


CAMARA DOS SENADORES. 

Zã C ãã 

ACTA DE 1 DE JULHO DE 18M. 

PRESIDENCIA DO sn. YISCOi'\DE DE ARAETÉ. 

A's 11112 horas da manhil, achando-se presentes alguns 
Sr,. senadores, o .Sr. presidente decl~rou que, sendo a 
ordem do dia de hOJe trabalhos de commlssões - não podia 
haver sessão. I ' 

O Sn. 1" SECRETAnIO deu conta de estarem sobre a mesa 
as falhas do subsidio dos Sr.. senadores correspondente ao 
~ez de junho, e dos vencimentos dos empregados da secreta
ria e paco do senado. 

O SR: 2· SECRETARIO deu conta do seguinte: 

PARECER DA UESA N. 25 DE 1 DE SULIIO DE 186i. 
Sujeita á appro~afr1o ,do sell.ado a nomeação, feita pela mesa 

em cOll{erCllCll! ele 30 ele Junho findo, (Ie Alonso Carneiro 
Pes!ana de Aguiar para o logar de amallllenSe ela secre
tarta do senado, com o vencimento annual de 900~, senelo 
600$ de ordena(la e 300$ de gratilicação, conforme a la
bella allnexa ao regulamento de 15 de dezembro de 1 63. 

O senado, . tcnd~ em sessão rle 30 de junho findo appro-
vallo em ultima discussão o pa.rec.er da mesa n, 24, datado 
!lo 22., resolveu, usando da atLnbUlçãO que lhe compete, re
eonhe~:lda pela. lei de 13 de julho de 1837, conceder ao Dr. 
FranCISCO de Assi,s Ne!5reiros Cn~tro a exoneração que pedira 
do lo~,lI: de offieml úa sec~etana, e manda,r que este logar, 
que <:Ievra consHlerar-se extlllcto, fosse substltuido pelo modo 
estabeleCido 110 art. 63 do regulamento de 15 de dezembro 
de 1863_ 

Em consequencia desta deliberacão, a mesa reuniu-se em 
eonf~reneia nesse mesmo dia, e sobre proposta do presidente, 
na rorm~ do art. 5°, nomeou para o logar de amanucnse da 
secretaria d? senado a Alonso Carneiro Pestana do Aguiar, 
com o vencllucnto annual de 900ill, designado na tabolla 
anne)!:a ao Cilada regulamento, sentlo 600$ de ordenado e 
300i) de gratificaç;lo, 

Da act~ da contercncia a que a mesa 'e refere, e que oITe
rece eOnjUlltamcntc como complemento deste parccer e meio 
de e~clarecc-Io, consta que o individuo nomeado reune as 
qualidades e habilitações que o mencionado regulamento 
IH'escreve corno naC05SarlaS pam o bom desempenho do em
pre~o, e bem assim que a medida de substituir o lagar 
el,tlncto, p~ovendo-se um dos dous logares de amanueose, 
como permllte o art. 63 do reo-ulamento, protluzirá. na verba 
das despezas com os empregaJ'os da secretaria em elfectivo 
sefVl~o uma diminuição anuua de 900hi, aUendido já o 

augmento de 200$ que ultimamente accresceu aos venci 
mentos do correio. 

Como conclusão do que acaba de expôr, a mesa, cum
prindo o que determina o ar. à" do jâ citado regulamento 
de 15 de dezembro de 1863, sujeita á approYação do senado 
a deliberaçãO, de que tom dado ?ircumstanciada informaçãO, 
e para este fim olferece o segulllte . 

PARECER: 

fica approvada a nomeacão feita pela mesa sobre proposta 
do presidente, em conferenêia de 30 de junho findo,de Alonso 
C:lI'neiro Pestana de Aguiar para o logar de amanuense da. 
secretaria do senado, com o vencimento annual de 900~, 
designado na. tabella annexa ao regulamento de 15 de 
dezembro de 1863, sendo 600~ de ordenado e 300~ do 
gratificação, 

Paço do senado, em 1 de julho de 18M_-Visconde de 
Abaeté, presidente.-José da Silva ~Iafra, 1· secretario.
Herculallo Ferrei1'a Penna.2· secretm'io.-Manoel Teixeira 
de So!!za, 3' secretario.-Frederico de Almeida e Albuquer
que, <i0 secretario, 

ACH DA COl\FSnENCIA DA MESA, EM 30 DE SUIIIIO DE 18M_ 
A's 2 horas da tarde abriu-se a conferencia, achando-se 

presentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Ferreira Pen
ua, Teixeira de Souza e Almeida e Albuquerque, 

O Sr. presidente exp6z o seguinte: 
« Que o senado, tendo, em sessão de hoje, approvado em 

ultima discussão o parecer da mesa n, 2.1., datado de 22, rc
solvera conceder ao Dr. Francisco de Assis Negreiros Castro 
a exoneraçãO que pedira do logar de omcial da secretaria, e 
mandar que o logar que elle el,crcia, e devia considerar-se 
extincto, fosse substituido pelo modo prescripto no art. 63 
do regnlamento de 15 de dezembro de 1863. 

(, Que, de accordo com o citado artigo, era livre â mesa 
substituir o logar exlincto por qualquer daquelles a que se 
l'eCere o ar!. 1·, cap, 1', secç. l' do mencionado regula
mento. 

« Que a elle presidente parecia preferível prehencher-se um 
dos doas logares de amanuense, creados pelo regu!amen~o. 
e fi cada um dos quacs corresponde, conforme a respecltva 
tabella, o veneiment~ annual de 900$, sendo 600ill de orde
nado e 300$ de grallficacão. 

{( Que,procedendo-se assim, far-se-hia desde já annualmcnte, 
na verba dos vencimentos dos empregados da secretaria em 
elrectivo serviQo, uma diminuiçãO de despeza na importancia 
de 900,p, 
. "Que esta diminuição e.o0sistià ~a differença entre a quan

lia de 2:000íll que percebia O ollicla! exoneradl1 a pedido e a 



SEsslo EM 4 DE JULHO DI UISl. 

de 900~ que compete ao amnnucnse que for nomeado 1 com 
a addicll.o de 200;/1 que accresce actualmente aos vencImen
tos do' correio do senado. 

«Que, attendendo !lO principio de economia,. a que nas 
aclunes clrcumslancias não podia deixar de ligar summa 
importancia, propunha para o logar de aman~ellse da.secre
taria com o vencimento annual de 900$, na forma designada 
na tabella annexa ao regulamento de 15 de dezembro de 
1863, a Alonso Carneiro Pestana de Aguiar. 

« Que o individuo proposto era natural da villa do Araxá, 
na provincia de .Minas-Gel'aes, tinha de idade 22 annos, 
e mostrára possuir as babilitaçõe3 que o art. 6' daquelle 
regulamento exige para bom desempenbo das fUllccões do 
emprego, juntando como prova a um requcrimento 'lur, 
fizcra, lido e remettido á mesa em ses5il0 de 22 tio corr~ntc 
mez, dous attestarlos passados !JelQs Srs., Jo~o BaptIsla 
Calogeras e José Bernardo Falletll, que forno r1irectores de 
um collegio estabelecido em PetroJlolis, que o peticionario 
frequentára desde o anno de 18t>1 até o de 1860, com iI]JIJli
caç50 e aproveitamento lIOS estudos, e bom li louvavel 
proceder. 

" Que a drliberação que a mesa bouvesse de to",.' 
devia, nos termos do art. 5° do citado regulamento. , i 

sujeita, antes de executar-se, á aJlprovaçao do senado, 
que se achava reunido. " . 

Esta pl'osposta, sendo discutida, foi approvada por unani 
midade de votos. 

E para conslar lavrou-se a presente acta.-Viscom!e de 
Abaeté, presidente.-Jose d.a Silva Ma(nl, 1° secretario.
Herculano Ferreira Penna. 2° secretnrio.-'fallOel Tei.a;eira 
de SQítZa, 30 secretario.-Frederico de Almeida e Albuq!<cr
que, qo secretario. 

Ficou sobre a mesa, para entrar na ordem dos trabalhos. 
Em seguida o Sr. presidente deu para ordem do dia 2: 

trabalhos de commissões. 

ACTA DE 2 DE JULHO DE 18M. 

PllESlOENC!A DO Sll. VISCONOE DE ABAllTÉ. 

A's 11 114 horas da manhã, achando se presentes al!{uns 
Srs. senadores, o Sr. presidente declarou que 0<10 pOIHa ba
ver sessilo por ser a ordem do dia de hoje trabalhos de 
commissões ; e deu para ade 4 do corrente: 

1" parte, até omclO-dia.-1" discussão do parecerd:, mOra 
n. 21i, sujeitando li. approvaçiio do senado a nomeaç.ão de 
Alonso Cameiro Pestana de Aguiar para afilanuellse da ôc
cretaria; 

2" dita do parecer da commissfio de constituiçfio sobre 
lárias questões relativas á elciclio, ultimamente feita na pro
vincia de Pernambuco, de uni senador em substituicão do 
visconde de Albuquerque; • 

3- discussão dns seg uilltes proposi~ões da camara dos S1's. 
deputados: 

Approvao(lo os decretos em (Iue se estabelecem as condi· 
cões com que foi concedi,io a Luiz DDulieck lavrar fi mina 
de carviio de pedra descoberta nns margens do rio JagulInl0 
e seus 1Il1luenles, na provincia do l\io-Gwnde do Sul: 

Autorisando o governo a mandar pagar ao soldado elo 
8xtillCto corpo (Ie i.U·tillwriu de marinhit João Antoniú de 
Carvalbo os vencimcntos llue lhe Mo devidos. 

'J.' parie. -3" discussão (~a prollO,;íç,io da c~mara dos Srs. 
deputados reforman/lo a legislação hl'llotbecal'la. 

3.' sessão. 

EM 4 DE JULHO DE 18G~. 
PRESlllE1\CTA DO SR. VISCONDE OE ABAETÉ. 

SUI~'lAmo.-Exl'ediente. - Observações do Sr. presidente.
Ordem do c/ia, l' parte.-Nomeação de Alonso Carneiro de 
Aguinr paraamanuense da secretaria.-Eleição de senador 
por Pernambuco.-Parecer da com missão de eonstituiçào. 
Discursos doi' Srs. Fureíra Penna, visconde de SUlJU
cahy o Souza l\amos,-Emendas dos 81'S. FCITeíraPenna 

c requerimento do Sr. Souza Ramos.-2" parte da ord~m 
do dia.-Reformll bypotllecaria. Discurso ilo Sr. Nabuco. 
Emendas das commiss1ícs. Observar.1íes do Sr. Ferraz, 
e requerimento do mesmo, pedindo a impressão das refe
ridas emendas. Addítamcnto do Sr. Nubuco, para que 
seja teita a impressão no jornal da casa. Observações tios 
S s. hn~cca e Ferraz. - Continuação da dlicussãO do pa
recer da commissllo de constituicão sohre eleicões. Emendas 
e discurso do Sr. Silveira da Motta. Encerr!Ímento da dis
cussão. 

A's 11 boras da manbã, acbando-se presentes os Srs. yis
conde de Abaetê, Mafra, Teixeira de Souza, visconde de 
Sapucaby, Menúes dos Santos Carneiro de Campos, Ferreira 
Penoa. Cunha Vasconcellos, barão de S. Lourenço, D. IlIa
nod, Souza Ramos, l'omreu, Pimenta Dueno, Rodrigues 
Sllm, manluez de Hanlluem. Souza Queiroz, visconlle de 
Suassulllt. barão de Muritiba, Nahuco. Almeida e Albuquer
!jue, Siqueira e Mello, Dias Vieira, visconde do Uruguay, 
!.Jantas, visconde de Itaboraby, barão de Antonina, Fonseca, 
ParallIJos. Zacharias, mltrquez de Caxias e Souza Franco, o 
Sr. presidente abriu a sessão. 

COlllpal'eeêrilo depois os Srs. marquez de Olioda, Dias de 
Carvalho, marquez de Abrantes. Jobim, Ferraz, visconde da 
n"a- Vista, barão 'le I'iralluma, Candido Baptista, Silveira da 
Molta e CandidQ [lorges. 

1',111:\1'110 com CIIU'a. participada os Srs. barJo dé Cote
gipe, h,trITo de nJaroim, barão de Quarabim, Euzebio, Paula 
Almeida, Paula Pessna, Vieira da Silva, Sinimbú, Fernandes 
Torres, flouza e M 01\0 Ottoni e visconde de Jequitiullonba. 

Forão lidas e approyadas as actas de 30 de íunho, c de 1 e 
2 do corren te IllCZ. 

O Su. '\' St:GnEHnlO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Um olIlcio (le 2 do corrente do ministerio do imrerio, par
ticipando que na terca-feira 5 do Corr'ente mc1., á 1 hora 
da tarde, Sua Mages'tade o Imperador receberA no II aço da 
cHlade a dcputar.àu do senado que tcm de apre5entar ao mes
mo augu.to sellflOr o decreto da assembléa geral que manda 
pôr em vigor para a dowcão de Sua Alteza li princeza im
perial e de Sua Alteza a Sla. D. Leo]Joldinu as dIsposições 
da lei n. 166 de '29 de selembro de l8~0, com algumas alte
facões. -IJlteir'aclo 

Outro de:!8 de junho, IIcompa...oando o olIlcio do presi
dente da pl'o\'illcia de ~linas-Gcrues, .ob n. 89 de 22 do dito 
mez, e a acta da clcicão dc eleitores eS/leCÍ1,c5 que teve logar 
no dia ia de setcínbro do anno passado, !la parochia de 
S. Francisco de Salles, do ~o districto eleitoral da mcsma 
/ll·ovincia.-A' commissão de constituiciiO. 

U,ll omcio de '18 ,Ie maio do vice-presidente da provincia 
de GOyi>Z, dirigido ao omcial··maior da secretaria do ~enado, 
acompanbando dons exemplares do \'elalorio com que pelo 
seu antecessor f"i-Iue passada a administraçl10 da provincia 
em 1) de abril ultimo, 

O SI', PRESIOF.:<TE: - Ih sobre a mesa o omcio que 
acaba de lér-se, dirigido ao omcial-!})aiür da secretaria do 
senado pelo vice-presidente da província de Goj'ilZ, remet 
tendo o relatorio com !Jue o "residente lhe passou a adml
nístr.ação ,:a pI'c"idellcia, Não e.slú regular a dircc~ão do 
officlO ; o selliHlo mio se acha sUjeito aos rrgulamentos que 
o gll"erno expede a respeito do modo por que deve fazer-se a 
corrcspondencia cntre a.suas autol·idades. Por consequencia 
eu cntendo que nlio se deve dar como recebido este omeio; 
lIem ter direcçiio alguma, e na fórma jâ praticada vai se 
communicill' isto mesmo ao gover·no. 

OIlOEM DO DIA.-1" PARTE. 

1\OMÉl~ÃO DE ALONSO CAR1\ETRO ~ESl'ANA DE AGUlÁIl PARÁ 
AMAClOt:NSE o"t SIlCllET,\.R1A.· 

Entrou em l' disCllssilo, e passou sem debate para a 2", o 
parecer da mesa TI. '2ã, sujeitando á approvnção do senado 
a nomeaçãO de AloTls.o Carneiro Pestana de Aguiar para ama
lluenso da secretaral'la. 

.. 



SESSÃO ElIl , DE JULHO DE 1864 

ELEiÇÃO DE SEl'fAlJOlI POR PEnN,\~mUCO, 

Sel(uiu-se em 2' discussão o parecer d. commissão de 
constituicão sobre varias (!uastócs relativas á eleiçilo, ulti 
mamentc- feita na provincia de l'ermllnbuco, de um senador 
em substiluição do visconde de Albuquer~ue, 

O Sr. Ferreira PeDIu, :-Com to rio o respeito dcvido 
aos bonrados senadores 'lue assignárão este p~recer, peço 
pcrmissilo para declar,1r que n.lo po.so conformar· me co rn a 
conclusão, em que se propõe que sejão considerados como 
supplentcs os tres eleitores eleitos na freguezía. de S. Cae
tano além do numero de 1'2 que lhe cabia dar, pOJ'q'lTe en
tendo que esta decisão, além de não scr compatível com a 
Índole de nossa legislacào eleitoral. que em certos casos 
garante ás mit .. ias o direito de fazerem-se rcpl'csentar pelos 
supplcntes, vai manifestamente de encontro a diversas dispo
siçóes e regras, que passo a citar: 

Atli á promulgação da I'esoluçào di) 18 de agosto dc 1860 o 
numero de eleitores que devia dur cada uma das parochias 
do imperio regulava-;;e pelas pre5cripcõcs rio art. 5'2 .la lei 
do 19 de agosto de 181.6, conl'ehido . nêstes lermos: (tendo) 

« Emquanto não for lixado por lei o numero de eleitores de 
cada parochia do imperio, na fórma do art. 107, 5erá elte re
gulado na razão de to votantes (>01' cada eleitor. Darà mais 
um eleitor aquella parochia que, além de um multi pio de ciO, 
contiver uma fraccão de mais de '20 votantes; nenbuma pa
rochia, porém, deixará de dar ao menos um eleilor, por 
monor que seja o numero de volantes, ele. » 

A mesnla lei contém as seguintes disposições, que até o 
presente se acaãotm vigor sem alt~l'nçào alguma: 

" Ar!. 5L ... As cedulas que conllverem menor numero de 
nomes do que deve dar a pal'uchia para eleitores sel'ão, mIo 
obstante, a(Jurad,ls: se contiverem maior numero, sel'do des-
1ll'ezados os Mmes existentes no fim. 

