defender-me.» Mas S. Ex. 
não é accusado por ninguém. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Fui pelo Sr. Dantas 
na câmara dos deputados. 

O SR. ZACARIAS: – Ao menos no Senado S. 
Ex. não é accusado por ninguém como responsável 
directo por factos desta ordem, se bem que tenha a 
responsabilidade de ministro pela sua escolha e pelo 
modo por que tratava a commissão neste negócio. 

«Defendo-me do que disse o official». Mas, S. 
Ex. foi tão generoso com elle, não lhe carregando a 
mão, que podia muito bem não gastar tempo em 
defender-se do que disse esse official; seu crédito 

não soffria com as diffamações delle, se é que as ha. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – S. Ex. podia deixar que as 

águas do seu ribeiro e a luz do seu nome tivessem 
melhor applicação. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não me defenderia, 
se não fossem as accusações do Sr. Dantas. 

O SR. ZACARIAS: – Mas só devia responder ao 
que se disse no Senado. Assim, conclue que, com 
respeito aos dous encouraçados, houve faltas graves, 
as quaes não são do capitão de fragata. 

Agora o orador passa a tratar do Independência. 
E’ singular a insistência, com que o nobre ex-

ministro procura resguardar-se com a idéa do plano do 
seu comprovinciano, de 13 de Maio de 1868. Parecia 
ao orador já ter dito bastante para convencer que o 
plano de 1868 é absolutamente innocente, não teve 
parte alguma no que se fez relativamente á construcção 
do Independência. Mas o nobre ex-ministro voltou á 
carga, e, portanto, é preciso ainda mostrar que 
nenhuma relação havia entre o plano de 1868 e o navio 
que o nobre ex-ministro mandou fazer. 

O Senado sabe como se tratam reciprocamente 
os partidos no paiz; e, pois, é para causar admiração 
que um conservador, qual o nobre senador por Minas, 
procure agora defender o que fez com o que poderia 
fazer o membro de um gabinete liberal. E’ preciso cortar 
pela raiz esta escapatória. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vá por ahi. 
(Riso.) 

O SR. ZACARIAS: – No relatório de 1872, obra 
do Sr. Duarte de Azevedo, se lê o seguinte: 

No empenho de proporcionar os meios de 
desenvolver a nossa marinha de guerra, nem tenho 
deixado inactivo o pessoal da armada, como em outro 
logar expuz, nem me hei descuidado de reunir 
elementos para emprehender um plano de 
construcções com machinas mais aperfeiçoadas e mais 
conveniente artilharia.» 

Ao escrever este período, aquelle ex-ministro 
estava bem longe de considerar o plano de 1868 como 
documento digno de mencionar-se, quanto mais de 
seguir se. Vê-se que o ministro de 1872 emprehendia 
novo plano, plano mais elevado, mais conforme ás 
circumstancias. 

Agora veja-se a opinião do nobre ex-ministro, 
que succedeu ao Sr. Duarte de Azevedo. Considere o 
Senado que idéa fazia do Sr. Celso o seu 
comprovinciano o Sr. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

Eis as suas palavras: 
«O plano a que se refere o decreto de 13 de 

Maio de 1868, feitas às alterações dictadas pela 
experiência, é aproveitável em suas indicações, 
principalmente na parte relativa aos navios não 
encouraçados:» 

Na parte relativa a navios não encouraçados, o 
plano parecia digno de attenção ao nobre ex-ministro 
da marinha; sobre encouraçados não havia no plano 
nada que prestasse. Para nada, pois, serviram as idéas 
do Sr. Celso, quando o ministro conservador 
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que deu o grande vôo mandando encommendar aquelle 
tranca, que havia de prender os argentinos nos seus 
rios. 

Logo, o Sr. Ribeiro da Luz, fazendo as 
encommendas dos encouraçados, não teve em vista o 
plano do Sr. Celso. 

E’ uma cousa digna de ser notada. De 1872 a 
1874 nunca se fallou do Sr. Celso, nem do seu plano; 
porém em 1875, o nobre ex-ministro, tendo de noticiar 
ao parlamento o desastre do Independência, lembrou-
se então do Sr. Celso: ante não. Em verdade, quando, 
por fraqueza de esteiamento, o vapor Independência 
quebrou o espinhaço, foi que o nobre senador por 
Minas procurou, tendo aliás um coração tão bondoso (a 
expressão é do actual nobre ministro da marinha), 
desculpar o seu desacerto com o Sr. Celso e seu plano. 
Antes disso, esse plano só serviria para navios não 
encouraçados. 

Disse o nobre ex-ministro no relatório de 1875 
(lendo): 

«Já tinha sido reconhecida esta falta (a de um 
grande encouraçado) pelo decreto n. 4,182 de 13 de 
Maio de 1868, e a encommenda do encouraçado 
Independência veio preenchel-a, importando esse navio 
um melhoramento e mais uma segurança para a nossa 
marinha de guerra.» 

Se acaso não tivesse occorrido o sinistro, se a 
construcção dos três encouraçados fosse feliz, se o 
nobre ex-ministro, em seu tempo, visse na bahia de 
Guanabara os vapores e algum indiscreto liberal 
dissesse – a idéa é do Sr. Celso, – não faltaria quem 
respondesse – qual idéa do Sr. Celso! seu plano não 
tinha nada de aproveitável, ouvimos os profissionaes, 
estudamos a matéria, a resolução é toda nossa, nada 
tem com o plano do ministro da marinha de 3 de 
Agosto. Mas como a resolução falhou, o nobre ex-
ministro quiz um Cyrinêo, quiz desculpar-se, pediu 
auxilio ao comprovinciano. 

Depois, segundo a phrase do nobre ministro da 
marinha, um anno de demora em matéria de 
encouraçados, importa uma quasi eternidade. Se um 
anno de demora, nesta matéria, é tão inconveniente, 
como é que o plano de 1868 podia ser seguido pelo 
governo em 1872? Se, quanto ao encouraçado 
Independência, na phrase do nobre senador pela Bahia, 
relator philologo do parecer a respeito da proposta de 
força de mar, uma certa demora, qual a que tem havido, 
faz com que seja elle um navio atrazadissimo, e tanto 
que S. Ex. propõe ao governo que o venda, como é 
que, sem faltar aos seus deveres, esperou o governo 
desde 1868, para mandar em 1872 fazer um 
encouraçado do typo e do plano do Sr. Celso? 

Tal falta não commetteria o nobre ex-ministro, 
nem o seu antecessor o Sr. Duarte de Azevedo. S. Ex. 
fez estudar a matéria, ouviu profissionaes, como tinha 
ouvido o Sr. Celso, e resolveu por si, fundando-se em 
novos dados, que naquelle tempo não havia. Na 
Inglaterra, em quarenta e tantos navios, havia em 1872 
mais de 12 typos. Só ao Sr. Celso e aos profissionaes a 
quem elle ouviu é que estava reservado fazer um typo 
que servisse de modelo a seu successor em 1872? 
Não, isto é pueril. Defenda-se o nobre ex-ministro e á 
administração em que 

tomou parte desse acto, mas não procure desculpa no 
plano de 1868. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – O ministério da marinha de 

7 de Março foi deslisando-se sempre por um plano 
inclinado, que não podia deixar de produzir o resultado 
que teve. O primeiro pensamento do nobre ex-ministro 
foi enganar a República Argentina, preparar-se em 
segredo, antes que aquella república tomasse suas 
providências. S. Ex., porém, foi que iludio-se 
fatalmente; não ha segredo possível em taes 
circumstancias; antes de sahirem para Londres as 
instrucções do nobre ex-ministro, seu pensamento era 
conhecido no paiz e por conseguinte no paiz vizinho. 

O nobre ex-ministro quiz enganar a República 
Argentina, mas não enganou; quiz enganar o Brasil e 
até certo ponto enganou-o, porque o governo daquella 
época era adversário da República Argentina, e 
adversário desta nação, rebanho de carneiros, que só 
tem que dar a lã e nada tem que ver nos conselhos 
nacionaes. Foi por isso que o governo, em 1872, 
projectou fazer a encommenda de um inimitável vapore 
ulteriormente de dous monitores sem dar contas á 
nação; e conseguiu illudil-a a até certo ponto, 
marchando, porém, sempre na senda da illegalidade. 

Apenas feitas as encommendas, o nobre ex-
ministro abriu, em Novembro de 1872, créditos 
extraordinários, na importância de 3 a 4,000:000$; mas 
os abriu encapotadamente; eram para arsenaes e força 
naval. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nunca disse 
para que. 

O SR. ZACARIAS: – Nunca disse. 
Ora, o orador sustenta que estes créditos 

extraordinários foram illegaes, porque a lei, a que se 
soccorreu o nobre ex-ministro, não autorizava a 
abertura delles; a lei de 1850 é muito clara, como logo 
ver-se-ha de suas disposições a este respeito. 

Não estava prevista, mas podia tel-o sido no 
orçamento de 1871, que foi o que regia em 1872, a 
encommenda desse grande encouraçado, se o governo 
cuidasse em tempo e não precipitadamente dessa 
supposta necessidade. A lei de 1850 no art. 4º § 3º diz 
o seguinte (lendo): 

Nas mesmas circumstancias e com as mesmas 
formalidades dos créditos supplementares, de que trata 
o paragrapho antecedente, poderá o governo abrir 
créditos extraordinários para occorrer a serviços 
urgentes e extraordinários não comprehendidos na lei 
do orçamento por não poderem ser previstos por ella.» 

De duas uma: ou o serviço póde ser previsto ou 
não. Se póde prever-se na lei do orçamento e não 
previu-se, como succedeu em 1872, pois que as 
divergências com o República Argentina eram 
manifestas desde logo depois da cessação da guerra 
do Paraguay, é illegal a abertura de créditos 
extraordinários, salvo o bill de indemnidade. Se não 
póde prever-se o serviço no orçamento e é urgente, 
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então e só em tal caso a lei autoriza a abertura de 
créditos extraordinários. 

Tendo-se incendiado ha poucos annos uma 
parte da alfândega do Rio de Janeiro, o que fez o 
Visconde de Itaborahy, então ministro da fazenda? 
Abriu um crédito extraordinário para aquella despeza, 
porque não estava, nem podia estar prevista. Era 
urgente, e por isso aquelle ministro abriu um crédito 
extraordinário para tão indispensável reparação. 

O ministério de 7 de Março, porém, abriu, em 
1872, um crédito, abriu outro em 1873, e assim por 
diante e ainda agora o 25 de Junho com toda a 
franqueza diz que precisa de crédito para o mesmo 
serviço. Eis ahi, sempre créditos extraordinários 
successivamente abertos para os encouraçados, sem 
nunca declarar-se ao parlamento qual é precisamente o 
serviço a que se tem applicado tão avultadas sommas, 
sem jamais contemplar-se o serviço na lei do 
orçamento. 

O orador quer admittir que o governo não 
pudesse prever, em 1872, essa despeza, comquanto 
em rigor não se deve admittir esta supposição, porque, 
quando o nobre ex-ministro tomou conta da pasta, a 
suspeita do rompimento da República Argentina com o 
Brasil era já acolhida pela situação política. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem dúvida. 
O SR. ZACARIAS: – Logo, o primeiro dever do 

ministro que tinha o desígnio de encommendar os 
encouraçados, era dirigir-se á câmara com uma 
proposta, pedindo um crédito especial é adequado ao 
seu projecto de encommendar grandes encouraçados. 

Dissolvia-se a câmara, como dissolveu-se em 22 
de Maio, mas ficava consignada a idéa do ministro e na 
próxima reunião das câmaras, que foi logo em Janeiro 
do anno seguinte, o governo occupava-se da sua 
proposta adiada, e discutia-se o negócio. Mas não, o 
ministro abriu crédito em 1872, dahi por diante abriu 
mais créditos, sem contemplar o serviço nos 
orçamentos subseqüentes, sem proferir palavra a 
respeito dos encouraçados Independência, Javary e 
Solimões. Isto é proceder clandestinamente, não é leal. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem disseram a 
palavra – construcção. 

O SR. ZACARIAS: – Nunca se fallou nisto. Tal 
elasticidade não se póde dar á abertura de créditos 
extraordinários. Se acaso o ministro, entendendo mal, 
como entendeu, nessa occasião julgasse que era 
urgente mandar fazer os encouraçados, procedesse 
embora assim, mas quando se reunissem as câmaras 
dissesse: «encommendamos grandes navios, porque 
receávamos guerra da República Argentina contra nós, 
mas agora queremos legalizar o que fizemos, 
precisamos de tantos mil contos para encouraçados.» 

O governo só pode abrir crédito extraordinário na 
forma da lei de 1850, quando o serviço é urgente, e não 
está previsto no orçamento por não ter sido possível ser 
por elle previsto. Mas o serviço 

aqui não tem sido previsto no orçamento, podendo 
bellamente sêl-o. 

Mas, o governo de 7 de Março não respeitou a lei 
de 1850, foi abrindo créditos, sem nunca dizer 
precisamente ao corpo legislativo para que eram. O 
único que foi franco, foi o actual Sr. ministro da 
marinha. Também não tinha já outro remédio, e ainda 
assim o que diz no relatório, é que precisa mais 
dinheiro para o interminável Independência. 

Ponderou hontem, o nobre ministro, que havia 
um precedente em seu abono e é o do decreto de 1º de 
Abril de 1865, por meio do qual o ministro de marinha 
de então, o Sr. Pinto Lima, abriu um crédito de avultada 
quantia para encommendar vapores. Mas este 
precedente não póde ser allegado pelo honrado 
senador pela província de Minas, porque o Brasil 
achava-se em guerra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem dúvida. 
O SR. ZACARIAS: – E diz a lei de 1850, art. 4º § 

4º: «Se porém, estiver reunido o corpo legislativo, não 
poderá o governo abrir os créditos referidos, nem 
autorizar a despeza sem que os casos extraordinários, 
como sejam: epidemia ou outra qualquer calamidade 
pública; sedição, insurreição, rebellião e outras desta 
natureza, em que o governo poderá previamente 
autorizar a despeza, dando immediamente conta ao 
poder legislativo.» 

Se havia guerra, que é um caso exceptuado na 
lei de 1850, abrio-se legalmente um crédito 
extraordinário e muito regularmente approvado pelas 
câmaras. 

Mas os créditos do nobre ex-ministro não estão 
nestas circumstancias. Inventou o serviço, allegando 
receio da República Argentina, procedeu como se a 
guerra fosse real, e abriu os cofres para fazer estrago, 
que todos sentem hoje, de tantos milhares de contos, e 
diz: «Não preciso de bill de indemnidade, porque 
procedi conforme a lei!» Não; exorbitou da disposição 
expressa da lei, como o orador já demonstrou. 

Disse depois o nobre ex-ministro: «Os créditos 
forão approvados pelas câmaras» que significa neste 
caso a approvação dos créditos? Significa apenas que 
a nação, embora reconhecesse que o ministro abusou, 
que fel-a incorrer em despeza avultadissima e sem 
nenhum motivo, devia, por honra sua, mandar 
satisfazer as despezas. Feitas as encommendas na 
Europa, e celebrados os respectivos contratos, não 
havia outros remédio senão pagar. Mas a approvação 
do pagamento, não quer dizer que ficasse santificado o 
ministro. 

E o nobre ex-ministro não póde achar razão 
nesta sua theoria quando, apezar da absolvição do 
capitão de fragata Marques Guimarães, discorreu 
largamente no sentido de pol-o em posição desairosa. 
Logo, não obstante a approvação dos créditos, cabe 
sempre o exame e a censura do procedimento do ex-
ministro. E se para não incorrer na pecha de 
malevolência ou de maldade, de que fallou o nobre 
ministro da marinha em um de seus discursos, 
quizessem os senadores guiar-se só pelo coração, 
poupando o nobre ex-ministro, davam um signal de 
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fraqueza, mas não cumpriam o seu dever. Agora que o 
Senado conhece a história do Independência e dos 
outros encouraçados, é occasião do parlamento não 
deixar passar sem censura o ministro autor de tão 
notável abuso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem dúvida. 
O Sr. Zacarias ha de stygmatizar, portanto, 

aquelles que o merecerem e o nobre ex-ministro da 
marinha merece muita censura. O orador, apezar de 
amigo, não póde deixar de estygmatisar o seu 
procedimento. 

Assim vae o orador desfiando a série de 
desacertos do nobre ex-ministro e dos seus prepostos, 
donde resultou a perda que todos deploram. 

Mandou S. Ex. fazer o contrato do 
Independência. Apresentaram-se propostas e foi 
preferida a casa Dudgeon. Porque motivo? que razão 
havia para ser preferida a casa Dudgeon? que gráo 
occupava esta casa na ordem dos constructores de 
Londres? Não estava nem em primeiro, nem segundo, 
nem em terceiro logar, estava dahi para baixo. Havia 
na grande capital da Grã-Bretanha constructores de 
crédito inabalável. Foram chamados e pediram mais 
alguma cousa que Dudgeon. Quem encommenda um 
vapor desta ordem e tem muita pressa na sua 
conclusão, não pode olhar a migalhas. Devia receber a 
proposta mais alta, se mais alta fosse a confiança que 
inspirasse o proponente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – 40 mil libras de 
differença. 

O SR. ZACARIAS: – Que são 40 mil libras? 
Quantas dezenas de milhares mais de libras... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eh!... 
O SR. ZACARIAS: – ...não se tem perdido pela 

imprudência de confiar aquella grande encommenda... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A um barateiro. 
O SR. ZACARIAS: – ...a uma casa barateira? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A um belchior 

de construcção. 
O SR. ZACARIAS: – O nobre ministro da 

marinha disse na câmara, que quem vae comprar 
esponjas acha-as de todos os preços; mas o orador 
está que S. Ex. quando for compral-as, ha de escolher 
as de maior preço, porque as mais finas são as 
próprias para alizar a pelle de um ministro (riso); está 
certo que compra-as pelo maximo, porque antes não 
ter esponjas do que ir compral-as para arranhar, ou 
esponjas, como diz S. Ex., de limpar soalhos. 

Ora, o ministro que queria encommendar o 
primeiro vapor da América do Sul, senão do mundo, 
devia perguntar qual o estabelecimento mais 
acreditado; e por este mandar fazel-o. A somma de 
40,000 libras de mais que a importância de propostas 
de menos crédito, não era quantia que fizesse com que 
se preferisse o mais barato. 

Portanto, foi uma especulação façanha. 
Quizeram entender-se com um constructor de pouco 
crédito, cujos recursos eram precisamente as 
prestações de 

governo do Brasil. O grande vício de todo o 
procedimento do ex-ministro, depois de resolver 
mandar construir o Independência, foi esse, foi confiar 
a construcção á casa Dudgeon, repellindo grandes 
casas para tratar com uma pequena, pela differença de 
algumas mil libras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Regeitou uma 
grande casa, que fazia a obra por menos. 

O Sr. Zacarias, entende que se deve averiguar 
se a confiança, depositada nessa casa, proveio desta 
ou daquella pessoa; se foi só da commissão, se 
também de algum diplomata. Não se refere ao Sr. 
Barão do Penedo, contra o qual diria o que lhe 
occorresse, como já o tem feito, se, neste ponto, 
tivesse elle alguma parte. Refere-se a quem em certo 
tempo, deu 14,000 £ ao Sr. conde d’Aquilla, e que, nas 
contas que está dando á secretaria de estrangeiros, 
acha-se bem atrazado, segundo consta; mas fosse elle 
ou não quem opinou que se désse preferência á casa 
Dudgeon, a commissão foi quem a preferiu, allegando 
razões fúteis que deviam ser muito mal consideradas 
em Londres, onde o governo tem o costume de não 
preferir as propostas mais baratas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Allegou-se até 
que a proposta de Dudgeon era mais barata, sem o 
ser. 

O SR. ZACARIAS: – Era isso motivo de 
desconfiança... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mais que 
desconfiança. 

O SR. ZACARIAS: – Inspira mais que 
desconfiança dizer-se ao governo que se deu 
preferência por ser a proposta do Dudgeon mais 
barata, quando outra casa havia, mui respeitável, que 
offerecia-se a fazer a obra por igual se não menor 
preço. 

O Senado sabe que o orador não póde 
argumentar com a proficiência do nobre senador por 
Goyaz, porque das nuvens recebeu um livro que conta 
essa história. O orador não teve este livro... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou mandar 
reimprimil-o. 

O Sr. Zacarias pede que, neste caso, o 
considere assignante, gratuito, está entendido. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. 
O SR. ZACARIAS: – Mas esse livro não poderá 

servir mais ao orador para a presente discussão. O que 
é certo é que se considerou a proposta Dudgeon a 
mais barata de todas; mas, pelo que se sabe, o orador 
entende que se devia repellil-a, seguindo o estylo 
inglez, e dar a construcção á outra casa de mais 
confiança... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de 
continuar ainda a ler o livro. 

O SR. ZACARIAS: – Bem; está feita a escolha 
do constructor, e o nobre ex-ministro da marinha vae 
sempre se precipitando. Aceitou a casa Dudgeon, essa 
casa que não competia com as grandes casas de 
contrucção de Londres; mas, porque motivo a 
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fiscalização foi confiada exclusivamente á commissão 
mixta dos três, Level, Braconnot e Salgado?... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E de Argollo; 
Salgado entrou anno e meio depois. 

O SR. ZACARIAS: – ...porque ficaram só esses 
três fiscalizando, e não teve parte na fiscalização o Sr. 
Reed? O Senado tem ouvido várias vezes dizer-se que 
Reed é o autor dos riscos do Independência. Logo; 
devia elle ter sido convidado para fiscalizar a obra... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Offereceu-se 
para isso e não aceitaram. 

O SR. ZACARIAS: – Offereceu-se, mas não foi 
aceito o seu offerecimento por economia. Eis uma 
economia deplorável! O orador quizera fazer a somma 
do que ganhavão os três membros da commissão, 
para saber se o computo era menor do que se poderia 
dar á Reed; estou persuadido de que não. Mas fosse 
qual fosse a differença, era imprescindível a 
fiscalização de Reed; porque elle fôra o autor dos 
riscos. Quem pediu a Reed esses riscos? Não sabe se 
alguma cousa diz a este respeito o libro sybillino que 
possue o nobre senador por Goyaz. Quem foi que 
encommendou o risco? 

O orador ignora; o que sabe ao que se diz, é 
que um viajante illustre, tendo entrevista com Reed, 
dissera: «Convém ao meu paiz um vapor desse typo; 
faça os riscos.» 

Entretanto, o orador não se firma nessa 
tradição, mas o certo é que, á pedido deste ou 
daquelle; em virtude de recommendação de quem quer 
que fosse Reed fez os riscos; era elle, pois, o fiscal 
nato daquella grande obra. Foi, porém, arredado 
intencionalmente; dizia-se que a commissão brasileira 
era apta para fiscalizar. Mas, a isto objecta-se e com 
fundamento. 

«Se era apta para fiscalizar, porque não foi apta 
para fazer o risco?» Se tiveram de recorrer ao 
constructor inglez, de reputação européa, se foi elle 
quem deu o risco, como excluil-o do fiscalizar a 
execução do seu plano? Isto não se explica, é um 
mysterio para o orador. O nobre ex-ministro approvou 
semelhante procedimento, porque é dotado de 
patriotismo; queria sorprender a nação com um vapor, 
cujo risco não fôra de nacionaes, mas cuja fiscalização 
fosse puramente de nacionaes, e, pois, excluiu de 
fiscalizar, o mais habilitado pelo lado da sciencia, pelo 
lado do amor próprio, o mais interessado em que os 
riscos vingassem: o autor delles. 

Não ha motivo que justifique tal repulsa. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E depois de 

ter-se aceitado. 
O SR. ZACARIAS: – Foi repellido para poupar 

dinheiro; pois alguém tem direito ao serviço de outrem 
gratuitamente em paiz algum, quanto mais na 
Inglaterra, onde o tempo é dinheiro, onde não se 
presta serviço senão mediante paga? Como se 
contava que aquelle grande constructor fiscalizasse 
sem pagar-se-Ihe o trabalho? Devia-se-Ihe pagar, e 
pagar-se até com generosidade, se fosse preciso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E essa 
despesa era reproductiva, sem dúvida. 

O Sr. Zacarias irá sempre repetindo ao seu 
nobre amigo ex-ministro da marinha, que o seu 
procedimento em relação a todos esses encouraçados, 
é uma série de infortúnios, uns apóz outros, e todos 
nascidos da sua falta de precisão; a mais commum, a 
mais ordinária. 

Chegou, emfim, o dia do lançamento, e começa 
a Providência a punir o delinqüente. O encouraçado 
Independência quebrou o espinhaço. 

Descobriu-se então o equivoco do seguro de 
que fallou o nobre senador por Goyaz e que o orador 
deixa por isso de desenvolver. Vio-se que não tinha 
havido seguro total em favor do governo brasileiro, que 
tinha havido sómente em favor do governo seguro 
contra fogo, mas não contra o risco mais de temer-se, 
o do lançamento. O constructor, que não tinha muita 
confiança no seu esteiamento, havia feito um seguro 
contra o risco de lançamento em seu favor. Fácil era 
prever que o risco, a que se expunha o Independência 
era um mergulho no Tamisa, que era preciso um 
seguro antes contra água do que contra fogo; mas por 
parte do governo brasileiro cuidou-se mais do risco 
menos provável do que do muito provável e segurou-
se o navio somente contra incêndio. 

Eis agora a época dos remendos. O nobre ex-
ministro, que ficou muito afflicto com o desastre, 
chegou a conceber a esperança de que a casa 
Dudgeon pudesse reconstruir ou fazer de novo o infeliz 
Independência pela somma do seguro; mas a 
Providência Divina, que, embora tarde, pune sempre, 
veio castigar menos o nobre ex-ministro do que a 
situação de que fazia parte, porque, na verdade, tinha 
esta aberrado muito da razão e da justiça: no último 
período de sua administração ou quando S. Ex. já 
estava fóra do governo, a casa. Dudgeon quebra, 
ficando assim pela pratica demonstrado o 
procedimento errôneo do governo; nem podia deixar 
de chegar-se a esse resultado; quebrou afinal o 
constructor, quebrado estava já o encouraçado. 

Passa o orador á phase, em que apparece o 
digno ministro, membro do gabinete 25 de Junho. O 
orador já assignalou aqui a differença que encontra 
entre o gabinete de 7 de Março e o de 25 de Junho. 
Este, com relação ao Independência procedeu bem, 
em face das circumstancias originadas dos descuidos 
do seu antecessor. 

A commissão brasileira estava desacreditada; a 
casa de sua escolha quebrada e, neste extremo, um 
diplomata, o honrado Barão de Penedo, foi invocado 
pelo governo brasileiro para vir em seu auxílio naquelle 
desastre intervindo com a sua direcção. 

O honrado ministro da marinha, no seu. 
relatório, fl. 36 a 39, conta essa história muito 
lucidamente. Elle expõe que, tendo quebrado a casa 
Dudgon, foi preciso recorrer a quem acabasse aquella 
obra, e que, depois de consultas, o governo entregou-
se ao Barão de Penedo, dizendo-lhe que fizesse uma 
combinação, em virtude da qual teria Reed uma 
somma em remuneração de seu serviço 
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na fiscalização da obra do Independência; seria 
confiada a Samuda & Brothers a reconstrucção do 
encouraçado e dirigida por um official de marinha, o Sr. 
capitão de mar e guerra Silveira da Motta, no que toca 
á artilharia. 

Acabou-se por onde se devia começar; 
entregou-se a Reed, autor dos riscos, a fiscalização da 
obra do encouraçado, incumbio-se da construcção a 
casa do Samuda & Brothers, firma de primeira ordem, 
e foi um official de marinha incumbido de fiscalizar... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle não é 
fiscal da construcção. 

O SR. ZACARIAS: – ...que diz respeito á 
artiIharia, segundo vê-se do relatório. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi só 
incumbido da artilharia. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem: quando o 
governo mandou em 1852 um official de marinha á 
Europa, não foi para dar regras na construcção; 
depositava-se confiança em um bom constructor. 

Acabou-se, diz o orador, por onde se devia 
começar; e não era possível que o governo actual 
fizesse outra cousa. Era obrigado, por honra do paiz, a 
cuidar seriamente do Independência; devia, a todo 
transe, trazel-o para aqui, salvo se a Turquia ou a 
Rússia o quizesse comprar. E' como acabam as obras 
mal principiadas... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Remendando-
se. 

O SR. ZACARIAS: – Remendando poderiam ter 
feito a obra de melhor maneira, mas encommendaram-
na a um constructor de ordem secundaria e no fim 
sahiram os concertos tão caros. 

O orador já disse e ora repete que o ministério 
25 de Junho fez o que devia, não tinha outro recurso, 
não podia fazer senão isso. E' elle responsável pela 
somma que se der a Reed? é responsável pela 
intervenção do Barão de Penedo? Não; tudo isto é 
consequência da marcha errônea seguida pelo nobre 
ex-ministro, o honrado senador por Minas, o Sr. 
Ribeiro da Luz. 

O orador passa a tratar de ministro actual sobre 
outros assumptos. Já lhe deu uma prova de que não é 
malevolo nem maldoso, fazendo-lhe justiça na questão 
do Independência, na qual entendo que o governo 
procedeu muito regularmente. 

A questão do orador com o nobre ministro agora 
não é de Independência, de Javary nem de Solimões: 
é interna. 

O honrado ministro collocou-se em uma attitude 
muito falsa perante as duas commissões de marinha e 
guerra, da câmara e do Senado, porque aceitou lá um 
additivo, que aqui de certo modo repudiou. 

Perguntará o orador a S. Ex.: Quando pensou 
bem: aceitando lá o additivo ou repellindo-o aqui? 

E' inexacto que a pergunta do orador 
encerrasse alguma malícia, e todavia o nobre ministro 
não respondeu a ella. O que disse S. Ex.? Que na 
câmara admittio o artigo, porque pediram-lh’o, por que 
a commissão queria inserir muitas outras disposições 
na proposta, e contendo o artigo uma idéa 

que estava em seu relatório, ponderou-lhes S. Ex. que 
se contentassem com esse artigo e o aceitou. Mas por 
que a recusou S. Ex. aqui? Que differença ha de uma 
câmara á outra? O que um ministro julga conveniente 
lá, deve julgar também aqui. A posição, pois, do nobre 
ministro é delicada e della não se póde sahir 
airosamente, porque S. Ex. tem de dar á câmara as 
razões por que concordou aqui na separação do 
additivo, quando seus amigos lhe perguntarem como 
consentiu nessa mutilação sem uma palavra de 
defesa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' o que faz a 
bondade. 

O Sr. Zacarias, continuando, diz que, se os 
amigos do nobre ministro na outra câmara se derem 
por offendidos, estão no seu direito. «Por que razão, 
dirão elles, foi V. Ex. expor á repulsão do Senado, e 
desde logo no seio na commissão, uma idéa que aqui 
abraçou? A vossa maioria do Senado, é o que dahi se 
infere, não tem a coherencia, a força da da câmara.» 

Entretanto a maioria do Senado é conservadora; 
mas é que com effeito a commissão de marinha e 
guerra apresentou um aspecto digno de apreciar-se. 
Um de seus membros, que é lobo de mar, entregou-se 
a estudos comparativos, disse que não batia o 
ministro, mas fez comparações que o batiam; outro 
deu-se ao estudo da philologia, tratou de linguagem, 
de pureza dos termos, do adequado das palavras, 
entregando-se, portanto, a essa ordem de estudos, 
sem reparar que o seu amigo, o Sr. ministro da 
marinha, de quem era órgão nesta casa, tinha de dar 
cópia de si na câmara, e no entanto apparecerá lá 
muito mal com o projecto mutilado: e, quando o orador 
pensava que as alfinetadas philologicas e 
comparativas eram as únicas, por um aparte que deu o 
orador ao nobre senador pela província da Bahia, outro 
membro da commissão, qualificando-o de soldado da 
velha guarda, eil-o patenteando no seio da commissão 
uma discórdia muito grande. 

Primeiramente, disse que a obscuridade 
allegada era um pretexto, porque com esta tinham sido 
formuladas todas as propostas, ha 40 annos, sem 
nunca dahi resultar o menor mal. E tem razão nesta 
parte. Porém S. Ex. foi adiante, porque, soldado da 
velha guarda, só não quiz dizer uma razão da 
discordância que elle sabia, mas occultou, o que induz 
o orador a fazer mil conjecturas sobre essa razão. 

Disse o nobre senador pela Bahia, 
prosseguindo, que tinha uma série de emendas 
restrictivas. Por exemplo, entendia que, desde que se 
faz um córte no corpo de imperiaes marinheiros, as 
companhias que são viveiros donde sahem praças 
para esse corpo, deviam sofrer também uma certa 
reducção. 

S. Ex. dirigio-se ao Sr. ministro e fez-Ihe 
observar que parecia indispensável essa reducção 
pelos motivos que expoz, mas recebeu uma repulsa. 

(Aqui nota o orador que o Sr. Visconde de 
Muritiba o não ouve, mas responderá depois de ler o 
discurso). Foi repellido, porém, o honrado senador pelo 
nobre ministro, dizendo este que não aceitava 
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aquellas reducções, porque perturbavam a 
administração. 

O orador deseja que se explique como é que se 
perturbava com as reducções a administração. Se as 
companhias, diminuindo-se, punham-se de acordo 
com os córtes dados nos corpos, qual a perturbação 
que dahi poderia resultar? Haveria até harmonia (e o 
nobre senador pela Bahia, relator da commissão de 
marinha e guerra, gosta desta palavra – harmonia –). 
Entretanto disse o nobre ministro ao Sr. Visconde de 
Muritiba que isto perturbava a marcha da 
administração. O orador vae aventurar, por exemplo, 
uma perturbação. Em Santa Catharina ha duas 
companhias... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Uma 
companhia dividida em duas secções. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem, duas secções, 
uma na capital o outra na Laguna. Ora, reduzil-as a 
uma será estabelecer uma perturbação na 
administração? Só se é porque uma está na capital, 
porque é capital, e a outra está na Laguna, porque dá 
o seu nome ao illustre barão, membro da commissão 
de marinha e guerra. 

Como o nobre senador pela Bahia não se 
explicou, o orador prossegue nas suas conjecturas. 

Ha uma companhia na Bahia, outra em 
Alagôas... 

O SR. SARAIVA: – Outra em Sergipe. 
O SR. ZACARIAS: – Diz o nobre senador. – 

Reduzam-se essas companhias, haja uma só – 
naturalmente na sua província; mas é que os 
deputados de Sergipe não o tolerariam, e isto 
perturbava o socego da administração. O orador pensa 
que a perturbação que ameaçava a administração era 
esta. Daqui tira-se a conclusão de que não se podem 
esperar economias sérias, reducções efficazes, porque 
a paz da igreja d'Elvas está dependente destes 
pequenos arranjos. 

O SR. SARAIVA: – Neste ponto o Sr. Visconde 
de Muritiba está no bom caminho. 

O SR. ZACARIAS: – Está, mas foi repellido 
pelo ministro e pela maioria da commissão. 

Se acaso o orador, aventurando estas 
proposições, allude a alguém que se incommode, a 
culpa é do nobre Visconde de Muritiba, porque disse 
que sabia a razão por que foi repellido, mas que não a 
manifestaria; dahi as conjecturas do orador. Quem 
sabe se o Sr. Barão da Laguna não vota pelas 
reducções, apregoadas pelo Sr. Visconde de Muritiba, 
e se usão quer que em Santa Catharina haja só uma 
secção? 

O orador viu hontem o nobre Visconde de 
Muritiba em seus bellos dias explicando com 
enthusiasmo os – porquês – da qualificação, que 
acertou, de soldado da velha guarda! Louva muito o 
orador as declarações do nobre senador, e não diria 
uma só palavra a este respeito, se não lhe parecesse 
haver nellas um remoque, que vae ferir a um amigo 
que tem assento na outra câmara. 

S. Ex. é da guarda velha, porque não se 
envergonha de ser monarchista, porque segue a 
religião do Crucificado, que a religião de seus paes e é 
a 

de seus filhos, porque quer manter a ordem associada 
á liberdade, porque quer conservar o sistema 
monarchico na sua maior pureza... Mas o orador não 
comprehendeu bem certas expressões do nobre 
visconde, S. Ex. é sectario da monarchia pura: em que 
sentido? 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Constitucional 
representativa: elle o disse. 

O Sr. Zacarias observa que no systema 
constitucional representativo, permanecendo em 
apparencia as disposições constitucionaes, póde o 
governo tomar tal direcção, que todo esse apparato 
seja nominal. 

O espírito e a letra da lei fundamental do 
Império fallam de monarchia constitucional, 
subentendendo-se que a opinião pública tem direito de 
influir poderosamente na direcção dos negócios 
públicos e na opportunidade das mudanças de 
gabinetes. Se é isto o que quer S. Ex., é o que querem 
os liberaes, é o que quer o Sr. Martinho Campos. 
Neste sentido são todos conservadores e liberaes, 
monarchistas, monarchistas da velha guarda, como é o 
nobre senador. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O Sr. Zacarias declara, porém, que nem elle, 

nem os seus correligionários são monarchistas para 
tolerar a subversão do systema representativo á 
medida da vontade de quem quer que seja. 

Por isso não póde aceitar o que disse o nobre 
ministro da fazenda na outra câmara, quando 
asseverou que um rei creou esta nação e outro a 
mantém. Não; isto é falso perante o só monumento do 
Fico, a que o nobre ministro da fazenda ligou a 
máxima importância, e uma demonstração de que 
anteriormente ao Fico avultava já à vontade de um 
povo, a que o Fico accedeu. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Então havia 
tendência para divisão do Brasil. 

O Sr. Zacarias responde que essa é outra 
questão: em tempo tratará della. São duas cousas 
distinctas: a nacionalidade e a fórma de seu governo. 
Não foi um rei que creou a nacionalidade, nem podia 
creal-a. Antes de proferir o Fico, sabe-se que o 
príncipe mostrou-se, ao menos na apparencia, 
disposto a obedecer ao decreto das cartas 
portuguezas, que o que o chamava a Portugal; mas S. 
Paulo, de Minas e daqui fizeram-se-lhe representações 
enérgicas e patrióticas nas quaes se declarava que, se 
elle partisse, seguir-se-ia a independência e ficaria 
mutilado o reino de Portugal. Foi isso dito com toda a 
franqueza daquelles tempos, ainda não eivados do 
espírito de adulação. Foi nessa conjunctura que o 
príncipe disse: Fico, isto e, concordo com a vontade do 
Brasil, que, aliás, declara-se nação independente. 
Logo não foi elle quem creou a nacionalidade, foi a 
nacionalidade brasileira quem lhe impoz a vontade. 

Chega o tempo, diz o orador, em que as 
colônias tinham de tornar-se independentes. Foi 
porventura um rei quem creou a nacionalidade dos 
Estados Unidos, foi algum rei quem creou a das 
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outras repúblicas da América? Não; os acontecimentos 
da Europa actuaram com toda sua força, e realizou-se 
o que não podia deixar de acontecer. Ao Brasil tinha 
chegado a vez; ainda que não houvesse um príncipe 
que ficasse, tornar-se-ia independente, constituindo-se 
uma nacionalidade. 

O orador ha de convidar ao nobre ministro da 
fazenda para ler a história portugueza imparcial. Lá se 
escreve que quem creou a nacionalidade brasileira foi 
à realeza. Mas em que sentido? E’ que ella tinha 
accumulado tantos erros, tantos e tantos abusos, que 
tudo isso accelerou a emancipação do Brasil. 

Se é nesse sentido que, na opinião do nobre 
ministro da fazenda, a realeza creou a nacionalidade 
brasileira, o orador a aceita; mas dizer-se que a 
realeza, de motu próprio e por sua alta recreação, fez, 
creou esta nacionalidade, como o nobre ex-ministro da 
marinha mandou fazer o Independência, é cousa que 
não se póde admittir. Chegara a época de ser o Brasil 
uma nação, se já não era uma nação, desde que os 
seus portos se abriram ao commercio do mundo. 
Quanto á fórma de governo, sabem todos que, se 
acaso o príncipe não dissesse fico, o Brasil seria 
república, como o foram os Estados-Unidos, Buenos-
Ayres e os outros paizes da América. Haveria em todo 
caso a nacionalidade, embora a fórma de governo 
fosse outra. Tivemos, porém, a grande fortuna de ficar 
o príncipe, fortuna que não tiveram os Estados-Unidos 
e as outras repúblicas da América; elle ficou e 
manteve-se esta fórma de governo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Teríamos uma 
confederação de repúblicas. 

O Sr. Zacarias diz que isto poderia acontecer, 
como tem acontecido nos paizes a que se tem referido, 
até com grande effusão de sangue. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E poderia não 
acontecer. 

O SR. ZACARIAS: – E poderia não acontecer, 
como não aconteceu nos Estados-Unidos, onde só em 
extraordinárias circumstancias se tem perturbado a 
ordem. Mas em todo o caso a nacionalidade 
sobreviveria as dissenções. Agora vê o nobre senador 
que o orador, salva a obscuridade de algum dos 
motivos que allegou S. Ex. para confessar que e da 
velha guarda e o seu remo que intempestivo, acha que 
S. Ex. disse a verdade.O nobre senador é pela religião 
do Crucificado, que a fórma de governo que todos no 
Brasil juram guardar. O programma do nobre senador 
da Bahia interpretado, como o orador o interpreta, 
póde ser aceito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não o 
aceito. 

O Sr. Zacarias, pensa que o nobre visconde 
quer a monarchia constitucional sem abuso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu também a 
quero. 

O Sr. Zacarias pondera que o nobre senador 
por Goyaz é radical... E o orador acha que a tendência 
das cousas é esta: todos hão de ir para o radicalismo, 
porque com lisonjas nada se consegue. 

Se a realeza não creou a nacionalidade, também não a 
poderá manter, se não tiver muito tento. 

O SR. SARAIVA: – O radicalismo do Sr. Silveira 
da Motta approxima-se do constitucionalismo dos 
antigos conservadores. 

O Sr. Zacarias prossegue no que tem a dizer ao 
nobre ministro. 

Declarou S. Ex. na câmara que era inexorável, 
se bem que de índole bondosa. O orador contestou 
essa inesperada explicação, que o nobre ministro deu 
de seu caracter, e contestou com documentos em 
mão. Bom será S. Ex., inexorável não. Nem com isto 
fez o orador uma offensa ao nobre ministro; mas eil-o 
que, fazendo um remoque, diz: «Antes quero ser 
bondoso do que malévolo ou maldoso.» 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não foi 
remoque: 

O SR. ZACARIAS: – Perdoa-me: então S. Ex. 
não avaliou o que bem disse 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sou 
obrigado a dar este aparte para que o nobre senador 
não falle baseando-se em uma supposição inexacta. 

O SR. ZACARIAS: – Pois bem; S. Ex. disse 
sem remoque, que antes queria ser bondoso do que 
malévolo ou maldoso. 

Ora, quem podia dizer que o nobre ministro 
deixe de ser bondoso para ser maldoso ou malévolo? 
Era passar de um vício para outro vício maior. Ha vício 
quando á bondade degenera em excesso, quando com 
razão chama-se a um homem – passa-culpas; mas 
inventar crimes, ser rigoroso além dos limites, isto é 
ser maldoso ou malévolo,e é um vício ainda mais 
condemnavel. 

Não pretende o orador corrigir o caracter do 
nobre ministro, que, está visto, não é nenhuma 
criança, e já agora ha de morrer como Deus o fez; mas 
inverter S. Ex. a questão e dizer: «Eu antes quero ser 
bondoso do que maldoso», não é admissível. O que o 
orador queria era que o nobre ministro, embora se 
contrafizesse, fosse severo; e o nobre ministro é um 
passa-culpas, como o orador vae mostrar. Será bom, 
não é malévolo, não é maldoso; mas é passa-culpas. 

No que toca á Ponte d’Aréa, qual foi à 
observação emittida pelo orador? Disse que foi a 
companhia quem provocou o nobre ministro a mandar 
fazer a canhoneira Príncipe do Grão Pará, 
offerecendo-se a receber em conta as madeiras que se 
estavam esperdiçando e perdendo; e depois perguntou 
mais o orador se pretendia o presidente da companhia 
encontrar a importância proveniente dessa constucção 
com o que deve das cambiaes: O nobre ministro fallou 
com uma simplicidade angelica. A argüição era grave: 
o nobre ministro foi interrogado sobre a conveniência 
de uma construcção feita com madeiras que estava 
apodrecendo; essas madeiras tinham de aproveitar-se 
por lembrança de um emprezario; esse emprezario foi 
quem estimulou o nobre ministro a fazer a canhoneira. 
E qual a resposta de S. Ex., quer a respeito dessas 
observações, quer a respeito da pergunta relativa á 
construcção do navio, quer relativa 
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aos encontro da dívida das cambiaes? Foi que o 
cidadão a que o orador alludira era apenas presidente 
da companhia, o qual é muito distincto da mesma e 
nenhuma iniciativa exerceu em tal negócio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem tal 
companhia existe. 

O SR. ZACARIAS: – ...e que nenhum contrato 
fez com S. Ex. a respeito do encontro de dívidas. 

Mas presidente da Companhia da Ponta da Arêa 
era elle quando fez a encontro da importância de obras 
alli construídas em pagamento da dívida de Santos; 
este pagamento foi feito pela mesma individualidade; 
como é, portanto, que sorprendeu-se o nobre ministro 
com essa pergunta, dizendo: «E’ apenas presidente?» 
Porventura destruiria S. Ex. a circumstancia de ter sido 
a companhia quem fez suggerir-lhe a idéa de construir-
se a canhoneira? 

O que o nobre ministro fez foi desfazer-se em 
elogios á companhia; disse: «E’ tão bondosa a 
companhia que, tendo pelo contrato o direito de receber 
as madeiras em certo período, as tem recebido fóra 
delle e não se irrita com isso. Havia tal atrapalhação 
nos depósitos que não se podia dar as madeiras a 
tempo, estavam enterradas, algumas não se sabia 
onde, e a companhia, apezar de seu contrato, tem 
esperado a entrega dessas madeiras, sem levar isso a 
mal.» Quem disse que a companhia era malévola, 
maldosa? quem disse que ella queria tirar proveito 
dessa demora? se ella tira proveito do ministro e de sua 
bondade, como se havia de mostrar exigente? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já declarou que 
não tínhamos madeiras; tem mais vantagem em 
fornecel-as. 

O Sr. Zacarias diz que este é o segredo dos 
discursos sem fim do nobre ministro. 

O orador oppoz-lhe tópicos de seu discurso e 
elle respondeu a cousas de que ninguém fallou. O 
orador não perguntou a S. Ex. se a companhia era 
bondosa; perguntou-lhe se a companhia foi quem 
lembrou a construcção e se queria encontrar a 
importância da obra com a dívida das cambiaes como 
pagou seiscentos e tantos contos da dívida de Santos. 
Entretanto S. Ex. satisfaz-se com simples palavras e 
vem ainda em cima fazer o elogio da companhia e de 
seu presidente. 

Fallara o orador da compra da barca-pharol, para 
a província do Pará e o nobre ministro disse que não 
duvidava retirar as phrases que enunciara na câmara, 
mostrando compungimento pela circumstancia de ter 
offerecido 28:000$ por um navio que tinha sido avaliado 
por 35:000$; S. Ex. retirou essas phrases, mas estão lá 
no seu discurso impresso e não é possível retiral-as. 

S. Ex. mostrou-se penalisado em razão de dar 
28:000$ por uma embarcação que uma pessoa de sua 
confiança avaliou em 35:000$. Mas que foi o avaliador 
desse navio? O orador vae tranquillisar de todo o nobre 
ministro e assegurar-lhe que o compatriota de 
Machiavel não foi illudido. 

S. Ex. declarou que mandou uma pessoa de sua 

confiança, um corretor de nome Francisco Antonio de 
Faria (o qual é da Bahia, a quem o nobre ministro 
conhece bem e com quem, diz-se, tem relações) vêr 
uma embarcação e indicar-lhe quanto valia. Ora, esse 
corretor é corretor de fundos, não é corretor de navios. 

Se o nobre ministro se fundasse na estimativa de 
um corretor de navios, bem; mas foi em um corretor de 
fundos. O corretor que trata de fundos póde 
desconhecer inteiramente o valor dos navios, em que 
não póde, portanto, ser autoridade. 

Desta arte, podia o bahiano corretor, acostumado 
a lidar com fundos públicos e que não entende de 
navios, avaliar a embarcação em 35:000$, quando ella 
só valia 25:000, dar S. Ex. os 28:000$, o italiano annuir 
e ficar afinal S. Ex. muito em boa fé, logrado pelo 
compatriota de Machiavel. 

Também o nobre ministro não respondeu com a 
franqueza necessária ás observações do orador a 
respeito do seu agente incumbido de compras na 
Europa, e sobretudo não satisfez á interrogação do 
nobre senador pela Bahia, o Sr. Saraiva. A pergunta do 
Sr. Saraiva, peremptoria, era esta: «Nada tenho com as 
compras feitas na Europa ou na Côrte, nem com a 
comparação dos preços dos gêneros comprados lá ou 
aqui; quero sómente que S. Ex. me diga se deposita no 
agente a mesma confiança que tem na sua própria 
pessoa.» Se S. Ex. dissesse «tenho», o Sr.Saraiva não 
replicava. 

A resposta não veio. O orador acha que S. Ex. 
tem a mesma confiança em seu agente que em sua 
própria pessoa; mas S. Ex. tem repugnância de dizel-o, 
subentende-se que S. Ex. o disse em um período que 
deve eliminar o seu discurso, pois que appareceu sem 
o rever: póde eliminal-o como deseja, riscar a 
compaixão que teve do italiano. S. Ex. deve eliminar o 
período em que declarou á câmara que não duvidava 
confiar ao seu agente as compras de que elle estava 
incumbido, pois que se tratava de um negócio que S. 
Ex. o ministro da marinha Pereira Franco podia 
effectuar por si mesmo ou por um filho seu. 

Lá está isto no seu discurso que foi publicado 
sem sua revisão. S. Ex. tem ido além de tudo: 
equiparou o seu agente a seu filho e á sua própria 
pessoa. Ora um ministro não póde dizer isto; não foi um 
formula vã que o orador censurou, e o nobre ministro 
parece que não comprehendeu o sentido da censura. 

O orador não quer argumentar com o nobre 
ministro nos negócios da marinha; não quer pasta 
alguma, quanto mais a da marinha: deseja somente 
fazer vêr que S. Ex. teve descahidas que ainda não se 
notaram em ministro nenhum. Compulsem-se os 
annaes do parlamento e não se ha de achar um 
ministro que mande fazer compras na Europa por um 
amigo, declarando quando elle mesmo o podia fazer, 
ou, não podendo fazel-o, mandar fazer por um filho seu. 
Entende por isto que um ministro não póde deixar sahir 
um discurso seu sem o ter revisto, porque na discussão 
escapam muitas proposições de que o público não deve 
ter notícia e principalmente sendo o discurso 
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curso de um ministro. Ora importa um novo systema de 
administração essa indiscreta proposição S. Ex. 
enunciou e corre impressa. 

Pois isto podia passar no parlamento sem um 
protesto positivo? Não; e o orador aproveita o ensejo 
para lavrar um protesto contra uma proposição tão mal 
pensada. Em todo o caso o nobre ministro está 
compromettido a dar uma resposta ao honrado senador 
pela Bahia; confia tanto no agente como em sua 
pessoa? Sim ou não; se confia menos, então não tem o 
acto defesa; se confia, igualmente diga-o, e não soffrerá 
impugnação. 

O nobre ministro declara que é bondoso, mas ha 
de permittir que o chame passa-culpas. 

O Sr. ministro só atira até onde chega a pólvora 
secca, mas, se precisa carregar, não. Antes que um 
máo empregado seja processado, S. Ex. toma o 
cuidado, como disse o honrado collega radical, de 
passar-lhe a mão por cima da cabeça e isto importe 
uma recommendação efficaz aos juízos competentes. O 
orador dará um exemplo terminante de ser o nobre 
ministro um passa culpas. 

O honrado senador pela província do Paraná 
estranhou muito o seguinte trecho do relatório do nobre 
ministro e fez judiciosas observações a esse respeito. 
Trata-se do arsenal do Ladario (lendo): 

«No desenvolvimento das obras o ex-inspector 
do arsenal, aliás official distincto, inspirando-se mais no 
amor da glória do que na exacta e restricta observância 
das recommendações que lhe tinham sido 
repetidamente feitas, excedeu em mais do quádruplo o 
crédito distribuído no exercício para as despezas 
daquelle estabelecimento, sem prevenir-se em tempo 
com os augmentos de crédito, cuja necessidade 
demonstrasse; de maneira que julguei indispensável 
fazel-o substituir pelo capitão de mar e guerra Antonio 
Claudio Soldo.» 

O honrado senador pelo Paraná, que tem 
revelado gosto pelos debates e que não se cansa em 
esmerilhar os factos, demorou-se neste tópico, que é 
realmente precioso. O official mandado para o Ladario 
tinha uma cifra, um crédito fixado, o relatório não diz de 
quanto, mas informa que o inspector excedeu esse 
crédito no quádruplo! Ora, qualquer que fosse a quantia 
do crédito, excedel-o no quádruplo é um facto 
inexplicável. Querendo o nobre senador saber em 
quanto importava o excesso, o nobre ministro fallou, 
fallou muito a respeito do Ladario, mas ia passando já a 
outra matéria, quando a sentinella radical bradou-lhe: – 
V. Ex. ainda não disse a quantia que se despendeu. 
Então o nobre ministro não teve remédio senão dizer 
(lendo): – «Para o arsenal do Ladario tinha-se marcado 
a quantia de 194:000$; entretanto, por um trabalho que 
tenho da contadoria, vê-se que a despeza, em 
Novembro de 1876, quando não tinha ainda terminado 
o semestre addicional do exercício, excedia já a 
8000:000$000.» Mas como isto se fez? Como não se 
conheceu logo na repartição da marinha que era 
excedida e muito a autorização? 

Vejamos, diz o orador, como conta o caso o 
digno ministro (lendo): «Comecei a receber alguns 
saques do Sr. capitão de fragata Cunha Couto, 

e honrando-os como devia, porque elles me eram 
apresentados por negociantes que bona fide tinham 
dado o seu dinheiro naquella localidade, recommendei 
de novo ao inspector do arsenal que pedisse créditos, 
mas que não sacasse letras, porque isto transtornava o 
meu plano de administração. Pouco tempo depois veio 
um pedido de crédito, e sendo justificado, porque se 
tratava de obras em maior escala, tratava-se ainda de 
completar a construcção daquelle arsenal, autorizei-o.» 

Portanto, ainda depois de estar já excedida a 
somma de 194:000$, autorizou o nobre ministro novas 
despezas, até que, recebendo officio do presidente da 
província, dizendo que ainda faltavam 500:000$, o 
nobre ministro perdeu a paciência de todo. Logo, a 
repartição sabia que se tinha excedido o crédito; o 
nobre ministro apenas se queixara de não se fazerem 
os pedidos em regra; pagava as lettras, porque os 
homens que as apresentavam tinham dependido lá o 
seu dinheiro bona fide! Outro devera ser o 
procedimento do governo; mas a bondade extrema do 
nobre ministro da marinha não podia inspirar o 
conveniente comportamento. O nobre ministro devia ver 
que tinha na pessoa daquelle official um gastador sem 
limites, e tomar contra elle um providência; tomou-a, 
depois que se tornou patente que elle tinha gasto mais 
de 800:000$. E o que diz o nobre ministro a respeito 
deste official? Veja o Senado se isto não é ser passa-
culpas (lendo): 

«Entretanto, Sr. presidente, como por este tempo 
circulavam várias notícias a respeito do proceder deste 
official, como director daquelle estabelecimento, julguei 
que era um dever de lealdade da parte do governo para 
com o official que tinha-se distinguido em toda sua vida 
passada, a que ainda tinha prestado muitos bons 
serviços... etc.» 

Cônscio já o governo, diz o orador, de que o 
inspector do arsenal excedera no quádruplo o crédito 
fixado, diz que era de sua lealdade tratal-o bem em 
relação a serviços passados. Lealdade do ministro para 
com officiaes apanhados em flagrante abuso, como se 
um official que até certa epocha houvesse-se bem, não 
possa depois prevaricar. Lealdade devem os officiaes 
ao governo, e á lei e se não fazem conta nem da lei 
nem do governo, toda a severidade é pouca a bem do 
serviço público contra esses Scipiõezinhos que, 
principalmente se estiveram no Paraguay e lá 
distinguiram-se não sabem mais o que é disciplina e 
bom comportamento, gastando mais de 800:000$ 
quando eram obrigados a despender até 194:000$. 

A lealdade do nobre ministro para com esse 
official levou S. Ex. a «declarar que elle tinha procedido 
mal não observando as recommendações que 
repetidamente lhe havia feito, mas que reconhecia que 
tinha elle sido nisto inspirado mais no amor da glória do 
que na exacta e restricta observância daquellas 
recommendações.» 

O orador recommenda esse trecho á attenção 
pública! O nobre ministro da marinha apanha em 
flagrante abuso de dinheiros públicos um official que, 
zombando de suas ordens, gasta o quádruplo do 
crédito que lhe foi marcado, desculpa esse 
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official, attribuindo o crime a inspirar-se o inspector do 
arsenal do Ladario mais no amor da glória do que na 
exacta e restricta observância das suas 
recommendações. Tem firmado de sua índole bondosa 
o mais indestructivel documento. 

A austeridade romana, que fez punir com a 
morte a glória de um combate, em que se alcançou 
victoria, mas dado contra a ordem superior, fundava-se 
em que para um soldado a obediência está em primeiro 
logar que a glória. 

O nobre ministro da marinha, porém, acha 
escusa para o official, que era inspector do arsenal do 
Ladario, em desprezar as ordens do governo 
inspirando-se em amor da glória! Foi um meio de 
recommendal-o de antemão á benevolência dos juizes, 
que sem dúvida tomarão nota das palavras de S. Ex. 

Dahi resulta que o desrespeito á lei do 
orçamento é o sentimento geral. O Sr. Cunha Couto fez 
no Ladario o que faz cá o nobre ministro da marinha. Se 
o nobre ex-ministro da marinha pôde metter mãos 
temerárias nos cofres públicos para ter glória de dotar a 
esquadra brasileira com o Independência, Solimões e 
Javary, sem lhe importar parlamento nem budjet, o ex-
inspector do arsenal do Ladario, arrastado igualmente 
pelo amor da glória, quiz deixar o seu nome gravado 
naquellas obras immortaes. 

O ministro e official de marinha procederam da 
mesma forma, com a differença que o ministro 
despendeu muitos milhares e o official apenas algumas 
centenas de contos; o máo exemplo partido de cima é 
contagioso... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – São os máos 
exemplos; é por isso que um propheta da nossa terra 
disse que a corrupção vinha do alto. 

O Sr. Zacarias nota que ainda ha um accrescimo 
de glória no discurso do nobre ministro (lendo): 

«Devo accrescentar ainda, para que o Senado 
fique inteiramente convencido da razão com que 
procedi demittindo este official, que, tendo elle 
obrigação, em virtude de ordens expedidas pelo meu 
antecessor, de submetter á approvação do governo os 
contratos que fosse fazendo, afim de poder o governo 
calcular as circumstancias do orçamento e autorizar ou 
não os respectivos créditos, deu-me parte de um 
contrato que tinha feito para conclusão das obras do 
fechamento do arsenal. 

Havia necessidade de uma muralha para 
segurança do estabelecimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quiz fazer uma 
fortaleza no Ladario e armal-a até com artilharia. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Recebendo 
este contrato e medindo as forças do orçamento, 
expendi aviso declarando que não approvava por ora tal 
contrato, porque era inopportuno, visto que não havia 
margem na verba respectiva; mas, tempos depois, fui 
informado de que a obra estava feita ou muito 
adiantada... 

Ora, isto é governo? – exclama o orador. Pois, o 
nobre ministro manda dizer que não ha margem 

para a obra e depois é informado de que a obra estava 
feita ou quasi concluída? 

Com tão glorioso systema não ha administração 
possível, não ha orçamento possível! 

Em conclusão, o orador pede mil desculpa ao 
nobre ministro para dizer-lhe que, a continuar assim, S. 
Ex. não será mais do que um mero passa-culpas, 
glorificador de subordinados que não fazem conta das 
ordens do governo. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PEREIRA FRANCO (Ministro da 
Marinha): – Sr. presidente, julgo de meu dever voltar 
novamente a esta discussão, porque tenho 
necessidade de contestar certas proposições 
expendidas neste recinto, depois do último discurso que 
proferi, rectificar outras e esclarecer algumas. Pretendo, 
entretanto, ser o mais breve possível, porque não quero 
abusar da benévola attenção do Senado, da qual nunca 
poderei prescindir. 

Quando fallei pela segunda vez, expuz 
claramente as razões por que tinha aceitado as 
emendas assignadas pelos três membros da 
commissão de marinha e guerra. Então disse que, não 
tendo ellas outro fim senão pôr fóra de dúvida qualquer 
ponto obscuro, que um espírito exigente pudesse achar 
na proposta, ao governo não poderia repugnar esse 
procedimento da commissão; e fiz ver também que, 
pelas emendas aqui apresentadas, não se alterava 
substancialmente a proposta, como viera da câmara 
dos Srs. deputados; que a commissão do Senado 
manteve todas as emendas da câmara, opinando 
apenas quanto ao artigo additivo, concernente ás 
promoções, que deveria essa matéria ser tratada em 
projecto separado. 

O honrado senador pela província da Bahia, que 
assignou com restricções o parecer, occupando-se da 
questão, em um dos dias precedentes, mostrou em que 
consistia a divergência, em que se achava, da maioria 
da commissão. 

Entretanto, Sr. presidente, essa divergência 
consiste mais em algumas ponderações da exposição 
de motivos do que nas próprias emendas, com que a 
commissão concluio esse seu trabalho, visto que S. Ex. 
com ellas concordou, subscrevendo-as. 

O nobre senador, porém, entendeu que a maioria 
da commissão tinha tido por fim censurar o trabalho do 
governo, aceito pela câmara dos Srs. deputados. Já tive 
occasião de dizer que não considerava as expressões 
contidas na exposição de motivos ou no parecer como 
censura ao governo. Não sou tão exigente ao ponto de 
entender que qualquer divergência de idéas no modo 
de considerar um assumpto importe logo uma censura. 
De outra sorte de nada serviria o parlamento, e ainda 
menos duas câmaras, em que elle se divide. 

Esta consideração última de algum modo 
responde ás observações feitas pelo honrado senador 
que acaba de orar, na parte em que increpou-me por ter 
adherido na câmara dos Srs. deputados a uma emenda 
alterando o systema da promoções na armada, e 
aceitado no Senado o parecer da commissão de 
marinha e guerra, na parte em que opinou pela 
separação deste artigo additivo, afim 
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de ser tratado opportunamente em projecto separado. 
Consinta o nobre senador que lhe pondere ainda 

que não se trata, quanto a esta emenda, do fundo da 
questão. 

A commissão de marinha e guerra do senado 
não repelle a idéa abraçada pela câmara dos Srs. 
deputados, apenas entende que a alteração da lei de 
promoções nesta parte, não sendo especialmente 
concernente á matéria essencial da proposta, deve ser 
considerada em projecto especial. 

Se acaso os ministros se devessem collocar na 
obrigação, como entende o nobre senador, de não 
aceitar em uma câmara a menor alteração do que fosse 
votado na outra, com a sua acquiescencia, inútil seria a 
existência da divisão do poder legislativo. 

Convenho que, se acaso a commissão do 
Senado tivesse repellido a idéa de se alterar a 
disposição da lei quanto á época das promoções, 
segundo passou na câmara temporária, não deveria eu 
concordar nisto, já porque, no meu relatório, manifestei 
ser esta minha opinião, como também porque nisso 
combinei na câmara dos Srs. deputados; mas, Sr. 
presidente, não é desta questão que se trata e sim 
apenas de uma questão de fórma, isto é, que, em vez 
de se incluir semelhante idéa na lei de fixação de forças 
de mar, constitua ella um projecto especial. 

Sabemos que a constituição desta câmara dá-lhe 
um caracter de certo modo differente do da câmara 
temporária. Alli póde algum assumpto ser examinado e 
resolvido mais promptamente pela vivacidade das idéas 
que influem no ânimo dos moços, de que pela maior 
parte se compõe aquella câmara; entretanto que nesta 
ha uma espécie de contrapeso ou força que modera o 
espírito de inovação ou de reforma da câmara 
temporária; aqui os negócios conseguintemente podem 
se demorar mais pela razão que acabo de referir, sem 
causar estranheza. 

Por conseguinte, Sr. presidente, não vejo motivo 
procedente para que o honrado senador entenda que 
eu me colloco em posição insustentável quando, tendo 
aceitado na câmara do Srs. deputados um additivo á 
proposta de que se trata, concordei na separação 
proposta pela commissão do Senado. 

O honrado senador pela Bahia, digno membro 
desta commissão, que fallou ha dous dias, declarou 
que, offerecendo algumas idéas á maioria da mesma, 
esta não as aceitara, e que m’as communicando 
também eu discordara de S. Ex. 

O honrado senador expendeu ao Senado as 
razões em que se fundava para suggerir essas idéas. 
Julgo-me, portanto, também na obrigação de expôr ao 
Senado os motivos por que não me pareceu 
conveniente que passassem nesta casa taes idéas. 

E’ verdade, Sr. presidente, que o honrado 
Senador observou-me logo que, se eu não concordasse 
com ellas, S. Ex. não as apresentaria. Agradeço esta 
attenção, mas peço licença para declarar ao honrado 
senador que não me limitei a dizer simplesmente que 
não concordava com aquellas idéas, porém expendi os 
motivos em que me fundava, e 

S. Ex., teve a bondade de dizer-me que não obstante 
sujeitaria ao Senado os fundamentos de seu modo de 
pensar. Isto obriga-me também a expender as razões 
de nossa divergência. 

Um dos pontos em que S. Ex, segundo disse, 
divergia da maioria da commissão, era o que se referia 
á reducção das companhias de aprendizes marinheiros, 
porque, na opinião de S. Ex., cada um dos aprendizes 
que passa para o corpo de imperiaes marinheiros vem 
a custar uma somma excessiva, que segundo um 
calculo de S. Ex., sobe de 1:800$a 2:100$000. 

Eu também fiz um cálculo do custo de cada 
aprendiz marinheiro, e por elle vejo que cada um 
percebe em um anno, de ração, 146$, de soldo 36$, 
além de, quando muito, 200$ de fardamento por uma só 
vez durante todo o tempo da aprendizagem. Hoje um 
aprendiz marinheiro demora-se, termo médio, na 
companhia seis annos, como calculou S. Ex., de modo 
que teremos que um aprendiz marinheiro, quando 
passa para o corpo de imperiaes marinheiros, custa ao 
Estado 1:292$000. 

Mas, Sr. presidente, não farei questão a respeito 
de quantia; adoptarei a indicada por S. Ex., 1:800$ a 
2:100$. Ora, permittindo a lei a isenção de um 
designado para o serviço do exército, mediante a 
quantia de 1:000$, é claro que se avalia nesta 
importância o prêmio indispensável para conseguir o 
designado um substituto. 

Na marinha um aprendiz vem a custar, segundo 
o nobre senador, de 1:800$ a 2:100$. Quem não vê a 
grande differença que ha entre o serviço exigido de um 
soldado e o que presta um marinheiro? Quem não sabe 
que a vida do mar é sujeita a sacrifícios muito 
superiores aos que tem a vida do soldado em terra? 

Em tempo de paz o soldado, para bem dizer, não 
corre risco; mas o marinheiro está constantemente em 
perigo na sua penosa vida, porque a navegação é um 
perigo continuo e obriga a muitas privações e 
sacrifícios. Além disto, ao passo que no exército se dá 
1:000$, por um indivíduo que ainda vae se preparar 
para servir conveniente nas fileiras, o aprendiz que 
passa para o corpo de imperiaes marinheiros vae 
convenientemente preparado para as obrigações que 
tem a cumprir, faltando-lhe apenas a prática que 
facilmente adquire nos navios em que embarca. 

Portanto, não vejo motivo para que da 
consideração alludida pelo honrado senador se possa 
deduzir a consequência de ser conveniente reducção 
do número das companhias de aprendizes marinheiros. 

E’ certo que todas não estão no estado completo; 
mas assim mesmo vão fornecendo o pessoal 
indispensável para supprir os claros do corpo de 
imperiaes marinheiros, de modo que, como declarei no 
meu relatório, poucas praças faltam para o estado 
completo do mesmo corpo. 

Suggerio o nobre senador a idéa de 
supprimirem-se oito companhias. Ponderei a S. Ex.que 
a economia que anteviu por essa suppressão se 
tornaria muito prejudicial ao serviço, porque a extincção 
de companhias em algumas províncias importaria 
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portaria nada menos do que impedir que dellas sahisse 
um só indivíduo para as outras companhias. 

O honrado senador citou a proximidade em que 
estão as províncias da Bahia, Sergipe e Alagôas, 
opinando que podiam ser reunidas em uma só as 
companhias nellas estabelecidas. 

Permitta S. Ex. que lhe observe que sua idéa é 
inexeqüível, porquanto, se ha difficuldade em irem para 
as capitaes meninos pertencentes á mesma província, 
quando moram em localidade um pouco distante, o que 
não succederá, se tiverem de ir para outra província? 
Além disto, Sr. presidente, o pessoal das companhias 
não é supprido espontaneamente pela população; é 
necessário que o governo, por intermédio das 
presidências, instigue constantemente o zelo das 
autoridades dos diversos logares das províncias para o 
fim de enviarem meninos desvalidos para as 
companhias. 

Essas relações de autoridade para autoridade, 
tornar-se-iam difficeis, quando se pretendesse destinar 
meninos de uma província para outra. 

Não é, Sr. presidente, outra a perturbação do 
serviço a que alludo. Não me referi á opposição que 
poderia haver da parte das deputações, esse não foi o 
meu pensamento. Fui induzido pelas razões que acabo 
de manifestar e que calam no espírito de todos aquelles 
que reflectem nestas cousas, considerando-a como 
ellas praticamente são. 

Um exemplo poderia accrescentar, que 
demonstra a procedência do que digo. Refiro-me ás 
duas secções de companhia que existem em Santa 
Catharina. Quem ignora que ha entre ellas uma certa 
rivalidade proveitosa ao serviço? Essa rivalidade vae ao 
ponto de ter declarado o commandante da secção da 
Laguna que desejaria mandar os meninos que alistasse 
directamente para o corpo de imperiaes marinheiros, 
em vez de encaminhal-os á secção da capital. 

A companhia das Alagôas, cuja séde é Maceió, 
creada ha pouco mais de um anno, tem mais de 120 
meninos, o que é devido á grande dilligencia do 
commandante. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Recrutando 
quantas crianças pobres haja por alli. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não tem 
havido recrutamento, e se ha abusos ainda não 
chegaram ao meu conhecimento. 

Para instituição tão útil para os meninos 
desvalidos não ha necessidade de recrutamento. 

A outra idéa de que tratou o nobre senador foi 
diminuir o número das companhias do corpo de 
imperiaes marinheiros e do batalhão naval. 

Entende S. Ex. que o corpo de imperiaes 
marinheiros, que teem presentemente 30 companhias, 
deve passar a ter 25, assim como o batalhão naval, que 
é organizado com 10 companhias, deve ter sómente 
seis. A razão apresentada pelo nobre senador para 
assim pensar é que, tendo-se diminuído cada um 
desses corpos, como conseqüência natural dever-se-ia 
também diminuir o número das companhias. Recordarei 
a S. Ex., quanto ao corpo de 

imperiaes marinheiros, que a reducção foi de 180 
praças e de 750 a do batalhão naval. 

Mais outra razão achou o honrado senador para 
basear este seu modo de pensar: fundou-se S. Ex. 
também na conveniência de reduzir-se a despeza.Vou 
mostrar ao Senado que a despeza já está reduzida, 
como o honrado senador queria, e supponho que ainda 
em maior escala, porque, em vez de se considerarem 
existentes 25 companhias, consideram-se sómente 11. 
Da tabella do orçamento de receita e despeza do 
Império, sob n. 10, que se inscreve – Corpo de 
imperiaes marinheiros –, vê-se que, compondo-se de 
3,199 praças as 30 companhias e os estados maior e 
menor desse corpo, 2,052 praças consideram-se 
embarcadas e passam a figurar em outra verba do 
orçamento, na de – Força Naval –. 

Nesse número de 2,052 praças estão 
contemplados 19 1os tenentes, 19 2os tenentes, 19 1os 

sargentos, 38 2os, 19 furriéis e 76 cabos, além das mais 
praças que compõem as 19 companhias, que se 
suppoem embarcadas. 

Estas companhias não teem estado maior, nem 
menor completo; portanto, com o respectivo pessoal 
não se gasta a quantia que ao nobre senador parece, e 
que levou a lembrar a conveniência de se reduzir o 
corpo a 25 companhias; entretanto a reducção 
aconselhada viria desorganizar o serviço, porque, 
apezar de existirem aquartelladas somente 11 das 30 
companhias, é feita a escripturação de todas estas pelo 
corpo, e assim a alteração de sua organização em 
menor número de companhias, daria logar a reformar-
se essa escripturação sem maior necessidade. 

Quanto ao corpo intitulado batalhão naval, dá-se 
o mesmo que acabo de dizer, porque, embora esteja 
marcado o número de 1,516 praças para esse batalhão, 
inclusive 16 dos estados maior e menor, comtudo 
abatem-se 576 dessas praças por se supporem 
embarcadas, isto é, 4 1os tenentes, 4 2os, 4 1os 

sargentos, etc., enfim o estado maior e menor e os 
soldados pertencentes ás quatro companhias; de modo 
que realmente o corpo está organizado com seis como 
pretende o honrado senador. Desde que, portanto, esta 
despeza deixa de figurar no batalhão naval, cessa a 
razão em que se tinha fundado o honrado senador para 
pretender que se lhe dásse outra organização mais 
econômica. Assim só se faz despeza com os estados 
maior e menor de quatro companhias; os soldados das 
outras seis estão distribuídos pelos navios e vencem 
pela verba – Força naval. 

Cabe aqui observar que as economias 
aconselhadas pelo honrado senador a respeito dos 
corpos de marinha e companhias de aprendizes não 
seriam tão importantes, como S. Ex; parece suppor, 
porquanto os officiaes, subalternos e praças cujos 
logares fossem supprimidos continuariam a perceber 
soldo, quando não fossem empregados em outras 
commissões. 

Entende também o nobre senador que não devia 
haver officiaes de fazenda no corpo de imperiaes 
marinheiros e no batalhão naval. O nobre senador pela 
Bahia que hontem fallou, expendeu razões que 
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eu agora poderia reproduzir para demonstrar a 
conveniência dessas praças nos dous corpos de 
marinha. O official de fazenda representa nelles o 
mesmo papel que o tenente ou alferes quartel-mestre e 
o sargento quartel-mestre nos batalhões de linha. 
Poder-se-hiam dispensar os officiaes de fazenda, mas 
seria indispensável crear essas praças, que nos corpos 
de marinha não existem; portanto, vem a ser uma 
cousa pela outra, emquanto que o serviço actualmente 
é muito mais bem feito, porque, assim como é um 
official de fazenda que faz toda a escripturação nos 
corpos aquartelados, é também um empregado da 
mesma classe que a bordo dos navios faz igual 
escripturação, regulando-se, um e outro, pelas mesmas 
disposições regulamentares idênticas. 

A respeito das companhias de aprendizes 
artífices devo repetir o que já disse em outras 
occasiões: que não é uma creação da mesma 
importância para a marinha, como a das companhias de 
aprendizes marinheiros; entretanto, Sr. presidente, não 
se póde deixar de considerar judiciosas as razões em 
que se fundaram aquelles que fizeram essa creação, 
porque tiveram em vista preparar operários para os 
nossos arsenaes. Sahindo desse aprendizado, depois 
de uma certa idade, elles passam a fazer parte da 1ª 
companhia de artífices militares, os quaes pela maior 
parte pertencem ao quadro dos arsenaes de marinha. 
Estes teem obrigações que não se podem impôr aos 
demais operários, isto é, embarcarem nos navios de 
guerra e seguiram para onde as exigências do serviço 
reclamarem, etc. 

Na Côrte, por exemplo, depois de estarem certo 
número de annos na 1ª companhia, que é aquartellada 
no arsenal, esses artífices passam para a 2ª 
companhia, que é desaquartellada, mas de cujo serviço 
se póde da mesma fórma lançar mão em occasiões 
extraordinárias. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ uma 

companhia que, se póde dizer, tem-se de promptidão 
para serviços que appareçam repentinamente... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Como já tem 
prestado alguns. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ verdade; e 
em tempo de guerra. Por conseqüência, Sr. presidente, 
a existência das companhias, quer de aprendizes 
artífices, quer de artífices militares, é para bem dizer 
uma reserva, que os arsenaes teem, de um pessoal 
artístico de que não podem prescindir. Reconheço, Sr. 
presidente, que os artífices militares, sobretudo da 1ª 
companhia, não correspondem completamente aos 
sacrifícios que o Estado faz com elles desde os seus 
mais tenros annos... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...mas isto 

não é razão para se condemnar desde logo esta 
instituição. Quero crer que ella possa ser reduzida a 
proporções mais modestas, mas não convirá jamais 
que se extinga aquelle viveiro de artistas nacionaes 
para os nossos arsenaes. 

Creio, Sr. presidente, que foram estes os pontos 
de que tratou o honrado senador pela Bahia, que ha 
dias fallou, e a respeito dos quaes mostrou a 
divergência em que estava da maioria da honrada 
commissão. 

Passarei agora, Sr. presidente, a tomar em 
consideração algumas proposições do honrado senador 
pela província de Goyaz, que igualmente occupou a 
attenção do Senado em uma das passadas sessões. 

S. Ex. começou notando que a proposta 
apresentada pelo governo tinha sido modelada pela 
norma apresentada ha um grande número de annos, 
quanto o paiz não estava nas circumstancias 
excepcionaes em que S. Ex. o considera pelo lado das 
finanças e que por este motivo a commissão do Senado 
fizera reducções consideráveis. Foi um equivoco do 
honrado senador. A commissão do Senado não fez 
reducção alguma; mas aceitou as reducções feitas pela 
câmara dos Srs. deputados, que procedeu inteiramente 
de accôrdo com o governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não são da 
proposta. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando um 
governo apresenta uma proposta e submette-a ao 
exame do parlamento, não é seguramente para que ella 
saia das câmaras como entrou. Se porventura 
reconhecer o parlamento que certas modificações a 
bem do serviço público devem ser feitas nas propostas, 
o ministro não dá prova de patriotismo recusando as 
alterações, de que não resultem prejuízos ao serviço. 

Estudei com a commissão de marinha e guerra 
da câmara dos Srs. deputados o que se podia fazer no 
sentido de reduzir a despeza, e chequei ao resultado de 
que o Senado tem conhecimento. Por conseqüência, 
estou inteiramente de accôrdo com o honrado senador; 
não preciso confessar o que está no domínio público, – 
a proposta foi emendada na câmara dos Srs. deputados 
– no sentido de reduzir-se a despeza. 

Mas houve quem dissesse aqui que essas 
emendas eram nominaes. Já demonstrei, quer nesta, 
quer na outra casa do parlamento, que não eram 
nominaes e sim reaes, que era uma economia de mais 
de 600:000$; mas emfim o facto é que as reducções 
foram feitas de accôrdo commigo. 

S. Ex. Descobre um defeito no modo de se fazer 
à proposta da fixação de força de mar, porque não 
attende também ao material, não se designando jamais 
na proposta o número dos navios de que se devia 
compor a força naval. Isto, Sr. presidente, é uma 
questão de collocação do assumpto, porque, se na 
proposta de fixação de força não se diz qual é o número 
de navios que a armada deve ter durante o anno 
financeiro, no relatório do ministro, ao qual estão 
annexos os differentes mappas que esclarecem 
sufficientemente a matéria em todos os pontos relativos 
á repartição da marinha, vem designando o número de 
navios, os seus nomes, o seu estado, os logares onde 
se acham estacionados, etc. E’ sobre esta base, sobre 
estes esclarecimentos que o parlamento vota os fundos 
necessários para se manter, 
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não só o pessoal especialmente decretado da lei de 
que ora nos occupamos, como também o material 
fluctuante, porque as tabellas explicativas do orçamento 
designam o número de navios e o pessoal necessário 
para sua lotação e guarnição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O pessoal 
decretado não chega para o número de navios que V. 
Ex. apresentou nos mappas. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ outra 
questão, que o nobre senador levantou. S. Ex. disse 
que os navios não chegavam para se dar embarque 
regular aos officiaes que temos, donde resultava que o 
governo via-se obrigado a embarcar officiaes, para 
satisfazerem a condição de embarque em navios que 
não podiam sahir barra-fóra, que não podiam estar 
armados, mas em meio ou terço de armamento. 

Responderei ao honrado senador que a este 
estado ainda não chegamos; S. Ex. não me ha de 
mostrar, espero, que haja um só official contando 
embarque em navio que não possa sahir... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Jesus! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...isto é, 

vencendo tempo de embarque. Pelo menos não tenho 
conhecimento de tal facto; e estou persuadido de que 
essas cousas não me passam desapercebidas; sei bem 
quaes os officiaes e onde estão embarcados, quaes os 
navios que podem sahir ou não; alguns ha que não 
teem sahido, mas que hão de sahir... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Verbi gratia o 
Javary e o Solimões. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...como 
esses dous encouraçados. O honrado senador terá 
occasião de verificar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Irei, mas não 
nelles. Se V. Ex. for observar a experiência, quero 
acompanhal-o, mas não no tal Javary. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Foi por essa 
occasião que o nobre senador trouxe o facto relativo á 
corveta Bahiana. Por meio de apartes tranquillisei o 
nobre senador, quanto ao receio que tinha de que 
aquella embarcação sahira daqui imprudentemente, em 
risco de sacrificar a vida de tantos officiaes distinctos, 
que estão fazendo a viagem nesse navio, assim como o 
resto da tripulação. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E naquelles 
mares. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Diz muito 
bem – naquelles mares –, muito mais sendo navio de 
véla puramente e não mixto. 

Sr. presidente, acho esta questão grave; por 
isso, não querendo que apenas se jure nas minhas 
palavras, passarei a referir tudo quanto occoreu a 
respeito; prefiro servir-me de documentos officiaes que 
tenho, solicitando a attenção do Senado e mesmo sua 
paciência para ouvir-me na leitura que passo a fazer. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ nosso dever. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ certo que, 

estando armada a corveta Bahiana, e já tendo outro 

commandante, quando foi nomeado o Sr. capitão de 
fragata Wandenkolk, chegou ao meu conhecimento 
uma notícia vaga de que havia cupim na corveta. 
Immediatamente dirigi ao inspector do arsenal de 
marinha o aviso em reservado (porque poderia a notícia 
não ser exacta), que passo a lêr. (Lendo): 

«Reservado. – Rio de Janeiro. – Ministério dos 
negócios da marinha, em 6 de Outubro de 1876. 

Constando-me que apparecera cupim no casco 
da corveta Bahiana, recommendo a V. S. que me 
informe se é exacta esta notícia, e, na affirmativa, em 
que pontos do navio existe o cupim, se na parte 
concertada por Dominique Level, em virtude do contrato 
e additamento a que V. S. se refere em seu officio n. 
748 de 11 de Setembro do anno próximo passado, ou 
em outros logares. 

Deus guarde a V. S. – Luiz Antonio Pereira 
Franco. – Sr. chefe de divisão inspector do arsenal de 
marinha da Côrte.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Veja V. Ex., 
nem para isso serve o arsenal: para concertar a corveta 
Bahiana foi preciso ir a um estaleiro particular. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' questão 
de que agora não me posso occupar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto vae entre 
parentheses. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – No dia 
seguinte o inspector do arsenal responde-me nestes 
termos (Lendo): 

«Reservado. – Rio de Janeiro. – Secretaria da 
inspectoria do arsenal de marinha da Côrte, em 7 de 
Outubro de 1876. 

Illm. e Exm. Sr. – Accusando a recepção do 
aviso reservado que V. Ex. se dignou dirigir-me hontem, 
cabe-me desde já declarar a V. Ex. que ha cinco dias 
me foi communicado ter apparecido repentinamente 
cupim em uma antepara da câmara da corveta Bahiana 
e depois em outros logares do navio, dando-se logo 
providências para obstar o progresso do mal e procurar 
extinguil-o. 

Sobre o mesmo assumpto o quartel general da 
marinha solicitou uma vistoria, que vae ter logar hoje, e 
logo que me seja endereçado o parecer eu o 
transmittirei a V. Ex. para satisfazer a segunda parte 
daquelle aviso. 

Deus guarde a V. Ex. – IIlm. e Exm. Sr. 
conselheiro Luiz Antonio Pereira Franco, ministro e 
secretario de Estado dos negócios da marinha. – 
Victorio José Barbosa Lomba, inspector.» 

Em 10 de Outubro, isto é, três dias depois de 
receber eu esta resposta do inspector do arsenal, o 
ajudante-general dirigiu-me um officio, dando parte do 
apparecimento... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Do cupim 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Bastava a 

existência daquella família dentro do navio para ser 
difficil estirpal-a. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...de cupim, 
e ao mesmo tempo enviou-me a vistoria feita pelos 
peritos do arsenal no dia anterior. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que é 

bom vêr. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A vistoria é 

esta. (Lendo); 
«Arsenal de marinha da Côrte, em 7 de Outubro 

de 1876. 
Illm. e Exm. Sr. – Em virtude do despacho de V. 

Ex. exarado no officio n. 209 de quartel general da 
marinha, procedemos ao exame mais rigoroso que nos 
foi possível fazer neste espaço de tempo a bordo da 
corveta Bahiana sobre o que communicou o respectivo 
commandante em seu officio sob n. 3, dirigido ao 
commando do 1º districto naval, passando a dizer a 
respeito do seu conteúdo o que encontramos, etc. 

Da vistoria feita nesses logares consta o 
seguinte, em relação ao mencionado officio do mesmo 
commandante. Existe cupim junto ás escoteiras das 
amuradas nos enchimentos da borda e em dous 
logares da mesma, no alforge de E. B., na columna de 
E. B. das abitas e nas cunhas do mastro do traquete. 
Em todos os outros logares examinados não 
encontramos cupim, e as madeiras acham se em 
perfeito estado. 

Todo o cupim foi encontrado em obra que não foi 
feita no fabrico do estaleiro particular. 

Parece, portanto, que por ora não é geral a 
bordo a invasão do cupim. 

Na coberta e nos porões nada se encontrou, 
etc... 

Para remover o mal, julgamos que convém tirar 
as casas de cupim encontradas e injectar os logares em 
que actualmente existem com sulphato de cobre, jalde 
chrone, como já se tem applicado com alguma 
vantagem ou com outra substância mais nociva e 
efficaz a juízo dos chimicos.» 

(Ha alguns apartes.) 
Permitta o nobre senador que eu continue. 
O SR. ZACARIAS: – Havia cupim ou não? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O inspector 

do arsenal, em 9 de Outubro, enviou-me também o 
resultado da vistoria, que acabei de ler e que me fora 
remettido pelo ajudante-general. Passados alguns dias, 
mandei que o dito inspector declarasse o estado em 
que se achava o navio, porque as obras 
complementares se estavam concluindo e se 
aproximava a occasião de sahir a corveta. Transmitti os 
papeis que recebera do ajudante-general ao inspector 
do arsenal para mandar verificar naquella data o estado 
do navio. Também, na mesma occasião, determinei que 
o quartel-general ouvisse o commandante relativamente 
á informação do arsenal e me respondesse. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas um navio 
com cupim... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os honrados 
senadores são muito zelosos pelo serviço público; mas 
permittam-me dizer-lhes que aquelles que teem a 
responsabilidade moral e legal são animados de igual 
zelo. O governo não havia de consentir que o navio 
sahisse se pelos exames se verificasse que 

tinha cupim: isto posso assegurar aos nobres 
senadores. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' exacto que 
existia cupim a bordo. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Se o 
honrado senador póde trazer o testemunho da pessoa 
que isto lhe disse, eu tenho o testemunho dos 
empregados responsáveis que procederam ao exame e 
que não tinham interesse em encobrir a verdade. 

Mas, emfim, recebi em 23 de Novembro este 
officio do inspector do arsenal. Peço a attenção dos 
honrados senadores. (Lendo): «A' vista da inclusa 
informação da directoria de construcções navaes, a 
corveta Bahiana acha-se em bom estado.» Porque eu 
mandara perguntar o estado em que se achava o navio, 
depois de applicados os meios para combater o mal 
apontado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A directoria de 
construcções navaes disse que o navio achava-se em 
bom estado? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Declarou 
isso, como provo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem é essa 
directoria? Eu queria saber quem são os directores da 
construcção naval. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Lerei. 
(Lendo): 

«Rio de Janeiro. – Directoria das construcções 
navaes, em 20 de Novembro de 1876. 

Illm. Exm. Sr. – Em cumprimento ao despacho de 
V. Ex. exarado na nota appensa ao officio n. 1,357 do 
quartel general de marinha, cabe-me informar á V. Ex. 
que a corveta Bahiana acha-se em bom estado, o que 
não exprime que não se possa encontrar alguma peça 
pouco importante do navio e occulta em máo estado, 
visto não se ter feito o navio de novo inteiramente, o 
que importaria em despeza bastante superior á que se 
fez, tendo de se desmanchar a obra velha e fazer a 
obra nova.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Veja V. Ex. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Desde que o 

nobre senador dá tanta importância a pequenas 
restricções, deve dar a mesma importância ao que 
nestes papéis se diz em absoluto. Attenda á 
continuação desta informação. Tenho o systema de não 
deixar de ler todas as partes das informações, não me 
refiro sómente á parte que pareça convir ao fim que 
tenho em vista, quando o que desejo é descobrir a 
verdade e mais nada. Eu quizera que o nobre senador, 
no final da minha demonstração, dissesse se, no meu 
caso, procederia assim ou de outro modo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em todo o caso 
ficamos sabendo quaes são os responsáveis por essa 
facilidade que se commetteu. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA (continuando 
a ler): – «Em resumo devo dizer a V. Ex. que no meu 
entender o navio está prompto a navegar. 

A commissão de vistorias não encontrou peças 
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de madeira deteriorada e nas subseqüentes 
descobertas tão pouco eu e os mandadores tiveram 
occasião de registrar esse facto... 

Julgo no entretanto conveniente que o 
commandante do navio exprima o seu parecer a 
esse respeito. 

Ha muitos outros desenvolvimentos que 
poderia ler. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem são 
esses senhores? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' o 
director das construcções navaes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem é esse 
director? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' o Sr. 
Hermann Luiz Gade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Director das 
construcções navaes? Nunca foi constructor. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Lerei 
também ao Senado o que respondeu o ajudante 
general, depois de ter ouvido ao commandante da 
embarcação, o qual tinha visto o cupim, alguns dias 
depois de haver tomado o commando. (Lendo): 

«Rio de Janeiro. – Quartel general da marinha, 
em 4 de Dezembro de 1876. 

Illm. e Exm. Sr. – Em execução do despacho 
de V. Ex. lançado no officio reservado da inspecção 
do arsenal de marinha da Côrte, relativo á corveta 
Bahiana, tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. 
a informação do commandante da dita corveta 
acerca do assumpto do dito officio, que 
conjunctamente devolvo a V. Ex. 

Deus guarde a V. Ex. – IIIm. e Exm. Sr. 
conselheiro Dr. Luiz Antonio Pereira Franco, ministro 
e secretario de Estado dos negócios da marinha. – 
Barão de Angra, ajudante general. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Refere-se ao 
commandante Waldenkolk? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sim, 
senhor. Esse commandante, depois de divergir em 
alguns pontos do parecer da commissão de vistoria, 
terminou do seguinte modo (lendo): «Antes de 
concluir releva declarar a V. Ex. que o estado geral 
desta corveta inspira-me muita confiança, e não 
duvido que ella ainda possa prestar, como outr'ora, 
importantíssimos serviços.» 

Foi depois da primeira informação desse 
commandante, praticamente exigente, porque 
entendeu que devia levar ao conhecimento do 
quartel general, para que este o trouxesse ao do 
governo; o estado em que elle suppunha achar-se o 
navio; foi depois dessa informação que se procedeu 
a todo esse exame e, sendo elle ouvido a respeito do 
resultado, disse que o navio, como se achava, 
inspirava-lhe a maior confiança e entendia que podia 
continuar a prestar serviços como já prestara. 

Tive de ir a bordo na véspera da sahida da 
corveta. Antes disto já lá tinha estado, para verificar 
a existência do cupim, que então havia 
desapparecido. 

Percorri o navio em todos os pontos a que o 
commandante entendeu dever levar-me e não achei 
vestígios de cupim, declarando-me o Sr. Wandenkolk 
que havia sido extincto facilmente com certa 
preparação que fora applicada. 

Cerca de cinco dias depois, na véspera da 
sahida do navio, voltei a bordo e perguntei ao 
commandante se tinha reapparecido mais cupins, e 
elle declarou-me que não. Perguntei mais se estava 
satisfeito com o navio. Respondeu-me que sim e que 
ia com muita confiança nelle. Ponderei-lhe que a 
viagem era importante, que ia para mares 
tormentosos e que eu não consentiria que o navio 
sahisse daqui sem que elle commandante me 
declarasse que ia muito satisfeito e tranquillo. 
Respondeu-me: «Vou muito satisfeito e muito 
tranqüilo e V. Ex. o ha de ver. 

O SR. ZACARIAS: – E vio com effeito... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vio! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Vi como 

vou demonstrar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que se 

segue é que V. Ex. não tem responsabilidade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso é que é 

verdade. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado 

senador referio-se a um facto, que foi noticiado ao 
público em uma carta transcripta na gazetilha do 
Jornal do Commercio, sob o título – Corveta 
Bahiana. – Soube da existência desta carta logo que 
ella aqui chegou. Mandei indagar o que havia de 
exacto a respeito. No dia seguinte ou dahi a dous 
dias li uma carta do commandante que me era 
dirigida e a communicação official ao quartel general. 
Constando-me que se fallava em arribada da corveta 
em péssimas circumstancias ao Cabo da Boa 
Esperança, tomei o alvitre de mandar publicar no 
Diário official de 15 de Abril, não só a communicação 
do commandante ao quartel general como a 
apreciação deste sobre os factos referidos pelo 
mesmo commandante. O honrado senador parece 
que não leu esses documentos no Diário Official. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esses não li. 
O SR. ZACARIAS: – Ninguém lê o Diário 

Official. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas o 

Jornal do Commercio transcreveu-os no dia seguinte, 
e o honrado senador vae ver que as notícias dadas 
na carta, e de que se aproveitou esta folha e não sei 
se outros jornaes, são contestados ou por outra 
satisfatoriamente explicadas. Escuso repetir os 
tópicos da notícia que foram lidos pelo honrado 
senador; lerei sómente o officio do quartel general e 
o do commandante (Lendo): 

«Rio de Janeiro. – Quartel-general da marinha, 
em 10 de Abril de 1877. 

IIIm. e Exm. Sr. – Incluso tenho a honra de 
levar á presença de V. Ex. o officio, que acabo de 
receber, do commandante da corveta Bahiana, 
datado de 19 de Fevereiro do porto da cidade do 
Cabo da Boa Esperança, dando conta das avarias 
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pouco importantes soffridas em viagem, e que tratava 
de reparar em uma doca, afim de poder prosseguir em 
sua commissão nos primeiros dias do corrente mez, em 
que se offerece a monção favorável para a navegação 
naquelles mares, como este quartel-general previu no 
itinerário marcado para a viagem. 

Quanto ás avarias soffridas nada ha a estranhar 
por ser isso conseqüência da navegação do oceano, 
como succedeu também a esse grande número de 
navios de que faz menção o mesmo commandante. 

Deus guarde a V. Ex. IIIm. e Exm. Sr. 
conselheiro Luiz Antonio Pereira Franco, ministro e 
secretario do Estado dos negócios da marinha. – Barão 
de Angra, ajudante-general.» 

«Commando da corveta Bahiana, Doca Alfredo, 
no Cabo da Boa-Esperança, em 19 de Fevereiro de 
1876. 

Illm. e Exm. Sr. – Tenho a honra de participar a 
V. Ex. que no dia 12 do corrente mez, ás 6 horas da 
manhã, dei fundo neste ancoradouro com 29 dias 
incompletos de viagem, tendo o navio experimentado 
uma corrida com tempo nos dias 23 e 24 do mez 
próximo findo, em velacho nos quartos sobre a pêga e 
polaca, três dias successivos de completa calma, 
algumas brisas bonançosas e variáveis, ventos rijos dos 
quadrantes NO e SO (principalmente deste), um dia de 
mar de escarcéo e 15 de grande vagalhão. 

 
O navio em tão curto trajecto soffreu muitíssimo 

no casco, o que não ha estranhar depois de uma 
corrida, da calma que lhe succedeu, e do vagalhão que 
por tão largo tempo o acompanhou, obrigando-o a 
balanços de grandes amplitudes e quasi incessantes. 

Quanto ao velame, mastreação e apparelho em 
geral, tivemos um velacho roto e o respectivo mastaréo 
rendido na altura da pêga (isto verificou-se arriando-o 
neste porto), uma vela de prôa quasi inutilisada, alguns 
cabos da manobra arrebentados, a ferragem da bigota 
de um ovem da enxarcia do traquete a BB partida, e por 
não laborarem bem os ostagas de gavea nos 
respectivos sapatos; pelo que fui obrigados a fazer 
substituição geral por cabo de manilha. 

Por diversas vezes vi os escaleres ameaçados, e 
no intuito de prevenir que algum golpe de mar os 
arrebate no prosseguimento da minha commissão, 
resolvi substituir os turcos de madeira por outros de 
ferros, que permittam trazer as embarcações mais 
elevadas e conchegadas ao navio, para o que peço a 
approvação de V. Ex. 

Aqui não posso prescindir de recorrer o calafeto 
interior e exterior e descobrir duas ou três folhas de 
cobre abaixo da linha de fluctuação para vedar a água 
que appareceu em viagem, o que sómente naquellas 
circumstancias e com tempo manifestou-se em grande 
escala. O estado das obras vivas, por agora, 
tranquillisa-me, não tendo igual convicção quanto ás 
obras mortas. 

Devo também substituir o mastaréo do velacho, 
o páo da serviola de BB partido ao entrar na dóca sob a 
direcção do capitão do porto (infelizmente o 
regulamento das dócas o exime da responsabilidade 

das avarias), prover-me de uma verga de gávea de 
sobressalentes, acunhar o mastro grande e collocar 
uma nova taboa da cinta das abatocaduras. 

Por intermédio do consulado, como verá V. Ex. 
no fragmento do jornal que junto tenho a honra de 
enviar, chamei concurrentes pelas folhas de maior 
circulação, e hoje 19 foram abertas as propostas 
perante um conselho administrativo, composto da 
minha individualidade, do immediato, do 1º tenente 
mais antigo e do official de fazenda servindo de 
secretário, do que se lavrou um termo em livro ad hoc 
preparado, resolvendo o dito conselho aceitar uma 
proposta que abrangia, com mais vantagens para os 
cofres públicos a obra de madeira e o calafeto geral. 

Na mesma occasião preferimos a proposta para 
as obras novas de ferro e concertos da mesma espécie 
na razão de 1 schilling e 6 pences por libra de ferro 
trabalhado. 

Pretendo conservar o mastro grande, cujo 
estrago por emquanto não posso considerar de 
gravidade. 

Logo, vê o honrado senador que não estava a 
corveta com os mastros todos comidos do cupim; foi 
apenas o de prôa, que soffreu damno em virtude de 
temporal... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As cunhas do 
mastro do traquete tinham cupim. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Se tivessem, 
arrebentavam todas; não podia a corveta navegar ainda 
cerca de 20 dias até chegar ao Cabo da Boa 
Esperança, onde, seja dito desde já, o navio não entrou 
arribado, como se asseverou, não nesta câmara, mas 
correu nesta Côrte, accrescentando-se que a tripulação 
deserta, etc. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não disse 
isso. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não foi V. 
Ex. quem disse... 

Conclue o commandante por este modo: «Duros 
teem corrido os tempos por estas paragens...» (Eu rogo 
ao honrado senador que attenda para esta parte final)... 
«Duros teem corrido os tempos por estas paragens. 

Nestes últimos dias aqui aportaram de E. três 
navios de grande porte desarvorados, outros de água 
aberta e pelas notícias vindas de Algoa Bay (costa 
oriental da África) estão alli ancorados cerca de 16 
navios com avarias mais ou menos sérias. 

Procedente do Rio da Prata, entrou uma corveta 
a vapor sueca com 24 dias de viagem: soffreu também 
no seu casco com os máos tempos e amanhã entrará 
na dóca, onde me encontro para recorrer o calafeto 
geral. 

O estado da guarnição foi e é assaz lisonjeiro, 
como participei a V. Ex. em telegramma que será 
expedido da Madeira depois da chegada do paquete 
que daqui partiu a 13 do corrente. 

De proveito vae sendo a escola para os 
aspirantes a officiaes marinheiros. 
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Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. Barão de 

Angra, vice-almirante ajudante general da armada. – 
Eduardo Wandenkolk, commandante.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. está 
absolvido, a sua mestrança é que não está; portanto, 
tome cuidado com ella. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já se vê, 
portanto, que foi exagerada, e até certo ponto inexacta, 
a notícia que sahio no Jornal do Commercio. O navio 
não se acha nas circumstancias ahi descriptas; o que 
ha é o que acabo de expor fielmente ao Senado por 
meio da leitura de peças officiaes que não podem ser 
contestadas. 

Sendo assim, creio que o honrado senador far-
me-ha a justiça de acreditar que eu não mandaria sahir 
um navio nas condições, em que foi S. Ex. informado 
que se achava a corveta Bahiana, quando daqui partiu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com V. Ex. 
estou inteiramente satisfeito, mas com a sua mestrança 
não; illudio a V. Ex. Havia cupim. 

O SR. ZACARIAS: – O cupim esconde-se... 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Também 

tratou o honrado senador de um facto, que precisa 
esclarecimento. 

Disse S. Ex. que a repartição da marinha, ás 
vezes, não é muito exacta seus mappas ou tabellas 
para facilitar o transporte de verbas. 

Julgou-se S. Ex. autorizado a proferir este 
conceito, lendo o mappa que vem annexo ao meu 
relatório, concernente aos capellães da armada, no qual 
apparece o nome do padre D. Fernando Corvello, como 
estando em Matto-Grosso, quando, segundo 
informações que tem S. Ex., esse capellão está 
demittido ha mais de quatro annos. 

Eu sabia que na enfermaria da força naval, que 
hoje está estabelecida no Ladario, havia um capellão, 
mas não tinha bem presente o nome desse padre; por 
isso não esclareci logo em aparte o nobre senador. 
Mandei, porém, saber no quartel-general qual a razão 
deste facto, e de lá se me respondeu que tinha havido 
engano da parte do empregado que preparou o mappa, 
que o nome do capellão devia ser... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Corvello. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...Benedicto 

Conti, que era quem estava servindo alli, quando se 
organizou o mappa. Mas presentemente o capellão 
dessa enfermaria é Constantino Farcio, ultimamente 
nomeado. Portanto, a questão é de nome, e não se 
verifica o facto de existir ficticiamente uma praça nos 
mappas, para facilitar transferências de verbas, como 
suppoz o honrado senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O certo é que 
no mappa devia estar o outro. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Convenho; 
mas o honrado senador disse que os mappas são 
inexactos, por comprehenderem pessoal que não 
existe. Se S. Ex. não accrescentasse mais alguma 
cousa, eu poderia limitar a minha explicação; mas o 
nobre 

senador commentou o facto dizendo que se poderia 
prestar para habilitar o governo a fazer transferência 
para outra verba do que sobrasse nessa. Accresce que, 
neste caso, a quantia seria apenas de algumas 
centenas de mil réis e basta esta consideração. 

Notou o honrado senador que os mappas 
mencionassem 60 1os e 2os cirurgiões da armada, 
quando não temos navios para todos embarcarem. A 
explicação é facílima. Não temos médicos somente 
para navios; são também precisos para as companhias 
de aprendizes e para os corpos de marinha, para os 
hospitaes, as enfermarias e os arsenaes. Se o honrado 
senador quizer examinar mais detidamente o mappa 
que trata do corpo de saúde, verá os logares em que 
esses médicos prestam serviços; 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha muitos 
navios que não teem médicos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando a 
lotação do navio o exige dá-se-lhe médico. Não o teem 
alguns que estão fundeados no porto, porque nestas 
circumstancias póde um médico passar visita a mais de 
um navio. 

S. Ex. alludio ao facto dos médicos que deram 
parte de doente, e por isso deixaram de embarcar na 
corveta Vital de Oliveira, quando seguiu em viagem de 
instrucção. Accrescentou que por haverem médicos 
privilegiados na marinha, occorriam semelhantes factos. 
Frisando depois melhor o seu pensamento, limitou-se a 
declarar que ha um médico da marinha, que é ao 
mesmo tempo lente da faculdade de medicina desta 
Côrte. 

Declarei ao honrado senador que o facto era real 
e que eu não podia deixar de consideral-o irregular, 
tanto que no meu tempo teem havido altas diligencias 
da parte de alguns médicos que desejam ir a concurso, 
quer para lyceus, quer para as faculdades de medicina 
do Rio de Janeiro ou da Bahia, e de minha parte teem 
elles encontrado uma formal opposição; tenho resistido 
pertinazmente, e sem muitas occasiões tenho até 
deixado de transferil-os para os logares onde existem 
as faculdades ou os estabelecimentos scientificos, de 
que desejam ser professores. 

Aconteceu até, Sr. presidente, que, ouvindo eu 
um de nossos officiaes superiores a respeito de uma 
dessas pretenções, não teve elle dúvida em declarar 
que não havia inconveniente em se conceder a licença 
para ir a concurso, mas que o inconveniente estava em 
ser depois o logar obtido pelo pretendente, e por isso se 
devia cortar o mal pela raiz, negando a licença, porque 
uma cousa era conseqüência da outra, desde que se 
dava licença para ir a concurso, tinha se dado licença 
para aceitar a cadeira; ninguém concorre para não tirar 
o logar a que se propõe. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Podia dar 
licença para o concurso, declarando que, se elle se 
fixasse na faculdade, perderia seu logar na armada. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Perdoe-me o 
nobre senador; é isso mesmo que eu não poderia fazer, 
porque a patente que tem um médico da armada é 
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igual á de qualquer official de marinha, as classes 
annexas gozam de todos os privilégios e vantagens que 
competem aos officiaes da armada; por conseguinte a 
patente é vitalícia e eu não podia despojal-o della. Se 
pudesse, o nobre senador teria razão em entender que 
nesse caso eu devia ter concedido a licença; mas 
entendo que o verdadeiro caminho foi aquelle que 
segui. 

O honrado senador também julgou conveniente 
apresentar algumas observações a respeito do modo 
por que se fazem os fornecimentos para os nossos 
arsenaes. S. Ex. insistiu em um ponto que tem sido na 
minha fraca opinião, satisfatoriamente explicado. S. Ex. 
disse que os armazéns dos almoxarifados estavam 
cheios de gêneros e que entretanto eu fazia 
encommendas para a Europa, pela razão de que os 
gêneros existentes não serviam para os fins para que 
tinham sido comprados e que muitos estavam até 
deteriorados. Já tenho á saciedade explicado estes 
factos. 

Não é exacto, Sr. presidente, que os armazéns 
dos almoxarifados estejam atopetados de gêneros 
imprestáveis. Expliquei largamente na câmara dos Srs. 
deputados o processo que segui quando tive de mandar 
vir da Europa alguns gêneros, em pequena quantidade, 
para as necessidades do arsenal, e então demonstrei 
que não foi senão depois de um exame acurado, feito 
pelo digno intendente da marinha, o Sr. chefe de 
esquadra Benjamim Carneiro de Campos, que esta 
encommenda foi apurada. Sómente depois que elle 
verificou não haver absolutamente certos gêneros nos 
armazéns, ou não existirem outros na quantidade 
precisa para as necessidades de um semestre, é que 
eu resolvi-me a mandar buscar para experiência alguns 
destes gêneros na Europa. Entretanto S. Ex. diz que 
com a encommenda que fiz continuou a dar-se o que já 
se observava, e vem a ser os gêneros chegados não 
corresponderam á encommenda, e por isto existem nos 
armazéns, como o honrado senador exemplificou, 
machinas de moer café, que não teem a menor 
applicação. Já na outra câmara dei a razão deste facto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fallaram lá 
nisso? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tem sahido 
até em todos os jornaes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não li ainda. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Na Reforma 

quasi sempre sahe. 
O SR. ZACARIAS: – Os discursos de V. Ex. não 

teem sahido na Reforma. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor; 

são as censuras. 
O SR. ZACARIAS: – Ah! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não só 

expliquei lá o facto como até apresentei o documento 
do empregado competente para examinar o modo por 
que a encommenda foi desempenhada. 
Encommendaram-se machinas de moer café de certo 
número e deste número é que vieram. Por 
conseqüência a encommenda foi satisfeita. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então foi mal 
feita. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sem dúvida. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então está 

acabada a questão. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sr. 

presidente, ainda tinha de responder a algumas das 
considerações feitas pelo honrado senador pela Bahia, 
que hoje fallou, mas a hora está muito adiantada 
(apoiados), e eu, não querendo abusar da paciência do 
Senado, peço licença para terminar aqui, reservando-
me para em qualquer outra occasião cumprir o dever 
que tenho de responder ás observações com que o 
nobre senador hoje tanto me honrou. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
O Sr. Presidente deu a ordem do dia 24: 
1ª parte, até ás 2 1/2 horas da tarde. – Discussão 

da emenda da câmara dos deputados ao cerimonial 
adoptado interinamente pelo Senado em 1871 para ser 
observado no encerramento da sessão legislativa 
daquelle anno. 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
poder executivo com as emendas da câmara dos 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

2ª parte ás 2 1/2 horas ou antes. – A mesma já 
designada, accrescendo: 

2ª discussão das proposições da câmara dos 
deputados: 

N. 331 de 1875, autorizando o governo para 
jubilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira 
França, lente da faculdade de direito de S. Paulo. 

N. 89 do corrente anno, approvando a pensão 
concedida repartidamente a D. Maria Luiza de Souza 
Coutinho e a seus filhos. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos 
da tarde. 

 
60ª SESSÃO EM 24 DE MAIO DE 1877 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
Summario. – Ordem do dia. – Cerimonial para os 

actos de abertura e encerramento da assembléa geral. 
– Força naval. – Discursos dos Srs. Mendes de Almeida 
e Silveira da Motta. 

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

acharam-se presentes 33 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 
Paranaguá, Mendes de Almeida, Barros Barreto, Barão 
de Cotegipe, Visconde de Nitheroy, Silveira Lobo, 
Uchôa Cavalcanti, Godoy, Barão da Laguna, Luiz 
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Carlos, Visconde de Muritiba, Fausto de Aguiar, 
Correia, Barão de Camargos, Junqueira, Figueira de 
Mello, Ribeiro da Luz, Duque de Caxias, Visconde do 
Rio Grande, Zacarias, Fernandes da Cunha, Jobim, 
Barão de Pirapama, Diniz, João Alfredo, Cunha e 
Figueiredo, Visconde de Abaeté e Diogo Velho. 

Compareceram depois os Srs. Silveira da Motta, 
Jaguaribe, Nunes Gonçalves, Visconde de Caravellas, 
Conde de Baependy, Sinimbú, Saraiva e Vieira da 
Silva. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Chichorro, Barão de Maroim, Firmino, F. 
Octaviano, Paula Pessoa, Paes de Mendonça, Teixeira 
Junior, Antão, Visconde do Rio Branco, Nabuco, 
Marquez do Herval, Marquez de S. Vicente, Pompeu, 
Visconde do Bom Retiro e Leitão da Cunha. 

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. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

CEREMONIAL PARA OS ACTOS DE ABERTURA E 
ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL. 

 
Entrou em discussão a emenda da câmara dos 

Srs. deputados ao cerimonial adoptado interinamente 
pelo Senado em 1871 para ser observado no 
encerramento da sessão legislativa daquelle anno. 

Não havendo quem pedisse a palavra, votou-se 
e foi approvada. 

Foi remettida á commissão de redacção. 
 

FORÇA NAVAL 
 
Prosseguiu a 2ª discussão da proposta do poder 

executivo, com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O Sr. Presidente sorteou para a deputação que 
devia receber o Sr. ministro da marinha, os Srs. João 
Alfredo, Uchôa Cavalcanti e Fernandes da Cunha, e 
sendo o mesmo senhor 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 é o propósito de fazer opposição ao illustre ministro 
que me traz hoje a tribuna. Tenho, Sr. presidente, uma 
opinião a respeito da discussão dos projectos das 
forças de terra e do mar. Julgo que a prática admittida 
em nosso paiz não é mais conveniente aos interesses 
públicos e á economia de nossas discussões. Sem 
dúvida a constituição no art. 15, §§ 10 e 11 tem 
determinado que se fixe annualmente o quantum das 
forças de terra e de 

mar, ordinárias e extraordinárias, mas no modo de fazer 
a applicação destas disposições, parece-me nós não 
temos seguido o melhor caminho, uma prática mais 
acertada. 

A fixação de forças de terra e de mar tem a maior 
correlação, ou melhor, toda a connexão com a fixação 
das despezas públicas, e assim parecia que se deveria 
tratar primeiro do orçamento, para depois então se 
fixarem às forças de terra e de mar. Poderíamos ter 
assim admittido uma prática que me parece estaria 
mais de accôrdo com o fim e espírito de nossas 
instituições, do que á que até hoje se tem seguido, e, a 
meu ver, é que a discussão de forças de terra e de mar 
se ligasse com a discussão do orçamento, na parte que 
lhe é correspondente. 

Mas, fixar forças sem se saber o que o paiz 
possue para despender com ellas, parece uma espécie 
de contra-senso. Assim poupar-se-ia em nossas 
sessões, em que aliás dispomos de um espaço tão 
curto como o de quatro mezes, duas grandes 
discussões de projectos da ordem do presente que 
absorvem muito tempo, sobretudo porque nellas se 
envolve sempre a discussão política. Parece-me que 
esta prática não existe em outros paizes, mas não 
posso asseverar se nas constituições de outros estados 
menos Portugal, as disposições sobre a fixação das 
despezas precede ás sobre a fixação de forças. 

Imagine o Senado que temos discussão política 
na occasião do exame da resposta á falla do throno, 
discussão política na fixação de forças de terra, 
discussão política na fixação de forças de mar e 
discussão política na fixação das despezas públicas. 
Isto absorve muito tempo. 

Ora se nós discutíssemos quando se tratasse do 
orçamento da guerra ou da marinha a fixação das 
forças de terra e de mar economizaríamos muito tempo 
que podíamos empregar no exame de projectos sobre 
outras necessidades do paiz, mas assim se não tem 
feito. 

Entendo que, para economia das discussões da 
assembléa geral, é um grande inconveniente o 
perdermos assim tanto tempo, pois, não ha negal-o, 
gastamos mais de dous a três mezes só nestas longas 
discussões, que aliás interessam á polemica política. 

E' por isto que digo ao illustre ministro que não 
leve a mal o ter eu tomado a palavra nesta discussão, 
não o faria se motivo relevante não me justificasse. 

Venho, pois, á tribuna por causa das opiniões 
exhibidas aqui ultimamente pelo illustre ministro, senão 
me teria escusado, aguardando o orçamento, como já 
escusei-me de fallar na fixação das forças de terra. Em 
verdade, Sr. presidente, acho que é contra-censo 
separar duas cousas que estão tão connexas tão 
ligadas, isto é, não conhecemos os nossos, recursos 
financeiros e queremos fixar com antecedente quantum 
da força. 

E ainda mais, Sr. presidente, este desacordo 
apparece com mais accentuação no caso da fixação 
das forças de mar. Como se comprehende na força de 
mar o pessoal sem o material? São cousas 
inseparáveis. Na força de terra que não depende para 
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mover-se de um tal material, comprehende-se 
facilmente o processo seguido, mas não é possível 
imaginar-se marinha, força naval, sem navios. Fixar a 
força unicamente do pessoal, isto é o mínimo, não 
parece negócio de tão grande importância que 
reclamasse a medida constitucional, a menos que não 
esteja ligada com o respectivo material. E’ por isso que, 
quando discutimos o projecto das forças de mar vem 
forçosa e constantemente envolvidas as questões do 
material, porque isto é indispensável. 

Vou agora, Sr. presidente, justificar a razão por 
que me apresento hoje na tribuna. Entretanto farei 
ainda mais uma consideração. 

Não faço distincção, Sr. presidente entre o 
administrativo e o político, não sei o que é opinião 
administrativa distincta de opinião política, quando 
partilhando os mesmos princípios se trata de apreciar 
actos do governo. Não faço e não posso fazer esta 
distincção senão sob um certo ponto de vista; isto é, 
quando os partidos se não filiam no mesmo 
pensamento doutrinal. 

A política, Sr. presidente, é a sciencia do 
governo; governar não é outra cousa senão administrar 
o paiz; ora debaixo deste ponto de vista, não 
comprehendo a política senão como atmosphera que 
cerca a administração, que a envolve e a inspira. Mas, 
quando sustentando a mesma política se trata de fazer 
reparos á marcha de qualquer gabinete, ou 
simplesmente á gerência de um ou outro ministro, não 
comprehendo essa manifestação senão no ponto de 
vista administrativo; se o ministério pecca muito e 
gravemente na sua administração, a opposição surge 
naturalmente e está justificada; mas se o gabinete ou 
algum ministro teem apenas alguns desvios em sua 
marcha ou não apresentam erros taes que os 
inhabilitem de prosseguir no governo, aquelles que 
partilham sua política, podem, sem espírito e nem 
propósito de opposição, fazer reparos afim de que os 
abusos não tomem maiores raizes. 

Estou mesmo persuadido, Sr. presidente, que as 
observações, as reflexões, as mesmas censuras se 
podem fazer a esses actos, que não teem grave 
importância e se podem admittir sem caracter de 
opposição, maxime em uma câmara que, como o 
Senado, não é a que faz a política, como se diz, pois 
não é a câmara creada pela opinião do dia, mas 
câmara conservadora. 

Por certo, Sr. presidente, posso continuar a 
apoiar em geral a política do ministério, e todavia não 
estar de accordo em todos os seus actos, alguns por 
merecerem simples reparo, outras verdadeiras censura. 
Quando os princípios são radicalmente differentes, 
então a política toma sua verdadeira posição; já se não 
trata de administração, mas de dogmas políticos. Não 
obstante, quando os partidos são filhos da mesma 
doutrina e reconhecem os mesmos dogmas, como 
considero entre nós os partidos monarchicos, a 
distincção política não apparece tão pronunciadamente, 
e não se destaca do que é administrativo senão no 
modo de apreciar os actos dos êmulos ou adversários. 

Mas, antes de examinar as opiniões emittidas 
pelo illustre ministro nesta casa, á que não posso 

dar minha adhesão, eu desejara que S. Ex. nos 
dissesse o que é feito da reforma que com tanta 
instância se pediu da execução do art. 80 do regimento 
provisional. 

Com effeito, o illustre ministro diz-nos, no seu 
relatório, que se acha este negócio affecto á secção 
dos negócios da guerra e marinha do conselho de 
Estado; mas como o seu relatório foi preparado e 
escripto, ha quasi 6 mezes, desejara saber em que 
estado se acha uma questão, aliás de tanta 
importância, e de que tanto se tratou no anno de 1874. 
Já lá vão três annos, e para se dar uma execução 
regular, e mais racional á este art. 80, á meu ver 
parecia que não seria cousa de incommodar-se o 
gênero humano. 

Mas, como S. Ex. nos disse que esse negócio 
estava na secção do conselho de Estado, desejava 
saber se já se deu parecer. 

Ora, o Senado sabe a maneira abusiva porque 
se executa, e parece que se tem continuado a executar 
esse art. 80 do regimento provisional. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Não é o 
regimento provincial, é os artigos de guerra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Aceito a 
rectificação que me apresenta o illustre senador pela 
Bahia, membro da commissão de marinha e guerra; foi 
um equivoco... Mas foi mesmo no regimento provisional 
da armada, que mandou reimprimir o nobre ex-ministro 
da marinha, onde li esse artigo; parece-me que não 
estou enganado... 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Está. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...refiro-me á 

um folheto em que vem esse regimento e os artigos de 
guerra. 

Mas não é esta a questão; o que digo é que 
deste negócio tratou-se aqui com muito empenho em 
1874, estamos em 1877 e ainda não se fez esse 
melhoramento promettido, pois o abuso era 
extraordinário e as providências eram reclamadas de ha 
muito tempo. 

Eu tenho aqui, Sr. presidente, uma Revista da 
Marinha de 1854, em que esse negócio vem 
apresentado com as feições próprias e do mesmo modo 
porque foi aqui apreciado em 1874, em que o honrado 
ex-ministro da marinha reconheceu a necessidade de 
um regulamento para cohibir esses abusos, porquanto 
alguns officiaes de marinha entendiam, quando 
commandavam, que, assim como o art. 80 lhes 
permittia, em faltas que não subiam ao conhecimento 
do conselho de guerra, a applicação de 25 calabrotadas 
ou chicotadas no marinheiro ou soldado da armada, 
também podiam mandar dar 200 de uma vez ou 
distribuil-as, dando 25 em differentes dias. Este abuso é 
por certo gravíssimo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E já se tem 
dado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...e revelou-se 
ainda mais que, mesmo os mais humanos dos 
commandantes dos nossos navios, faziam applicação 
dessa dóse como o mínimo. 

Um negócio desta ordem merecia realmente, 
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toda a attenção do ministério, sobretudo tratando-se de 
um ministro que, constantemente, tem sido accusado 
de demasiado bondoso. Teem-se dito que é um 
ministro bondoso por excellencia e portanto 
humanissimo, e por esta causa sempre pensei 
encontrar no seu relatório alguma cousa que me 
satisfizesse. Vejo, porém, que esta questão ainda 
atravessará as duas sessões de 1877, e irá adiante; e é 
para não deixal-a, póde-se dizer, prescripta, que eu 
chamo para ella a attenção do nobre ministro e confio 
que com todo o zelo a prestará. 

Quero sempre, Sr. presidente, lêr ao Senado o 
que sobre o assumpto disse, em 1854, essa revista da 
marinha, intitulada Revista Marítima Brasileira, no 
número de 19 de Agosto daquelle anno. E’ um artigo 
denominado Castigos corporaes, do qual lerei alguns 
pequenos trechos: 

O hábito faz lei. Castiga-se hoje mais por hábito 
do que por lei. 

O regimento provisional da nossa marinha 
particularisa os casos em que se deve applicar os 
castigos corporaes, e conta com fleugma o número de 
pancadas; não podem passar de 25 por dia.» 

Aqui falla-se no regimento provisional da nossa 
marinha; por isso creio que o nobre senador está 
enganado. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Não, 
senhor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas diz-se 
aqui: regimento provisional, e foi ainda esse um dos 
motivos do meu equivoco. 

O SR. VISCONDE DE MURITIBA: – Mande 
buscar o regimento provisional e veja. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é preciso. 
Podia ter trazido o folheto assim intitulado – Regimento 
Provisional – de que me fez presente o honrado ex-
ministro da marinha, e onde se encontra os artigos de 
guerra de 1790, os que importam para a questão. 
(Continuando a ler): 

«Mas cumpre-se á risca o regimento?» 
Não; absolutamente não. 
Primeiramente ha gente de uma humanidade 

singular. 
«Vinte e cinco varadas por dia não dispensam 

uma repetição successiva de 24 em 24 horas. Assim se 
se deve dar uma dóse cada dia da semana, tome o 
paciente de uma só vez sete dôses, e como o 
regimento precisa de reforma, a applicação de 200 até 
500 varadas entra na ordem natural das cousas. Com 
effeito é muito mais philantropico isto, do que dar vinte 
e cinco por dia; não ha corpo que agüente castigos de 
acção tão lenta.» 

E’ um prático que pensa assim. 
Depois o regimento é letra morta ainda em outro 

sentido. 
Os commandantes dos navios da armada em 

geral delegam a autoridade de castigar, que aliás lhe é 
privativa, em seus immediatos e algumas vezes até nos 
officiaes. 

Ha navios nossos, digamol-o já, em que rara vez 
se castiga, e onde nem por isso deixa de reinar muita 
disciplina. Honra aos seus dignos commandantes! 

Mas, força é confessar, a bordo de outros vasos 
precede apenas ao castigo um grito do official: 
Guardião traz a chibata! 

E sem as formalidades que o regimento exige, 
sem a menor explicação ao paciente, inflinge-se a 
pena, que muitas vezes a cólera impoz. 

Deste modo não se estimulam os bons 
sentimentos, se é que tal meio póde alguma vez 
conseguir este fim; alanha-se o corpo de um homem 
nosso igual perante Deus, obrigando-o a despir-se do 
pudor para habilital-o ao rebaixamento da sua 
dignidade, sem a qual não póde bem figurar nessas 
scenas degradantes de que é o principal autor. 

Isto é de 1854, ha 23 annos! 
Faço estas reflexões, como disse Sr. presidente, 

unicamente para que o assumpto não cáia em 
prescripção, e como o nobre ministro é reputado o mais 
bondoso dos que tem havido... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é verdade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...estou certo 

de que S. Ex. não deixará cahir em esquecimento 
objecto de tanta importância. 

Já não reclamo, Sr. presidente, como para o 
exército, a exclusão do castigo corporal, mas peço que 
se modere esse castigo quanto for possível, no 
interesse da humanidade, sem que com isto a disciplina 
soffra. 

A illustre commissão de marinha e guerra, depois 
de fazer várias censuras ao nobre ministro, sob o título 
de esclarecer o projecto que veio da câmara dos 
deputados, nos termos em que tem vindo sempre, sem 
achar obstáculos, nesses 40 ou 50 annos, em que tem 
funccionado no paiz o systema representativo, 
apresentou emendas, que o nobre ministro aceitou 
facilmente. Firmou-se mais uma innovação com este 
proceder do nobre ministro, porque não quiz, permitta 
S. Ex. que o diga, sustentar a doutrina estabelecida ha 
tanto tempo, que o uso tem consagrado e da qual não 
resultava inconveniente algum. 

S. Ex. foi mais longe. Acceitou na câmara dos 
deputados um additivo e de suas palavras eu conclui 
que, tendo-se apresentado alli muitos additivos, S. Ex. 
para diminuir a opposição que soffria naquella câmara, 
aceitou um, como um compromisso, como se dissesse: 
«no meio de tantos, aceito aquelle que me parece 
menos perigoso e que mais se coaduna com a minha 
opinião.» 

Chega a proposta ao Senado, e a commissão de 
marinha e guerra separa esse additivo, como um 
assumpto de somenos importância e sem 
opportunidade, e prestando-se a ser discutido em outra 
occasião. E o nobre ministro aceita isto, o que em parte 
estimei. 

Pensei que S. Ex. se contentasse com dizer: – 
«discuta-se em outra occasião;» mas fez além disso um 
pedido e é com esse pedido que eu não me posso 
conformar. 

Disse S. Ex.: 
Vendo eu que isto não importava a rejeição da 

idéa, mas apenas uma questão de fórmula, não tive 
dúvida em assentir a isso, certo de que o Senado 
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tratará opportunamente de prover esta necessidade.» 
O illustre ministro fez um pedido, dizendo que 

quer que esse negócio se trate logo, porque este – 
opportunamente, – no seu discurso, não quer dizer 
outra cousa senão que não fique isto para as kalendas 
gregas como poderia acontecer, porque S. Ex. quer que 
se faça já esta reforma na lei de 23 de Setembro de 
1873. 

E’ com isto que não me posso em verdade 
conformar. 

Sr. presidente, custou muito ao nosso 
parlamento e ao governo o preparo, a organização, a 
discussão e a votação de uma lei de promoções para a 
marinha: depois de todo este esforço, ainda se permittio 
que, para ella ter completa execução, mediasse o 
espaço de três annos, espaço que findou-se a 18 de 
Junho do anno passado. 

E’, pois, uma lei que não está em completa 
execução se não ha menos de um anno, e no emtanto 
o nobre ministro da marinha aceita o additivo na câmara 
dos deputados para estragar o systema todo da 
legislação de promoções, para alterar uma lei que S. 
Ex. votou, como deputado, sem dúvida porque estava 
certo da sua bondade. 

Mas, que razões moveram o illustre ministro a 
aceitar este additivo, a apoial-o, enfim a mostrar-se 
necessitado de uma reforma na lei? Lendo seu relatório 
eu vejo o seguinte: «Harmonizar a lei de promoções na 
armada com a do exército, quanto á opportunidade de 
tempo pára preenchimento das vagas.» 

Ora, Sr. presidente, isto será uma razão grave, 
relevante para se destruir o systema de uma lei, acto da 
passada legislatura, que ainda não tem, póde-se dizer, 
um anno de plena execução? Pois aquelles que 
prepararam esta lei, e a defenderam com grande 
empenho e zelo, não sabiam como era que se procedia 
no exército sobre o mesmo assumpto? Sabiam 
certamente. Porque então não quizeram esta 
harmonia? E’ porque entenderam que o systema da lei 
de promoções da marinha era o melhor, evitava o 
arbítrio, dava logar ao governo pensar bem e 
espaçadamente sobre a sua escolha. 

Mas, desta maneira, a lei não se tem executado 
ainda, não se conhecem todos os seus defeitos, que só 
a prática póde mostrar, e, entretanto, o nobre ministro 
vem pedir ao Senado, que cuide desta reforma 
opportunamente! Não tem outra razão senão a 
harmonia com o ministério da guerra. Mas a prática 
seguida nas promoções para o exército não é posterior 
á nova lei, nem desconhecida da commissão, que 
preparou este trabalho; é pratica constante do decreto 
n. 4,619 de 4 de Dezembro de 1870. 

De tudo isto conhecia o ministério passado, que 
tratou deste negócio, conhecia o Senado e a Câmara 
dos deputados, e ninguém se lembrou de fazer esta 
ferida na lei, sómente para harmonisar com a outra 
legislação. 

Estamos no caso da legislação de instrucção 
pública. Fez-se uma reforma para as faculdades de 
medicina, em que estabeleceu-se além da escala de 
substituto a de oppositor, e não se tinha ainda 

feito idêntica reforma para as faculdades de direito. Mas 
os interesses particulares andaram ahi movendo as 
cousas, e o caso é que tornou-se a voltar para trás, 
acabou-se com os oppositores naquellas faculdades, 
passando estes de um jacto para substitutos! Andamos 
assim em quasi tudo; para trás e para diante, não ha 
estabilidade em nossa legislação, ainda a melhor 
reflectida. 

Eu comprehendo muito bem, Sr. presidente, de 
onde vem este mal, esta instabilidade geral na nossa 
legislação; não se conta com o dia seguinte para 
nenhuma medida consagrada em lei: o que se faz hoje, 
desfaz-se a manhã. 

O nobre ministro ainda apresentou outras razões 
em pro de sua reforma que são, a meu ver, e desculpe-
me S. Ex., tão fúteis, como a que apresentou em seu 
relatório: «O que proponho não é novo, o que proponho 
já se praticava na marinha, o que proponho pratica-se 
no exército.» Ora, são razões estas que possam 
destruir o systema de uma lei? Que não é novo 
sabíamos muito bem, porque já havia no exército, mas 
a marinha não quiz adoptar, e o parlamento todo, onde 
funccionou como um de seus membros o actual nobre 
ministro, na legislatura passada concordou nesta 
doutrina, e lhe achava merecimento. 

E' uma reforma de tão pouca importância que 
não sei como se poderá attacar uma lei de tanto 
alcance, somente pelas razões de que já dei cópia. 

Ora, Sr. presidente, o art. additivo consiste 
primeiramente em reformar o art. 2º § 5º da lei (Lendo): 

«Sendo impar o número de vagas, a fracção será 
considerada unidade na parte da antiguidade.» 

Qual é o grande mal que póde resultar ao paiz, e 
mesmo á corporação da marinha, desta disposição, 
para se ferir uma lei que ainda não tem um anno de 
prática? 

«2º o art. 1º (lendo.) O preenchimento das vagas 
que occorrerem terá lugar annualmente, excepto em 
tempo de guerra, e todas as promoções e nomeações 
serão logo publicadas pela imprensa.» 

Esta disposição, Sr. presidente, direi mesmo esta 
facilidade de desmanchar no dia seguinte o que com 
tanto trabalho se faz na véspera tem sua explicação 
natural nas doutrinas que entre nós vogam, maxime nos 
cultores da jurisprudência. 

Eu estou persuadido, Sr. presidente, que a 
instabilidade de nossas cousas, do estado precário da 
nossa legislação vem do famoso princípio da soberania 
do povo, porque, como o soberano povo póde ter 
amanhã uma opinião ou vontade diversa da da véspera, 
tudo se torna instável, sem firmeza. Como este 
soberano poderá manifestar a sua autonomia, sem 
esse continuo movimento, tão compatível com a sua 
natureza? Em verdade, Sr. presidente, as leis deixam 
de ter certa respeitabilidade; quando são attacadas no 
dia immediato ao da sua promulgação. A legislatura 
passada adoptou esta lei e agora quer-se já destruil-a. 

Quando ultimamente em França deu-se o facto 
notável de querer o ministério destruir a lei da intrucção 
pública, votada pela assembléa nacional, lei que no 
anno passado começou a funccionar, o 
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público naquelle paiz, e mesmo na Europa, estranhou 
essa tentativa que o Senado francez cortou pela raiz. 
Na verdade, Sr. presidente, depois de se ter votado 
com tanto esforço aquella lei, em que se davam certos 
direitos que se reputavam adquiridos aos cultores do 
ensino livre, immediatamente no anno seguinte fosse 
proposta pelo governo a sua revogação. Mas, aqui no 
Brasil, estamos infelizmente observando caso idêntico. 
A legislatura passada, em que funccionava maioria 
conservadora, votou uma lei importante, que tantos 
esforços custou para se levar a effeito, e agora vem o 
nobre ministro, por causa destas duas disposições, 
póde-se dizer, de fraco alcance dizer: «não, destrua-se, 
o que está feito, e ainda pouco experimentado que é 
para harmonisar com a legislação da guerra, quando 
devêra esperar que na repartição da guerra se fizesse o 
mesmo esforço para harmonizar a sua com a legislação 
da marinha. 

Mas, parece-me que os membros do ministério 
andam em luta. O nobre ministro da marinha, como é 
bondoso, quer harmonisar, mas ao mesmo tempo 
procura offender o nobre ministro da guerra, dizendo 
que quer uma corporação ecclesiastica para a sua 
repartição, mas não como a do ministério da guerra, 
que está militarizada, e por conseqüência desacredita 
uma instituição senão regulada sustentada por um 
ministro seu companheiro. Não houve mesmo neste 
caso muita attenção da parte do honrado ministro. 
Parece que S. Ex. não leu bem este artigo do seu 
relatório. 

Com os officiaes do culto, como S. Ex. chama os 
ecclesiasticos empregados na marinha, quer fazer outra 
corporação, melhor organisada, mas não como a actual 
da guerra que está militarisada. S. Ex. quer outro 
systema, que diz ser o da França sem outra explicação; 
mas não sei se o nobre ministro ainda hoje o sustentará 
pois que a actual assembléa daquelle paiz não 
consentiu que mais funccionasse, excluindo do 
orçamento esses officiaes do culto, como o nobre 
ministro denomina os ecclesiasticos da marinha. Se as 
cousas marcharem assim, a marinha que é uma 
repartição tão importante, que mesmo na Inglaterra não 
é entregue somente ao bom arbítrio do ministro, mas a 
uma respeitável corporação, organisada ha mais de 
dous séculos, por se recear para ella a instabilidade das 
mudanças, e as velleidades ministeriaes, terá uma 
legislação semelhante à do collegio D. Pedro II; cada 
ministro fará uma reforma e se contará tantas reformas 
quantos forem os ministros. 

O dia de amanhã será a véspera ou o dia de 
outra reforma. 

Examinemos, Sr. presidente, esta questão de 
officiaes do culto. E’ curioso o que disse o nobre 
ministro neste artigo do seu relatório. Informa o nobre 
ministro que para uma marinha, que tem muitos navios 
e transportes, embora diga o nobre senador por Goyaz 
que a maior parte está podre, apenas ha 23 destes 
officiaes! Examinando-se quantos estão embarcados, 
se vê que são três, sendo dous em Montevidéo nos 
dous navios que lá se acham, e tendo outro seguido a 
bordo da corveta 

Bahiana nessa viagem de instrucção de officiaes 
marinheiros que foi fazer. 

Portanto, não sei que merecimento dá o honrado 
ministro á classe dos officiaes do culto. Lendo seu 
relatório, vejo que S. Ex. só os quer para as guarnições; 
para as praças de certa ordem; para os officiaes ou 
para os que pretendem essa posição, não. 

Para que religião, se esses funccionarios, ou que 
esperem sel-o, podem se regular tão bem, dispensando 
esse adminículo; ás guarnições, essas sim, precizam 
naturalmente para tranquillidade das outras classes. 

Citarei ipis verbis o que disse o illustre ministro 
(lendo): 

«A influência que as práticas religiosas exercem 
no espírito das guarnições, é por si só uma 
consideração valiosa para determinar a maior 
regularidade no desempenho do importante serviço a 
cargo dos officiaes do culto, a qual difficilima é de 
conseguir sem a creação do corpo de capellães da 
armada, providência por mais de uma vez suggerida 
por meu illustre antecessor.» 

De sorte que para as outras classes não são 
necessários os officiaes do culto; não precisam de seus 
serviços em todos os assumptos em que interessão 
suas almas. Mas então com as guarnições deve dar-se 
a mesma cousa; porque dos exemplos de cima é que 
os que estão em baixo se aproveitam para se guiarem. 
Desde que a religião não serve para os que estão de 
cima, os que estão em posição inferior não se 
importarão com ella, reputarão cousa de pouca valia, 
sobre tudo havendo essa difficiencia de officiaes do 
culto, porque apenas 3 navios os teem a bordo. Penso 
que o nobre ministro não foi bem inspirado nesta parte 
do seu relatório. 

Desejando eu apreciar até que ponto chegava a 
importância desses officiaes na repartição a cargo de S. 
Ex., fui examinar uma das instituições de que o nobre 
ministro foi o creador, e que S. Ex. estima como um dos 
actos mais notáveis de sua gerência que deve levar á 
posteridade seu illustre nome. Refiro-me, Sr. 
presidente, ao collegio naval cujo regulamento o nobre 
ministro fez appensar ao seu relatório. 

Logo nos 1os artigos se vê que o nobre ministro 
inspirou-se na legislação do collegio D. Pedro II. Por 
isso não posso louval-o como era meu desejo. Imagine 
o Senado que entrão para esse collegio meninos de 10 
a 15 annos, que tem de estudar durante 3 annos e que, 
entretanto, são sobrecarregados de estudos superiores 
ás suas forças pela seguinte maneira: (lendo). 

«1º anno. – Arithmetica até proporções; 
elementos de grammatica portugueza; história do 
Brasil; geographia physica, especialmente do Brasil; 
inglez e francez (leitura, traducção e elementos 
grammaticaes); desenho linear; exercícios gymnasticos. 

Vejamos o segundo anno: (lendo). 
2º anno. – Arithmetica (estudo completo); história 

antiga; continuação da história do Brasil (estudo 
completo); continuação da geographia physica 
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(estudo completo); francez e inglez (leitura, traducção e 
grammatica); desenho linear (continuação); exercícios 
gymnasticos, comprehendendo natação. 

3º anno. – Álgebra elementar até a resolução das 
equações e dos problemas do 1º gráo; história média e 
moderna; portuguez (exercícios orthographicos e de 
redacção); geographia (estudo completo); francez e 
inglez (composição e conversação); noções de 
geometria elementar; exercícios gymnasticos, inclusive 
natação. 

Ora, senhores, isto é supportavel por crianças de 
10 a 15 annos? Quer ainda ver o Senado como o 
illustre ministro exigiu habilitações para se entrar nesse 
collegio? Vou ler o art. 5º: 

«A matrícula terá logar por ordem do ministro, 
provando o candidato na Corte perante o director do 
collegio, e nas províncias perante os presidentes. 

1º Que é cidadão brasileiro, etc. 
De modo que, Sr. presidente, todos os filhos de 

estrangeiros, nascidos no paiz, que não podem obter a 
qualidade de cidadão brasileiro, se não quando tiverem 
21 annos, não tem habilitações para entrar para esse 
collegio. Até então não podem escolher sua 
nacionalidade, e vivem nas condições de seus paes. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é outra 

questão. Mas, da maneira porque está declarado no 
regulamento, é inexeqüível; porque os filhos de 
estrangeiros, só aos 21 annos, é que podem escolher a 
nacionalidade. 