" Ar!. 5G, A eleicao dos eleitores ser:\. regulada pela plura
lidade relativa dê votos. Os que tiyerem a nmaria delles 
sentO declarados eleitores da paro chia até alluello numero 
que a freguezia deve dar, Os 'immediatos depois destes ser
virão de mpplentes, » 

Teudo-se suscitado, ha muito tempo, 11 mesma duvida que 
agora. se otIercce Íl considenll;;10 do senarlo, deu lhe o 1'0-

,vemo a. solucão COilstante do aviso de ~ de fevereiro de 18iíí, 
nestes termôs (lendo \: «Foi prescnte a Sua Magcslade o 
IllllJcrauor o· omeio de v, Ex. da tado de '28 de dezemhro 
do ·«uno proximo passado, solJ n. 1 H, (lo ([ual consta que, 
havendo o juiz de paz do curnto do Espírito-Santo do tenHá 
de DIar de l1espanha consultlldo a V. Ex, se para a fur
maçüo da respectiva junta de qualificaç,lO cabia convocar 
como SUll[Jlentes quatro eleitorc,;, cuJos diplomas {ol'lio 
allntdladus pelo poder competente por excedentes do ilumero 
legal, ou se os immediatos em volfls, V Ex. lhe declarára 
que devíiío ser convocados estes e Ilil0 a'lucllcs; pllr<Ju,mto, 
desde que farão annullaolos os diplomas de tacs eleilores por 
excesso do nlllnero perlllíltído cm vista da base cstabelecida 
pelo art. ri:! da. 101 de 19 de ag01'to de 184G, !icárlio seus 
11Míles cOllsidcrados como se a l'e.>pcilo delles 1(!lO corresse a 
eleif(io, 

" E,tendo merecido a il\'perial apllrovaç;lo esta decisão de 
V. Ex" por ser não só a mai" conforme á boa razilo, mas 
tambem, corno V, Ex. ponderou, a m~is con5entanea com a 
fiou trina do art. 5í da lei citaria, que manda desprczar nas 
listas dos votantes os ultimos liames [juando rllas compre
hcndem maior numero de indivínuos 1"ul;\[105 do 'lue arjlwllc 
quo permitle o sobl'euito ar!. 52: assim o cOl1ununico a 
Y. Ex, para sua intellig-encia e gOI'el"llO. Deus guarde a 
V, Ex.-Luiz Pedreira do Couto FerrM,-Sr. lll'esillcllto da 
prol'inda rie ntinas-Geraes. n 

A resolucão (Ie 1il de [lg-Qsto de 18GO determinou o seguinte: 
(lcndo) « ÁI't. lo, § 10. 'O goremo na cOrte c os prcsidentes 
nas provincias fixal'áõ o numcro de eleitores (Iue del'a. dar 
cada parochia, na razão de um eleitor Ilor 30 votantes, con
fOI'me a menor das qualificacões fcitas nos anoos de 18ti7, 
18õ3 e 1859, com tanto por~m que nenhuma parochia dê 
menos eleitores do que o numero appl'ovado na actuallc{;is
latunl., nem tenha augmcnto maior que a metade dcsse nu
mero, 

« Ar!. 2° '"'' Feita a desigllaç1io lie que trata. o § 10 do 
art. 1°, não poderá ser alterada se não por lei. » 

Cabe aqui notar que esta ultima disposicão não tem sido 
rigorosamente observada, havendo exemplos de alterações 
feila~ Il? numcro de eleitol'e,s de~ignado pelos pr~sident:s de 
provlncm, não (101' aeto leglslal1vo, mas p~r dehheraçao do 
uma só das camaras, tornada sobro 11m umples pal'eecr do 
commissão; mas não é esta. a questlio flue agora devemos 
discutir, 

Além das disposições que acabei de citar, cncontnlo-se nas 
instrucções que bai:Gíl'iio com o decreto de 22 de agosto do 
1860 as sellUlntes (lendo) : 

" Art. 17. As mesas paroehiaes em caso algum apura
rátj, sob pena de multa, os nomes [Iue as cedulas contive
rem além rio ultimo do I'umero designado na portaria do pre
sidente da provincia. 

" ArL 311. Senl0 tomados em separado nos respectivos 
collegios, e não serno Íncluídos na. apuraCãO geral feita 
pela,' C'lUl aras, os votos dos eleitores que exêederem ao n~
mero marcado para a fl'eguezJa, e nem S\Wão alies admllll
dos a tomar parte na ol'ganisação das lIIe"as dos collegios, 
Cazen{lo-se disto menção nas aetas respectivas.» 

A' vista de tudo isto, parece· me inquestionavel que, caben
do á freguczill de S. Caelano dar somente o numero de 12 
eleitores, (/ue lhe fóra marcado pela presidencia da provin
cia de Pel'llambuco, segund o a Ínfol'lllaçilo da mesma presi
dencia, a que se refere o. parecer em discussãO, e tendo sido 
eleitos 15, del'c-se julgar nnlla a eleição tios Ires exceden
tes, e eliminar o" seus nomes da lista dos votados, como 
se sobre elles nilo houvesse l'ccahido votação atguma, c não 
p:.ssa-Ios para a classe dos supplentos, corno propüc a illus
tre commissilo, fiem seí que um ou tl'O aviso, ex pedido pelo 
ministerio do impcrio em 1853, estabeleceu doutrina contra
ria à do de 131)1. 

O Sn. viSCONDE DE SAPUCAllY :- Ah ! 

O Sn, FEnnEIRA PE~Nl :- Sim; ha outro aviso, que 
tambem lerei, por flUO dnsejo expôr a qucstão com toda a 
dal'eza, para 'lue o sena(lo a decida como eutenuer em sua. 
sabedoría. Diz osse aviso : 

« Ilio de Janeiro. Minislcrio dos negocios do imperio, em 
16 de junho de lSií~,- 111m. e Exm. SI",- I'oi ouvida a 
sccç;10 dos negocios UO imjlorio do consel~o de estado sobro 
o oill';io de V. Ex. n, Hi de ti de fOl'ereiro deste annO : e 
Sua i\lngcstadc o lmpcl';Hlor, conformando-5e pOI' sua iÍn
Illcdiala I'csoluç;io tie !J do c<lI'rentc II1CZ COIl1 o pllrecer da 
dita seccao, exarado em consulta de 27 de marco ultimo: 
lia (lor bem mandar dcelarur a V. Ex. que accr'tada foi a. 
SUil rlpcisii.o {latia ú consulta qué lhe fez o juiz de paz presi
dcntc.~a jlll\ta d~ qu~linc~Ç.IO da jlaJ'oebia rle S, Juão, por 
occaslao da orl!aIlIS'\{,'aO d" mesma jUllta, de não devrrem ser 
convocados como eleitores, Illas como supl'lentcs, os nove 
cilladãos, Ctlju. diplomas de !llcitol'es furliu cassados por 
rleliberar.ITo dil call1Ma dos d~l'utados, como excedentes do 
IIlpnero [/ue podia rlar tl pal'ocllia, visto ~ue, so os mesmos 
cít1adilQs deixúrJo 110r esse facto de sei' eleitores, tomavil0 
IHl lista dos sUl'plclltcs os primeiros log,lI'es, e como taes 
devi;io concorrer para a eI01<:;10 ((os memol'Os da junta, quo 
competia á turma tios Hjlpleates, Deus guarde a V, 1Ix.
il/arquet de OliJlda.- Sr. presidente da provincia da Pa
rahiba do :\urle, " 

\ <i-se, poís, que oste aviso revo/;ou o de 1S:>í, sem destruir 
de maneira alguma os seus fundamentos, sem dar raz.l0 que 
po"sa justificai' a nUl'a ,Ioutl'ina. I'ara dizer-se que os eleito
res ml0 reconhecidos como liles 1l~lo poriC!' competente pas
são a occupar na lista .Ius sUPl'lentes os primcÍl:os lagares 
não descubro molivo algulIl, se não nas palavra. já pOI' mim 
repetiria., do arL rir. da lei de 11) de agosto - os t1Jl!1lecliatos 
(h}Jois (le8k~ servl';rllll ri" ,<l/pplclltes; ma,;· parece-me não 
sei' necessnria muila reficxilo I,am se conbecor quo, combi
nada esta dí.~osic;1o eOfll as {a (l(lrte linal do arL 5.1, da 
mosma lei, e do ai'L. 17 (Ias in"trneções de '22 de agosto rie 
lõGO, só poriem spr cnnsidorados como immedilltos aeis eleíto
res do cada pnrochia os que forem legalmente votlldos. e 
nunca al[uclleô sobre quem rcc.1he uma. vota('ão, que não deve 

,. 

) 
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ser aputnd~, votação que a propria lei manda desprezar como I proceder contra os delegados ti subdelegados que, intervindo 
nuJla. (ApotadQs.) com forca armada na eleicão obstarão a livre manife,tacão 

Não compreben~o realmente .como se possa permittir que o do voto: A copnmissão nãô sd lembrou disso por não tcr bãs
VOI.ante, a, qUfm 50 cabe ~ direito ~e eleger, por exemplo, seis tantes motivos para reputar criminosos esses individuos e 
elclteres, 1!1c1ua .na sua lista mmor numero de nomes, nem propôr que se lhes impuzesse uma penu, E' verdade que isso 
c0!l,l~ possao eleitores nutlos passar a occullar os logares de depende de exame, 
legltmlOs supplentes, cabendo-Ibes por conseguinte a substi, Foi para dar estas breves explicacões que pedi a paíavrü 
tmção dos eleitores eITcctivos nos casos de falta ou impedi- O '" F i P r 1- I 't fi d " 
mento, "",r, , 'erre "~,. elluo:- e a el ul'a que z o aVIso 
, 80 um tal precedente for admittido e firmado por decisITo de 16 de Junho de 1 !>a,il , fic?u b~m claro que n~I,le se encont~a 
do senado, bem se vê que para o partido que dispuzer da f u!,! d."lUen to p~ra o I>lU eccl da Illustre eommlslio d~ COI~Stl
maioria dos votos em cada rl'eguetia nada lmvcrá mais (acil !UlÇ'lO, ~a)Jalte que eu contesto, VIS,to que apropria lei de 
do que fOl'mar a sua chapa de eleitol'os com o duplo do nu- ~9 de u"o:to _de 18~? c~~f~re ao ~ourno o, (hr~~o d~ res,ol
mero legal, e assim conseguir tambem li. elei~ão de todos os ,~r as dUVld~, «(ue ,o,cc,onelem sO?le a SU? mtellloenCla. N~o 
ôllJlplentes, excluindo completamente os cuntIidatos da mmo pl ete"rh pOI manel! a <11guma de~conhecel, nem ,occul; ,r e.te 
ria, (Ap,oiadot,) , f,lcto ; m~s',co:llpa!'aI1~O a dou,trma daquelle aVI,s0 c9:' a do 

DepOIS que se apresentou este pareceI' não m;), foi possivel, (I~ ~ d~ !~velell~ ~e ~8,,:, c notan,do qum,~to suo ( v.rsas, 
Ilem seria facil, verificar todas as delíberacões tomadas por plOCUICI chamaI ,o~lIe e,te ponto ,j atlenç,IO do sel1a~o, para 
cada uma das duas camuras da assemlJlea gcral sobre o quo flcwla ,a (IUesta? co_m,o entenllel',em sua sa?_e~orla, 
ponto da legislação eleitoral de que agora tratamos; mas ,n~collbeço com o I!lU:tl ail~ relat,ol da comnll,suo de con
Julgo bastante citar um precedente da camara temporada, StltUIÇi'iO que, s~ndo li elelç,~.o de eleitores e supp~entes fel~a 
que me parece intcil'umclIte RIlll!ieavel e di<>no de toda a em comm~m, por cedulas ndO ass,snudas, e pOl e~erutll1lO 
ilUençào. o secreto, I1In"'uem pode estar autol'lSad? para, oJllcmlmente 

Em 18GI, isto é, quando já existia o aviso de 16 de junho fal,~~llldo" a~rm:H' q~e taes e,taes elmtores ou ,s~pplentes 
de 1858, tratando-se da eleição dos deputados pela provincia ro!,lo,'elelt~,', pOI celto n,~melo de ,atos, tia m~101'1a~n ~a 
tIe Dlato Grosso, pro oz a commissuo de podel'es, como nos m1l101Ht. Lu a o fim, pOlem, q~e temo, em Vista, !-to e, 
PI'O )õe a ora cP"c d 't ' , , I 't, para ehmlllm' como nullos os eleitores excedentes ao numero 

I g, fi, omllllgcüO e eonstl UlÇUO, que o, e el oles le"al ba-ta o facto da ex.pellicão de diplomas a e'se' cldo
de cel'tll.~ pal'ochIas, excedentes d~ numero que c1las ,vodiiíO 'e~' o' 'l,cn:1a ue \'tI f~lcto se " na 'o d"'se ba 'tal'ia' q"ue I1 I 
lertalmenle dar (o',elll co ,,' 'I como sUIl le tes I c, "I, q , , ~. , " , le a 

,o ,'c Ilcluel ar ,05 .P n lmme- somma total dos votos apurados. que deve cOllstur das netas, 
dl~~OS; !n~s aquel~a "proposta fOI fOl'~emellte cOI:lballda, e se conhecesse rlue torJas a;; cedulas, ou parte tIellas, conti, 
ali ai, reJcltada, IJle',llecendo a 9out' !na do aVI,o de ~ de lt'o m lumero rle nomes 'uflcriol' ao marcado 
~~ve:'etro, de 18U~, Neste s~lIltldo, ~~IS, ofiereccl:cl uma c~n~)(lll n N50u tli~o Ilnc, a~op!adu ~ opini,10 que cu susiento, ficarúõ 
do; l~~t~ ~Ia 3 conelus,lO do Ihuec~r~ se [lOI~entUla dlo~m, prevenidos totlus os inconvenientes; alltes reconltcço que em 
u ,I c,tla os l~ell1bros d'\r comml'5;lo me ~~o_ de~l~~stl~1 certos casos POrlcI'üO ser injustamente annullados os votos de 

~,~hlb~IO ~m eO"ano, que llUO dou a ,eld,ldella IIltcl1locncm cidarliíos (lue não tellhào lido ]la.rt~ no abuso; mas este mal 
, O l:aslÇõ 

r s em q~(l, I~~ ,apolO. 'c', ,6 incvilllve , o não mc !luroce tamanbo como o de legitimar-se 
U ,pa te do IMI eCCI, a ~ue de" ',.lO oITel ecer um addlla- I c<mo ' huso cOll,;irlerantIo-se como suppleutes os eleito-

me,nto, ~ atluella em que s~ "lZ que rltvcrsas autol'ldades po- ~,n - "" li 'I I" 
)lcJUes Ifltel'Vlel'ão nas elClções, ob;tando pelo cll1prc~o ria IC. llle'l.llme, t: e C1:0~, _ , ' , , 
forca armada ao li 'e cxerc'c'o los direito' do' votantes do ConClUO, I)()L! ,IS ,1lIIlha,ohsena~ões ~Ile[eeendo as emen-
I' d- I' "VI I I ( ""', das de rlue f"llm, e declal'lli>do que, li nuo prevalecer a dou-
a o (a oppoolçào, pOI'~ue entendo (lne, c1J~gando cEte m- t,' d "o de IÍ de fevereIro de 1/f'i c se' de to 

11111l0S0 facto ao conheCimento do senado, nua podemos sem Il~a ? aVI" ,_ ,,' , v, u ria vo 
fultar ao nosso pl'opl'io dever deixa-lo passar desapercebido, (lue se unuulla""e to tia ,\ elmç"o, 
nem consentir (Iue Ihluem impunes os seus autores, Lêr;1o-sc, forilo apoiadas e entrárão em di:lcUSSão as se-

.. !!oI'. "iseonde de §e).ueally ,- No proprio discurso 
do nobre senador está defendida a commissão : clla cingiu se 
á ultima resolução do governo, em qlle se dec!'\I'ou que os 
eleitores nomeados além do numero legal devião ser consirle
rados como sUPlllentes; portanto o discurso tio nobre senador 
é todo dirigido em dcsfavor dessa resolucão do governo e não 
contra a eommissão, que não foi encarregada de dizer (Jual 
das duas resoluções do governo li mais conforme á indole da 
lei de 1846, a de 181H ou e de 'ISim, A comllli3s~0 não tinha 
que attcndcr á deliberacão de 18iíi pela simples razão de que 
te;/; postcl'ior advocal pl~iu1'i, 

Agora, se o seuado julga que li conveniente ~ue ~e examine 
I\. questão de outra maneira. decida neste sentido; ou então 
fa~a-sc uma lei, que Íl o melhor, porque meuiante pareccres 
de com missão não se pôde chegar a um resultado sati5faclo
rio; o s~nado resolve de uma maneira e a camara tempora
ria de outra, 

Não quero entrar no exanJe de qual das duas decisões do 
govel'llo é a melbor, se li de 185i, se a de 1858, Sempre 
direi, porém, que tenho alguma duvida a este respeito; por
que, não havendo no aeto da eleicão difrcrenca alguma entre 
eleitores e supplentes, sendo a eleíção a mesnia, não sei como 
se ba de conhecer que nesses (lue se chnmiio excedentcs ao 
llumero kg,ll não e,t;'; o voto da minoria tambem, A cleiçilo 
ó uma :iÓ, 08 slIpplentes succedem os eleitores; como bave
mos de saber que aqui não está o ,'oto da miuoria, e '1ue 
oHa não está rCtlrescntadil. neS;i; cxcedente? Tenho muita 
duvida nisto, 

Já digo, a eOlllmissão regulou-se pela ultima rlecisão do 
govemo, e parece-me Gue está justificada por esto lado, 

Quanto ao outro ponto, não me QPponho a que se mande 

guintes emendas: 
" Anllulle-se a elei~ão dos tres eleitores ,da freguezia de 

S, Caetano ~xcctlentcô ao numero de H~, deSignado pelo pre
si.lenle da provincia, eliminando-se por conseguinte os seus 
nomes da lista dos votados, 

" Rccolllmcnde-se ao governo que mande fazer clTcctiva 
nos termos da lei a I'(l.ronsabilidade dos delegados de policia 
.los tonl105 de Una c dQ E,ú, e do subdelegado da freguezia 
de Quipnp;í, que, sogulldo consta, intcrvierfio nas eleições 
com forca armada, dl'clarando-se-lhe oull'osim que o senadu 
espera (lue lhe "rja communicado o rcsultarlo dos processos 
que por estc mOlivo se formarem, 4 de julho de 1864.
Ferreira Pelll,a, u 

o 8", viseonde ~e §opnco)ly,-Não posso convir em 
que se eliminem desde j;í os nome~ desses homens: ha uma 
rc,,0Iuc;10 do govel'llo em confol'nlldade da leI que o auto
rieou ã tirar liS du\'idas tlue occorressem a rc>peito de elei
ções, c nós devemos úhSCI'\'aI' essa resoluçiIo cmquanto não 
fOI' l'cvo"'ada, c talvez por uma lei. Agora nós tomamos 
uma delilferacilo, c em outra occnsião podemos tomar dcli
lleracão dilJ'r:rcnlc, E,tamos ventIo isto to.los os dias; em 
e!cicÓes mio ha uma re~r,\ certa, a não hllvr.r lei. Mesmo 
havêndo lei: nem SCmJlre~ ,6.observada; quanto mais não ba
vendo! Ahi estilu duas oJllmões do governo: ,uma soh,re ~c
soluciio de consulla" c a outra do mUl1stro ÔO ; fi pnmmra 
mallÍlando eliminar da lista di)s eleitores os individuos no
meados além tio numcro leital, e a segunda mandando consi
dem-los como surpler.tes, Esta ultíma é a que vigora, c ,cu 
não a acho má, mlls não entro no seu exame; o que dIgo 
6 que a commissão fundou se na ,legi~laçã~ dgeote, P?rque 
esse a,'iôo faz parte da nossa lcglslaçao eleitoral. I:J,.IY1UmOS 
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de eliminar esses eleitores sem maior exame? Ao menos 
desde j1l não posso votar por esta eliminação. 