Portanto, antes disso não ha propriamente 
cidadão brasileiro; hão de ser quando escolherem. 

Doutrina christã é outra condição que o nobre 
ministro requer; provavelmente com a prova de exame. 

Ora, que doutrina christã póde saber uma 
criança de 10 annos? 

Talvez, três ou quatro orações das mais 
vulgarisadas e um pouco de cathecismo; nada mais. 
Mas, abandonar, Sr. presidente, uma criança em taes 
condições em um internato, sem ter quem lhe possa 
ensinar a doutrina da salvação, desenvolvendo o seu 
espírito, é uma medida mui singular, e pouco acredita o 
estabelecimento. Pelo menos os paes de família, 
residentes fóra da Côrte, não ficarão tranquillos, 
mandando para alli seus filhos. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não tem 
capellão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tem, é 
verdade; mas não é professor de doutrina. E’ só 
capellão para dizer alguma missa em dias 
determinados; porquanto, no capitulo 6º, art. 25, que 
enumera o pessoal do estabelecimento, ha uma lista 
em que vem o director, os professores e depois do 
médico e do enfermeiro é que se nota o capellão. Não é 
professor de doutrina, não acompanha as crianças em 
todo o tempo da sua educação no internato. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Segundo o 
regulamento da marinha, deve ser. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não o do 
collegio naval, porquanto o regulamento não diz a 
respeito cousa alguma. Define quaes são os 
professores, mas não diz também que o capellão seja. 
Este capellão ha de ser o que serve no arsenal, ou de 
uma outra repartição, tendo portanto de repartir o 
serviço. 

Mas como creio que naturalmente no collegio 
não haverá capella, por ser talvez desnecessária, o 
capellão servirá para os casos de morte, pois que vem 
logo após o enfermeiro, naturalmente para fazer as 
encommendações. 

E’ o que á primeira vista parece. 
Sendo aquelle estabelecimento um internato, se 

o menino não for de família que exista na Côrte, não 
poderá mais continuar a aprender a doutrina christã, e 
antes esquecerá tudo quanto aprendeu, porque alli 
ninguém mais lhe vae ensinar. Eis um estabelecimento 
digno de um paiz catholico, cuja religião deve ser à 
base de toda a instrucção. 

Julgo que o honrado ministro, cujos louváveis 
intentos reconheço, não se aconselhou bem a respeito 
deste collegio na distribuição das matérias do seu 
ensino peculiar e mesmo no abandono em que ficam as 
crianças quanto a ensino religioso. 

A pintura que o honrado ministro nos faz do 
batalhão naval, dos officiaes marinheiros e a respeito 
de ensino do manejo da artilharia, dá uma idéa bem 
triste do estado de nossa marinha. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ uma verdade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nós não temos 

no batalhão naval quem saiba dar um tiro como 
artilheiro. Em geral, os officiaes marinheiros são 
análphabetos, além de poucos, estão na mais 
deplorável situação a respeito de habilitações de sua 
profissão. Agora é que apparece o ensino desses 
officiaes, e, póde se dizer, pela primeira vez, e eu, 
nesta occasião, rendo muitos elogios ao nobre ministro 
por esta... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tentativa. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...por esta 

escola estabelecida na corveta ou fragata se não me 
engano. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é corveta 
nem fragata, é um navio velho o Itamaracá. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me refiro 
a este. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois neste é 
que se fazem exercícios de artilharia, por que o que 
está fundeado não faz nada. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas outr’ora 
não se aprendia nada a este respeito. 

O nobre ministro mesmo é quem confessa que 
não póde aproveitar o batalhão naval porque apenas 
sabe o manejo da arma de infantaria, ignorando tudo o 
que diz respeito á artilharia. Agora é que se mandou vir 
da Europa uma bateria de campanha para habilitar o 
soldado naval no manejo desta arma, em caso de 
desembarque. Os marinheiros 
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estão nas mesmas condições. Emfim, Sr. presidente, é 
um estado desanimador, afflictivo o da nossa marinha. 
As praças do batalhão naval são quasi todas 
analphabetas. Devemos mais esta confissão ao nobre 
ministro. E’ preciso, portanto, uma escola para ellas. E 
o mesmo acontece com os officiaes marinheiros que 
aliás devem estar para a marinha no mesmo caso que 
os officiaes inferiores para o exército. Sem estes 
auxiliares pouco ou nada se poderá esperar destas 
forças. 

Agora é que esses officiaes marinheiros foram 
fazer estudos, mesmo do serviço propriamente de 
marinheiro em uma viagem de instrucção: E’ mais um 
serviço que se deve ao nobre ministro. Para isto é que 
foi a corveta Bahiana fazer uma viagem em torno do 
mundo, ao que parece, porque pretende fazer a viagem 
daqui á Ásia pela África meridional e oriental, 
naturalmente pelo caminho estreito de Moçambique, 
afim de ir á Ásia, pelos mares da Índia; e dahi pelos 
archipelagos da Malásia á Austrália, e da Austrália e 
outros pontos da Oceania voltará para este paiz a 
corveta pelo cabo d’Horn naturalmente. E’ a minha 
conjectura. Por isto é que digo que trata-se de uma 
viagem em torno do mundo, Deus queira que o cupim 
de que tanto se fallou hontem... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não vá 
contagiar estas regiões. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não digo que 
vá contagiar estas regiões, mas que torne o navio 
imprestável, sobre tudo em pontos por onde tem de 
passar e que são assas perigosos e arriscadissimos 
não havendo meios talvez de fazer os reparos como no 
cabo da Boa Esperança. 

Não sei qual é realmente o itinerário desta 
viagem, porque, pelo que se diz, parece que ficou á 
vontade do commandante guiar o barco por onde lhe 
parecer. Por isto não se póde saber até onde irá ter, 
mas devo dizer que os mares do cabo da Boa 
Esperança são mares demasiado revoltos e de muito 
perigo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não são 
próprios para se mandar para alli um navio velho. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O mar das 
Índias não tem poucas difficuldades a vencer, e além 
disto a viagem pelas ilhas da Malasia e pelos mares da 
Austrália, sobre tudo se, em logar de tomar a parte 
occidental, tomar a corveta a oriental, são abundantes 
de perigos, que duplicaram de importância para os 
poucos práticos naquella navegação. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de chamar 
também a attenção do illustre ministro para a flotilha do 
Amazonas. E’ admirável, Sr. presidente, quando um rio 
tão grande, de um percurso enorme dentro do nosso 
território, seja justamente aquelle onde exista a mais 
pequena das flotilhas fluviaes. Parecia natural que o 
ministério tivesse uma flotilha para o baixo Amazonas e 
outra para o alto, e não ficar tudo somente no alto 
Amazonas, com quanto eu reconheça que uma 
província de tão fracos recursos, como é a do 
Amazonas, não póde deixar 

de utilisar-se desta flotilha para as communicações e 
serviço do governo. 

E eu chamo principalmente a attenção sobre este 
ponto, porque me parece que devendo acabar o 
contrato com a Companhia do Amazonas, o governo, 
para suas communicações, deveria usar de um recurso 
mais commodo e barato, como é o de uma flotilha tanto 
no baixo como no alto Amazonas, para conducção de 
suas malas. Demais, me parece que o governo não tem 
necessidade, nem o paiz de estar augmentando 
subvenções sobretudo na actualidade, á companhias 
do commercio, que já fizeram a sua aprendizagem e já 
ganharam com os auxílios do thesouro muito dinheiro e 
portanto já pódem viver por si, bem emancipadas como 
outras vivem e lucram, sem taes auxílios. 

Mas, chamo também a attenção do nobre 
ministro para a flotilha do Amazonas, por uma 
circumstancia, e é que alli foi ao fundo uma lancha a 
vapor, bem perto de Manáos, e a qual, dizem, que 
apenas esbarrou em um cachopo eleitoral, o que foi 
causa della ir promptamente ao fundo. 

Não sei, Sr. presidente, se o facto é verdadeiro, 
mas valia a pena bem averigual-o, porquanto lendo eu 
o relatório do commandante desta flotilha, noto certas 
circumstancias, que, suggerem sobre o acontecimento 
dúvidas que demandam esclarecimentos. O facto não 
deixa de ter sua importância. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não foi 
cachopo, foi um torpedo eleitoral. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre 
ministro não nos diz nada sobre o assumpto, e eu 
desejaria que S. Ex. attendesse para o que relata o 
próprio commandante da flotilha. 

Os tópicos do seu relatório, com relação a esse 
lamentável accidente attribuido ao cachopo, ou, como 
diz o nobre senador por Goyaz, torpedo eleitoral, 
deixam no espírito dúvidas quanto á naturalidade do 
sinistro. (Lendo): 

«A 14 foi a pique a dita lancha no rio Solimões, a 
pequena distância desta cidade, parecendo ser 
motivado esse desastre, ou por ter-se despregado 
alguma chapa mais arruinada do casco, ou por ter este 
roçado em algum madeiro invisível, pois a lancha 
navegava em um profundissimo e conhecido canal, 
nenhum madeiro se via á superfície e o accidente foi 
repentino, dando apenas tempo para abordar á margem 
próxima, com o que conseguio-se salvar toda a 
guarnição, mas não a embarcação que afundou-se em 
um profundo porão. Ao receber esta notícia a 15, fiz 
sahir immediatamente a número 5, que no dia seguinte 
trouxe os náufragos e o que se pôde salvar. Mandei 
proceder a conselho de investigação sobre o facto e 
verificou-se que deste não resulta culpabilidade para 
ninguém.» 

Como não tem resultado para nenhum 
empregado de certa ordem dos que na repartição da 
marinha teem sido submettidos a processo, de algum 
tempo para cá. O resultado é sempre o mesmo; não ha 
culpas a punir. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Já vi um brigue ir 
a pique, perto de Cametá, sem que se visse nenhum. 
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páo; e se isto aconteceu a um brigue, quanto mais a 
uma lancha a vapor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nada mais 
fácil do que perder-se uma lancha a vapor, e até 
mesmo o maior encouraçado do mundo; o Captain, 
obra ou risco do Sr. Reed, inteiramente novo e bem 
tripulado, perdeu-se; mas a questão não é essa, é se a 
perda ou sinistro se póde justificar, ou ao menos 
explicar perante a razão. Quem desconhece que em 
rios da ordem do Amazonas e do Mississipi seja fácil 
acontecer um sinistro desses? Mas o próprio relatório 
está fallando aqui em madeiro invisível e em outras 
circumstancias que cercam de nuvens o 
acontecimento. Ora, para um madeiro invisível metter 
a pique uma lancha a vapor, parece-me, é necessário 
que haja, como no Mississipi, ponto de apoio junto ás 
margens ou no fundo para o navio esbarrar e ir logo a 
pique. Fluctuando, posto que invisível, não parece mui 
natural. Emfim, V. Ex. é lobo do mar... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não sou lobo 
de cousa nenhuma. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...tem na 
matéria competência. Mas não posso acreditar que 
uma lancha a vapor fosse a pique somente por tocar 
em um madeiro invisível arrastado pela corrente do rio, 
e que naturalmente estava no fundo fluctuando, pois 
ninguém mais o descobriu. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Era mais que 
sufficiente; bastava estar apenas alguns metros abaixo 
da água. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O madeiro, 
que não é fluctuante, vae inteiramente ao fundo, e o 
que é fluctuante mergulhado não parece que possa 
pelo simples impulso da corrente, a menos que não 
seja extraordinária, metter a pique uma lancha, e do 
modo porque esta foi, salvando-se a guarnição que 
abordou a margem próxima do rio com a mesma 
lancha. 

Como essa lancha, Sr. presidente, depois do 
choque do madeiro invisível pôde ainda alcançar terra 
para salvar a guarnição, e depois ir solemnemente ao 
fundo, desapparecendo em um profundo perau, como 
diz o commandante da flotilha em seu relatório? Este 
negócio merece ser melhor investigado: pode ser 
verdadeiro tudo quanto se relata, mas não parece 
verossímil. 

Para as viagens de instrucção, Sr. presidente, 
pede o nobre ministro que, durante 4 ou 5 annos, vote 
o parlamento, em cada anno, 1.000,000$ ou mais, 
para se poderem fazer essas viagens; de modo que 
nos achamos realmente em um máu estado, porque é 
necessário gastarmos muito dinheiro para instruir 
nossos officiaes e nossas guarnições, que parecem 
estar como na primitiva. Não estou longe disto. 

S. Ex. o que não quer, é que se mande mais 
construir encouraçados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nisso elle tem 
razão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quer o nobre 
ministro que se preparem navios para instruir nossa 

armada; mas já se vê que este desejo de S. Ex. não 
poderá ser satisfeito, tão cedo; visto que estamos em 
maré de vazante; não ha por ora dinheiro para isso. O 
prejuízo será certo por algum tempo. 

Entretanto, Sr. presidente, eu desejava que, 
dispondo nossa armada de tantos navios, que não 
podem fazer essas viagens em mares tão grossos 
como os do cabo da Boa Esperança e ainda como os 
do Pacífico tão cheios de outras difficuldades, se 
applicassem esses navios a fazer o levantamento da 
carta de nosso littoral. Ha muito tempo, se fez uma 
parte desse trabalho entre os rios Mossoró e o S. 
Francisco; mas esse serviço ficou parado, e ha grande 
extensão da nossa costa que precisa ser examinada 
mais detidamente do que o tem sido pelos navegantes 
inglezes e francezes, inclusive os últimos mais 
notáveis, apóz o Barão de Roussin... 

UMA VOZ: – O Sr. Mouchez. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Esse é o 

último. Referia-me ao Sr. Montravel e mais um outro o 
Sr. Kerhallet que fez o trabalho do Maranhão para o 
norte. Achamo-nos em tal estado, Sr. presidente, que, 
gastando o governo, rios de dinheiro, sem pedil-o ao 
parlamento, para muitas cousas que se mandam fazer, 
não poucas vezes sem utilidade, não se tem cuidado 
com interesse desse assumpto, que é da mais alia 
importância, sobretudo do Mossoró para o norte. 

Foram necessários nossos rogos aqui e dos 
representantes de nossa província na outra câmara, 
para que, ainda ha pouco tempo, se mandasse a 
canhoneira Araguaya examinar parte do littoral do 
Maranhão, e os mares que o banham, porque a 
companhia do cabo telegraphico transatlântico não 
quiz leval-o áquella província conforme a letra do seu 
contrato com o governo. 

O official que foi a esse serviço no Maranhão; 
tratou somente de fazer a sondagem de vários pontos 
do litoral onde se dizia que havia tão grande número 
de bancos de coral, que não era possível levar ao 
Maranhão o cabo telegraphico! 

Mas porque, Sr. presidente, sendo a entrada 
daquelle porto uma das mais perigosas, limitou-se 
sómente o official que lá foi, o commandante da 
canhoneira, e que deve ser mui habilitado, pois que foi 
encarregado de uma missão tão importante, porque, 
pergunto não tratou de verificar e assignalar, dentro 
mesmo do circulo de sua commissão, o mais que por 
alli existe digno de estudo que os estrangeiros não tem 
podido fazer, e os nossos navegantes não conhecem? 
Ha pontos naquella costa que necessitam de exame o 
mais accurado, mesmo no interesse da navegação. 

Eu vou dar um exemplo, porquanto tive um 
insano trabalho em procurar um mappa dessa parte do 
littoral de minha província e não achei, refiro-me ao 
archipelago de Sant'Anna. O Sr. Mouchez, no seu 
trabalho sobre aquella costa, lastima muito este facto, 
porque muitas vezes navios que não pudessem 
demandar a barra daquelle porto pelo grande canal, 
podiam fazer a viagem por entre as ilhas desse 
archipelago que tem para nós importância 

 



Annaes do Senado                                                                      321 
 

histórica, se houvesse um mappa hydrographico, se 
não perfeito, ao menos... 

O Sr. Barão da Laguna dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O grande caso 

é que nenhum existe, quanto á este ponto tanto eu 
como o illustre senador por Santa Catharina, apezar de 
ser lobo de mar estamos ás escuras... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Relativamente 
ás costas do Norte, não estou ás escuras. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas não se 
poderá dizer que estejam esses conhecimentos que V. 
Ex. tem, bem definidos em mappas hydrographicos... 

O SR. BABÃO DA LAGUNA: – V. Ex. sabe que 
naveguei muitos annos por essa costa e sem prático. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' outra 
questão. Mas não se fez quanto áquelle litoral o que se 
devia ter feito, isto é, cartas hydrographicas exactas. Os 
estrangeiros é que nos teem prestado algum auxílio. 

Trouxe este exemplo, Sr. presidente, para 
mostrar o estado deplorável em que nos achamos, a 
respeito de mappas hydrographicos da nossa costa, 
que tanto precisamos conhecer; agora é que vejo, pelo 
relatório do nobre ministro, que se instituiu uma 
repartição hydrographica no interesse desse serviço; e 
que se procede a organisação de um Atlas 
hydrographico. Seja elle bem vindo; mas é necessário 
muito trabalho para se poder ter mappas perfeitos; é 
necessário grande esforço para isso; grande parte de 
nossa costa é desconhecida; regulamo-nos por 
trabalhos estrangeiros... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é verdade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...quando 

devíamos saber mais destes assumptos do que elles, 
infelizmente acontece o inverso; nós é que deveríamos 
fornecer os nossos trabalhos como subsídios aos 
sábios e navegantes estrangeiros, mas trabalhos de 
incontestável mérito... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pode-se copiar 
muita cousa que está feita. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Não é só copiar; 
teem-se de rectificar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Toquei mesmo 
neste assumpto, Sr. presidente, para assignalar ao 
nobre ministro, ainda um outro ponto que desejo que S. 
Ex. tome em consideração. E' a respeito dos pharóes. 
Quando se lêem os dous relatórios do actual 
encarregado da repartição dos pharóes, não se póde 
deixar de lastimar mais uma vez a sorte deste paiz, 
quão mal administrado tem sido até agora, em relação 
a este serviço, aliás tão importante! 

Mandou-se ao Maranhão, Sr. presidente, um 
funccionario da repartição do nobre ministro, parece-me 
que o mesmo a que já me referi, para examinar o 
estado dos pharóes daquella província e da do Pará, 
devendo indicar o que se podia fazer para melhorar a 
illuminação daquelle littoral, e além disto indicar os 
pontos onde se deviam collocar outros pharoes, que 
guiassem bem e com segurança os navios na entrada 
daquelle porto. 

Ora, este official, pelo que li no seu relatório, 
mostra ser bastante intelligente, e mesmo mui zeloso; 
mas, quanto aos pharoes do Maranhão, sinto dizel-o, 
não satisfez completamente, a commissão que lhe foi 
confiada. Em summa, limitou-se a dizer: – o pharol de 
Sant’Anna está muito bem garantido com o que se fez 
contra as destruições, que o mar constantemente alli 
faz nas suas visinhanças: o que alli se fez – com ramas 
e arêas invenção brasileira, substitue talvez melhor do 
que um trabalho qualquer de alvenaria de grande custo, 
ainda mesmo empregando-se o cimento de Portland; 
pede também que as luzes de certos pharóes se 
mudem; em logar de ser catroptica passe a ser 
dioptrica, alterando-se o systema; e a factura de alguns 
concertos nas torres e candeeiros. Não adiantou mais 
nada, além de recommendar o estabelecimento de uma 
barca-pharol entre dous baixos, sem lhe fixar a posição. 
O trabalho desse official tem muito valor, mas 
infelizmente não foi completo. 

Entretanto, Sr. presidente, aquelle porto parece-
me necessitar para sua illuminação de outros 
melhoramentos, que não os indicados sómente por 
esse aliás mui illustrado official de marinha. 

Em 1868, um official da nossa marinha escreveu 
uma memória sobre os pharóes; mas devo dizer a S. 
Ex., e com magoa, que esse official junta á sua 
memória uma carta, que dirigio ao capitão de mar e 
guerra Mouchez, da marinha, franceza, pedindo-lhe que 
indicasse quaes eram os logares do nosso litoral onde 
se poderia collocar pharóes! 

Haverá documento mais triste, Sr. presidente, 
para nossa marinha, do que esse? O francez 
respondeu-lhe: «Estou agora muito atarefado para lhe 
indicar esses pontos; se quizer, venha a Paris e então 
pessoalmente lh'os indicarei.» Apenas lhe disse que em 
logar do pharol de Sant’Anna ficar na ilha, que é logar 
impróprio, fosse collocado na ponta dos Mangues 
Verdes. 

Depois publicou em 1869, o seu trabalho sobre 
esse littoral que é importante, corresponde em 
merecimento aos antecedentes, onde indica, a meu ver, 
muito bem quaes os logares onde convém estabelecer, 
com vantagem da navegação, pharóes. 

Assim quer, e, ao que parece, com razões, 
realmente muito boas, que o pharol de S. Marcos seja 
transferido para o logar próximo, no Morro Alto, que é o 
primeiro a avistar se e em muito maior distância que o 
de S. Marcos; e propõe também que se mude o pharol 
de Sant'Anna para o ponto que já havia indicado, em 
conseqüência dos perigos do banco da Cruz. Julga 
também conveniente collocar uma barca-pharol na 
ponta nordeste, da Corôa Grande; tão celebre pelos 
desastres que alli tem havido. Indica também que nessa 
barca haja uma estação de pilotos para melhor e mais 
segura direcção dos navios, que nunca os recebem a 
bordo, senão quando já não precisam. 

Esta indicação do illustre hyidrographo francez 
differe da do nosso official, que quer uma barca-pharol 
entre os baixos da Peixada e Corôa Grande. Convinha 
estudar bem estas questões e dar preferência 
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a quem merecesse, mas receio que fiquemos na 
mesma como até agora. 

A mudança do pharol de S. Marcos para Morro 
Alto traria ainda uma importante differença na 
illuminação, pois o primeiro he um pharolete de porto, e 
outro deverá ser, segundo Mouchez, um pharol de 
primeira ou de segunda ordem. Deduz-se ainda das 
palavras do mesmo hydrographo que não seria sem 
utilidade para os navios que vem de Leste, o 
estabelecimento de um pharolete na ponta de Tatinga 
ou na do Raymundo ou ainda no Morro Alegre, que 
talvez escusase a barca pharol nos baixos da Peixada. 
São questões que os competentes poderão bem 
resolver. 

Mas, Sr. presidente, o mesmo official em outro 
relatório sobre os pharóes revela-nos cousas que muito 
prejudicam a administração da marinha neste 
assumpto. Esse official fez em verdade um grande 
serviço ao paiz, com os seus trabalhos, e Deus permitta 
que sejam aproveitados. 

Esses trabalhos, Sr. presidente, são mui 
importantes e é para lamentar que obras em que se 
gastou tanto dinheiro achem-se reduzidas hoje a tão 
miserando estado, como se vê desses relatórios dos 
pharóes, porquanto, entre muitos abusos e desleixos 
assignalados, ha pharoleiros analphabetos, que comem 
e bebem o azeite dos candeeiros, que dormem á noute 
e mesmo antes, opprimidos pela solidão e não 
accendem em tempo os pharóes, e mesmo nem os 
conservam bem o limpamente accesos. Comtudo, Sr. 
presidente, nos remédios apontados pelo illustre official, 
fez-me espécie, um, pois tendo aconselhado não se 
empregar o azeite doce ou outro qualquer fácil de ser 
aproveitado para os temperos de cozinha, para a 
illuminação dos pharóes, lembra e propõe o emprego 
do azeite do côco, que também se presta á usos 
culinários. 

Outra circumstancia também deplorável neste 
assumpto é que o pharol dos Abrolhos e principalmente 
o de S. Paulo não acharam na Bahia quem os pudesse 
convenientemente concertar; e nem mesmo aqui na 
Corte acha-se lampista habilitado que possa 
encarregar-se desses concertos, máxime quando o 
machinismo é de relojoaria. Assim, Sr. presidente, é 
necessário ainda crear mais esta officina... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está V. Ex. 
fazendo com que se queira crear mais uma officina de 
lampista. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...porquanto 
deste modo evita-se termos pharoes que não illuminam 
por não se achar quem no paiz concerte candeeiros. 

Por isso eu peço ao nobre ministro que olhe com 
mais alguma consideração para este assumpto de 
pharoes, sobre tudo no que diz respeito aos pharoes do 
porto da capital de minha província. O exame que se 
mandou fazer lá, bem o sinto, não attingio o resultado 
que se devia esperar, porque conservou-se o que já 
estava, e não basta que se melhore somente a 
illuminação dos actuaes pharoes; á meu ver, os 
melhoramentos seriam de outra espécie. 

Outro assumpto que interessa também a minha 
província e a questão do dique, sobre a qual tanto 

nos temos cansado, eu e meus nobres collegas aqui e 
na outra câmara, reclamando toda attenção do governo. 

Tem-se feito, Sr, presidente, sobre aquelle dique 
um grande trabalho de exames... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – E despezas. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...sem fallar 

nas despezas, sem outro resultado senão atirar em um 
abysmo perto de 600:000$000. 

O governo, e de longa data, não teve porque não 
quiz auxiliares condignos nas medidas que projectava. 
Se quizesse, compenetrando-se do merecimento da 
obra e da responsabilidade que tinha, não mandaria ao 
Maranhão senão pessoas competentes para fazer 
esses exames, e profissionaes habilitados e zelosos 
para o desempenho das obras. Ora, desde o princípio 
que não mandou nem uns, nem outros. Despendeu-se 
em pura perda uma larga somma. 

A obra do dique do Maranhão foi collocada, a 
meu ver, em má situação, na praia das Mercês, junto, 
póde-se dizer, de um monte, que assim posso chamar a 
ribanceira que lhe está contígua; em um logar, por 
conseqüência, onde não havia o alargamento 
necessário para se fazer as escavações sem onerosos 
dispêndios e outras obras importantes em torno do 
dique. Foi este o primeiro e grande erro. 

Se o governo tivesse mandado logo um homem 
competente para o desempenho da obra, o dique do 
Maranhão talvez se tornasse o de maior importância de 
todo o Brasil, e ha muito tempo gozaríamos das 
vantagens que elle proporcionaria, sem dúvida á 
navegação, e á mesma província. O dique de ha muito 
estaria prompto e prestando bons serviços, se outro 
logar fosse escolhido. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. 
Hawkshaw não foi lá? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu fallarei 
nisto. Foi ha pouco tempo, mas o mal vem de longe. 

Na occasião em que se principiou a obra, ou 
pouco depois, tínhamos aqui um engenheiro hydraulico 
inglez, que serviu para dar os planos do dique da ilha 
das Cobras. Não mandaram este profissional para o 
Maranhão, mandaram a quem? 

Um official de marinha, incompetente, porque 
pouco ou nada conhecia do assumpto, e também um 
estrangeiro, que sabia de outras cousas, cuidava das 
machinas do arsenal, não era engenheiro hydraulico. 

Além disto, Sr. presidente, começou-se a fazer a 
obra com materiaes que não prestavam, porque, como 
hoje está provado, até nem se empregou nas 
construcções a cal hydraulica. A obra era entregue á 
ignorantes. Já se vê que por essa maneira só o que se 
fez foi lançar dinheiro em um profundo abysmo, graças 
á ignorância e não sei mesmo se á má fé. 

Hoje, o Sr. Hawkshaw em seu relatório, que 
tenho presente, que passou por Iá a vôo de pássaro, 
diz que convém acabar a obra do dique, que como já 
está reconhecido desde 1859 ou 60, é uma obra 
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imprestável. Gastou-se tanto dinheiro em mandar vir da 
Europa o Sr. Hawkshaw, e elle passando pelo 
Maranhão disse que o dique das Mercês devia se 
acabar, isto é, que de novo se restabelecessem as 
construcções perdidas com o cortejo de outras obras de 
summa importância, e para isso propõe uma despeza 
enorme. Ninguém lhe mostrou o ponto do Itaquy. Só 
uma muralha de meia maré, da Ponta do Bomfim e em 
direcção fronteira á Ponta d'Arêa, afim de alargar e 
aprofundar mais o canal do porto, importa em 500:000$; 
e com a barca de excavação, as dragas, que se 
deverão comprar, porque a que lá está não serve, e 
nada espero da que está no Pará sem serviço ha muito 
tempo, andará talvez a despeza em mais de 
600:000$000. 

Eu tenho aqui a obra do Sr. Hawkshaw, o seu 
relatório, onde é mais fácil ver os trabalhos propostos. A 
despeza por elle orçada é de 380,000 libras, isto é, 
3,800 contos, e o Maranhão seria afortunadissimo, se, 
ao menos, com a menor das quantias orçadas fosse 
possível realizar-se um destes melhoramentos. Não 
nutro esperanças quanto ao maximo. 

Eis aqui. A grande muralha de meia maré 
(seguindo em um mappa) importa em 500:000$000 ou 
50,000 libras; a conclusão do dique das Mercês em 
600:000$000, 60,000 libras; a conclusão do canal do 
Arapapahy, 500:000$000, portanto mais 50,000 libras, 
cáes, sem ser o da Sagração, molhe, isto é, duas 
docas, viaducto inclusive dragagens (obras urgentes) 
importam em 2.200:000:$000, ou 220,000 libras. E isto, 
Sr. presidente, sem fallar nos trabalhos da excavação 
do porto antes que estas obras principiem; são 
despezas que não podem estar contempladas naquelle 
orçamento. Portanto esses dispêndios com razão 
devemos calcular sempre no mínimo, pela maneira por 
que as cousas se fazem entre nós. Por conseqüência, 
julgo o dique do Maranhão, absorvendo tão grande 
capital, uma obra impossível. Entretanto havia o logar 
de Itaquy... 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado; é o 
verdadeiro porto do Maranhão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Então mude-se a 
cidade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu deploro, Sr. 
presidente, que no exame que se fez a respeito desse 
local o último empregado da marinha que lá foi, cujo 
relatório se acha annexo ao do honrado ministro, tenha-
se tratado com tanto desdém a questão do dique do 
Itaquy. Vale apena Iêr o trecho. (Lê.) 

«Para responder ao quesito D basta dizer que a 
praia de Itaquy não possue água potável, e que, por 
mar ou por terra, a viagem para essa localidade exige 
um dia. E se ha na ilha do Maranhão uma localidade 
que menos se preste á construcção de uma dique é a 
praia do Itaquy, a menos que a cidade não se 
transporte para esse logar, o que seria, em uma e outra 
hypothese uma triste lembrança.» 

Portanto, a incapacidade do locaI provém da não 
mudança da cidade, porque a dar-se, ainda que a 
lembrança fosse triste, o dique se poderia levar a 
effeito. Portanto, o local em si não tem desvantagens 

reaes para se dizer que menos se presta á construcção 
de um dique. 

Ora funccionarios de merecimento elevado, e 
que tiveram a confiança do governo no exame dessa 
localidade, estão longe de partilhar as mesmas idéas do 
autor do relatório, cuja illustração e competência 
também não contesto. 

Parece-me que este funccionario não prestou, 
Sr. presidente, a attenção que esse local merecia. 
Mandou fazer algumas perfurações no solo, que 
provam antes a favor do que contra a localidade, e 
concluiu, sinto dizel-o, contra-producentemente. 

Entretanto, Sr. presidente, o local de Itaquy é 
reconhecido, independente de nacionaes, como porto 
de grande importância, e um dos melhores do Império. 
Homens abalisados como o almirante Roussin e o 
capitão da marinha franceza Mouchez acompanham 
este juízo. As sondagens do autor do relatório o Sr. 
Leite Lobo, confirmaram plenamente este juízo. 

Mas, Sr. presidente, accusaram este local de não 
ter água potável, e no entanto muita gente por alIi vive; 
e o que é ainda notável é que um dos inimigos da 
localidade do Itaquy accusa-a precisamente pelo defeito 
opposto, qual o de haver alli tanta água, que não se 
póde fazer uma abertura no solo sem que ella venha 
acima. A cidade tem também dessa água, de que a 
população utilisa-se. 

O Sr. Vieira da Silva dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não estou 

tratando propriamente do porto porque dessa localidade 
todos são accordes em dizer que tem 55 metros de 
profundidade, termo médio. E' o próprio Sr. Leite Lobo 
quem o diz: não pode, pois, haver um porto melhor, 
pois que á essa vantagem reune a do ser mui seguro e 
não desabrigado. 

O Sr. almirante Roussin faz deste local os 
maiores elogios (lendo): 

«Os navios de grande calado que não pudessem 
entrar no porto de S. Luiz, e que, tendo avarias a 
reparar, quizessem um ancoradouro ainda mais 
abrigado do que o precedente, achal-o-iam ao sudoeste 
do Maranhão na bahia de Itaky.» 

«O fundo alli é lodoso, a profundidade de 15 a 16 
braças, a corrente muito menos rápida do que diante de 
S. Luiz...» 

Entretanto, os adversários do Itaquy, em geral, 
dizem o contrário em suas informações. (Continuado a 
ler): 

«...e o mar sempre calmo. Alli se vae ter, 
contornando a ilha Medo por oeste a uma distância de 
uma ou duas milhas.» 

O Sr. Mouchez também é favorável a este local 
como porto, por ser calmo e profundo. 

Mas a questão para o dique, a meu ver, não é 
somente se o porto é bom, mas se o terreno também se 
presta á uma construcção desta ordem. 

Fazendo-se a confrontação dos exames a que se 
tem procedido, fica-se abysmado diante da diversidade 
de opiniões: uns sustentam que o terreno é bom, que 
tem fundo sólido para supportar as obras de alvenaria, 
etc.; outros dizem o contrário, additam 

 



324                                                             Annaes do Senado 
 

que no ancoradouro ha uma grande corrente e 
redemoinhos nas enchentes das marés! 

Mas, Sr. presidente, qual é o grande defeito do 
ponto de Itaquy? E' estar três milhas distante, da cidade 
por terra, e sete ou nove por mar. O Sr. Leite Lobo, que 
fez o último relatório, chegou a asseverar que, para se 
fazer esta viagem da capital a Itaquy, é necessário um 
dia, ou por mar ou por terra, e entretanto cahio logo na 
contradição de dizer que, tendo sahido do Maranhão a 
1 1/2 hora da tarde, no começo da maré vasante, 
chegára á fóz do rio Arapapahy, ou ao estreito do 
Coqueiro com 3 horas de viagem! Ora, isto é admirável 
e duvidaria se não visse escripto! 

Eu não quero neste momento estar a examinar 
tudo para ler esse trecho, mas posso asseverar que 
esse official fez viagem no vapor Alcantara para 
contornar a ilha, e passando pelo Itaquy, foi mais longe 
chegou á fóz do Arapapahy. Por conseqüência, em 
menos de 3 horas o Sr. Leite Lobo tinha ido muito além 
do ponto do Itaquy, como o mappa da ilha que ora 
tenho presente o testifica. Do porto da capital 
(mostrando no mappa) para vir a este ponto, diz o Sr. 
Leite Lobo que se gasta um dia por água, à distância de 
sete ou nove milhas, mas por terra são três milhas; e no 
entanto fez S. S. esta viagem no vapor Alcântara, 
sahindo a 1 1/2 hora da tarde e chegou a fóz do 
Arapapahy com 3 horas de viagem ao ponto, que como 
já notei esta muito além do Itaquy. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Certamente foi em 
vapor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sem dúvida; 
nem se póde fazer hoje esta viagem com vantagem 
senão por meio de navios ou de lanchas a vapor. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Onde estão ellas? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Se por ora não 

existem, appareceriam por certo decretada a obra do 
dique para esse ponto, que é o verdadeiro porto 
daquella cidade. E tanto podem ir para o Maranhão no 
interesse do governo, como teem ido para outras 
províncias, até de menor importância. Mas mesmo em 
botes ou batelões não se gasta um dia, á vela ou á 
remos. E quando se preferisse a via de terra, a 
distância, como tenho já observado, é de uma légua: o 
percurso de tal espaço não demanda por certo um dia. 

E demais, Sr. presidente, não é necessário que a 
cidade do Maranhão se transporte para esse ponto por 
causa da construcção de um dique. Essa cidade tem 
grande futuro; digam o que quizerem os pessimistas. 
Aquelle ponto seria um novo bairro accrescentado á 
cidade actual, e não havia nenhum risco para sua 
existência nesse grande melhoramento. Por outro lado 
à viagem na estrada... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – E' preciso uma 
ponte para atravessar o rio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Alli por ora não 
ha ponte possível; basta atravessar em pequenos 
barcos para os pontos fronteiros, o que demanda pouco 
tempo. Sendo uma obra do governo, não se havia 

de empregar batelões para o transporte dos operários. 
O Sr. Vieira da Silva dá outro aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Desculpe o 

nobre senador; está se tratando de uma obra do 
governo, e este póde por á disposição dos operários os 
meios mais fáceis do seu transporte; isto não me dá 
cuidado. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Haviam da passar 
em hora de maré; logo é preciso a ponte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que ponte? 
O Sr. Vieira da Silva dá outro aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto é questão 

de futuro; não quero dizer, e nem desejo que a cidade 
se transporte já para o Itaquy; o que poderá succeder é 
haver mais um accrescimo á cidade, creando-se um 
novo e florescente bairro. O dique deve-se construir no 
Itaquy e espero que assim aconteça. 

E’ por isso que eu chamo a attenção do nobre 
ministro para este assumpto, que é muito grave. S. Ex. 
examine-o por si ou por uma commissão em que 
deposite plena confiança, comquanto eu já tenha 
desanimado sobre esta questão do dique do Maranhão; 
e lamento que não venha declarado no relatório de S. 
Ex. nem mesmo neste do Sr. Leite Lobo, qual o local 
que o novo informante quer que se escolha para o 
dique, visto abandonar-se o das Mercês. 

Ora, este local, como reconhecem aquelles que 
teem examinado a questão e os relatórios dos ministros 
da marinha o teem dito, não póde servir se não para 
navios de pequeno porte e nunca para navios de alto 
bordo, como no Itaquy; e note-se que neste já se teem 
feito concertos até de fragatas, como em 1835 se fez o 
dá fragata Imperatriz, o que nunca se obterá no local 
das Mercês, e em nenhum outro no litoral da cidade. Eu 
espero, Sr. presidente, que a razão acabará por se lhe 
dar razão. 

Sr. presidente, a questão do Independência é 
fértil, e já tem dado bastantes fructos; mas eu apenas 
farei breves observações sobre a construcção desse e 
dos outros encouraçados. 

Foi um infortúnio, Sr. presidente, para o paiz ter 
se mandado fabricar vasos de guerra daquella 
importância sem consulta e assentimento do corpo 
legislativo, e ainda mais sem se communicar, senão 
accidentalmente em discussões que se mandara 
effectuar essa avultada despesa. De maneira, Sr. 
presidente, que não houve communicação antes nem 
depois do acontecimento. Lá para adiante, isto é, 
passados quasi três annos, pediu-se a approvação de 
um crédito de alguns milhares de contos de reis, em 
que se contemplava o pagamento de parte dessas 
custosas construcções, que á primeira vista não se 
conhecia o real emprego, e assim ficou tudo envolvido 
em cifras mudas. 

Que necessidade havia desse encouraçado, Sr. 
presidente, depois dos grandes dispêndios que fizemos 
na guerra do Paraguay? Ostentosa e pueril 
manifestação de nossas forças, sem proveito do paiz. 
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Aqui se disse que apparecendo um certo 

florescimento nas finanças da Confederação Argentina, 
proveniente em grande parte do nosso dinheiro que por 
lá circulava (é preciso sempre dizel-o) excitaram-se os 
ânimos argentinos e imaginou o seu governo que podia 
facilmente emprehender uma guerra aggressiva contra 
nós. Os nossos ministros apavoraram-se com a notícia 
confirmada com a circumstancia de terem os argentinos 
mandado construir dous encouraçados na Europa. 

No interesse de salvaguardarem nossos 
interesses principiaram desde então a fazer esses 
avultados dispêndios, como os ministros anteriores 
praticaram no caso do Paraguay, e, devo dizel-o, sem 
haver urgente necessidade. Tudo isto, Sr. presidente, 
porque tem succedido? Porque não estudamos os 
paizes vizinhos, e seus recursos; entramos nesses 
commettimentos quasi sempre de olhos fechados, e 
chegamos por apreciações inexactas ao ponto até de 
assignar tratados, como esse tão lamentável do 1º de 
Maio, em que o commando das nossas tropas foi 
entregue a um general estrangeiro. Temíamos o 
resultado da guerra, e por isso supportamos o que em 
outras circumstancias jamais admittiriamos. 

Nos negócios do Rio da Prata, Sr. presidente, o 
Brasil, ao menos até agora, se acha em posição de 
nunca temer quaesquer carrancas que dalli nos façam. 
Devemos sempre marchar sem esses receios, que nos 
forçam a tantos sacrifícios, olhando de preferência para 
os nossos melhoramentos, sem darmos importância 
alguma ás ameaças mais fictícias que reaes dos 
nossos inquietos vizinhos. 

No meu modo de pensar, Sr. presidente, o Brasil 
deve descançar e não exhaurir os seus cofres sob a 
pressão de taes receios; pois emquanto dominar 
naquella república e princípio da soberania do povo, 
esse grande dissolvente social, jamais poderão 
aquelles povos emprehender sériamente uma guerra 
agressiva contra nós, ao menos emquanto soubermos 
manter a posição que adquirimos. Esse princípio nada 
deixa edificar com solidez, produz a instabilidade 
permanente, o que hoje se eleva amanhã se destroe. 
Governo regular torna-se impossível. 

Um governo instituído sobre outras bases, tendo 
estabilidade, e não querendo intervir nos negócios dos 
visinhos jámais as poderá temer, a menos que seus 
recursos o constituam em tal grau de inferioridade que 
não possa materialmente resistir ao aggressor. 

Nós estamos vendo em França, essa grande 
nação, outr’ora tão poderosa e tão solidamente 
constituída, as conseqüências desse falso princípio. Ha 
90 annos que luta esterilmente, sem alcançar o 
sossego, a tranquilidade, que somente a estabilidade, 
producto de sensatas instituições, pode dar. 

Temos ainda em nossa América o producto de 
tal princípio nessas repúblicas ou confederações de 
origem hespanhola. Jamais o socego, jamais a 
tranquilidade interna. Mas deixemos estas 
considerações. 

Admittamos, Sr. presidente, que esse pânico de 
que se apoderou o governo tivesse real fundamento; 
mas nesse caso o governo, sem declarar ao gênero 
humano que ia mandar fazer encouraçados para 

conter os Argentinos, devera limitar-se a cumprir o 
decreto de 13 de Maio de 1868, e sob o pretexto de 
executal-o apresentar-se ao corpo legislativo, dizendo-
lhe: A nossa esquadra não se acha em boas 
condições, precisamos de melhoral-a por taes e taes 
motivos justificáveis. Não haveria neste facto ameaça 
alguma aos argentinos, e outros visinhos. Seria 
simplesmente a execução daquelle decreto; e então, 
em logar do vazo de guerra que esse decreto consigna 
em primeiro lugar, se poderia mandar construir outro 
nas proporções com o que sciencia tem demonstrado a 
utilidade e merecimento. 

Isto se poderia fazer sem maior estrondo, pois 
temos obrigação de manter em pé regular nossas 
forças defensivas. 

Sr. presidente, tenho notado que alguns 
ministros conservadores para justificarem essas 
construcções de encouraçados como medidas de 
segurança do paiz, chamam em seu favor os actos de 
origem liberal, ou descarregam sobre esse partido as 
suas culpas. 

E’ um meio-pouco generoso de defesa. 
Os liberaes teem muitos erros e mesmo muitas 

culpas, não é preciso lhes attribuir mais esta. 
O SR. ZACARIAS: – Esta não teem. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Para se 

justificarem os gabinetes conservadores bastaria dizer 
que havia necessidade desse melhoramento em nossa 
marinha no interesse da nossa segurança, appellando 
sempre para o corpo legislativo, com franquesa e 
lealdade, ainda mesmo depois dos actos praticados. 
Os erros commettidos por deficiente apreciação das 
circumstancias, seriam tomados na melhor 
consideração pelo parlamento. Não era preciso 
mandar construir encouraçados ás escondidas, e, 
cumpre notar, este segredo concorreu mais para todo 
o mundo saber. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Só ficou 
escondido para o corpo legislativo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Também se 
deve considerar que para isto concorreu não pouco a 
má gestão em Londres. O governo não teve bons 
agentes naquella capital, não ha negal-o; lastimo esse 
infortúnio, mas o que, não comprehendo é que 
estivesse cego por tanto tempo e não procurasse 
reparar o mal opportunamente. 

Não é isto culpa do honrado ministro, corre por 
conta alheia. Mas eu estou notando esses 
acontecimentos que são em verdade bem deploráveis. 
E porque o são? Porque não se quiz desde o princípio 
contar com o parlamento, não obstante as grandes 
maiorias que tem acompanhado com firmeza e 
lealdade a política do governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. Esta 
é a verdade toda. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tudo isso se 
poderia fazer regularmente sem se passar por todos 
esses dissabores. Os desgostos não são por termos 
de pagar muito dinheiro, mas pelo papel pouco 
agradável que fazemos no mundo civilisado. Pois um 
paiz que não tem meios de manter encouraçados, 
como os que mandamos construir, indica que 
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não pensamos assisadamente sobre cousas tão serias, 
e que despendemos a nossa fortuna como 
dissipadores. E digo que não podemos manter taes 
machinas de guerra, porque não podemos 
convenientemente reparal-as e substituil-as como se 
faz nos grandes estaleiros da Europa e dos Estados-
Unidos. 

Demais, se, como disse o nobre senador por 
Goyaz, esse vaso de guerra não póde servir nas águas 
do Rio da Prata, o inconveniente dobra de força porque 
é uma machina imprestável. Nós não queremos, Sr. 
presidente, assegurar nossa defeza no Rio da Prata por 
meio diverso daquelles porque até o presente a temos 
sustentado; nós não olhamos para nossa fronteira do 
rio Paraná abaixo da cachoeira das Sete Quedas até a 
foz do Iguassú, com o interesse que aquella posição 
merece, pois se lhe tivéssemos dado todo o valor 
nossos receios teriam enfraquecido e diminuído nossas 
inquietações. Temos por alli mais meios de nos 
defendermos contra aquellas repúblicas do que por 
bloqueios... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Phantasticos. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...e até por 

aquella infeliz entrada pelo Passo da Pátria que nos 
ceifou tantas vidas na última guerra. A guerra do 
Paraguay, que foi tão imprudentemente intentada, levou 
muitos annos á terminar, estou convencido que teria 
tido um breve e satisfactorio desenlace se entrássemos 
naquelle paiz pela fronteira do Paraná abaixo da 
cachoeira das Sete Quedas. Não o fizemos por 
desconhecermos o valor de semelhante ponto de 
defesa nacional. 

Depois dessa luta admira, Sr. presidente, que 
nem o ministério da marinha, nem o da guerra, nem 
mesmo o da agricultura tenham olhado com mais 
attenção para uma fronteira que tantas vantagens nos 
havia trazer. Não me cançarei emquanto fôr membro 
desta casa de assignalal-a. E’ preciso que alli exista um 
Ladario como em Matto Grosso, e a meu ver talvez 
fizesse mais para nossa defesa real do que esse 
baluarte que com tanto desperdício se construiu e 
mantemos no alto Paraguay. 

E' pelas considerações que tenho feito, que não 
posso approvar o que de inconveniente, de 
desagradável e de triste se praticou com relação ao 
encouraçado Independência. 

Lastimo ainda, Sr. presidente, que a idéa da 
venda desse vaso de guerra, fosse aventada por um 
nobre senador que fez parte do ministério, que o havia 
encommendado. Pois reconhece-se naquella época a 
necessidade de um vaso de guerra em semelhantes 
condições, e depois que o voto está prompto e póde vir 
aqui prestar os serviços que se contava houvesse ou 
não os conflictos esperados, é que o nobre ex-ministro 
membro da commissão de marinha e guerra, propõe 
sua venda? Não vê S. Ex. que, se se intentasse uma 
guerra contra nós, não teríamos de prompto meios de 
defeza? A construcção de uma dessas machinas leva 
annos, e o encouraçado prompto concorre logo á 
prestar serviços. E a certeza de sua existência póde 
poupar desastres, que em caso contrário poderiam 
succeder. 

E vender se porque? Não declarou o nobre 
senador pela Bahia outro motivo senão que os Estados-
Unidos venderam seus encouraçados depois de 
acabada a guerra da seccessão. 

Mas que termo de comparação póde haver entre 
nós e os Estados-Unidos, que é uma nação marítima, e 
possue uma multidão de estaleiros onde da noute para 
o dia podem construir muitos desses navios? Nós para 
a construcção de uma canhoneira encouraçada 
precisamos encommendal-a a mais de mil léguas de 
nossa pátria. 

O SR. JUNQUEIRA: – Podemos fazer aqui. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por outro lado, 

que receio tem hoje os Estados-Unidos, já não digo de 
vizinho algum, mas de qualquer outra nação do mundo? 
Aquelle paiz póde dizer. «Não quero gastar dinheiro 
com encouraçados, porque não receio guerras 
externas, e amanhã posso mandar fazer quantos queira 
na emergência de uma luta que possa surgir com 
qualquer nação, que tenha semelhante velleidade. 
Comnosco não se dá o mesmo. Confessamos esta 
verdade. 

E a quem hoje, Sr. presidente, havemos de 
vender o Independência, depois do descrédito em que 
cahio por sua construcção? Não podemos vender nem 
á Russia e nem á Turquia que hoje se degladiam; se 
acaso qualquer dessas nações quizesse compra-lo não 
o podíamos fazer, por quanto seria ferir a neutralidade 
que devemos guardar nessa guerra. Não podemos 
vendel-o, porque não temos a quem, e porque seria 
também pouco decoroso intental-o. Supportemos com 
dignidade esse máo passo dado por nosso governo. 

Por isso, até certo ponto, fez muito bem o nobre 
ministro declarando «Nada de encouraçados», a 
experiência foi dura. Mas a subsistir em absoluto a 
opinião do nobre ministro de que não convém construir 
encouraçados senão quando as nações da Europa, 
grandes potências marítimas (e isto é mui singular) 
derem a última palavra, então mandaremos construir os 
nossos; nesse caso nunca os faremos... 

O SR. ZACARIAS: – Será para o fim do século. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre 

ministro quer ver em que param as modas. Pois só 
quando nos atacarem, quando nos declararem guerra, 
é que devemos fazer encouraçados? E' singular e 
pouco aceitável essa doutrina. Seria o sacrifício da 
defeza de qualquer paiz. 

Na questão do Javary não desejo augmentar a 
afflicção ao afflicto; direi sómente que o nobre ministro 
referindo o histórico dessa construcção disse-nos que 
veio a saber daquelles factos depois que o Sr. Marques 
Guimarães fez o seu relatório; de maneira que o nobre 
ministro está e esteve por muito tempo nas trevas... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas tinha dado 
o dinheiro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...nem sabia o 
que fizera o auxiliar que se tinha mandado para ajudar 
a commissão. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando 
entrei para o ministério a construcção estava acabada. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas não 

achou lá as informações?... 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Como eu 

havia de saber se não me davam parte? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' isso mesmo 

o que lastimo. Pois, dão-se factos dessa ordem, e S. 
Ex. depois que os conhece, não nos diz que 
providências tomou para fazer punir aquelles que o 
illudiram e não lhe deram conhecimento da verdade? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não estão 
sujeitos á conselho?! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não foram por 
este facto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Por esse 
também. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – S. Ex. não nos 
disse que foi por terem-lhe occultado a verdade; por 
não relatarem o procedimento desse auxiliar porque se 
conhecesse o nobre ministro ha mais tempo tel-o-hia 
feito retirar. S. Ex. disse somente que não lhe deram 
parte; mas não disse o que fez depois contra esse 
procedimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estão até tendo 
os vencimentos das mesmas commissões. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quanto a 
construcção da corveta Príncipe do Grão Pará, não 
posso deixar de fazer a contra gosto algumas 
observações, pouco agradáveis ao honrado ministro. 
Pois S. Ex. que derrama lágrimas no seu relatório por 
não se augmentarem os vencimentos do secretario do 
capitão do porto, porque o não póde fazer, por falta de 
recursos, e manda despender 740:000$, sem que o 
corpo legislativo o tenha autorizado, para fazer taes 
dispêndios para construcção de uma corveta? E com 
que fim? Para fazer uma experiência! Foi para isso, Sr. 
presidente, que se mandou gastar 740:000$, somma 
não pequena. Cara experiência! 

Diz S. Ex. que queria comparar o effeito da 
construcção Trajano sobre os navios feitos pelo 
systema antigo; e para isto S. Ex., só para ter o gosto 
da realizar uma experiência neste paiz, faz despender 
740:000$, de seu livre arbítrio, sem autorisação das 
câmaras! Entretanto S. Ex. confessa no seu relatório 
que esta experiência já tinha sido feita em outros 
paizes, mas queria que também se fizesse aqui; que 
era o seu gostinho ir ver e comparar os resultados dos 
dous systemas mediante tão larga sangria nos cofres 
do Estado. 

Ora, senhores, estaremos tão abundantes de 
dinheiro, e não conheceria o nobre ministro o estado do 
nosso thesouro para mandar construir um barco 
sómente para ver como é que elle anda, qual é sua 
marcha, comparativamente com a da corveta Trajano? 
Não sei como um acto destes se possa justificar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando ha já 
tanta cousa ruim neste gênero para se comparar com o 
systema novo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Entretanto, o 
nobre ministro deplora não poder, como já disse, 

augmentar o ordenado do pobre secretario... E eu tive 
realmente pena do illustre ministro por não poder 
augmentar esse ordenado, porque na verdade é muito 
diminuto, e quando S. Ex. despende 700 e tantos 
contos para um effeito de óptica. 

Depois diz mais adiante o nobre ministro que 
para comprar-se um navio que substitua a fragata 
Constituição como navio escola é necessário que o 
corpo legislativo lhe dê dinheiro. Pois se vós podeis 
despender 740:000$ para mandar construir uma 
corveta, por que não gastais logo os 100:000$ que 
pedis e mandado comprar mais esse navio? O nobre 
senador pelo Paraná não quer que se faça esta compra 
e sim que se construa outro navio escola aqui; para 
tornar essa escola mais brasileira embora o dispêndio 
seja mais avultado. Por ahi não vou, e muito receio que 
ainda mesmo com as madeiras que estão ao sol e 
apodrecendo na costa septentrional da ilha das Cobras, 
o negócio custe muito mais caro ao thesouro. Reservo 
para outras causas o patriotismo. 

Temos aqui um outro assumpto, a examinar: 
desculpe o nobre ministro, também não posso approvar 
o procedimento de S. Ex. quanto ao arsenal do Ladario. 
E neste ponto parece-me que não é só o nobre 
ministro, mas também o seu antecessor que estão 
sujeitos á esta censura e que julgo bem fundada. 

Fez-se um plano para o arsenal do Ladario e 
fixou-se a despeza para a execução deste plano. 
Gastou-se na obra, como diz S. Ex., o quádruplo. 
Entretanto é inexplicável um acontecimento deste 
alcance, sem a cumplicidade do ministro ou de suas 
repartições fiscaes. 

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

muito natural que no pedido do dinheiro viessem 
declaradas as obras feitas segundo o plano que se 
estava executando. «Tem-se feito taes obras na 
importância de tanto, e ahi remettem-se letras, visto não 
haver aqui o crédito para o pagamento das obras já 
feitas.» Ora, se o plano fosse executado perfeitamente, 
não podia dar o resultado que deu. 

S. Ex. defende de alguma sorte o executor desta 
obra, dizendo que elle fora levado mais pela glória do 
que pelo cumprimento do seu dever. Ora ahi está, 
desculpe-me S. Ex. onde ou vejo a culpa do ministro. 

Pois o nobre ministro e as suas repartições 
fiscaes não viam a marcha que ia levando este official 
nas obras que fazia? Pode-se gastar 800:000$, sem 
alargar-se o plano primitivo? O caso é que esse official 
realizou suas fantasias para melhorar o plano; 
porquanto a glória á que se allude tem seu fundamento. 
Tenho ouvido dizer que a obra do Ladario é uma obra 
importante, que faz honra ao paiz, que é a primeira 
praça de guerra que tem o Brasil... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é nada 
disso. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por isto é que 
S. Ex. diz que esse official levou-se mais pela glória do 
que pelo cumprimento do seu dever. 
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Logo este official gastou com o consentimento ou 

com o silêncio sympathico de seus fiscaes. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro 

mesmo confessa que pagava as letras depois de saber 
que elle tinha excedido o crédito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Exactamente. 
Bastava logo no princípio perguntar: o que é que estais 
fazendo? porque fazeis estas obras? Quem autorizou-
as? 

E de mais, outra deplorável circumstancia: o 
ministro não sabia por onde iam estes gastos. O official 
gastava a seu talante, e de quantas pessoas lhe 
queriam dar dinheiro em Matto Grosso elle recebia a 
importância e suas letras eram pontualmente pagas. Foi 
necessário para saber-se todo o fundo deste negócio 
que o presidente de Matto Grosso lembrasse: «Ha 
ainda mais 500.000$ a despender além das despezas 
feitas...» E fez-se, Sr. presidente, por contrato obras... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E obra 
expressamente prohibida pelo governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...que não 
estavam no plano do arsenal; e contrato de que o 
governo não tivera por isso conhecimento, diz o nobre 
ministro. 

Por conseguinte, Sr. presidente, ainda mesmo 
que o executor das obras residisse a muitas léguas do 
Rio de Janeiro, não era possível fazer-se tudo isso, de 
que é accusado sem um accordo ao menos tácito com 
as autoridades fiscaes ou pelo menos sem uma certa 
acquiescencia dos superiores, sem um certo fechar de 
olhos que animava o executor, por quanto o executor 
estava-se excedendo visivelmente. Na verdade 
acompanhando o movimento das obras com o 
pagamento das despezas reconhecia-se logo o abuso. 
Não era possível escapar-se aos olhos dos fiscaes da 
repartição. 

Não digo que o nobre ministro tenha parte 
directa nestes abusos: mas houve por certo descuido e 
muita indulgência. O nobre ministro ao princípio podia 
entrar em dúvida sobre a execução do plano da obra; 
mas depois entrando no conhecimento e não pondo 
logo cobro, não póde lançar mais em rosto ao official o 
seu procedimento. E parece ser assim como conjecturo, 
dizendo S. Ex. que elle levava-se mais pela glória. 
Creio que o governo também se deixava levar pela 
glória, porque assim como tem mandado executar 
tantas obras sem orçamento e sem autorisação, o 
official entendeu que devera praticar outro tanto, 
construindo a obra que elle julgava importante e de um 
modo que lhe pareceu útil á sua pátria, obtendo para si 
um título de glória. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O máo exemplo 
do governo anima os subalternos a procederem da 
mesma maneira. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Portanto, o 
official, de alguma sorte, tem sua tal ou qual 
justificação, porque estas obras não se podem fazer de 
repente, vão caminhando pari passu com o capital que 
é fornecido para sua execução. 

EIle era obrigado a dar sempre contas do que 
fazia, conforme o plano. Excedendo as ordens, e 

não sendo reprimido, e antes animado entendeu 
cumprir um dever, indo por diante. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle participou 
ao governo e este prohibio que se fizesse mais nada. 
Mas elle foi fazendo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Logo, 
conforme diz V. Ex., o governo, pode-se dizer, 
sustentou o passado e facilitou o futuro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O ministro 
disse-lhe: «Não faça muralha» e elle foi fazendo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A ter de 
sujeitar a processo este official, deviam também ser 
processados aquelles que fiscalisaram as contas e não 
lhe pozeram óbices; e se o ministro attendeu ás 
primeiras contas, em que já existiam excessos, de 
alguma sorte justificou e animou o official. E tanto elle 
havia excedido as despezas, e era animado, que o 
ministro lhe recommendava que em logar de sacar 
letras lhe pedisse créditos. E não foi interrompido em 
taes despezas senão no fim. 

Por conseqüência esse official tinha á mão tudo 
quanto o justificava nas obras anteriores, prenúncio de 
que se podia continuar; tinha muito com que se 
defendesse. Elle foi arrastado, pode-se dizer, pelo amor 
de glória, porque como já notei via exemplos no 
ministério, verbi gratia, no nobre ex-ministro da guerra, 
que mandou fazer essas obras do Campinho por amor 
da glória... 

O SR. JUNQUEIRA: – Que obras do Campinho? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As do Realengo. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Refiro-me ao 

arsenal que V. Ex. mandou também construir por amor 
da glória... 

O SR. JUNQUEIRA: – Sim, por amor da glória. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pois bem; 

esse official quiz imital-o. Mandou-se fazer também o 
Independência, construir-se o Príncipe do Grão Pará, 
tudo por amor da glória. Por conseqüência, digo eu que 
esse official, seduzido por taes exemplos, achando 
aquiescência da parte dos seus superiores nos gastos 
que fez, foi também arrastado pelo amor da glória... 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. ainda não nos 
disse se approva ou não a construcção dos 
encouraçados; se quer ou não que se construam. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não quer, não... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. quer 

saber... 
O SR. JUNQUEIRA: – A sua opinião sobre os 

encouraçados. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Vou dar a 

minha opinião; é esta: – Os encouraçados feitos, 
paguemol-os e guardemol-os... 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Posso dizer, 

sim, senhor; para a defesa do paiz não ha sacrifício que 
se não faça, inclusive encouraçados, mas nunca 
mandar fazel-os sem votação do parlamento. Isto nunca 
approvarei... 
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O SR. JUNQUEIRA: – Esta não é a questão 

agora. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois esta é a 

questão principal. 
(Cruzam-se novos apartes.) 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apenas referi-

me á opinião do nobre ministro da marinha, que diz que 
não mandará construir mais encouraçados, emquanto 
as nações mais adiantadas da Europa não proferirem a 
última palavra, salvo em circumstancias... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nada de 
encouraçados, disse elle. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nada de encouraçados?! 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sim, de certo é 

a opinião do nobre ministro. A questão hoje, diz S. Ex., 
é que a artilharia tende a superar a resistência das 
couraças; e se houver artilharia superior á resistência 
de alguns encouraçados, os mais fortes como, por 
exemplo, o italiano Dandolo... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Se V. Ex. me 
fizesse a fineza de ler o que eu disse no meu relatório 
talvez me achasse razão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que está no 
relatório, foi o que eu disse; mas emfim para satisfazer 
a V. Ex. eu lerei: 

«O encouraçado Sete de Setembro, construído 
no arsenal da Côrte, já fez as primeiras experiências da 
machina, e em breve estará concluído esse importante 
vaso de guerra, que monta canhões de 300. 

Ao passo que, como ha pouco ficou consignado, 
entendo que necessitamos de novos navios 
apropriados a cruzeiros e á instrucção de nossos 
officiaes e marinheiros, sou de opinião que devemos, 
no estado de profunda paz, em que felizmente nos 
achamos, abster-nos de construir encouraçados.» 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Continue. 
O SR MENDES DE ALMEIDA (continuando a 

leitura): – «Além de serem muito dispendiosas taes 
construcções, os progressos constantes que faz a 
artilharia quanto a alcance e penetração, vão tornando 
cada dia relativamente fracas machinas de guerra, que, 
havia pouco, eram consideradas poderosíssimas. Para 
ao premunirem contra taes progressos vão as grandes 
potências marítimas da Europa construindo navios 
dotados do couraças cada vez mais fortes; e já vae 
vingando a opinião de que desta luta entre artilharia e 
espessura de couraça resultará o abandono desta. 

Assim devemos aguardar, salvo caso 
extraordinário, que as nações que dispõem de grandes 
recursos, resolvam tal problema, em cuja solução não 
temos, por certo, o mesmo interesse que ellas.» 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Parece-me 
que isto não é insensato... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que digo é 
que, sendo assim, quando é que devemos fazer 
encouraçados? no momento da guerra? Ficaríamos por 
muito tempo indefezos. Não é no tempo de paz que nos 
devemos preparar para a defeza? Si vis pacem 

para bellum. Por conseqüência, emittir esta opinião de 
que só quando estas nações tenham resolvido o 
problema é que devemos construir os encouraçados, é 
nunca fazel-os... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Salvo caso 
extraordinário. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quando ha de 
ser? no momento da guerra? 

O SR. JUNQUEIRA: – A guerra não surge de um 
dia para outro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pode surgir, 
tantas, tantas vezes tem succedido. A última guerra da 
França, e outras... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então tenhamos 
uma armada de encouraçados. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não, entre 
esta exageração e não tomar medidas para a justa 
defeza do paiz ha muita differença, muita distância. 

Sr. presidente, já tenho tomado muito tempo ao 
Senado e, por isso, ponho termo ás observações que 
prometti, e bem sinto não fossem muito agradáveis ao 
nobre ministro, de quem aliás faço o melhor conceito, já 
por seu nobre caracter, já pelos serviços que tem 
prestado ao nosso paiz, menos na parte em que fui 
obrigado a fazer os reparos que o Senado acaba de 
ouvir. 

Tenho concluído. 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem 

queira a palavra... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Se o Sr. ministro 

não falla, peço a palavra. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Nesta 

occasião não posso, pois sinto-me bastante 
incommodado. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Silveira da Motta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
na sessão em que tomei parte no debate deste projecto 
de lei, fui obrigado a interromper o meu discurso, 
porque as forças me faltaram. O Senado é testemunha, 
até de que alguns de meus collegas me advertiram 
amigavelmente que estava me faltando a voz. E' só 
neste extremo que eu deixo o debate, porque não entro 
nelles senão movido por um sentimento ardente de meu 
dever e não por animosidades, nem contra a governo, 
nem contra aquelles a quem minhas reclamações 
parlamentares podem tocar ou offender. 

Tendo interrompido por isso o meu discurso, eu 
comprometti-me a concluil-o quando minhas forças o 
permittissem, antevendo que o debate se havia de 
estender e que eu poderia ter novas occasiões de 
restabelecer as questões de que me occupei, ou 
quando se tratasse da 3ª discussão desta proposta, ou 
quando se discutisse a lei do orçamento. 

Mas ha um motivo que me força, apezar de mal 
restaurado das minhas forças, a vir hoje ao debate, 
depois de ter ouvido o importante discurso do nobre 
senador pela Bahia, e hoje, o do nobre senador 
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pelo Maranhão, tendo ficado em pé observações 
judiciosas e severas a respeito da marcha do governo 
na repartição da marinha, e não tendo-lhes dada 
resposta o honrado ministro dessa repartição. 

Não é possível, por mais açodamento que tenha 
uma casa do parlamento na approvação de medidas 
deste gênero, que elle chegue ao ponto de preterir as 
informações do governo, único recurso que ainda resta 
ao pequeno número de reclamantes, pelas 
prerrogativas parlamentares. 

Eu lamento ainda mais este incidente, que para 
mim é muito importante, isto é, a falta de resposta do 
nobre ministro, porque S. Ex. manifestou ha pouco que 
não cumpria esse seu dever por se achar 
incommodado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu sabia 
além disso que o honrado senador queria fallar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não foi por isso; 
não queira V. Ex. minguar a escusa que lhe estou 
dando. V. Ex. não podia conservar-se em silêncio na 
esperança da minha palavra, porque eu tinha 
interrompido o meu discurso pelo mesmo motivo, por 
um incommodo de saúde, que permanece. 

Mas, cumpra cada um o seu dever; eu, ainda 
que com esforço, quero cumprir o meu. 

Tendo feito observações e reparos ao honrado 
ministro, a respeito do modo por que elle encara a 
responsabilidade dessa commissão, nomeada pelo 
governo para contratar e fiscalisar as obras da 
construcção do encouraçado encommendado na 
Europa em 1874, vi-me na necessidade de dirigir 
censuras directas ao governo pelo modo por que 
emprehendeu e mal fiscalisou essa construcção. 

Quero, Sr. presidente, abreviar, quando fôr 
possível, este debate, e hei de resumil-o o mais que 
puder, porque minhas forças estão reclamando isto. 
Esse resumo, porém, não pode chegar ao ponto de 
omittir aquillo que julgo que é essencial para acabar a 
demonstração que comecei. Hei de acabal-a, porque eu 
parei em um ponto importante que annunciei, no ponto 
em que a fiscalização foi tão má que principiou a phase 
dos desapparecimentos. Vou começar hoje por este 
ponto. 

Antes, porém, de continuar essa analyse, não 
posso deixar passar uma observação importante que 
fez o nobre ministro, em resposta a uma grave 
accusação que lhe dirigiu o nobre senador pela Bahia, 
pela incoherencia em que o nobre ministro cahio, 
aceitando um additivo na câmara dos deputados e o 
rejeitando no Senado. 

O motivo que deu o nobre ministro é tal, que teria 
vontade até de não tocar nelle, porque, não só foi 
desarrazoado esse motivo, como, até certo ponto, 
injurioso á câmara dos deputados. 

S. Ex. nos disse que este artigo passou naquella 
casa porque as primeiras câmaras são compostas de 
moços e a mocidade, sempre mais apressada e mais 
precipitada, aventurou essa idéa que S. Ex. a 
acompanhou. 

Creio que, segundo a zona em que está, o nobre 
ministro deixa-se influenciar pela localidade. Na câmara 
dos deputados o nobre ministro foi também moço, 
precipitado e apressado; no Senado, na 

zona frigida, S. Ex. é senador, quer acompanhar a 
pausa desta casa, e então nos disse, que o Senado é 
um contra peso da câmara dos deputados. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Foi uma 
expressão de momento. Eu queria dizer que é uma 
câmara conservadora, uma câmara que modera, ás 
vezes, certa pressa maior que póde haver na outra. 

O SR. ZACARIAS: – Ligeireza lá, contrapeso 
aqui! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Senado me 
fará justiça de reconhecer que eu toco neste ponto, não 
para comprometter o nobre ministro com seus amigos 
da câmaras; não, isso seria um motivo muito pequeno. 

O SR. ZACARIAS: – Vae depois para lá e diz 
que nós somos impertinentes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando S. Ex. 
fôr para lá, ha de ser preciso dar alguma desculpa á 
câmara e dirá: «Aquelles velhos são uns rabugentos e 
pucham para traz.» 

Mas como dizia, não é com o fito de 
comprometter ao nobre ministro que eu toco neste 
ponto, mesmo porque S. Ex. póde, como fez, explicar a 
sua expressão e assim desvanecer-se qualquer 
resultado. Se trato disto, é porque esta expressão do 
nobre ministro, a meu ver, tem um grande alcance, e 
resume o princípio radical do erro em que está o 
governo a respeito da câmara dos deputados em 
relação ao Senado. 