O Si'. Souza Ramos: O Illustre relator da com
missão de constituição já deu ao senado explicações sutis
factorias do seu procedimento. O ~arecer da commissão está 
de accordo com a uI tima decisão do governo expedida p,u-a 
a execução da lei de eleicões, porque não julgou a commiu· 
são conveniente por este íneio estabelecer uma doutl'Ína co,
tI'aria 11 que o governo adoptám no aviso a que me referi. 
Entretanto reconheco que o senado não está na obl'igaCi!o de 
entender a lei do modo por que o governo <l entende; ó sena
do pôde proceder de outro modo, e resolver o que lhe pare
cei' melhor. 

do nobre seoat!o!" na parte em quo resolve a questão annul
lando os eleitores excedentes ao numero. volte á commissão 
fie constituição para que ella reconsideré a mataria e propo
nba ao senado .. , 

O SR. FERREIRA PENNA; -Apoiauo. 
O Sn. SOUZA ftA~IOS :-•• , o que julgar conveniente, fican

do entretanto adiado o parecer nesta parte, 
Foi depois lido, apoiado c posto em discussão o seguinto 

REQUERIMENTO. 

« Requeiro que a emenda do Sr. Ferreira l'enna, que an
nuUa os eleitores da freguezia de S. Caetano, seja remettida 
á cO~!lnissiio de constituição para reconsiderar a materia e 
propul' ao senado o que foI' IDalS conveniente, ficando entre
tanto nesta parte adiado o parecer.-Souza Ramos, » 

Ficou a tliscussiio adiada pela bora, 

2' PARTE DA ORDE~f DO DIA. 

REFOl\l\U nYPOTnEC!nrA. 

Quanto a mim, tratando-se da eleic~o de deputados, me 
parece fóra de duvida que a opinião "do nobre senaúor pelo 
Amazonas, que é a meSllla do aviso de -1854, é a melhor e a 
mais conforme ao espirito, senão à letra ria lei. Os supplcn
tes dos eleitores de deputados têm outras funcções políticas a 
ex~rcer ; .além da nomeação dos deputados, os supplen tes ~os 
eleltores mtervêm na nomeacão das mesas 4as assembleas 
parochiaes, intervêm na nomeitciío das mesas das asscmbléas 
parochiaes, intervêm na organísacào das juntas de qualHl- Entrou em 3" discussão a proposição da camara dos do-
cação; a lei chamou a minoria a 'estas funcções para o Um putados reformando a legislação hypothecarm. 
de exercer a fiscalisacão e obter-se por esse modo a verdade 
dos actos, muito importantes, incumbidos á~ mesas das as- 081', l'I1abnco ; SI'. presidente, as duas commissões 
semblêas parochiaes e ás juutas de qualifieaciIo; a doutrina de legislação e de fazenda reunirão-se do novo para reconsi
que considera supplentes os votados no exêesso do numero derar o projeclo que se discute, tendo priuclpalmente em 
IeS-al dá Ioga r facilmente a que ~e exclua a minoria do di- attellção os discursos proferidos na 2" discussão e accord<irão 
relto de ser representada na organisação das mesas das as· ell~s nas emendas que vou apresentar. ao senado, com breves 
semblêns parochiaes o das juntas de qualificaeão. explicações. Estas emendas pela mmor parte são de redac-

Por~anto, para se guardar o pensamento, o' systemit da lei ~ão e tendentes a tornar mais claro o pensamento do pro-
de eleições, quando se dá um caso sem~Jhante, de serem no- Jecto. . _ 
m~a~os eleitores no excesso do numero,leg?l: devem estes ser Ao art. 2° a c.ommlssao propõe. ~uas emend~s; a l' s.obre 
ehmmados, para o fim de poder a mmona intervir nesses. o § 6°. O § 6° dlz aS:llm " O domlnlO supervemente revallfla a 
actos. hypotheca desde o acto da IlcquisiÇ/10. " O senado ba de rceor-

lUas, tratando-se da elcicão de senadores, esta razão desap- dar-se de que este artigo foi muito impugnado em 2" discussão 
parece. Os eleitores de sênadores não siio cbamados sentIO pela generalidade com 'lue está redigido, podendo deduzir-se 
para a fornlação da lista triplice, não silo chamados senão ilcHe, como opinárfio alguns nohl'es senadores, a revalidação 
para o ncto puramente eleitoral, que co~pete .ás .maiorias; ,a de hypothllcas contrnhi~as de mil fé por aq~elles que não es
nomeacilo dos representantes compete as mmorIaS e lIão as tivessem Je posse do Immovel ou que estIvessem de posse 
milloriás, delle sem titulo uahil. A emenda das commissões é pois, o 

O SR FeRRE R P ,. 111 I t ~ t dcsitleratum manifesta rio na 2" discussão. Eis ahi a emenda 
. '.' I. A. llNNA. - . as aos supp en es MO compo e (lendo) (O dominio superveniente revalida desde a inserip-

sorvlr no lmpedlmento dos eleitores? cão, as bypothccas contrahidas de bo'a fé pelas pesso'as que 
O Sn. SOUZA RAllOS; - E' isso um direito eventual, e de êomjusto titulo possuiãO assim os immoveis hYJlothecados. " 

pouca importancia; mas no processo cleitoral,organisação A 2" emenda e sobre o § 11 deste artigo: «São nullas as 
da lista dos votantes nas juntas, recebimento das cedulus e hvpothecas conll'al!iuas nos 40 dias anteriores ao faUimento." 
sua apuraçãO nas lIssembléas parochiaes-, as minorias têm Este paragrupbo, como está redigido, pareceu a alguns 
íuncciies proprms, têm direito seu que lhes deve ser guardado, nobres senadores uma deroga!lão do art. 827 do codigo do 
e a àecis,lo dada pelo governo no mesmo aviso o prejudica, commercio. 
tratando-se dos eleitores de deputados, o que entretanto não O Sn. F&nnAz : - E' verdade, 
se dú na eleição de senadores. 

Vejo, porém, que deve~ nn verificação dos poderes ambas O S, NABUCO :-0 art. 827 do codigo do commercio dispõo 
as camaras proceder uniformemente, que não ba razão para assim: (lendo.) 
Ilue no senado se proceda de um m()do e na ol1tra camara rle « S,10 nullas as hypothecas de garantia de dividas contra
outro modo. A emenda do nobro senador pelo Amazonas não hidas anteriormente á data da escriptura,nos 40 dias preca
corta as dífficuldades, não remove os inconvenientes, porque dentes ú época legal da quebra. " 
a decisão do senado não obriga fi. camara dos deputados; alia A cQntrario sensu deste artigo, não são nullas as hypothe-
pôde proceder como entendeI' melhor. cas de garantia de dividas contranhidas no mesmo acto. O 

O SR. 11SRRFIRA PEIINA: - A emenda está de accordo com § additivo parecia annullar umas e outras hypothecas, mas 
o precedente que citei. a inteu!lão das duas eommissiies foi sefilpre e é manter a 

O SR, SOUZA RAMOS: _ Ora, havendo precedentes em um disposi!lão do art. 8'27 do codigo do commel'cio,cuja doutrina 
sonti,d~, decisões do governo em outro, devemos conclUIr que se funda no principio de que ll. nullidade pleno jUl'e é uma 
ha sel'lamente uma úuvida a respeito da intelligencia. da lei; exccpção, sendo a regra geral a rescisão por meio de acção 
I) o melhor ê interpretar-se a lei competentemente, Os sup- e provada a fraude. 
ple~tes de que agora tratamos não têm de ser chamados para Assim, pois, as commissões o[erecem esta ellJcnda que 
as Juntas de .qualificação, não têm de ser chamados para as torna bem claro o seu pensamento; (len.do.) 
mesas paroehlaes., , « Fica tambem em vigor o artigo 821 do codigo do com-

O SR FERREIRA PENNA' nl d e h d ,merclO. " I . ~. ., ,- as po em 5 r c ama os pUla « Ao art. 40 relativo ás hypothecas legaes as commissões 
a e elçao. o[erecem um artigo substituitivo. O senado verá, pela com. 

<? SR. SOUZA RAlIOS: -Algum póde ser chamado para a. paração deste artIgo substituitivo com o primitivo, que não 
eleIção; mas não vejo grave inconveniente ém que alguma I ba subrogacão de pensamento, mas apenas nova redacr.ão 
demora haja ~a decisão desta q,uestão no s~nado ; e, portanto, ~ara t~rna-Io m.ais claro, e para 5atisfa~er até certo ponto 
vou mandar a mesa um requenmento, pedindo que a emenda as dUYldas suscitadas em segunda dlsr,llssao pelo nobre sena-
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dur pela Dabia. Assim que no § 9' onde se diz que os do- qualquer que fosse a sociedade. Além de que os requisitos 
les não valem sem insinuaç.lo, as commissões accrescentão exigidos no § 9 fazem o complemento. por assim dizer, do 
a clausula-nos casos em que a lei a exige-, porque não mecbanismo dessas insti tuicõcs especiaes, e não era possivel 
era int~llção do projecto alterar a insinuaçüo como estã esta- por conseq~e~cia prescindit: dos est.1tutos para verificallão 
tabeleclda. desses reqUIsitos. 

(( Ao arl. 5° § 3° as commissões offerecem uma emeoda A outra emenda é additiva: as commissões en'tentlêr[o 
importante, coma muito conveniente que estas sociedades tivessem uma 

Diz o art. 5' § 3· (Ienelo.) « No caso de que o immovel circum5crir~ão tel'ritorial para suas operasões. O senado vô 
ou immoveis bypolhecados pel'eç,10 ou solfrcro deterioração bem que estas sociedades não podem progredir sem favores 
que os tornem Íllsullicientes para a seguI'anca fia divida.póde i do estado e estes favores não serião possíveis desde quo 
o credor demandar logo a mesma divida ou 'exigir reforço da boul"csse mnitas sociedades. O scnallo sabe tambem que a 
bypotheca, " A' vista da disposicão deste artigo parece sOl"le destas sociedades. que são novas cntl'e nós, e cujo me· 
claro que tuda a alternaliva dcpend'e do cl'edol'; não ohstante cl!anislUo ainda n.l0 está nos nossos babitos, depende essen
querel' o devedor rdorçal' a b~potbcca, o cl'edor pó de exi- cialmentc da sua regularidade, a regularidade da fiscalisallão, 
gir o pagamento da divida como vencida: c 11 fi,caiisa!)ão da unidade: além de que, em 3° logar, eslas 

Pareceu ás commissões iníquo que, sendo o facto em que sociedades, ao menos no seu debut carecem de grandes capi
se basêa a disposiçrto desse artigo as mais das \'ezes pl'ove- taes para suas operações, o estes capitaes que PI'ocuI'lio collo
nlente de caso fortuito, o devedor que n,10 te'H culpa seja ca!l,to e n[o CÍl'cula!)<lo, pode ser que niio sejão muitos,e con
obrigado a pag-ar a divida não vencida, quando aliá, quer vem a sua concolltraSão para qne haja antes uma sociedade 
reforçar ou supprir a hypotbeca. forte, flue consolide (l. nova instituição, do que muitas fracas 

Poder-se-ui,l fazer uma distincção que a jurisprlldencia que a desmol'alisem. Por esta razão e por outras que serão 
franceza admitle, fundada na combir.acllo dos arts. 2131 e desenvolvidas na discussão, as com missões entendérão con-
1188 do codigo civil, islo é, do caso d'o culpa e do caso for, veniento que cada sociedade tivesse uma eircumscrip!lão 
tuito; mas entendêrão as commissiles que. sendo muito dilli· tel'l'itol'inl. 
cil a prova desses casos, OI'a melhor presumir, como presume A outra e~len,!a, a ultima, ê relativa ao art. 18. Este ar
a reforma portugueza, que o facto é sempre provemente do ligo dclél'l1l1na o processo para a execur.üo da b~pothecu. 
caso fortuito, sendo a mesma r1isposicão em qualquer caso Este proce3so, como o senado sabe. é muito rigoroso, é um 
istJ é, que sómcnte possa o credor exigir o pagamento <Juan- pI'ocesso excepcioual, é um processo fundarlo nas premissas e 
do o devedor recuse o reforco ou o supprÍmento da hypo- disposiçõe3 da nova lei; por conseguinte, não tondo si/lo pre· 
theca, A emenda é esta: " Ém ver. das palavras ou exigir visto pelos actuaes devedores das hypotbecas, seria injusto 
rofo1'co da hypotheca, diga-se - se o devedor recusar o 1'e- que lhes fosse appUcavel; neste sentido as commissiles offe
forco·da bypotheca. u recem uma emenda accl'escentando depois das palavras-aos 

Âo art. 70 do projecto as commissões oflerecem duas credores de hypothecas convencionae. inscrlrtas - as se
omendas: a primeira considerando entre os onus reae3, o guintes palavras:- «e celebradas depois desta lei. " 
I d d Silo estas as emendas que as commissões offerecem para 
ega o .e prrsta~ºes ou alimentos expressamente coosig- que o proJ'ceto mereca. a. approvar..,ão do senado em 34 dis

nado no ImmoveL O senado sabe como é respeitavel e 5a- cuôsão. 
grada pelo nosso direito a matoria de alimentos, e não ba 
razão para que este onus real semprQ reconhecido seja o01it- Forão lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão 
tido no projecto. as emendas das commissões reunidas de legislação e fazenda. 

A 2' emenda constitue um novo pumgrapho que serã 6', "Art. 2.° § 6,0, 1.- Suprima-se a emenda. vencida em 2" 
, I discuss.lo. e e o. resu tado das manifesta!lões dl segunda discussão a 

respeito da del'ogução do art. \lia do codlgo do commercio. 2.> Substitua-se este paragrapbo pelo seguinte: 
Diz este paragrapho additivo (lendo) : " O Ilenhor de escra- « O domínio superveniente revalida, desde a inscripção, as 
vos pertencentes as propriedades agricolas, celebrado com a ~ypothecas contrahidas. em bô,! fé pelas pessoas que com 
cJausula-constituti-não poderá valer contra os credores Justo titulo possmão os ImmovelS bypothecados. 
Jlypotueeal'ios, se o titulo respectivo não for transcripto an " ~ 11. Additivo approvado em 2' discussão, 

d b b SUbstitua-se assim: 
tos a. ypot eca, II " Fica tambem em vigor o art. 827 do co digo do com-

Ao arl. 10 as commissões olferecem um paragrapho ad.di- mercio, 
tivo tambem conforme ao desejo manifestado por alguns no- O) 
bres senadores na 2' discussão, « Art. 4.' Supprimão-se as emendas que passárão em ~. 

O. senado sabe que, conforme a disposie •• ão do arL io do discussão, com excepcão d;1 emenda de numeraçãO, e subsll· 
I tua,se () artigo pejo seguinte: proJecto, as lypothecas legaes com exceplluo das da mulher • Esta bypotheca compele : 

e dos menores, não valem contra terceiros senão depois de " " 1.° A' mulber casada sobre os immoveis do marido; 
inscriptas, e não são insCl'iptas senilo depois de especialisa- « ~elo dote " 
das. l'ódo acontecei" como se ponderou na 2a discussão, que h 
estas hypothecas le~aes sejão defraudadas entre o aeto que "Pelos contratos a~lenup~ia~s excluiivos

d 
da cOdmm~n lio; 

as. constitue e a sua mscr. ip". 5.0 por UYllothecas convencionaes " Pelos bens pl'ovementes. e erança) ega. o,ou oaçao que 
" lue aconteclio na constancm do matrlmomo, se esses bens 

feItas pelo devedor; assim que, quando o credor ootiver a forem deixâdos ou doados com a clausula _ de não com
senten!la e a foI' inscrever póde achar inscripta uma bypo- munbão. 
t11eca convencionnl sobl"Cvinda no intervallo da senten!la e da b ' . d 
extracr,ao della. As commissões por conseguinte propoem um «§ 2.· Aos menores e interdictos 50 re os ImmOVelS o 

d tutor ou curador. J:razo que não exceda e 30 dias, para que os credores de (( § 3.0 Aos filhos menores sobre os imm()veis do pai quo 
ypotbecas legaes posSiio inscreve-las, sendo ellas prenota- adminish'ou os bens maternos 011 adventicios dos mesmos 

das, e uao valendo neste intervallo as bypotbecas convellcio- filbos. 
naes do mesmo devedor. b 

Ao art. 17 as commissões entendêrão conveniente offerecer «§ 4.° Aos filhos menores do primeiro matrimonio 50. re 
duas emendas, O § 9 additivo diz assim: "Nos estatutos os immoveis do pai ou mili que passão a segundas nupclas, 
das s()ciedades sujeitos a approvação do governo se determi- tendo berdado bens de algum filbo daquell~ m.atrimonio: , 
nará.... » Pareceu ás commissões quo destas palavras- " § 5.° A' fazenda publica geral, provlOclal e mumclp~l 
sujeitos oi. approvação do governo _ se poderia deduzir que sohre os immoveis dos seus thesoureiros, collectol'es, adml
havia estatutos não sujeitos á approvaçã~ do governo, o que nistl'adores, exactores, prepostos, rendeiros, contratadores e 
ora contrario ao pensamento do projecto; porquanto, não fiadores, 
podendo emittir letras hypotheearias senão as sociedades « § G .• A's igrejas, mosteiro~, misericordias e co!,porações 
expressamente nutorisadas pelo governo, era essencial para de mão morta sobre os lmmovels dos seus thesouretro5, pre
esta autorisa~íto o conhecimento e approvação dos estatutos postas, procuradorllíl ou syndicos. 
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': § i.o .Aó esia:luc aos oIT.~ndiJu5 ou seus hcn!eir03 solire I ? .. Sn. PRE~IDENTE: - Y. El:. faz Cavol' 00 lazer o seu NI· 
\):) Immovcls tlo c. IInl!J(l~O. . _ qUwllmento por escrlpto? 

" fi 8.' Ao CU Imn!ciro pela garanlm do seu ~t:llllilO ou O SR. FEilOAi: - Sim, senhor. 
lOI'lm~ln partilha "obre o immovel Ja hCl'an~a adJulhcnda ao Foi lido apoiado e poHo em discussão esto 
hérdelro reponellto. . _ ' 

H g n.' Os tltltes ou contratos ttnlC-IlUpCltlCS nJO valem 
contra 03 tc!"(;eiro:, : 

" Srm cscriptura publica; 
" Sonl exp,'c,;,a eócluslo da commuoiliio; 
« S(1m pHimar,;;,() ; 
« Sem in::<lnu.lcfio nos Ct1$O.:; qnn n lei exige; 
" § 11), E';CCjituarl,,> as hypotbeC:ls le:;ncs da~ mulheres 

C.l:'llrlas, menorcs e il1t~nJictu:;, as demais devem ser espe
ciaH5;llht~. 

" § 11. As hpnt!lccas Ifgacs das mulhcr~s cn;nilas, 
mn)nl'c~ c tlltcnlict.os S;lO genteS , co'npl'ellCnSlva~ rI,os tm
Illovci~ [lI'e:O:C!lti~s ou rutuJ'OS. :;nlvo ~e ,fl!f'em (,sIH~c~ah;-:llda~: 
detel'nlílHlIlrlo Sll o va:ur da rcsponsabllídade <lOS llumOVCB 
11 cUi! sujeitos, 

« Os regulamentos csbbelccerúõ a fôrma destas especi,\
IiS:lciles, "-s 1'2. N;1o se con;;i,lera rlcrogado.por esta lo! o direito 
ílue aó exc'juente compete de pru5et;Ulr a execuçao da ~en
bnça. contra os fld'Iuercnte~ <los bens tio cGnrlcmnado ; mas. 
para SCí' Opp05to aos terceiros conforme valer, depende da 
lIl:!cl'ipç:1o, (Ar!. 9,~) .. 

" Art. \,i.o § :\." l:.m vez liaS pa!;tvras-ou eXIgIr refor~o 
tia IJYllolheca-l!iga-se: " se I) devedor recusar o reforço da 
hypothcca. }) . 

" A It. 7" do pl'ujeGto. Actrc'ccllÍé se elltre 05 onus reaes 
o 5e~uinte ; 

,,<O legado ,Ie pl'e~tuçOes ou alimentos ()XprCs5antcnta 
consignarlo 00 immovel, J) 

" A'ccrescente-se I) paragral'lioscf(uintc, que .ocriÍ 6' : 
" O pcnllol' Ii.e, e"cravOS'I'~rle"cc"tes "9 !)I'n[lrie,I:lIt"~ a~ri~ 

cólns celebrado com a clausula -"con$\ltull-[l,LO podera 
valer'contr:l os t:re~ores hrpothecilrio; se I) titulo respectivo 
nM for transcriptn antes dôt hYf'olli~ra. 

" ArL 10. A"crescente se o segumte paragrapbo, quc será 
~8 passando o 28 a 29. 

~ §28. A's hl'pothecns lega"" sujeitas á especiali.;ncô10 e 
Inscnpç:io. !mim como a hYJlolhec.L judiei,ll ( art. ao § 12), 
será concedlllo nos ror;utamentos um jlr<lZ9 raz,'uvrl, fjue não 
excederá rle 30 ,<ias rara vCl'íücaçilo rios ditos "eto5, o qual 
correrá da data do titulo da Ilypotilcea 

"Dentro do prOl,) marcado 0110 serão illscl'iptas outms by
pothecas do me:,mo !levenor. 

« Pant es"e fim as sobredttas Ilypothccas serão prcnotadas 
em livro e,;pceial 

" Ar!. n. § !l,' Drpoi:\ ,las palavras ~ das sociedatlcs, 
sujeitas - rligót-:\e - os r; uaes serão sujeitos. 

" AI'l. 17 § 9. 0 DepOIS das palavras - O modolle an-
onHacão rias Irlras rcunidÓls ,Ii\ru-sr, - em membro dis-
lir,<.tó a cit'cumscl'ip9,10 terrilOl'Í,,1 de cada siJciodade. 

« ArL 18. A' clllí'll<la substitutiva 'lu~ Ilfl>sOU em '2' dis
CII:'~ão 3.ccrr.scelltc se, depois das I"Ú1VI'US -Aos credorrs de 
bypc~beeas convellciona~s in5criptas-as seguintes pnlavl'ils : 
-" e c:)l~b!'ndas .lrjlois de,ta lei. " 

" P'l~o rio senado, 4. de julbo de IR64.-Nabuco, "'-1. i11. 
di! Stlva Paranho.I.-Yisconde de I1aborajLy.--B. de Souta 
Franco, com restricções.-Barão de Pirapama -Jose [yna
cio Sil1Jeira da li/alta. )J 

o /I! r . Ferro ... (pela ordem): - Sr. presidente, esta col
leeção de emendas, ou pl'Opriamente um cotligo de subcrnen· 
das, não podemos discuti-Ius sem primeiro combina-Ias cum 
<) !Iue .passou oro segunda discussão; eu, IJortanto, (le~o que 
saJão Impressas. 

nEQUBRI.IIENTO. 
« Adie se a discussão até serem impressas as subemçndas. 

- Silva Ferrat. " 
Foi mais lido, apoiado e posto em discussão o sCg'uinte 

AÍlDITAl1E:lTO, 
" Que Il impressão seja. no jornal da casa.-NaIJUco, " 
Subml!ttillos á. votação o requerimento e o additamcnto, 

forffo llpprovados. 
o "'r, !Fonseca (pela ordem) : - Sr. presidente, eu vo

tei pelo rer(uerimento, mas n[o pela emenda. 
• O So. NlESIDF:NTE : - V. l!1(. póde pedir que se insira na 
acta li declal'ilção do seu volo. 

O SR, PONSECA: - ~Ia; ó que eu e muitos sanhol'os sena· 
do!'es votlÍmos tambem pela emenda, pJl'que V. El:. englobou 
tudo .... 

O SI\. pnEsIDE~~E.: -: Peço a V. Ex. licença para Ilizer 
que não 1'0580 admlttlr dlscu5são sobre o 'Iue passou. V. E:t, 
.pôde declarar o seu voto na aeta, se quizer. 

O Sn. FONSECA: -O que eu contesto é que lenha passado 
o que V. Ex. diz que p~ssou; muitos membros da casa 
qucri,;o votar sómente pelo l'cIJue,rimcnto e não pela emon(!.., 
que talvez tivesse sido rejeitada, so V. Ex. a tivesse posto 
a 'Votos em separa.dQ, camo dispõe o regilllQntG. 

O SR. PRF.SlDllIlTE : -Peço a V. Ex. que não continue nesta 
discuss:io, que li inutíl, porque nno posso admittir segunda 
votação. 

O SR. FONSECA' -Emfim, seja feita a vontade de V, Ex. 
e não a do senado. 

081:'. Ferl'oz (pela ordem) : - Sr. (lresitlcftte, não h,l 
duvida ({ue V. Ex, poi a VOt03 o rO'luel'ÍlIlonto jl,lll!ament'l 
com a emenua, entretanto que tilllloorn niio ba duvida cm 
que uns poderião votar pelo requerimento sómenCe e outros 
pelo requerimento com a emenda. 

O SR: PRESIDENTE: - Perdoe-me V, .Ex" j:í se votou, eu 
rleclarol mUlto eXIlressamente o que se III votar, o depois o 
resultado da votac,10. 

O SR. FERRAZ:~ Se esta é a vontade de V. El:., cu obe· 
deço, porq ue gosto de estar de accordo com V. Ex.; mas 
V, El:. creio que não procedeu em regra, não podia pôr ôl 
vot~s.o requenn:ento juntamente com a emenda, quando er1l0 
as Ideas contrar!as. 

O SR. I'RIl8!DEl'ITE: - Agora não é oc~a~i1l0 (lropria em 
que su possa venlilm' isso; a occasÍil0 era. autes de votar-oe. 
Tem a palavra. o Sr. Silveira da Motta. 

Voltou-se á l' parte da ordem do dia, protieguindo a (!is
cussão do parecer ria commissão de constituic.io com aô 
emendas do Sr. Ferreira ['anna, e do requdrilllento do Sr. 
Souza Ramos, hoje adiados. 

o ,~r. IlIUveh'o da Mo~ta I - S~. presidentil, peíH a 
palavra, niro para me occupar da materla !lo requerimento e 
• nenda /lO parecor da commissãfl, mas jJaI'a fazer algumas 
observações a respeito de uma das conclusões do parecer. 
Creio que o que e"t~ em discus;:[O li o parecer. 

O SR. pneslOENTE : - O adiamento não eompreb~nde senão 
lima da,; conclusóes do parecer; está em discussil<) o parecer 
juntamente com o adiamento. O SR, NABUCO : - Que a impressão seja feita no jornal 

da easa. O SII. Su.VEmA DA. filou! : - Qucro fallar de cousa d 

O ~ O b J d I' ? 'f.f,a do adiamento. 
"n. PRES!l>J!NTE: - no re sena or pe e o ,H wmento A commissâo de constiluicão, dando parecer sobre 11. elei. 

O Sn. FERRAZ: - Sim. senhor; porque temo.s de combinar e[o feit!! na provincia de Pêrnambuco, reiluereu quc su '.'C!' 

cstas cme,odas com o flue passou na segunda JI5CUS.nO. Nos I dlssem.lufol'luacõcs no governo ()~ .. a o se"adn podn' I'"'''''' 
outros raizes fazem·se duas tabcllas; ao lado do que passou conbecunento óas eleIções parochmes (Ie S, Caetano Ulla 
vem o que se propOe, e então cOillbina·se bem, Quipapá e Exú: ora, estas inrol'ma~ões f\ re5peito da~ eM' 

~ 

, 
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çôcs da parocuia ftc Qui papá não vicl'ão aind~,S.enh()res, ~P, 
em outra élloca se alirosciltasse ao corpo leglslalivo a ~anl
feBtacão de um e:;clll1dalo da ordem dC.;le, o senarlo Iw.vla de 
revoltar-se, o paiz havia de indignar-se, e aquclles que no 
meio da descl'cllsa geral leyantassem a voz par'a manlreõtal 
110 menos (<10 menos, sonhores), para munifes!"II' ,lO paiz al
I,UIllIlOVQ escullda!o serião "pl'cciados; buje, porém, eu des· 
confio fité do apreQo que o l'alz dá a c,sas mallifest,lçõei, 

O Sn. Fr.llREIRA PE~:lA : - Não ueve uesconGar. 

depois de uma declaração desta o do presidente da provincia 
o negocio li serio, é preciso inquerir onde é que estão aba' 
fadas estas illform~çõcs; <iu,!l é o interesse legitimo que faz 
demorar o ajlpal'eClmento de wformaclles que 8[;0 neeessarias 
para quo o senado se pronuncie â respeito da validade de 
uma eleição, que póde ter influencia na dei cão que se está 
pl'ocedendo ou 4ue vai Ee proceder na 11l'OYincia de !'el'na01-
buco, e que pOl' meio deste manejo, que nuo lHide deixar de 
ser feito com Illgum soccorl'O omcial, póde triumpbar contra 
a opiil!lio ria maIOria da lll'ovincia de Pernambuco. 

O Sn. SlLVEIflA DA /dOiTA: ~ Sr. presidente, em jalleiro 11 Se I1C;180, senhores, não tivesse apll'Il'ccido essa declaracão 
comm:ssão do senado, dando par?cer sohre as eleições de do presidente, nós diriamos: «O (lresidente demorou as 1n
senador pela provincia de Pernambuco, S~$flclldeu seu juizo informações; pediu-as ás autoridades locaes, á com ara mu
.1 reSlleito da eJei<}ào da parucbia de QUipi1 l.it,. !'econh~cen~o nicipnl, aos juizes de paz; mandou fazer inqueritos pura úal' 
que tíoba havido uma gl'alllle nul~ldadc na CJC.I~a:O pr,HI!ana com fltndamento a resposta ao governo. » Il1as a demora nlio 
ali feita. r,a verdade, Ilesta parocbm exclUIu-se ~ '2. JUIZ de ó rio presidente; ,IS informações todas já vierão em oficio de 
pn~ mais vota,!o, e foi cbi~mad?!! 3° juiz tlo paz .do <!istricto 18 de março! Ora, se "ierão estas informações, o ministerio 
"Izmbo para VII' proceder a olelçilo, <cnda <l matllz vlOlentu- do imporio sabe, está na sua secrelal'ia a requísiçl\o do se
mente fecuarla ao 10 juiz de paz 1!1f.'ilimo; de mOllo que, nno naJo; elle saho a importancia que tem essa requisição, pois 
tendo o juiz de l'''Z o logar IjUe a lei marca como competente se tum de dar parecer para valiJar uma eleição parocbial 
para fazer se a eleieiio, pOIS tlue a matm lhe fOI feclwIla, r,ue pódo iniluir na clciciio pendente; porque não manda o 
procedeu á mesma e1.i<;50 em outro logar. Todos. os docu- ministerio do imperio dizér ao lHenos ao senadoa razão porque 
mentos com <lue estes pnpCls est,lo mslrul(j03 podenão serVIl não rClmelte estas informacões? Nem ao menos consta aqui, 
para que a eommissão ,de c?~stitui,Çiio, despr~~ando a .cleiçào senhores, segundo o relatório d:l comlllissào, que o minísterio 
feita pelo JUIZ de !luz !J1eglllmo, Jull,as~e_ yallcla a f CIta pelo do imporio tenha se occupado em indagar a causa desse desca
JUIZ de paz do distncto, comq1lUntu Ilau rObSe na matrIZ; minbo, se ó que o bouve I 
mas a comml"M Ifmz vroceder com todo o m;cruplllo, e Ora, eu não posso crêr flue houycssc'descaminuo do omcio 
pediu iuforma~ô(ls ao gover~lO. Desde ~n!<1o, de~ile a difta U,O de um presidente, tratando-se de communicação official, re
p.Ímeiro parecer da commlssão, que Julgou validas as elol- mcltida de uma provincia marítima para a outra, Quàndo os 
ções, não obstante essa, pedirão-"e illfúrruações, creio <lue correios têm de atravessar grandes extensões, agencias em 
foi no mez de janeil'o, pequenos logares onde se demore, ainda se pó de explicar o 

Estas infol'mac6es mio vierão, e a commissão renovou o descamillllo pela. perda de U~Hl. mala, ou um qualquer outro 
seu pedido, comó consta da expos~çãO do Ilarec~r, e n<ld.a acculente; mas, vmdo os oficIOS do preSidente de Pernambuco 
tem apparecido até agora a respClto da freglleua de QUI- nos paquetes cujas malas silo entregues allui na administra
papá, cão geral, remetlendo esta officialmcnte a cada um dos mi-