Senhores, nos governos representativos, sempre 
que se trata de fixação da despeza pública, a câmara 
electiva é, não só a que tem a iniciativa, mas a que 
póde disputar até á todas as segundas câmaras o 
direito de co-participação na decretação da despeza 
pública e dos impostos. 

Pois, senhores, não é a câmara dos communs 
que governa á Inglaterra? Será, por ventura, a câmara 
dos Lords? Não, por muitas vezes tem a câmara dos 
communs, em Inglaterra, disputado a pretenção que em 
matéria de fixação de impostos a 2ª câmara não póde 
restringir, e muito menos augmentar. Esse princípio não 
tem vingado completamente, porque na communicação 
das duas câmaras inglezas ha expedientes que 
facilitam a conciliação das opiniões de uma e outra; 
mas o principio fundamental do governo representativo 
na Inglaterra é, que a câmara dos communs é quem 
governa o paiz. Isto não é só de direito, é um facto, 
porque os ministérios na Inglaterra são tirados da 
câmara dos communs. 

Exhibo esta opinião, não porque queira equiparar 
o Senado brasileiro á câmara dos lords na Inglaterra... 

O SR. JUNQUEIRA: – Nem pode. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pelo contrário, 

tenho por mais de uma vez protestado nesta casa, o 
mais altamente que posso, contra o princípio que aqui 
se tem enunciado muitas vezes de que o Senado não 
faz política: e tenho lavrado o meu protesto contra 
opiniões muito respeitáveis. 

No ministério do honrado senador pela Bahia, S. 
Ex. sustentou esta opinião nas difficudades em 
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que se vio com o Senado, cuja maioria conservadora 
oppunha muitas vezes resistência á marcha do seu 
governo. S. Ex. vio-se na necessidade de apontar de 
longe para esse princípio, para o melindre da 
intervenção do Senado nas cousas políticas. 

Até certo ponto S. Ex. tinha razão, mas não em 
absoluto; e eu contestei-lhe que, segundo a 
organização da nossa segunda câmara, o Senado não 
podia deixar de ser co-participante na política do paiz... 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas isso é 

cousa diversa de attribuirem-se as medidas da câmara 
dos deputados ao ardor da mocidade e á precipitação, 
que precisa do contrapeso do Senado. 

Segundo a nossa organização, Sr. presidente, o 
Senado não é contrapeso; é uma câmara constituída 
com os mesmos elementos da eleição da câmara 
temporária; é uma câmara apenas vitalícia limitada pela 
duração da vida de seus membros, e que pela 
constituição, que é a raiz que eu procuro, não tem 
restricção alguma ao uso das prerrogativas co-
legislativas em relação á câmara dos deputados. Estas 
poucas palavras servirão de protesto ao menos contra a 
má interpretação da expressão do nobre ministro. 

E eu acho preciso fazer sempre este protesto, 
porque a nossa linguagem constitucional está muito 
viciada, está muito deturpada, assim como está a nossa 
fórma de governo. Os ministros á sorrelfa não só 
insistem no abuso e arbítrio com que usam de poderes 
que pertencem ao parlamento, como parece que estão 
até querendo substituir a linguagem parlamentar. 
Protesto contra este vício também. 

Vou abreviar, e muito, as minhas observações 
relativas ao discurso que interrompi. Continuarei a 
occupar me do Independência. 

Tenho demonstrado, senhores, 1º que a 
commissão andou mal na escolha da casa constructora; 
2º que ella ainda andou mal, quando não verificou se o 
seguro do navio fôra feito nas condições estabelecidas 
no contrato, isto é, contra todos os riscos, como está 
determinado no art. 9º. Sendo expressa esta cláusula, o 
delegado do governo não podia contentar-se com o 
seguro contra fogo, quando o principal risco de um 
navio em construcção é o do lançamento; entretanto 
elle, não só contentou-se com isso, como até depois, 
em resposta ao nosso ministro em Londres, tratando-se 
da exigência do prêmio do seguro, affirmou que o 
seguro tinha sido feito somente contra fogo. 

A terceira questão já por mim demonstrada é que 
a commissão não verificou technicamente o 
esteiamento da carreira em que foi collocado o navio 
para ser lançado. Este facto está provado, não só pelas 
declarações do Sr. Reed, mas pelas das companhias 
de seguros. 

Sabe o Senado que o Sr. Reed foi contratado 
com grande elogio do Sr. Braconnot, quando este 
senhor deu conta ao governo imperial das razões por 
que se tinha entendido com o Sr. Reed para os riscos e 
planos do navio. 

Eu já, em aparte ao nobre senador pela Bahia, 

querendo auxilial-o no conhecimento de circumstancias 
essenciaes desse navio, disse que o Sr. Braconnot não 
só elogiou ao Sr. Reed como 1º constructor que tinha 
sido do almirantado e como notabilidade européa em 
construcções navaes, mas também convidou-o a fazer 
os planos, porque elle se havia offerecido para fiscalizar 
a execução do risco. 

Também já demonstrei com officios da nossa 
legação, que, tendo o Sr. Reed feito os planos e se 
havendo apresentado para cooperar na fiscalização, 
este serviço foi peremptoriamente rejeitado pela 
commissão. Isto consta não só destes officios, mas das 
declarações que fizeram os seguradores, quando se 
negaram a pagar os Dudgeon o prêmio do seguro 
contra o risco do lançamento, affirmando que o não 
pagavam, porque a carreira fôra imperfeita, e por isso 
não aceitavam o abandono total do navio, estando 
entretanto dispostos a pagar o prêmio do seguro que os 
mesmos Dudgeon sómente em seu proveito fizeram. 

Ficou, portanto, provado o máo procedimento da 
commissão quanto ao esteiamento do navio. 

E' de admirar, Sr. presidente, que uma 
commissão composta dos Srs. Braconnot, engenheiro 
machinista, e Level, 1º constructor do nosso arsenal, 
deixasse collocar um navio daquella importância, com 
vícios de esteiamento, quando é rudimentar para um 
constructor a construcção da carreira. Pois, esse navio, 
contratado desde Julho de 1872, foi para o estaleiro, e 
nunca esses senhores tiveram occasião de examinar se 
a carreira estava de conformidade com os princípios 
technicos? 

Foi preciso que houvesse um sinistro, para que o 
Sr. Reed dissesse, como disse, que o mesmo sinistro 
proviera, em 1º logar de falta de fiscalização, e em 2º 
de defeitos do esteiamento da carreira. Isto não é 
sómente um dito do Sr. Reed, é das companhias de 
seguros, fundadas no exame de seus peritos, quando 
negaram-se a pagar a apólice de £ 225,000. 

Portanto, minha terceira proposição está 
provada, e passo á quarta. 

Antes disso, Sr. presidente, farei uma rectificação 
que me sugerio hontem um engano do nobre senador 
pela Bahia, quando considerava a responsabilidade da 
commissão, e por isso dei-lhe então um aparte. 

Parece-me que S. Ex. estava na idéa de que, 
desde o princípio, a commissão compunha-se dos Srs. 
Braconnot, Level e Salgado; mas o certo é que ella era 
composta dos Srs. Braconnot, Level e Argolo. O Sr. 
Salgado entrou para commissão em 10 de Novembro 
de 1873, e o navio foi contratado em Julho de 1872. E' 
preciso fazer justiça a todos; o Sr. Salgado não tem a 
responsabilidade dos descuidos e máos usos de 
autorização que fez a commissão, se não depois de 10 
de Novembro de 1873. 

O SR. CORREIA: – E a do Sr. Argollo até onde 
vae? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio que, 
quando a caravana teve um novo membro, foi quando o 
Sr. Argollo ficou exonerado, porque não continúa 
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a figurar mais na commissão. Nos documentos officiaes 
não vejo o acto da exoneração do Sr. Argollo; o 
governo é quem póde saber quando o dispensou; mas 
creio que foi na occasião em que o Sr. Salgado entrou 
para a commissão. 

Ha um outro facto, Sr. presidente, que encerra a 
maior responsabilidade por parte da commissão, já em 
1874. O Senado vae ouvir (lendo): 

«Por aviso de 4 de Dezembro, expedido á 
legação em Londres, communicou o governo imperial 
ter recebido o officio n. 19 de Outubro anterior, 
acompanhado da cópia do relatório da commissão do 
almirantado, que vistoriara a fragata Independência; 
que reiterava a recommendação já feita á legação para 
que o constructor Reed fizesse parte da commissão...» 
Já o governo recommendava...» de peritos, que tinha 
de proceder ao último exame e que só se aceitasse o 
navio se fosse reparado á custa da casa Dudgeon e 
ficasse tão perfeita como antes de soffrer o sinistro. 

«Em officio de 5 de Dezembro sob n. 30, 
communicou a legação que, em seu officio n. 27 de 7 
de Novembro, havia declarado ao governo imperial que 
os constructores do Independência, mediante uma 
transacção por elles feita...» E' o facto importante «com 
os seguradores, deveriam receber 35%, isto é, £ 77,000 
sobre as £ 225,000, em que estava seguro o navio 
contra os riscos do lançamento. Que aquella transacção 
fora feita com sorpreza e á revelia da legação, apezar 
da notícia formal dada aos Dudgeon pelos advogados 
da mesma legação, de que, considerando-se o governo 
imperial com direito ás apólices do seguro, nada 
deveriam fazer sem prévio conhecimento da legação. 
Que, apezar de devidamente informada, pouco antes 
de realizada a sobredita transacção, não quizera pôr-
lhe embargo pelos meios judiciaes, por saber que os 
seguradores, prevalecendo-se da opposição da 
legação, adiariam de bom grado o pagamento do 
seguro para liquidal-o em tempo indefinido.» 

Peço a attenção do Senado para essa 
declaração do officio da legação, quando trata do 
descuido que houve por parte da commissão, a respeito 
de acautelar esse prejuízo das £ 225,000 que os 
Dudgeon subrepticamente negaciaram com os 
seguradores, reduzindo-as a 35%, isto é, a £ 77,000, 
quando 200,000 poderiam chegar para o concerto do 
navio, ficando ainda para o governo 25,000. Aqui é que 
está a cousa. 

Nosso governo, depois do sinistro, incumbiu á 
legação de resguardar os interesses do Estado, e ella 
achou todas essas difficuldades. Achou estes seguros 
mal estabelecidos e quiz ver se podia converter 
indirectamente em favor do governo imperial o prêrmio 
do seguro contra o lançamento, que os Dudgeon tinham 
feito somente em proveito seu, e não em proveito do Sr. 
Braconnot, na qualidade do delegado do governo, como 
devia ser; o Senado, porém, vae ver como ella informou 
deste facto ao governo. 

Narrando essas difficuldades diz a legação: 
(Lendo.) 

«Que sentia dizer que desde que se achava 

encarregada de garantir os interesses do Estado 
naquella complicada questão, pouco ou nenhum apoio 
encontrára por parte da commissão presidida pelo 
capitão de mar e guerra João Mendes Salgado. Ou 
fosse porque...» 

Vem aqui a apreciação da razão a que podia 
attribuir-se essa falta de apoio e coadjuvação, que aliás 
o governo tinha recommendado á commissão prestasse 
á legação depois do sinistro. 

«Ou fosse porque a commissão se tivesse 
julgada desligada, desde que o governo imperial 
ordenara que a legação interviesse...» 

Quando, pelo contrário, senhores, o governo 
depois do sinistro officiou á legação para que tomasse 
providências, afim de resguardar os interesses do 
Estado; mas, ordenou á commissão que se puzesse á 
disposição da legação, que auxiliasse. «...Ou fosse 
porque a idéa preconcebida pelo capitão-tenente Level, 
de que não seria possível concertar-se o navio de modo 
efficaz, influísse no ânimo de seus membros, o certo 
era que, desde o tempo em que se dera o desastre, na 
occasião de lançar-se o navio, não tinha encontrado da 
parte della senão difficuldades e inércia, apezar de 
affectarem sempre os melhores desejos.» 

Ora, senhores, é quando o ministro ordenou á 
commissão que coadjuvasse a legação para resguardar 
os interesses do Estado; é quando se vê essa 
subrepção das £ 225,000 do seguro, convertidas em 
77,000 que os Dudgeon receberam logo, mediante 
artifício, porque primeiramente entraram em trasacção 
com a companhia, que negava-se a dar as £ 225,000, 
sob fundamento de que a carreira não estava regular, 
depois receberam della £ 10,000 adiantadas para 
lançar-se o navio depois do desastre e finalmente 
obtiveram ainda £ 30,000 sobre caução de apólices de 
seguro no Union Bank; é justamente quando a legação 
empregava diligências para haver para o Estado um 
seguro completo das £ 225,000, afim de, com esta 
quantia concertar o navio; é nestas circumstancias que 
a legação não encontra apoio nenhum na commissão, 
não acha da parte della senão inércia.! 

Lerei mais algumas palavras deste officio: 
(Lendo.) «Que só se fallava (note bem o Senado isto) 
em fazer novo navio e abandonar o Independência, 
pondo inteiramente de parte o que representava até 
aquelle momento a construcção do encouraçado isto é, 
£ 243 000!» 

Desde officio é que se collige... 
Este negócio do Independência é mesmo uma 

espécie de mytho, o público não sabe nada disto; mas 
ha cousas importantíssimas. O navio achava-se em 
estado de lançamento e os Dudgeon já tinham recebido 
£ 243.000, sendo o seu contrato, como li aqui, de 340 e 
tantas mil libras; portanto, havia £ 100.000, que o 
governo não tinha dado ainda e mais £ 225.000 do 
seguro do risco do lançamento, que, se o governo 
tivesse obtido, prefazia £ 325.000, quantia com a qual 
se podia fazer face a um concerto radical do navio, ou 
construir-se um novo, abandonando aquelle. 

O SR. CORREIA: – Esse era o pensamento do 
Sr. Level; V. Ex. leu isso. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas do qual elle 

se desdisse. 
O SR. CORREIA: – Ah! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu mostrarei. 
O SR. CORREIA: – Eu desejava saber as razões 

em que elle se fundava para dizer que não se podia 
fazer o concerto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Disse-o aqui. 
Vou lêr a opinião do Sr. Level (lendo): 

«Que finalmente o commandante Salgado, que 
aliás sempre mostrava boa vontade, mas declarava-se 
incompetente, retirára-se para Paris com parte de 
doente; e que o capitão tenente Level, com quem tivera 
de insistir para que assistisse ao concerto do navio, 
fizera o mesmo, promettendo, porém, voltar para 
Londres quando o navio estivesse no dique.» 

Já vê V. Ex. que o navio soffreu o desastre, a 
commissão foi para Paris, e ficou-se na dependência de 
collocar o navio no dique. O honrado ministro deve 
apreciar esta circumstancia. A collocação do navio no 
dique dependia essencialmente do juízo da commissão 
para apreciar a capacidade do dique; mas a commissão 
estava em Paris. Os Srs. Dudgeon procuraram o dique 
de Woolwich pertencente ao ministério da guerra na 
Inglaterra, e por intermédio da legação brasileira, 
obtiveram esta concessão; mas esse dique não era 
sufficiente para nelle fazer-se o concerto, exigia para 
isto grandes obras de desmancho, e depois de 
reconstrucção que se acha a cargo do governo imperial 
em importância muito grande. O dique de de Woolwich, 
mesmo depois de alargado, não dispensou que o navio, 
para ser concertado completamente, precisasse ainda 
de entrar em outro dique. Entretanto, a commissão foi 
para Paris, emquanto estava-se arranjando o dique, 
que era justamente a funcção em que ella devia exercer 
sua profissão technica! 

Note o Senado o que diz a respeito das £ 77,000 
o mesmo officio da legação de 5 de Dezembro de 1874 
(lendo). 

«Que, quando se tratára naquella occasião de 
realizar o accordo com os Dudgeon para o recebimento 
dos dinheiros do seguro, isto é, as £ 77,000 por elles 
consentidas, verificara com pezar que parte dessa 
quantia já tinha desaparecido.» 

Ora este desaparecimento de libras é negócio 
sério... (continua a lêr). 

«Que, com effeito, em primeiro logar, era preciso 
deduzir-se daquellas 77,000 as £ 10,000 que os 
seguradores tinham adiantado a princípio para lançar-
se o navio depois do desastre, e depois £ 30,000 que 
os Dudgeon tinham levantado sobre apólices de seguro 
no Union Bank of London, e isso sem conhecimento da 
legação, allegando ser essa quantia equivalente á 
prestação que tinha de receber depois do lançamento, 
e com a qual contavam pagar o material destinado ao 
encouraçado, pelo que já haviam tomado 
compromissos com os respectivos fornecedores.» 

Eis senhores: o principal commissario do 
governo, 

depois do sinistro, é a legação, e é ella quem diz que 
esse dinheiro desappareceu sub-repticiamente, porque 
os Dudgeon concederam á companhia abatimento 
reduzindo as £ 225,000 a £ 77,000 e desta receberam 
logo 40,000 e depois mais 10,000 para os trabalhos 
necessários no dique de Woolwich, de sorte que só 
ficaram £ 27,000. 

Ponho agora de parte, Sr. presidente, o longo 
incidente das difficuldades que teve a legação para 
chegar a um accôrdo com os Dudgeon, relativamente 
ao concerto do navio. O governo imperial fazia pressão 
daqui sobre seu delegado, que era a legação, para que 
em caso algum aceitasse o concerto, não sendo com a 
condição de ficar o navio tão perfeito, como estaria 
antes do desastre; o governo exigia sempre isto; em 
segundo logar exigia que o concerto não excedesse o 
preço do contrato; e em terceiro logar que não se 
fizesse cousa alguma sem a opinião de Reed. 

Ora, por todas estas negociações eu passo, 
porque, comquanto preciosas, não posso expol-as em 
um discurso. 

O capitão de mar e guerra Salgado, como 
informa a legação, poz muitas objecções a assignar o 
novo accordo que a legação fez com os Dudgeon, para 
o concerto com as bases que o governo imperial tinha 
recommendado em seu officio. A legação, querendo 
salvar ao menos o casco da navio, visto que o 
almirantado tinha dito que o mesmo navio podia ser 
concertado, tratou de fazer um novo accordo com os 
Srs. Dudgeon que ainda não tinha quebrado: porém, 
quando teve-se de assignar esse accordo, o Sr. 
Salgado, que era o presidente da commissão, repugnou 
por muito tempo prestar-se a isso. Eis o que a este 
respeito diz a legação (lendo): 

«Que o certo era que a incomprehensivel recusa 
do capitão de mar e guerra Salgado, puzera a legação 
em difficuldade, podendo acontecer que por esse 
motivo viesse a ficar sem effeito ulterior o accôrdo de 3 
de Novembro (que era o do concerto) aliás 
indispensável para fiscalização dos concertos e 
dispêndio dos dinheiros pagos pelo seguro. Que faria, 
todavia o que fosse possível para preservar a validade 
daquelle documento.» 

«Que não desejava queixar-se novamente da 
commissão, mas que no seu recente procedimento 
veria o governo imperial mais uma prova da falta de 
auxílio a que já se tinha referido no seu officio de 5 de 
Dezembro. Que parecia-lhe que a intenção da 
commissão fôra, desde a occasião do desastre, rejeitar 
o navio para fazer-se outro.» 

Ora, isso não era máo, continuando a 
commissão; mas já se vê que o governo não tinha 
meios com que fazer outro navio; era preciso renovar a 
despeza, porque o governo tinha contratado por £ 
343,000, já tinha dado £ 243,000, tinha só £ 100,000 
para fazer um navio novo. Porventura a commissão 
queria fazer um navio novo com £ 100,000 e talvez 
mais as £ 27,000; que sobraram do dinheiro que sub-
repticiamente os Dudgeon obtiveram dos seguradores, 
por conseqüência com £ 127,000? Vou lêr outro trecho 
do officio da legação, que explica este facto. (Lendo). 

 



334                                                             Annaes do Senado 
 
«Que, porém, lhe permittisse dizer que, se a 

maioria da commissão declarasse que o navio podia ser 
effectivamente concertado, não dependeria da legação 
rejeital-o. Que praticamente de nada serviria a rejeição, 
pois que os Dudgeon, como o governo já sabia, não 
tinham meios de qualidade alguma para indemnizar o 
Estado...» 

Era pobre. Portanto o governo perdia as £ 
243,000 já entregues «...accrescendo que até a 
occasião de lançar-se o navio tinham sido as obras de 
construcção pagas por terem sido approvadas pelos 
fiscaes do governo e por conseguinte acceita a 
construcção portanto.» Foi a resposta que deram as 
companhias de seguro: que era uma construcção feita á 
vista dos fiscaes do governo, e, portanto, não podia 
deixar de ser aceita por elle, porque foi aceita pelos 
seus empregados. (continuando a ler): 

«Que o capitão de mar e guerra Salgado 
chegara mesmo a pagar aos Dudgeon, por equidade, 
como allegava, metade de uma prestação, que só seria 
devida depois do lançamento do navio.» 

Eis ahi os membros da commissão pagando por 
equidade metade de uma prestação, que só seria 
devida depois do lançamento do navio. Esta meia 
prestação, senhores, importava em 170:000$, porque 
cada uma das dez prestações, em que foi ajustado o 
navio, era de £ 34,000. 

Isto tem defesa? Só pela doutrina daquelle 
director do Ladario que por amor de glória fez obras 
enormes. 

O Sr. Salgado também por amor da glória queria 
mandar o Independência, pagando prematuramente £ 
17,000 ou 170:000$. 

O SR. CORREIA: – Mas a agência fiscal em 
Londres como pagou? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porque tinha 
ordem de pagar até uma certa quantia os cheques da 
commissão encarregada da construcção do navio, não 
era juíza do procedimento da commissão. 

O SR. CORREIA: – Devia ter conhecimento do 
contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sabia que a 
commissão estava autorizada a contratar até tanto e 
que ella devia dar até esse tanto. 

Ora bem, já chegamos ao ponto de verificar esse 
abuso e essa negligencia, porque disso que se passou 
com a ob e subrepção do prêmio do seguro, a 
commissão não se podia fazer ignorante, e , se se fez 
ignorante, é porque foi negligente, estava sempre 
ausente, não andava á pista dos passos do constructor. 

Pois, os Dudgeon seguraram um navio por £ 
225,000 em proveito seu só, e o delegado do governo 
imperial que fez o contrato, não lhe perguntou: «Srs. 
Dudgeon, pois esse seguro contra os riscos do 
lançamento não é em favor do governo imperial? Dê cá 
a apólice»? Porque não pediu a apolice desse seguro e 
sómente pediu a do seguro contra fogo? 

Mas depois disso, realizando-se a quebra dos 
Dudgeon, recommendou o governo á legação que visse 
um meio de fazer-se o concerto no navio, porque 

o governo sempre insistiu nisto, ora dirigindo-se á 
legação, ora á commissão, em telegrammas muito 
dispendiosos e que suscitaram certa rivalidade entre 
essas autoridades com relação á fiscalização do resto 
da construcção do navio. Ordens foram expedidas a 
ambas para chamarem propostas; assim o fez o Sr. 
Salgado, e appareceram cinco. Houve uma longa série 
de acontecimentos até se chegar ao ponto das 
propostas; mas não entrarei nisto para abreviar. 

Diz a legação no seu officio de 8 de Dezembro 
de 1875 (lendo): «Que a legação tinha exigido (do Sr. 
Salgado) que apresentasse as propostas que tinha em 
seu poder para conclusão do Independência.» 

Então o Sr. Reed tinha chegado da Rússia e a 
legação procurava entender-se com elle acerca do 
concerto. 

«Que na segunda feira, 6 daquelle mez, tinha ido 
á legação (o Sr. Salgado) e entregado as ditas 
propostas, acompanhando-o na mesma occasião o 
capitão-tenente Level, afim de explicar as condições 
technicas das mesmas. 

«Que o mesmo capitão-tenente Level ponderara 
naquella occasião...» 

Isto é muito importante. 
«...que qualquer demora tornar-se-ia de dia em 

dia mais prejudicial, estragando-se o navio e as 
machinas, que estavam ao tempo, e que o seu 
aproveitamento dependia da reinstalação do trabalho 
promptamente. 

«Que a legação lhes tinha declarado que 
esperava uma outra proposta do Sr. Reed, sem a qual 
não podia responder ao governo imperial. Que desde 
logo manifestaram a sua sorpreza a tal respeito...» 

Quem? Os Srs. Salgados e Level. 
«...por não parecer-lhes admissível que se 

perdesse tempo com proponentes da natureza 
daquelle...» 

Quem era o proponente? O Sr. Reed. 
«...que, não tendo estabelecimento no Tamisa, 

não estava habilitado e não offerecia as garantias 
technicas especiaes para executar o trabalho em 
questão.» 

Pois a respeito do Sr. Reed, constructor que foi 
do almirantado, notabilidade européa como engenheiro 
naval, podiam os Srs. Salgado e Level dizer: «Não tem 
habilitações technicas para trabalhos dessa natureza?» 
Não podiam elles dizer isso a respeito do homem que, 
como o mais competente constructor naval de 
Inglaterra, o Sr. Braconnot preferiu, segundo declarou, 
para fazer os planos do navio. 

O Sr. Braconnot mostrou ter bom senso 
procurando o Sr. Reed para dar os planos do navio. Elle 
tinha á latere o primeiro constructor naval do arsenal do 
Rio de Janeiro, o Sr. Level; porque o não incumbiu de 
dar o plano do encouraçado? Pois vae o 1º constructor 
do arsenal do Rio de Janeiro pedir em Londres a um 
constructor o plano de um navio que se encommendou 
daqui? Por conseguinte o Sr. Braconnot fazia um alto 
juízo da capacidade do Sr. Reed como constructor 
naval; entretanto 
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os Srs. Level e Salgado achavam que o Sr. Reed não 
tinha as habilitações technicas para emprehender obras 
desta natureza. Ora isto, senhores!... 

Falta-me o último ponto destes outros 
desapparecimentos, que eu não quero deixar de 
explicar. Quando o navio soffreu o sinistro, havia uma 
porção de materiaes no estaleiro, no valor de £ 16,000, 
que tinham sido pagas pela commissão. A legação, 
tratando de aproveitar tudo o que havia de aproveitável 
para reconstrucção do navio, reclamou estes materiaes; 
mas a posse delles foi disputada pelos Dudgeon ou por 
quem quer que seja; e então nosso ministro exigiu a 
prova de que esses materiaes estavam pagos. Ora, 
quer o Senado ouvir uma cousa sublime? 

Quando o ministro exigiu que o presidente da 
commissão lhe apresentasse a prova de que os 
materiaes estavam pagos para elle com a prova ir 
demandar e haver esses objectos, o presidente da 
commissão disse – que os materiaes estavam pagos e 
que, pelo menos, esta era sua opinião! 

O Sr. Barão de Penedo retorquiu que isto não 
era questão de opinião, que era questão de documento; 
mas o presidente da commissão retirou-se para Paris e 
ficou o nosso ministro com a declaração de que os 
materiaes estavam pagos, segundo a opinião do 
presidente da commissão, sem documento algum. 

O Sr. Barão de Penedo insistiu ainda, exigiu que 
lhe apresentassem a escripturação da commissão e se 
lhe declarou que a commissão não tinha escripturação, 
senhores!  

O SR. SARAIVA: – Isso é grave. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – «Apparecendo 

essa dúvida, diz o officio da legação, mandou o Sr. 
Penedo chamar o Sr. Salgado, que então se achava em 
Paris, e elle informou que os matérias tinham sido 
pagos pela commissão, ou que tal era sua opinião. 

«Respondeu S. Ex. que não podia ser matéria de 
opinião, se taés materiaes haviam sido ou não pagos e 
exigiu provas do pagamento. O Sr. Salgado 
accrescentou que os materiaes não tinham o valor de £ 
16,000, mas talvez de 8 a 9,000, e que não se 
recordava de haver informado ao Sr. ministro terem 
elles o valor de £ 16,000.» Peior! Tinham sido pagos 
por esta quantia e não tinham este valor. 

Ora bem, senhores, isso mesmo é o que 
aconteceu com as 4,000 folhas de cobre. O Senado 
sabe que depois que o navio soffreu o segundo sinistro, 
o governo mandou proceder a exames, não já para 
verificar se o navio era consertável, porque estava firme 
nesta idéa e tinha mandado contratar com Reed o 
concerto, mas porque Reed, cauteloso, não querendo 
fazer contrato algum sem uma base segura de exame, 
exigiu que o navio entrasse no dique e se despregasse 
parte delle para verificar o estado de sua construcção 
primitiva, independente dos accidentes do desastre. 

Então foi preciso despregar o cobre do forro de 
madeira da couraça. Os navios encouraçados 
modernos empregam esta precaução para evitar a 
necessidade de entrarem no dique muitas vezes. Como 
os navios de ferro oxidam-se com muita facilidade 

e encaracam-se, a arte moderna descobriu este meio: a 
couraça de ferro é forrada com madeira a que elles 
chamam colchão da couraça, e sobre a madeira 
pregam-se chapas de cobre, devendo haver nisto muita 
precaução, porque, se não se pregar o cobre com 
parafusos muito perfeitos, desde que a água achar 
communicação do cobre para o ferro, o cobre prejudica 
o ferro, damnifica-o. 

O corpo intermédio entre a couraça e o forro de 
cobre deve ser impermeável para não conduzir ao ferro 
as derivações da água que passa pelo cobre. Por isso 
teve-se de arrancar o cobre para tirar-se o forro de 
madeira e verificar o estado da couraça. Foi nessa 
occasião que se arrancaram 4,000 folhas de cobre. 

Agora vou lêr as declarações do Sr. Salgado a 
respeito dos matérias e por conseqüência do cobre. 
Estas declarações constam do officio da legação, que já 
citei, de 9 de Abril de 1876. (Lendo): 

«A questão dos materiaes não está ainda 
concluída, e o capitão de mar e guerra Salgado, de 
quem requisitara o Sr. Barão de Penedo informações 
precisas, declara: que todo o material trabalhado 
pertence ao Independência e existente no 
estabelecimento dos Sr. Dudgeon, foi pago na 
conformidade do contrato, como se póde verificar pelas 
cláusulas do mesmo contrato.» 

Pois, senhores, os pagamentos se verificam por 
cláusulas de contrato? As cláusulas mandam fazer o 
pagamento, mas o pagamento se faz mediante quitação 
de quem recebe. Só porque o contrato dizia que se 
deviam gastar tantas mil toneladas de ferro, não se 
segue que fossem fornecidas. Entretanto, o Sr. Salgado 
dizia que a prova, o documento dessa despeza eram as 
cláusulas do contrato. (continuando a ler): 

«Que quanto ao material novo existente nos 
estabelecimentos dos Dudgeon e no arsenal de 
Woolwich, declarou-se o capitão tenente Level, que 
fiscalizara o último contrato, que o considerava pago 
pelas prestações recebidas pelos Dudgeon, e assim o 
marcou como propriedade do governo.» 

Note-se que marcou-se o material até com o 
carimbo do governo (continuando a ler): 

«Quanto ao cobre retirado do fundo do navio, 
que ignorava que o tivessem removido do arsenal de 
Woolwich, e não póde haver dúvida sobre o direito que 
temos a esse material.» 

De certo, porque tinha sido tirado do costado do 
navio, que estava pago pelas prestações de £ 213,000 
(continuando a lêr): 

«Observa o Sr. Penedo que esperava do Sr. 
Salgado uma demonstração baseada de que os 
materiaes de que se trata, haviam sido pagos pelo 
governo, persuadido de que a commissão tivesse uma 
escripturação; mas que infelizmente aquelle official se 
limitava a assevera aquillo que os Dudgeon 
contestavam.» 

Não havia meio de oppor aos Dudgeon 
documento de que estavam pagos! 

Esta ainda é melhor, senhores: não só o governo 
perdeu o material que já tinha pago, mas ainda tornou a 
pagar parte desse material; vejam (Lendo): 
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«Nestas circumstancias (depois do fallimento dos 

Dudgeon) aceitou o Sr. Barão de Penedo a proposta 
dos representantes da massa, isto é, pagar o governo £ 
4,500 pelo material de que se trata (o tal material que 
estava pago) e é avaliado em £ 8,470.4.3, estando 
nesta incluída a quantia de £ 1,355.16.9, importância do 
transporte de machinas e ferramentas, que o próprio Sr. 
Level reconhece não ter sido paga.» 

Note-se que, depois da fallencia dos Dudgeon, 
esse material que Salgado disse ter sido pago com £ 
16,000, e depois que valeria 8 a £ 9,000 por não o ter a 
commissão arrecadado, foi para o poder dos Dudgeon, 
e a massa fallida o apprehendeu como seu, vendendo-o 
depois ao governo por aquella quantia, de modo que o 
governo veio a pagar segunda vez o que já tinha pago. 

Sr. presidente, não posso continuar neste 
negócio. Não desejo fatigar o Senado e mesmo estou 
muito fatigado. Creio que a respeito do Independência 
tenho já cumprido o meu dever (apoiados) e até 
prestado ao governo um serviço, embora não m'o 
agradeça. São serviços que se recebem contra 
vontade, e eu sei que S. Ex. talvez não desejasse que 
eu lhe fizesse este; mas eu quiz fazer-lh'o. 

De toda esta exposição, senhores, que poderia 
ser mais larga, resulta que o governo commetteu o erro 
de mandar fazer um encouraçado de proporções 
desmedidas para as nossas necessidades; que o 
governo commetteu o abuso de autorizar essa grande 
despeza sem prévia autorização do corpo legislativo; e 
que o governo, para execução dessa obra, nomeou 
uma commissão apparatosa de três officiaes aliás 
competentes. A respeito de administração é essa a 
defesa única do nobre ex-ministro, que fez a 
encommenda; elle lava as mãos e diz: «Que mais 
queriam? Escolhi o primeiro constructor da nossa 
marinha, nosso primeiro director de machinas e um 
official que estava na Europa e que já fora empregado 
na fiscalização, embora mal succedida, do Colombo e 
do Silvado.» se me não engano. 

Elles portaram-se mal inquestionavelmente, e é 
por causa da bondade de V. Ex. que eu fiz este 
discurso. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não os 
defendi; pelo contrário. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Encommendou-
se uma obra tão importante, e essa commissão foi 
passar vida parisiense nos avenues de Boulogne e dos 
Campos Eliseos; deixou a empreza nas mãos de um 
constructor de quarta ordem, de um pobretão, que 
queria rehabilitar-se com essa construcção; desprezou 
as garantias de outras companhias sob o pretexto de 
que, segundo disse o Sr. Braconnot, a responsabilidade 
dessas companhias era limitada e a dos Srs. Dadgeon 
não; e só de vez em quando foi a Londres, quando 
chamada, fazendo-se com isto grande despeza. 

Não tive tempo para fazer a conta das dezenas 
de contos de réis que o governo gastou em 
telegrammas por causa do tranca. Houve extensos 
telegrammas, officios, estão aqui (apontando para um 
livro) do governo para a commissão até o sinistro, 

do governo para a legação depois do sinistro, da 
legação para o governo e para a commissão em Paris, 
donde ella não se arrancava senão telegraphicamente. 

O SR. ZACARIAS: – Paris é tão agradável... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, o que 

fica no fundo destas indagações todas é isto: o governo 
foi infeliz, não ha dúvida; abusou e teve a sancção do 
abuso, que foi a infelicidade de sua encommenda. Não 
podia encommendar sem obter previamente crédito do 
corpo legislativo; mas encommendou, nomeou uma 
commissão e esta, cônscia de que o governo praticára 
um acto illegal, assentou de imital-o. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que começa 
mal acaba mal. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que está 
transparente é isto: fez uma encommenda importante 
de três encouraçados, e a respeito de todos três sahio 
se mal. O Independência ahi vem, e talvez o nobre 
ministro não saiba ainda quanto se gastou no concerto; 
mas eu calculo que não foi menos de £ 200,000; e 
ainda tem de se fazer a grande despeza da vinda do 
navio para cá. O navio lá está com artilharia, com 
mastros e com canudos. 

O SR. ZACARIAS: – Canudo foi o resultado 
último. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por fallar em 
canudos, lembro-me de uma história, com que quero 
rematar este discurso. 

O pintor De Martino desenhou o Independência, 
e eu creio que este quadro está hoje floreando na 
galeria da secretaria de marinha. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está lá em 

alguma repartição da marinha. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Só se elle o 

doou. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois então foi 

por doação; mas está lá floreando. 
O SR. ZACARIAS: – Foi um canudo gratuito. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esse artista fez 

o quadro e quiz vendel-o ao governo por 4:000$, isto é 
um facto; mas o governo não quiz compral-o, disse que 
bastava já de tranca. Faço esta justiça ao nobre 
ministro; a bondade de S. Ex. não chegou ao ponto de 
dar os 4:000$ ao homem. 

O SR. ZACARIAS: – Não teve pena do trabalho 
do homem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O caso é que, 
quando o tal tranca esteve em exposição honorifica na 
rua do Ouvidor (pintado no papel em um quadro), muita 
gente foi vel-o... 

O SR. ZACARIAS: – Esse tranca pittoresco... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e em certo dia 

(isto me contaram, mas é muito curioso), quando havia 
lá affluencia de gente, o Sr. De Martino encontrou-se 
casualmente com algum ou alguns dos membros da 
commissão, que estavam vendo se o 
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tranca se parecia com o que elles mandaram fazer, e 
um delles interroga a De Martino dizendo: «Oh! De 
Martino, que diabo foi você fazer? Pintou o tranca com 
dous canudos e elle tem um canudo só!» 

O artista, que tem amor pelas suas producções, 
ficou pelas nuvens e disse: «Venho de Londres, lá foi 
que tirei o desenho, o vapor tinha dous canudos, e eu 
quero pôr isto a limpo. Os senhores foram da 
commissão do Independência, hão de ter os desenhos 
desse navio; quero verificar se elle tem dous ou um 
canudo.» 

Elles concordaram nisto e não sei se apostaram 
que o navio tinha um só canudo; foram fazer vistoria 
nos desenhos e verificaram que com effeito o tranca 
tinha dous canudos! (Risadas.) 

O SR. SARAIVA: – Perderam a aposta. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A própria 

commissão! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já se vê que a 

commissão nem sabia que o Independência tinha dous 
canudos. Isto é bastante! 

Eu queria entrar no negócio do Javary, mas 
deixo para depois tratar dos canudos desse monitor. 
(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 para ordem do dia 25: 
1ª parte até á 1 hora da tarde. – Continuação da 

2ª discussão da proposta do poder executivo, com as 
emendas da câmara dos deputados e da commissão de 
marinha e guerra do Senado, fixando a força naval para 
o anno financeiro de 1877. – 1878. 

2ª parte á 1 hora ou antes. – 2ª discussão da 
proposição da câmara dos deputados n. 115 do 
corrente anno, determinando que a lei n. 2.670 de 20 de 
Outubro de 1875, que fixou a despeza e orçou a 
receita, para o exercício de 1876 – 1877, continua em 
vigor no 1º semestre de 1877 – 1878. 

As matérias já designadas. 
Levantou-se a sessão,ás 3 1/4 da tarde. 
 

61ª SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Redacção. – Discurso e projecto do 

Sr. Almeida e Albuquerque. – Ordem do dia – Força 
naval. – Discurso do Sr. Pereira Franco (Ministro da 
Marinha). – Prorrogativa do orçamento.– Discursos dos 
Srs. Zacarias e Barão de Cotegipe. 

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

acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, 

Visconde de Abaeté, Godoy, Barão da Laguna, Barros 
Barreto, Visconde do Rio Grande, Correia, Diniz, Luiz 
Carlos, Fausto de Aguiar, Paranaguá, Barão de 
Cotegipe, Duque de Caxias, Silveira Lobo, Barão de 
Maroim Junqueira, Jaguaribe, Jobim, Fernandes da 
Cunha, Visconde de Muritiba, Marquez de S. Vicente, 
Barão de Camargos, Barão de Pirapama, Vieira da 
Silva, Nunes Gonçalves, Leitão da Cunha, Teixeira 
Junior e F. Octaviano. 

Compareceram depois os Srs.: Mendes de 
Almeida, Zacarias, Figueira de Mello, Visconde de 
Caravellas, Silveira da Motta, Visconde de Nitherohy, 
Cunha Figueiredo, Marquez do Herval, Conde de 
Baependy, João Alfredo, Sinimbú e Diogo Velho. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs.; Ulhoa Cavalcanti, Chichorro, Firmino, Paula 
Pessoa, Paes de Mendonça, Antão, Visconde do Rio 
Branco, Ribeiro da Luz, Saraiva, Nabuco, Pompeu e 
Visconde do Bom retiro. 

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 as seguintes 
 

REDACÇÕES 
 
Cerimonial do acto de abertura e encerramento 

da assembléa geral a que for presente a Princeza 
Imperial a Sra. D. Isabel, Regente do Império. 

Art. O Senado e a câmara dos deputados 
adoptam como cerimonial para os actos de abertura e 
encerramento das sessões legislativas a que for 
presente Sua Alteza a Princeza Imperial, Regente do 
Império, o regimento commum de 2 de Junho de 1835, 
na parte relativa ás sessões solemnes da assembléa 
geral, em que, conforme a constituição, é presente o 
Imperador, com as seguintes alterações; 

§ 1º A Sra. D. Isabel, Princeza Imperial Regente 
do Império, e o príncipe consorte Sua Alteza Real o Sr. 
Conde d’Eu tomarão assento em cadeiras de espaldar 
collocadas abaixo dos degráos do throno. 

§ 2º A deputação de que trata o § 1º do art. 4º 
será composta de 18 membros. 

§ 3º Á sua entrada dentro do salão o presidente 
e secretários da assembléa geral sahirão a receber a 
Suas Altezas fóra do estrado do throno. 

Paço do Senado, em 24 de Maio de 1877. – 
Visconde do Rio Grande. – Marquez de S. Vicente. 

Foi posta em discussão, approvada e mandada a 
imprimir para ser incluída no regimento commum. 

 
Emenda approvada pelo Senado á proposição 

da câmara dos deputados de 22 de Setembro de 1875, 
que approva o decreto n. 5,313 de 18 de Junho de 
1873, pelo qual se concede privilegio por 10 
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annos a Alfredo Matson para o uso do systema de 
tympanos electricos de segurança. 

Ao art. 1º accrescente-se: «O privilégio de que 
trata o referido decreto não prejudica as pessoas que 
presentemente fazem applicação e commerciam em 
tympanos electricos.» 

Paço do Senado, em 23 de Maio de 1877. – 
Visconde do Rio Grande. – Marquez de S. Vicente. 

Foi também lida, posta em discussão e 
approvada para ser remettida á outra câmara. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: – Sr. 
presidente, vou ter a honra de submetter á 
consideração do Senado um projecto, que é o seguinte 
(lê). 

Sr. presidente, somente para obedecer ao 
regimento da casa, direi duas palavras em sustentação 
do projecto que acabei de ler. 

Achamo-nos ameaçados de uma grande crise 
econômica e financeira. Esta crise se origina, segundo 
a minha humilde opinião, da promulgação do grande 
acto legislativo de 28 de setembro de 1871. Eu concorri 
também com o meu fraquíssimo contingente para esse 
acto. Até hoje não me arrependo voto que dei; pelo 
contrário, sinto viva satisfação por haver concorrido 
para este grande melhoramento social. Como quer que 
seja, porém, este acto trouxe, como conseqüência 
immediata, a crise em cujo começo nos achamos. 

Infelizmente, no nosso paiz, o trabalho agrícola é 
confiado, em grande parte, a braços escravos. 

Estes escravos vão desapparecendo todos os 
dias, assim pela morte, como pela manumissão, e, em 
prazo muito breve, talvez que daqui a um decênio, 
veremos que os braços escravos empregados na 
lavoura hão de diminuir consideravelmente, se não 
desapparecer de todo. E' necessário, portanto, 
lançarmos mão, desde já, de tantas quantas medidas 
forem possíveis, afim de evitar-se, ao menos em parte, 
os damnosos resultados da crise. 

O meio, que occorreu a todos, foi o supprimento 
de braços pela immigração A experiência, porém, de 
muitos annos creio que ha de ter convencido a todos de 
que este meio não é verdadeiramente profícuo. 

Nas províncias do sul a immigração tem 
produzido algum resultado, se bem que pequeno; nas 
do norte, porém, pódé-se asseverar que ella não existe. 
Como quer que seja, este meio, que poderia produzir 
algum resultado, não é profícuo, é mesmo inteiramente 
incapaz de attenuar os effeitos da crise. E’ preciso 
algum outro. 

Qual será este meio? A experiência de uma 
longa vida de 43 annos dedicada aos negócios 
públicos, o conhecimento de alguns princípios da 
verdade econômica, que tenho procurado estudar me 
aconselham o emprego de um meio, e vem a ser elle 
fazer com que a população do nosso paiz, sobretudo a 
população rural, se dedique ao trabalho. 

Todos, que teem algum conhecimento do paiz, 
sabem que a população rústica trabalha muito pouco, é 
indolente, vive na inércia. Diversas são as causas que 
concorrem para este effeito. Entre ellas, e 
bastantemente poderosa, é a situação precária 

em que se acham todos estes indivíduos. O homem 
pobre, que habita o campo, não dispõe de um palmo de 
terra. As terras entre nós, havendo aliás tantas, sendo 
tão extenso o nosso território, pode-se asseverar que 
estão na posse dellas poucos indivíduos, relativamente 
á totalidade da população do paiz. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Isto é lá no norte, cá 
no sul nunca houve donatários: possuem-se terras por 
sesmarias e posses. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: – E’ 
justamente das províncias do norte que tenho mais 
conhecimento. Os Srs. de engenho, que são os 
fazendeiros do norte são pessoas que possuem muitos 
escravos e prazos muito grandes de terra, – três a 
quatro léguas; alguns possuem menos; mas a 
população pobre, ao menos nas províncias do norte, 
não possuem terra alguma, salvo um ou outro indivíduo, 
com raras excepções. Esta gente toda vive, como já 
disse, em uma situação precária, inteiramente 
dependente do arbítrio dos proprietários rústicos. Esta 
circumstancia, Sr. presidente, além de outras, como 
seja, entre ellas, a facilidade dos meios de vida que se 
encontram no paiz, concorrem muito para a indolência 
da população. Se se empregar qualquer meio 
conducente a fazer com que essa população se 
dedique ao trabalho, deixe a inércia e a indolência em 
que vive, a nossa producção, sem dúvida, será muito 
maior e a nossa riqueza augmentará. Isto parece que é 
incontestável. 

Ora, se se organizarem companhias anonymas 
agrícolas, que tenham por fim comprar terras e dividil-
as, estabelecendo em uma parte uma fazenda agrícola, 
e em outra pequenos lotes, tendo cada um uma 
pequena casa para ser arrendada á gente pobre do 
paiz, e mesmo ao estrangeiro que quizer alli 
estabelecer-se, teremos sem dúvida augmento de 
producção e conseqüente augmento da riqueza pública, 
lucrando com isto o nosso commercio e as nossas 
rendas. 

Sei bem que não pertence á esphera do governo 
emprego destes meios, que são antes da esphera 
particular e próprio dos capitalistas e de todos quantos 
dispõem de fortuna. Mas, como no nosso paiz a 
iniciativa privada está amortecida, convém que o 
governo – dê impulsão a esta medida, fazendo algum 
empréstimo em cada província a uma companhia para 
animal-a e vêr se, por este modo, os agricultores, os 
negociantes e todos aquelles que pertencem á indústria 
abrem os olhos e procuram empregar este meio 
lembrado pelo meu projecto. 

Feito isto, acredito que os effeitos da crise hão 
de ser muito menos prejudiciaes, e é neste intuito que 
ouso apresentar ao Senado o projecto de que trato. 

Vae á mesa o seguinte 
 

PROJECTO DE LEI 
 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º O governo fica autorizado a auxiliar a 

companhias anonymas agrícolas, que se organizarem, 
sendo uma em cada província, com o empréstimo 
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de 100 a 150:000$, uma vez que as mesmas 
companhias satisfaçam ao seguinte: 

§ 1º As companhias comprarão terras, e as 
dividirão, parte para fundarem estabelecimentos 
agrícolas, e parte para subdividirem em pequenos lotes, 
em cada um dos quaes farão construir pequenas casas, 
afim de arrendar taes lotes a brasileiros ou 
estrangeiros. 

§ 2º Os prazos do arrendamento serão de nove 
annos, podendo ser renovados. 

§ 3º Entre as cláusulas dos contratos se 
determinará a obrigação, que terão as companhias, de 
indemnizar os arrendatários da importância de todo e 
qualquer augmento de valor que promoverem nas 
respectivas propriedades, para o que deverão os ditos 
arrendatários obrar de accordo com as companhias. 

Art. 2º A organização de companhias de que 
trata o art. 1º, sem o auxílio porém de empréstimo 
pecuniário, se reputará serviço relevante prestado ao 
Estado... 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço do Senado, em 25 de Maio de 1877. – S. R 
– Frederico de Almeida e Albuquerque. 

Ficou sobre a mesa para ser apoiado 
opportunamente. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha, foram sorteados para a deputação que devia 
receber os Srs. Visconde de Caravellas Fernandes da 
Cunha e Barão de Maroin, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

 
FORÇA NAVAL 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da proposta 

do poder executivo, com as emendas da câmara dos 
Srs. deputados e da commissão de marinha e guerra do 
Senado, fixando a força naval para o anno financeiro de 
1877 – 1878. 

O SR. PEREIRA FRANCO (Ministro da 
Marinha): – Sr. presidente, começarei explicando um 
facto, sobre o qual o honrado senador pela província de 
Goyas julgou dever fazer um reparo, quando hontem 
principiava a orar. 

O honrado senador, ao terminar o discurso que 
pronunciara em uma das sessões precedentes, se 
compromettera a concluir as observações que se tinha 
proposto fazer a respeito da construcção do 
encouraçado Independência. Era, pois, de suppor que 
S. Ex. hontem quizesse terminar as suas observações; 
e foi unicamente por isso que eu, achando-me aliás um 
pouco incommodado, deixei de tomar a palavra para 
responder immediatamente ao honrado senador pela 
província do Maranhão. 

Já se vê, Sr. presidente, que, não procedendo eu 
pelo modo por que o honrado senador por Goyas 
esperava que o fizesse, não tive em mente deixar de 

prestar, como devo, toda a consideração ás 
observações feitas neste recinto. Se não me 
propuzesse responder, em occasião mais opportuna, ao 
honrado senador pelo Maranhão, não teria, com o 
maior cuidado, tomado nota sobre tudo quanto S. Ex. 
disse, e exige resposta de minha parte. 

Assim, acredite o Senado que na pequena 
demora que se deu na contestação que devo ao 
honrado senador pela província do Maranhão, não ha 
motivo que justifique o reparo feito pelo honrado 
senador por Goyaz. 

Ainda na sessão anterior eu tinha buscado 
responder o mais completamente que me era possível 
aos honrados senadores que se tinham pronunciado 
nesta casa depois do meu último discurso. Teria, no 
entanto, hontem mesmo procedido de modo idêntico, se 
aquella circumstancia não tivesse contribuído para 
augmentar o incommodo com que já então estava. 

Dada esta explicação, Sr. presidente, ha de 
permittir o honrado senador pela província de Goyaz 
que rectifique o que S. Ex. disse acerca de uma das 
razões que dei para justificar o meu procedimento nesta 
casa em relação á emenda additiva, vinda da câmara 
dos Srs. deputados, concernente a lei de promoções. 

Repetirei as palavras que proferi e ás quaes o 
honrado senador hontem alludio. Depois de outras 
considerações, que havia feito para mostrar que não 
estava em contradicção, aceitando na câmara dos 
deputados um additivo e depois concordando em que 
aqui fosse elle separado da lei de que nos occupamos, 
disse eu: 

«Sabemos que a constituição desta câmara dá-
lhe um caracter de certo modo differente do da câmara 
temporária. Alli póde algum assumpto ser examinado e 
resolvido mais promptamente pela vivacidade das idéas 
que influem no ânimo dos moços, de que pela maior 
parte se compõe aquella câmara; entretanto que nesta 
ha uma espécie de contrapeso ou força que modera o 
espírito de innovação ou de reforma da câmara 
temporária; aqui os negócios conseguintemente se 
podem demorar mais pela razão que acabo de referir.» 

Ora, esta razão, que accrescentei a outras, está 
inteiramente de accordo com o que ensinam todos os 
publicistas... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...e com o 

que está na nossa constituição. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não apoiado; não 

tem nada o valor da idéa com a organização do 
Senado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Consinta o 
honrado senador que prossiga no que ia dizendo: 
poderemos estar por ora em divergência, mas acredito 
que, depois de ouvir a demonstração, que me proponho 
fazer, o honrado senador talvez a concordar commigo. 

Pondo de parte o que dizem publicista 
estrangeiros, servir-me-hei, no que pretendo provar, 
das palavras de um commentador da nossa 
constituição. Referindo-se ao art. 14, diz elle: 
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Pela composição de duas câmaras, cada uma, 
além das funcções communs, com attribuições e 
constituição particulares, contém a assembléa geral os 
elementos democráticos e aristocráticos, naturaes do 
homem e das pessoas moraes, para fiel e 
genuinamente poder representar a nação. 

...fazer de uma câmara a revisora dos actos da 
outra, e assim tornar ambas cautelosas para não 
cahirem em erros: taes foram às razões geralmente 
attribuidas á instituição das duas câmaras. 

...os gênios, os talentos, as virtudes superiores, 
as qualidades moraes, a idade provecta, a experiência, 
a sabedoria resultante desta, são elementos 
aristocráticos a que contrapõem-se os democráticos, 
como a igualdade humana, as tendências progressivas 
da idade do desenvolvimento physico e intellectual, etc. 

Correspondentes a isto há duas leis differentes, 
mas inseparáveis e essenciaes, que presidem, tanto á 
organização e vida humana, como social e política – a 
conservação e o progresso. 

...collocados competentemente em duas 
câmaras, exerce cada um, no corpo político, sua acção 
e missão especial, combinando-se ambas no que é de 
bem público. 

...ambas as câmaras, regulando-se e 
moderando-se, com feliz resultado exercem suas 
funcções. 

Vê-se, portanto, que da combinação dos exames 
por que uma idéa ou uma medida passa em duas 
câmaras deve esperar-se maior acerto nas 
deliberações do corpo legislativo. Se porventura uma 
câmara devesse encarar sempre todos os negócios 
pelo mesmo modo por que a outra o tivesse feito, 
deixando-se levar inteiramente pelas mesmas idéas e 
pelos mesmos elementos de convicção da outra 
escusado seria a existência de duas câmaras 
constituídas por forma algum tanto diversa; pois sabe-
se bem que entre nós um câmara é eleita 
exclusivamente pelo povo, e na composição da outra 
intervem o povo e o monarcha. 

Por consequência. Sr. presidente, no que eu 
disse nada havia de desacertado, e menos de injurioso 
para a câmara dos Srs. deputados, conforme ao 
honrado senador pareceu-me ouvir. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Muitas 

proposições do Senado teem sido rejeitadas na câmara 
dos Srs. deputados, e não somente adiadas, como em 
outras occasiões tem succedido. 

O SR. CRUZ MACHADO: – O direito é 
recíproco. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O direito de 
cada uma das casas do parlamento é igual. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Mas o ministro que 
achou boa uma idéa lá, deve também acha-la boa aqui. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não repelli 
aqui o que tinha adoptado lá; apenas convim em que 
essa medida de que aliás a commissão de marinha e 
guerra do Senado não discordou, fosse examinada em 
um projecto especial, com maior demora, mais amplo 
debate, etc. Direi mesmo ao nobre senador 

por Minas que há pouco me honrou com seu aparte, 
que se na câmara dos Srs. deputados se tivesse 
estabelecido a respeito de qualquer discussão, que 
demorasse a passagem da lei de forças, eu, sem 
dúvida, não teria concordado em que se incluísse neste 
projecto semelhante medida. Se o foi, deve-se isso a 
não ter sido impugnada naquella câmara, e a ser, no 
meu modo de pensar, de utilidade manifesta, e ter uma 
certa actualidade. 

O honrado senador pelo Maranhão, porém, não 
se limitou sobre o assumpto a notar essa supposta 
incoherencia de minha parte, atacou a medida em si 
mesma. 

S. Ex. procurou no relatório os motivos 
determinativos do meu procedimento, aceitando 
semelhante emenda; mas permitta-me que lhe diga que 
não considero todas as razões em que me fundei para 
aconselhar ao corpo legislativo a conveniência de 
alterar a lei de promoções nessa parte. S. Ex. combateu 
apenas, não uma razão, mas um facto que eu 
assignalava, e era que, alterando-se a disposição da lei 
quanto á época de fazer-se à promoção, ficariam neste 
ponto os officiaes da armada em circumstancias 
idênticas ás dos officiaes do exército. 

Não foi esta, porém, a razão principal; porque sei 
perfeitamente que, antes de se adoptar o systema que 
vigora, era na marinha a promoção feita da mesma 
fórma que no exército, de conformidade com os 
decretos ns. 3,168 e 3,169 de 29 de Outubro de 1863. 

Sabia também que nesta parte a lei actual estava 
experimentada e não começava a ter agora execução, 
como o nobre senador disse. O que sim começou a ter 
agora execução foi à existência da cláusula de 
embarque, porque, a respeito da época das promoções, 
tem sido a lei executada desde que se publicou em 
1873. Três promoções já foram feitas pelo novo 
systema, observando-se que há um certo atropello na 
apreciação simultânea das qualidades de um grande 
número de officiaes. 

Esta, porém, não foi a razão principal, como já 
disse, mas sim a que dei na parte do relatório que se 
segue áquella que o honrado senador leu. 

Disse eu: 
Deste modo, não ficando por muito tempo 

desfalcadas, como ora acontece, as classes do quadro 
da armada, consultar-se-hão melhor não só as 
exigências do serviço, mas ainda o interesse muito 
legítimo dos officiaes e de suas famílias, no caso de 
virem elles a fallecer antes da promoção, quando lhes 
coubesse por direito preencher as vagas já então 
existentes. 

Portanto, desse período se vêem claramente as 
duas razões principaes, que me levaram a crer que 
essa medida era indispensável e essencial para o bom 
andamento dos negócios. 

Não formei este juízo, Sr. Presidente, sem ouvir 
antes as pessoas competentes e reflectir sobre sua 
opinião. Tendo aqui duas representações do ajudante 
general da armada, datadas de 26 de Junho de 1876 e 
11 de Janeiro de 1877, nas quaes este almirante insiste 
em demonstrar evidentemente 
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com as razões que acabo de adduzir e com outras, a 
conveniência da medida. 

Além disto, Sr. presidente, essa alteração, no 
modo de fazerem-se as promoções na armada, vem, de 
alguma sorte, amenisar o rigor que, às vezes, 
apresenta a lei na parte em que exige a condição do 
embarque. O honrado senador sabe que, em cada 
posto, até o de capitão de mar e guerra, deve o official 
ter, pelo menos, três annos de embarque. Ora, nem 
sempre é possível que, precisamente dentro dos três 
annos que o official tenha de exercício do posto, esteja 
embarcado, isto por mil circumstancias que occorrem. 
Citarei simplesmente um motivo, o de moléstia. O 
official vae par o hospital, deixa de embarcar; que culpa 
teve disto? Entretanto a lei é inexorável; não admitte 
que se conte o tempo em que o official deixou de estar 
effectivamente embarcado, que não adquiriu a prática 
indispensável para o exercício de sua profissão. 

Acontece também que muitas vezes que um 
official a quem poderia caber, por antiguidade, a 
promoção, na data em que ella se faz careça de um ou 
dous mezes de menos tempo para ser promovido. 

Ora, é penoso que pela falta sómente de alguns 
dias, por exemplo, do embarque, tenha esse official de 
esperar um anno para, por occasião da seguinte 
promoção, subir ao posto immediato, o que se daria na 
primeira vaga que apparecesse, se a lei permittisse o 
que faz objecto do additivo de que se trata. 

Por conseguinte, Sr. presidente, alterando-se a 
lei nesta parte sana-se o inconveniente apontado, 
porque, se acaso houver vaga, e o official acabar de 
preencher o tempo de embarque, compete-lhe por 
antiguidade a promoção. Será isto mesmo um meio de 
se accommodarem melhor com a exigência de 
embarque aquelles que combatem essa disposição. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não devia concordar 
com o adiamento da idéa; é o que V. Ex. está provando. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sr. 
Presidente, o honrado senador expendeu uma opinião 
que não está de accordo com os estylos, e nem me 
parece que elles devam ser alterados neste assumpto. 
Entende S. Ex. que á discussão do orçamento deveria 
preceder a da lei de forças para então votar-se à sobre 
o pessoal e material da armada, segundo as 
circumstancias dos cofres públicos. 

Respeito muito os conhecimentos do honrado 
Senador e a sua longa experiência nestas matérias; 
porém S. Ex. há de permittir que eu siga a opinião de 
outros que julgam, acertadamente, que o contrário é o 
que se deve praticar. 

E’ somente depois de saber-se quaes são as 
necessidades a que se tem de occorrer, e em quanto 
importam ellas, que se tem de fixar a receita pública. 
Este resultado não se poderia conseguir tão 
perfeitamente, admittindo-se a opinião do honrado 
senador; porque então poderia acontecer que se 
deixasse de satisfazer necessidades indeclináveis por 
falta de meios. 

Entretanto, Sr. presidente, de ordinário succede 

que se trata destes assumptos quase simultaneamente, 
um precede ao outro de muito pouco tempo. Fixa-se a 
força naval relativamente ao pessoal; vem depois o 
orçamento da marinha e fixa-se a despeza que se tem 
de fazer com o material fluctuante e com as outras 
exigências do serviço da repartição; e uma vez 
reconhecida a despeza necessária para este ministério, 
assim como para todos os outros, trata-se de 
estabelecer receita. E’ isto mesmo que acontece na 
discussão do orçamento, onde examina-se 
primeiramente a despeza, para depois se passar a 
examinar a receita. 

Perguntou-me S. Ex. o que havia acerca da 
regulamentação do art. 80 dos de guerra. 

No meu relatório, que supponho o honrado 
senador examinou nessa occasião, eu disse tudo 
quanto tinha occorrido a este respeito. Agora só tenho a 
accrescentar que a secção de marinha e guerra do 
conselho de Estado apresentou ultimamente a sua 
consulta, e esta se acha em exame para ser resolvida 
conforme for mais conveniente. 

Nem a demora, que o honrado senador notou, é 
digna de reparo, porquanto a questão é muito grave, 
póde trazer certos inconvenientes na disciplina dos 
nossos navios e corpos de marinha, e, por conseguinte, 
é preciso que o governo proceda neste assumpto com a 
maior cautela, com todo o critério. Assevero, porém, ao 
honrado senador que não deixarei de ter este negócio 
sob minhas vistas; não, tel-o-hei muito em minha 
lembrança, até mesmo para poder concluir uma obra 
que comecei. O honrado senador sabe que, depois da 
sessão de 1875, foi que tive de dar andamento a este 
assumpto; e foi assim que lancei mão de todos os 
meios de que o relatório dá notícia. 

Passando o nobre senador a tratar dos capellães 
da armada, notou que houvesse somente 23, e que 
destes apenas três se achassem embarcados em 
nossos navios, estando os outros distribuídos pelas 
diversas companhias de aprendizes e pelos corpos de 
marinha. 

Lendo o que eu dissera em meu relatório sobre 
esta matéria, estranhou S. Ex. como imprópria, uma 
expressão de que eu me servira: “A influência que as 
práticas religiosas exercem no espírito das guarnições é 
por si só uma consideração valiosa para determina-las.” 

S. Ex. entendeu que eu com estas palavras 
queria dizer que os capellães na armada só influem 
sobre o espírito das praças de pret, e não sobre o dos 
officiaes igualmente. 

Peço licença a S. Ex. para observar-lhe apenas 
que a expressão – guarnição dos navios – 
comprehende as praças de pret e os officiaes de todas 
as classes. Costuma-se dizer – guarnição de navios – 
entendendo-se sempre a sua officialidade, os 
marinheiros e os soldados do batalhão naval. 

Portanto estou inteiramente de accôrdo com S. 
Ex. nesta parte. Se eu tivesse dito – influência que 
exerce no espírito das praças de pret –, S. Ex. poderia 
fazer reparo; de outra fórma não. 

Há sem dúvida deficiência de capellães, pelas 
difficuldades em consegui-los. Mas existem elles em 
muitas companhias e nos corpos de marinha. Dahi 
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nasce a necessidade de se estabelecer um corpo de 
officiaes do culto, afim de se evitarem as difficuldades 
alludidas. 

Passou o honrado senador a tratar do collegio 
naval; mas S. Ex. notou somente que eu houvesse 
estabelecido o programma de estudos pelo modo por 
que fiz, ponderando S. Ex. que esses estudos são tão 
pesados como os do collégio de D. Pedro II. 

Peço licença a S. Ex. para contestar sua 
proposição. No regulamento deste collegio não fiz mais 
do que dar melhor distribuição e mais algum 
desenvolvimento ao programma dos estudos do 
externato de marinha. As matérias que se ensinam no 
collegio não são as mesmas que eram leccionadas alli 
com as modificações indicadas pela experiência, como, 
por exemplo, que um anno era tempo muito curto para 
os alumnos se applicarem ás matérias indispensáveis á 
sua entrada para a escola de marinha, com os 
preparatórios necessários, afim de vencerem as 
difficuldades dos estudos que vão alli encontrar. 

Poderia ler o tópico do relatório em que trato 
disto; mas não quero abusar da attenção do Senado, e 
desejo mesmo resumir o mais possível o que tenho a 
dizer. 

Notou igualmente o honrado senador que entre 
as exigências feitas pelo regulamento, se achasse a de 
ser cidadão brasileiro o menino que tem de entrar para 
o collegio naval. Esta condição já estava no 
regulamento do externato e existe em todos os nossos 
estabelecimentos públicos de instrucção, e devia ser 
condição essencial no collegio naval, que é 
estabelecimento militar, onde os meninos assentam 
praça, e portanto, devem ter a qualidade de brasileiro. 
Não tratarei de apreciar a hypothese que o honrado 
senador figurou. Pela constituição se vê claramente 
que, nesse caso, o menino tinha o direito de entrar no 
collegio naval, desde que preenchesse as outras 
condições exigidas. 

Observou também o honrado senador que não 
se tomassem providências para os meninos 
aprenderem doutrina cristã, cousa, a seu ver, essencial, 
pois que como S. Ex. disse, na idade de 10 annos não 
se pode ter senão um imperfeito conhecimento da 
doutrina. Mas pondero ao honrado senador que o 
menino, depois que entra para o collegio, ainda tem 
occasião de ouvir lições do capellão. Por outro lado, 
não entram só meninos de 10 annos podem entrar até 
de 15 annos. 

Depois de algumas observações a respeito do 
estado do batalhão naval e da escola prática de 
artilharia, S. Ex. voltou-se também para a de officiaes 
marinheiros, deplorando que aquelle corpo e a escola 
de artilharia ainda não estivessem no pé que é para 
desejar. Foi justamente o que ponderei ao parlamento. 
Já tive occasião de ponderar que o facto de descrever 
as cousas como ellas são, apresentando os remédios 
precisos, que no meu modo de pensar, se devem 
applicar, não deve servir de thema para encrespações 
ao governo; pelo contrário, é razão para se reconhecer 
que este cumpre o seu dever. Seria muito mais 
commodo não expôr o verdadeiro estado das cousas; 
mas, por esse modo, nem só não se poderia applicar o 
remédio apropriado, 

como o governo não desempenharia á sua obrigação. 
Sobre a escola de officiaes marinheiros, notou o 

honrado senador que somente agora se tratasse disto. 
Desde que entrei para o ministério tem sido um dos 
meus maiores cuidados dar a possível instrucção, não 
só aos officiaes, como ás outras praças de marinha. E’ 
assim que, constando-me haver um trabalho preparado 
na secretaria, por uma commisssão nomeada pelo 
governo em avisos anteriores, estabelecendo as bases 
para a creação de uma escola prática de officiaes 
marinheiros, chamei esses papéis a mim. Examinando 
as idéas apresentadas pelos membros da commissão, 
entendi que era conveniente mandar pôr em prática, por 
experiência, todas as regras indicadas, afim de que 
posteriormente, com a informação do commandante do 
navio a quem confiasse essa commissão, se pudessem 
fazer os retoques necessários, e depois estabelecer 
definitivamente essa escola. De tal commissão foi 
encarregado o capitão de fragata Wandenkolk, 
commandante de corveta Bahiana. 

Pelo que expendi no meu relatório vê-se que 
tenho applicado a maior attenção a este ramo do 
serviço. 

Tratou também S. Ex. da flotilha do Amazonas, e 
disse que é ella a mais pequena das nossas forças 
navaes, sendo seguramente a que precisa ter maior 
desenvolvimento. Entre os annexos do meu relatório, 
acha-se o aviso de 15 de Maio de 1876, pelo qual 
alterou-se o de 2 de junho de 1868, que creou aquella 
flotilha, dando-lhe maior importância e estabelecendo 
que alli haja também, em logar somente das lanchas 
que primitivamente a compunham, um ou mais navios 
de guerra, conforme for possível. 

Nesse pensamento, Sr. presidente, mandei que a 
canhoneira Mearim seguisse do Pará para o Amazonas, 
e depois, que da província da Bahia seguisse um navio, 
comquanto pequeno, que no Amazonas póde prestar 
bons serviços, o Moema. A Mearim já se acha no 
Amazonas ha bastante tempo; o commandante da 
flotilha faz nesse navio o seu quartel e ahi mesmo é o 
das guarnições das lanchas, que até agora moravam 
em terra, com grande inconveniente, quer para o 
serviço da marinha, quer mesmo para a polícia de terra. 
Vê, pois, o honrado senador que, tanto quanto é 
possível, o governo trata de providenciar, afim de 
melhorar o estado da flotilha do Amazonas. 

Por essa occasião, S. Ex. julgou conveniente 
discutir os motivos que podem ter influído para a perda 
de uma lancha e accrescentou que o governo não se 
deveria ter contentado com o conselho de investigação 
a que o commandante daquella flotilha tinha mandado 
proceder; deveria, disse S. Ex., mandar fazer outro 
conselho, ou proceder a investigações extra-officiaes. 
Sr. Presidente, as pessoas que intervieram nesse 
conselho, residentes nas proximidades do logar em que 
o sinistro se deu, seriam seguramente as mesmas de 
quem o governo se serviria a querer seguir o conselho 
do honrado senador. 

Mas S. Ex., querendo dar a perceber que aquella 
lancha foi a uma missão política, disse que ella 
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tinha naufragado em um cachopo eleitoral. Ignoro 
completamente este facto e ponho-o mesmo em dúvida, 
porquanto o commandante da flotilha, que é um official 
distincto, tem, no entretanto, idéas políticas muito 
diversas das do governo; e por conseguinte não se 
prestaria facilmente a destacar da flotilha do seu 
commando um navio para fins que não aquelles a que 
se destina esta força. 

Demonstrou o nobre senhor a conveniência de 
levantar-se a planta de nossa extensa costa, devendo o 
governo munir-se para isto de embarcações que não 
podem ter outro destino. S. Ex., no desenvolvimento de 
suas idéas, foi forçado a reconhecer que este assumpto 
não tem occupado a attenção do governo. Estou 
inteiramente de accôrdo com o nobre senador e 
agradeço-lhe ter hontem provado a conveniência que 
havia, e já foi attendida, de crear-se uma repartição 
para esse fim, a repartição hydrographica. S. Ex., lendo 
meu relatório, reconheceu que já se estava tratando 
disso; que o actual director daquella repartição, no que 
me apresentou, expoz tudo quanto já se havia praticado 
e o que se estava praticando para levantar-se a planta 
de nossa costa. Mas, com os recursos escassos que 
temos, para attender a esse serviço, os trabalhos não 
podem deixar de levar mais tempo do que seria para 
desejar. 

Por essa occasião censurou o honrado senador, 
não se ter ordenado que a canhoneira Araguaya, 
quando esteve no Maranhão, se occupasse de estudar 
o archipelago de Sant'Anna. Essa canhoneira esteve 
muito tempo empregada em um serviço especial do 
ministério da agricultura, com relação ao assentamento 
do cabo electrico submarino, e logo depois disso teve 
de recolher-se á divisão naval a que pertence; por 
conseguinte, Sr. presidente, tendo essa embarcação 
ido desta Côrte em commissão de um ministério a que 
não compete proceder a estudos hydrographicos, se 
desde logo não se tratou de reconhecer esse 
archipelago, ha de chegar a sua vez, porque os 
trabalhos hão de lá chegar opportunamente. 

Se acaso fosse lícito dar todo o desenvolvimento 
á repartição de hydrographia, poder-se-hia desde já 
executar uma disposição do regulamento, que permitte 
que haja vários navios occupados nesse serviço. 
Presentemente só é possível empregar nelle o vapor 
Lamego. 

Passando a tratar da repartição de pharóes, o 
honrado senador, depois de ter feito observações sobre 
o modo por que antes da creação dessa repartição se 
fazia o serviço, demonstrando assim a conveniência 
clara e manifesta que houve nessa medida, apontou 
mais outras necessidades que a illuminação da costa 
do Império tem, além das indicadas pelo zeloso director 
nos trabalhos que estão annexos ao meu relatório. 

S. Ex, tocou também nas observações feitas por 
este official a respeito do modo de distribuir o 
combustível e dos abusos que se praticavam, 
desviando-se o óleo de azeitonas do fim a que era 
especialmente applicado. S. Ex., achando judiciosas as 
observações do director, não pôde deixar de censurar 
que, em vez do óleo de azeitonas, elle o 

pretendesse substituir pelo de amendoim. Mas S. Ex. 
não viu que, em seguida, se fallava no óleo de colza. 
Devo agora informar ao honrado senador que a 
experiência que se tentou fazer com o óleo de 
amendoim, contratando-se com uma casa do Rio 
Grande do Sul, sómente para os pharóes daquella 
província, não teve resultado satisfactorio e hoje está 
substituído pelo óleo de colza, de que se fez um 
supprimento correspondente ás necessidades dos 
differentes pharóes, e estão expedidas todas as não 
ordens precisas para que, de 1º de julho em diante, o 
combustível dos pharóes seja exclusivamente o óleo de 
colza. 

Passou depois o honrado senador a se occupar 
do dique do Maranhão. Não entrarei no 
desenvolvimento que S. Ex, deu ás suas idéas, no 
sentido de demonstrar que o dique dever-se-hia 
construir antes na praia do Itaqui do que no logar onde 
se acha começado. Pela minha parte, Sr. presidente, o 
que devo simplesmente demonstrar é que o governo 
tem feito, sobre este assumpto, tudo quanto é possível, 
senão para realizar desde já qualquer construcção que 
seja julgada conveniente, pelo menos para preparar os 
elementos para uma deliberação que opportunamente 
possa ser realizada. 

E' assim, Sr. presidente, que tendo sido 
contestadas nesta câmara as informações dadas pelos 
profissionaes que foram estudar a questão no anno de 
1874, creio eu, tive de compendiar todas as 
observações, que me pareceram ter alguma 
procedência, formulei as instrucções que se acham 
entre os annexos de meu relatório, e mandei um official 
com conhecimentos technicos de hydraulica, chegado 
da Europa com attestados que muito o abonavam, 
examinar a questão. 

Este official dirigiu-se ao Maranhão, e depois 
esteve também na província do Pará, onde estudou o 
assumpto com os meios que teve a seu alcance. O 
trabalho acha-se appenso ao meu relatório, e sujeito 
por conseqüência ao exame dos homens competentes. 
Devo, porém, accrescentar que não está completo, 
porque faltam as plantas e o orçamento, de que ainda o 
official se está occupando. 

Entretanto o honrado senador, ao passo que 
censurava o governo por não lhe dar esperança alguma 
de que se havia de realizar este melhoramento na sua 
província, por outro lado reconhecia que, por ora, isto 
era impraticável. Hontem, creio que S. Ex. condemnou 
o dique do Maranhão no logar em que foi começado. 
Entretanto, Sr. presidente, esta questão, ainda quando 
não houvesse as dúvidas que o honrado senador 
apontou, não poderia ser resolvida pelo governo, 
quando mesmo tivesse fundos para isto, sem se 
resolver previamente a realização do melhoramento do 
porto do Maranhão, porque uma cousa depende da 
outra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E no Itaqui não 
dependia disto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – No Itaqui, diz 
este official, não se póde fazer o dique. 

O honrado senador sabe perfeitamente que eu 
não posso emitir juízo; não conheço a localidade e não 
sou competente. O honrado senador conhece a 
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localidade, mas acha em sua frente à opinião de um 
homem que tem conhecimentos especiaes. E não só 
elle, como o honrado senador também pelo Maranhão, 
que a cada de sentar-se, e que é zeloso igualmente 
pelos interesses da província, hontem contestou 
algumas proposições do honrado senador a que me 
estava referindo, relativamente á conveniência de se 
fazer antes um dique no Itaqui. 

Como quer que seja, Sr. presidente, não ha 
meios presentemente para se attender áquella obra, e, 
mesmo que os houvesse, era indispensável resolver a 
questão prévia da escolha do logar, e no caso de 
continuar a ser naquelle em que se acha, que é o 
preferido pelo Sr. Leite Lobo, seria ainda mister que se 
tratasse antes de melhorar o porto, sem o que o dique 
não podia ter resultado algum. 

S. Ex. tratando da construcção na Ponta d’Arêa, 
perguntou-me como e que tinha eu mandado construir 
uma embarcação por 740:000$, quando reconhecia não 
ter meios para melhorar os vencimentos dos secretários 
das capitanias de portos, S. Ex. ha de convir em que ha 
muita differença entre uma cousa e outra. Para mandar 
construir um navio não é ou não tem sido até hoje 
necessária autorização especial do corpo legislativo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ah! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Desde que o 

governo encontra no orçamento os meios de attender a 
esta obra, elle a póde fazer, entretanto que, á cerca de 
vencimentos de funccionarios públicos, só o corpo 
legislativo é que póde providenciar. Pareceu-me que o 
honrado senador contestou a mesquinhez com que se 
pagam os secretários das capitanias de portos, 
entretanto S. Ex. deve saber que é impossível, em 
qualquer parte deste paiz, viver-se hoje com o 
vencimento, annual de 400$000. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não contestei. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando 

estes vencimentos foram marcados, ha 31 annos, além 
das circumstancias serem muito differentes, acontecia 
mais que esses funccionarios retiravam dos 
emolumentos das repartições uma somma muito maior 
do que aquella que o Estado lhes garantia 
permanentemente. As circumstancias mudaram em 
ambos os sentidos; por conseqüência hoje é 
indispensável attender á sua sorte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me oppuz 
a isto. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Bem; exigiu 
a razão por que me julguei autorizado, e onde achei 
dinheiro para fazer a obra; é, em summa, o que o 
honrado senador deseja saber Se eu tivesse de 
comprar um navio e pagar immediatamente 740:000$, 
sem dúvida não acharia no orçamento meios para isso; 
mas o contrato que fiz é para uma obra que tem de ser 
realizada no espaço de 30 mezes. Aquella quantia tem 
de ser distribuída por mensalidades, e pois póde andar 
por 23 a 24:000$ mensalmente; e deduzindo-se ainda a 
somma que se desconta da madeira que o governo dá, 
calculada em 4 a 5:000$, vem a ser a 

despeza mensal de 19 a 20:000$, quando muito; e para 
isto tenho meios no orçamento; é como se o governo 
tratasse de mandar fazer mais uma embarcação em 
qualquer dos arsenaes. 

Não contratei simplesmente esta construcção 
para produzir um effeito de óptica. Já expendi 
largamente, na outra câmara e também aqui, os 
motivos que me determinaram a contratar semelhante 
embarcação, sendo um delles experimentarem-se entre 
nós os dous systemas, o trajano e o commum, por um 
modo que tire todas as dúvidas que existem, porque 
não temos ainda tido occasião de apreciar dous navios 
absolutamente iguaes nas dimensões, machinas e 
velame, cada um do seu systema. Por conseqüência, 
esse não foi o único motivo, mas um dos que 
concorreram para isso. 

O honrado senador occupou-se também em 
apreciar a palavras, de que me servira no relatório, para 
explicar a demissão que dera ao inspector do arsenal 
do Ladario, em Mato Grosso. S. Ex. não quiz 
comprehender as palavras de que eu usara, quando 
disse que o Sr. capitão de fragata Cunha Couto, levado 
mais pelo amor da glória do que pelo restricto 
cumprimento de seu dever, na observância das ordens 
que lhe tinham sido dadas, havia excedido a despeza 
no quádruplo do que tinha sido marcado. 

Eu não quiz elogiar o procedimento desse 
official, porque, Sr. presidente, quem elogia não 
demitte; quem demitte, não elogia, nem póde elogiar. Já 
tive occasião de explicar largamente o sentido em que 
deviam ser tomadas as minhas palavras. Por occasião 
de demissão desse official, estava elle debaixo da 
pressão de accusações que lhe eram feitas por 
denúncias trazidas ao governo, relativamente ao modo 
irregular por que tinha procedido, sob differentes pontos 
de vista, naquella localidade. Em virtude dessas 
denúncias mandara submetter esse official a conselho 
de investigação e depois ao de guerra. 

Entendi, Sr. presidente, que, não tendo sido elle 
demittido em virtude dos factos articulados nas 
denúncias que me foram apresentadas, não devia 
deixar pairar sobre sua reputação a suspeita de que o 
governo formava delle um juízo diverso do que aquelle 
que deveria formar. Foi por isso que me servi das 
expressões a que o nobre senador alludio. 

Mas o que significavam ellas, por outro lado? 
Significavam que este official, tendo ido para o Ladario 
com a incumbência muito honrosa e importante de 
crear, de fundar alli um arsenal de marinha em 1873, 
supponho eu, tendo-se desvelado no cumprimento 
dessa missão; estando quasi que a terminar as obras 
delineadas no plano do estabelecimento, entendeu que, 
apressando-as, viria mais brevemente a preencher a 
condição de embarque, entendeu, digo, que devia 
apressar-se demasiadamente para concluir uma obra 
que tinha sido começada por elle e á qual ligava 
verdadeira affeição. 

Assim, Sr. presidente, já se vê que não quiz 
attribuir o dispêndio desse dinheiro ao amor da gloria; 
não dei isto como uma justificativa, porque se 
entendesse que podia ser uma justificativa, não tinha 
praticado o acto muito significativo de retirar-lhe 
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a confiança do governo, demittindo-o do cargo. 
Mas, Sr. presidente, o honrado senador 

entendeu que tinha havido deleixo, descuido da parte 
do governo em deixar as cousas a ponto de poder 
aquelle official despender essa grande quantia. 

Quando entrei para a administração em Junho 
de 1875, e tive occasião de tomar conhecimento dos 
negócios do Ladario, não achei elementos sufficientes 
para poder formar um juízo seguro a respeito do que 
ainda conviesse alli fazer para executar completamente 
o plano. 

Foi por isso que encarreguei o honrado senador 
por Santa Catharina de ir á província de Matto Grosso 
examinar aquelle estabelecimento e dar uma 
informação circumstanciada do seu estado e do que 
conviria ainda fazer para que o governo pudesse 
conseguir a realização das vistas que o levaram a 
mandar crear alli aquelle arsenal. 

S. Ex., aqui chegando, apresentou-me um 
desenvolvido relatório, expondo tudo quanto teve 
occasião de verificar naquelle estabelecimento... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já está 
impresso? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não mandei 
ainda imprimil-o pela razão que dei em uma das últimas 
sessões. 

O relatório não se refere simplesmente ao 
arsenal do Ladario; refere-se também a forças navaes, 
companhias de aprendizes, etc., expendendo S. Ex. 
suas idéas, e propondo várias providências, que, no 
seu modo de entender, são convenientes para melhorar 
o serviço, e dando outras informações de sua natureza 
reservadas. Por ora, não tem sido possível tornar 
público esse documento, porque o governo não 
concluiu tudo quanto tinha a fazer em virtude dessas 
informações. Mas fique certo o nobre senador de que 
elle ha de ser publicado. 

Entretanto, Sr. presidente, não posso deixar de 
lêr dous pontos do relatório do nobre senador. Seria 
fastidioso que eu procedesse á leitura de tudo quanto 
se diz no documento em relação áquelle arsenal, 
porque isso levaria muito tempo. 

Eis o primeiro tópico: 
«Pela exposição que acabo de fazer, julgo ter 

habilitado o governo a formar uma idéa approximada, 
quando não exacta, do estado do arsenal do Ladario, 
de sua administração e fiscalisação.» 

Já se vê, portanto, que o governo precisava 
destes esclarecimentos para formar um juízo acerca do 
estado daquelle estabelecimento e do que conviesse 
fazer posteriormente. 

Accrescenta ainda o Sr. Barão da Laguna: 
«Só quem, como eu, viu aquelle 

estabelecimento, pode apreciar as difficuldades que 
aquelle official teve de vencer para transformar no curto 
espaço de três annos uma habitação de féras em um 
arsenal regular e de bonita apparencia. Na inspecção a 
que procedi, apezar do alto conceito que sempre fiz 
desse official, fui mais que minucioso, fui exigente, e o 
resultado satisfactorio que obtive ainda mais abrilhantou 
a sua administração. 

Faltaria, pois, a um dever de justiça se não 

declarasse aqui que o capitão de fragata Manoel 
Ricardo da Cunha Couto é digno de todo o elogio, pelo 
zelo, dedicação e força de vontade que desenvolveu no 
desempenho de tão delicada quanto importante 
commissão.» 

Ora, pergunto eu, Sr. presidente, se um official 
que se conduziu pelo modo que acaba de ser descripto 
pelo honrado Barão da Laguna, muito competente na 
matéria, pois que, pela sua posição, está escoimado de 
qualquer suspeição de parcialidade para com um official 
muito subalterno em relação ao seu elevado posto; se 
um official que mereceu uma informação destas poderia 
deixar de ser considerado de outra maneira pelo 
governo. Poderia o governo desconsiderar aquelle 
official, que, sem dúvida, se desviou-se do cumprimento 
de seus deveres no despendido dos dinheiros públicos, 
tinha, por outro lado, buscado levar a cabo a sua 
commissão, unicamente porque o fez com mais pressa 
do que devia? Não podia o governo deixar um official 
de quem acabava de ter semelhante informação sob o 
labéo a que o sujeitavam as denúncias que me tinham 
sido dirigidas e que estão entregues ao julgamento 
competente do conselho de guerra. 

Por conseqüência, Sr. presidente, entendi que as 
expressões de que me servi no relatório, ao passo que 
não justificavam esse official, eram todavia bem 
cabidas, porque elle tinha precedentes que o honravam 
e não havia praticado o facto de que o puni senão 
levado pelas razões que acabo de expender. 

Só me resta, Sr. presidente, dirigir algumas 
palavras ao honrado senador pela Bahia, cujo último 
discurso já tive occasião de considerar na maior parte 
dos pontos que se referiam á minha administração. Mas 
não me tendo sido possível, ante-hontem, por estar a 
hora muito adiantada, concluir o que me restava dizer 
ao honrado senador, al-o-hei agora. 

S. Ex., entendendo que nas expressões de que 
me servira em um dos meus precedentes discursos 
tinha usado de um remoque dizendo preferir ser tido 
antes por bondoso do que por maldoso, julgou 
conveniente empregar os qualificativos de que o 
Senado ha de ter lembrança, em relação á minha 
individualidade; e para autorizar-se a fazel-o achou que 
devia tornar a examinar algumas proposições minhas, 
que já tendo sido impugnadas por S. Ex., eu tivera 
depois occasião de explicar. 

Quando o nobre senador começava a fazer esse 
exame eu o interrompi, para assegurar que não lhe 
tinha dirigido remoque algum; mas sem embargo, S. Ex. 
julgou conveniente prosseguir occupando-se 
novamente da construcção de uma canhoneira na 
Ponta d’Arêa e de outros assumptos. 

O nobre senador, tendo me perguntado se se 
dava encontro no pagamento da somma pela qual se 
contratara esse navio, com a que é devida á fazenda 
nacional pelo presidente da companhia, eu respondi 
que de tal não cogitara o contrato que fora celebrado 
com a dita companhia. Que resposta mais explícita 
exigia S. Ex. de mim? Accrescentei, entretanto, para 
demonstrar ainda mais que isto era exacto, que a 
companhia, tendo direito a haver três 

 



346                                                             Annaes do Senado 
 

ou quatro prestações vencidas, requerera que se lhe 
mandasse pagar por conta 50:000$ para envial-os para 
a Europa, afim de satisfazer um prestação da machina 
destinada ao navio de que se trata. 

S. Ex. entendeu que eu quiz, trazendo este facto 
ao conhecimento do Senado, elogiar a companhia, 
sendo a isto levado pelo meu gênio bondoso. 
Entretanto as minhas palavras em resposta foram filhos 
da pergunta feita pelo nobre senador. 

A respeito da embarcação comprada para servir 
de barca-pharol no Pará o nobre senador equivocou-se 
affirmando que eu mandara pagar 28:000$ ao dono 
desse navio, estando elle avaliado em 35:000$, a juízo 
do corretor incumbido de semelhante negócio. 

Peço a S. Ex. que se recorde do que aqui 
demonstrei: fiz ver claramente, e até, (se não nesta 
câmara, na outra) li a avaliação feita pelos peritos do 
arsenal, (e não pelo corretor) em 35:000$. Depois foi 
que ajustei o preço. 

O nobre senador entendeu também que eu me 
servira de uma expressão mal pensada declarando na 
outra câmara que nada havia de extraordinário em ter 
eu incumbido ao Sr. Castro Guimarães a compra na 
Europa de objectos de que o almoxarifado tinha 
necessidade, sendo elle meu amigo, pois que, sendo o 
negócio de grande importância, se me fosse possível, 
eu mesmo o trataria directamente, ou então o 
encarregaria a um filho meu. 

S. Ex. fez largas considerações para mostrar que 
ainda não houve ministro de Estado que tal cousa 
dissesse no parlamento, pela impropriedade de andar o 
ministro comprando gêneros para os arsenaes. 

Sr. presidente, quando me servi dessa 
expressão foi para demonstrar que, da mesma fórma 
que o ministro contrata na sua secretaria a compra de 
um navio, ou de qualquer outro objecto de que precisa, 
poderia contratar estes, se coubesse no possível andar 
examinando-os. Mas com isto não quiz dizer jamais que 
o ministro possa se encarregar de fazer compras na 
Europa, ou mandar um filho seu, equiparando-o a 
qualquer agente do governo, até na percepção da 
respectiva commissão. 

O SR. ZACARIAS: – Não fallei em commissão. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas eu trato 

também disso. 
Entretanto, toda a argumentação do honrado 

senador sobre esses pontos foi exhibida para o fim de 
poder applicar-me os qualificativos a que tenho alludido. 

Mas, Sr. presidente, quem acompanhou as 
discussões da câmara e do Senado terá visto que S. 
Ex. não tem atacado os meus actos no fundo, e até tem 
achado regulares muitos delles. S. Ex. tem apenas 
apreciado e combatido algumas expressões de que me 
tenho servido para justificar o meu procedimento em 
presença das circumstancias occorridas na occasião da 
discussão. Por conseguinte, creio que não me podem 
ser applicados esses qualificativos, porque não são 
justos. 

Entretanto não os repellirei; reconheço ainda 

no honrado senador a autoridade que reconhecia nos 
tempos em que foi meu mestre, qualidade que poderia 
continuar a exercer com grande proveito e satisfação 
para mim. 

Tenho concluído. 
Findo o debate, ficou encerrada a discussão. 
Seguiu-se a discussão do art. 2º, a qual ficou 

igualmente encerrada. 
Entrou em discussão o artigo additivo da outra 

câmara, e ficou também encerrado. 
Foi finalmente submettido á discussão o artigo 

additivo do Sr. Barão da Laguna, e não havendo quem 
pedisse a palavra, ficou encerrado. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fóra recebido. 

Procedendo-se á votação, foi approvado o art. 1º 
da proposta com seus paragraphos, salvo as emendas. 

Posto a votos a emenda da outra câmara ao § 
2º, foi rejeitada. 

Foi approvada a da commissão de marinha e 
guerra do Senado ao dito paragrapho. 

Foi também rejeitada a emenda da outra câmara 
ao § 3º, e approvada a da commissão. 

Foi rejeitado o art. 2º da proposta, e approvado o 
art. 2º substitutivo da commissão de marinha e guerra, 
bem como a subemenda da mesma commissão ao dito 
artigo. 

Foi approvada a emenda de reparação da 
commissão de marinha e guerra do Senado ao art. 3º 
additivo da outra câmara para formar projecto distincto. 

Foi rejeitado o artigo additivo do Sr. Barão da 
Laguna. 

Foi finalmente adoptada a proposta, com as 
emendas approvadas, para passar á 3ª discussão. 

A requerimento verbal do Sr. Barão de Cotegipe, 
foi dispensado o interstício para a dita discussão. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PRORROGATIVA DO ORÇAMENTO 

 
Entrou em 1ª discussão o art. 1º da proposição 

da câmara dos Srs. deputados n. 115, do corrente 
anno, determinando que a lei n. 2,670 de 20 de Outubro 
de 1875, que fixou a despeza e orçou a receita geral 
para o exercício financeiro de 1876 – 1877, continue em 
vigor no 1º semestre de 1877 – 1878. 

O Sr. Zacarias diz que, graças á deliberação que 
tomou o nobre ministro da marinha pondo termo ás 
suas explicações, vae se tratar agora da prorrogativa. 

A prorrogativa não é orçamento, é a precursora 
do orçamento. Com esta proposição da câmara, 
annuncia-se que breve virá à verdadeira lei do 
orçamento. 

A prorrogativa é um signal de grande vício em 
nosso parlamento. A lei fundamental determina que 
todos os annos o corpo legislativo vote o orçamento 
geral de todas as despezas públicas do anno futuro e 
da importância de todas as contribuições e 
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rendas do Estado, e, pois, a prorrogativa em vigor não 
satisfaz o preceito constitucional. 

O orador não examinará agora donde o vício 
procede; o certo, porém, é que ha muitos annos não 
consegue o governo promulgar em tempo o orçamento. 
Ou porque falla-se muito no Brasil, como dizem ou 
porque o governo seja pouco activo, a verdade é que 
raras vezes póde o governo satisfazer completamente a 
esse dever constitucional. 

A maiorias das câmaras hoje não fazem caso 
dos ministros e offerecem mais embaraço ao governo 
do que as minorias; cada um dos membros da câmara 
temporária, principalmente, se sente-se com talento, 
quer manifestar suas opiniões, sem lhe importar como 
pensa o ministério, como pensam as commissões que 
tratam do orçamento; marcha avante, apresenta, por 
exemplo, uma série de emendas restrictivas das 
despezas públicas, mas realmente embaraça o plano 
do governo ou este o não tem. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Isso é exacto. 
O Sr. Zacarias diz que não é, pois, da opposição 

que nasce o mal: vem da indisciplina dos partidos. Mas, 
como quer que seja, o orador, desejando provar que 
não nega meios necessários ao governo, aceita a 
prorrogativa, mas reconhece e confessa, ao encetar 
este debate, que semelhante expediente argue vício na 
vida parlamentar no Brasil. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Não obstante, prorrogativas 

teem sido solicitadas por ministérios de todas as 
parcialidades políticas; teem sido votadas pela maioria 
de todas as parcialidades; assim, não lhe parece a 
propósito apurar ápices de direito constitucional neste 
momento e argüir de inadmissível a prorrogativa que 
outr’ora o próprio orador solicitou e agradeceu ao corpo 
legislativo, e de que os outros ministros teem se 
servido. 

Em abono do governo reconhece o orador que, 
se algum ministério já teve direito a uma prorrogativa, o 
25 de Junho o tem por motivo especial, porque, na 
presença do desequilíbrio das finanças, o governo não 
póde dar muita pressa á discussão do orçamento, que 
está debatendo-se na câmara; a rolha deve ser pelo 
nobre ministro da fazenda e seus collegas posta de 
parte em taes circumstancias. 

O orador de bom grado, pois, aceita a 
prorrogativa, com a condição que vae formular, e é que 
o nobre ministro empenhe se efficazmente em realizar 
na despeza córtes profundos. Para isto é preciso que 
algum dos ministros tome a iniciativa; e quem será? O 
nobre Duque de Caxias, que é homem da espada, não 
póde exercel-a e, por conseguinte, o nobre ministro da 
fazenda, embora não seja presidente do conselho, para 
ter mais força nessa emergência, é o especial para se 
pôr á frente das commissões da câmara no sentido de 
combater o déficit e apresentar um orçamento regular. 

Pelo que o orador tem lido, parece-lhe que o 
governo não ha feito o que fôra para desejar. O nobre 
ministro devia tomar a iniciativa, convocar commissões 
de homens de sua maioria, distinctos 

e capazes de serem ministros, para discutirem com 
reserva as reducções possíveis; de maneira que o 
pensamento do governo apresente-se na câmara, com 
certo ar de autoridade. O que o orador, porém, nota é 
que algumas individualidades da câmara, aliás muito 
aproveitáveis nesse assumpto de economias, estão 
fazendo guerra aos desperdícios por sua conta e risco, 
sem combinação com o governo. 

A missão do partido conservador nesta 
conjuntura é – apresentar um orçamento equilibrado. 
Prescinda-se de recriminações, mas é evidente que em 
1872 assomavam saldos nos horizontes financeiros, e 
que, se hoje o thesouro apresenta um déficit muito 
considerável, foi o partido conservador, não foi o partido 
liberal, que transtornou as finanças do paiz. 

A guerra do Paraguay tinha acabado, as 
despezas tinham sido enormes, e, comtudo, passados 
dous annos, em vez de déficits, se annunciaram saldos. 
Esses saldos foram devorados e o thesouro está 
lutando com difficuldades. O que tem com isto o partido 
liberal? Este máo estado de cousas é obra do partido 
conservador e, conseguintemente, a este partido 
compete, como um dever de honra, de pundonor, 
apresentar um orçamento nas condições de satisfazer 
as aspirações do paiz. 

Não trate, pois, embora o nobre ministro de 
outros assumptos, mas deste occupe-se com afinco, 
porque é uma questão de honra para o seu partido. O 
Senado vota a prorrogativa, esperando, porém, que o 
orçamento não seja uma burla, que seja discutido 
detidamente em todos os seus artigos. Ouçam-se as 
opiniões dos habilitados e consiga-se um êxito efficaz; 
eis a condição com que o orador, em poucas palavras, 
se declara em favor da prorrogativa. 

E o orador poria aqui termo ao seu discurso, se 
não visse a prorrogativa tão perigosamente defendida 
na outra câmara por um digno representante da nação, 
que é também alto funccionario do thesouro. 

O orador desejava que a concessão de uma 
prorrogativa fosse considerada tal qual ella é: uma 
tolerância do parlamento, até que se cumpra na 
realidade o dever constitucional; não póde, porém, 
tolerar que a prorrogativa seja considerada como uma 
medida, não só regular, mas até muito conforme aos 
preceitos da constituição. 

Ha 11 annos, apresentou-se a esta casa um 
ministro da fazenda, que sustentava poder o governo 
viver perfeitamente sem orçamento; que o governo 
tinha na constituição bases para cobrar impostos sem 
votação annua do parlamento. Esse grande erro 
parecia ao orador ter succumbido ás luzes do debate 
daquelle tempo, onde perfeitamente se demonstrou 
que, segundo a constituição, o governo não póde 
cobrar impostos directos nem indirectos, sem votação 
annua do orçamento. 

Ora, o Senado comprehende que, mandando-se 
da câmara uma prorrogativa alentada pela doutrina de 
que não é um grande favor ao ministro, porque elle tem 
na constituição meios de viver independentemente do 
voto annual, cumpre que o Senado repilla essas 
theorias. Se querem desenterrar as doutrinas 
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do ministro da fazenda de 1866, é preciso matal-as de 
novo e sepultal-as, e o orador espera neste sentido o 
apoio do illustre senador por Goyaz, porque 
justamente este ponto é radical. 

Não obstante essa luminosa discussão, o 
alludido representante da nação sustentou a theoria 
que o orador vae apresentar, permittindo-se-lhe que 
leia alguns trechos do seu discurso. Este discurso foi 
proferido na câmara dos Srs. deputados em 8 do 
corrente e vem ao Jornal do Commercio de 14. 

Dizia o illustre representante pela província de 
que é natural o nobre ministro de estrangeiros (lendo): 

«O projecto que se discute (a prorrogativa), Sr. 
presidente, estando de perfeito accôrdo com a opinião 
dos nossos mais notáveis estadistas, que, como 
ministros da fazenda, teem referendado as vinte e uma 
prorrogações do orçamento de que fallei; estando de 
perfeita conformidade com o pensamento das duas 
câmaras legislativas no longo período de 44 annos; me 
parece que nada tem que se possa dizer menos 
conforme com a constituição do Império.» 

Agora, diz o orador, segue-se a demonstração 
de que a constituição do Império patrocina este triste 
expediente (continuando a ler): 

«Tratando das attribuições do poder legislativo, 
ella diz o seguinte no art. 15 § 10: – Fixar annualmente 
as despezas públicas e repartir a contribuição directa. 
Não determina, porém, a maneira por que deve ser 
annualmente, ou todos os annos, a fixação das 
despezas públicas, e nem a repartição da contribuição 
directa, e não o fazendo, deixa-o ao prudente arbítrio 
do poder legislativo.» 

O orador pede licença ao nobre ministro da 
fazenda para deter-se neste ponto, porque S. Ex. em 
1866 ainda não tinha tomado aquella resolução 
heróica que dahi a dous annos tomou, de vir, posto 
que em vão, apear do poder ao orador. Se S. Ex. 
tivesse assistido aos debates no Senado em 1866, 
conheceria quanto o, aliás distincto, deputado, a quem 
o orador se refere, comprometteu a questão 
(continuando a ler): 

«Póde, pois, este (o corpo legislativo) deliberar 
sobre a fixação das despezas públicas e distribuição 
da contribuição directa como em sua sabedoria 
parecer mais acertado ás circumstancias e condições 
do paiz, ou mandando vigorar, em todo ou em parte do 
exercício seguinte, o orçamento do exercício passado 
ou vigente, quando de nenhuma alteração possa elle 
carecer, ou decretando essa alteração na resolução 
prorrogativa; ou, por actos distinctos, decretando a 
despeza e a receita; e tanto, Sr. presidente, a nossa 
constituição prescinde de um orçamento annual da 
contribuição directa, que no art. 171 dispõe que todas 
as contribuições directas, á excepção daquellas que 
forem applicadas aos juros e amortização da dívida 
pública, serão annualmente estabelecidas pela 
assembléa geral, mas continuarão até que se publique 
a sua derrogação ou sejam substituídas por outras.» 

«Logo, Sr. presidente, a constituição presidente 
do orçamento, ao menos por algum tempo do anno, 
das contribuições directas, quer sejam, quer não 

applicadas á amortização da dívida pública, e a 
constituição é o nosso código fundamental, e não 
erramos obedecendo-lhe.» 

A mais grave proposição, que nesses trechos se 
contém, é que, nos termos da constituição do Império, 
a assembléa geral legislativa póde, a seu arbítrio, votar 
ou não annualmente as despezas e as contribuições e 
rendas públicas, prescindindo do orçamento annual da 
contribuição directa, á vista do art. 171 da mesma 
constituição. 

Essa proposição ainda mais se reforça com o 
que disse o illustrado defensor da prorrogativa por 
parte do governo na câmara no seguinte período 
(lendo): 

«Mas, chegando-se ao termo della (da 
prorrogativa), sem que a lei do orçamento seja 
promulgada, o que não posso suppor, o governo 
cruzaria os braços e deixaria correr á revelia o serviço 
público? Não é possível. Conviria pagar a força 
pública, elemento da ordem, satisfazer os vencimentos 
dos auxiliares da administração nos differentes ramos 
della; e daqui a necessidade da cobrança dos 
impostos e de sua distribuição. Se isto se não fizesse, 
a anarchia levantaria o collo, e muito mais sérias se 
tornariam as providências a tomar.» 

E’ preciso este período! diz o orador. 
(Continuando a ler): 

«Parece que o art. 171 da constituição previne o 
caso, isto é, o caso de esgotar-se o prazo da 
prorrogativa e ficar o governo sem orçamento, 
mandando vigorar a contribuição directa, emquanto 
não fôr substituída. Creio que, argumentando com o 
artigo da constituição, não faço mais do que 
estabelecer uma doutrina constitucional.» 

O orador está persuadido de que o nobre 
ministro da fazenda deve repudiar terminantemente 
nas discussões perante o Senado semelhante 
doutrina. 

Concedendo, por um momento, que o art. 15 § 
10 segundo membro, e o art. 171 da constituição 
autorizem de algum modo a doutrina do illustre 
representante defensor da prorrogativa a respeito da 
cobrança das contribuições directas 
independentemente de votação annual do parlamento, 
comprehende o nobre ministro da fazenda que só com 
o producto das contribuições directas, que avultam 
pouco na receita comparativamente aos demais 
impostos do orçamento, não poderia o governo 
subsistir. 

Não é, porém, admissível a concessão. O art. 
15 § 10 dispõe que é attribuição da assembléa geral: 
Fixar annualmente as despezas publicar e repartir a 
contribuição directa. 

Ora, a contribuição directa, de que falla o 
segundo membro do citado artigo até hoje não é 
conhecida no paiz, de sorte que se póde affirmar que 
ainda não teve execução esse preceito da constituição 
assim como outros estão alli escriptos á espera de lhes 
chegar à vez. 

Em todo o caso, a contribuição directa de 
repartição quando houver, será, na fórma disposta no 
§ 10 votada annualmente, donde se conclue que o que 
dispõe sobre contribuição directa o segundo 
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membro desse paragrapho nenhum apoio offerece á 
doutrina, sobre a qual chama o orador a attenção do 
nobre ministro da fazenda. 

Dispõe o art. 171 da constituição: 
«Todas as contribuições directas, á excepção 

daquellas que estiverem applicadas aos juros e 
amortização da dívida pública, serão annualmente 
estabelecidas pela assembléa geral; mas continuarão 
até que se publique a sua derrogação ou sejam 
substituídas por outras.» 

A respeito desse artigo o orador observa que 
não existe no Brasil contribuições directas applicadas 
especialmente aos juros e amortizações da dívida 
pública e que, não obstante dizer o texto que as 
demais contribuições continuarão até publicar-se a sua 
derrogação ou sejam substituídas por outras, no 
mesmo texto fica expressa a cláusula de serem essas 
contribuições annualmente estabelecidas pela 
assembléa geral. Donde resulta que não póde, em 
caso algum, continuar a respectiva arrecadação, se a 
assembléa geral não cumprir o preceito de 
annualmente estabelecel-as. 

Desde que ha no paiz o systema que o rege, 
sempre entendeu-se e tem-se mantido até hoje a 
intelligencia de que os impostos directos ou indirectos 
devem ser annualmente votados pelo corpo legislativo 
e que indirectos ou directos não podem legalmente 
arrecadar-se sem voto annual do corpo legislativo. 

E essa prática, nunca interrompida, que é um 
argumento sem réplica em favor da doutrina que o 
orador está sustentando, firma-se em dous textos 
expresso da constituição, que devem ser de 
preferência considerados e não as disposições a que 
apegou-se o illustrado defensor da prorrogativa na 
câmara. 

O primeiro desses dous textos é o membro do 
art. 15 § 10 da constituição, que diz: «fixar 
annualmente as despezas públicas.» 

Se, na fórma da constituição, as despezas 
públicas devem ser votadas todos os annos, segue-se 
implicitamente que também todos os annos devem ser 
votadas as contribuições de qualquer natureza que 
sejam, directas ou indirectas, porque as contribuições 
são meios precisos para fazer face ás despezas 
fixadas e, pois, o poder que fixa as despezas cada 
anno, cada anno deve votar os meios. 

Na falta de qualquer outro preceito da 
constituição, esse do § 10 do art. 15 era bastante para 
firmar a regra de que não é possível cobrar legalmente 
impostos desta ou daquella espécie, sem o voto 
annual das câmaras. 

Mas ha outro artigo, o 172 da constituição, que 
lança muita luz sobre a questão. Diz elle: 

«O ministro de Estado da fazenda, havendo 
recebido dos outros ministros os orçamentos relativos 
ás despezas das suas repartições, apresentará na 
câmara dos deputados annualmente, logo que esta 
estiver reunida, um balanço geral da receita e despeza 
do thesouro nacional do anno antecedente, e 
igualmente o orçamento geral de todas as despezas 
públicas do anno futuro –, e da importância de todas 
as contribuições e rendas públicas.» 

Este artigo é terminante. Depois de estabelecer 

no art. 15 § 10 que o corpo legislativo fixará 
annualmente a despeza, preceitua a constituição no 
art. 172 qual o processo a empregar-se: é que o 
ministro da fazenda apresente todos os annos o 
orçamento geral de todas as despezas públicas do 
anno futuro e da importância de todas as 
contribuições, sejam indirectas, sejam directas. 

Deduz-se do artigo a estreita connexão que ha 
entre a despeza e a receita pública e, 
conseguintemente, que, se a despeza é votada 
impreterivelmente todos os annos, todos os annos 
deve ser votada à receita. Deduz-se também que o 
modo prescripto é um orçamento geral. 

Prorrogativa não é um orçamento que satisfaça 
a previsão do art. 172: é, repete, um expediente 
apenas tolerado pelas circumstancias. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. ZACARIAS: – Na hypothese extrema, 

figurada na outra câmara, de expirar o prazo da 
prorrogativa sem achar-se votado o competente 
orçamento, o que faria o governo? Aceitaria o conselho 
de arrecadar impostos sem orçamento, no presupposto 
de que o caso está prevenido ao art. 171 da 
constituição? 

Dada essa hypothese, o governo não teria em 
seu favor preceito algum da constituição, assumiria a 
dictadura com todas as suas imprevistas 
conseqüências. Cobraria impostos, se os contribuintes 
não quizessem resistir-lhe; poderia solicitar e obter das 
câmaras bill de indemnidade, se lh’o quizessem dar. 
Mas não se póde dizer, sem sophisma, que 
encontraria o governo apoio no art. 171 da 
constituição. 

O orador já declarou que, no seu modo de 
sentir, a obrigação imposta á assembléa geral de fixar 
annualmente as despezas públicas é o preceito 
cardeal, que implica virtualmente a obrigação de fixar a 
receita. 

E dahi vem que no orçamento discute-se 
primeiro a despeza, depois a receita, com differença 
do que se pratica no orçamento doméstico. 

O chefe da casa consulta primeiro a sua renda e 
depois dá-lhe a applicação que quer, sem que 
ninguém lhe tome contas. Póde banquetear amigos, 
subscrever largas sommas em favor das victimas da 
secca ou de inundações, se vir que a renda lhe chega 
para tudo isso, consumindo-a até o último real. 

O orçamento do Estado é outra cousa. Aqui 
deve-se primeiro fixar a despeza com a mais restricta 
economia, a despeza imprescindível para os diversos 
serviços, e depois pedir aos contribuintes, não tanto 
quanto elles possam dar, mas só o que seja 
indispensável para o serviço público. 

Se os particulares podem gastar quanto 
ganham, porque dispõem do que é seu, os 
legisladores, que tratam de negócio alheio, pois que 
são mandatários da nação, devem antes de tudo fixar 
com parcimônia a despeza pública, poupando o mais 
possível na receita os contribuintes, os quaes são 
proprietários do producto do suor de seu rosto e teem 
muita applicação a dar á parte de sua fortuna que lhes 
não fôr exigida a título de imposto. 
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Pensando assim, o orador está de accôrdo com 

a opinião emittida em debate da outra câmara pelo 
nobre ministro da fazenda, de que lá discordaram 
amigos seus... 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Assim está 
respondendo ao Sr. Martinho Campos. 

O Sr. Zacarias não está tratando de matéria 
política nem falla neste momento como homem de 
partido: não aspira á successão nem a legados, 
discutindo este assumpto. O seu intuito é mostrar que, 
determinando a constituição positivamente que se 
fixem todos os annos as despezas públicas, tem só por 
isso exigido a votação annual da receita em todas as 
partes, de que se compõe, e a propósito, enunciar a 
idéa de que no orçamento das nações primeiro trata-se 
da despeza do que da receita, ao contrário do que 
fazem os particulares. Essa prioridade da despeza na 
discussão do orçamento é lógica e incontestável. 

Passa a outro assumpto. 
Na câmara temporária fez o nobre ministro da 

fazenda uma promessa, cujo alcance deseja o orador 
averiguar. 

Objectava-se-lhe, e com razão, que, uma vez 
que a prorrogativa mandava continuar a lei última feita 
em 1875, na occasião em que não se annunciava 
déficit, lei feita no tempo das vaccas gordas... 

O SR. PARANAGUÁ: – Antes da secca. 
O SR. ZACARIAS: – ...antes da secca e das 

inundações; mandando, diz, continuar esse orçamento 
por quatro ou seis mezes, é evidente que os recursos 
do governo são diversos daquelles que teria, se 
passasse um orçamento confeccionado depois que as 
vaccas emmagreceram. Deve o orador suppor, por 
honra do governo do paiz, que este orçamento venha 
muito reduzido com relação áquelle; mas, em todo o 
caso, nesses seis mezes, tempo de penúria, o governo 
tem os meios do tempo da fartura. Era esta objecção, 
á qual o nobre ministro respondeu (lendo): 

«O governo está na disposição, e é uma 
promessa que faz, de realizar na prorrogativa todas as 
economias que forem desde já sendo consagradas no 
orçamento ou apresentadas pela respectiva 
commissão.» 

Em grande parte essa promessa é fallaz. 
A prorrogativa e o orçamento que se espera não 

podem co-existir: aquella é a aurora, este é o sol. Mas, 
emquanto não vem o orçamento, rege com toda a 
efficacia a prorrogativa. 

Em tal caso supponha-se que a commissão da 
câmara apresenta emendas de grandes restricções no 
orçamento sujeito lá ao debate, supponha-se que o 
trabalho da commissão foi já adoptado pelo voto da 
câmara. Ainda assim, emquanto não intervier o 
Senado com o seu voto e não for promulgado o 
orçamento, prepondera em toda a sua força a 
prorrogativa. 

Se, por exemplo, a câmara cortasse os 
alimentos (12:000$) que percebe o príncipe D. Felippe 
e reduzisse, como devia, o subsídio dos 
representantes 

da nação, não podia o nobre ministro da fazenda de 
modo algum diminuir essa despeza no regímen da 
prorrogativa emquanto o orçamento não fosse lei do 
Estado. O mesmo succederia a respeito de muitos 
outros artigos de despeza. 

Fez, portanto, o nobre ministro da fazenda uma 
promessa que não poderá cumprir á risca. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Em termos hábeis. 
O SR. ZACARIAS: – Se S. Ex. quer dizer que 

está disposto a poupar as verbas de despeza que 
póde adiar, porque não se trata de direitos adquiridos, 
comprehende o orador que o ministro da fazenda e os 
seus collegas alguma cousa possam fazer, e isso não 
só a respeito das verbas do orçamento de 1875, que a 
prorrogativa manda vigorar, mas de todas as do novo 
orçamento. 

O orador, porém, não está disposto a crer muito 
em promessas desta natureza, como não acredita que 
o governo respeite as reducções que trouxer o 
orçamento esperado. Cortem lá quanto quizerem, 
aceitem lá os ministros as reducções que lhes 
propuzerem. Ahi estão os créditos supplementares 
para preencherem lacunas e deficiências e, quando os 
supplementares de todo não couberem, os 
extraordinários se prestarão docilmente ás exigências 
do governo. 

Todavia, a câmara dos deputados bem 
merecerá do paiz cumprindo o seu dever, alcançando 
equilibrar a receita e despeza públicas, no que, assim 
como em geral, por ser a immediata representante da 
nação, deve ter grande influência. 

Bem se vê que o orador não partilha a opinião 
que veio cá exibir o nobre ministro da marinha, 
trazendo e attribuindo ao Senado um peso e 
preponderância que não póde ter, em face da lei 
fundamental do Império. 

O centro de gravidade dos negócios públicos no 
Brasil não póde nem deve residir no Senado, mas na 
câmara temporária, porque o Senado tem vício de 
organização, que, em direito, o inhibe de representar 
esse grande papel e os motivos, que o orador ha 
expendido muitas vezes e não cessará de expender, 
são óbvios. 

E’ limitado o número dos senadores e o seu 
cargo é vitalício, e não ha, conseqüentemente, 
correctivo apropriado a fazel-os chamar á ordem, se 
elles quizerem constituir-se uma oligarchia. Em outras 
monarchias ha correctivo contra a câmara dos pares; o 
augmento do número dos membros dessa câmara, 
que compete ao governo. 

No Brasil não ha esse recurso e, pois, o Senado 
não póde dirigir a política do paiz, como póde e deve a 
câmara. Dizem: a câmara compõe-se de moços. Mas 
responde-se com vantagem: o Senado compõe-se de 
velhos, e alguns bem velhos. Ora, entre a velhice e a 
mocidade quem deve ter preferência para ser o centro 
de gravidade dos negócios? 

Sem dúvida o centro de gravidade no Brasil de 
facto existe e tem existido no Senado; mas, 
procurando-se aprofundar a explicação do 
phenomeno, o orador não descobre se não esta: à 
distância do Paço do Senado ao de S. Christovão é 
menor do que a do Paço da Câmara temporária ao da 
Boa Vista. 
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Tem-se buscado freqüentemente os velhos desta 

casa para dirigir a marcha dos negócios: o nobre Duque 
de Caxias, por exemplo, foi collocado á frente dos 
negócios; mas acaso tem S. Ex. sentido o centro de 
gravidade? 

Nem com dizer isso, o orador rebaixa de modo 
algum o Senado, como não rebaixara a câmara dos 
pares da Inglaterra o Duque de Wellington 
aconselhando e persuadindo (um de seus melhores 
serviços á Inglaterra) os seus collegas a que 
reconhecessem na câmara dos communs a suprema 
direcção dos negócios daquelle paiz. 

Discutindo esta prorrogativa na câmara, o nobre 
ministro da fazenda indicou o remédio que lhe parecia 
apropriado para debellar o déficit: cortar pelas despezas 
extraordinárias. 

O orador, porém, desconhece a efficacia do 
remédio. Ha despeza ordinária que não deve se fazer, 
assim como ha despeza extraordinária que, até com 
sacrifício, cumpre realizar-se: aquella póde ser 
improductiva e até immoral, como tantas se podem 
apontar, e esta ser grandemente productiva. Ordinária 
ou extraordinária deve ser examinada sob este ponto 
de vista: se é útil ou prejudicial, se se é urgente ou 
póde-se adiar – para approvar umas e repellir outras. 

Cabe notar, que entre despezas ordinárias e 
extraordinárias, ha connexão mais estreita do que 
geralmente se pensa. A despeza ordinária com excesso 
restringe os meios que poderiam ser applicados ás 
despezas extraordinárias, assim como o recurso que no 
crédito se procura para as despezas extraordinárias (o 
juro) vae necessária e infallivelmente fazer avultar a 
despeza ordinária. 

Assim, não liga o orador importância é distincção 
que muitos desejam fazer no orçamento, dividindo-o em 
ordinário e extraordinário, e tem para si que o que se 
deve fazer neste momento, é uma revisão severa e 
escrupulosa de todos os artigos de despeza do 
orçamento, quer seja ordinária, quer extraordinária. 

Proferiu o nobre ministro da fazenda na câmara 
uma outra proposição que, embora não muito ligada a 
prorrogativa, merece ser examinada. 

Tratando de saber o que deva ser de preferência 
adoptado, se o expediente de amortizar o papel moeda 
ou o de amortizar a dívida pública, S. Ex., contra o voto 
de distinctos representantes pelo Rio de Janeiro, 
exprimio-se deste modo: «Direi que prefiro a 
amortização da dívida á amortização do papel, 
separando-me neste ponto dos illustres deputados pelo 
Rio de Janeiro.» Pois fez mal em separar-se! A 
amortização do papel é urgente, a da dívida pública, 
não. 

De que dívida pública trata o nobre ministro da 
fazenda? Da dívida fundada, da amortização de 
apólices. O governo não póde ser incommodado pelos 
possuidores desses títulos que não reclamam, nem 
podem reclamar outra cousa mais do que os 
respectivos juros nos semestres vencidos. 

Bem diverso é o caso do papel-moeda. Extinguil-
o é da maior conveniência, ou, antes, da maior 
urgência, porque é um meio circulante depreciado, que 
influe maleficamente nos preços de 

todos os gêneros no paiz e exerce a mais nociva 
influência no câmbio. 

O nobre ministro da fazenda não podia dizer: 
«prefiro amortização da dívida a do papel-moeda.» 

Não ha preferência entre cousas tão diversas e 
oppostas, entre amortizar a dívida interna, fundada que 
só dá direito a juros, e amortizar o papel-moeda que, 
augmentando os valores, é prejudicial á subsistência do 
povo e occasiona a baixa do câmbio. Não ha ahi 
comparação nem preferência possível. (Apoiado). 

E depois, observa o orador, o corpo legislativo já 
disse sobre isso a sua última palavra, pois que no art. 
19 da lei de 28 de Junho de 1870 e no art. 13 da lei de 
27 de Setembro do mesmo anno, mandou que o 
excesso da receita sobre a despeza fosse applicado á 
amortização do papel moeda. Isto quer dizer que era 
ministro da fazenda, em 1870, o Visconde de Itaborahy, 
o qual refere, dando aquellas duas leis, deixou, nas 
breves linhas que o orador acaba de citar, um 
documento altamente honroso á sua memória. O 
illustrado ministro da fazenda de 1870 sabia que era 
urgente expellir o papel-moeda, cuja presença na 
circulação afugenta os metaes (Apoiados). 

O nobre ministro da fazenda, depois do gracejo 
com que respondeu ao aparte de um deputado que o 
interrogava, dizendo que nutria a esperança de, com 
auxílio da divina providência, pagar toda a dívida do 
Brasil, enunciou a seguinte proposição (Lendo): 

«Sr. presidente, é talvez a primeira vez que em 
um relatório o ministro falla em amortização da dívida 
interna. Apresentei um meio, que me parece dever 
produzir algum resultado, etc.» 

Com effeito o meio á que S. Ex. alludia na 
câmara acha se no seu relatório do corrente anno, de 
pags. 33 a 35, e nesse artigo que a S. Ex. parece o 
florão do seu relatório, faz o nobre ministro a apotheose 
do papel-moeda. 

Diversos ministérios teem usado, em 
circumstancias críticas, do recurso do papel-moeda. 

O 3 de Agosto usou e o 16 de Julho também 
servio-se desse recurso, mas confessando todos que o 
expediente é um recurso extremo e nocivo. Só ao florão 
do nobre ministro da fazenda estava reservada a 
manifestação de sympathia pelo papel-moeda, não em 
tempo de guerra, mas de bonança e imperturbável 
tranquilidade, garantida pela força de grandes 
encouraçados. 

A lembrança do nobre ministro da fazenda é uma 
extravagância sem nome, que passa a aquilatar lendo o 
seu relatório e fazendo uma rápida analyse. 

Diz o relatório à fls. 33: «As notas provenientes 
do resgate annual, á que está sujeita a emissão do 
Banco do Brasil, são, como sabeis, inutilisadas e, 
periodicamente, queimadas.» 

A história do facto é conhecida, como diz S. Ex., 
e póde-se contar em poucas palavras. O Banco do 
Brasil abusara ou fizeram-no abusar insolitamente da 
emissão que a lei lhe concedera. 

Foi, portanto, necessário extinguil-a em 1866 e 
impoz-se-lhe com summa justiça a obrigação de 
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resgatar em certo prazo as suas notas. Não ha nada 
mais natural, nem mais razoável. 

Continúa o relatório: «Este resgate tem por fim 
extinguir a referida emissão dentro do prazo de 24 
annos, que findarão em 1900.» 

Por motivo especial, que o orador expenderá 
logo, se concedeu esse prazo maior que o de 1866 ao 
Banco do Brasil. Se fora possível encurtal-o, 
certamente não se teria deixado de diminuir. O 
pensamento que presídio a modificação do banco em 
1866 foi extinguir no menor espaço de tempo que fosse 
possível as suas notas; esse prazo alongou-se depois 
por supposta utilidade da lavoura. (Continuando a ler): 

«Haverá, porém, hoje vantagem real em 
prosseguir nesse resgate e conseqüente consumo do 
papel de banco?» 

As circumstancias do paiz actualmente, em 
relação ao seu meio circulante, serão as mesmas da 
época em que se decretou aquella medida?» 

Qualquer que seja o estado do meio circulante 
presentemente, a obrigação imposta ao Banco do Brasil 
para resgatar as notas de sua emissão, deve se manter 
á risca: não ha motivo algum para alterar-se de novo o 
último accôrdo celebrado com o mesmo banco. 

As circumstancias exigem agora, como outr’ora, 
a extincção do papel-moeda, porque o meio circulante 
continúa depreciado, como se collige da baixa do 
câmbio e do alto preço dos metaes. 

Lê-se no florão: «Se já então não se achava 
inconveniente em reduzir á metade a taxa da 
amortização, que de 5% passou a ser de 2 1/2%, 
parece importar isso o reconhecimento de que a massa 
do papel bancário em circulação, não é tal que exija 
grande empenho em fazel-o desapparecer.» 

Engano de apreciação do nobre ministro da 
fazenda! Não se reduziu ao Banco do Brasil a taxa da 
amortização de suas notas, porque se achasse em 
melhores condições o meio circulante, mas só e 
unicamente a troco de obter-se do banco, em favor da 
agricultura, a applicação de maior somma de capital á 
sua carteira hypothecaria... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Que diminuiu 
em vez de augmentar. 

O SR. ZACARIAS: – ...medida a que o orador 
fez a mais tenaz opposição. Eis a origem e a causa da 
reducção da taxa do resgate de 5 a 2 1/2 % (Lendo): 

«Por outro lado, se o papel inconversível é um 
mal, não se póde todavia condemnar o seu emprego, 
quando, como entre nós succede, o papel-moeda é 
uma necessidade para facilitar o movimento das 
transacções e a sua quantidade não excede, mas 
satisfaz as exigências actuaes do commercio.» 

Outra apreciação inexacta do nobre ministro! O 
papel-moeda é necessário ás transacções no Brasil, 
porque não ha meio circulante metallico ou papel 
conversível, e não poderá haver na circulação moeda 
metallica ou papel conversível, emquanto o papel-
moeda circular no paiz. 

E’ nesse período do relatório que o nobre 
ministro da fazenda faz a apotheose do papel-moeda, 
que só crianças e pessoas do vulgo fazem, pensando 
que no papel-moeda tem o governo recursos 
inesgotáveis. 

Continúa o relatório (Lendo): 
«E’ sobre este aspecto que convém encarar 

circulação monetária do paiz, parecendo-me que no 
presente ella não se recente de superabundância na 
moeda-papel. Escusado é entrar na demonstração 
deste asserto, desde que para attestar sua 
procedência, ahi está a elevação gradual do câmbio, 
não obstante o augmento do papel, que recebeu a 
circulação durante a guerra do Paraguay, e ainda a 
recente prova da nenhuma influência, que a última 
emissão de mais de 9,000:000$ exerceu sobre o valor 
da dita moeda.» 

O nobre ministro da fazenda esquece que no 
período (1875), em que se fez a emissão de mais de 
9.000:000$ em auxílio dos bancos de depósitos, 
contrahio o governo em Londres o empréstimo de £ 
5.000,000, empréstimo que realizou-se em prestações, 
a última das quaes teve logar em Novembro desse 
anno. 

Ora um empréstimo estrangeiro produz 
precisamente o mesmo effeito, que um augmento de 
exportação, isto é; faz crescer a offerta de cambiaes e, 
conseqüentemente, eleva o câmbio. 

Não é, pois, de estranhar que no período 
alludido, não obstante a emissão de papel destinado ao 
auxílio dos Bancos de depósitos, o câmbio se elevasse. 
Isto não contraria de forma alguma a influência nociva 
do papel-moeda sobre o câmbio, com quanto até certo 
ponto a neutralise. 

Deve o orador agora apreciar o meio lembrado 
pelo nobre ministro para amortizar apólices, onde está 
propriamente o florão. (Lendo): 

«Conseguintemente, sendo da maior 
conveniência cuidarmos da amortização de nossa 
dívida interna fundada, que não tem praso determinado, 
e convencido de que o não poderemos conseguir se 
não por meio de empréstimos mais ou menos onerosos, 
contrahidos nas praças europeas, occorreu-me propor-
vos que autorizeis o governo para amortizar, por meio 
de sorteio ou compra, conforme fôr o estado das 
cotações, uma somma de apólices da referida dívida, 
equivalente á emissão que o banco do Brasil resgatar e 
augmentada progressivamente, do segundo semestre 
em diante, com os juros das apólices que forem sendo 
amortizadas até o fim do praso em que se deve 
extinguir. 

Na compra ou pagamento das apólices se 
poderá empregar, ou as próprias notas que o Banco 
entregar á Caixa de Amortização ou, quantia 
correspondente de papel-moeda do Estado, afim de 
que as ditas notas sejam logo consumidas e se extinga 
effectivamente sua circulação.» 

De qualquer modo que se considere, o alvitre do 
nobre ministro da fazenda é insustentável. Ou se 
preservem das chammas as notas do banco justamente 
condemnadas ao fogo, ou se queimem como tanto 
merecem, emittindo-se notas do Estado para amortizar 
apólices; o alvitre de S. Ex. é inaceitável, nem acredita 
o orador que as câmaras lhe 
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deem assentimento; porque, em um caso ou n’outro, 
trata-se de resgatar um mal supportavel (a dívida em 
apólices) por meio de um mal muito maior, por um meio 
altamente immoral; o papel-moeda. 

Está o orador persuadido de que o florão do 
relatório do nobre ministro da fazenda não foi alli posto 
por sua mão, mas pela de algum de seus 
collaboradores, pois que, na affluencia de múltiplos e 
gravíssimos negócios, que pesam sobre o ministro, não 
póde este ler e examinar attentamente todos os artigos 
de que se compões obra tão volumosa. 

E a propósito de funccionarios do thesouro 
nacional, pede o orador permissão para manifestar da 
tribuna a S. Ex. e ao thesouro os seus sentimentos pela 
grande perda que soffreram na pessoa do contador 
Justino de Figueiredo Novaes. (Muitos apoiados.) Mais 
intelligencia, mais zelo, mais lealdade, nenhum ministro, 
qualquer que fosse o seu partido, encontraria no 
thesouro nacional do que naquelle modesto cidadão. 
(Muitos apoiados.) 

Póde-se dizer que Novaes morreu de trabalhar e 
trabalhou até o momento de morrer. O orador está certo 
de que o nobre ministro da fazenda não deixará de ir 
em soccorro da pobre família do distincto servidor do 
Estado (apoiados). Ninguém da classe dos empregados 
de fazenda ou de fóra, estranhará, por certo, o 
benefício que o governo fizer á família do incansável e 
honestíssimo auxiliar de todos os ministros da fazenda 
de ha muitos annos á esta parte. O orador espera que 
para o nobre ministro da fazenda não serão perdidas 
estas palavras. 

Vota pela prorrogativa. 
(Apoiados, muito bem, muito bem.) 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Sr. presidente, subscreveria de bom grado 
a todas as idéas expendidas pelo illustre senador, que 
acaba de sentar-se, não tomaria de certo tempo ao 
Senado, ainda que pouco... 

O SR. ZACARIAS: – Pensei que a hora estava 
esgotada. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – ...se S. Ex. não houvesse trazido á 
discussão alguns assumptos que, embora relacionados 
com a prorrogativa do orçamento podem comtudo 
retardar a adopção desta medida urgente, envolvendo-
nos em questões de grande importância, especialmente 
aquella de que, em último logar, tratou o nobre senador. 

Reconheço que o expediente de prorrogativas, 
se não é inconstitucional, como penso que não é, 
todavia, concordo com o nobre senador, é um vício, não 
do nosso systema, mas de sua execução. 

Desde que as câmaras, seja qual fôr a causa, 
não examinam em tempo o orçamento, o meio único 
que resta para legalizar as despezas e a cobrança de 
impostos, é este, do qual, como bem disse o nobre 
senador, tem sempre lançado mão differentes 
ministérios, de differentes políticas. Só assim se poderá 
legitimar a cobrança de impostos, e a realização de 
despezas, evitando o governo o risco de incorrer em 
uma responsabilidade, que seguramente 

não deve assumir, senão em circumstancias muito 
extraordinárias. 

Analyzou o nobre senador alguns princípios, 
enunciados por um illustre deputado, que é empregado 
no thesouro. 

Nas poucas palavras que acabo de proferir, Sr. 
presidente, tenho, me parece, exhibido claramente a 
minha opinião. 

Sem dúvida, é um dever constitucional fixar a 
despeza e orçar a receita annualmente. 

A constituição positivamente nol-o impõe, e 
acrescentarei, que considero esse preceito como a 
base e garantia do nosso systema político. A 
decretação annual das despezas, como da força 
pública, é a melhor fiança da permanência do systema 
constitucional, porque são essas as bases em que se 
funda. 

Pudera, Sr. presidente, limitar-me ás breves 
observações, que acabo de ennunciar, estando, como 
estou, de perfeito accôrdo com o nobre senador, no que 
concerne ao valor e alcance da prorrogativa; e 
esperando que a que se discute, será votada em tempo 
de se poderem expedir para as differentes províncias 
do Império as ordens, que della derivam. 

Mas aqui, observou o nobre senador, que eu 
havia feito uma promessa irrealisavel, quando na outra 
câmara declarei que o governo levaria a effeito as 
economias ou córtes que no orçamento, que lá se está 
discutindo, fossem votados ou mesmo apresentados 
pelas respectivas commissões. 

Sr. presidente, não é fútil essa promessa e muito 
menos irrealizavel. Na câmara dos Sr. deputados se 
observava que, – pela prorrogativa, ficava o governo 
dotado de recursos, excedentes aos considerados 
necessários pelo novo orçamento, visto que até ser 
este votado, vigoraria o anterior. 

Quando tal proposição se proferia naquella 
câmara, referia-se de certo a despezas, cuja verificação 
dependesse tão sómente de acto do governo. 

Não era possível que tivesse em vista despezas 
definidas expressamente pela lei, como são as que 
respeitam aos funccionarios públicos e outras. Foi 
respondendo a essa objecção, que declarei estar o 
governo no propósito de pôr desde logo em prática as 
economias, já votadas no orçamento em discussão, e 
ainda as que tivessem sido propostas pela commissão 
de accordo com o governo. 

Póde, senhores, o governo realizar esta 
promessa? Póde. 

Temos, por exemplo, na verba – Obras públicas 
– despezas, que importam em milhares de contos de 
réis. Supponha-se que para as estradas de ferro da 
Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, cada uma das 
quaes é dotada com 3,000:000$ annualmente, 
designava-se no orçamento futuro 1,500.000$. Aberto o 
crédito de 3,000:000$, dado no orçamento prorrogado, 
o governo podia logo no semestre mandar fazer a 
despeza por metade. A promessa do governo realizava-
se, abrindo o crédito de 750:000$, que é a metade de 
1,500$, na hypothese que figuro. 

Da mesma fórma se póde economizar nas 
verbas relativas á colonisação, terras públicas etc. por 
onde também se despende em larga escala. 
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Não era possível, por exemplo, prometter eu 

que, se o corpo legislativo mandasse extinguir uma 
repartição, immediatamente a extinguiria; nem tão 
pouco que, se fosse eliminada a subvenção do príncipe 
D. Felippe, a quem se referiu o nobre senador, eu 
fizesse incontinenti effectiva a suppressão. 

Importaria isso, de certo, ferir direitos, aliás 
garantidos pela própria resolução, que eu tinha de 
executar. 

Como estas, ha outras verbas, e não poucas, em 
que se podem effectuar economias; e as emendas, já 
apresentadas na câmara dos Srs. deputados, e as que 
tem de sel-o, demonstrarão que orçam talvez por 
3,000:000$000. 

Notou também o illustre senador que eu 
indicasse, como remédio prompto para extinguir o 
déficit, o acabar deste já com as despezas 
extraordinárias e os créditos especiaes. 

Peço ao honrado senador que não interprete os 
meus argumentos sem attender ao que elles 
respondem. 

Não podia eu, e foi mesmo o contrário que 
sustentei, dizer que o meio de acabar o déficit era 
supprimir todas as despezas extraordinárias. 

SR. ZACARIAS: – Cortar nellas. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – O que eu disse foi que querer-se estradas 
de ferro importantissimas, como as de D. Pedro 2º, 
Bahia, Pernambuco e S. Paulo; que garantíssemos 
juros a 100.000$000, para estradas da mesma espécie 
ás províncias; que construíssemos telegraphos, 
levantássemos grandes edifícios, conservássemos e 
augmentassemos nosso material de guerra e marinha, 
e tudo isto só com o producto da renda ordinária, sem 
recorrer ao crédito, e aos sacrifícios que elle impõe, é 
que eu julgava inadmissível. 

O SR. ZACARIAS: – Eu não louvo nada disto. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Como, pois, deixar de reconhecer-se que 
razão tinha eu encontrando a principal origem do nosso 
mal nesse prurido de melhoramentos materiaes, que 
nos força a lançar mão de taes meios? 

Acaso ignorará o nobre senador que a febre dos 
melhoramentos materiaes tem causado graves crises 
em paizes muito mais ricos do que o nosso? O nobre 
senador, tão lido nessas matérias, sabe perfeitamente 
que a própria Inglaterra soffreu profunda commoção, 
por causa do grande incremento das estradas de ferro. 
Estarão também esquecidos os desastres que soffreu o 
commercio dos Estados Unidos? 

E por ventura nós, com uma receita, que tinha 
pequena sobra, poderíamos escapar ao mesmo mal? 

Com relação a novos impostos, a que alludi, 
como talvez indispensáveis para remover o embaraço 
de possa situação econômica, era mister, em 
contraposição ao que se havia dito, convencer os 
deputados e o público de que era mal cabida a 
odiosidade, que queriam lançar-me; sendo ao mesmo 
tempo uma injustiça, que se fazia ao governo, cujo 

interesse está no contrário, pois sabe bem que perde 
na sua popularidade, quando exige do povo sangue e 
dinheiro. Só força maior, ou insuperável nos póde levar 
a esse extremo. 

Então dizia eu: «Se quereis acabar de súbito 
com o déficit, fazei cessar todos os créditos especiaes.» 
A isto, entretanto, acrescentei: «Mas, quererei eu que 
cessem todos os melhoramentos materiaes, de alguns 
dos quaes o paiz necessita tanto, principalmente 
considerada a crise do trabalho, que está imminente? 
De certo que não.» Desejo que continuem taes 
melhoramentos, se não em tão larga escala, ao menos 
quanto possam nossas circumstancias comportar. 
Sendo assim, é mister que se corte nas despezas 
ordinárias, quanto fôr possível. 

Já vê o Senado que estou de acordo com o que 
disse, que o meu fim é economisar. 

O que eu ponderei foi que a causa principal dos 
desequilíbrios dos nossos orçamentos, provinha das 
despezas extraordinárias, que se traduziam em créditos 
especiaes, e portanto em operações de crédito, em vez 
de serem suppridas por meio de sobras da receita. 
Desde que se decretaram obras, sabendo-se que os 
orçamentos não tinham meios com que emprehendel-
as, e se davam ao governo autorizações para fazer 
operações de crédito, que não podiam ser senão 
empréstimos ou emissão de bilhetes, está visto que o 
déficit foi decretado pelo corpo legislativo. 

Mas agora é mister que corrijamos o mal, já que 
não podemos emendal-o de todo. 

Não quero, estou longe disto, e assim respondo 
ao nobre senador, que se não prossiga nesses 
melhoramentos, cuja utilidade sou o primeiro a 
reconhecer, considerando alguns até urgentes. 

Terminaria aqui, Sr. presidente, se não fosse a 
última parte do discurso do nobre senador. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Nisso estou de accordo; o nobre senador 
sabe qual é meu juízo a respeito da pessoa a quem se 
referiu. Alludo, porém, ao papel moeda, que S. Ex. 
considera como um grande mal para o paiz, pelo que 
lhe causou extranheza o que escrevi em meu relatório 
relativamente a esse assumpto. 

Não cabe elle nesta discussão, porque nos 
levaria longe, sem utilidade actual, e eu devo ser o 
primeiro, sacrificando mesmo alguma cousa do meu 
amor próprio, a deixar para tempo mais opportuno o 
exame deste ponto, que considero importantissimo… 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – …sob todas as relações. 
Reconheço que o nobre senador é da escola 

intransigente para o papel moeda… 
O SR. ZACARIAS: – É verdade. 
O SR BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – ...e por conseqüência tudo quando for 
sahir desse trilho será para elle um erro. 