Mas, senbores, o que e curioso (curioso, porque nesli\ ÍÍisterios os omeios que lllo são pertencentes, este'descaminho 
época o mais que se póde fazer é oHerecer alguma cousa à de informacões não póde passar sem explicação, que arrede a 
cunosidade publica) é que, tendo a commissão de constitui- le~ponsabifidade do mini.tro, do seu gabinete, ou da secreta
ção do s~nado I'Cllucsitado por ,duas vezes inform.açõcs pal'a ria;_ e então como é quo o ~c~ado ha de approvar .. ;sta con
jloder dar pare,:er sobre a elc)1ção dessa parochla, o reRul- clusao d!l parecer ~a CC1mml~saú para que ,se eX~J~o novas 
tado roi este: o presiuente da provincia de Pernambuco, ten- fllorll!açoes a respeito da eleição de QUlpapa, preSidida pelo 
do receuido segundo aviso pedindo as infonna!lões exigidas 2° JUIz de paz! José ~os Santos? . _ 
pelo senarlo, resp?ndcu om offici~ de 22 de ab~i1" cuja nu-. O sen~do nao fez Já, est~ reqUlslç.ao ~u~ vez~s? Não está 
mera cão até está CItada pela commlssão de constitUIção, que: domonsllado que "s 1I1,folm,lcoes Jã vl.el,lO? Não está ele· 
as in(ormar.ões requesitadas pelo senado já tilluão sido rc- mo~strado que, tendo Sido eHas remettrrla,s pe!o pr~sldento, 
mettídas pôr inlcrmedio do minísterio do imperio em omcio devliío ter cllegauo ao c?lIhecunento do mlOls!eno do ImpenC!, 
n. G4. de 18 de marco I Ora bem; se o presidente é o mesmo e que, se uouve, extraVIO, ou ~e !:ta .demora,. se ~a esquecI· 
que declara que jii remeltcu as informações, citando até o I1!ento do e,xpe(henle, dos negoclOs, e do ml~lsterIO do Imp?
offido com que as remettém, onde parão estas informacllcs, 1'10,. csqueclment~ e eltravlO em uma mateml em que hOJe 
Sr, pres.idente'l Na secretaria do senado? N~o estilo, aiz a bit .In.teresse p~rllc~lar, senhores, de frustrar o resultado da 
commissão, allllillua nas informa\:ões dos empregad~s da clClçao de QUI papa ? 
mesma sc~rCl.aria ; podia mesmo dizer que se essas lnfor- Portanto, não pôsso votar por esta primeira parte do 
mações ~Ivessem SIdo pelo governo remetlldas aoyena.do,,.a parecer da commissão, sem fazer algum acc~oscenta~lento, 
lllesa tena de!las dado contas ao senado, e enlao eotal!a sem ao menos accrescentar que neste terceiro pedIdo de 
hoje consagra<lo nas nossas actas que linha vmdo u,m officlO informilcões o senado exija que o minísterio nos dita quaes 
do governo ~emettendo as lnrorma~ões que o preSidente de são as diligencias que tem feito para indagar a causa do 
Pernambuco tmb~ mandado em offic.~ de 1.8 de n!arço.. _ desappnrecimento ou demora dessas informações, que o pre-
, N!! senado" pOIS, não !lstão ; d~ nllms te 1'1 o do Im~erlO nao Sldcllte de Pernambuco diz que m:andou em 18.de . março, 

Vlerao .. rel~ettldas essas mforma90es: ond~ parão. elIas? qus Nilo posso approvar sem este addllamento a primeira COI~' 
mysterlO e este? que empenb.o ba ~m Ilao-d~r,lnformações clusão do parecer; é preciso saber a causa do desapparecI
pal'a não In'el'alecerem as elel~ões fmtas pelo jlll~ de paz le- mento dessas informacoos ou a causa por que alfida não 
;,;-itimo? Perguntarei eu: estarão na secretaria do imperio? "ierão para o senauo.· , 
E' o recur'so que nos resta; as informacões devem estar por p' S'u d o d de r s n 
forca na secretaria do imllerio ou no gabinete do ministro 11 orem, r, I?resl ente, eu e~ten o que, _mo o ~ po -

- ",. '" der a esta tachca nova a respeito do elelçoes senatonaes é 
O 8R, FERREIR.!. PENNA:-A commlssão diZ que não consta. outro: o senado tem todas as in[ormacões para conhecer a 
O SR, SoUz.l.I\Al!IOS: - O senado não os recebeu, : iIIei(alidade da eleição feita pelo 20 júiz de pa,z do di~tri~to 
O SR. SILVEllÍA !lA MOTTA: _ A commissão t!iz isso, mas de Quipapá; esta eleição é por sua nature~a. núlla, fí?1 feita 

(> ollicio nU() apparecc nem na secretaria do senado, nem na por um juiz de paz incompetente) e por um lUIZ de .Pllz IOcom
I .1 d . d' '(\ I f ., petente que trancou a porta da Igreja mat.nz ao JUIZ d.e paz 
'e estauo Os lIegoclOs o lIílperlO. ",ua OI o meio quo teve do districto, para que não entrasse na igreja e fo~se ob!,l.gado 
a cOOlmissão para saber que e.te oOlcio não apparece na se- a fazer a eleição em outro logar; o senado, esta hab,Il~tado 
trctaria .d(j ÍI{lpcl'io? para approvar a eleição do Quipa)iã presidida, pelo JUIZ de 

O SR. SoliA RAMOS: III[ormações do ministro, paz legitimo; e enlão o senado, proce~~ndo a~slm, resJlonde 
O Sn. SILl't;mA IJ.' MOTTA: - Eu entendo, senhoros, que, ao manejo eleiloral: «Ab I Fuzcm-se}il manejos para ouslar 
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a. que o senado exerça o seu tlircito de julgar de eleições 
validas ou nulJas ? )) . 

Já cbegámos ao escandalo, como e~ disse lia pouco a 
V. Ex., de, quando não ~e pôde de mane!r~ alguma ~scur~cer 
um resultadmho a respmto de uma elClçao purochlal, amda 
appellar-se para este meio-occultfio-se as IJlformaç~~s 11 9 
presidente diz que as remetteua 18 de ma~ço ~o mlUlsteno 
do imperio, e o oflkio não a~p~rece na s~creta!la do senad?: 
nem foi remettido piHo Sr. mm~stro do Impono, que depol;; 
d~ tanto tempo, ate o mez de Julho em que estamos,. amua 
não deu cópia de si, ainda não Cez nenhuma diligencIo. para 
saber a razão desse escandalo I .' . 

Portanto Sr. presidente, como me conSHlero habIlitado 
para julga~ da validade dCHsa eleiç"o, vou ma~ld_ar á me!!., 
uma emenda neste sentido: que se appro~e <I: elelçao de QUI
papá a (jue presidiu o 1· juiz de pa~ ~lo ~Isfncto. n~~ta m~
nelra, Sr. presidente, o senado relvmdlCa. seu. dll'elto, nao 
o deixa frustar, inutilisar por maneJo~ '!.ue lIlfellzmente apro
veitão ainda li. bemaventul'unca da ele,,~ao que vem, porque 
a resolucão que o senado touiar hoje a' respeito dessa elel
cão r naturalmente já não chega a tempo, e então essa 
resolucãO que nós tomamos fica sendo desprevenida d.e 
toda a' paixão de todo o interesse, e lIrra-nus, Sr. pro>!, 
dente, do perigo, se houver ~Llqlli n dias algum outro sillis
tro na representação senatOrIal de Pernambuco, de a.ppare
cerem interesses novos para a demora ou desappareclInento 
de ioformacões; e, tendo o senado tornado depClldcnte sua 
deliberacãú dessas informar.ões, o governo tem esta arma 
nova paia jogar, e é, quando 50 pedire!1l inrormnçôes 'pura se 
resolver sobre a vahdade de uma elclç:lO,pol' mais v~hda que 
ella seja, o governo tem um mero de frustar esse dll'elto do 
senado: não dá as informacàes, ficão alias sobre a mosa do 
ministl·o até que elle possá manda-Ias sem incofivellient~. 

Portanto, Sr. presidente, vou mandar uma e~:nda .ao pa· 
recer da commiss<1O, para que s~ approve a ~I~lçao fOI ta pela 
mesa parocbial de QUlpapá presldllla pel01 0 JUIZ de paz. 

O SR, FERREIRA. PEliliA: - Pelo segUllllo, 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Pelo juiz de paz legítimo. 
Foi ainda lida. apoiada e 8ubmettirla á discussiio com o 

roferido parecer, a seguinte emenda substitutiva 11 1" cOllclusão 
do parecer: 

« Que ficlio aprrovarlos os eleitores. ~as parochi.a~ de 
Quipa pá, que resu tárào da e.lelçilo presHhda pelo '2" ]U1~ ~e 
paz José dos .Santos Silva JUnior, ficando annllllada a alelci.1O 
presidida pelo juiz de paz João Timotheo de Andrade,- Stl
veira da 11Iotla. » 

Finda a discussãO da requerimento do Sr. Souza ~amos, e 
não podendo votar-se por falta do quorum, ficou preJu(hcndo; 
e continuando 11 discussão do parecer e emendils, nlllguem 
mais pedindo a palavra, e não se podendo votar pelo mesmo 
motivo, ficou encerraria. 

O Sr. presidente deu pnra ordem do dia seguinte: 
Votação sobre o parecer e emenda, cuja 2" di.cu,.ão ficou 

encerrada; 
3' discussão da proposição da cnmara dos Srs. deputados, 

autorisando o governo 11 mandar pagar ao ex·soldado do 
corpo de artilharia da marinha João Antonio de Carvalho os 
'Vencimentos que Ibe são devidos; 

Dita, approvando os decretos do l1overno em que ~e esta
belecem as condi cães da concessão Celta a LUIZ Bouhek para 

'lavrar uma minâ de carvão de pedra nas margens do rio 
Ja&uarão e seus afluentes; 

Discussão do projecto do senado e parecer da commissão 
de constituiÇão, sobre os decretos d 30 de dezembro de 1863, 
e da indicacão do Sr. Pimenta Bueno de 3 de mar~o do cor
rento anno.· 

Levantou-se a sessão á ! 1/4 horas da tarde. 

3'1' sessiio, 

EM :> DE JULHO DE 1864. 
PlIESIDE:VCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ. 

SumuRlo.-Expediente.-Ordem do dia. -Eleição de ~ena
dor por Pernambuco.-Votação do parecer da comml,sffo 

no coustituicilo sobre ° objecto.-Veucimentos à ex-praça 
João Antonio úe Carvalbo.-Concessão a Luiz Buliek para, 
explorar uma mina de carvão de pedra na provincia do 
Rio tirando, Discurso e req uerimento de adiamento do 
Sr. Ferreira 1'enna. ApprovaçUo do mesmo reqllerimento. 
A's 11 horas da manbã f\lz·so a chamada, e achando·se 

presentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Teixeira de 
Souza Ferreira 1'enna Mendes dos Santos, barão de S. Lou
ronço,' visconde de It~borahy, visconde de Suassuna, Cunfu~ 
Vasconcellos. Jobim, Fonseca, Souza Fr~nco, D. Manoel, 
Carneiro de Campos, Pimenta Bueno, Almeida e Albuqu~rque, 
Siqueim e JUcllo, Souza Queiroz, Zacarias, Dantas, DIaS d.e 
Carvalho, Amuio Ribeiro, marquez de Caxias, barão de Pl
rapama, RorlriguosSilva, Candido Borges, barão de AntOnina, 
!:ouza Ramos, visconde do Uruguay, l,IIarquez de Itan~aem, 
visconde da !loa Vista e marquez de Ohoda, o Sr. presldento 
abriu a se~são. 

Com~arecêriio logo de(lois os Srs. Paula 1'~ssoa, b~,rão 
de Dluntiha Silvcira da 11lotta, Pompêo e Candldo Baptl~ta. 

Faltal',lo ~Olll causa participada os Srs. banio de Cotegll)e, 
barão do Alaroim).. barão de Quarahim, Eusebio, Paula AI· 
meida, Vieira da ::;ilva, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes 
Torres Souza e Mello Ottolli, ~iscollde de Jequitinhonha e 
viscomle de Sapuc.hy' j e sem pnl'ficipaçfio os Sl's. Forraz, 
Pal'anhos. Nabuco e marquez de Abrantes. ' 

Foi lida e approvada a aeta da sessão antecedente. 
O SII. 1 o ~Ec.n~TARIO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 
Oficio de 4. do correntll, do 1" secretario da camara dos 

Srs. deputados. participantlo que havia adoptado a mesma 
eamara, e ia dirigil' a sll!lc~ão imperial, as resoluções do 
senado, dcclararltlo que il viuva do ma rochal de camllo Gus
tavo l1enrique llrown tem direito a percepção da met~ltle do 
soldo com que foi reformado o dito l~arech~l; e ~utonsnntl(), 
o governo a conceder á D. Amalia Regls :lluolz Barreto, 
filha le~itima e ullica d~ filiado cbeCe .de divi:;ão João Fran
cisco lIegl:;, o monte-lHO Ilue percebia sua vlUva, tambem 
fallecida, mãi da agraClada.-fllteirada. 

Outro, de 30 de junbo, do presidento da provi~cia ds Rio 
de Janeiro, acompanhando um exemJ)lar do relataria com que 
o vice-presidente l!assou.lhe a administração da mesma pro
vincia no flia 3 de maio ultiml).-A arcllivar. 

1'articipac,lo do Sr. senador visconde de Sapucahy, de n,io 
poder compãrecer hojo á sessão por achar-se illcommodado. 
-Iuteirado. 

ORDEM DO DIA. 
EL€I~lo DE SENADOR POR PEllli,\l\WUCO, 

Submettidas a votacão ás conclusões do parecer da com
miSSão do constituiçãÔ, e as respectivas enIentlas, cuja 2-
discussão licára encerrada na sessão antecedento, ácerca de 
várias rjuestôos relativas á ultima eloiçào de senador feita
em Pernambuco, fui rejeitada a 1" conclusãO, e approvada. a. 
emenda substitutiva do Sr. Silveira da Alotta; forão appro
vadas a. 2a conclusiio o a i' Darte da 3", cuja 2- parte Coi 
rejei taua, senuo approvada a mnemia do Sr. ~'erreira 1'onoa ; 
foi a.pp~ovad'l a 11' con~lusão quanto á I- e 3- ~arte~, c~n
sitlemnuo-se comprehelldlda. a 2a na emenda do :Sr. Silvem). 
da 1\10 \ta; foi finalmente approvada a 5' conclusão e a. 
emenda additiva do SI'. Ferreira Por.na. 

VENCIMENTOS Á U-PRAÇA 10ÃO ANTONIO OI! C.\,RVALnO. 