Mas aquelles que pensam differentemente, os 
que 
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entendem que esse meio de circulação, dentro de certos 
limites, póde ser e é de grandes vantagens. 

O SR. ZACARIAS: – Não apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – ...estes acham que o que escrevi no 
relatório, em vez de ser um erro, é um acerto. Reservo-
me pois, para sustentar minha opinião nos limites 
razoáveis. 

O SR. ZACARIAS: – Nisso não ha limite razoável. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – O que não é razoável, são as theorias 
absolutas. (Apoiados). 

O SR. ZACARIAS: – Sobre papel moeda não ha 
duas opiniões. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Ha na economia política princípios, que em 
theoria são verdadeiros, mas que applicados a certos 
estados, são grandes erros. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu para ordem do dia 26: 
1ª parte, até a 1 hora. – Discussão do 

requerimento do Sr. Cunha e Figueiredo, relativo ao 
concurso das igrejas vagas. 

2ª parte, á 1 hora ou antes. – 3ª discussão da 
proposta do poder executivo fixando a força naval para o 
anno financeiro de 1877 – 1878. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
câmara dos deputados n.º 115, do corrente anno, de 
terminando que a lei n° 2,670 de 20 de Outubro de 1875, 
que fixou a despeza e orçou a receita para o exercício de 
1876 – 1877, continue em vigor no primeiro semestre de 
1877 – 1878. 

As matérias já designadas. 
Levantou-se a sessão ás 3 1/4 da tarde. 
 

62ª SESSÃO EM 26 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da commissão 

de pensões e ordenados. – Ordem do Dia – 
Requerimento do Sr. Cunha e Figueiredo e Barão de 
Cotegipe. – Força naval – Prorrogativa do orçamento. – 
Discursos dos Srs. Vieira da Silva e F. Octaviano. 

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

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Visconde de 
Abaeté, Teixeira Junior, Visconde de Nitherohy, Barão de 
Cotegipe, Correia, Cunha e Figueiredo, Visconde do Rio 
Grande, Figueira de Mello, Paranaguá, Barros Barreto, 
Luiz Carlos, Silveira Lobo, Ribeiro da Luz, Barão de 
Pirapama, Fausto de Aguiar, Duque de Caxias, Junqueira, 
Godoy, Leitão da Cunha, Mendes de Almeida, Jobim, 
Vieira da 

Silva, Nunes Gonçalves, Visconde de Muritiba e Diogo 
Velho. 

Compareceram depois os Srs. Barão de 
Camargos, Uchôa Cavalcanti, Diniz, Jaguaribe, Zacarias, 
Conde de Baependy, João Alfredo, Fernandes da Cunha, 
F. Octaviano, Sinimbú, Saraiva e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Sr. Chichorro, Barão de Maroim, Firmino, Paula 
Pessoa, Paes de Mendonça, Antão, Nabuco, Marquez do 
Herval, Marquez de S. Vicente, Visconde do Rio Branco, 
Pompeu, Visconde do Bom Retiro, Visconde de 
Caravellas e Barão da Laguna. 

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. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 24 do corrente mez do ministério da 

fazenda, remettendo, em satisfação aos do Senado de 5 e 
7 do corrente, um mappa dos productos chimicos 
importados pela Companhia City Improvements de 
Janeiro de 1871 a Dezembro de 1876. – A quem fez a 
requisição. 

Outro de 25 do mesmo mez do ministério da 
agricultura, commercio e obras públicas, em resposta ao 
do Senado de 7 do corrente, contendo documentos e 
informações relativas ao contrato de 18 de Dezembro de 
1875, da Companhia City Improvements. – O mesmo 
destino. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

 
Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados a proposição n. 113 de 8 do corrente mez, em 
que a câmara dos Srs. deputados autoriza o governo para 
conceder ao Coronel Floriano Peixoto, commandante do 
3º regimento de artilharia a cavallo, um anno de licença 
com os respectivos vencimentos para tratar de sua saúde 
e dos interesses de sua família. 

A commissão, attendendo que o peticionário 
necessita da licença, e que os recommendam bons 
serviços prestados na guerra do Paraguay, é de opinião 
que a proposição seja adoptada, mas, conforme a prática 
seguida pelo Senado nas concessões desta espécie, julga 
conveniente a seguinte emenda: 

«Em vez de – com os respectivos vencimentos – 
diga-se: com os vencimentos geraes.» 

«Paço do Senado, em 24 de Maio de 1877. – Luiz 
Antonio Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha.» 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

O Sr. presidente declarou que ia officiar-se ao 
governo, afim de saber-se o dia, hora e logar em 
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que Sua Alteza a Princeza Imperial Regente se dignará 
receber uma deputação do Senado, que tem de pedir á 
mesma augusta senhora a designação do dia, hora e logar 
do encerramento da presente sessão da assembléa geral, 
e o dia, hora e logar da abertura da seguinte; e bem assim 
o dia e hora da missa do Espírito Santo. 

Declarou outrossim que, já se tendo sorteado a 
deputação para apresentar á Sua Alteza a Princeza 
Imperial Regente o decreto da assembéa geral, que fixa as 
forças de terra para o anno financeiro de 1877– 1878, 
poderia ella igualmente encarregar-se desta última missão. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
Requerimento do Sr. Cunha e Figueiredo 

 
Prosseguiu a discussão adiada do requerimento do 

Sr. Cunha e Figueiredo, relativo ao concurso das igrejas 
vagas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Entro nesta 
discussão com o maior constrangimento. O seu assumpto 
é ingrato; mas o que fazer? O pundonor que ainda não 
está gasto, e que se vê sem razão molestado, tem seus 
deveres sagrados, que não podem deixar de ser 
sustentados a todo transe. 

Vou ter a honra de responder ao nobre ministro da 
fazenda. Continuo a conservar-me na defensiva, e peço a 
V. Ex. que me advirta se por ventura eu exceder os justos 
limites da defesa. 

O nobre ministro da fazenda e senador pela 
província da Bahia, pretendendo contestar algumas 
observações do meu discurso em resposta ao nobre 
senador pela província do Ceará, manifestou-se com 
tamanha inquietação e não sei mesmo se iracundia, que 
espantou a todos, e a mim grandemente sorprendeu e 
compungiu, porque eu estava acostumado a admirar o 
sangue frio e a jovialidade com que o nobre senador pela 
província da Bahia tem sabido, em discussões mais 
árduas, instruir e deleitar os seus pios ouvintes. Mas 
daquella vez, Sr. Presidente, o nobre senador apresentou-
se tão arrogante que chegou a dizer que tinha tido muita 
paciência e comprimido em seu coração certos ímpetos 
por amor da amizade com que me honrava e que muito lhe 
agradeço. 

Não me lembro, Sr. Presidente, de haver, em tempo 
algum, aggredido ou provocado a ninguém e muito menos 
a S. Ex. O nobre ministro foi quem provocou, não a mim, 
mas a si próprio; é o que evidentemente se colherá da 
leitura do meu singelo discurso, comparado com a 
resposta ardente que S. Ex. dignou-se dar-me, resposta 
que nem me alterou o sangue, como elle suppoz, nem me 
demoveu e jamais me demoverá do propósito, em que 
estou, de defender-me, apezar da ameaça com que 
pretendeu S. Ex. acabrunhar-me promettendo me um 
retorno conveniente. 

Que tenho eu, Sr. presidente, com os ímpetos do 
nobre ministro, contidos por causa dessa amizade? Essa 
amizade para mim era perciosa. Não era só antiga, era 
antiqüíssima; datava dos nossos paes, que eram amigos 
de boa tempera; e o do 

nobre ministro, na minha idade juvenil, quando eu era 
ainda pungibarba, prestava-me tanta consideração que me 
confundia; pelo que ainda hoje respeito a sua memória. 

E foi, Sr. presidente, em conseqüência mesmo 
dessa amizade, de cabellos pretos e de cabellos brancos, 
que commetti a imprudência de ser ministro, não querendo 
sel-o. Aquillo que outros amigos igualmente respeitáveis 
não puderam conseguir de mim, consegui-o o nobre 
senador... 

UMA VOZ: – Apezar de ser macaco velho... 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sim, metti a mão 

na cumbuca (Riso) e por isso andei por aqui com ella 
amarrada (Riso). 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não pôde abril-la. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se o nobre 

presidente do conselho errou, como elle disse, não eu, em 
organizar o ministério, eu errei ainda mais que elle, 
fazendo parte do ministério de 25 de Junho. Nós ambos 
devíamos cahir honradamente; subirmos ao Capitólio para 
dar graças aos Deuses e depois descermos para fazer 
penitência dos nossos peccados. 

Já vê, portanto, o Senado que eu correspondi aos 
deveres de um bom amigo, entrando para o ministério. Alli 
está um meu amigo (olhando para o Sr. Nunes Gonçalves) 
que lamentou a minha sorte, e, vendo o meu estado de 
saúde, chegou até a prognosticar a minha morte (O Sr. 
Nunes Gonçalves faz signal de approvação). 

Entrando para o ministério, fil-o, Sr. Presidente, com 
o triste pressentimento de que pouco ou nada poderia 
fazer ao paiz, contando somente como certo perder 
amigos e adquirir inimigos gratuítos. 

Mas por que me arrisquei? Perguntar-me-hão. 
Pelo que já disse ao Senado em outra occasião. 
Sou mais homem de coração, repito, do que de 

cálculo. Não sou sectário da doutrina utilitária de Jeremias 
Bentham, que faz do interesse, que eu quase sempre 
traduzo por egoísmo, a mola real de todas as acções 
humanas. Não; eu não tinha interesse em ser ministro; só 
esperava desgostos; mas cedi ao amigo e ao paiz. 

Pergunto agora ao nobre ministro, e pergunto com 
todo o direito: em que se fundaram esses ímpetos contidos 
por S. Ex.? Pôde-os declarar todos ao Senado, um por um, 
e me não apoquentará, estando, como estou, mui certo de 
que, se o nobre ministro me vencer pelo artifício da 
eloqüência ou da sua dialética, não há de ter o mesmo 
triumpho em presença da verdade dos factos; sim, a 
verdade dos factos, Sr. presidente, que é tudo para o 
homem de bem. A eloqüência póde muitas vezes enganar 
e engana a muita gente, mas a verdade dos factos não 
engana ninguém; venham, pois, os factos; nada de 
reservas. 

Porque, perguntarei ainda, porque se apostemou 
tanto o nobre senador com o antigo amigo? Seriam pelos 
factos anteriores ou posteriores ao meu humilde discurso? 
Pelos factos anteriores não, porque o nobre presidente do 
conselho, quando veio a esta casa participar a 
reorganização do gabinete, 
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disse mui solemnemente, que o ministro do Império, 
que então era o orador, que está fallando ao Senado, 
tinha-se retirado unicamente por amor do equilíbrio e da 
proporção; e accrescentou; que tanto elle como os seus 
collegas sentiam muito a falta da coadjuvação do 
ministro dispensado. 

Portanto, comprehende o Senado que eu 
retirava-me do ministério em cheiro de santidade com 
os ministros que ficavam; e eu não podia, não me era 
lícito duvidar da honrada palavra do nobre presidente 
do conselho, tanto mais quanto elle em alto e bom som 
declarava que a política continuava a mesma; e o nobre 
ministro do Império na câmara disse que a política não 
tinha mudado, accrescentando; que havia de sustentar 
os actos do seu antecessor, excepto em um ou outro 
ponto de detalhe. Logo, não foram os actos anteriores 
ao meu discurso, que provocaram os ímpetos do nobre 
senador pela província da Bahia. 

Seriam os factos posteriores? Também creio que 
não; porque, quando dei conta ao Senado da minha 
exoneração, não fiz mais do que expor mui 
succintamente a história de minha entrada e sahida do 
ministério; e essa história não foi contestada e antes foi 
confirmada pelo nobre ministro. Não impugnei nenhum 
dos motivos, que o nobre presidente do conselho havia 
exhibido como causa determinante de minha 
exoneração; deixei-os illesos; não me incommodei com 
a exoneração, de modo que nos dous primeiros 
discursos por mim proferidos nesta casa sustentei e 
defendi os actos do gabinete, até então censurados; 
defendendo-me defendi também o gabinete. Fiz mais; 
desobriguei os nobres ministros da solidariedade a 
respeito de um facto, que levantou na imprensa um 
grande clamor. Refiro-me ao convite, que mandei fazer 
a dous professores hábeis para virem installar as 
escolas normaes. Declarei que esse acto era só meu, 
que os meus collegas não tinham tomado parte alguma 
nelle. E’ possível, senhores, que se possa ser mais 
paciente, mais commedido, mais leal? Apello para os 
homens justos. 

Retirei-me logo para fóra da Côrte, para 
Petrópolis, contentíssimo não só porque tinha escapado 
com vida do ministério (Riso), o que nunca esperei, 
como porque começava a ter occasião de cuidar um 
pouco de minha saúde, que havia ficado mui 
deteriorada pelo indefeso trabalho que recahio sobre os 
meus débeis hombros em uma quadra difficil em que 
não descansei um só dia; não me vanglorio, dizendo a 
verdade sabida. 

Seguio-se a discussão da resposta á falla do 
throno ma minha ausência, e fui logo mui largamente 
censurado por factos graves, taes como o de não ter-se 
querido fazer, na falla do throno, menção especial da 
questão religiosa; de ter demorado propositalmente o 
provimento dos recursos que tinham sido interpostos 
para o governo acerca de eleições; assumpto sobre o 
qual tenho consciência de me haver portado com o 
maior escrúpulo e diligência. 

Mas como, Sr. Presidente, essas graves 
censuras iam directamente cahir no ex-ministro do 
Império, no ministro do occaso, passaram sem 
nenhuma resposta ou defesa por parte dos membros do 
gabinete, 

que tem assento nesta casa; achavam-se tão a 
cavalleiro, que não mais podiam enxergar o egresso 
companheiro, que estava ausente, mas que tinha sido 
constantemente e continuava a ser o bode expiatório do 
gabinete! 

O que foi feito da solidariedade (que é hoje tão 
invocada) para commigo? O que foi feito dessa antiga 
amizade? Tudo desappareceu; fiquei inteiramente 
entregue á discrição da nobre opposição parlamentar 
desta e da outra câmara, que pela sua espontânea 
generosidade me tem poupado, e, pois, prevaleço-me 
desta occasião para render-lhe os meus mais sinceros 
agradecimentos. 

Além de tudo isto, apresenta-se o nobre ministro 
do Império na outra câmara, enunciando uma doutrina, 
inteiramente dissonante daquella que eu havia seguido 
no ministério a respeito da questão religiosa, pondo-me 
assim em posição esquerda e dolorosa, sem ao menos 
levar-se em linha de conta os esforços que empreguei 
em conduzir os negócios ecclesiasticos á melhor 
situação, pois que o schisma abortou, as igrejas 
começavam a ser postas a concurso, os bispos não 
sahiam para fora de suas dioceses sem licença; isto 
não é de hoje, é também de hontem; tudo emfim estava 
acalmado, até a própria imprensa, que se havia 
mostrado mais reluctante a respeito da questão 
religiosa, moderou-se, calou-se até que appareceu 
publicada a enciclyca. – Exortæ in ista ditione –, que 
deu logar a novas discussões ou invectivas; até então 
tudo estava perfeitamente calmo. 

Em taes circumstancias, Sr. presidente, o que 
podia esperar o nobre ministro da fazenda e os seus 
collegas de um homem que havia sido obrigado a sahir 
do ministério, brusca e extemporâneamente, por meio 
de subtilezas cabalísticas, nunca vistas e inteiramente 
antitheticas a todas as boas práticas do systema 
representativo? Queria o nobre senador que esse 
homem, a ter algum brio, levasse a sua longanimidade 
ao ponto de deixar pairar suspeitas sobre sua 
reputação, ganha com o seu trabalho somente e 
firmada em uma fé de officio longa e sempre limpa? 
Queria o nobre senador que esse homem se calasse, 
somente para não desagradar a S. Ex. e não 
estremecer a antiga amizade? Pois essa amizade não 
pôde servir para que o nobre senador e seus collegas 
se recordassem da dedicação com que elle fora levado 
ao sacrifício, levantando-se, por assim dizer, do leito em 
que o retinha o seu estado valetudinário, para affrontar 
trabalho superior ás suas forças, para servir ao 
governo, para servir ao nobre ministro da fazenda, que 
então o julgava necessário? Pois essa antiga amizade, 
repito, só devera servir para conduzil-o sorrateiramente 
á humilhação? 

Não, Sr. presidente; por esse preço não seria eu 
digno da amizade do nobre senador; por tal preço eu 
não quereria o throno, ainda mesmo que tivesse a 
loucura de pretender empolgal-o. Não; nunca a 
ambição me fascinou; nunca procurei girar senão em 
modesta esphera. 

Se por vezes servi aos amigos e ao governo, foi 
por sincera dedicação; nunca lhes pedi recompensa de 
qualidade alguma. 
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E é o nobre senador, que se diz meu amigo 

antigo, que se revolta contra mim (e era o menos 
competente), só porque me defendi com a verdade, e, 
defendendo-me, defendia também os meus ex-
collegas? Aponte o nobre senador os actos de que 
culpei aos collegas, e que elles não praticavam? 

Aponte-os, e a verdade apparecerá. Não é certo 
que eu insisti em que se inserisse na falla do throno 
um tópico a respeito da questão religiosa? Não é certo 
que não fui à causa única da demora do provimento 
dos recursos sobre eleições? O que disse eu que não 
fosse pura verdade? Devera alapardar-me, tornar-me 
impassível e deixar correr as censuras, só para 
adivinhar a vontade do nobre senador? 

Ainda me soam aos ouvidos, Sr. presidente, as 
palavras do nobre senador proferidas naquelle mesmo 
logar em que ora se acha; referindo-se a amigos 
também antigos, e a propósito de uma questão muito 
menos importante, posto que impertinente, o nobre 
senador disse em tom emphatico: «Que antes queria 
retemperar-se na opposição do que soffrer 
humilhações.» E por que pretende o nobre ministro 
que eu soffra humilhações? Será porque a fibra do seu 
coração é mais sensível do que a minha? Será porque 
não sou ambicioso? Dever-me-ia humildemente calar? 

O nobre senador, portanto, não teve razão e foi 
por isso que eu disse que o desconheci. S. Ex. não 
teve razão para ameaçar-me de uma maneira attiva, 
que não é própria de seu caracter, nem assenta em 
um ministro da Corôa. Hoje o nobre senador olha-me 
de cima para baixo; amanhã as nossas vistas hão de 
ser cruzar em sentido horizontal. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O executivo é que 
dá contas ao legislativo. O mais é abuso delle, é 
arrogância indébita. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sr. 
presidente, vou provar com as próprias palavras do 
nobre ministro da fazenda que a verdade e a razão 
estão do meu lado. Mas, antes de entrar nesta ingrata 
tarefa, peço ao nobre ministro um favor, talvez o 
último: é que não seja accommettido de novos 
ímpetos... 

O SR. ZACARIAS: – Hoje não ha de ser, está 
muito clamo e reflectido. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...e caso o 
seja, faça logo applicação daquelle remédio allegorico 
que ha poucos dias receitou na outra câmara, isto é, 
atrelle uma junta de bois atraz do carro de sua 
indisposição, de sua ira, para que não se precipite pelo 
declive da ladeira e vá cahir em algum abysmo. 

Os serviços do nobre ministro são mui 
necessários ainda ao paiz: os meus podem ser 
dispensados. Desejo muito o prolongamento da vida e 
preponderância de S. Ex. 

Vou lêr alguns tópicos do seu discurso; e para 
que S. Ex. me não attribua, com razão, qualquer 
alteração do sentido de suas palavras, rogo ao Senado 
me permitta que eu leia alguns trechos desse discurso, 
ao qual vou responder. 

O nobre ministro disse que o ministro do 

Império não ha tinha declarado uma política diversa da 
minha. Disse S. Ex. o seguinte: 

«Não houve, Sr. presidente, tal mudança de 
política. Tenho aqui o discurso do Sr. ministro do 
Império. O nobre senador leu com tanta prevenção 
esse discurso, que até não viu nelle citadas as próprias 
palavras do seu relatório, que S. Ex. acaba de lêr.» 

Li, estava bem presente, e tanto que eu tinha já 
observado que a segunda parte da interpellação foi 
ipsis verbis extrahida do meu relatório. Como, pois, 
tinha eu lido com prevenção o discurso do nobre 
ministro do Império? 

«A interpellação tinha diversos quesitos, 
continúa o nobre ministro; quanto ao primeiro o 
ministro do Império respondeu em geral, e respondeu, 
a meu vêr, muito bem, declarou que não convinha 
estar de continuo suscitando estas questões no seio 
do parlamento e do paiz, cumprindo, pelo contrário, 
tranquillisar os espíritos em ordem a que pudesse a 
solução final ser isenta da influência das paixões e 
tomada com toda a prudência e reflexão. Na 2ª parte 
sobre as medidas, de que o governo tencionava lançar 
mão, declarou S. Ex. que no relatório do seu illustre 
antecessor se achavam algumas idéas, de que elle 
não discordava: mas accrescentou que, não tendo o 
governo entrado em explicações, não direi 
negociações com o enviado da Santa Sé, acreditado 
junto do governo imperial, era de conveniência manter 
a situação como se achava, não apresentando 
medidas, que pudessem embaraçar a resolução em 
vez de a facilitar.» 

As medidas não podiam embaraçar, mas antes 
facilitar a solução. 

«Foi isto simplesmente o que disse o Sr. 
ministro do Império, e não que o governo apresentaria 
ou deixaria de apresentar medidas.» 

Ora, é exactamente isto que eu entendo que 
não devia ser. 

«Senhores, disse o illustre senador que havia 
diametral opposição entre suas intenções e projectos, 
e o que affirmava o nobre ministro do Império. E’ 
verdade que o illustre senador disse em geral no seu 
relatório, que convinha regular a matéria afim de evitar 
que apparecessem conflictos entre dous poderes, 
temporal e espiritual; mas não declarou o modo como 
conseguir se esse resultado.» 

Aqui vae o desvio, aqui vae a desculpa... 
«Quando, Sr. presidente, o ministério, no 

começo de sua organização, por accordo quasi 
unânime...» 

Eu suppuz que tinha sido unânime. 
«...reconheceu e assentou na conveniência de 

amnistiar os bispos, o illustre senador disse que tinha 
idéas, que reduzidas a projecto, poriam de uma vez 
para sempre (salva a redacção) termo a todos esses 
conflictos com satisfação tanto do poder temporal 
como do espiritual, de modo que até os próprios bispos 
e Sua Santidade (salva a redacção) teriam de bater 
palmas.» 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Oh! ora isso 
é hyperbolico. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – O batimento de palmas será hyperbolico; 
mas disse que seria approvado por todos... Estes 
projectos, entretanto, ficaram nos limbos da 
intelligencia do nobre senador... nunca nos foram 
apresentados... pelo contrário havia quem lhe pedisse, 
quem exigisse com freqüência a apresentação desses 
projectos..., e o nobre senador respondia que a 
matéria era um pouco difficil e não tinha ainda acabado 
o seu trabalho. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não, senhor; 
eu pedi dia para se discutir a matéria e nunca houve 
esse dia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Passaram-se os dias, passaram-se os 
mezes, passaram-se quasi dous annos... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Annos? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Quasi dous annos, e chegando a época 
de organizar os relatórios para serem presentes ao 
corpo legislativo, em dias de Dezembro, prevenimos, 
como é de costume, uns aos outros, de que os 
assumptos que tivessem relação com a polícia geral, 
ou fossem de maior importância, seriam lidos em 
conferência. O nobre senador cumpriu essa 
recommendação, como nós cumprimos na parte que 
nos dizia respeito, e no tópico paragrapho em que 
tratava da questão religiosa, annunciou que o governo 
tinha um projecto para apresentar ás câmaras, logo 
que ellas fossem abertas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ora desde 
quando V. Ex. sabia disto... 

Sr. presidente, dos trechos que acabo de ler, 
terá o Senado reconhecido que o nobre ministro da 
fazenda corroborou e confirmou completamente as 
minhas asseverações, isto é, que o actual ministro do 
Império julgou conveniente não estar de continuo a 
sustentar questão, nem apresentar medidas que 
pudessem embaraçar em vez de facilitar qualquer 
solução. Logo, na própria boca do nobre Barão de 
Cotegipe o seu actual collega do Império não estava 
disposto a tratar da questão, mas mantel-a no estado 
em que se achava; na boca, porém, do nobre ministro 
do Império, o seu asserto, a sua intenção foi mais 
positiva. O nobre ministro da fazenda accrescentou 
certos condimentos que não são encontrados no 
discurso do illustre Sr. Costa Pinto. 

O Senado me permittirá que eu leia as palavras 
empregadas pelo Sr. ministro do Império: 

Accrescentarei mais: logo que a notícia do acto 
imperial (a amnistia) chegou a Roma, o Summo 
Pontífice ordenou aos bispos amnistiados, que 
levantassem os interdictos, declarando-lhes que dessa 
data em diante avocava a si o conhecimento das 
questões subseqüentes... 

E’ bem possível, senhores, que, se o acto da 
amnistia não houvesse produzido todos os bons 
resultados que produziu, o governo tivesse vindo a 
esta casa solicitar medidas tendentes a evitar 
conflictos futuros: tendo-se, porém, conseguido o que 
se desejava, e estando a questão pelo menos de todo 

acalmada, e o paiz sem receio e apprehensões, não 
me parece opportuno nem conveniente vir o governo 
solicitar providências sobre o passado e menos para 
conflictos novos, que o governo não sabe quaes 
possam ser, e que conta não se reproduzirão. 

Além de tudo quanto tenho exposto á câmara, 
ainda uma razão especial sobreleva, em abono do 
propósito do governo. 

No fim do anno passado, como V. Ex. e a 
câmara não ignoram, foi nomeado um novo 
internúncio, hoje acreditado junto á Côrte do Brasil. 

O internúncio monsenhor Roncetti tem poderes 
especiaes para tratar com o governo sobre o 
importante assumpto de que nos occupamos; mas não 
iniciou ainda proposição alguma, nem formulou base 
para accôrdo nem houve com esse illustre 
personagem conferência alguma a respeito. 

O governo imperial por sua parte, aceitando 
com agrado a nomeação de monsenhor Roncetti, 
também não tem julgado dever provocar explicações, 
nem estabelecer negociação alguma; aguarda em 
tempo as proposições que lhe forem dirigidas pelo 
enviado da Santa Sé. 

Neste estado de cousas, Sr. presidente, para 
que pedir medidas ao corpo legislativo, quando talvez 
dessem pretexto para difficuldades e entraves em 
pontos que teem de ser discutidos com toda a calma e 
prudência com a Santa Sé? (Apoiados e não 
apoiados). 

Segundo quesito: 
Se julga necessário rever-se a legislação actual 

sobre a matéria e fórma do recurso á Corôa, de modo 
a ficarem determinadas e acauteladas as prerrogativas 
dos poderes temporal e espiritual? 

O meu illustrado antecessor em seu relatório já 
tinha, senhores, manifestado o que havia a respeito. 

São estas as declarações que encontro em o 
relatório apresentado no princípio da presente sessão; 

Contudo não vos dissimularei que o movimento 
da crise por que passamos deixou bem patente à 
necessidade de rever-se à legislação actual sobre a 
matéria e fórma do recurso á Corôa, de modo que 
possam ficar bem determinadas e acauteladas as 
prerrogativas magestaticas de ambos os poderes 
temporal e espiritual, meio seguro de se evitarem no 
presente e no futuro recíprocas incursões, de 
tornarem-se cada vez mais respeitados e consorciados 
os verdadeiros interesses da religião e do Estado. 

O governo, Sr. Presidente, logo depois do acto 
da amnistia tinha com effeito em vista tratar da 
matéria, e tratará... 

O SR. DANTAS: – Tratará, futuro; portanto, não 
está tratando. 

O SR. MINISTRO DO IMPÉRIO: – ...tratará, se 
não puder conseguir um accôrdo com o internúncio e 
com a Santa Sé; mas, enquanto estiver pendente 
qualquer negócio, não me parece de bom conselho 
aventurar proposições destas. (Apoiados). 

O SR. DANTAS: – Mas isto deve ter um termo; 
cada um dos poderes tem o direito de dizer – vamos 
acabar com isto. 
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do que tenho lido se inferem duas conclusões mui 
lógicas e incontestáveis. A primeira é que o nobre 
ministro do Império não está de accôrdo perfeito com 
os dizeres do nobre ministro da fazenda. Basta ler os 
tópicos dos dous discursos para se conhecer esta 
circumstancia. A segunda conclusão, e na qual estão 
bem accordes, é que nenhum delles queria tratar da 
questão; ambos pretendiam desvial-a, julgavam 
desnecessárias as medidas, e é nisto que estou 
inteiramente em desaccordo com os nobres ministros, 
e nem podia deixar de estar sem trahir o meu dever de 
lealdade. 

Os nobres ministros sabem, Sr. presidente, que, 
quando se tratou da amnistia, comprometti-me positiva 
e expressamente a apresentar medidas preventivas 
contra as eventualidades de novos conflictos, cujos 
germens, note o Senado, continuariam a existir, desde 
que não fossem de uma vez extirpados; e não podem 
ser extirpados senão revendo-se a legislação civil e 
criminal, que contende com a Igreja. Sobre este ponto 
ha opinião unânime do conselho de Estado, convocado 
por occasião de tratar-se da alludida amnistia. 

O SR. CORREIA: – Então basta uma revisão da 
legislação civil e criminal? 

O SR. SARAIVA: – Não poderá dizer em que 
sentido? 

O SR. ZACARIAS: – Elle vae dizer. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Deixem-me 

prosseguir; tenham um pouco de paciência. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Não esqueça os 

poderem especiaes que, disse o Sr. ministro do 
Império, trouxe o Sr. Roncetti, e de que os outros 
ministros não tinham conhecimento. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Foi pelo que 
acabo de dizer ao Senado que tratei logo de organizar 
o projecto que, bem ou mal, ficou prompto em 
Fevereiro do anno passado, com tempo sufficiente 
para ser discutido em conferência de ministros e até 
em conselho de Estado; e, depois de assim preparado, 
ser apresentado ás câmaras, apenas fossem abertas. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E foi discutido o 
projecto? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não foi 
apresentado, porque nunca se quiz tratar delle; e como 
havia de ser discutido? 

Organizei, como ai dizendo, o projecto, e disto 
tiveram sciencia os nobre ministros, até ao dia do 
último despacho dado por Sua Magestade o 
Imperador, antes de partir para a Europa. Felizmente 
eu havia mostrado o meu trabalho, tal como se acha 
aqui, a três pessoas importantíssimas, insuspeitas, 
maiores de toda excepção. Só os nobres ministros 
nunca quizeram vel-o: e por que? Porque não queriam 
ouvir fallar na questão, julgavam tudo acabado, e não 
havia necessidade de mais nada, quer no presente, 
quer no futuro, como se prova pelos próprios discursos 
dos nobres ministros da fazenda e do Império. 

Mas, Sr. Presidente, eu, que tinha empenhado a 

minha palavra; eu, que não sei prometter para faltar, e 
que tinha convicção de que necessitávamos de uma 
medida radical, e não admitto o laisez faire, laissez 
passer, tratei de organizar o projecto; e fil-o, não por 
vangloria, não por vaidade, e nem para que se 
batessem palmas, como chistosamente disse o nobre 
ministro, convertendo desta vez o seu sal attico em 
uma hyperbole, que nem fez rir, nem chorar (riso); e 
assim pratiquei, porque entendi que era do meu 
rigoroso dever. Eil-o aqui. (Mostrando). 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Leia. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isso queria V. 
Ex.! Não quiz ver quando devia e agora é que o quer! 
(risadas) Pois há de ver só quando elle vier á 
publicidade. Espere por essa occasião. 

Aqui está o projecto em duplicata; um é escripto 
por minha própria letra e contém pequenas emendas 
minhas (mostrando aos senadores que ficavam 
próximos); teem oito artigos com diversos 
paragraphos; outros é uma cópia que mandei tirar pelo 
official de gabinete. Aqui está a letra delle em papel 
velho, de mais de um anno. (Mostrando.) 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Vamos ao conteúdo, 
que importa muito. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Pois não!... 
Vamos adiante... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Isto é essencial. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O essencial 

para mim é provar que eu tinha feito o projecto e quiz 
apresental-o, mas não se quiz vel-o. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – A quem o apresentou o nobre senador? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Fallei sempre 
nelle, mas desconversava-se, não ambicionavam a 
discussão, eu era um impertinente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Isto só foi para as três pessoas a quem 
mostrou. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Foi para o 
gabinete. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – V. Ex. não mostrou 
aos seus collegas? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Foi para o 
gabinete, onde devia estar, porque nunca me 
marcaram dia para discutil-o, pois que uma questão 
tão grave não se devia discutir, fumando (riso) ou com 
o chapéo na mão. Era questão para se tratar 
seriamente. E querem agora que eu apresente o 
projecto! Ora, por caridade... 

Esta cópia (mostrando), a que foi extrahida pelo 
official de gabinete contém duas notas, que 
evidentissimamente mostram que o projecto foi visto, e 
que não é novo. Ha, pois, uma 4ª testemunha que o 
viu e sabe que não havia ficado no limbo da 
intelligencia do ex-ministro do Império, como por 
galanteria disse S. Ex.; assim como não tinha ficado no 
limbo o regulamento organizado para a execução da 
lei, que manda fazer a conversão dos bens 
ecclesiasticos em apólices inalienáveis da 
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dívida pública, e que ainda hoje pende do exame do 
gabinete, depois de ter sahido dos limbos... Porque não 
se discutiu, apezar de já estar impresso e distribuído? 
não teria sido apresentado? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Este projecto é do tempo do Sr. João 
Alfredo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E' do tempo do 
ministério de 16 de Julho. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O que importa 
isso? O nobre senador (olhando para o Sr. João 
Alfredo) sabe como e quando se organizou o projecto 
de regulamento: elle que responda. 

Sr. presidente, eu não tinha necessidade de 
apresentar ao Senado uma prova material ou physica 
do facto; bastariam dous valentes argumentos de 
inducção para derrotar toda a argumentação do nobre 
ministro. Os argumentos são os seguintes: 

1º argumento. – Se, como está provado, eu 
teimava para que o projecto fosse mencionado na falla 
do throno com a promessa de ser apresentado logo ás 
câmaras, apenas fossem abertas, deixaria de ter o 
trabalho prompto, e desejado a sua discussão? 

2º argumento. – Se, como disse o nobre ministro 
da fazenda, o gabinete tivesse conhecimento do 
projecto, naturalmente não faria objecção a que fosse 
mencionado na falla do throno, porque, sendo assim, 
não o teria eu apresentado, quando ha muito estava 
elle prompto? 

Logo, se o não apresentei é porque nunca 
quizeram tratar da questão, pretendiam desvial-a. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Adiaram tudo para as 
kalendas gregas; assim como as economias. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não sei, Sr. 
presidente, porque artes de eloqüência pretende o 
nobre-ministro obscurecer ou encobrir um facto que elle 
conhece, e que nunca pensei que fosse contrariado. 

O SR. CRUZ MACHADO: – V. Ex. não o quer 
ler, nem mostral-o? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Hei de ver se 
posso tomar o conselho do nobre senador. E’ 
necessário pensar bem nelle. 

(Ha outros apartes no sentido de mostrar desejos 
de conhecer o projecto.) 

Passarei adiante. Continuando o nobre senador, 
disse o seguinte: 

«Deu-se amnistia aos bispos, isto foi annunciado 
na falla do throno. A questão voltava ao statu quo 
anterior, e não havia mais tratar senão de que não 
fossem reproduzidos os conflictos, ou recorrendo aos 
meios brandos ou aos coercitivos. O governo que 
preferiu aquelles, entrou nesse caminho. Por que razão, 
portanto, mencionar na falla do throno o assumpto? 

O SR. ZACARIAS: – Era uma imprudência.» 
Continuarei a ler o que disse o nobre senador, 

ministro da fazenda. 
«Era uma imprudência, como bem diz o nobre 

senador. O ministério anterior teve toda a razão de 

o fazer; podiam lhe ser necessárias medidas, desde 
que se convencesse de que as existentes não 
bastariam; mas nós que estávamos, por assim dizer, na 
expectativa, que julgávamos que os ânimos tornariam 
ao statu quo anti bellum, para que apresentar a 
questão?» 

Ora, Sr. presidente, creio que não commetti 
imprudência alguma em revelar aos representantes da 
nação aquillo que elles devem saber. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – V. Ex. deve ler o tópico que queria inserir 
na falla do throno. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não tenho 
aqui; mas na primeira sessão hei de trazel-o no próprio 
autographo, emendado como foi. 

O que me parece imprudência é trazer a nação 
em continua mystificação sobre um assumpto grave, 
que deu tanto brado, que inquietou a todos, que 
assusta as consciências, e que póde ser resolvida sem 
as grandes difficuldades que os nobres ministros 
antolham e que os faziam fugir da questão, como o 
diabo foge da cruz (Risadas). Pois duvidam da paternal 
solicitude do Santo Padre e do patriotismo do corpo 
legislativo? Eu não duvido, e por isso animava-me a 
levar o negócio ás câmaras. 

Eu daria agora mesmo muitas provas da minha 
confiança em Pio IX e nas câmaras, se não temesse 
alongar muito o meu discurso e ser assim enfadonho ao 
Senado, como o estou sendo (não apoiados) por causa 
do nobre senador pela Bahia... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O paiz precisa de ver 
bem desfiada esta meada. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O nobre 
senador pela Bahia foi a causa de estar o meu 
requerimento preso na mesa. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – V. Ex. não queria 
apresental-o. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Mas 
apresentei-o logo que o nobre ministro da fazenda disse 
que queria responder-me. Portanto, todas as 
inconveniências que resultarem desta discussão, 
devem ser levadas á conta do nobre senador, que 
provocou a si próprio para provocar-me. 

Repetirei ainda, Sr. presidente, que não 
commetti nenhuma imprudência em tratar da questão, 
fazendo ao mesmo tempo sentir a necessidade que 
temos de medidas preventivas. 

Repetirei ainda, que ellas são tão necessárias, 
que o nobre ministro da fazenda forneceu-me 
argumentos, com que vou combater a sua opinião; ei-
los: 

Devemos contentar-nos, como quer S. Ex., com 
o statu quo ante bellum, sem termos nenhuma 
necessidade de ir um pouco adiante? Creio que não, 
porque, não obstante estar o nobre senador 
descansado sobre o statu quo, ha quem diga, e eu o 
tenho ouvido e lido, que estamos em peior estado que 
d'antes. O statu quo anti bellum existe com effeito, é 
excellente não para absolutamente confiarmo-nos nelle, 
mas para aproveitarmos o seu incontestável benefício, 
afim de acautelarmo-nos contra qualquer eventualidade 
sinistra. Esperar, como pretende o nobre senador, 
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que voltem os conflictos para depois pedir providências 
ao corpo legislativo, talvez em occasião em que elle 
não se ache reunido, seria o mesmo que cobrirmos a 
cabeça depois de estarmos ensopados por uma chuva 
torrencial; quem não sabe que melhor é prevenir o mal 
do que cural-o? O argumento, que o nobre senador 
apresentou, referindo-se ao gabinete transacto, é 
também a meu favor, e da parte de S. Ex. é 
visivelmente contraproducente. Por isso mesmo que o 
gabinete passado achou-se em grandes difficuldades 
pelo estado da legislação e pelas complicações que 
resultaram do conflicto, e que o levaria a pedir 
providências legislativas, suppondo imprestáveis as que 
existiam, pelo que se dizia que o governo transacto 
havia-se mettido em um becco sem sahida, é por tudo 
isto, Sr. presidente, que conviria abrir mais o becco, ir 
um pouco adiante. 

A precaução por que pugno, uma e mais vezes, 
não exclue de modo algum o uso dos meios brandos e 
conciliatórios, de que fallou o nobre senador, meios, 
aliás, de que também sou devoto e devoto tão 
pronunciado que muitas vezes os tenho applicado. 

Mas entendo, senhores, que no caso em que nos 
achamos, o meio mais brando, mais conciliatório, mais 
efficaz, de que cumpre-nos lançar mão, é manter e 
consolidar a união da Igreja e do Estado; e o modo de 
operarmos essa consolidação é distinguir bem as 
attribuições e regalias de ambos os poderes, garantindo 
sinceramente o exercício dellas, fazendo-as girar na 
sua órbita legítima e natural, (apoiados); pondo-se em 
harmonia as leis e os costumes do Estado com as leis e 
os costumes da Igreja, principalmente nas questões 
mixtas. Esta é a grande base da união da Igreja e do 
Estado: tudo mais são palliativos ephemeros, são 
cataplasmas emolientes, que, apenas applicadas, 
seccam logo e não curam a moléstia: principiis obsta... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Tudo quanto tem dito são generalidades: 
faça applicação. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Oh! isso é 
uma esperteza de estudante, que não está preparado 
para responder! (Riso.) 

Fallo sério; não estou declamando... 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E’ ler o projecto, 

que está acabada a questão. 
O SR. SILVEIRA LOBO: – Que cada poder gire 

na sua esphera, é a incontestável indicação do caminho 
a seguir-se. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ha um 
aphorismo de Hyppocrates que o nobre senador pelo 
Espírito Santo não contestará. Principiis obsta, sero 
medicina paratur, cum mala per longas invaluere mora, 
O remédio tarde não triumpha da moléstia... 

Ponham-se as cousas em seu logar; dê-se a 
cada um o que fôr seu, sem ódio e sem lesão, a paz 
permanecerá e os conflictos não se repetirão. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Segregação, 
discriminação, esta é a grande chave. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Pergunto ao 
nobre senador que conciliação quer fazer, como ha de 
fazel-a, sem uma medida previdente e providente? 

O SR. JOBIM: – E preciso saber que medida é 
essa, se é comprida ou curta. (Risadas.) 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E’ medida 
exacta, e não fallaz. Sr. presidente, não estou fallando 
aqui assim por modo de fazer opposição; estou dizendo 
sinceramente o que entendo ser do meu dever. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Está contando a 
história do ministério de que fez parte. Interessa muito 
ao paiz saber isso. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Também não se 
pede dia e hora aos collegas sem dar-lhes antes o 
projecto. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não m’o 
pediram; faltava V. Ex. no ministério para pedir-me. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Teria lá esse 
expediente. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Já disse e 
estou farto de repetir; pedi muitas vezes para tratar do 
negócio, e voltavam-me o rosto. Se os nobres 
senadores não me acreditam, não me repliquem. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Devia lhes ter dado 
antes cópia do projecto para o estudo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se elles 
queriam fugir delle... 

Leia seus discursos: o peior cego é o que não 
quer ver... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ o palliativo em 
tudo, até nas economias, apezar de promettidas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – ...isso salta 
aos olhos. 

O nobre ministro ainda me fez, Sr. presidente, 
umas poucas de increpações, dizendo que não as fazia 
como reproche. Póde ser que não, mas vale a mesma 
cousa. Não tenho remédio se não ler (Lendo): 

Entrou o nobre senador, permitta-me dizel-o, não 
como reproche, mas como uma necessidade da 
posição de ministro, inconvenientemente em 
explicações a respeito das suas conferências com o 
internúncio apostólico. Não havia nenhuma questão na 
tela da discussão entre o governo e o internúncio, 
limitando-se a simples conversação essas conferências, 
que elle teve com o nobre senador. Parece-me, 
portanto, que não se podia trazer ao Senado taes 
conferências por mais innocentes que fossem. E, Sr. 
presidente, o aparte do meu illustre collega tem sua 
razão de ser; as negociações com os ministros 
estrangeiros fazem-se sempre ou são dirigidas pelos 
ministros dos negócios estrangeiros; o illustre senador 
podia ter, como ministro do Império, encarregado da 
pasta do culto, suas expansões particulares com o 
internúncio apostólico, mas nunca podia entrar com elle 
em negociações officiaes. Em negócios puramente 
ecclesiasticos, em questões ordinárias, como 
provimento de parochos etc., em outras relações iguaes 
a essas entre o Estado e a Igreja, póde o ministro do 
Império ter com o internúncio 
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conferencias, e isso sempre foi respeitado. Mas entrar 
em negociações, que envolvem de alguma sorte uma 
espécie de concordata... Tinha, pois, o meu honrado 
collega de alguma fórma razão, quando dizia que havia 
incompetência nisto... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – 
Incompetência?... 

Não aceito a doutrina. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – E, repito, é incompetente, 
incompetentissimo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Aprenderei. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Pois bem; aprende-se sempre. 
Sr. presidente, se o ministro do Império pudesse 

tratar com um enviado estrangeiro, como é o 
internúncio da Santa Sé dentro do paiz, poderia 
também dirigir os negócios por meio, do nosso ministro 
acreditado junto ao papa, porque as questões eram 
todas espirituaes. Mas o nobre senador sabe que isto 
não podia ser, que taes negociações seriam por 
intermédio do ministro de estrangeiros, que é quem 
teria de expedir ao nosso ministro junto á Santa Sé as 
respectivas instrucções, havendo entretanto 
conferência entre os ministros de Estado e o do 
Império, que tem um voto importante e muitas vezes 
decisivo em tal matéria, como tinha o nobre senador em 
muitas.» 

Necessito, Sr. presidente, pôr em trocos miúdos 
as censuras do nobre ministro. S. Ex. reprehendeu-me 
por haver revelado ao Senado as conversas que eu 
tinha tido com o internúncio. Reprehendeu-me ainda 
por ter entrado com o internúncio, não em conversas 
expansivas, que S. Ex tolera e admitte por favor, mas 
em negociações e concordatas, porque para isso me 
faltava a competência, que só pertencia ao ministro de 
estrangeiros (observe o Senado!), visto que o 
internúncio é um enviado estrangeiro dentro do paiz... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Eu dei esta razão ahi? Não ha tal. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Oh!... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Leia o discurso. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Aqui está; eu 

não costumo inverter nem o sentido, nem as palavras 
alheias... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Mas póde entender mal. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não entendi 
mal. Se eu tinha de responder! Aqui está o seu 
discurso... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Leia primeiro e depois faça reflexões sobre 
o tópico que ler. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Vou ler de 
novo, já que assim o quer. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Contra os ímpetos, 
tenha paciência... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Aqui está 
(lendo): «Se o ministro...» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – O que digo ahi? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO (Continuando a 
ler): – «Se o ministro do Império pudesse tratar com o 
enviado estrangeiro, como é o internúncio da Santa Sé, 
dentro do paiz...» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Estrangeiro? Não é por ser estrangeiro. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Pois não está 
ouvindo ler as suas próprias palavras? Por ser enviado 
estrangeiro é que, segundo disse o illustre ministro, 
devia de tratar com o ministro dos negócios 
estrangeiros. 

O Sr. Barão de Cotegipe (Ministro da Fazenda) 
dá um aparte. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E’ o que estou 
lendo. 

Sr. presidente, quando o nobre ministro acabava 
de dizer o que eu acabo de ler ao Senado, veio-me à 
lembrança o que tinha acontecido com Sieyès e 
Napoleão I. Sieyès formulou uma mui symetrica 
constituição, dotando a Napoleão I com uma lista civil 
enorme, mas não lhe dando quasi attribuições 
nenhumas... 

O que fez o grande capitão? Perguntou a Sieyès: 
«E haverá homem, que queira ser porco com tamanha 
ceva?» Parodiando este ponto da história, direi: «E 
haverá homem, que queira ser ministro de Estado dos 
negócios do Império e dos negócios ecclesiaticos para 
estar á mercê do ministro de estrangeiros? Creio que 
não. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não, de certo. 

O SR CRUZ MACHADO: – E’ questão diversa. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Agora 

responderei aos tópicos que assignalei. 
Quanto ás revelações que fiz ao Senado, não me 

arrependo de o haver assim praticado, tendo dito 
sempre a verdade; porque, Sr. presidente, considero o 
Senado um dos melhores conselheiros do Estado e juiz 
dos ministros. (Apoiados). E como sou naturalmente 
tímido e não fui iniciado nos mysterios eleusinos, vou 
logo tratando de justificar-me perante os meus juizes e 
também perante a opinião pública, a quem rendo todas 
as minhas homenagens. Não posso, portanto, estar 
pela doutrina do nobre senador. 

A respeito de minhas conversas com o 
internúncio apostólico, peço ao Senado que se recorde 
do que eu disse a este respeito. Eu disse o que está 
felizmente escripto no meu discurso, para o qual 
appello, Isto é: que, havendo S. Ex. Revma. me feito à 
honra de manifestar o desejo de entender-se com o 
governo a respeito do melhor modo de se prevenir em 
quaesquer conflictos futuros, (tratava-se da questão das 
irmandades), eu apenas respondi que o governo estava 
nas melhores disposições para com o Santa Sé, e, 
portanto, mui disposto e com boa vontade 
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de examinar e pensar bem sobre o negócio, afim de se 
resolver aquillo que fosse mais conforme com os 
interesses legítimos de ambos os poderes; e ficamos 
esperando a opportunidade: nada mais houve. Pois isto 
significa concordata, significa negociações, senhores? 
Eis aqui o grande crime. Não houve mais do que a 
conversa particular, que o nobre senador permitte, sob 
a condição comminatoria de não se entabolarem 
negociações officiaes, nem cousa que cheire a 
concordata. Que quer mais o nobre senador? 

O nobre ministro levantou um castello de vento, 
que não tenho que combater; estou dispensado desse 
trabalho. O que tenho de combater são os princípios 
subversivos, que enunciou, e que transtornam a ordem 
natural dos negócios públicos, porque os ministérios 
podem subir ou descer quando quizerem; a nação com 
isso pouco ou nada perderá, mas os princípios... estes 
devem ser conhecidos em sua pureza e sustentados, 
defendidos, mantidos a bem da nação. 

Protesto, portanto, contra a tutella que o nobre 
ministro da fazenda quer attribuir ao ministro dos 
negócios estrangeiros sobre o do Império; protesto 
também contra a asserção de que o ministro do 
Império, que o é dos negócios ecclesiasticos, não póde 
senão entreter conversas particulares com o 
internúncio; mas nunca fallar officialmente sobre 
negócios ecclesiasticos da competência do ministro do 
culto, como lhe chama o nobre ministro: rejeito tal 
doutrina como cerebrina. 

O nobre senador sabe, sabe todo o Senado, que 
as attribuições dos ministros se acham discriminadas, 
divididas, e isto por bem do interesse público; não só 
para se attender á aptidão ou especialidade de cada 
ministro, como para o melhor desempenho, boa ordem 
e perfeição do serviço. Assim, por exemplo, o ministro 
da fazenda, que tem de pensar nas finanças, que tem 
de cuidar da derrama das contribuições, de sua 
arrecadação e distribuição do dinheiro público; que 
finalmente tem a seu cargo a organização e revisão dos 
balanços, das tabellas e mil outros biquinhos de obra 
que absorvem a attenção de qualquer homem hábil e 
trabalhador, não póde ter tempo para ir compulsar os 
bullarios, mecher com os escriptores de direito 
canônico, muitos dos quaes são de mais e mais 
escriptos em latim quinhentista, que hoje mette muito 
medo (risos); e em uma palavra não póde 
absolutamente dar conta de outros trabalhos da pasta 
do Império, assim como não o póde o de estrangeiros. 

E’ assim que o ministro do Império é o 
competente para intervir nos negócios ecclesiasticos 
com o internúncio apostólico; o de estrangeiros, porém, 
póde ter competência para tratar com o internúncio 
sobre aquelles negócios que são de caracter temporal; 
taes como os que dizem respeito á paz e guerra, sobre 
estatutos pessoaes dos súbditos dos Estados-
pontificios, ou alguns outros assumptos temporaes, que 
são regulados pelo direito internacional ou das gentes. 

Mas, quando o negócio for propriamente 
ecclesiastico, o competente é, inquestionavelmente, o 

ministro do Império, o ministro dos negócios 
ecclesiasticos, a palavra mesmo o está dizendo. 

(Ha um aparte). 
Ouça-me V. Ex., eu vou adiante. 
Depois, Sr. presidente, não considero, como o 

nobre senador, o internúncio apostólico como 
estrangeiro, no sentido commum da palavra, quando se 
acha dentro do nosso paiz. Como cidadão italiano, o 
internúncio póde ser considerado estrangeiro no paiz... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Não faz parte do 
corpo diplomático? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Faz; depois 
direi á V. Ex. Ia dizendo que, como cidadão italiano, 
póde ser tido como estrangeiro em nosso paiz, mas 
cidadão estrangeiro mui qualificado por certas 
immunidades; mas como internúncio apostólico elle é o 
enviado da Santa Sé para tratar dos negócios 
ecclesiasticos perante uma côrte catholica apostólica 
romana, que, nos negócios espirituaes, (attenda-se 
bem), nos negócios espirituaes presta obediência ao 
chefe da Igreja universal... 

O SR. ZACARIAS: – O poder do pontífice não é 
estrangeiro aqui. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Justamente; é 
no sentido em que fallo; e então digo que, se nós 
brasileiros, inclusivamente o nosso Imperante, somos 
catholicos romanos, estamos inquestionavelmente 
obrigados a prestar no espiritual obediência ao supremo 
chefe da Igreja, é óbvio que o seu enviado não póde ser 
considerado estrangeiro em relação aos negócios 
propriamente ecclesiasticos. E conseqüentemente o 
ministro do Império e dos negócios ecclesiasticos é o 
competente para directamente conferenciar, não só 
conversar com o internúncio apostólico, como também 
com o nosso ministro, acreditado junto á Santa Sé. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Permitte um 
aparte?... Dahi á suppressão do placet não vae nada. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O que estou 
dizendo não tem nada com o aparte; V. Ex. está 
enganado; se tiver occasião procurarei tirar-lhe essa 
idéa que V. Ex. concebe de um modo confuso ou 
errôneo. O que tem lá o placet com o assumpto de que 
estou tratando?... 

Não ha remédio senão estar a repetir por causa 
dos apartes com que me honram: direi outra vez: nos 
negócios ecclesiasticos quem é o competente para 
entender-se com o internúncio apostólico é o ministro 
do Império e não só com elle, mas com o nosso 
ministro em Roma junto á Santa Sé. 

Assim se tem praticado, e por isso é que pelo 
ministério do Império se solicitam directamente as 
bullas de instituição canônica dos bispos, assim como 
os breves sobre dispensas de impedimentos 
matrimoniaes, sobre dispensa para se poder trabalhar 
nos dias santos, breves para creação e divisão do 
bispado e outros indultos de que necessitamos: são 
todos pedidos directamente pelo ministro do Império. 
Isto faziam os meus antecessores, isto fiz 
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eu, sendo ministro com o nobre Senador até certo 
tempo. 

UM SR. SENADOR: – Por mera tolerância. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não quero 

por tolerância nada; quando se trata de attribuições, só 
quero as da lei, e eu zelo muito as dos cargos que 
occupo, e costumo exercel-as por mim mesmo. 

Agora, Sr. presidente, quando se trata de 
negócio ecclesiastico grave, (é necessário não 
confundir as cousas e seus modos) quando o negócio 
ecclesiastico é importante o ministro do Império não o 
resolve por si só; leva-o ao conhecimento de seus 
collegas, como elles também o fazem a respeito de 
negócios importantes de suas pastas; e isto por uma 
dupla razão; não só para melhor juízo, melhor accôrdo, 
mas por causa dessa chamada solidariedade; todavia 
o negócio deve começar a ser examinado na 
repartição do ministério do Império, para ser ao depois 
levado á conferência e até despacho; isto, porém, é 
cousa mui diversa do que pretende o nobre ministro da 
fazenda. Póde ser que eu esteja enganado; mas a 
minha doutrina me parece razoável e lógica, e mesmo 
de bom estylo. 

Não posso concordar com a opinião do nobre 
ministro, quando entende que o ministro do Império 
póde apenas tratar com o internúncio sobre provimento 
de parochos e outras relações iguaes. Com os 
parochos é que o internúncio pouco tem que fazer: 
elles estão immediatamente sujeitos ao ordinário. 

O nobre ministro da fazenda, pois, passou-me 
uma reprimenda muito fóra de termo, muito fóra de 
propósito; não posso admitil-a. 

Creio ter exuberantemente mostrado que o 
nobre ministro foi cruel commigo, que eu é que nunca 
sahi dos limites da prudência; e, pois, julgo 
contestadas uma por uma as proposições de S. Ex., e 
provado que tenho razão de sobra. 

Sinto ser ainda obrigado a tomar algum tempo 
ao Senado para dar uma satisfação ao nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, que me está ouvindo bem de 
perto. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E com muita 
attenção. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu 
suppunha, Sr. presidente, que o nobre senador me 
consagrava alguma affeição… 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E tenho. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – …e 

conservava-me ainda aquella amizade de outr’ora, do 
tempo em que militamos juntos na câmara dos 
deputados, e onde S. Ex. me dizia que commigo 
estava prompto a marchar… 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E ainda hoje. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Mas hoje o 

nobre senador se apresenta fustigando o meu 
requerimento, de maneira… 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Como? Pedi a V. 
Ex. que me revelasse suas idéas para acompanhal-o. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – …de maneira 
que me fez desconfiar da sua antiga affeição… 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não tem razão. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Digo isto, Sr. 

presidente, porque, ao passo que o nobre senador 
invocou o meu patriotismo para induzir-me a 
apresentar o meu projecto, levantou-me logo um falso 
testemunho. Lerei ao Senado suas palavras: 

«Declarou o nobre senador que se acaso fosse 
conhecido o seu projecto, seria recebido com o maior 
aprazimento de todas as opiniões, especialmente da 
Igreja e do Estado.» 

Com effeito, senhores, não poderia sahir de 
mim tal proposição… 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – V. Ex. o disse, se 
não são essas as suas palavras, foi esse o seu 
pensamento. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Recorra o 
nobre senador ao meu discurso e verá que o que 
apenas disse foi – que se offerecesse ás câmaras o 
meu projecto, fal-o-hia com a esperança (e não 
confiança) de que elle não seria rejeitado in limine, 
mas aceito para ser examinado, alterado e refundido á 
luz de uma discussão justa e calma. Ora, isto é muito 
differente daquillo que me attribue o nobre senador. Se 
eu dissesse que o meu projecto, se fosse conhecido, 
seria recebido com o maior aprazimento de todas as 
opiniões, especialmente da Igreja e do Estado, teria 
commettido uma reprehensivel immodestia, de que 
felizmente não dei ainda exemplo no Senado, nem em 
parte alguma. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não se tratava de 
modéstia ou immodestia. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Mas eu não 
disse o que V. Ex. poz na minha boca. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Eu ouvi isto e me 
foi repetido pelo nobre ministro da fazenda. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Ah! diga-me 
isso… V. Ex. está me dando a prova de que eu tenho 
razão de desconfiar. Foi uma nova parodia, ou uma 
repetição das palmas (riso). Razão tinha eu para 
desconfiar da antiga affeição do nobre senador. O 
nobre ministro da fazenda foi o autor das palmas; o 
que elle disse entrou logo pelos ouvidos do nobre 
senador e… (Riso). 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Mas ainda hoje V. 
Ex. repetiu isto. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não 
commetti a immodestia que me attribue o nobre 
senador: não e não. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Eu apenas 
desejava vêr o projecto, e quando um ministro de 
Estado concebe um projecto, este torna-se 
propriedade da nação. 

O SR. SILVEIRA LOBO E OUTROS: – Elle não 
é obrigado a apresental-o. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não era 
suspeita gratuita de minha parte a quebra da antiga 
amizade, e essa suspeita como que se denúncia na 
malícia e na soffreguidão com que S. Ex. me desafiou 
para apresentar o projecto. Mas, como o nobre 
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senador me tranquillisa, dizendo que não teve segunda 
tenção e que ainda me estima, vou dar a S. Ex. todas 
as explicações a respeito da apresentação desse meu 
projecto. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Muito bem. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sr. presidente, 

o projecto não foi feito por mim com a intenção de 
offerecel-o espontaneamente ás câmaras por iniciativa 
própria; foi organizado para ser apresentado em 
conferência dos ministros, estudado por todos elles e 
depois levado á assembléa geral como iniciativa do 
governo. 

Não importava, disse o nobre senador que eu 
tivesse sahido dos conselhos da corôa, para deixar de 
usar da minha iniciativa individual. Não é assim, estou 
ainda desconfiado de S. Ex., e a razão é simples. O 
nobre senador, que já foi ministro, que é muito 
illustrado, é estadista, porque é conselheiro de Estado, 
sabe mui bem que a iniciativa particular de qualquer 
membro do parlamento (e peço ao nobre senador, o Sr. 
Cruz Machado, que me attenda neste ponto) não tem a 
mesma força que tem a iniciativa do governo. Os 
projectos do governo veem com todos os sacramentos, 
todos os ventos lhe sopram á feição; mas um projecto 
de iniciativa particular de qualquer membro das 
câmaras é olhado logo de esguelha, com olhos vesgos, 
e se, por acaso, o governo levanta-lhe o senho, então, 
adeus minhas encommendas, a pateada é quasi certa, 
ou pelo menos (e é o caso mais favorável) o pobre 
projecto vae remettido para os limbos (é palavra da 
moda) das secretarias e lá se conserva eternamente; o 
trabalho fica perdido e desacreditado. E o nobre 
senador sabe muito bem que trabalho sem proveito faz 
dor de peito. (Risadas). 

Sr. presidente, não estou fazendo allusões, 
argumento com exemplo de minha casa. Quando eu 
era deputado novel, e não sabia que isto de iniciativa 
era privilégio de quem está iniciado nos mysterios 
eleusinos, tive a simplicidade de apresentar, além de 
outros, um projecto a respeito de aposentadorias de 
magistrados. A occasião me pareceu própria. O ministro 
da justiça naquella época havia dado aposentadoria 
forçada a alguns magistrados de alta categoria, como 
desembargadores e membros do supremo tribunal de 
justiça. Clamaram todos então contra esse acto do 
governo, classificando-o de medida despótica, que feria 
de morte as entranhas da constituição, e portanto o 
ministro tinha commettido um crime horroroso. Foi por 
causa dessa bulha que um deputado, também novel, 
grande mathematico, homem muito ingênuo, simples e 
de bem, mas que não estava iniciado nos mysterios, 
teve a coragem de intentar perante a câmara uma 
denúncia formal contra o ministro proclamado 
despótico; e o que aconteceu? A denúncia cahio, o 
ministro ficou incólume e esse deputado perdeu o seu 
trabalho, perdeu o seu latim... 

O SR. ZACARIAS: – E morreu de dor de peito. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E eu não 

quero morrer de dor de peito. (Riso.) 
A’ vista disto, o Senado e o nobre senador pelo 

Rio de Janeiro comprehenderão que, não obstante ter 
eu o direito de iniciativa, não commetteria a 
imprudência de usar della por meu próprio alvitre, não 
me achando encostado ao governo. 

O Sr. Teixeira Junior dá um aparte. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Mas isto era 

facultativo: fiz o projecto por uma obrigação; mas não 
tendo sido este apresentado e discutido no sentido que 
suppõe o nobre senador, não me corre nenhuma 
obrigação de entregal-o á crítica nesta occasião. 

O SR. SARAIVA: – Seria bom que o 
apresentasse, mas não tem obrigação de o fazer. 

O SR. ZACARIAS: – Eu só queria ver as notas a 
lápis. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não ha notas 
a lápis, ha signaes de que havia pessoas que o tinham 
visto naquelle tempo. 

O SR. ZACARIAS: – Bastava-me ver o talhe da 
letra. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Sinto não 
poder satisfazel-o. Não apresento o projecto, mostral-o-
hei a quem quizer em particular. 

Vou concluir. Se o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro for de novo ministro, o que desejo que 
brevemente aconteça, hei de lhe offerecer então os 
meus fracos serviços, para que S. Ex. se aproveite 
delles, comtanto que depois não torça o corpo. (Riso.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, aceitarei o conselho que 
me offereceu, no princípio de seu discurso, o honrado 
senador que acaba de sentar-se. Ligarei ao carro, não 
só uma, porém quatro juntas de bois, para não 
precipitar-me no declive onde elle receia que eu venha 
a ter sorte mal fadada. Não irei mesmo prescrutar 
algumas das proposições do nobre senador, que 
possam ter referência mais ou menos directa á minha 
pessoa; pedir-lhe hei somente que não aggrave a sua 
enfermidade, compungindo-se pelo que eu tenha dito 
ou possa dizer, porque, graças á Divina Providência, é 
sentimento esse que dispenso ao nobre senador e a 
qualquer outro, sem que por isso falte á humildade 
christã. 

O nobre senador apresentou-me ao Senado e 
consequentemente ao paiz, como tendo-o aggredido, e 
collocou-se na posição de defensor do seu pundonor, 
do seu crédito, como ministro accusado 
innocentemente por seu collega e antigo amigo. Mas o 
que é verdade, e está no conhecimento dos senadores, 
que nos ouvem, é que, pelo contrário, eu vim em 
defesa, senão minha, do ministério de que faço parte. 
(Apoiados.) Pessoalmente não fui aggredido pelo nobre 
senador, mas entendo que, as aggressões dirigidas em 
commum ao ministério, cabem-me também. E tanto 
mais eu devia acudir ao reclamo da minha consciência, 
quanto estava certo de que as proposições do nobre 
senador eram completamente inexactas; que S. Ex., ou 
prevenido (não direi despeitado) ou por qualquer outro 
motivo, 
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encarava nossos actos por um prisma completamente 
falso. 

E’ assim, Sr. presidente, que ainda hoje ouvimos 
o nobre senador dizer ao Senado que a sua sahida do 
ministério foi brusca e contra todos os princípios 
constitucionaes; quando já deveria estar S. Ex. 
convencido de que, se houve alguma 
inconstitucionalidade, ou circumstancia, ou incidente 
que pudesse parecer menos conveniente, e contrário a 
todos os antecedentes, estaria no procedimento do 
nobre senador e não no dos seus collegas. 

Com effeito, não comprehendo qual outro 
recurso empregar, quando os ministros, unânimes, de 
perfeito accôrdo, entendem que um de seus collegas 
não deve continuar a fazer parte do ministério. E isso 
não deshonra, de certo, nem aquelle que sahe, nem 
aos que ficam. 

Ora, desde que o nobre senador não podia 
continuar, por declaração feita pelo presidente do 
conselho, antes que solicitasse a sua exoneração, 
como taxar de brusca a sua sahida e contrária a todos 
os princípios parlamentares? Permitta S. Ex. que eu 
continue a pensar que isto é uma novidade de sua 
parte. 

O illustre senador tornou á questão do tópico 
supprimido na falla do throno. Porventura insistirá o 
nobre senador na opinião de que procedeu de 
conformidade com os estylos, vindo ao Senado revelar 
um facto do ministério, e, portanto, também seu, pois 
que, desde que aquiesceu á suppressão, a 
responsabilidade era tanto sua como do governo? 
Querer destacar-se dos seus collegas neste ponto, é, 
não direi pretender lançar sobre elles censura, porque 
entendo que praticaram bem, mas representar um 
papel, que nenhum ministro póde representar no seio 
do ministério, é querer trazer em seu favor, talvez, 
opiniões exteriores, que o ministro deve sacrificar a 
esse princípio de solidariedade, sem o qual é 
impossível a coexistência de sete homens em uma 
política. 

Sr. presidente, não ameacei ao nobre senador, 
repelli apenas a sua ameaça. Quando eu fallava, S. Ex. 
interrompia-me tão continuadamente com apartes, que 
até obrigaram-me a sentar-me, reconhecendo não me 
ser possível desenvolver as minhas idéas. Eu estava 
um pouco mais ressentido na occasião, quando, entre 
esses apartes, ouvi um nestes termos: «Não me 
obrigue a dizer mais cousas.» Esta phrase mysteriosa 
envolvia uma verdadeira ameaça; pelo que, levantando-
me na força da minha consciência e dos actos do 
ministério, respondi: «Diga tudo, que não se ha de sahir 
bem.» Haverá nisto ameaça da minha parte? Não; ha 
simplesmente repulsa de uma ameaça. E porque me 
exprimia eu assim? Porque o nobre senador, quando 
suscitou esta questão, esqueceu-se de que a respeito 
della não procedeu como devera. Não irei adiante. Não 
fui eu quem trouxe o assumpto ao debate, foi o nobre 
senador. 

Disse S. Ex.: – venho em minha defesa. – 
Accusou alguém o nobre senador especialmente, ou 
coube ao ministério em globo a censura de não ter 
incluído o tópico, de que se trata, na falla do throno? 

A accusação recahio sobre o ministério todo, e, 

portanto, não attingia peculiarmente ao pobre senador, 
tanto mais que tendo-se elle retirado do gabinete, o 
effeito que, porventura, produzisse a accusação pesaria 
sobre nós, e não sobre S. Ex., visto que, em regra, as 
opposições não se occupam com ministros que sahem. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Menos os do 7 de 
Março. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Declarou também o nobre senador que 
correu em defesa própria, por ter sido abandonado 
pelos seus collegas no assumpto da demora de certo 
recurso. 

Senhores, quantas censuras, talvez mais graves 
do que essa a que alludio o nobre senador, nos tem 
sido diariamente articuladas, e nós para poupar tempo, 
ou por não nos recordarmos na occasião de responder, 
as deixamos passar? Pois se toda a importância da 
demora do recurso foi explicada, que necessidade tinha 
o nobre senador de representar o papel de 
opposicionista aos seus ex-collegas porque não 
correram em sua defesa? 

O nobre senador, defendendo-se, accusou-nos, 
entretanto que podia perfeitamente defender-se a si e a 
seus ex-collegas. O nobre senador disse que a demora 
proviera, não da repartição a seu cargo, mas do 
conselho de Estado, e que, resolvido um desses 
recursos, não se tinha expedido aviso porque os seus 
collegas o não quizeram. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu não disse 
isto. Protesto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Deve estar no seu discurso; pode ser que 
não esteja, mas eu o ouvi perfeitamente, porque lhe 
prestei a devida attenção. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – E’ exacto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Se o facto fosse explicado como na 
realidade se passou, a defesa do nobre senador seria 
também a de seus collegas. A demora, que houve na 
decisão do recurso, foi prolongada: os motivos não sei, 
porque o negócio corria pela pasta do nobre senador e 
era de mero expediente. Foi tão prolongada, que, 
quando veio a decisão do respectivo ministro, estava 
próxima a eleição para as novas câmaras municipaes. 
Não obstante, a consulta foi resolvida de conformidade 
com a opinião do conselho de Estado, para firmar-se o 
direito de cada um. Mas, quando se teve de expedir o 
aviso, observou-se que não havia mais tempo para 
fazer-se a nova eleição, visto coincidir com a da 
câmara, que tinha de substituil-a. Isto, se bem me 
recordo, occorreu ao tempo em que se ia proceder á 
eleição para a nova câmara. 