Entrou em 3' discussão e foi sem dobate approvada para 
subir á sanccão imperial, ~ proposição da camara dos der,uta
dos autorisanllo o governo para mandar pagar ao ex-so ,lado 
do corpo de artilharia de marinba João Antonio de Carvalho 
os vencimentos que lhe são devidos, 

CONCESSÃO A LUIZ BOl;LIECK PARA LA VRAR OlIA MlliA DE CARVÃO 
DE PEDRA NO RIO·ORAl'íDE 00 SUL, 

Entrou em 3' discussão a proposiçãO da mesma camara 
approvando os decretos d~ govern? em que se estabelecem <\8 
conrlições da conce,sào fella a LUIZ Ilollheck para lavrar uma 
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miuu de earv;'io de retlra nas mar,gcns do rio Jaguarão c seus' 
<lllluenles, 

4J 1iiJ", F~r .. el .. a PeRna, niscorrendo sobre diversos 3!'
\igo:! dos tre« decretos ~ {Juc a pr,ojlosiCãO se ref~re, o~servn : 
10, que não parece cUrlal a condl';ão de nlio po ,cr Lu iZ [o 1-
1 íck gozar de i cllhumn das vanta;icns da confes,fio, emqu~1I10 
d\o IH'o,>"r 'I!le é mbo de Gu!lhel'm~ Boul;ck, dC$cobrldo" 
.la:! minas do carvão de pedra, Se O governo Julgava neoessa
lÜ {'sta prova, devel'ia exigi-Ia allte~ de tuuo, e niio admí I;tir 
a contratar um homem que P?de nao estar renlmellte bablh
ta,lo para iSSQ OCCUpUll<lO aS:ilm o conselbo de estado e as 
canWlras com' um trabalho que afinal ycnba a ficar sem rf
feito, 2°, que ao art. '!to, Ci~ que ~e declaru que .os tr~b(~lb~s 
da mineração poderão ser feJtos, ou 11010 con,cesslOnarlO mUI, 
,iuuahncntc, ou (lor uma sociedade oq;aOlsada dcntl'o ou 
flira do imperio, convirá acerescintar mUlto e~prcssamente a 
condição de Dão poder o concessionario ve~de.r a concessf~ á 
outra pessoa, 30, que não lhe parece admissivel o art. "0, 
co:. ijUe EC tleclül'a Ilue os tl'ilbalbos feitos pelo conceFsiona-
110 para tornar nnvegavel, nos logares em que actu,i1mentc 
Il~O o são, o rio Jagual'ão e seus confluentes, afim de por 
cllcs fazer transportar os productos da lavra, nJl.opoilerão ser 
ulílísmlos por ouLm empl'eza a quem se der facul,'a,10 para 
iavrar (} mesmo minen,l, ,e não mediante ajuste com o con
cessionario ou quem suas vezes fizer, ficall1lo entendido que 
]Iara ll11ac~quer outras em~l't'zas, 'iuC nlio scjão pura lavrar 
earvii.o fossil, será livre li navegação .Ie que trata c~te artigo, 
,) u;o {Ie um rio niio póde ser ~Jlclu~:v,lmenIC concedido a 
'luulqueI' individno, e, se oproprlO d'·crcl',.rceonbecc que não 
,;e deve vedar o tran>porlc de 'luilesljllcl' out:'05 gcncr05 pOI' 
1I,,,a Yia, nUo ba razão pilra I'l'vbibir-se o ,lo carv(,o de pedm 
niío pertencente aoconct's.iooilrio, 4n, que tambem llie parece 
,'xorbitaule e ine.\.c4uil'el n ~brig;:,çãllqu~ seimpoem ao conces
"ionario de Jlrover á SUb$lbtcnclU do> mdmduos (ou de suas 
fa!'llilias) que forcm vidinw,; de des~,strcs que oecorrerem nas 
llllllas em conóe!]ucncla de de,cuido, ou falia de obscr
vancia das cautcilaó e I'rgraó que cumpl'e ~lIardar na Clccuçlio 
oJo trabalbo. de,;lll natureza, Se tal condic;lo é utll c neces
~aria, deve ser illlposta por lei geral a !!"las as companhills, 
como, por exemplo, de navegação a Vll(lOI' e estradas de ferro, 
eujos servi~05 e~~ilo sujeitos 11, scme:hantcs desa.tl'e~; ma,s 
Hão consla que Isto se tenha feito ate bOJe, nem sera facll 
ao governo obrigar os COflcessionlll'ios ao elfectivo cumpri
menlo de uma clausula que os sujeita a uma de~peza incal
culllvel. 5", que tambem não "li ,razão para obrigal'~;;e ,o Cllll
COSSiOllOC;O ao pagamento de â "lo do pro dueto lIqUido .Ia 
lavra, sendo [IOr eUe comprndo o lel'rello, havendo-se feilo 
uutl'llS concessões semelhantes sem esse onus, e e.tnfluo 
;<bolido o imposto que pagava o ouro e:ttróbido das minas, 

COllclue ded<lrunilo que não pretende votar contra o pl'O
ect2, mas sim propôr que seja exanlinado por umacommissiio, 

!:omo lhe parece, indispensul'el" e fla,ra este fim apr~senta o 
seguinte l'equenmento, que fOI al'OIuuo, posto em úI5cussão 
U ilpprol'ado sem ul'bale, 

({ nU'1 ueiro que a I,roposição seja remeltida â commisõão 
(lo em prezas prlYjlc~iadas para intel'p(JI' o seu parecer. :; de 
JUUw ue H,6i,~ rerreira !'enlla, " 

O SR, PIIESIIlE:'iTll: ~ Devia entrar ngora em discussão o 
pl'újeclo do sen"do annullnndo os dcc~c~os de a~ de, dezem
bro' mas não ~e acllR presenle o Sr, nHIIIBtro da ju"llca, que 
olcct'arou ter tle 'estar ao meio,dia na Camal'll dos Sr.:: del'U
tadus, e,em virtude de um requerimento. que o ,enlluo ullpro
"llU, niío pôde ter logar essa dlBcuBsao sem a ,presença do 
Sr _ ministro, E>,tá, porlanto, esgotada a matorm ua ordem 
~o d:a, . 

Â ordem do dia de am.1nhã é: 
;,;" di,.cUêsitO u~ jlrOpl);.jç;ÚJ ua Cllmlll'll dos Sr$, depulados, 

relurDlanuo ti le"l. ay;io lil'Píilbccal'lil; 
I" di,cussl!o 30 Vl'ujecto do senado, revogando os decretos 

llo 30 ue dc~crobro tle 1!i63, e a indicar-;ln do SI', selllldur 
l'imclIta Bueno, dat;,da de 3, de março de 1!i6i COlll o, I'are
~{'I"'~ da COllllllíssilo de constituí~iio, 

hW\ltvuse i\ fe,~ào a ulll qualto depois do meiO-IJía, 

:t3 s(,i!iI .. âo 

E"I G DE ,IULHU DE 1861, 
rRESIUENCIA DO SI" 1'1,r.OME DE AIlAETIÍ, 

SUllllAlIlO, - Expe,liente, Ordem do din, Reforma hypo-
thl'cnrin, Discur,os dos Ers, Ferraz e l'al'anbos, 

A's 11 horas da mallhã fc,-se n chlllllada, e, achando-se 
prcSl'ntcs os 81'S, vi,conde de Abaelé, nlafra, Fonseca, Mendes 
d'JS Santos, Ferreira l'!'llllil, Teixeira c Souza, Cunba Vas
concellus, Araujo Ribcii'o, Pan'nhos, I'imcntil lIueno, Illar
IllICl de llanlwem, Iwriio de n!ul'Ítib,I, \'isconde de Sua~suml, 
Sou~a HilIllOS, Almeida e Albu4l1cl'Ilue, Siqueira e nIello, 
nautas, visconde de ltilbol'ahy, Souza FI'UIlCO, D, Manoel, 
visconrle do U, nguay, N,dlUco,bariio de S, Louren~o, marquez 
de CaIius, Souza Queii'oz, Hodrigues Silva, visconde da Boa 
\'ista, I'olllpeu, Piluh. Pessoa, liariio ;lo riralwmn, Dias de 
Cal'valho e Zildwrias; o Sr, ,PresidCl.te abri,u a sessBo", , 

COOlparecêriio logo depOIS os Srs, hrraz e SIlvem/ 
ria ~h tta, 

FilHúr~o com C.1usa participarIa os Srs, barão de COligipe, 
barão de filaroirn, b:lI'[w de Quarilbilll, CillHlido IJorges Car
nei]'o de C:unpos, Euzcbio, Paula AhneiJa, Vieira da Silva, 
Sillimbú, J)j;.1, Yieiril, Fernandes Torres Souza e nlello, 
Ottolli, yis"(lwle de JCi!uiriubonila e "iscnllúe de Sapucailr; 
e sem partkipncão os 81'S, barão de Antonina, Cnndido 
Ilaptistil, JIJ!Jim,' mar'lucl. de ALruntcs e OIa!'llucz de Olili~a, 

Foi liua e approvada a acta da sessão antecedente, 
O 8u. 1" SEcnETAll10 deu COllt<l du seguinte: 

EHEDIE~TE, 

Lm omcio de li do corrente du I' secretnrio da camnJ'~ d(:tõ 
deputad",;, pnrticipnn.lo rjuul's os membros .!a mesa eleita, (b 
rererida canwl'u, que tem de servil' no presente rnez,-Intei
nulo, 

O SR, SENi.Don FONi'ECA, rOrno oradQJ' da depul.açr.o encar
rct"ada de apresentar a Sua n1ageôtade o Imperador o cJecl'~to 
re ,lli,'o á dotação de SUII AJtl'Z;: Impl'rial a Sra, D, habc,l e 
de 8un AIl\'za 11 Sra, D, Leopoldina, declarou qll!l, tendo ,IÚO 
inl, otluzi,lo á jll'l'$cnca do me,1lI0 augUl'Lll ,eiluor. !la fórma 
do estilo, proreriu elle srnaflol' as $eguilltes palavra,: 

" A a,scml!!óa geral rhríg:e ao imperador o décl'etO inclu
so, que jlJlg<l V"litiljOSO e util ao illli,erio, e pede li Sua ~la
ge,lade Impel'ial se rligtlO ,lar a sua sancç;io,)}~E que Sua 
~la:;l',;tarle o lmllcradol' se diguou respondo r :-Exami~arei. )} 

U SR, l'nESIDE~TE dcclawu quP, a resposta de Sua lUaF,cs
tat!e o ilJlper,lt~'lr era rcce),iua com maito especial agmuo, 

OItDEAI DO DIA, 
n\!:t'ORMA !l,I'OTll~CAnIÂ, 

Entrou em 3" discussão, que ficára adiada a 4 do corrente, 
a I'J'I'I)""icão da camara dos delJutndos reformando Il legisla
ção h~polhecnl'ia com 8, emendas das commissões, 

o ~", f"c ..... 'z, - !:ir, 'presidente, uma molestia imperti
nente, fJue llwítas vezes me €Illhal'uça a \'OZ e me IJl'iva do 
repouso d:l ""ile, me t~m privado dé tomar parte uas tliscus
sões do sell"~o, e por o"t .. I'azão deixei de responder na dis
cussiio do voto de graças a alguus t>ra,lores que se diguáriio 
de tomar @lll ronsicleraçUo algumas ohservações que eu entàQ 
fiz, Hoje, t,ndo!le fallar sobre <l maloria em discus,;rro, niío 
,!'i se (I l'o:lerei filzel' por muito tempo c de um moilo claro, 
e SI'Ill intel'l upcão, e sou obrigauo a 15S0 por duas considera, 
cõrs: a I', I'órquc rlesde u;n me oli'ciçoei ao estudo GeEtas 
iU;llel'illS, tendo sobre tul ilSSlJll1p!o uito alguma cousa no 
l'elatorio da cOOlmi8sãe cl!calTrgnda de revel' n tarifa das 
,1!fHlHle{i~s : a 2", pol'(lue sou I'cpresonlanle, n<1o de qualqucr 
prO\'ill\'ln, mas d'llll'Ol'illcia que me deu ~ ser, a qual é 6obl'e 
modlJ iulerc"al'a na discu~sflU deste pl'ojecto, 

r;r.o rli.,imulurci ao senado o temor gae neste momento se 
apodel'a de mim ao C,ll'CHr a Ili,cussiio, Vi que o nohe auto!' 
do projoctü se mo.tra afl'licto com li .ua demora, , , 

O Sll, l';.liUGO: - Eu uflo, SCIlUOI', 

O SI;, Ullaaz: -, " l,rC!;Cllciei-o na ''C~Eiio atra~a!la I:Vf 
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oceMPin ele ofl'orecur nlgumas cmcntlils (fue qucrin que ell- mas, .salhore" o eiltilrito de espcculnr.i\o, meillllD eu nllo sei 
I.raFIC.lII 10"0 no outro ~Iia em diseu,,,üo, não querell<ln dar se até certo ponto o espirito politico' ou úe partido, tem-se 
tempo de aO. bem estudar, Mas eu pedil'eí a S. Ex. a I'er- ilP[,rJerado tanto das e.tral!;ls em gemi, a espe,cialmente das 
miss<1o de llH\ ponucrar que isto é unHl matel'ia grave, que tle ferro, 4ue algumas como 'lue cstilo quasi prejudicada! 
quando ella foí proposta pela pl'imeira :,ez lI,l Camilnl dos pelo deieilO de seus traço,:, outras nos têm quasi arruinado 
Srs, deputados pelo nobl'c senildor, uh tambem elle nJo pe!os erros ,los ~ngílnbeiros a das administraçoes.(,lpoindo$,) 
desejava que nem no menos se Ibe tocn·~e em uma virl'ulil; ~; ('li, Sr, jll'csidente, temo, e ne~ta parte sou um pouco 
rntretunto com o temrJO S, Ex, recr'O·h".,'U a nccesúdade de yankee, que a politica não lanCll mão tias estradas de ferro 
fazerem-sI] modilicacões, e na actual :"o~;ln do ~enndo a di,- como meio de grande illlluencia, 
cus~ão valeu scmpl:e a 'PI'O[!UCÇ,iv emendas que li nobre Senhores. perdôem-mo VV. EE~, esta pequena digressão. a 
senador considerou como tle I'l'dr"\,io, e que IIU verdade são França o preselltiu, annullando, como eiv<lllas de corrupção, 
elll·grand. IJarte de doutrina 1Il";,u importante. E demais, as eleicões dlfluell~s que promelliilo que tl'UCOS de eôtmdas 
senhorcs, mntarias como ~sta úccullado por longo tempo de ferrô devi,lo passar pelas suas alMas, múnicipíos ou de-
paiz~, mais adiantados do .,ós em civilísaçiio, Il nUo é partmnentos: a França o preselltiu ainda mais, quando tor-
muito que nós nos occupelll,o~, ~or '[!gum espaco de tempo nou incompatíveis as funecões dos administradores ou direc
mais, de uma materia que püde muito prejudic,ir os nossos tom, das gnlll[les estradas de feno nos rlistrlctos respectivos. 
intereSSAS agrícolas, assim como póde tambem tmzer-Ibes A Franca, SI'. pl'esil!ellte, porém, ainda não pôde acabai' com 
muitos beneficios, cssa gránde in!luencia que e1la~ produzem; aioda ba pouco 

Houve tempo em que a lavoura do nOS50 paiz se connsídc- tempo, o ec1~bre deputauo Damiron dizia que a imprensa 
rou como a ultima de todas as industrías, industrill 4ue 5e f5tava silencioóil sobl'c Oi' abusos li nccidentes que nellas se 
devia abanuJnar, Lembro-me bem que um ministro de esta- dal'io pela sua grande in!luencia -Parece na verdade (rlizia 
do no seu reliltodo, apresentado em 1845 a este parlamento, elle) que existe um pacto de Ilntlismo lia imprensa; porque 
useu das seguintes palavras: (lendo) não se falia jámais nos jornaes dos uccidentes e abusos d!l~ 

" A a~rjcultura nenbum bem póde produzir, não funda- caminhos do Cerro,-O mesmo fui repetido no senado, ti um 
mos as nossas espernnça8 lia lavoura e lia ~roducçiio da ma- rlistincto representante, o Sr. Brame, repetindo estas pala
tWIl. bruta; do lUul disto resultante temos provas bilstanles, nas, não ua muitos metes, dizia no meio de applausos ge
experier.cia de solm\ : marcbemos em demilllda Ihl iilliu5tria riles que a imprensa estava silenciosa, não obstante não 56 
fabril. " Rita voz eloquente, como em. de um distillcto esta- Ibe baver feito atlverteneia. 
disla exerceu grande in!luencia subre 11 opinião do paiz, e Eu cl'eio que nós marcbamos por essa via; eu sou, jâ 
neste sentido talvez se iniciassem e jJoze~selll em pratica me- disse, neste ponto yankee, tenlJo muHo medo dessas grandes 
(lidas que maí6 ou menos telldião á rralizac<lo deste um, illGuencias, e estou persuadido de que bem obràrão os Esta-

Depois, Sr, pl'esidente, a agricultura lómoll logo na opi- dos-Unidos e o presidente Juck:$on, quando !,-cabárã.o c0lI! a. 
niào gera I dos estadistas do meu paiz 11 posicão que lhe com- inUuellcHl do !;ril'li~e banco, po~que era uma IIlRUenCla noc~n, 
jJete, como a prindpal illdustda, como a l!r'!1cí~al fonte de Its liberdades publicas e tendia a elevar gl'andes pot2nclas 
lIossa rÍllucza; digo mais. como a base de todo o nossO que J)O(lião turlo dominar contra? grande. interesse do pal~, 
commercio, e dns rendaspublicas; mas, perdoe o senado Emlim, senhores. f"lIámos mUito de capltaes para a agl'l
que lbo pondere, mio passou isto de palavra,;, de discurí;oS; cultura e de instituicoes de credito, Eu ili'plaudo a diseus
netos nenbuns, ou quasi nenhuns, ou lllal suceedidos, f'lrão ~iio flue tem havido, ê os ilIustres Ecn,adores que. têm tomado 
us resultas desta opinião opposta. .. ínidativa neste objecto; mas receio que depOIS d~ grande 

D,zm-se: " A agricultura precisa de ~nsino proCessional \); , trabalho filiU~1lI0S 110 mesmo em que c8L1mos (a'R0ta(los) , .e 
ate hoj~ n~o euídúmos do ensino profe,;sionaJ. Estabelece- i n;lo só que h'luemos na mesma pelo lado de fucll1tar eap,l
l'<iO·SA inStitutOS, o resultado nós conhe~cm"8: discule-se ' taos aos agricultorcô, mas que não façamos mal â prOPI'''l 
permillão-me os nobres senadores iI expressef,. pJpagueia-se: a;;ricultur.a 110 estado em que se ~clJa presentemc,nte, celfan
a liada mais, Entretanto, nllo era eousa difli,;i, pl'illcipill- do ou cortando algumas g,n'3lülas de eXlstenCIJl que oBa 
mClllú se attendcrmos que os esforços de nossos esladi.tas hoje, aind .. que erradamente decretadas, possue, e que a 
para outros 1".105, pAra outros ramos de .ervicn, têm sido ilrrim,10. Eu di~o receio; entretanto as nobres commlssões pa
c(,roa<l08 de grandes beneficios, - ~ " ' . I r 'I d) 

Dizia-se tambem : «Nós temos neces:ií.larlc de bracos." recc Ilucrerem apartar ~.e num esta Idea quanl o ( Izem: \ en Q 

n f( Se a agricullura esta mal e. olleradil d@ uma dIVIda allor; 
êlllOS tudo quanto em possível e talvez uaremo" -ainda mis:illlil, não h~ razão IJill'a deixa-Ia perecer. abandonuda a SI 