Então dissemos: «Fica estabelecido o princípio; 
mas não se mande fazer a eleição da nova câmara 
para poupar á população o incommodo de eleger 
vereadores, que não podem ter nem um dia de 
exercício.» 

Se houve falta proveio, portanto, da demora na 
decisão do recurso, e não da opinião dos ex-collegas 
do nobre senador. A defesa abrangeria ao 
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nobre senador e a nós; mas, como foi apresentada, 
comprehendeu apenas a innocencia do nobre senador, 
ao qual, aliás, especialmente incumbia expedir o aviso, 
única cousa que faltava, e que, como simples acto de 
seu ministério, não precisava ser presente em 
conferência. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Era preciso. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Trato deste ponto, não porque seja 
importante, mas para demonstrar que o nobre senador 
nos aggredia sob pretexto de defender-se. Deve, pois, 
queixar-se só de si, se alguma contrariedade lhe resulta 
do seu procedimento. 

O nobre senador, porém, julga sempre que se 
procura censurar as suas boas intenções e os seus 
grandes serviços. Dominado por sensibilidade mórbida, 
ou por amor próprio um pouco exagerado, o nobre 
senador todas as vezes que apparece uma opinião que 
se lhe afigura contraria á sua, vê nella um ataque 
pessoal. 

Quando o meu collega do Império, respondendo 
a uma interpellação na câmara dos deputados, proferiu 
algumas palavras, que ao nobre senador pareceram 
discordes de sua opinião, o que a S. Ex., que não era 
mais ministro, cumpria, se achava que havia mudança 
de política, era declarar isso mesmo e collocar-se em 
opposição ao governo. Assim comprehendia eu. Mas 
hoje, esforçando-se o nobre senador por mostrar que o 
ministério mudara completamente na política, chamada 
religiosa, pretendeu que a sua sahida transtornara de 
todo a marcha dessa política, de que elle era o 
representante genuíno, e, por assim dizer, o chefe 
indispensável. 

Eu peço ao meu nobre ex-collega se convença 
de que a sua opinião nunca teve tamanha importância 
entre nós, a ponto de prevalecer em absoluto. Nesta 
parte, o que se fez foi sempre com o accordo de todos. 
Se em alguns casos, nos assumptos propriamente de 
sua competência, auxiliou-nos com esclarecimentos 
adquiridos por seus estudos, e, como disse, pela 
consulta dos bullarios, não fez mais do que aquillo que 
restrictamente pertencia á sua pasta. Mas o geral da 
política, o modo definitivo de proceder, era nosso e 
continua a sel-o, a despeito da sahida do nobre 
senador. 

Relativamente á política do ministério, veio a 
pello o celebre projecto que determinava os limites 
entre o poder civil e o poder ecclesiastico. O nobre 
senador fallou-nos em órbita, em competência, em 
separação das attribuições entre o espiritual e o 
temporal, etc. Mas qual o modo prático de conseguir 
tudo isto? Ahi está a grande difficuldade da questão. 
Não nol-o disse o nobre senador e eu o desafio a que 
apresente o projecto annunciado. Seu patriotismo exige 
que assim proceda, porque negócios taes não são 
monopólio de ninguém. Todo o senador, e mesmo todo 
o cidadão, tem obrigação de communicar e explicar ao 
paiz o que descobre em seu proveito 

Se na indústria um inventor deve trazer a público 
a sua invenção, como occultar ao paiz a feliz solução 
de um problema importantíssimo, que 

desde os tempos mais remotos preoccupa os espíritos, 
e é ainda hoje ponto principal de dissenções na Europa 
e na América? Como fazer monopólio de idéas que 
utilisam a todos? Se o nobre senador tem entre seus 
papéis algumas notas, que não queira publicar, 
comprehende-se a sua reluctancia: de outro modo não 
nos deve, não lhe é lícito esconder tão apreciável 
testemunho de suas luzes, procedendo como o avaro, 
enterrando thesouros, que a ninguém aproveitam. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isso é 
declamação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – E’ declamação! 

Neguei, e nisso fui aqui acompanhado por meus 
collegas; sahindo desta casa, consultei os outros, que 
fazem parte da câmara temporária; perguntei-lhes se 
alguma vez o nobre senador nos havia pedido dia e 
hora para discussão do seu projecto, e todos me 
responderam negativamente. Assim, o nobre senador 
affirma e nós negamos: o Senado julgue quem tem 
razão. Eu não devo, não quero continuar nesta questão 
odiosa. Já provei que o nobre senador não apresentou 
o projecto. 

O SR. ZACARIAS: – Tem notas a lápis. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Irei ás notas. 
Em resposta á declaração, que aqui fiz, de que, 

referindo-se o nobre senador em seu relatório a esse 
projecto, nós lhe dissemos que supprimisse o período, 
porque não tínhamos conhecimento de tal projecto… 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (Presidente do 
Conselho): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – …observou o nobre senador: «Era 
occasião de me pedirem a sua apresentação.» Digo eu: 
era occasião de ser apresentado. 

O certo é que nós dissemos: «Não podemos 
prometter ao corpo legislativo um projecto, cujas bases 
desconhecemos absolutamente… 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – …por conseguinte deveis supprimir essa 
parte do relatório» e o nobre senador suprimiu sem 
mais reflexão. 

O que também é certo é que o ministério não 
merecia do nobre senador a mesma confiança, que lhe 
inspiraram as três pessoas ás quaes, segundo diz, 
confiou o seu trabalho e que o approvaram. 

O SR. ZACARIAS: – Entidade mysteriosa. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – A entidade ou trindade mysteriosa, como 
diz o nobre senador, teve conhecimento do projecto, 
não cabendo, entretanto, essa fortuna a nós, seus 
collegas do gabinete. 

Sr. presidente, fallo entre homens que, grande 
parte dos quaes, teem estado no governo e sabem qual 
a prática em taes negócios. Quando o ministro tem 
algum projecto importante a apresentar, manda 
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tirar cópias delle e transmitte-as a seus collegas para 
que o estudem, e só depois de se declararem todos 
habilitados para a discussão, é que o autor pede dia 
para isso. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não queriam. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Havíamos de pedir o que estava incubado 
no pensamento do nobre senador? 

O SR. ZACARIAS: – Havia notas a lápis. Isto é 
importantíssimo; peço o exame do livro; só quero ver o 
talhe da letra. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – E, senhores, o que quer dizer pedir dia e 
hora a collegas, que se reúnem duas, três vezes por 
semana, uma pelo menos? Não bastaria, em qualquer 
dessas occasiões, dizer-lhes: «aqui está um projecto, 
vamos discutil-o:» E’ mais uma novidade do nobre 
senador. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Quando eu 
fallava diziam: «Não queremos saber disso.» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Oh, senhores! O nobre senador faz-me 
perder o sangue frio. Peço-lhe, pelo amor de Deus, que 
não me dê apartes. O nobre senador que queria três ou 
quatro juntas de bois no meu carro, ponha ao menos 
uma no seu para conter taes apartes… 

O SR. ZACARIAS: – Ponha freio. (Riso.) 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – E’ melhor. Não nos desviemos da questão. 
Pretendo tratar della pela última vez. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E eu ainda 
vou adiante. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Então não se queixe depois; não é 
ameaça que faço. 

Para provar que tal projecto existia, disse o 
nobre senador: «Está aqui, está perto.» 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – E mostrei. 
Ainda dúvida? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – O nobre senador, em seu discurso, contou 
com ar irônico suas anecdotas, referindo-se a 
expressões minhas, que podiam ter caracter de gracejo. 

Seja-me, pois, permittido também contar uma 
anecdota. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu não trouxe 
anecdotas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Trouxe. 

Passando alguns viajantes por certa província do 
Norte e indo visitar um magistrado, que nós todos 
conhecemos, este lhes disse: «Querem vocês ver um 
excellente doce, com que da côrte me presentearam?» 
E logo ordenou ao criado, que trouxesse o doce. 

Persuadiram-se todos de que, apoz tão longa 
viagem de mar, iam saborear um pouco do excellente 
doce; mas, apenas appareceu a caixa, disse aos 
hospedes o magistrado: «Olhem como está bom». E’ 
sem 

demora fechou-a e a mandou guardar (Hilaridade). 
E’ o que acontece com o projecto do nobre 

senador; acena com elle, mostra-o de longe, mas, 
apenas o pedem para ver, S. Ex. o occulta… 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ um projecto 
goiabada. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – E isto quando estava sequiosa por 
conhecel-o a própria opposição, a quem o nobre 
senador, aliás, tanto se dirigiu agradecendo. Ella, como 
nós, somos igualmente interessados em que venha a 
lume o projecto. 

O SR. ZACARIAS: – Eu queria ver as notas a 
lápis. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Aquillo é 
curiosidade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – O nobre senador por Minas, o Sr. Silveira 
Lobo, tantas vezes pediu e instou pela presença do 
projecto e S. Ex. não se prestou a isso. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Já comecei a 
duvidar da existência do projecto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Disse o nobre senador que em Fevereiro 
do anno passado o projecto estava organizado, tanto 
assim que mostrava agora as notas a lápis daquelle 
tempo e o papel já usado, prova de que tinha passado 
por diversas mãos. E como ha a tradição da idéa de um 
ex-ministro, sobre notas a lápis, allusiva á certa 
entidade, naturalmente despertou-se a curiosidade do 
nobre senador e de outros para ver essas notas e 
aprecial-as. 

O SR. ZACARIAS: – Não quero aprecial-as, 
quero só ver o talhe da lettra. A nota póde ser – não. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quer saber se é 
o lápis fatídico. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – O cunho da direcção 
na questão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, peço aos nobres senadores 
que não cansem seu espírito com uma curiosidade, que 
não póde ser satisfeita, porque tal projecto nunca 
passou pelos olhos do lápis, a que provavelmente se 
referem. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – E’ porque o lápis não 
tem olhos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Esse lápis será de outra dextra, mas não 
dessa. 

O SR. ZACARIAS: – Ha pessoas que escrevem 
com a direita e com a esquerda. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – A este 
respeito diga V. Ex. o que quizer; não me referi a lápis. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Ora, se em Fevereiro estava feito tal 
projecto, o que não duvido… 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se não duvida 
para que está com isso? 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Não estou negando que o nobre senador 
tivesse o seu projecto; o que quero provar é que não o 
vimos, e isto está provadissimo; digo mesmo que 
ninguém mais o viu, além da três pessoas a que o 
nobre senador alludio. 

E, pois, senhores, fique assentado, a meu ver 
como ponto incontroverso, que existia um projecto, não 
direi mais nos limbos, porque esta expressão provocou 
os reparos do nobre senador mas na pasta de S. Ex. 
Fica, porém, provado igualmente que tal projecto nunca 
foi visto senão pelas três pessoas da íntima confiança 
do nobre senador, entre as quaes não se conta nenhum 
de seus collegas. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Porque não 
quizeram. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Fica também provado que o nobre senador 
nunca apresentou tal projecto em conferência, 
parecendo-me também ficar evidente que nunca 
tivemos notícia delle, nem de que se pedisse dia e hora 
para nos ser lido ou apresentado. Affirme quem quizer o 
contrário; o público que julgue entre quem affirma e 
quem nega. 

E, pois, já se vê que toda a argumentação do 
nobre senador… 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Está por terra. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – …que versou e girou sobre esta base, 
cahe por terra; é um puro parto de sua imaginação. 

Entendeu o nobre senador também que pretendi 
dar lições ou usurpar attribuições, quando aqui 
sustentei no discurso que leu, do qual, entretanto, não 
se conclue o que elle concluiu, que o nobre senador era 
incompetente para entrar em negociações com o 
internúncio apostólico. 

Comprehende-se que, achando-se os ministros 
de accôrdo sobre a política a seguir em uma questão 
internacional, é indifferente, e nenhum mal resulta, não 
direi de entrar em negociações mas de conversar 
particularmente outro ministro, que não o dos negócios 
estrangeiros, com este ou aquelle agente diplomático. 
Mas, o que é verdade, o que é princípio inconcusso da 
nossa administração, é que o ministro do Império nada 
tem com o internúncio apostólico em assumptos, 
pendentes de negociação, ou que possam assumir 
esse caracter. Se o nobre senador crê que o ministro, 
despido desta attribuição, seria um porco a cevar, como 
disse Napoleão em referência á constituição elaborada 
por Sieyès, o que seria o ministro dos negócios 
estrangeiros, que consentisse em que taes questões 
corressem pelo ministério do Império, ou outro 
qualquer, quando é elle o competente em face do 
direito público e do nosso direito? 

Ao ministro do Império, a cujo cargo estão os 
negócios do culto, cabe regel-os internamente; figura 
ahi como o ministro do padroado. São os direitos do 
padroado e outros, que elle faz valer na apresentação 
dos padres e na direcção que dá aos bispos em certas 
occasiões, conselhos, etc., etc.; 

mas não é para entender-se nem com o ministro 
brasileiro, que está em Roma, e nem com o internúncio, 
que se acha no paiz. 

Procurou o nobre senador tirar de uma phrase do 
meu discurso uma conseqüência, que seria desairosa 
para mim, se eu a admittisse, e foi dizer que o 
internúncio não podia tratar, porque era estrangeiro. 
Ora, eu não disse, nem podia dizer semelhante cousa. 

Disse que o internúncio era um ministro 
estrangeiro e que, como tal, não podia tratar senão com 
o ministro dos negócios estrangeiros. 

Trouxe o nobre senador, como prova de sua 
competência neste assumpto, o ter mandado solicitar 
bullas e algumas outras dispensas ecclesiasticas, que 
corriam por sua repartição. 

Sr. presidente, V. Ex. bem vê que estas questões 
de mero expediente, não servem para se julgar da 
questão no ponto em que eu a tomei: além de que, em 
regra, nem tal expediente devia ser directamente feito 
pelo ministério do Império. 

Segundo os princípios, geralmente praticados em 
todos os paizes, quando o ministro de estrangeiros trata 
de ajustar uma convenção de extradicção, ou postal, ou 
um tratado de commercio, não usurpa de certo 
attribuições, nem do ministro da agricultura, nem do 
ministro da justiça, nem do ministro das finanças. 
Discute com elles, pede-lhes informações e, obtidas 
estas e quaesquer esclarecimentos de que careça, 
procede ás negociações competentes. Assim também, 
em matéria ecclesiastica, em negócios, que dependem 
de negociações por escripto ou mesmo conferências 
verbaes, o ministro competente, o dos negócios 
estrangeiros, entende-se, não só com os seus collegas 
em geral, como, principalmente, com aquelle que pelos 
seus conhecimentos especiaes deve melhor e mais 
cabalmente informal-o. 

Mas dahi para concluir-se que o ministro do 
Império, que não se relaciona, não negocia, não trata 
com o encarregado de negócios, ou com o agente 
diplomático, ou delegado da Santa Sé, é um porco a 
cevar, a distância é immensa. 

Sr. presidente, são princípios estes tão 
comesinhos, que até me constrange enuncial-os 
perante uma corporação tão respeitável e illustrada 
como é o Senado brasileiro. Mas desde que o nobre 
senador, aliás lente de uma faculdade de direito, mostra 
desconhecel-os, força é que eu, que fui seu discípulo, 
tome a ousadia de restabelecel-os. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não os 
restabelece. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Pergunto: perante quem se acha 
acreditado o internúncio apostólico nesta Côrte? 
Perante a Côrte do Brasil. A quem é elle apresentado? 
A quem se dirige quando chega? Ao ministro de 
estrangeiros. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Não é tão líquida a 
questão, como disse, porque ha cousas que são 
intuitivas, e que sempre se praticaram neste paiz, 
contra esta doutrina. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Está bem, eu mostrarei depois que ha 
certas cousas que se praticam por tolerância, mas os 
princípios 
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geraes são, incontestavelmente, os que enunciei. 
Parece, Sr. presidente, que o nobre senador 

não tem uma idéa exacta do que é um internúncio. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO (rindo-se): – 

Então V. Ex. me ensine. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – V. Ex. ri-se, mas parece. Eu não disse 
que se a certo; mas, pela argumentação, realmente 
parece entender que o internúncio é mero 
representante espiritual... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – ...e que nos negócios ecclesiasticos não 
depende do ministro de estrangeiros. Engana-se. V. 
Ex., Sr. presidente, sabe que entre as classes do corpo 
diplomático são contados os núncios e internúncios 
como membros dessa corporação. (Apoiados.) 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isto não tem 
nada com a questão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Espere, não tome o recado na porta da 
rua. Vamos adiante. E’ preciso que cousas sabidas 
sejam recordadas para se mostrar como as 
conseqüências, que se tiram, esquecendo-as, são 
inexactas. 

O SR. DIOGO VELHO (Ministro de 
Estrangeiros): – Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Segundo a acta final do congresso de 
Vienna, os núncios e internúncios são comprehendidos 
como pertencentes ao corpo diplomático, e, segundo 
ella, se lhes dá a precedência. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Isto sei eu 
também. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Não é a palavra internúncio, que póde 
fazer com que se lhe confiram outras attribuições, 
porque, como nós sabemos, pódem-se dar diversas 
denominações ao agente, ao enviado, que vae para 
qualquer côrte. E, para não sahir da denominação de 
internúncio, direi que em Constantinopla o agente da 
Austria chamava-se internúncio. 

Ora, se os núncios e internúncios fazem parte 
do corpo diplomático, se na côrte, em que se acham 
acreditados, são apresentados pelo ministro dos 
negócios estrangeiros, se toda a sua correspondência, 
todos os seus pedidos, quando mesmo se referem a 
uma audiência do soberano, são por meio do ministro 
dos negócios estrangeiros, como pretender dar um 
duplo caráter ao internúncio, um caracter, que lhe falta 
absolutamente na actualidade, em que a Santa Sé não 
tem interesses temporaes? 

(Ha diversos apartes). 
Ninguém sabe melhor disto do que o próprio 

internúncio, acreditado nesta Côrte, e aquelle que o 
enviou. Eu tenho aqui, não só a carta credencial do 
internúncio, como também a carta, que dirigiu ao 
ministro dos negócios estrangeiros Sua Santidade, e, 
finalmente, a carta que me foi dirigida pelo 

secretario de Estado de Sua Santidade, quando veio o 
internúncio. Eu a lerei, para que o nobre senador veja 
que as relações do internúncio com S. Ex. são as 
mesmas que com os demais membros do ministério, e 
que, a respeito de negociações, nada tinha com S. Ex.: 
haveria perigo mesmo se tivesse. Peço licença para ir 
lendo a carta em portuguez, porque sei pouco o 
italiano... 

O SR. ZACARIAS: – E como traduz? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Traduzo, mas não fallo; acontece-me 
como a alguns, que traduzem o francez, porém não o 
pronunciam (Lendo): 

«Excellencia. – Tenho a honra de apresentar a 
V. Ex. com esta minha carta a monsenhor Cesare 
Roncetli, arcebispo de Seleucia, nomeado pelo Santo 
Padre no caracter de internúncio apostólico e enviado 
extraordinário junto á essa Côrte imperial. Cumpro o 
dever de transmittir a V. Ex. esta communicação 
official e lhe rogo se digne acolher o mesmo prelado 
com sua costumada bondade, dispensando-lh'a 
quando as circumstancias o exigirem, e prestando 
inteira fé a quanto for por elle exposto em nome do 
governo pontifício. Aproveito por último, com prazer, a 
presente occasião para assegurar a V. Ex. os 
protestos da mais distincta consideração com que me 
preso de ser – De V. Ex. etc.» 

Ora, as credenciaes, a carta de Sua Santidade 
ao ministro de estrangeiros, e a carta do secretario de 
Sua Santidade mostram bem que o internúncio vinha 
tratar de negócios ecclesiasticos, e ha de tratal-os com 
o ministro dos negócios estrangeiros, único 
competente. E' um princípio inconcusso. 

Como já observei, não digo que o ministro dos 
cultos, assim como outro qualquer; não possa ter suas 
aberturas com o internúncio, o que, aliás, é muito 
perigoso. Os ministros, embora accordes em um 
pensamento, ás vezes, no modo de exprimil-o, podem 
comprometter os negócios (Apoiados). Quando muito, 
só devem enunciar generalidades... 

UM SR. SENADOR: – E os reis também. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – ...e os reis também, que não 
compromettam o procedimento ou a política futura, que 
o governo tenha de pôr em prática. 

Ora, por maior que seja a habilidade do illustre 
senador, por maior que seja a sua cautela e sua 
descrição, geralmente reconhecida, todavia póde em 
uma ou outra occasião proferir alguma proposição, da 
qual depois se possa prevalecer o agente diplomático 
contra o governo, ou para exigir do governo aquillo que 
elle não queira conceder. 

Indicarei, para comprovar esta minha asserção, 
um facto, que peço licença para adduzir. O nobre 
senador costumava, para resolver os negócios 
ecclesiasticos, dirigir-se em cartas particulares (sabe-
se que uma carta particular escripta pelo ministro tem 
certo caracter official!) ao nosso representante em 
Roma. 

Com a confiança, que todos depositávamos no 
nobre senador, nunca exigimos que nos dissesse 
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qual o sentido de suas cartas; mas em uma occasião, 
voluntariamente, apresentou-nos elle uma dessas 
cartas, cujo contexto foi por nós considerado como não 
conveniente. 

Ora, já vê o nobre senador que o nosso ministro 
em Roma, recebendo essas communicações, essas 
cartas, essa espécie de instrucções, ou o que quer que 
seja, do nobre senador, podia, na boa fé de que S. Ex. 
não escreveria sem o accôrdo do ministério, dar 
passos que comprometessem, como na realidade 
comprometteriam, se não pedíssemos ao nobre 
senador que supprimisse certo período... 

O SR. CUNHA FIGUEIREDO: – Se V. Ex. dá 
licença, direi algumas palavras sobre o facto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Quando V. Ex. fallar, por sua conta o 
póde fazer; agora não dou licença... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Como citou o 
facto, a carta... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Estou citando o facto, mas não estou 
dizendo o sentido em que a carta foi escripta... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu queria 
mostrar que não era inconveniente... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Na opinião do gabinete não era 
conveniente, e daqui nasceu... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Acho que a carta era 
conveniente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Os senhores podem assim julgar... 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Carecemos vel-a. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Mas daqui nasceu a estranheza de que o 
nobre senador deu mostras, quando, no seu discurso, 
accrescentou estas palavras: «Até certo tempo nunca 
appareceram estas dúvidas...» 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – V. Ex. 
permitta que lhe peça que não entremos nisto, para 
não me obrigar a fallar outra vez. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – E por que não ha de fallar? 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Falle de tudo. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Serei então 

provocado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Em que o provoco? 
Dahi talvez nascesse à espécie de opposição 

ou contrariedade, que soffreu o nobre senador, isto é, 
de não tratar deste negócio senão com o accôrdo do 
gabinete... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Se eu nada 
fazia que não dissesse ao gabinete!... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Menos as 
cartas anteriores. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Não, senhor. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Isto também serve para demonstrar a 
proposição contida no meu discurso, que mereceu o 
reparo do nobre senador, de que não podia elle dirigir-
se ao ministro acreditado junto á côrte de Roma sem 
ser por meio da repartição competente. Os ministros, 
com effeito, a não ser o dos estrangeiros, não podem, 
expedir instrucções, nem entabolar negociações, ou 
conferências com os agentes diplomáticos, salvo 
poderes especiaes para isso devidamente conferidos; 
nem nesta matéria podem os representantes do Brasil 
no estrangeiro proceder senão de conformidade com 
as instrucções, que receberem do seu chefe 
immediato, que é o ministro de estrangeiros. 

Isto não importa dizer, Sr. presidente, que o 
ministro da agricultura, por exemplo, não possa fazer 
encommendas aos nossos agentes de objectos 
pertencentes á sua repartição... 

O SR. ZACARIAS: – Ou encommendar-se o 
Independência. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – ...como em relação ao Independência, 
acto do ministério da marinha; que o ministro do 
Império não possa mandar pedir informações relativas 
á sua pasta, que tenham por fim satisfazer a uma 
necessidade pública. Mas, tudo quanto é negocio de 
governo a governo, os princípios e a prática 
recommendam. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não ha dúvida. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – ...e é de reconhecida vantagem e 
utilidade, só se faça pelo canal competente, que é o 
ministro de estrangeiros. 

O SR. F. OCTAVIANO: – O mais é anarchia. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é 

elementar. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – E é por isso que sinto constrangimento 
em repetil-o. 

Mas contestam-se esses princípios, chegando-
se a comparar a sua observância, ou applicação a um 
porco a cevar-se. 

Portanto, deixando de parte examinar se as 
conversações, que teve o nobre senador com o 
internúncio apostólico, foram ou não convenientes, e 
eu estou persuadido que foram, acho que não é 
prudente nem de bom conselho que se envolva nestes 
negócios um ministro, que não é o principal 
responsável pelos resultados de qualquer negociação: 

(Ha um aparte.) 
Não houve negociações ainda. Já que fallo 

nisto, é mister que explique um ponto do discurso do 
meu collega do Império, que foi notado pelo nobre 
senador, que hoje fallou. Tendo dito o meu honrado 
collega que o internúncio apostólico achava-se munido 
de poderes especiaes para tratar da matéria, 
desempenhando ao mesmo tempo uma missão 
ordinária, perguntou o nobre senador: «Se é uma 
missão ordinária, como tem poderes especiaes?» 

Esta objecção, senhores, perante os princípios 
de direito das gentes e da diplomacia não tem valor. 
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A missão póde ser ordinária, sem que por isso 

fique o ministro, della encarregado, inhibido de tratar 
de qualquer ponto especial. Os próprios ministros 
denominados plenipotenciários e enviados 
extraordinários, em geral, são exclusivamente 
incumbidos de desempenhar uma missão ordinária, 
isto é, manter e cultivar as relações de boa intelligencia 
e amizade entre os dous paizes, tratar dos negócios 
occurrentes, que não dependam de poderes especiaes 
para ser resolvidos etc. Desde que, porém, surge um 
negócio qualquer, que tenha de traduzir-se em 
obrigação recíproca, então fazem-se precisos poderes 
especiaes para entrar em ajustes sobre elle. 

Assim é que o encarregado de negócios, ou um 
consuI póde, em certas occasiões, ter plenos poderes; 
é assim que, para a troca de ratificações, se dão 
plenos poderes; é assim que um plenipotenciário, para 
negociar qualquer convenção, tem poderes especiaes. 

Portanto, é evidente, que S. Revma. o Sr. 
internúncio apostólico, sendo enviado extraordinário, 
poderia não ter poderes especiaes. 

Mas perguntou-se: viu esses poderes? Não vi, 
nem procurei vel-os. Desde que elle disse que estava 
autorizado para tratar da questão, e quem se diz 
autorizado diz que tem poderes, devia acreditar que 
com effeito elle os tinha. Dahi não se segue, porém, 
que houvesse uma missão especial, uma enviatura, 
para tratar de qualquer negócio extraordinário e só 
deste – como é de praxe –. 

Creio, pois, que o meu collega enunciou-se 
convenientemente e só póde ser mal entendido por 
quem não presta attenção aos termos de que se serve 
a diplomacia. 

Não sei, Sr. presidente, se me falla algum ponto 
essencial em que tocasse o nobre senador, a não ser 
um ou outro, que, como disse a princípio, mais ou 
menos se refere á minha pessoa. Desses não farei 
cabedal. Desagradam-me semelhantes questões e só 
quando vêm sob certo aspecto as aceito, e então 
aceito-as, seja qual for a conseqüência. 

Não quero mais que o nobre senador, que 
andou catando minhas expressões, repita que rebellei-
me contra elle; não quero também excitar sua 
compaixão e muito menos trazer ao Senado factos, 
que sensibilisem ainda mais a S. Ex., que se queixou 
de ter gasto sua vida no ministério, acreditando até 
sahir morto delle, quando eu, pelo contrário, acho que 
o nobre senador, depois que entrou para o ministério, 
melhorou muito dos seus incommodos. 

O SR. SILVEIRA LOBO: – Como se deu 
também com V. Ex., que tem remoçado. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Todos elles. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 

Fazenda): – Em todo caso, eu nunca quereria, e Deus 
me livre disso, que o nobre senador morresse por 
causa desse serviço. Entretanto, dou testemunho ao 
Senado de que o nobre senador reluctou para entrar 
no ministério, e só aceitou uma pasta, mais em 
consideração á amizade que nos ligava, do que a outro 
qualquer motivo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Isso são arrufos de 
momento. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Admitto que pudéssemos divergir na 
marcha da administração, mas não era motivo para 
rompermos a nossa amizade. Não tive intento algum 
de sacrificar o nobre senador, e póde ser que eu 
errasse, mas não me é permittido antepôr ao interesse 
público minhas relações particulares. Sinto muito o que 
aconteceu; não estou, porém, arrependido do que fiz. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
quem queira a palavra... 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador já 

fallou uma vez. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Eu pedi a palavra 

pela ordem uma vez para requerer o adiamento da 
discussão até que estivesse presente o nobre autor do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – O adiamento não podia 
ser proposto senão por quem tivesse a palavra sobre a 
matéria. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Bem; então fallarei 
sobre a matéria em qualquer outra occasião. 

O Sr. Cunha e Figueiredo requer a retirada do 
seu requerimento. 

O Senado concede a retirada. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
FORÇA NAVAL 

 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo com as emendas approvadas em 2ª 
discussão, fixando a força naval para o anno financeiro 
de 1877 – 1878. 

Não havendo quem pedisse a palavra, votou-se 
e foi adoptada com as emendas para ser remettida á 
outra câmara, indo antes á commissão de redacção. 

 
PRORROGATIVA DO ORÇAMENTO 
 
Prosseguiu a 2ª discussão da proposição n.115 

do corrente anno, mandando vigorar no 1º semestre de 
1877 – 1878 a lei n. 2,670 de 20 de Outubro de 1875, 
no art. 1º. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, eu 
me havia inscripto para fallar sobre esta resolução; 
entretanto, se o Senado quer votar, desistirei da 
palavra. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Ha outros que querem 
fallar. Se o nobre senador desiste da palavra, eu 
fallarei. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Nesse caso usarei 
da palavra. 

Sr. presidente, o honrado senador pela 
província da Bahia, que encetou hontem o debate, 
declarou 
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que, como prova de sua consideração para com o 
governo, deixaria passar a resolução sem larga 
discussão. 

Ora, desde que a opposição facilita a passagem 
de uma resolução desta natureza, entendia eu ser de 
meu rigoroso dever não occupar a attenção do Senado 
sem primeiramente consultal-o se queria de 
preferência votar. Uma vez, porém, que o Senado 
entende que esta discussão deve progredir, occupar-
me-hei della, aceitando, como base de algumas 
observações que tenho de fazer, o discurso proferido 
pelo illustre senador a quem me referi. 

O nobre senador reconhece que ainda nenhum 
governo pôde satisfazer completamente o preceito 
constitucional relativamente aos orçamentos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nenhum, não; 
os da regência cumpriram; a doença é da maioridade 
para cá. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Bem, posso ter-me 
enganado pela maneira por que o nobre senador pela 
Bahia se enunciou, ou antes foi S. Ex. que se 
enganou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A doença 
começou com a maioridade. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Segundo S. Ex, 
hoje é a maioria da outra câmara quem crêa 
embaraços ao governo: o mal não vem da opposição, 
mas da maioria, o que S. Ex. attribue á indisciplina. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou em 
desaccordo com o Sr. Zacarias neste ponto: acho que 
ha disciplina de mais. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Não sei o que 
entende o nobre senador por indisciplina. Serão 
algumas opiniões divergentes, que por ventura se 
teem manifestado na outra câmara? Não creio que 
dahi tenham vindo embaraços ao governo para a 
organização do orçamento, nem mesmo para a 
marcha regular da administração. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Na câmara não tem 
havido indisciplina; tem havido falta de governo. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Se a indisciplina, a 
que allude o nobre senador pela Bahia, está na 
divergência de opiniões, notam se estas divergências 
também no seio da opposição. Citarei alguns 
exemplos. 

Fallando na outra câmara, o honrado senador 
ministro da fazenda, disse S. Ex. 

«O systema da administração pública differe do 
da administração da família. Nesta trata-se em 
primeiro lugar de saber da receita; na administração 
pública procura-se conhecer antes o que é necessário 
despender. Se a despeza é urgente, necessária, 
indispensável, torna-se forçoso carregar com o ônus 
do imposto. Se é desnecessária, então a receita póde 
ser diminuída ou applicada a outros destinos. 

Um illustre deputado pela província de Minas 
Geraes, o Sr. Cesario Alvim, disse, em aparte, que o 
princípio é eminentemente falso. Isto obrigou o 
honrado ministro a declarar que insistia em dizer que o 
princípio é eminentemente verdadeiro. 

Dias depois, um parlamentar notável pelo 
conhecimento que tem da táctica das assembléas 
legislativas, 

o Sr. Martinho Campos, censurava o nobre ministro da 
fazenda, por essa mesma opinião. 

Disse aquelle illustre deputado o seguinte: 
«A theoria financeira do nobre ministro, Sr. 

presidente, nós bem ouvimos, é a do pródigo. S. Ex. 
calcula primeiro a despeza; esta faz-se e quanto aos 
meios de pagal-a, isso depois se verá. (Risadas.) 

Foi o princípio que S. Ex., com assombro geral 
da câmara, aqui formulou da tribuna. 

S. Ex. nos disse: «Nós calculamos primeiro a 
despeza e depois ver-se-hão os meios de occorrer-
lhe.» 

Se isto é um bom princípio, e é possível, é 
sómente para os ricos. O rico gasta o que quer, porque 
sabe o que tem na gaveta para fazer face aos 
dispêndios que faz. Elle é senhor do que é seu; mas o 
rico que assim procede, não é rico muito tempo. 
(Apoiados.) 

 
S. Ex. fez bem em escolher o orçamento feito 

ha três annos; elle é largo. Preferido aquelle 
orçamento, como á S. Ex. é indifferente a receita, S. 
Ex. póde-se contentar com a resolução que está em 
discussão; mas a câmara não póde aceitar as 
doutrinas financeiras de S. Ex.» 

Portanto, o Sr. Martinho Campos acompanhou o 
seu correligionário, deputado pela província de Minas, 
não aceitando, como verdadeiro, o princípio que o 
honrado ministro da fazenda havia estabelecido. 

Divergente desta opinião de seus illustres 
correligionários sustentada na outra câmara, o nobre 
senador pela Bahia, quando fallou hontem sobre a 
prorrogativa, sustentou o princípio do honrado ministro 
da fazenda, como verdadeiro. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. Acho que é. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Se a indisciplina da 

maioria está na discordância de dous ou três de seus 
membros sobre um ou outro dos princípios 
sustentados pelo gabinete, o mal não é só da maioria, 
a divergência também reina na opposição, o que muito 
mais é de causar reparo. 

Ainda outro exemplo. 
Entende o honrado ministro da fazenda, que se 

deve amortizar a dívida de preferência a amortizar o 
papel moeda. Com esta opinião concorda um dos 
chefes da opposição liberal da câmara, o Sr. Dantas; 
mas della discorda o nobre senador pela Bahia. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. Discordo. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Portanto, S. Ex. 

não póde alludir á indisciplina da maioria, quando a 
opposição também não lhe obedece. 

S. Ex. considerou que a actual maioria da 
câmara crea embaraços ao governo; mas donde 
procedem elles; como o póde asseverar o nobre o 
senador? 

Outra questão aventou o nobre senador, 
referindo-se ao que na câmara dos deputados disse o 
Sr. conselheiro Henriques, quando defendeu da tribuna 
esta resolução prorrogativa. S. Ex. enxergou, no 
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que disse aquelle illustre deputado, uma theoria 
perigosa, e recordou, por essa occasião, que taes 
theorias, havia 11 annos, tinham sido combatidas no 
Senado, quando apresentadas pelo ministro da 
fazenda o Sr. Carrão. 

Sr. presidente, eu entendo que ha grande 
differença entre a theoria sustentada no Senado pelo 
Sr. Carrão, ministro da fazenda em 1866, e o que disse 
o Sr. Henriques na outra câmara quando se discutia a 
resolução, que agora nos occupa. 

O Sr. Carrão entendia que o governo, segundo 
a nossa constituição e direito público, não necessita, 
para cobrar impostos, que estes sejam votados 
annualmente, e baseava-se especialmente na 
disposição do art. 171 da constituição: «Todas as 
contribuições directas, á excepção daquellas que 
tiverem applicação ao juro e á amortização da dívida 
pública, serão annualmente estabelecidas pela 
assembléa geral, mas continuarão até que se publique 
a sua derrogação.» 

A theoria daquelle ministro provocou protesto 
solemne tanto dos liberaes como dos conservadores e 
deu logar a uma discussão luminosa, em que tomaram 
parte o nobre senador pela Bahia, os Srs. Pimenta 
Bueno, Souza Franco e Visconde de Itaborahy, ambos 
de saudosa, memória e outros oradores, e ficou bem 
patente que na constituição não havia disposição 
alguma, que autorizasse o governo para cobrar os 
impostos sem autorização da assembléa geral 
legislativa: 

O Visconde de Itaborahy, por occasião dessa 
discussão, depois de estabelecer a devida distincção 
entre contribuições directas e indirectas, e de 
descriminar as contribuições directas chamadas de 
repartição, das contribuições directas que os francezes 
chamam de quotité, lembrou que, quando foi 
proclamada a nossa constituição, não havia 
contribuições directas de repartição, como ainda hoje 
não ha, entre nós. O nobre senador pela Bahia 
acompanhou, se não me engano, a opinião do 
Visconde de Itaborahy, tanto que, fallando aqui sobre a 
matéria, disse: «Não desenterre-se mais semelhante 
questão; está morta.» 

Mas o Sr. conselheiro Henriques não sustentou 
a opinião do Sr. Carrão; o que disse foi que esta 
resolução estava de perfeito accordo com a opinião 
dos nossos mais notáveis estadistas, os quaes, como 
ministros de fazenda, teem referendado 21 
prorrogações do orçamento, estando de perfeita 
conformidade com o pensamento das câmaras 
legislativas, no longo período de 44 annos; que, por 
conseguinte, parecia-lhe que a resolução nada tinha 
que se pudesse dizer menos conforme com a 
constituição do Império; e então accrescentou aquelle 
illustre deputado pela Parahyba (Lendo): 

Tratando das attribuições do poder legislativo, 
ella diz o seguinte no art. 15, § 16: «fixar annualmente 
as despezas públicas e repartir a contribuição directa.» 
Não determina, porém, a maneira por que deve ser 
feita annualmente, ou todos os annos, a fixação das 
despezas públicas, e nem a repartição da contribuição 
directa, e não o fazendo, deixa-o ao prudente arbítrio 
do poder legislativo. 

Póde, pois, este deliberar sobre a fixação das 

despezas públicas e distribuição da contribuição 
directa, como em sua sabedoria parecer mais acertado 
ás circumstancias e condições do paiz, ou mandando 
vigorar em todo ou em parte do exercício seguinte, o 
orçamento do exercício passado ou vigente, quando 
de nenhuma alteração possa elle carecer, ou 
decretando essa alteração na resolução prorrogativa; 
ou por actos distinctos, decretando a despeza e a 
receita; e tanto, Sr. presidente, a nossa constituição 
prescinde de um orçamento annual da contribuição 
directa, que no art. 171 dispõe que todas as 
contribuições directas, á excepção daquellas que 
forem applicadas aos juros e amortização da dívida 
pública, serão annualmente estabelecidas pela 
assembléa geral, mas continuarão até que se publique 
a sua derrogação ou sejam substituídas por outras. 

«Logo, Sr. presidente, a constituição prescinde 
do orçamento, ao menos por algum tempo do anno, 
das contribuições directas, quer sejam, quer não, 
applicadas á amortização da dívida pública; e a 
constituição é o nosso código fundamental e não 
erramos, obedecendo-a.» 

O Sr. conselheiro Henriques, portanto, não 
sancciona o princípio do Sr. Carrão. O que elle diz é 
que a prorrogação, medida extraordinária aconselhada 
pelas necessidades, não é inconstitucional. 

Creio, Sr. presidente, que a leitura do que se 
tem escripto a respeito do budget francez e do budget 
inglez despertou esta e outras interpretações da nossa 
constituição em relação aos orçamentos e tem 
derramado alguma confusão a respeito dos 
orçamentos ordinários, orçamentos extraordinários, 
etc. 

A França lembrou-se da descriminação de um 
orçamento ordinário e de um orçamento extraordinário, 
como meio, talvez, de poder realizar economias, que, 
em verdade, não realizou. Esta idéia, apregoada pelo 
Sr. Fould e então acceita, já foi abandonada, visto que 
no orçamento de 1872 não se trata dessa 
discriminação. 

Paizes ha em que se entendeu que devia haver 
um orçamento normal e um orçamento extraordinário. 
O orçamento normal entendia-se que, uma vez votado, 
continuavam em vigor até ser revogado, fixando-se 
então a receita e despeza do orçamento extraordinário, 
afastando-se desta arte da co-participação do corpo 
legislativo. Disso me consta ter havido exemplo na 
Dinamarca, quando se tentou uma constituição 
commum, estabelecendo-se a separação entre o 
orçamento normal e o orçamento extraordinário, 
devendo este ser votado de dous em dous annos, o 
qual sempre importou no total das despezas. 

Creio que isso não é mais do que uma imitação 
infeliz do que se pratica na Inglaterra com o 
consolidated fond. Na Inglaterra, há serviços, que, 
independente mesmo de uma votação, são realisados 
pelo consolidated fond; são compromissos que a 
nação acceita, que continuam e para os quaes se 
marcam rendas especiaes, por exemplo, a dotação do 
soberano, o juro da divida etc. O governo occorre a 
estas despezas sem ter necessidade do 
consentimento do corpo representativo. Mas, segundo 
o orçamento de 1857, sobre uma receita de £ 
70,000,000, 

 



376                                                             Annaes do Senado 
 

não excederam de £ 2,000,000 as despezas que se 
fizeram, se exceptuarmos o juro da dívida. Taes são as 
despezas, que o governo inglez póde fazer sem que 
sejam votadas annualmente. 

O Sr. F. Octaviano dá um aparte. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O orçamento normal 

é cerceação muito importante das attribuições do 
parlamento e por isso tem sido regeitado, embora 
alguns entendam que é muito lógico que as despezas, 
que não se podem deixar de realisar, façam parte de 
um orçamento permanente. 

E não se confunda esse orçamento normal com 
os orçamento ordinários e os extraordinários, porque o 
orçamento ordinário e o extraordinário não despensam 
votação do parlamento... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – ...e entretanto a 

França já abandonou essa descriminação. Em 1872, 
como disse, já não se fez o orçamento ordinário e 
extraordinário, porque vio-se que não era por ahi que se 
haviam de realizar economias. 

Não duvido que o legislador constituinte, entre 
nós, se lembrasse de estabelecer, como em Inglaterra, 
o consolidated fond para fazer frente ás despesas que, 
uma vez decretadas, consideram-se verdadeiro 
compromisso, como a dotação imperial, o serviço da 
dívida, e por este motivo determinasse o que se acha 
disposto no art. 171, isto é, que as contribuições 
directas á excepção daquelles que tiveram applicação 
ao juro e amortisação da dívida pública, serão 
annualmente estabelecidas pela assembléa geral, mas 
continuarão até que se publique a sua revogação. 
Nesta disposição do art. 171, eu vejo o gérmen para 
estabelecer-se entre nós o que se pratica na Inglaterra; 
mas o que não enxergo é que essa disposição autorise 
a subtrahir-se do parlamento a attribuição de votar os 
impostos e de fazer os orçamentos, attribuição 
importantíssima a que não podemos renunciar. 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Creio, pois, ter 

demonstrado que não se póde confundir a opinião 
emittida na outra câmara pelo illutre deputado pela 
Parahyba, com a opinião que foi sustentada aqui no 
Senado pelo ministro da fazenda de 1866. 

Sr. presidente, estranhou o nobre senador pela 
Bahia que o honrado ministro da marinha dissesse que 
o centro de gravidade se achava no Senado e não na 
câmara dos deputados. A este respeito, S. Ex. abundou 
em considerações sobre a nossa vida parlamentar, que 
mereceu-lhe detido exame, e em que não posso entrar 
por não me parecer, que tenham cabimento neste 
debate, que é restricto. 

Depois passou a outros assumptos, concluindo 
S. Ex. o seu discurso impugnando a proposta do 
honrado ministro da fazenda, relativamente á 
amortização da dívida, que o actual ministro prefere a 
amortização do papel moeda. Eu, Sr. presidente, sinto 
não poder acompanhar, ainda que de longe, esta 
discussão de tanto alcance para o paiz e de tanta 
actualidade. Não participo, neste caso, das theorias 

absolutas; se o nosso meio circulante não fosse papel-
moeda, mas moeda metálica, eu entenderia, como o 
nobre senador pela Bahia, que, desde que houvesse 
superabundância, convinha amortizal-o; mas desde que 
o meio circulante compõe-se de papel-moeda, e que é 
quase indispensável o que existe para as nossas 
transacções será conveniente antes amortizar a dívida, 
por isso que é grande o capital immobilisado e que 
póde ir fecundar as nossas indústrias, e sobretudo a 
nossa agricultura. 

As circumstancias do nosso paiz divergem, 
portanto, das de outros paizes; na França ou na 
Inglaterra, se tivesse havido necessidade de uma 
emissão de papel moeda por causa de uma guerra ou 
por qualquer outro motivo, acredito que cessada a 
causa, que havia dado logar á emissão, fosse 
conveniente que o governo tratasse de amortizar o 
papel moeda; mas entre nós, que estamos em condição 
muito diversa, onde o papel é que está em circulação, 
como retiral-o sem que há falta de meio circulante? Não 
o podemos retirar 

O SR. ZACARIAS: – Foi também por causa da 
guerra que se fez emissão. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Mas a guerra não 
nos obrigou só a emissão de papel moeda; tivemos de 
contrahir também grandes empréstimos, tanto internos 
como externos; e os empréstimos internos teem, como 
S. Ex. sabe, o inconveniente de immobilisar capitães 
que são retirados da circulação e que deixam de 
fecundar a agricultura e as outras indústrias do paiz. 

(Ha um aparte). 
Em conclusão, digo que a experiência, a prática 

e o conhecimento dos negócios públicos é 
provavelmente que aconselham o governo antes a 
amortização da dívida do que a amortização do papel 
moeda. 

Sr. presidente, fiz mal em tomar hoje a palavra, 
porque não podia occupar a tribuna durante uma hora 
pelo estado de minha saúde e, assim, ponho termo a 
estas considerações, pedindo desculpa aos oradores, 
que se acham inscriptos com a palavra, por não ter 
esgotado a hora, embora já muito adiantada. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Se meu honrado 
amigo, que acaba de fallar, tem direito, como um dos 
ornamentos do Senado, a escolher a hora para 
apresentar suas considerações, o mesmo não me 
succede; e, por conseqüência, aceito com prazer esta 
última hora para conversar um pouco sobre o 
assumpto, que nos preoccupa a attenção. 

E’ evidente que a opposição do Senado não 
protella este debate; e, se aproveito esta última hora, é 
porque hoje não se poderá votar. 

O illustrado senador pela província da Bahia, que 
com tanto brilhantismo occupa quase todos os dias a 
attenção do Senado, já enunciou um pensamento, que 
é commum á toda opposição liberal desta câmara. 
Deixamos de oppor-nos á passagem desta medida, não 
porque não tenhamos justo motivo para fazer-lhe 
opposição, mas porque nas circumstancias 
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especiaes, em que o governo se deixou collocar, não 
podemos acompanhal-o no seu erro e consentir na 
arrecadação dos impostos sem uma lei que a autorize. 

Não há necessidade de repetir mais que a 
opinião liberal, bem como, creio eu, todo o Senado, não 
admitte que no Brasil se arrecadem os impostos sem lei 
expressa do parlamento, sem lei annua do orçamento. 

Peço, porém licença ao distincto senador pela 
Bahia para dizer que elle foi benévolo de mais com o 
governo, quando attenuou a falta, por este commettida, 
de ainda neste mez de sessão não apresentar ao 
Senado um orçamento normal. Se há anno, em que, no 
meu humilde modo de entender, o governo se não póde 
justificar dessa falta, é este. 

O governo devia recordar-se de que não, por 
culpa nossa, nem da nação, mas por culpa sua, 
estivemos sem representação nacional durante um 
anno inteiro; e também de que quanto mais se dilata 
uma situação tanto maior é sua responsabilidade e 
mais necessita ella ir entrando nas boas praticas 
antigas do systema representativo, porque não se póde 
queixar de perturbação no seu programma, na sua 
marcha, nem de falta de confiança do poder, que entre 
nós mais perturba a marcha dos partidos. 

Em que occupou o ministro quatro mezes de 
sessão na câmara dos Srs. deputados? Qual o projecto 
de lei que o Senado já recebeu? Qual a reforma 
indicada pelas necessidades públicas e a que os 
honrados ministros houvessem attendido? 

E há alguma attenuante para seu procedimento? 
Dirá meu nobre amigo ministro da fazenda: 
«Tem havido alguma manifestação de opposição 

da parte do próprio partido do governo.» 
Sr. presidente, se o ministro lutasse, como lutou 

o honrado senador pela Bahia e como lutou o honrado 
Sr. Visconde do Rio Branco com uma opposição formal 
no seio do seu próprio partido, eu acharia para elle uma 
attenuante; mas as condições do ministério actual não 
são as mesmas em que se acharam o honrado senador 
pela Bahia e o Sr. Visconde do Rio Branco; não; o 
ministério actual tem vivido em calmaria, tem 
abandonado as discussões da câmara dos Srs. 
deputados, nada faz, nada propõe. 

Por conseguinte, não há nada que attenue o 
facto de havemos chegados ao segundo período 
legislativo e não termos a lei de orçamento para a 
discussão do Senado. 

Outr’ora, Sr. presidente, os distinctos senadores, 
que formam a phalange directora do partido 
conservador, sempre se erguiam aqui para nos 
condemnarem, a nós os liberaes da câmara, quando 
lhes mandávamos o orçamento tarde. Não era quando 
deixávamos de mandal-o, era quando vinha um pouco 
tarde. Entretanto, hoje nem orçamento se nos manda! 
Esquecem-se os honrados senadores das tradições 
gloriosas de seu tempo, desse tempo de que tanto se 
ufanam, em que eram os fiscaes do procedimento da 
câmara. 

Desta vez não são os fiscaes; são, pelo 
contrário, os réos principaes do máo procedimento do 
parlamento. 

E, Sr. presidente, tenho sempre pendor para 
achar os defeitos da nossa fórma de governo, pelo 
modo por que é exercida no Brasil, mais nos ministérios 
do que na câmara dos deputados. Sabemos que o 
systema representativo nos paizes, onde elle tem dado 
grandes fructos, exige que sejam os ministros os 
principaes directores das câmaras, para que não se 
attribua ás capacidades somenos aquillo que se deve 
attribuir ás capacidades principaes. Devemos suppor 
que o gabinete é composto dos principaes oradores, de 
homens distinctos das duas câmaras e que, por 
conseguinte, devem ter força sufficiente para dirigir seu 
partido. A censura, portanto, em que póde incorrer a 
câmara dos Srs. deputados, deve ser levada á conta de 
seus directores, que são os ministros, sobretudo os 
ministros deputados, a quem cumpre zelar o crédito da 
câmara onde teem assento e onde devem ser 
considerados chefes, porque, Sr. presidente, não devo 
suppor que o honrado Duque de Caxias e meu distincto 
amigo o Sr. ministro da fazenda procurassem naquella 
câmara para ministros os deputados, que alli não 
tivessem a influência necessária para obter da câmara 
os meios de bem governar o paiz. 

Eis aqui, Sr. presidente, a distincção única que 
faço entre a minha opinião e a opinião do honrado 
senador pela Bahia: S. Ex. quiz ser benévolo de mais 
com o gabinete; e por isso não admira que o nobre 
ministro da fazenda começasse seu discurso, como 
declararam as folhas, dizendo que estava prompto a 
subscrever quasi todas as opiniões emittidas pelo nobre 
senador pela Bahia. 

Mas nisto mesmo vi um grande triumpho de meu 
illustre amigo sobre S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, 
porque, há dous dias, estamos a attribuir culpa a quem 
só a tem em segundo logar, quando a theoria, de que 
se accusa ao Sr. Carrão e ao Sr. deputado pela 
Parahyba, foi sustentada no parlamento pelo honrado 
ministro da fazenda em 1853. Eu pertencia á câmara; 
ouvi S. Ex. enunciar-se nesse sentido. 

E’ verdade que estamos em tempo de ebulição, 
não tínhamos idéas assentadas. Quero crer que o 
nobre ministro repudiou essa theoria e com razão. 

Portanto, um grande triumpho agora se obteve 
ou, pelo contrário, acredito em boa fé que a questão foi 
então tratada de leve. 

Recorda-se o honrado senador pelo Maranhão, 
meu collega naquella sessão (o Sr. Mendes de 
Almeida), que houve um projecto sobre imposto de 
mineração que, por esquecimento, não entraram no 
orçamento. Alguns deputados diziam que esses 
impostos deveriam continuar, embora não estivessem 
comprehendidos no orçamento. Sobre isto moveu-se 
discussão, e o nobre ministro da fazenda, então 
ornamento daquella casa como hoje é desta, sustentou 
contra outro honrado senador pela sua província, 
também ornamento daquella e desta casa, e do qual 
todos nós temos saudades, o Sr. Ferraz, a theoria que 
depois o Sr. Carrão aceitou, sem reparar que devia 
fazel-o a benefício de inventario, porque de adversários 
nada se aceita sem muito cuidado. 

O nobre ministro não apresentou essa opinião 
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como fructo de um estudo profundo; allegava-se 
necessidade de se entender desse modo à constituição; 
mas, digo, no parlamento por vezes essa 
excentricidade de opinião tem apparecido; não foi só o 
Sr. ministro de 1866 quem a sustentou... 

O SR. ZACARIAS: – Apparece de 10 em 10 
annos. 

O SR. F. OCTAVIANO: – ...já em 1853 tinha sido 
sustentada essa theoria, quando quem a sustentava 
devia recordar-se, de que nossa primeira lei do 
orçamento, a de 1828, teve logo cuidado de dizer: 
«Ficam em vigor pelo anno de 1829 os impostos 
actuaes ou que existirem, até que se faça nova lei.» 
Não disse: «Ficam em pé todos os impostos até que se 
faça outra lei» mas – pelo anno de 1829 – até que se 
faça nova lei. 

Eu, Sr. presidente, não tinha intenção de neste 
debate dizer grande cousa; só queria fazer um pedido 
ao meu honrado amigo pela província da Bahia, que 
hontem o abriu, com a proficiência com que sempre 
falla; e é que, embora tivesse dito que as 
circumstancias teem obrigado diversos ministérios de 
ambos os partidos a adoptarem este expediente da 
prorrogação do orçamento, fizesse commigo votos 
muito fortes, para que não tenhamos mais de usar 
deste meio, para que nossos governos aproveitem os 
primeiros mezes de sessão, afim de que tenhamos 
orçamento. E’ preciso que o parlamento abandone este 
modo de sempre se suffragar, dizendo: «Já se fez, já 
fizemos.» E’ preciso acabarmos com isto. 

A prorrogação do orçamento tem sido, e é hoje, 
uma necessidade; mas devemos confessar que esta 
necessidade é muito triste. Todos nós reconhecemos, 
os próprios Srs. ministros teem reconhecido que este 
procedimento é máo. Por que não havemos todos nós 
de fazer esforços para pôr um cravo neste abuso? Por 
que o honrado ministro da fazenda em um anno em que 
sentia que as indústrias do paiz e o crédito do Estado 
precisavam de maior attenção dos homens públicos, 
não foi mais tenaz, mais enérgico na câmara dos Srs. 
deputados, ou não obrigou os leaders daquella câmara, 
seus collegas, a fazerem com que a attenção da 
maioria recahisse sobre este assumpto e não sobre 
assumpto de nenhuma importância, assumpto 
especulativo... 

O SR. ZACARIAS: – Alargamento de ruas. 
O SR. F. OCTAVIANO: – ...sobre cousas que 

não nos interessam no momento actual? 
O que nos interessa, no momento actual, é evitar 

que o povo brasileiro pague mais impostos, como está 
ameaçado de pagar; e isto não há de ser evitado por 
meio de discussões philosophicas e históricas; há de 
ser pelo exame de nossos recursos. 

O honrado senador pelo Maranhão cumpriu um 
dever de correligionário, defendendo um deputado, cuja 
opinião o nobre senador pela Bahia combateu. 

Nós não temos o direito de censurar aqui os 
deputados; mas suas opiniões publicadas pelos jornaes 
podem ser combatidas nesta casa, como as de 
qualquer escriptor ou orador do paiz. 

Não entrarei nesta questão, mesmo porque esse 
Sr. deputado, não obstante ser um importante 

funccionario, não tem sido por seu partido elevado á 
posição de leader e, portanto, sua opinião não póde ter 
tal influência que mereça um debate especial. Além de 
que o nobre senador tratou desse assumpto 
incidentemente e não para fazer delle um ponto capital. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Como theoria 
perigosa. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Todavia, permitta o 
nobre senador que nessas expressões que S. Ex. leu 
eu encontre também o mesmo perigo que encontrou o 
meu nobre collega. E’ bom que nestas matérias não 
procuremos filigranas, nem franjas: vamos sempre pelo 
caminho radical do nobre senador por Goyaz. 

Quero a constituição entendida à praticada pelo 
modo por que o tem sido, desde que nós temos 
systema representativo; não quero nada mais, nem 
nada menos; contento-me com isto. 

Se os nossos maiores, tão illustrados como os 
nobres senadores e mais illustrados do que eu, nas 
épocas próximas da interpretação constitucional, não 
firmaram esse princípio, não seremos nós que o vamos 
firmar. O que elles praticaram é que é a verdade do 
systema. 

Elles entenderam, como entendeu o nobre 
senador, e como felizmente o teem reconhecido todos 
os partidos na tribuna do Senado, que neste paiz não 
há autoridade nenhuma para cobrar um imposto, nem 
para decretar uma despeza senão o parlamento 
(Apoiados). 

Temos visto o executivo arrogar essa faculdade, 
mas sempre debaixo da censura do parlamento, e 
reconhecendo, quando estão em opposição, que 
fizeram mal. E isto já não é pouco. Eu me contento que 
os homens políticos, quando praticam um erro batam 
depois nos peitos e mostrem penitência, ainda que seja 
quando elles estão longe do poder, porque, emfim, 
sempre nos fica o prazer de ver attendidos, em algum 
tempo, ainda quando não seja muito próximo, estes 
esforços das opposições. 

Os nobres senadores hão de ter reconhecido, em 
suas consciências, que, se não fossem as opposições, 
o systema representativo entre nós estaria morto. 
Debate não haveria se os liberaes o abandonassem, 
porque em geral a tendência de todos os senhores é 
para votarem sem discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E é o que devia 
ser. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Portanto, hoje o 
systema representativo no Brasil póde-se dizer que 
depende de meia dúzia de velhos, que talvez em breve 
desappareçam. VV. EExas. Terão de se dividir em dous 
partidos para crearem uma opposição fictícia, porque a 
natural tende a desapparecer. 

Fallo desse modo, porque vejo grande 
tenacidade em querer se mostrar que não existe um 
partido liberal; que tudo é unanimemente conservador, 
exceptuada meia dúzia de vozes de escolas nesta e na 
outra câmara. Já ouvi dizer-se na câmara dos Srs. 
deputados que por este motivo é que o partido liberal 
não mandou representantes; de sorte que 
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aquillo que existia, há pouco annos, que dava ao Brasil 
exércitos, leis, dotação ao príncipe, isto já não existe, 
porque o que havia era um phantasma; o que existia 
era o partido conservador, que estava ausente, e a 
nação não estava representada! 

Ora, já vêem os nobres senadores que, se 
continuarmos neste proceder recíproco, o de negarmos 
a existência de dous reaes, verdadeiros e naturaes 
partidos, como são o conservador e o liberal, não 
representamos aqui senão uma farça e uma farça bem 
custosa aos cofres públicos, aos contribuintes do paiz. 

Creio, Sr. presidente, que V. Ex. não terá de dar 
a palavra a nenhum collega. Preenchi este pouco 
tempo, para que algum orador distincto tenha occasião 
de fallar no primeiro dia de sessão. 

Apenas quis salvar meu modo de entender a 
situação e declarar que o gabinete não tem attenuante 
nenhuma para não haver apresentado ao Senado 
orçamento no devido tempo. 

Voto pela prorrogativa. 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. Presidente deu a ordem do dia para 28: 
Continuação da 2ª discussão da proposição da 

câmara dos Srs. deputados n. 70 do corrente anno, 
approvando a pensão concedida repartidamente aos 
menores Maria, João e Salustiano, Filhos do 1º 
cirurgião de commissão Dr. Augusto Cesar de Sampaio 
Vianna, e á outra. 

3ª discussão da proposição da mesma câmara n. 
63 do corrente anno, approvando a pensão concedida a 
D. Maria Antonia de Araujo Doria e outras. 

2ª dita das proposições da dita câmara e do 
mesmo anno: 

N. 61, approvando a pensão concedida 
repartidamente a D. Anna Edeltrudes de Menezes e D. 
Emilia Augusta de Menezes. 

N. 68, idem a D. Felismina Valentina de Mello e 
outras. 

N. 331 de 1875, autorizando o governo para 
jubilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira 
França, lente da faculdade de direito de S. Paulo. 

N. 89 do corrente anno, approvando a pensão 
concedida repartidamente a D. Maria Luiza de Souza 
Coutinho e outros. 

(Não excedendo do meio dia.) 
Ao meio dia ou antes. – Continuação da 2ª 

discussão da proposição da câmara dos Srs. deputados 
n. 115 do corrente anno, mandando vigorar no 1º 
semestre de 1877 – 1878 a lei n. 2,670 de 20 de 
Outubro de 1875. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

63ª SESSÃO EM 28 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Redacção. – Ordem 

do Dia. – Pensões. – Observação do Sr. Dias de 
Carvalho. – Jubilação. – Pensão. – Prorrogativa do 
orçamento. – Discurso do Sr. Correia. – Explicação do 
Sr. Barão de Cotegipe. 

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

acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, Barão 
da Laguna, Luiz Carlos, Visconde de Abaeté, Chichorro, 
Figueira de Mello, Jaguaribe, Visconde de Muritiba, 
Correia, Visconde do Rio Grande, Junqueira, Barros 
Barreto, Barão de Camargos, Vieira da Silva, Barão de 
Cotegipe, Fausto de Aguiar, João Alfredo, Jobim, 
Paranaguá, Zacarias, Godoy, Marquez de S. Vicente, 
Leitão da Cunha e Diogo Velho. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs.: 

Diniz, Barão de Maroim, Barão de Pirapama, 
Firmino, Paula Pessoa, Visconde do Rio Branco, 
Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Antão, Ribeiro da 
Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, Cunha Figueiredo, 
Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, Visconde do 
Bom Retiro, Visconde de Caravellas, Visconde de 
Nitherohy, Teixeira Junior e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs.: Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suassuna. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio de 26 do corrente mez, do 1º secretario 

da câmara dos Srs. deputados, remettendo a seguinte 
 

PROPOSIÇÃO 
 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º E’ o governo autorizado para conceder ao 

desembargador da relação da Côrte José Tavares 
Bastos um anno de licença, com ordenado por inteiro, 
para tratar de sua saúde onde lhe convier. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da câmara dos deputados, em 26 de Maio 
de 1877. – Paulinho José Soares de Souza, presidente. 
– José Luiz de Almeida Nogueira, 1º secretario. – 
Francisco Ignácio de Carvalho Rezende, 2º secretario. 

A’ commissão de pensões e ordenados. 
Outro de 18 do mesmo mez, da presidência da 

província da Bahia, remettendo, em additamento ao de 
22 de Março de corrente anno, dous exemplares dos 
documentos annexos ao relatório com que abriu a 
assembléa legislativa da dita província. – Ao archivo. 
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Carta, datada de hoje, do Sr. senador Diniz, 

participando não poder comparecer ás sessões por 
achar-se incommodado. – Inteirado. 

Tendo comparecido mais os Srs. Sinimbú, F. 
Octaviano, Mendes de Almeida, Uchôa Cavalcanti, 
Duque de Caxias, Conde de Baependy e Nunes 
Gonçalves, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Foi lido, apoiado e mandou-se imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos o projecto offerecido na 
sessão de 25 do corrente pelo Sr. senador Almeida e 
Albuquerque, autorizando o governo a auxiliar as 
companhias anonymas agrícolas que se organizarem. 

A requerimento do seu autor foi remettido ás 
commissões de commercio, agricultura, indústria e 
artes e de fazenda. 

Foi lida, posta em discussão a approvada para 
ser remettida á outra câmara a seguinte 

 
REDACÇÃO 

 
Emendas approvadas pelo Senado á proposta 

do poder executivo, fixando a força naval para o anno 
financeiro de 1877 a 1878, convertida em projecto de lei 
pela câmara dos deputados, e ás emendas á ella feitas 
pela mesma câmara. 

Ao § 2º do art. 1º e emenda substitua-se: 
Em circumstancias ordinárias de 2,500 praças de 

pret dos corpos de imperiaes marinheiros, e do 
batalhão naval embarcadas, e de 6,000 praças desses 
corpos, e de marinhagem em circumstancias 
extraordinárias. 

Ao $ 3º do art. 1º e emenda substitua-se; 
Das praças dos corpos de imperiaes marinheiros 

e do batalhão naval, que não estiverem embarcadas, 
ficando os primeiros reduzidos a 3,104 praças, sendo 
104 do de Matto Grosso, que formarão apenas uma 
companhia, e o último a 750 praças. As companhias de 
aprendizes marinheiros ficam reduzidas a 2,000 praças. 

O art. 2º seja substituído pelo seguinte: 
Art. 2º Para preencher a força decretada, 

proceder-se-ha na forma da lei de 26 de Setembro de 
1874, ficando o governo autorizado a conceder o 
prêmio de 400$ aos voluntários, e 500$ aos engajados; 
e em circumstancias extraordinárias a contratar 
marinheiros nacionaes e estrangeiros. 

Art. 3º (additivo). Suprima-se. 
Paço do Senado em 28 de Maio de 1877. – 

Marquez de S. Vicente. – F. Octaviano. – Visconde do 
Rio Grande. 

 
ORDEM DO DIA 

 
PENSÕES 

 
Prosseguiu a 3ª discussão da proposição da 

câmara dos Srs. deputados n. 70 do corrente anno, 
approvando a pensão concedida repartidamente aos 
menores Maria, João e Salustiano, filhos do 1º cirurgião 
de commissão Dr. Augusto Cesar de Sampaio Vianna e 
á outra. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente 
quando entrou em 3ª discussão este projecto, pede o 
adiamento delle, não porque tencionasse fazer 
opposição á mercê concedida ás duas primeiras 
pessoas, de quem se trata na resolução, mas porque 
me occorreu uma dúvida a respeito da terceira 
agraciada. 

O nobre presidente do Senado, pondo em 
discussão esta matéria, notou e chamou a minha 
attenção para os documentos relativos á terceira 
agraciada. 

Estando já adiantada a hora e não se achando 
presente nenhum dos membros da commissão, a quem 
eu pudesse pedir algumas informações, e entendendo 
que não se devia encerrar a 3ª discussão desse 
projecto, sem que ficasse bem líquida a questão a 
respeito da qual nos tinha occorrido a dúvida, eu recorri 
ao único expediente, que me restava, – o de pedir o 
adiamento; e, como na 3ª discussão o adiamento 
impede a votação da matéria, ficou encerrado; e na 
sessão seguinte o Senado approvou-o. 

Hoje, que a matéria volta á discussão, cumpre-
me, Sr. presidente, dar ao Senado a razão que justifica 
o pedido de adiamento. 

Os documentos relativos á última agraciada, 
continham: – o requerimento pedindo a pensão em 
nome da viúva, mãe do official que havia desapparecido 
na campanha do Paraguay, e a sua habilitação para o 
gozo do montepio; entretanto que a pensão apparecia 
concedida a uma filha legitimada desse official. Não 
havia quem nos désse explicações a este respeito. 

A viúva, mãe do official, tinha feito a sua 
justificação perante o thesouro tinha-se habilitado, 
estava no gozo do montepio; entretanto que não 
constava que a filha do official estivesse no mesmo 
caso. Se a pensão fosse concedida á viúva e á filha, 
não havia a menor dúvida a este respeito; mas, 
entretanto, apparecia a pensão somente concedida á 
filha. 

Podia ter havido algum engano, porque não é a 
primeira vez que teem passado no corpo legislativo 
pensões concedidas a pessoas com o nome trocado, e 
podia, neste caso, a pensão, em vez de ser concedida 
a uma pessoa, ter sido lavrada com o nome de outra. 

Não estando presente, como já disse, na última 
hora da sessão nenhum dos membros da commissão, a 
quem pedisse informações a este respeito, entendi que 
não devia deixar passar um negócio desta ordem sem 
examinar a demonstração de seus fundamentos. 

Como o Senado approvou o adiamento, tive de 
examinar estes documentos, e então verifiquei o 
seguinte: Que de facto a viúva, mãe do official, 
habilitou-se e obteve o montepio. Posteriormente, ella 
requereu a pensão, allegando a circumstancia de ser 
quem mantinha a filha legitimada do finado official. Esta 
não participava do montepio, porque não, tinha se 
habilitado convenientemente; por conseguinte estava 
privada de uma das vantagens que a lei de 1827 
concede ás filhas e mães dos officiaes do exército, ou 
quando elles 
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se impossibilitam, ou quando succumbem depois de 
prestarem serviços relevantes em campanha. 

O governo, creio, reparou esta falta, concedendo 
a pensão á filha, entretanto que a mãe goza do 
montepio. 

Ficam, pois, assim equilibradas as duas 
pensionistas e recompensados os serviços do official, 
que, tendo assistido a uma das campanhas, de cujo 
nome não me recordo, desappareceu, sem que jamais 
fosse visto; por conseqüência é considerado como 
tendo morrido. 