IJill'a ohlcrmos bra~ns_li~res; a C$prcuJilçfto, IJorém, matou lIlc<,ma; se ella carece de bl'aços, de machlllas e de outros 
tudo, os systemas .ora0 IInpl'oucUOs, o que se establ'leclil um productos para aperfeiçoar e mellJol'ar o" seus productos, 
lha por Unla administração províncial cru na seguínt(l ndmi- cumpre facilitUl'-I~e esse; meios, e [lara este fim não 58 póde 
nlstraçUo lo~o abandonado, e o interesse indivirlua!, lJue en- fleixal. de ter pOI' emcaz o cmprc,;timo a longo prazo, pa/,:1lvel 
tre nós mUito prepondera. principalmente quando cJle se por meio de ulluuidades compativeis com a renda. que a terr~ 
reveste da pUrpul'a da politica, nos tem matado, tem estra-
gado tudo, (Apoiai/OS.) Dahi as encampa~ões dos contratos pó de dar, " 
e. outros escanllalos que niio têm lIome, nem podelll SOl' c1a8- Temo, ::\r. pl'esidente, Ú vista de uma 0ltinião tão clara 
slficados, que se acha assellada com a fiutol'Í[lade pelo menos de cinco 

Dizia-se tambem: (f Dlclhornmentos de racas, maclJillas jurisconsultos e t['es eminentes financeiros, fazer algumas 
etc., tudo Íôto é necessario. )) Vieriío", ., , reUexiies sobre o projccto; fazendo-o, eu conbeço que grande 

O Sa, DANTAS :-ClJins, é o lUeu arrojo; Dlas pe~o aos nobres selladore,s que me des
culpem: é um volo (jue quero mOl1var; respelto mUlto suas 

O SK, FJlIlRAZ: '.' beJlns e maj,:nifl.cos (permilliio-Ille a luzes, suas boas intençôes, ma! enum todos nós podemos 
cXpre8S:LO, não sei se haverá outra melhor) paurões de todas errar. 
as raças cavallal'es, e tambem malldámos huôcar os magnifi- Quando antes de bontem,por úccasi,10 da questãO de ~rdem 
f 00 carregadores dos area.cs da Afl'Íca e da Asia, os cillUello5. a respeito rio meu reilucrimellto de adlameuto, eu fal!ol com 
Ga,.lám~., bastante cnm istll: quaesl por.ém, for,10 e têm sillo alouma vivacidade aqui nestes bancos, corno que ouvi·dlli:er-se: 
os he.lleticlOs quo dnlu colbêmos? NilO dIgo SÓlllente por' [alt,t "lista irJéa é uma grande idéa, urna idéa da situação, " 
de IIlIClallvu o~ de Incentivo, digo tambem por falta rle 1101'- Sr. presidente, eu ]Ieço aos nobres senadores que separem da 
severança e cUlilado, porljue nós prillcilJiamos ilS eousas, mio sua mente a ídéa de que de minua parte pos;a baver qual
lemas a conslIlociu de continuai' com cllas, abdndon,uno-Ias. quel' intencão hostil à situacão nascenle, e muilo monos eom
Yierão ma'Cbinas" o IJórle-s~ dizer que servíl'ào mais (lo peso batendo o -rrojocto. Eu, cOlno amigo do systema rel)re~enta
do que de belleficlo, 1101<1 dll'ecção que se lhes deu. tivo, desejo que a 5ituaçã~ se eon~ohde" p'0rque desejO que 

Fallou-so ta~bem, SI', preSidente, em estradas de rodagem baja 110 meu paizdous partidos basta.nte (hstIOGtO$, bem orga
modulos e em vIa5-fen'eas. Na verdade são um dos melbores nisados () desciplillados; só llor elite m010 o ~sj~a I'ctKC-
elementos de for;;a para um l)ai~ as ~ias (le comruulliea~ão; s.enbÜvo póde m1l,1'char bem, 
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o S8. NABuco: - Apoiado. 
O SR. FERRAZ: -~fas eu (emo unicamente, não dos ini

migos; os inimigos, ao contrario, com sua opposicão poderão 
aclarar o consolidar a situação; temo, sim, dos vermes roe
dores que vão consumindo as entranhas dessa tenra crianci
nba, e permitta·me o senado que eu lbe lembro agora de um 
conto de Soutbey, de que já. se serviu o celebre Macaulay 
quando reCutou certa opinião do Gladstone. 

Pareco ~ue, como .uccerleu a um roi da Persía de nome 
Zohak, a sItuação permittiu que o demonio lhe désse um 
beijo nas espaduas, e dabi proveiu ° nascimento immediato 
de duas hydróls ou serpentes, que avidas se arreme:,sárão so
bre sua cábeça e procurárão penetrar. até o cerebro. Zohak 
Ibes obstou o passo,agarrando-as com as miios e estrangalan
do-as com as unbas; mas para logo o infeli. ,rei reconheceu 
que as serpentes erilo uma l·arte inscllaravel de seu propl'ÍO 
corpo, qu~ lacerando-as lacerava suas proprias carnes. Por 
certo na sItuação nascente se esguarda Ulll só principio de 
sensação e talvez de unidade, mas intercssos diversos e 
0Pllostos, ao menos dous principios fortes de vontade que 
se não ba~monisiio, qu~ talvez no fundo se detestem, que 
a olhos VIstos se tortur30 e se repellem. E dahi qual 
o resultado 1 Quando, como sutcedeu ao rei Zobak 
quizerem dilacerar as hl'tlras, schiio de dtliceral' a~ 
proprias carnes desse eorpo que só 'tem uma sensa
ção, que só respira p(Jor um canal, unico e commum, mas 
que tem duas vontades fortes, e talvez uma sobro modo 
forte e imperiosa que póde derriba-Ia e inteiramente inuti
lisa-Ia. Eu, pois, faço votos para que a situação se conso
lide, por amor de meu paiz, por amor dos princi~ios e do 
governo represcntativo. Eu desejo (} bem do meu palz venba 
alie donde vier, ou de um partido, ou de outro. • 

Vindo â materia, perdoem.me as nobres commissões que 
eu lhes pergunte: têm ellas a convíecão intima. sincera de 
que est~ projecto vá produlir ~ bencAcio que almejão ? 'que 
elle c;sta elaborado de ~l mane~ra que o[ereca as garantias 
sulliClentos para prodUZir o elfetto que nós tod'os desejamos? 
As nobres commissões têm tão grande maioria de sulliciencia 
e de conbecimentos, que eu poderia louvar-ma em suas pa
lavras; mas perdoem-me, eu tenbo a convicciio contral'Ía 
e repetirei o que Jisse aqui ba poucos dias: (; Dou a minb~ 
cabeça, g;u3nd.o do modo por que está. redigido o projecto, 
com as dlSposlcões que encerra, se possa conseguir o· c!eside
ralum da funú"ção de inEtitui~:ões de credito agricola, con
forme o systema allemfio, seguido em Franca. 

A d0!D0nstração desta proposi~ão eu farei" li proporção que 
for mais ?U !Denos analysando o projecto em discussão.; mas 
antes pedirei a algum dos mcmhros das nobres commissõos 
qu~ se digne declarar-me se a SU1\ emenda ao art. U .... 
creIO que é o art. 14, não sei bem, é o art. 18, vou 101' a 
emenda. (Lendo.) « Art. 18. A' emenda substitutiva quo pas 
sou em 2" dlscussilo accl escente-se, depois das palavras 
aos credores de bypotbecas cOllveT.cionaes inseri pias as 

as ;-e celebradas depOIS desta lei. » O § S. 
o ~eguiRte: (lendo) «Os bens especialmente 
podem ser executados pelos credores de hy

potbacas geraes depois de executados os outros bens do de
vedor commum .. § 2 .• Fiea derogado o privilegio das Cabricas 
de assucar e mineração, do qual trata a lei ae 30 de a~o5to 
de 1833. " E o § 1° assim dispõe: « Os immoveis hyp~tbe
cados podem ser arrematados ou adjudicados, qualquer que 
seja o seu valor o a imp0l'tancia da divida. " 

Perg unto se estas disposições estão debaixo da limitaeão 
da emenda,. ~u so a emenda dizsórnente respeito ao sequ-es 
tro, á conClhaç.ão, á acção de dez dias, ou ao fôro civil. E' 
u!Da das bases de toda a minba argunlentacão.Estou persua
dido q!le para o processo baverá di!ferença 'de formulas para 
as antlf:as, .um~s e outras para as futuras; cmquanto, porém, 
a esse pr~vlle~1O o a essas outras disposições, creio que eIle 
~ão subSiste aosde o momento em que a lei for publicada. Se 
e a m~sma cous~, ~u desejo ~ue seja bem claro, porque eu, 
como Julgador, IImltar-me-hel até o fôro civil. 

O SR. NABuco : - Comprehellde tudo. 
O SR. FERRAZ: Ir" Comprebende tudo, Il por conscquencia , 

os immovcis Ilypotbecad.os podem oer ;ú:rema tado~ ou adju .. 
d!carlos, gualqu~r que seja ° seu valor e ImllOrtanCla das di
VIrJas, lllllcamente em favor das hypolhecas que se celebra
rem depois desta lei, e o previlegio das fabricas de assucar 
fica uni~nmenle extincto \)n.ra as bypotbccas celebradas depois 
e em vll'ludo da mesma e!. 

Nilo me parecia assim á vista da rodação deEles paragra
phos. 

~le {la roce isto deslJecMsario, porque naturalmente o pro
pnetano, hypothecnndo, abandona, renullcia esse favor da lei. 
!las a tlm~n,la, se é como affirma o nobre mcmbro das commis
sôe", extensiva aos paragrapuos a que me referi, já é ullla 
r:~~nde ,:antagom, e vantu!(em que lem a seu favor até lima opi· 
mao mUito respcilavel,que é 1\ de f!rere Ol'ban, o qual, apresen
tan.do um project~ sohr~ o Credit-(',11ciér lIa~eigica, no ultimo 
a!'hgo pl'opunha o segumte : que aquellas dlsposicões só po
[hão ter execução em uma época quo seria fixada 'pelo gover
no, e a mim parece-me quo os referidos privilegias s6 devem 
ceSEar em uma épOCil pOEtm'ior á Cunual'i!o e à livre marcha 
dos estabelecimentos de credito que se Ílropoem. Estou as.ím 
um pouco m~is tranquili;ado, pOI'que creio gue seria a me
dlr!a contrarIa .urO presente funesto que se Cnria á lavoura, 
cUJOS estabelecimentos em !lra.nde pó, de um momento para 
outro, desappul'ecerião, dimlnuindo-so assim as rorcas pro
duclivas do paiz. Dias eu peco ás !lobres eommiSSi'ic:i que (10-
nhão muito claro o seu pellsâmento. 
. Senhores, a base do systema de credito territorial ó prÍn

clpalmente a publici.lnde ue todos os actos trauslativos do 
dominio de lodos os onllS o a especialidade das bypotheeas ; 
as nobres com~i~sões tomárão t~mbem por base a publici
darle e a eSfleclahd;tde·. Q~anto a pubh~ld'lde, éllas exigem 
que todo o aeto de transmissão da proprll;dade para o futuro 
seja registrado, seja trnnscripto, assim como torlos os aetos 
que p~ssão imjlortar onus real, c então, csplaillanda-se sobre 
este ponto, dizem as nobres commissões á pag. 3: (lendo) 
.. Que a transcripc<10 sómente se limita li transmissão dos 
immoveis ~ntrevivos por titulo oneroso ou gratuito, e por 
conse!(uencla não comprehendo a tl'llnsmissiio causa mortis. 
Que a trailscripção é facultativa, mas só por meio della e 
desde a sua ,laIa p6M a transmissão operar os seus e!feitos 
a respeito dos terceiros. Que a tl'~llscl'Ípcão nlio induz á 
prova !lo dominio, que fica salvo a quem-ror, c por con
sequencia não diz olla aos terceil'os que o cOlllrato. é valido, 
mas sómente que o contrato existiu. 

« Que csIa transcripcão n30 é se nilo a perfeiciio du tra
diçlio llue entro nós é-necessaria para operar-se a trans
missão do dominio. Quo com enoito, Si o dominio deve ser 
respei/a.flo pelos. terceiros, é preciso que esse domínio lhes 
conste. Que esta tmnscripçüo previne a h!JPOlheca de bens já 
·alh~adas. Que. esta transcripção yem a ser o c0!1lplemento do 
rcg!s:ro das hzp'ilhecas; que previne uma esrecle de estellio
nato que consiste na Ilipotheca do immovc já. bipothecado; 
mas não pre\'i~e outra espc€ie de estellionato m;\Ís fataL 
como é a bYI'0tbeca do immovel já albeado. Quo csta 
transcripeilo com o andar dos terupos, em raz110 da fl'cqucn
cia das mutucões, Wnlle à realizar aproximadamente o re
gistro e a certéza da propriedade. " 

Attendei bem a este elogio pomposo da Iranscripcão, e, 
examinando o projecto, vós vereis que a transcl'ipcao; como 
está proposta, é quasi nulla e pejo menos illsufficieillc. e quo 
prestar se-ha não a orientar os capitalistas ,mas e tão só
mente á illudi-Ios. 

Quando as bases da transcripcão silo firmes, são seguras, 
quando não são limitadas, creio liue nada !la de melhor para 
o capilHlista que tem do emprester dillbcil'o ao agricultOI'; 
mas quando a transcripção é nugatoria, como no pl'oscnte 
caso, sene apenas para illudir: não será nugatoria 1I0S 
t~l'mos do projecto? Perdoem-mo as nobres COIDlllíssiies que 
eu diga que 6, A que se limita? Aos contratos ou aos aetos 
de transmissão da propriedade. aos aetos que constituem onus 
real; mas quaes? 8ômente aquelles gue depois da publica cão 
da lei 50 tiverem de elTectuar! ! Ora, dlgão-me as nobres 
commissães: eu vendo a minha propriedade; este acto desta 
transmissão é transcril'to; o capitalista o vê II'anscripto; mas 
tem alie certeza, por os ;,5iml'les transcrip~ii.{), do que esto 
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[tela seja v~li;Jo, dcque nua importa um estelionato,de que a 
prnpriedade seja Icgilimamente minba? De certo que não;o.qu~ 
vcnficará é que houve a tr~ns~1l55ào prc;,cute, e tJn.da mais; e 
preCISO, Imrlanto que v,í 11 ongcm, que l;Hlngue tudo, 

1'01' éxemplo: 'villvo, eu ,do fiz invcntariu, não dei parti
lha iL m~us !ULws; i~to ó muito nDJurai, ha mu:tos exemplos 
~m toda Q. paria de (rue o':;. inv2nt~rios não ~e Cazem) princi·· 
palli13!11C quando os r/ais têm alguIll:1. iH):'ii~;~o, a~g'uma influen
cia. A inilucncia local é s,1bremodo 15 i)b-:fJ:lil) jlrO;lliZ muitas 
cou:::as, c é 1ilo Ímpp.l'iosa {{ne nõ'o Ó admiraçuo que isto se 
Llcn, Veado a proDI'iedade, cu pOSSO até vender mesmo a 
lil'.Jpricdnde tle mems' fHho~ em CCi'tas h ypolheso:;; o fi~gistl o 
ou H transcripç;io di simplesmmte noticia d" compm e venda, 
o de nada mais. O compratloi' est~rá porventura, não ob
stante o I'egi~to, ou transcripç30 desse acto de trnnsmissilo, 
seguro no scu novo domínio? De certo que não ;-será pre
cisa que elle procure ínformill'-se da legitimitladc do domlOio 
que eu tiuha c lhe passei. 

Se o no,o proprietario hypothcea essa pro rrierl,"/e que 
comprou nestes termos, estará seguro tambem de seu direito? 
CCI'lo quo nuo, DI: gue serve, portanto, nestes termos ti trans
cripci.'ío? A transel'ljJcilo (,tiz o prDjecto) não induz prova de 
domlnio que fica sall:o a tIuem for, nJo d<i certeza de Ilne o 
domínio é legitimo, nem ao menos se presta ao capitalista 
para guia-lo nas suas indagações; dú aponas c~rt07.a da re
cente transmissão de propl'icdado, cuja legitimidade não 
assegura e fica problematica; de que serve, portanto, nestes 
termos ayunscl'Í[lç:lo ? E' um vexamo que acanota despczas 
e nada mais. 

O que acabo de tornar sensivel por um exemplo pódo tor
nar-se patente pOI' um sem numero de outros; eu procurarei 
exhibir alguns, 

Sou detentor de uma propriedade que pertence a outros pill' 
qualquer titulo, ainda mesmo Ilela força e ,iolellcia, o quo é 
mal conhecido ou o lüIo é ; vendo-as o acto da transmis<~o é 
iranscl'ipto: qu~ luz pôde este oITereeer ao capitalista nas suas 
operações? Nenhuma, 

Herdei de meus filbos do primeiro lei to bens de raiz, estando 
casado em segundas nupcias; vendo a propl'iedadô herdada, 
do que apenas sou u5ufructul'io, conforme a ord, liv, 4. 11. 
91; o acto de transmissão ó registr,tdo; ignora-se, não obstante 
eile, a circumstancia do uso e fructo que é diflicil de saber-se, 
e assim o capitalista póde ser induzido em erro, não obstante 
a transcril)cào, 

Ha multás outras hvpotheses; algumas de lias lembradas 
por Alban de llautbuilfe aind.t exhibírei. 