Portanto, me parece que a pensão está no caso 
de ser approvada, e eu, tendo interrompido a 
approvação por causa desta dúvida, que o Senado me 
fará a justiça de reconhecer que algum fundamento 
tinha, não podia deixar passar sem alguma explicação o 
acto que tinha praticado, para que não parecesse que 
eu tinha simplesmente pedido o adiamento para impedir 
que a proposição fosse votada. Hoje declaro: voto por 
ella, porque entendo que está no caso de ser 
approvada. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – Muito bem. 
Encerrada a discussão, votou-se e foi approvada 

para ser dirigida á sancção imperial. 
Seguiu-se igualmente em 3ª discussão e foi sem 

debate approvada para ser dirigida á sancção imperial a 
proposição da mesma câmara n. 63 do corrente anno, 
approvando a pensão concedida a D. Maria Antonia de 
Araujo Doria e outras. 

Entraram successivamente em 2ª discussão e 
foram approvadas para passar a 3ª as proposições da 
mesma câmara e do mesmo anno: 

 
PENSÕES 

 
N. 61, approvando a pensão concedida 

repartidamente a D. Anna Edeltrudes de Menezes e D. 
Emilia Augusta de Menezes. 

N. 68, idem a D. Felismina Valentina de Mello e 
outras. 

 
JUBILAÇÃO 

 
N. 331 de 1875, autorizando o governo para 

jubilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira 
França, lente da faculdade de direito de S. Paulo. 

 
PENSÃO 

 
N. 89 do corrente anno, approvando a pensão 

concedida repartidamente a D. Maria Luiza de Souza 
Coutinho e outros. 

 
PRORROGATIVA DO ORÇAMENTO 

 
Prosseguiu a 2ª discussão do art. 1º da 

proposição da câmara dos Srs. deputados n. 115 da 
mesma câmara do corrente anno, mandando vigorar no 
1º semestre de 1877 – 1878 a lei n. 2,670 de 20 de 
Outubro de 1875. 

O SR. CORREIA: – As declarações feitas pelos 
honrados membros da opposição, que teem tomado 
parte nesta discussão, levam-me a crer que a resolução 
será votada unanimemente no Senado. Pareceria, 

portanto, que não devia eu retardar a sua passagem, e 
effectivamente assim praticaria, se de tomar a palavra 
resultasse qualquer difficuldade para a expedição das 
ordens fiscaes necessárias, afim de que, no próximo 
exercício, se procedesse em todas as províncias do 
Império com a precisa regularidade. 

Mas, não havendo este inconveniente e tendo-se 
suscitado graves questões a propósito do assumpto 
que nos occupa, entendi que não era sem conveniência 
o tomar em consideração esses pontos de doutrina, 
seguindo o que nos disse o nobre senador pela 
província do Rio de Janeiro, o Sr. Octaviano, quando na 
última sessão tratou desta matéria, isto é, que devemos 
procurar firmar os bons princípios, na esperança de 
que, mais cedo ou mais tarde, elles hão de ser aceitos 
na prática. 

Suscitou-se a questão de saber se as resoluções 
prorrogativas da lei do orçamento anterior são ou não 
constitucionaes. 

Não posso responder a este quesito sem fazer 
uma distincção. A resolução prorrogativa da lei do 
orçamento ou póde comprehender simplesmente uma 
parte do exercício futuro, ou póde estender-se por todo 
elle. Neste segundo caso, reputo inconstitucional a 
resolução prorrogativa; mas não a considero assim, 
quando, por circumstancias urgentes e imperiosas, a 
resolução se propõe a acautelar o facto de não se 
cobrarem impostos nem se fazerem despezas sem lei 
anterior que o autorize. 

Disse eu que a resolução prorrogativa do 
orçamento, quando tem de ser observada durante o 
exercício inteiro, é inconstitucional; e vou dar as razões 
por que assim penso. 

Pode-se-ia talvez, como o fez na sessão de 16 
de Maio de 1866 o honrado e distincto senador pela 
província de S. Paulo, que senta-se a meu lado, o Sr. 
Marquez de S. Vicente, qualificar este facto de 
escândalo; mas, em todo caso, vejo, na resolução que 
prorroga a lei do orçamento para um exercício inteiro, 
uma violação do preceito do art. 15 § 10 da 
constituição, quando manda fixar annualmente as 
despezas públicas. A palavra fixar que o legislador 
constituinte empregou bem mostra que se trata de uma 
minuciosa analyse e não de uma synthese grandiosa, 
como aquella que a resolução prorrogativa do 
orçamento encerra, quando, em poucas palavras, 
determina que se proceda á arrecadação dos impostos 
e á realização das despezas por todo tempo em que 
deve vigorar a lei do orçamento regular. 

Quando, porém, circumstancias que não 
poderam ser removidas collocam o poder legislativo na 
necessidade de prorrogar por algum tempo a lei do 
orçamento anterior, afim de que no princípio do 
exercício que se approxima haja fundamento legal para 
a percepção dos impostos e realização das despezas 
públicas, então o facto não tem o mesmo caracter; 
então trata-se de prover de remédio a uma 
necessidade, diante da qual o poder legislativo se 
curva, embora não com o contentamento que resulta 
quando se cumpre fiel e exactamente um dever. 

Ainda assim o honrado senador pela Bahia, que 
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encetou esta discussão, considerou que esse facto, 
embora com tal restricção, é um vício do systema 
parlamentar, e o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
secundando esta idéa, entendeu também que devia 
excitar o poder legislativo a procurar cumprir sempre o 
dever de votar a lei do orçamento, como a constituição 
deseja. 

Não posso ter, Sr. presidente, desejo diverso. 
Quizera também que pudéssemos em todas as sessões 
votar a lei ordinária e regular do orçamento; mas, se 
uma difficuldade, sentida por todos os governos e por 
todos os partidos, não tem permittido que este dever se 
cumpra invariavelmente, deve procurar-se a causa de 
que o facto provém, para, tanto quanto for possível ao 
legislador, preparar-se o terreno de forma que o facto, 
que no passado se tem dado e que temos em presença 
actualmente, seja o menos possível repetido no futuro. 

Qual será esta causa? Deveremos attribuil-a 
simplesmente á pouca duração das sessões 
legislativas? Ou haverá, no próprio processo da 
discussão nas câmaras, embaraços, que tolhem o 
poder legislativo de satisfazer em todas as sessões o 
dever constitucional de votar a lei do orçamento? 

Parece, Sr. presidente, que o modo por que 
discutimos esta importante lei concorre para que não 
possamos desempenhar, como devemos, a obrigação 
constitucional a que me tenho referido. Este assumpto 
tem preoccupado a attenção tanto da câmara dos 
deputados como do Senado, e folgo neste momento de 
lembrar que o meu honrado amigo, senador pela Bahia, 
o Sr. Junqueira, quando com assento na câmara dos 
deputados em 1871, apresentou um projecto de lei com 
o louvável intuito de fazer com que o orçamento não 
constituísse um todo, comprehendendo não só as 
despezas de todos os ministérios como a receita e as 
disposições geraes, mas que fosse dividido de modo 
que, emquanto uma parte dessa lei estivesse ainda em 
discussão na câmara dos deputados, outra parte 
estivesse sendo discutida no Senado. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ o único meio de 
discutir-se sempre o orçamento. 

O SR. CORREIA: – Qual é o systema presente? 
E’ dar a commissão da câmara dos deputados seu 
parecer, primeiro sobre a parte das despezas que 
correm pelo ministério do Império. Entra em discussão 
esta matéria, vota-se, e fica parado todo o trabalho das 
câmaras a respeito dessa parte do orçamento da 
despeza, emquanto a câmara dos deputados não vota 
todos os artigos relativos á despeza dos seis restantes 
ministérios e não tem tratado dos artigos additivos, da 
receita e de cada um dos artigos das disposições 
geraes. 

Só depois deste longo processo, que nunca 
consome pouco tempo das sessões, é que, entrando 
em 3ª discussão a proposição convertida em projecto 
de lei, se póde de novo vir a tratar da parte relativa á 
despeza do ministério do Império. E só depois de assim 
discutida e votada a lei em 3ª discussão, é que vem ella 
ao Senado formando um só projecto. 

O exame dos Annaes parlamentares mostra que 
é 

no fim da sessão que póde a lei do orçamento ter 
entrada nesta casa; de sorte que fica pouco tempo ao 
Senado para fazer o exame de cada um dos artigos do 
orçamento. Este inconveniente se removeria se acaso 
os differentes artigos relativos á despeza dos sete 
ministérios viessem para o Senado, cada um delles por 
sua vez, logo depois de votados separadamente na 
câmara em 3ª discussão. 

Haverá para isso algum embaraço 
constitucional? Haverá algum artigo da constituição 
prohibindo que, por exemplo, os artigos relativos á 
despeza pública constituam uma lei, e os artigos 
relativos á receita e ás disposições geraes constituam 
outra? Não descubro. 

Este systema já seria um melhoramento... 
O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: – E’ o 

systema inglez. 
O SR. CORREIA: – ...e o honrado senador pela 

província de S. Paulo acaba de preconizal-o, dizendo 
que é o systema inglez. 

Mas, Sr. presidente, este systema podia ainda 
ser aperfeiçoado se cada artigo da despeza relativa a 
um ministério constituísse lei especial. 

Então não seria preciso esperar nem sequer que 
a câmara dos deputados tivesse votado toda à parte da 
lei do orçamento, que comprehende a despeza pública, 
para que a resolução pudesse vir ao Senado. 

O exemplo desta sessão, confirmando o das 
anteriores, mostra que ha já alguns dias votou-se na 
câmara o artigo relativo á despeza do ministério do 
Império. Entretanto não se póde mais tratar delle até 
que todos os outros artigos da lei sejam votados em 2ª 
discussão; o que não poderá ter logar, senão muito 
depois de começar a futura sessão legislativa. Eis-ahi 
perdido tempo, que podia ser aproveitado, entrando o 
Senado na apreciação pausada da importante parte das 
despezas públicas que correm pelo ministério do 
Império. 

O art. 172 da constituição manda que o ministro 
da fazenda apresente na câmara dos deputados 
annualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço 
geral da receita e despeza do thesouro nacional do 
anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de 
todas as despezas públicas do anno futuro e da 
importância de todas as contribuições e rendas 
públicas. 

Esta determinação da constituição indica o modo 
por que o ministro da fazenda deve proceder na 
apresentação do orçamento; é um trabalho que deve 
ser feito no intervallo das sessões legislativas e 
apresentado á câmara dos deputados logo que esta se 
reúna. E, para que não haja dúvida acerca da 
importância que o legislador constituinte liga a esta lei, 
diz expressamente que será o orçamento apresentado 
logo que a câmara dos deputados estiver reunida. 

Se esta determinação obriga o governo a 
apresentar o orçamento nos primeiros dias de sessão, 
também está mostrando que o poder legislativo deve 
occupar-se logo com essa lei; e, portanto, tomar todas 
as providências a seu alcance para que o orçamento 
seja votado o mais depressa possível. 
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A constituição, porém, não determina que o 

poder legislativo vote englobadamente o orçamento 
que for apresentado pelo ministro da fazenda. O 
ministro, para apresentar o orçamento, deve reunir 
todos os elementos que facilitem os exames do 
parlamento; mas o parlamento por sua parte deve 
também proceder de maneira que não se retarde a 
promulgação da lei, adoptando o processo de 
discussão que mais concorrer para esse resultado, o 
qual mais facilmente se conseguirá enviando a câmara 
dos deputados ao Senado à parte que sem 
inconveniente puder ser destacada da proposta do 
ministro da fazenda, como por lei for determinado. 

A decretação da despeza póde, pelo menos, ser 
feita em acto separado daquelle em que se tratar da 
receita. Se cada artigo de despeza construir uma lei 
pela qual se deva reger o ministro respectivo, o 
processo simplifica-se. Então, quando não se possa 
em uma sessão votar tudo quando se refira ao 
orçamento, votar-se-ha ao menos uma parte; ficará o 
resto do trabalho para o começo da futura sessão. 
Vindo da câmara dos deputados o artigo concernente 
á despeza do ministro do Império, com os additivos 
correspondentes, o Senado discute-o ao mesmo 
tempo que a câmara dos deputados estiver discutindo 
o orçamento da despeza do ministério da justiça ou de 
estrangeiros. 

O SR. JUNQUEIRA: – Principalmente na 
discussão nenhum inconveniente ha. 

O SR. CORREIA: – Se o Senado approva a lei, 
póde logo ser promulgada; se, porém, a emenda, volta 
á câmara dos deputados; e em todo caso o artigo que 
se refere á despeza do ministério do Império póde ficar 
regularmente decidido. Desta arte o processo será 
mais accommodado á verdade do systema 
representativo e ao exame e fiscalização das câmaras. 

O systema actual da discussão nas câmaras 
tem grandes inconvenientes práticos. Ordinariamente o 
Senado princípio das sessões não tem matéria 
importante com que se occupe, salvo se alguma das 
leis annuas deixou de ser votada na sessão anterior. 

Nos últimos dias da sessão, porém, o trabalho 
principal vem a pesar sobre o Senado, ao passo que a 
câmara dos deputados fica se occupando com 
assumptos de menor interesse. 

Eis, Sr. presidente, o que devemos ter na maior 
attenção, quando procuramos os meios de impedir que 
se reproduza o facto que a opposição e a maioria 
lastimam. Eu não posso deixar de lastimar que em 
cada sessão a lei regular de orçamento não seja 
votada. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado. Bom é que 
todos os partidos cheguem a esse accôrdo. 

O SR. CORREIA: – Meu espírito vacillou no 
modo de considerar a resolução prorrogativa. 
Reconheci, porém, que ella tem sido uma necessidade 
do parlamento brasileiro e vi com satisfação que o 
facto não é só próprio deste paiz; que também se ha 
dado na Inglaterra, considerada como nação mestra do 
systema representativo. Em Portugal o 

mesmo facto occorreu em 1861, mas prorrogou-se a 
lei do orçamento com a precisa restricção, primeiro até 
30 de Julho e depois até 20 de Agosto. 

No que estamos de accôrdo, opposição e 
maioria, é em que não devemos aceitar resolução 
prorrogativa da lei do orçamento senão como medida 
excepcional exigida por circumstancias imperiosas. 
(Apoiados.) Dadas essas circumstancias, por meio 
della cobram-se os impostos e fazem-se as despezas 
públicas legalmente. Como se pretendeu que, sem 
disposição legislativa, se póde legalmente arrecadar 
impostos, desejo oppôr-me a esta doutrina, embora 
fosse victoriosamente combatida pelos honrados 
membros que fallaram antes de mim, e que permittirão 
que os acompanhe para dar as razões em que me 
fundo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Gostamos muito. 
O SR. CORREIA: – Senhores, uma só 

observação póde dizer-se que põe termo á questão. 
Não se tem pretendido que, nos termos da 

constituição, se possa fazer despeza pública sem lei 
que a autorize, sem estar annualmente fixada. 

Assim sendo, como pretender que se póde 
arrecadar impostos, a que não é possível dar outro 
destino legal senão o de ficarem encerrados nos cofres 
do thesouro? 

Que sistema seria o do legislador constituinte, 
pelo qual não tivesse o poder executivo a faculdade 
legal de effectuar nenhuma despeza pública, e tivesse 
entretanto a de arrecadar impostos? 

Em que paiz iria buscar exemplo para 
semelhante determinação? 

Mas se não se tem pretendido que, dentro da 
constituição, póde o executivo realizar despezas 
públicas sem lei anterior que as autorize, vejamos que 
valor constitucional tem a pretenção de que se podem 
arrecadar impostos sem lei anterior que os decrete. 

Busca-se para isso fundamento no art. 171 da 
constituição. Esse artigo diz: 

Todas as contribuições directas, á excepção 
daquellas que estiverem applicadas aos juros e 
amortização da dívida pública, serão annualmente 
estabelecidas pela assembléa geral, mas continuarão 
até que se publique a sua derrogação ou sejam 
substituídas por outras. 

E’ um artigo que trata exclusivamente das 
contribuições directas; e, adoptando providência 
especial quanto ás que se applicarem aos juros e 
amortização da dívida pública, dispõe terminantemente 
que mesmo as contribuições directas sejam 
annualmente estabelecidas pela assembléa geral. 
Essa obrigação deve ser cumprida; e, nesse exame, 
podem até as contribuições directas ser derrogadas. O 
princípio estabelecido é o da decretação annual; e é 
isso o que importa. 

O art. 171 prende-se ao art. 15§ 10 da 
constituição, no qual se declara que é attribuição da 
assembléa geral fixar annualmente as despezas 
públicas é repartir a contribuição directa. 

Para bem comprehender o pensamento 
encerrado nas palavras – repartir a contribuição directa 
– devemos procurar as fontes desta disposição 
constitucional. 
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Resulta do artigo que é ao poder legislativo que 

cabe regular a contribuição directa, e que esta deve ser 
repartida. 

No projecto da constituinte brasileira, eis o que 
se dispunha acerca deste ponto: 

«Art. 42. Compete á assembléa geral fixar 
annualmente as despezas públicas e as contribuições, 
e determinar sua natureza, quantidade e maneira de 
cobrança. 

§ Repartir a contribuição directa, havendo-a, 
entre as diversas comarcas do Império.» 

As idéas estão claramente expostas: competiria 
á assembléa geral fixar annualmente tanto as despezas 
públicas como as contribuições, repartindo a 
contribuição directa, se houvesse, entre as diversas 
comarcas do Império. 

A origem dessa disposição parece que é a 
constituição dos Estados Unidos. 

Segundo essa constituição as contribuições 
também são de duas ordens: directas e indirectas. As 
directas são repartidas pelos differentes Estados da 
União conforme a sua população. Quanto ás indirectas 
o systema é outro; o princípio estabelecido é que serão 
as mesmas em todos os Estados. 

Não é já o princípio da repartição; é o princípio 
da uniformidade. 

As disposições são estas: 
Constituição dos Estados Unidos, art. 1º, secção 

2ª n. 3: As contribuições directas serão repartidas entre 
os diversos Estados, que poderão fazer parte da União, 
conforme o número respectivo de seus habitantes, 
número que será determinado ajuntando ao número 
total das pessoas livres três quintos de todas as outras 
pessoas. 

Secção 8ª, n. 1. O congresso tem o poder de 
fazer arrecadar contribuições directas, direitos e 
impostos, porém os direitos e impostos serão os 
mesmos em todos os Estados Unidos. 

A explicação destas disposições o Senado a 
encontra no illustre commentador daquella constituição, 
Story. 

Diz elle: 
«A regra da uniformidade tem por fim impedir 

que nas disposições sobre objectos relativos aos 
interesses communs dos Estados sejam uns tratados 
mais favoravelmente que outros.» 

«A cláusula da repartição das contribuições 
directas tem por fim garantir os Estados do Sul contra o 
estabelecimento de toda imposição desproporcionada, 
e nivelar quanto possível as desigualdades da 
contribuição. Os Estados do Sul teem numerosa 
população escrava; e, por conseguinte, a contribuição 
por cabeça, regulada pelo princípio da uniformidade, os 
sobrecarregaria com excessivo rigor. Foi esta a razão 
por que se adoptou uma regra, que, pelo que respeita á 
contribuição por cabeça (poll taxes), libertou de toda 
contribuição dous quintos da população escrava, 
conseguindo-se deste modo equilibrar os encargos que 
devem pesar sobre a população branca.» 

Para se observarem estas regras, de natureza 
diversa, era preciso firmar o que se devia entender 

por contribuição directa, e assim se fez, não conforme 
os princípios de economia política, mas conforme á 
mente do legislador constitucional. 

O illustre commentador diz: 
«Duvidou-se se, segundo a constituição, deviam 

ser collocadas entre as contribuições directas outras 
que não as estabelecidas sobre as pessoas ou sobre as 
terras.» 

«Decidio-se que as contribuições que não 
podiam ser repartidas de conformidade com a 
constituição eram indirectas.» 

O que constitue o caracter de contribuição é a 
possibilidade de ser ella repartida, segundo as regras 
estabelecidas acerca da população dos Estados. 

O legislador constituinte brasileiro servio-se 
também das expressões – repartir a contribuição directa 
–, empregadas na constituição dos Estados Unidos, e 
alli entendidas no sentido que os commentadores 
explicam. 

As contribuições directas que em França se 
chamam de quotité, essas devemos entender que não 
são aquellas a que se refere a nossa constituição. As 
contribuições directas de repartição nós ainda não as 
possuímos. 

Ora, se as contribuições directas a que a 
constituição faz referência no art. 171 ainda não 
existem no Brasil, como por força desse artigo se quer 
sustentar que os impostos podem ser 
constitucionalmente cobrados, ainda que tenha 
expirado o prazo de duração da última lei que os 
decretar? 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Senhores, ainda quando a 

constituição não tivesse expressamente declarado que 
as despezas públicas serão fixadas annualmente pelo 
poder legislativo, bastaria a attribuição, que é da 
essência deste, a de fazer as leis, para que devesse 
ficar estabelecido o princípio de que as despezas, como 
os impostos, devem ser annualmente decretados. Seria 
essa a primeira lei que se devia fazer. 

Mas o legislador fundamental não se contentou 
com a probabilidade de que assim se procederia; deu 
ao princípio outra força, elevando á categoria de 
disposição constitucional a de serem fixadas 
annualmente as despezas públicas. 

Sabia que o systema constitucional 
representativo estaria profundamente alterado, se 
acaso se pudessem fazer despezas sem lei, se se 
pudessem arrecadar impostos sem a prévia decretação 
delles pelos representantes da nação, e por tempo 
curto. 

Por isso encontra-se na constituição o § 10 do 
art. 15. 

A matéria de que tenho tratado é de tanto 
alcance para o systema constitucional representativo, é 
de tão grande importância constitucional que eu julgo 
que o Senado me escusará de ter-me com ella 
occupado com o desenvolvimento que entendi 
necessário. Estamos no primeiro século da nossa 
existência política; os princípios que neste tempo se 
firmarem, os precedentes que se estabelecerem, as 
doutrinas que se sustentarem teem de ser longamente 
invocadas no futuro. 

O esforço que se empregar a bem do verdadeiro 
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systema constitucional deve ser devidamente 
apreciado. 

Os vícios que presentemente se introduzirem 
nesse systema podem ser funestamente explorados 
nos tempos que hão de vir; assim como as sãs 
doutrinas produzirão seus benéficos fructos. 

Eu presumo haver sustentado a doutrina mais 
conveniente para a felicidade de minha pátria; ao 
menos é animado por essa convicção que fallo. 

Tendo tomado em consideração os principaes 
pontos dos discursos proferidos na presente discussão 
pelos honrados membros da opposição, poderia pôr 
termo ás minhas observações, se não julgasse também 
dever acompanhar o honrado senador pela província da 
Bahia, o Sr. Zacarias, nas reflexões que fez acerca da 
amortização da nossa dívida interna fundada. E’ um 
dever de cortezia para com S. Ex., que tão benévolo 
tem sido para commigo na tribuna. 

O nobre senador estabeleceu uma questão de 
preferência; disse: “Entre o resgate do papel-moeda, 
determinado por duas leis do orçamento, referendadas 
pelo illustre cidadão, cuja perda todos sempre sentimos, 
o Visconde de Itaborahy, e a amortização da dívida 
interna fundada não há que hesitar; deve-se optar pelo 
resgate do papel moeda. Para assim concluir S. Ex. 
institui exame entre os effeitos damnosos do papel-
moeda e os effeitos prejudiciaes da dívida pública 
interna fundada.” 

Senhores, se a questão devesse ser posta nos 
rigorosos termos em que o nobre senador a collocou; 
se tratando-se do resgate do papel-moeda, se devesse 
necessariamente abandonar a amortização das 
apólices da dívida pública interna, então não poderiam 
prescindir do estudo comparativo a que o nobre 
senador se entregou. 

Mas o nobre senador há de permittir-me dizer-lhe 
que essas questões são diversas, que uma idéia não 
está substancialmente ligada á outra. Póde-se ao 
mesmo tempo tratar do resgate do papel-moeda e da 
amortização das apólices da dívida pública. 

O nobre senador pela Bahia referio-se ao tópico 
do relatório da fazenda, no qual o nobre ministro indica 
um meio para principiar-se a amortização das apólices 
da dívida pública. Mas o mesmo reparo que tomei a 
liberdade de fazer acerca da questão de preferência 
que o nobre senador pela Bahia aventou, faço a 
respeito do tópico do relatório do honrado ministro, 
quando ligou a questão da amortização das apólices da 
dívida pública interna ao facto da retirada da circulação 
de notas do Banco do Brasil. 

São idéas, a meu ver, inteiramente distinctas. 
O que não deve deixar de fazer a respeito das 

notas do Banco do Brasil retiradas da circulação é o 
que a lei determina. 

Pelos bilhetes emittidos pelo Banco do Brasil, o 
responsável é elle; retirados da circulação pela fórma 
por que está obrigado, não podem tornar a ella. 

Se é necessária a emissão de papel-moeda, 
para, a troco dessa emissão, amortizarem-se apólices 
da dívida pública interna fundada, então essa emissão 
deve ser feita pelo Estado. Retiradas às notas do 

Banco do Brasil, que servem como moeda, e emittidas 
pelo Estado outras equivalentes, responderia por ellas 
quem deve responder. 

Não há necessidade, apreciando-se a idéa da 
amortização das apólices da dívida pública interna 
fundada, de ligar esta questão com a da retirada das 
notas do Banco do Brasil. Essa retirada deve seguir o 
seu curso legal. A questão da amortização das apólices 
da dívida pública interna fundada deve ser resolvida 
pelo Estado desassombrado de toda consideração que 
se prenda á existência da emissão de notas pelo Banco 
do Brasil. 

Encarada desse modo a idéa lembrada pelo 
nobre ministro da fazenda quando á amortização das 
apólices, poder-se-há dizer que ella não é digna da 
maior atenção? 

Eu, Sr. Presidente, muito desejaria que o estado 
financeiro do paiz fosse tão próspero que permittisse a 
reducção do papel-moeda inconversível até o ponto de 
não poder delle provir perturbação no mercado 
monetário. Votaria por essa providência hoje com a 
mesma satisfação com que votei quando se tratou das 
leis a que o nobre senador alludio. 

Mas isso não me inhibe de pensar que é uma 
idéa patriótica a de dar o primeiro passo para a 
amortização das apólices da dívida pública. 

O plano indicado pelo nobre ministro da fazenda 
é não só aceitável, mas digno de não ser esquecido. 

O SR. ZACARIAS: – A idéa de S. Ex. é pagar a 
dívida fundada com papel-moeda. 

O SR. CORREIA: – Os juros (eis o mecanismo) 
das apólices que se puderem recolher não 
desapparecem do orçamento e vão annualmente 
servindo para a amortização das novas apólices. 

Essa idéa apresentou-se ao meu espírito como 
muito digna de exame. Dado o primeiro passo para a 
amortização, e retirado certo número de apólices, 
economisada a importância dos juros que se teriam de 
pagar, se ellas ainda estivessem em circulação, 
continuam a ser applicados esses juros á amortização 
de outras apólices; e assim cada anno a somma 
destinada a esse serviço cresce, sem que, entretanto, a 
verba destinada aos juros augmente. 

Se pudéssemos, Sr. Presidente, realizar essa 
idéa, praticaríamos um acto recommendavel, 
prepararíamos o caminho para reduzir em um futuro 
mais ou menos próximo a avultada somma que se 
despende com o serviço da dívida pública. 

Essa despeza improductiva para o serviço do 
Estado cresce; como que até já se vae perdendo a 
esperança de que ella possa diminuir. E’, pois louvável 
o empenho de fazer renascer essa esperança. 

Senhores, nós devemos procurar por todos os 
meios equilibrar o orçamento da receita com o da 
despeza... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – ...é este o sentimento 

unânime dos representantes da nação. Vejo com prazer 
que é este o desejo da honrada opposição do Senado, 
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e posso dizer que é também o nosso. E, se eu pudesse 
dirigir um pedido aos meus amigos, que ainda ha bem 
pouco foram meus collegas na câmara dos deputados, 
seria a de procederem com todo o vigor nas medidas 
necessárias para o equilíbrio na lei do orçamento; dir-
lhes-ia mesmo que estudassem de novo a despeza na 
parte que já foi objecto de votação... 

O SR. ZACARIAS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – ...e na 3ª discussão 

levassem mais longe o seu espírito de reducção. 
Se o déficit annunciado não fôr combatido, 

devemos recear não vel-o extincto nos exercícios 
futuros, porém, sim, accrescentado. Agora, que o 
desequilíbrio se torna patente, cumpre empregar todos 
os esforços para remove-lo, afim de que, se novos 
sacrifícios tivermos de exigir do contribuinte, elle receba 
esta medida como estrictamente indispensável. 

O déficit, com que se encerrar o exercício que 
vae começar em Julho próximo, será um novo peso 
para o exercício que principiar em Julho de 1878; e, se 
os déficits se accumularem, serão cada vez maiores os 
sacrifícios a que nos teremos de sujeitar os que 
contribuímos para as despezas públicas. 

Resumindo as minhas idéas sobre os pontos 
capitaes de que me occupei, na primeira parte do meu 
discurso, direi que entendo que, á vista das disposições 
da constituição, não se póde cobrar impostos nem fazer 
despezas públicas sem lei anterior que tal autorize; que 
se chegarmos ao extremo ponto de ser preciso, como já 
foi, cobrar impostos e fazer despezas sem lei, este facto 
deve considerar-se como anômalo, e dos que reclamam 
bill de indemnidade. 

Quanto ás resoluções prorrogativas, aceito-as 
somente como medida imposta pelas circumstancias, 
entendendo que não se acha perfeitamente cumprido o 
preceito constitucional acerca da decretação da lei do 
orçamento senão quando se fixam as despezas 
públicas e se votam com igual discriminação os meios 
com que ellas devem ser satisfeitas. 

Foi mais para juntar os meus esforços aos que 
fizeram outros honrados membros para firmar estes 
princípios, que tomei a palavra. Additei outras 
considerações porque, achando-me na tribuna, julguei 
que não seria inconveniente apresental-as. Peço 
desculpa ao Senado pelo tempo que lhe tomei (Muito 
bem, muito bem). 

Findo o debate votou-se e foi approvado o art. 1º.  
Seguiu-se a discussão do art. 2º. 
O SR. CORREIA: – Sr. presidente, pedi a 

palavra sobre o art. 2º para solicitar esclarecimentos do 
nobre ministro da fazenda. 

A presente resolução prorroga a lei de 
orçamento vigente durante o 1º semestre do exercício 
futuro. O art. 2º encerra uma disposição para um 
exercício inteiro, o actual, que deve ser declarado. E' 
uma medida excepcional que a lei consagra. 

Para que possamos votar perfeitamente á cerca 
dessa medida, relativa á verba de – exercícios findos 

– parece conveniente que a razão justificativa seja dada 
ao Senado. A este respeito pois solicito 
esclarecimentos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda): – Sr. presidente, ha um equivoco do honrado 
senador. O art. 2º não se refere ao exercício em que 
tem de ser executada a lei, mas ao exercício corrente. 

Achando-se esgotada a verba – exercícios findos 
– tornar-se necessária ainda à quantia de 200:000$ 
para essa despeza, que tem de effectuar-se no corrente 
exercício e não naquelle a que se refere a prorrogativa. 

Creio que com essa explicação tenho satisfeito 
ao honrado senador. 

Encerrada a discussão, votou-se e foi também 
approvado. 

Foi à proposição approvada para passar a 3ª 
discussão. 

A requerimento verbal do Sr. Cruz Machado, foi 
dispensado o interstício para a dita discussão. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu o seguinte para 29 do corrente: 

3ª discussão das proposições da câmara dos 
deputados do corrente anno: 

N. 71, approvando a pensão concedida a D. 
Adelaide Olympia de Moura Câmara e sua filha. 

N. 96, concedendo dispensa ao estudante 
Francisco Conegundes Vieira Dias. 

2ª dita das proposições da mesma câmara e do 
mesmo anno: 

N. 102, approvando a pensão concedida a D. 
Maria José de Cantuaria Jacques e outras. 

N. 110, idem a D. Maria Mariani Wandeley Costa 
(não excedendo do meio-dia). 

Ao meio-dia ou antes. – 3ª discussão da 
proposição da câmara dos deputados n. 115 do 
corrente anno, mandando vigorar no 1º semestre do 
exercício de 1877 – 1878 a lei n. 2,670 de 20 de 
Outubro de 1875, cuja urgência votou-se hoje. 

Levantou-se a sessão á 1 hora e 20 minutos da 
tarde. 
 

64ª SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Parecer da commissão de pensões 
e ordenados. Ordem do Dia. – Pensão. – Dispensa a 
estudantes. – Pensões. – Prorrogativa do orçamento. 
 

Às 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 33 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, Barão de Mamanguape, Chichorro, 
Visconde de Abaeté, Godoy, Luiz Carlos, Barão de 
Camargos, Correia, Barão de Cotegipe, Conde de 
Baependy, Barros Barreto, Barão da Laguna, Visconde 
de Caravellas, Ribeiro da Luz, Visconde 
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de Muritiba, Nabuco, Fausto de Aguiar, Visconde do Rio 
Grande, Jobim, Barão de Maroim, Vieira da Silva, 
Fernandes da Cunha, Duque de Caxias, Diogo Velho, 
Jaguaribe, Paranaguá, Uchoa Cavalcanti, Junqueira, 
Leitão da Cunha, Mendes de Almeida e Sinimbú. 

Compareceram depois os Srs. Cruz Machado, 
Zacarias, João Alfredo, Barão de Pirapama e Visconde 
de Nitherohy. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Firmino, Octaviano, 
Paula Pessoa, Silveira Lobo, Visconde do Rio Branco, 
Paes de Mendonça, Teixeira Junior, Figueira de Mello, 
Antão, Saraiva, Cunha e Figueiredo, Silveira da Motta, 
Marquez do Herval, Marquez de S. Vicente, Pompeu e 
Visconde do Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Visconde de Suassuna e Barão de Souza 
Queiroz. 

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 secretário leu o seguinte: 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E 
ORDENADOS 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado a proposição n. 117 de 26 do corrente mez, 
pela qual a câmara dos Srs. deputados autoriza o 
governo para conceder ao desembargador da relação 
da Côrte José Tavares Bastos um anno de licença com 
ordenado por inteiro, para tratar de sua saúde onde lhe 
convier, é de parecer que a dita proposição entre na 
ordem dos trabalhos e seja adoptada. 

Paço do Senado, em 29 de Maio de 1877. – L. A. 
Vieira da Silva. – A. Leitão da Cunha. – Antonio Pinto 
Chichorro da Gama. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

 
ORDEM DO DIA 

 
PENSÃO 

 
Entraram em 3ª discussão e foram approvadas 

para serem dirigidas á sancção imperial as proposições 
da câmara dos deputados do corrente anno. 

N. 71, approvando a pensão concedida a D. 
Adelaide Olympia de Moura Câmara e sua filha. 

 
DISPENSA A ESTUDANTE 

 
N. 96, concedendo dispensa ao estudante 

Francisco Cunegundes Vieira Dias. 
 

PENSÕES 
 
Seguiram-se successivamente em 2ª discussão 

e foram approvadas para passar á 3ª as proposições da 
mesma câmara e do mesmo anno: 

N. 102, approvando a pensão concedida a D. 
Maria José de Cantuaria Jacques e outros. 

N. 110, idem a D. Mariani Wanderley Costa. 
 

PRORROGATIVA DO ORÇAMENTO 
 
Entrou em 3ª discussão a proposição da câmara 

dos deputados n. 115, do corrente anno, mandando 
vigorar no 1º semestre do exercício de 1877 – 1878 a 
lei n. 2.670 de 20 de Outubro de 1875. 

Não havendo quem pedisse a palavra, votou-se 
e foi approvada para ser dirigida á sancção imperial. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a seguinte para 30 do corrente: 

3ª discussão das proposições da câmara dos 
deputados do corrente anno: 

N. 73, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Pinto Braga Torres, D. Maria Antonia Braga 
Torres e outras. 

N. 109, mandando reverter à parte que tocava ao 
menor Pedro Augusto Braga Torres a favor das 
agraciadas D. Maria Pinto Braga Torres e D. Maria 
Antonia Braga Torres. 

2ª dita das proposições da mesma câmara e do 
mesmo anno: 

N. 28, mandando pagar a D. Etelvina Amélia de 
Menezes a aparte que lhe cabe, conjuntamente com 
suas irmãs, do meio soldo de seu finado pae. 

N. 108, approvando a pensão concedida a D. 
Engracia Maria Petra de Barros Bruce e outra. 

N. 111, idem a D. Maria da Glória Mariani. 
1ª dita dos projectos do Senado do corrente 

anno: 
Letra D, regulando a boa execução do art. 4º do 

acto addicional e do art. 121 da lei n. 387 de 19 de 
Agosto de 1846. 

Letra G, relativo ao transporte de escravos de 
uma para outras províncias. 

Levantou-se a sessão ás 11 3/4 horas da manhã. 
 

65ª SESSÃO EM 30 DE MAIO DE 1877 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da 

commissão de instrucção pública. – Ordem do dia. – 
Pensão. – Reversão de pensão. – Discursos dos Srs. 
Dias de Carvalho e Vieira da Silva. – Meio soldo. – 
Discurso e requerimento do Sr. Junqueira. Discurso do 
Sr. Vieira da Silva. – Declaração do Sr. Barão de 
Cotegipe (Ministro da Fazenda). – Pensões. – Projecto 
– D – do Senado. – Projecto – G – do Senado. – 
Discurso e requerimento do Sr. Junqueira. – Discurso e 
requerimento do Sr. Figueira de Mello. – Observação do 
Sr. Presidente. – Discurso e requerimento do Sr. 
Silveira da Motta. – Exposição do Sr. Presidente. 

A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
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Almeida e Albuquerque, Barão de Mamanguape, Barão 
de Camargos, Barão de Cotegipe, Chichorro, Luiz 
Carlos, Correia, Godoy, Silveira Lobo, Visconde de 
Nitherohy, Visconde de Abaeté, Visconde do Rio 
Grande, Marquez de S. Vicente, Visconde de Muritiba, 
Barão de Pirapama, Barros Barreto, Junqueira, Fausto 
de Aguiar, Jaguaribe, Duque de Caxias, Jobim, Vieira 
da Silva, F. Octaviano, Cunha e Figueiredo, Zacarias, 
Paranaguá e Mendes de Almeida. 

Compareceram depois os Srs. Leitão da Cunha, 
Uchôa Cavalcanti, Sinimbú, Figueira de Mello, Barão da 
Laguna, Conde de Baependy, Nunes Gonçalves e 
Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Diniz, Barão de Maroim, Firmino, Paula Pessoa, 
Visconde do Rio Branco, Paes de Mendonça, Teixeira 
Junior, Antão, Ribeiro da Luz, Fernandes da Cunha, 
Saraiva, Nabuco, Marquez do Herval, Pompeu, 
Visconde do Bom Retiro, Visconde de Caravellas, 
Diogo Velho e João Alfredo. 

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 fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Dous officios de 28 do corrente mez do ministério 

do Império, communicando, em resposta aos do 
Senado de 14 e 26 do corrente: 1º, que Sua Alteza a 
Princeza Imperial Regente digna-se de receber hoje no 
paço da cidade á 1 hora da tarde, a deputação que tem 
de apresentar á mesma augusta senhora o decreto da 
assembléa geral, que fixa as forças de terra para o 
anno financeiro de 1877 a 1878; 2º, que a mesma 
augusta senhora digna-se igualmente receber hoje, no 
paço da cidade, á 1 hora da tarde, a deputação que tem 
de pedir a designação do dia, hora e logar do 
encerramento da presente sessão da assembléa geral, 
do dia, hora e logar da abertura da seguinte sessão, e 
do dia e hora da missa do Espírito Santo. – Ficou o 
Senado inteirado. 

Officio de 24 do corrente do presidente da 
província do Rio de Janeiro, remettendo um exemplar 
da collecção das leis e actos do governo da mesma 
província, promulgados no anno passado. – A' 
commissão de assembléas provinciaes. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO 
PÚBLICA 

 
Foi presente á commissão de instrucção pública 

a proposição n. 79 de 20 de Abril último da câmara dos 
Srs. deputados, autorizando o governo para mandar 
que sejam considerados válidos para a matrícula do 1º 
anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro os 
exames de portuguez, latim e francez feitos em 1872 
pelo estudante Oscar Sergio 

Rodrigues de Oliveira, o qual, antes do exame das 
matérias do mesmo anno, deverá mostrar-se habilitado 
em história. 

A commissão concorda que sejam considerados 
válidos os referidos exames de portuguez, latim e 
francez para a matrícula, mas não que seja matriculado 
no 1º anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
aquelle estudante, sem ter feito previamente exame de 
história, como é determinado nos estatutos respectivos. 

Semelhante concessão importa dispensa de 
preparação scientifica e não póde ser feita sem prejuízo 
da marcha regular do ensino público. 

A' vista do exposto é a commissão de parecer, 
que seja approvada a proposição até ás palavras – 
Rodrigues de Oliveira –, sendo eliminadas as que se 
seguem até o fim do artigo. 

Paço do Senado, em 29 de Maio de 1877. – 
Ribeiro da Luz. – Visconde de Caravellas. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

 
ORDEM DO DIA 

 
PENSÃO 

 
Entrou em 3ª discussão e foi approvada para ser 

dirigida á sancção imperial a proposição da câmara dos 
Srs. deputados n. 73 do corrente anno approvando a 
pensão concedida a D. Maria Pinto Braga Torres, D. 
Maria Antonia Braga Torres e outras. 

 
REVERSÃO DE PENSÃO 

 
Seguio-se em 3ª discussão a proposição da 

mesma câmara n. 109 do corrente anno, mandando 
reverter a parte que tocava ao menor Pedro Augusto 
Braga Torres a favor das agraciadas D. Maria Pinto 
Braga Torres e D. Maria Antonia Braga Torres. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, a 
proposição de que se trata dispõe que uma parte da 
pensão concedida a um dos filhos do brigadeiro Torres, 
por serviços feitos ao Estado, reverta em benefício da 
viúva desse militar e de suas filhas. Não terei dúvida de 
dar o meu voto a esta proposição pelas circumstancias 
em que se acham as agraciadas... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...de outra sorte 

talvez eu me oppuzesse á reversão. 
O facto é o seguinte: concedeu-se a pensão 

repartidamente á viúva e filhos do brigadeiro Torres. 
Antes de approvada pelo poder legislativo a pensão 
concedida pelo governo, falleceu um menor. O governo 
entendeu que devia fazer reverter a parte deste menor 
ás outras agraciadas. Como este facto se deu antes 
que o menor fallecido tivesse entrado no gozo da 
pensão, e como no momento de dar-se approvação ao 
acto do governo o facto que se verifica é o da existência 
somente destas pessoas da 
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família, que foi agraciada pelo governo, não terei dúvida 
de dar o meu voto a favor da proposição... 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...embora 

entenda que não convém estender o benefício da 
reversão áquelles que sobrevivem aos que já gozaram 
da pensão. (Apoiados.) Mas, como o facto é que o 
aggraciado no primeiro decreto não chegou a perceber 
a pensão, e que, se tivesse morrido antes de ser ella 
concedida, sem dúvida seria distribuída pelas outras 
agraciadas... 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não entro nesta 

questão. 
Senhores, se nós formos a apurar esta questão, 

teremos muito que dizer, e eu não quero hoje ser muito 
zeloso em favor do thesouro... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Não, senhor; V. Ex. 
está plantando uma boa doutrina. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...e em prejuízo 
destes beneficiados, quando a respeito de tantos outros 
não se tem feito questão. Eu não me occupo agora 
desta matéria, quando vejo que centenares de pensões 
idênticas a esta teem passado aqui sem a menor 
observação. O que digo é que o governo julgou 
conveniente dar uma pensão de 600$ á família do 
brigadeiro Torres, que falleceu em conseqüência de 
serviços prestados ao Estado, e fez reverter uma parte 
que coubera ao filho fallecido a favor da viúva e das 
filhas existentes, em conseqüência deste facto e antes 
que o corpo legislativo tivesse approvado a pensão. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Vem agora à 

proposição para ser approvada pelo poder legislativo 
com o decreto de reversão, em benefício da viúva e das 
filhas existentes do official, da parte que tinha sido 
distribuída ao menor fallecido. Acho isto de justiça, 
porque, se o menor já não existisse ao tempo da 
primeira concessão, a mercê teria desde logo 
comprehendido os então existentes. 

Levantei-me para fazer esta observação, não 
tanto pelo que cabe dizer nesta occasião e é muito 
pouco, principalmente dando eu voto a favor da 
resolução, mas afim de chamar a attenção do Senado 
para o inconveniente de se perpetuarem as pensões 
(Apoiados.) A esta tendência é que eu julgo que 
devemos oppormo-nos para que se não estabeleça o 
precedente de passarem as pensões a outros da família 
depois de as haverem gozado os fallecidos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado. 
O SR. CRUZ MACHADO: – Esta é que é a boa 

doutrina. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eis o que me 

levou a tomar alguns momentos do Senado. 
Voto a favor da pensão pela razão que acabei de 

dar. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, o 

nobre 1º secretario não fez mais do que abundar 

nas idéas da commissão, visto que trata-se apenas de 
fazer reverter a parte da pensão que coube ao filho do 
brigadeiro Torres, o qual ainda não tinha entrado no 
gozo della. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – O nobre 1º 

secretario não fez mais do que justificar a commissão e 
prevenir, talvez, que, em certos casos, não se deve 
consentir na perpetuidade das pensões; mas agora não 
se verifica a hypothese de perpetuidade ou herança de 
pensão, porque o agraciado ainda não tinha entrado no 
gozo della. (Apoiados.) 

Em vista destas explicações do nobre 1º 
secretario, que agradeço, porque contribuíram para 
esclarecer o Senado a respeito da pensão de que se 
trata, nada tenho a accrescentar senão que, pela minha 
parte, desejarei acompanhar o nobre 1º secretario nas 
suas idéas, que são justas e muito aceitáveis. 

Findo o debate, votou-se e foi approvada para 
ser dirigida á sancção imperial. 

 
MEIO SOLDO 

 
Segui-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma câmara n. 28 do corrente anno, mandando 
pagar a D. Etelvina Amélia de Menezes a parte que lhe 
cabe, conjuntamente com suas irmãs, do meio soldo de 
seu pae. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não ouso manifestar-me 
contra o parecer da commissão e a proposição, porém 
me parece que esta matéria precisa ser bem 
examinada. Nós estamos approvando aqui todos os 
dias ás cinco, seis e oito pensões em tempo de paz, e 
acho que é preciso pôr um cravo nisto. No orçamento 
figura uma verba destinada a pensões superior a 
2,000:000$, e agora já não se contentam com as 
pensões as viúvas ou filhas dos agraciados; trata-se de 
reversão, trata-se de pensões por duas e três vidas, em 
última analyse, trata-se de herança de pensão! 

Requeiro, portanto, que se mande imprimir em 
avulso este parecer, afim de ser distribuído, ficando, no 
entanto, adiada a discussão, até que tenhamos pleno 
conhecimento da matéria. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Como se trata de 
negócios da marinha, podia-se remetter á commissão 
de marinha e guerra. 

O SR. JUNQUEIRA: – O que desejo é que seja 
impresso o parecer em avulso, distribuído nesta casa, 
ficando adiado o projecto. Neste sentido faço o meu 
requerimento. 

Vae á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que o parecer da commissão seja 

impresso em avulso e distribuído pelos Srs. senadores, 
ficando adiada a discussão deste projecto. – S. R. – 
Junqueira. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão. 
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O SR. VIEIRA DA SILVA: – O parecer da 

commissão foi impresso no jornal da casa. Não é 
prática que estes pareceres se publiquem em avulso. 
Entretanto, como o nobre senador pela Bahia deseja 
alguns esclarecimentos sobre a proposição da outra 
câmara, que agora se discute, dar-lhe-ei os seguintes: 

D. Etelvina Amélia de Menezes, viúva de um 
official do corpo de fazenda da armada, obteve, por 
fallecimento de seu marido o montepio da marinha que 
lhe competia. 

Posteriormente, morre seu pae, o capitão de mar 
e guerra João Nepomuceno de Menezes e ella 
apresentou-se, como herdeira deste official, reclamando 
a parte correspondente ao montepio que elle deixava. 
Suscitou-se a dúvida se ella podia accumular os dous 
montepios. O plano do montepio da marinha determina 
que se podem accumular dous montepios, desde que 
uma das pensões não exceda a 20$, na hypothese de 
ter o pae fallecido e a filha casado depois. 

Esta é a hypothese figurada pela lei. Mas, no 
caso verteute, da-se o inverso; a filha casou, enviuvou e 
só depois é que o pae morreu. Entendeu-se na 
repartição fiscal que era preciso interpretação do corpo 
legislativo, para que ella possa accumular os dous 
montepios. Ora, uma vez que um delles não excede a 
20$, não há questão mais simples a resolver; póde ou 
deve accumular os dous montepios a viúva do official 
da armada, filha também de official de marinha? Póde, 
uma vez que uma das pensões não excede a 20$000. 
No entanto, a hypothese da lei é o inverso da de que se 
trata, pois aqui a questão é de uma viúva que, 
percebendo já o montepio de seu marido, é depois 
chamada a herdar por parte de seu pae. A commissão 
entendeu que póde accumular os dous montepios; esta 
é senhores, a hypothese que se verifica, e de que se 
occupa o parecer. 

Parece que, não tendo a pensionista perdido o 
seu direito de herdeira não excedendo um dos 
montepios a 20$, que cabia a interpretação da lei pela 
fórma porque o fez a commissão, acompanhando o 
voto da câmara dos Srs. deputados. 

Se porém, o nobre senador entende que precisa 
mais esclarecimento, não me opponho ao seu 
requerimento, para que seja impresso o parecer em 
avulso, bem que me pareça que isto nada adianta, 
porque a questão se acha nos documentos e a elles se 
refere o parecer da commissão, que, como já disse, foi 
impresso no jornal da casa. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. Presidente, em vista 
das explicações dadas pelo honrado senador pelo 
Maranhão, não insistirei em manter o meu requerimento 
pela forma por que o apresentei. Acho que o Senado 
poderá dar sua approvação é proposição da câmara 
dos Srs. deputados, visto como a espécie parece ser de 
outra ordem; não se trata de uma concessão puramente 
graciosa. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas aproveitarei a 

occasião para dirigir á mesa um pedido e é que faça 
imprimir 

em avulso todos os projectos com os pareceres das 
respectivas commissões. A despeza, que se fará com 
isto, há de ser pequena e os resultados, que dahi 
devem provir, a compensarão vantajosamente. 
Comquanto se imprimam esses projectos e pareceres 
no jornal da casa, nem sempre os Srs. senadores teem 
presente o número do Diário em que se fez essa 
impressão e ás vezes votam sobre várias matérias, com 
a simples leitura do parecer, publicado 15 ou 20 dias 
antes e até na sessão anterior. 

O acréscimo de despeza, que com isso se faria, 
repito, será largamente compensado pelos resultados 
que dahi auferirão os interesses públicos, imprimindo-
se em avulsos, como se faz na câmara dos deputados, 
os projectos e os pareceres que auxiliam a passagem 
dos mesmos projectos. 

E’ este o pedido que faço á meza, na esperança 
de que serei attendido. Entretanto, retiro o 
requerimento, enviado há pouco. 

O Senado consentiu. 
Prosseguiu a discussão da proposição e não 

havendo quem pedisse a palavra votou-se e foi 
approvado para passar a 3ª discussão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Ministro da 
Fazenda, pela ordem): – Sr. Presidente, tenho de fazer 
uma declaração, por parte do governo, ao Senado. 

Não podendo Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente encerrar a presente sessão a abrir a que se 
lhe segue, teem estes actos de ser praticados por um 
dos ministros, por autorização de Sua Alteza Imperial. 

Faço esta communicação verbalmente por ser 
urgente que o Senado tenha della conhecimento, afim 
de que se proceda de conformidade com o regimento 
commum. 

Tenho, outrossim, de declarar que, pelo mesmo 
motivo, não póde ser recebida a deputação nomeada 
pelo Senado, mas que a sessão de abertura e 
encerramento será no dia 1 de Junho, á 1 hora da 
tarde, no Paço do Senado, e a missa do Espírito Santo, 
ás 10 horas do mesmo dia, na capella imperial. 

E’ evidente que também não póde ser recebida 
por Sua Alteza Imperial a deputação que hoje tinha de 
levar-lhe o decreto da fixação de forças de terra; mas 
não há inconveniente em que os autographos sejam 
enviados por officio do Sr. 1º secretario. 

O SR. PRESIDENTE: – Fica o Senado inteirado. 
 

PENSÕES 
 
Entraram em 2ª discussão e foram approvadas, 

para passar á 3ª, as proposições da mesma câmara do 
corrente anno: 

N. 108, approvando a pensão concedida a D. 
Engracia Maria Petra de Barros e Bruce e outra. 

N. 111, idem a D. Maria da Glória Mariani. 
 

PROJECTO – D – DO SENADO 
 
Seguiu-se em 1ª discussão e foi sem debate 

approvado, para passar á 2ª, o projecto do Senado do 
corrente anno, letra – D –, regulando a boa execução 
do art. 4º do acto addicional e do art. 121 da lei n. 387 
de 19 de Agosto de 1846. 
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PROJECTO – G – DO SENADO 
 
Entrou em 1ª discussão o projecto do Senado – 

G – do corrente anno, relativo ao transporte de 
escravos de umas para outras províncias. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, sobre este 
projecto, que é sem dúvida muito importante, não foi 
ouvida commissão alguma. O que foi apresentado pelo 
meu honrado amigo, o Sr., senador pelo Paraná, ha 
pouco approvado em 1ª discussão, foi sujeito á 
audiência de uma commissão, em virtude de 
requerimento de seu próprio autor. O projecto em 
discussão estabelece prohibição para se exportarem 
escravos de umas para outras províncias; ainda não foi 
examinado por alguma das commissões da casa, e por 
isso vou requerer que sejam ouvidas as commissões de 
constituição e agricultura para interporem o seu 
parecer. 

O assumpto envolve uma questão constitucional 
sobre a plenitude do direito de propriedade (apoiados), 
que, certamente, fica cerceado; pois que os escravos 
se tornarão uma espécie de servos da gleba, 
circumscriptos ao território da província em que 
existam. Por isso, é necessário ouvir a commissão de 
constituição. E' indispensável que intervenha também a 
commissão de agricultura, porque, sendo braços 
essenciaes no serviço da lavoura, certamente muito 
teem que ver com a producção, e, portanto, com a 
renda do paiz. Innegavelmente, a passagem desse 
projecto poderá influir sobre a quantidade dos 
productos de algumas províncias. 

Com o parecer das duas commissões, o Senado 
habilitará melhor para á discussão de um assumpto, 
que merece ser examinado cuidadosamente, 
(Apoiados.) Eu sou antagônico ao projecto; mas quero 
votar sem estudo mais acurado. 

Neste sentido vou mandar á mesa o meu 
requerimento. Se alguém entender que outra 
commissão ainda deve ser ouvida, não me opporei ao 
additamento. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que o projecto seja remettido ás 

commissões de constituição e agricultura. – S. R. – 
Junqueira. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão 
conjuntamente. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Sr.presidente, 
desde que o nobre senador o Sr. Teixeira Junior 
apresentou o projecto, que se acha actualmente em 
discussão, entendi que não devia dar ao mesmo 
projecto meu voto, porquanto, apezar dos fundamentos 
com que S. Ex. quiz justifical-o, não pude formar 
convicção conforme com a sua. Propunha-me portanto, 
a votar contra o projecto e fallar nesse sentido, se me 
coubesse a palavra. 

O nobre senador pela Bahia, que propoz o 
adiamento parece-me que, até certo ponto, tem razão; 
e tendo o autor do projecto apresentado-o sem exigir 
que elle fosse a uma commissão, entendo 

que não podemos discutil-o sem que isto se faça. 
Entretanto, como o nobre senador não se acha 

presente, e elle mesmo não póde impugnar o 
adiamento apresentado pelo nobre senador pela Bahia, 
parecia-me mais conveniente que, por emquanto, fosse 
a discussão do projecto adiada até que estivesse 
presente o seu illustre autor, porque talvez S. Ex. 
pudesse dar contra o adiamento razões taes, que nos 
convencessem de que a commissão não ha de 
apresentar idéas novas. 

Devo notar, senhores, que o projecto me parece 
tão extraordinário, tão inconstitucional e inconveniente, 
que estou habilitado para, desde já, dar contra elle o 
meu voto. O nobre senador fere de frente um artigo da 
nossa constituição muito claro; o cidadão póde fazer o 
mais pleno uso de sua propriedade, e, segundo o direito 
romano, tem o direito de usar e abusar della, isto é, de 
usar e dispor della como entender conveniente. Se, 
pois, é este o direito do proprietário, como é que o 
nobre senador quiz logo apresentar tantas limitações 
contra a nossa constituição? 

Assim, pelo projecto, vê se que elle prohibe o 
commercio e transporte de escravos de umas para 
outras províncias; que elle só dá o direito de viajarem 
estes escravos em companhia de seus respectivos 
senhores, e só até certo número marcado em 
regulamento do governo; e que, finalmente, estabelece 
uma nova criminalidade, que ha de dar logar a 
difficuldades aos trabalhos da justiça. Para que tudo 
isso, senhores? Parece-me que não ha o menor 
fundamento nas idéas apresentadas pelo nobre 
senador. 

Pelo que respeita á minha província, a província 
do Ceará, essa província flagellada extraordinariamente 
por uma cruel secca, devo dizer ao Senado que 
semelhante medida lhe seria muito prejudicial nas 
circumstancias actuaes, porque muitos senhores 
quererão mandar para outros logares seus escravos, 
afim de evitarem a perda total delles, em uma occasião 
tão extraordinária, em que lhes falta até os meios de os 
poder sustentar. Pois não é uma crueldade inaudita e 
desnecessária prohibir que os escravos da província do 
Ceará possam ser transportados, na actualidade, para 
outros logares, conforme convenha a seus 
proprietários? Sem dúvida nenhuma. 

E senhores, seja-me lícito dizer ainda, em honra 
da minha província, que os escravos lá não fazem falta; 
porquanto, embora alli se conte um escravo para 25 
cidadãos livres, facto que não existe em nenhuma outra 
do Império, todavia o trabalho manual não tem faltado 
áquella província; a agricultura não tem definhado por 
causa dessa exportação de escravos e póde-se dizer 
que os braços escravos, que se retiram da província, 
são immediatamente substituídos por outros tantos 
braços livres. Portanto, se este projecto tivesse de ser 
adoptado, eu quizera que se fizesse uma excepção, 
relativamente á província do Ceará. 

Dadas essas razões, per summa capita, contra o 
projecto, eu entendo que mais conveniente seria que 
esperássemos por seu autor e que, á vista das razões 
que elle desse, votássemos pró ou 
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contra. Sem dúvida, S. Ex. não ha de deixar de 
sustentar com todas as suas forças intellectuaes de que 
possa dispor o seu projecto, manifestando-se também 
opiniões em contrário, e o Senado, composto de 
homens práticos em negócios públicos e que não 
ignoram as disposições constitucionaes, ha de approvar 
ou rejeitar o projecto, conforme entender em sua 
justiça. 

Assim, se o nobre senador pela Bahia me 
permitte, eu substituirei o seu requerimento pelo 
seguinte: que se adie a discussão do projecto até a 
vinda de seu autor. Então discutiremos com elle, e, á 
vista das razões que elle der, poderemos votar com 
todo conhecimento de causa. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que a 1ª discussão do projecto letra G 

do Sr. senador Teixeira Junior fique adiada até o 
comparecimento de seu autor. – Figueira de Mello.» 

O SR. PRESIDENTE: – Não sei como deva 
considerar este requerimento do nobre senador, porque 
o que está em discussão é o requerimento do Sr. 
Junqueira. Só depois que o Senado resolver sobre este 
é que o nobre senador poderá requerer. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E' uma emenda 
ao adiamento. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Emenda, não; é uma 
adjuntiva: se não passar o requerimento do Sr. 
Junqueira, seja aceito este; é o que V. Ex. quer. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – E' um 
additamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas para que se 
considere como aditamento é preciso que seja apoiado 
por cinco Srs. senadores, e por isso vou sujeital-o ao 
Senado. 

O requerimento foi lido, apoiado e posto em 
discussão conjunctamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
eu acho algum inconveniente em que esta discussão 
prossiga na ausência do autor do projecto. 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entendo, porém, 

que o requerimento substitutivo do nobre senador pelo 
Ceará não deve ser concebido nos termos em que está: 
«até o comparecimento do seu autor.» O Senado não 
espera por autores de projectos; discute as matérias 
logo que lhe são apresentadas. (Apoiados.) Quando se 
trata da presença de um ministro, pela necessidade que 
haja de informações, então adia-se o projecto por 
utilidade pública, e não opor conveniência particular. 
Neste caso, convenho que se possa dizer: «fica adiado 
até comparecer o ministro», – para obrigal-o a cumprir o 
seu dever. Porém, quando se trata do autor de um 
projecto, a única formula que o nobre senador poderia 
ter adoptado para conseguir este mesmo fim era propor 
o adiamento por 24 ou 48 horas: isto é permittido, mas 
sem se declarar o motivo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Está claro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Declarando-se o 
motivo, entendo que o Senado não póde, regularmente, 
prescindir de uma discussão, porque o autor do projecto 
não compareceu. 

O SR. ZACARIAS: – E como o autor não 
compareceu, póde-se entender que abandonou o 
projecto. Devemos até votar já contra o projecto, porque 
elle é incendiário. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não podemos 
presumir isto de sua ausência, porque muitos 
accidentes nos inhibem de comparecer ás sessões, e, 
ás vezes, com grande pezar nosso. Ainda ha bem 
poucos dias, Sr. presidente, deu-se um facto destes 
commigo: deixei de comparecer a uma sessão, a que, 
aliás, desejava muito vir. 

O SR. ZACARIAS: – E olhe que fez muita falta. 
Eu estava só daqui a observar se V. Ex. chegava. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deixei, 
entretanto, de comparecer por alguns embaraços e o 
mesmo, creio, terá acontecido ao nobre senador pela 
província do Rio de Janeiro. 

O SR. CORREIA: – Estou persuadido de que o 
Sr. Teixeira Junior faltou á sessão de hoje por algum 
motivo imperioso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim, não se 
deve adiar o projecto até o comparecimento de seu 
autor; adie-se por 24 ou 48 horas ou pelo tempo que se 
quizer. Isto é mais decente e regular. 

Agora, Sr. presidente, vou encarar o 
requerimento de adiamento para ir o projecto a duas 
commissões. 

Senhores, um projecto que, na ausência do 
autor, julga-se que é necessário que vá a duas 
commissões soffre logo uma espécie de condemnação. 
Todos nós sabemos as difficuldades que ha em 
congregarem-se os membros de uma commissão para 
dar um parecer, quanto mais os de duas commissões. 

Não sei mesmo qual a razão por que este 
projecto ha de ir ás commissões de constituição e de 
agricultura e não ha de ir a quasi todas as commissões 
de que se compõe a casa e que teem sempre alguma 
analogia com este projecto de transporte de escravos, 
excluindo a commissão de negócios ecclesiasticos... 

O SR. F. OCTAVIANO: – E a de tomada de 
contas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...a de tomada 
de contas e talvez também a de instrucção pública. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Esta mesmo tem de 
vêr com a emigração dos escravos de uma província 
para outras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio até que se 
poderia remetter o projecto ás commissões de fazenda, 
de orçamento e a todas as outras commissões da casa. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Deveria ser antes á 
commissão de justiça civil, porque o projecto diz 
respeito á propriedade. E' uma cauda de raposa que se 
solta pelo campo. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

fiz esta observação sómente para tornar sensível os 
inconvenientes, que ha, nos parlamentos, da remessa 
de projectos a commissões antes de haver discussão. 
Entendo que os projectos devem ser remettidos ás 
commissões depois de alguma discussão, apparecendo 
no debate o pró e o contra da matéria que se ventila. 
Esta discussão póde dar alguma luz ás commissões 
para ellas darem parecer em vista das razões 
expendidas. Mas a remessa a uma commissão, antes 
do debate, não adianta nada a questão. 

Eu não voto pelo adiamento para que o projecto 
vá á commissão antes de ser discutido. Depois que o 
for e se assim convier para harmonisar o projecto com a 
discussão, votarei para que vá; antes não. 

Acho, pois, mais razoável substituir o adiamento 
proposto pelo nobre senador pelo Ceará por este outro: 
que fique o projecto adiado por 24 horas. 

O Sr. Zacarias dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre 

senador pela Bahia entende que, pela ausência do 
autor do projecto, se presume que elle o abandonou. Eu 
acho que não se póde presumir isto. 

Portanto, por esta razão, hei de votar contra o 
requerimento para ir ás commissões. Isto é uma morte 
disfarçada, que se quer dar ao projecto; mandal-o a 
duas commissões é matal-o; melhor é votar-se 
francamente contra. (Apoiados.) Os que entenderem 
que a idéa do transporte de escravos de uma para 
outras províncias fere o direito de propriedade e tem 
outros inconvenientes, esses votem logo contra; não é 
preciso que seja remettido a commissões, porque ellas 
não vem adiantar nada. 

Como entendo que se deve ter alguma attenção 
com o autor do projecto, não o pondo em discussão na 
sua ausência, que devemos crer que é por motivo 
legitimo (apoiados), parece-me que não deve elle entrar 
já em discussão; mas isso por meio de um adiamento 
com prazo certo e não servindo de justificação a 
ausência do autor; por isso proponho o adiamento por 
24 horas. Deste modo, seu autor fica advertido de que o 
seu projecto ficou adiado, e que elle deve comparecer. 
Se o não fizer, o Senado tomará a resolução que 
entender; para isso não é preciso ir o projecto a 
commissões. 

Vae á mesa o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro o adiamento do projecto por 24 horas. 

– S. R. – Silveira da Motta.» 
Foi lido, apoiado e posto em discussão 

conjuntamente. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não tenho intenção de 

condemnar o projecto do meu nobre collega pela 
província do Rio de Janeiro á essa morte lenta, porém 
certa, que acaba de annunciar o honrado senador pela 
província de Goyaz. 

O meu pensamento não é sympatico a este 
projecto, mas podem haver membros desta câmara, 

que apresentem razões de tal ordem que levem o 
Senado a ter opinião diversa daquella que sigo. 

O honrado senador entende que, quando se 
manda um projecto á qualquer commissão antes de 
encetada a discussão, importa isto uma condemnação 
á morte. Ora, os precedentes desta casa protestam 
contra esta affirmativa. No parlamento, a pratica tem 
sido sempre em contrário do que acaba de dizer-nos o 
honrado senador. Acha S. Ex. que o projecto deve 
entrar em discussão e depois de iniciado o debate, 
estando já um pouco adiantado, seja então remettido á 
commissão; quando a pratica é que o debate se institua 
depois de examinada a questão por uma ou mais 
commissões. Esta é a prática aqui seguida, na câmara 
dos Srs. deputados e em todos os parlamentos, porque 
um projecto póde conter proposições de tal ordem, 
levantar questões taes que só uma commissão, no 
silêncio do gabinete, possa aprecial-as devidamente. 
Entretanto, o que S. Ex. quer é que encetemos, desde 
já, a discussão e no correr della enviemos o projecto á 
commissão. 

Por outro lado, diz-nos o honrado senador que 
não devemos discutir o projecto porque o seu honrado 
autor está ausente; de modo que não sei o que o 
honrado senador quer que façamos. Por um lado, não 
quer que discutamos o projecto, emquanto o Sr. 
Teixeira Junior não estiver presente: por outro lado, não 
quer que vá o projecto á commissão, porque isto 
importa a morte do mesmo projecto. Me parece que 
aquillo que propuz é o meio termo; não é a discussão 
immediata, nem essa morte certa a que alludio o 
honrado senador. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Provável, pelo 
menos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Por conseqüência, insisto 
no meu requerimento. As duas commissões, de 
constituição e de agricultura, podem apreciar a questão 
por essas múltiplas faces por que póde ser encarada. 
Ha a questão do direito de propriedade, que se cerceia; 
ha a questão da agglomeração de escravos em certas 
províncias, tornando-se outras inteiramente 
despovoadas desse elemento servil; ha a questão das 
finanças provinciaes, que estão tirando grande proveito 
dos direitos de exportação de escravos, e outras 
variadas questões, que podem ser estudadas por essas 
duas commissões e sobre ellas darem seu parecer. 

Mas, diz-nos o honrado senador, que então 
enviemos também a outras commissões, porque a 
matéria se póde prender a assumptos sobre que ellas 
teem competência. Desta maneira, é que poderia 
alguém entender que se procurava dar ao projecto uma 
morte lenta. Se ás duas commissões se associassem 
mais duas ou três, então haveria difficuldade em reunir-
se a maioria dessas commissões. Não é praxe 
enviarem-se os projectos a todas as commissões a que 
podem, mais ou menos, prender-se o objecto delles. E' 
certo que a commissão de legislação, a de estatística, a 
de assembléas provinciaes, todas estas tinham que ver 
no assumpto; porém a que tem 
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intervenção mais immediata é a de constituição, que 
é aquella que tem de apreciar o assumpto do 
cerceamento do direito de propriedade, e a da 
agricultura, que tem de examinar a questão pelo 
lado da nossa produção agrícola, que é a primeira 
indústria do paiz. 

Insisto, portanto, na apresentação do meu 
requerimento. Acho que o Senado, adoptando-o, dá 
o voto que póde ser dado na situação presente; 
ressalva, por assim dizer, a dignidade do autor do 
projecto, não o matando em primeira discussão, e 
dá tempo a que a questão seja estudada. Não faço 
ás commissões da casa essa espécie de 
epygramma, como fez o honrado senador, dizendo 
que ellas não trabalhavam, e que remetter-lhes o 
projecto importava uma morte certa. 

Findo o debate, votou-se e foram rejeitados 
os requerimentos. 

Prosseguiu a 1ª discussão do projecto e, não 
havendo mais quem pedisse a palavra, votou-se e 
foi também rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da ordem do dia. 

A’ vista da communicação que o Sr. Ministro 
da Fazenda, em nome do governo, fez ao Senado, 
convido aos Srs. senadores para comparecerem no 
Paço do Senado no dia 1º de Junho meia hora 
antes da designada para o encerramento da actual 
sessão e abertura da que se lhe segue. Disto se vae 
fazer communicação á outra câmara. 

Levantou-se a sessão á 1 hora da tarde. 
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