Um capitalista não pólle ficar certo, apezar da transcrip
ção nos termos do IIrojecto, de flue o b vrallor ou propriet.t
rio não lhe dissimula um casamento que tem contralado, ou 
uma tutela, eujo encal'go tem, Como poderá esclarecer-se? 
N~o o poderá c mseguir pclrt trtlnscril'~;to do acto ~e trans
missão, confol'me o aetual cstado do nossa legislação, 
não obsbnte o projeclo actual, combinlld"g as suas diírel'en
lOS pal'tes, e suas providencias quer sobre a tl'anscripção, 
quer soilre a inscl'Ípçiio. O casamento pódc cfierecer-se It 
cOlIsiderar.üo do capItalista, celebrado conforme o costume 
do rein:), b,lvenclo contrato que não é conhecido, lIem o póde 
ser á vista do actual projccto, Os bens vendidos, e cujo acLo 
de transmissão se adia transcripto devidamente, podem estar 
sujeitos e obl'ig:tdos a uma hypothecu legal, proveniente de 
um casamento dissolvido, ou de uma tuLella vinda ba longo 
tempo, etc" etc. 

Não serve, portanto, a transcripcão, nos termos do pro
jecto, de guia seljura ao capitalista; não pó de prov~nir a hv
jloLheca de bens na muito alheados, ou do bens alheios VCll
dido! com fraude; nflo previne os estcllíonatos: ao contrario, 
póde induzir em erro os capitalistas. Demais, pelo projecto, 
art. 1ã do projecto em3ndado, - til, 7° das disposições 
transitorias-, os aetos de transmissão de propriedade pas
sados e presentes são dispensados da transcripcão, Assim 
que, apezar desse meio de transcripcão das Ífansferen
cias que se c(fectuarem depois da presenLe lei, cabe ao 
capitalista e ás instituiciles de credito examinarem a origem 
da propriedade, quo pÔde ser o clfeito de ama sim pies posse, 
contestada, de um esbulho em uma parto, ou em grande 

parte, de uma posse não revalidada, cujos limites o demar-' 
caçõo? Uo contes~ados pelos proprietarios Iimitropbes, etc. 
DaqUI gl'unde pengo, grande trabalbo pam a aprecia cão da 
proprÍ"dade e do 'cu "Valor; e estes perigos, trabalhos e es
tudos são fatigantes, aborrecem, e fazem com que os capi
taes fujão de entrar em tal via de producção ou de emprego, 
e ficaremos no mesmo pé, não obst.1nte o proJecto, em qué 
estamos ao p,'csentc, 

Pode sei' que o ti Llllo ,lo dominio da propriedade seja um 
título particular falsificado, ou que não oITercca cel'teza de 
domínio, do que ba muiLos exemplos em to,las âs p~l'ovincias; 
pôde 501' mesmo que se funde em u:n neto qualquer inteira
mente nullo: as escrípturas s,10 passadas, como se sabe, 
por os.a classe muito feltz, mas oluito i~norante,qlle entre nós 
se chama tabolli.les de notas, classe ae que as nobres com'" 
111lssões não se lembrárão, quando quizerão reformar uma 
legislação que vai jogar muito sobre a fidelidade e probidade 
dessa classe, Nesta. classe~ entrão os escrivães de paz, cuja 
posiçilo infeliz, cuja ignorancia ~ malversação quasi geral 
oITerecem em vez de garantia certeza de riscos e perigos. 

Por conseguinte que luz pó de olTerccer ao capitalista essa 
transcripcão? 

Toda ella é nugatoria_ 
Póde ser que no futuro, no volver dos seculos, haja um 

grande beneficio; mas no presente é quo precisamos para 
bem da lavoura sabel' a proprie,lade o que é, como está 
constitui da, quaes sào os seus onus e ao mesmo tempo a 
legitimidade do seu dominio, Isto não se obtem pelas provi
dencias propostas: o projecto neta parte caduca inteiramente, 
e caduca tanto mais Iluanto no ar!. 15 a quo me referi se 
diz deste modo: (Ienl Q) 

«Ar!. 15. O governo detcl'mi nará a fórma e o prazo 
dentro do qual, sob pena de não "Valerem contra terceiros, 
devem as (lul'tes: 

'« § 1. 0 Inscrever e especial izar as hvpothecas geraes e 
sobre bens futuros, privilegiadas pela leilislação aetual, as 
quaes, não obstante eôta lei, fieão em vigor, » 

Mas não falia dos actos da transmissão da propriedade, 
Para o presente nenhuma providencia ha; para o futuro 
a que se propõe, é nugatorta, e não põde servir de base ao 
credito territorial. Este busca-se sobre a publicidade e so-
bre a especialidade; , 

O Sa, NAnuco: - Isto é da lei franceza 
O SR. FERRAZ: - Perdôo-me, meu caro senhor, a Franca 

tem seu cadastro, seu ettTegi$lrement, tem leis como o codigo 
Napoleão, que aplanárão de ba muito quasi tudo; e mesmo 
assim ach1u-se em dimeuldades; e pouco a pouco, não ob
stante os elementos de que dispunba, foi-se melbol'alldo o 
systcmn de modo que aproveitasse o credito agricola, e ainda 
assim a lei que o fundou tem o caracter de excepcional. Não 
devemos querei' transplantar as instituicões dos outros paizes 
sómento porque sào bellas, é preciso qüe sejão adaptadas ás 
nossas circumstancias, quo o terreno seja de antemão prepa
rado para essa operaçilo, A UIir mais bella do outro paiz pôde, 
transplantada para o nosso torrão sem as precaucões neces
sarias, mudar do essencia, definbar, morrer e seccar, 

O Sn, SIl.VIUnA. DA lloTTA: -Por isso queremos ir de 
vllgar na imitação, 
. O SR, FEnRAZ: - Desejo o que melhor for, o que for pos

slVel, mas não adaptemos uma cousa que não pôde ser rea
lizada. 

lI1as, Sr. presidente, mesmo as nobres eommissões dizcm 
q.ue a tmnscril'cão como ella propCíe nada importa, que não 
e prova, que llaaa vale, Para !lua servirá, portanto? 

Como um monitoriQ, um aVIso aos capitalistas? lIfas de 
que maneira? E' o mesmo que esses avisos que se poem nas 
e,squinas: - Nilo ha mais cabellos brancos, - Agua de 11'1e
IIsse des Carmes. (Hilaridade.) 

O SII, NABuco: .... 'E' uma pr0sump~ão legal. 
O Sn, FERRU: - E' uma presumpcão que nada póde asse

gurar, como mostrei; que só serve" para induzir em erro o 
capitalista e illudi-Io; que abl'ange somente.o futUlo e nada 
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respeita ao prlÍilmít~ e no J:lir5~at!o, soore que. reroy.n n pro 
priedadc agl'icola actual, 4ue, como as commi"õl;es dil.em, 
precisa de lIu"ilio; é um simples aviso de qnc uma proprie
dade passou a outro, mas Ijue não dá noticia de que 03sa 
propriedade Ó I~gitima. 

(8a um apart~). 
O i)UO estou dizendo ó com o fim (le mOí\twr quo com tnes 

ha,es o credito territorial nito se póde fundar, nfio \IMo me
drar, nem prosperar; não sei se é defeito do legislador, ou da 
na.tul'eza, ou da especialidade lia conslituiç:to de lIossa pro
priedade. Mas é uma vel'dade que n~o dev~!Ilos Gccultar. que 
d~vemos em alta voz manirestar. N;lo mintamos no paiz. 
(Apoiarlos). Ba uma opinião desvairada sobre cEte prineipÍo. 
(Í precis9 que lhe digamos a verda~c núa e crún. (Apoind"s.) 

Vamos ú inscripção. O que se maoda in,cre\'CI'? A~ hY\lIJ
thecas convencionaeH;pecialisndas, as ICl(aes,c>llec.ialiS:Hlas. 
- Devem ser especialisnrlas, quanto no futuro, 1\" hy"othe

_cas legaes da fazenda publica, dos mdstciros. ,Ias irmllidades, 
das corporações, etc. Devem ser e~peclalísadn~ e illscríptas. 
As das mulheres casa~as, dos menores e dos intOl·.lict'Js po
dem, porém, deixar de ser especialisadas e inscript<1S, Irodem 
ser I(craes e sobre bens ruturos. 

Esta ê a rp.gra getal. 
(lIa um ai ,arte) . 

Eu que:ia dizer o seguinte: As bypotbeéas das mulheres 
easadas, dos menores e dos intprdicto;; pelo projcclo po
dem gozar de todos os favores o privilegios sem sP,I'cm 
inscrilltas i importilo hypotbecas gcraes, illlportão at,' hypo
thecas sobre bens futUI'OS, de sorte que, a excepçao des
tróe a regra: Estas bypotbecas sITo mais communs 5:10 
as de maior ímportancía rio que as outras, sfio as q uc mais 
se occultão ás lOvcstigações do cllpitali~t'l. 5.'[0 as que '.!lais 
se preslão á fraude e ficão isentas da iuscripç,lo ; ns demais, 
que são pouco numerosas, de pouc.a importancia, estas licJo 
8újeit~s .ao registro, a. ínscril'ção ê obrígatíva, assim como fi 
CSllcclahmção! I 

Dir-se-ha q'ue a Í:lscripção das primeiras é apenas facul
tativa, que incumbe a cel'tos. e determiua.dos indivíduos, ou 
funccionarios publicos, o que sómente se lhe garante os seus 
etreitos no caso da falta rle inscripçilo. 

Esta dísposicão, essa dispensa importa em sua eSbencia o 
facto da não inscripCão e annullilcilo de uma parte desta 
lei. • • 

Exemplo disto nos fornece a historia da leítisl'açiio fran
ceza. Um distincto jurisconsulto assif:nala o seguinte facto 
em uma obra sobre a revis;io da legisla cão hypothccaria. 

Diz elle que o meio que se apresenta' naturalmente ao 
espil'ito para remover os obstaculos que a bypothec,t legal 
oppõe á segul'ancn das transaccões é o de eXigir 'lue esta 
bypotheca seja iilscl'ipta sem iornal' esta formalidade uma 
condicão e~sencial, St fie. qlLa nO/I, de sua efficacia. Foi este 
o meio que o eodigo civil adoptou, . , 

As dispOSIçÕes, porém, deste codigo ficál',io sem execu~üo, 
e é muito raro heja verem-se illscrillçM,; de hy!lotbeca legal. 
Que talvez se possa SUIlllOr 41le isto pl'ovlliu. unicamente da 
falta de sanccão contl'<! os fUflcclOnarlOs remissos a quem se 
incumbia o ellclIl'go da transcripção ; que não é istv verda
de, porque houve zelo alê de mais; que o filCtO l"'ocedeu au
tes das disposições do codigo, que nito estilo de harmonia en
tre si, li que e1!o se contradizia ordenando ao mesmo passo 
a sua inscl'ipcão e dispensando-as desta formalidade ou tor
nando-as váliaas e efficazes sem ella. Esta formalidade por 
certo, desde o momento ilue n;10 e indispansave! para uar 
"ida á hypotheca torna-se sem fim sório ti se não póde con
tar com o seu cumprimento. Como um aviso aos terceiros, ê 
improficua 'e íllusoria. Desde rlue ba bypothecas legues que 
podem deíxar de ser inscríptas (diz o mesmo jurisconsulto), 
não s~ pode concluir com confianca. que não existe alguma. 

Esta é a resposta que cabe dar âos que dizem: « Ha muita 
gente interessada na execuçãO do artigo,» Digamvs a ver 
dade: este artigo, que e.tâ arranjado á moda de ulIIllapel de 
solfa, nilo terá, como succedeu fia Franca em caso idelllÍco, 
execuçll.o. Uma cousa .qu~ tem de ser liraticada por muítll 
gente nunca se faz, principalmente não lavendo um Interesse 
Ilroximo, nem s"ncç.~o penaL Qual é a pena dQ empregrado 

(['wdeixa (Ie fazer. a inscripção? Qual é a pena (lo tuhrr? 
Sem a rosponsablllún,le? E o que é a rC~I)Onsabilidade cntre 
ILÓ' ? 

O Se. SlLVE.nA nA ~IOTTA: -Então oito se pódc razer lei 
nenbuma. 

O Sn. FI'RRAZ: - E"ta ti a Terdade quando ~e ll'ata de 
dinheiro (e não Im nada mai$ pl'ccinsfi do que o dinheiro e li 
sangue; mUitos dão o sangue pelo dínllCirol' flumlfln ,e tl·nl:!. 
de IlillheÍl'fi, repito, é [lreci.o e~amjnnr e' prever tudo. S,.>
nbol'es, os capltllch são mUito tlmldo", nntes q:wrc!l1 abri
gar-se no runrlo de um cofre forte 5em vencimelltos, sem 
l1 un,tngens, c ~om pcnlí\ mesmo, do "\'Ioe arri:;carem-~e ao 
peng-D, ao~ fl;;COS f!{! umfl má ctllJoea!~;10. fie um miio f"m
pl'e.go., Querem f!Scno~ vantagens c mnJs gegt!/'i.lll~aJ ou inldr:l 
;..::ttl'antla. C SC,!!'UI'hadc, 

, Mas fi in~cdp~~ão Ó para o futuro; e para o lla~sarJo ~ O 
~U~ nós Yemo~ para a ínsciipç:io do pa~~atlo? (Le(!f!Ii,) 

rI Alt. 1ü, O f,!'OVCfllO dt5tcnninarA n rórma. e lO prazo rlcn. 
t!'O do «ual, sob pena de 1I;l0 valerem contra terceiros, dcvem 
as partes: 

I( § 1.° I~s"I'ever e especialhmr os bypothccas g-crac:; o 
!'obre bens ldur"ô. 

'" § '2.0 luscrever as hypotbeca3 jlrivilp:;iolliiS pdu lcgil'la
çn? .. atual) il3 quaes, 11110 ob5t~mte e~ta lei} fic:to em \~;f!·nl·. l) 

1 crdoem a~ nobres commi58ucs fíue eu reí!lC(a que ,;obre o 
Ilas,ado ha contl'1ldicao !!am 'l Ili,posic,'jo ilnterinr. 1\,10 se 
quer que ao hyplJthec;ls da5 mulhc!'(~" cilsndas. dos mCIlMe:l, 
do: ;i!lcrdictos, s~j;lo sujeitas à in>t'.ripçllo quanto 110 fll(urc ; 
ella5 podem vall'r independente disto; 01 <1S , ao contrario. 
(!ua"to ao passado e ao prescnte, t?uas as hi:potbecas jlrüi
legladas eXI;ltclltes. conrunne a 1t'!::lslacão flcLunl devem BrI' 
i""cript,ls, e lá vilo incluidas nesta dis-posicãO a~ da mulher 
casuda, 110 raso dos bens serem estimalios. t' uma Icgi,lacno 
rlupla neste C[{SO, come em muitos outros que demon,lrur-ei. 
Se o principio Hl5tC pal'1l o futuro, deve existir jJara o pl'c'
sellte e para o pas5ado. 

O Sn. SI~VEmA. DA lIIOTTA:-E' rctrahir. 
O Ss, Fl>nnAZ:-Nfio é retl'ahir; se se manda estabelecer a 

inscl'i[lciIo úas hypofhecas privilegiadas, pOI'<;ue nfio se faz 
a ~xCe(j~ão. se ach,io lIGa, a respeito de~sas mesmas como &9 
para as futuras? A di,posiciio é generica. Se as bypo
tbecas privilc~iadas das nlulucl'cs cil8ada., nos termos da 
nossa legíslaçJO actual, devem ser inscriptas pelo facto de 
·.,xistirclIl, como di,pCIISIlI' as ruturas !ia inscrípc,lo? Se o 
llrincipio é bam, dcve predominar sobre as presclítes e pas
sadas e sobre a~ fuluras. 

nlas, s~lIuorcs. nossa I~t:!sla~ão é tal que ninguem sabe 
quaes são as uypothecas pl'lvl!cgmuas. , , 

O SR. N.\uuco dá Ul)) aparte. 

O SR, FERRAZ :_u A~uellas que por identidade de ra
zilo c51ivercm lias mesmas circumstancias 'j diz 1\ lei de 
20 de junbo de 1774, § 41, E a quem incumbe nft in
.cripção estabelecer essa identidade de razão '/ Quem Ira de 
lei:islar sobre i"t01 0" tribullaes achão a este rc:,peito muita 
diHiculdade; o {'''\cri,O não pôde, porque sómente póde ex
pedir l'pgulamenb !:,iLie a forma e prazo dentro do qual de
vem ser inscrír,l.lô éi'pecinlisadas. Quem, pois 7 Se a lel(is
laç.,10 actual li,:;: em vigor, Iluem ha tle definir e deserimirlar 
o 'lue é pl'irii";::,;,;o !lo que nilo 61 á yista da lei citada, quem 
Ila de derid,:· (:'.'''. ba ou náo identhlade de razão, 

I!l~s, ".""!,,,,:;'s,.e analysardes com p~u~a c reflexão todlt 
este traL,,:[',.l. ',ereis que a confusão é ainda maior em muitos 
outros OÍíj~CLUS pl'Íncipalmente sobre o passado e o presente. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTu: - Queremos legislar sobre a 
futuro, 

O Sn, FlmnAZ; - O passado é mais importante. A agri~ 
cultura está -se Dnando; qual é o bem que lhe fazemos? E' 
só para o futuro? . 

nem, a quem ÍI~cumbe a tarera da inscripÇllO sobre ns hy· 
pothecas privilegiada.s e){istentes ? Depende do governo? Alas 
aqui só dlt : - O g.overno dará r.egulamento sobre a fórma 
o o prazo da inscl'i\íÇão.-Áinda f ou mllis long~ senhores, 
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todos sabem que li hypolhcca gemI prefere a bypothcca cspe· 
cial conrúrme a sua data; ,H(\l1 mi\mla-sc cspcclUllsm': o 
dÍl'elto anterior fica oul\o depois da cspecialisacJo ? Del'el'á 
a hypotheca gel'al, ~lepois rle cS[lecialisilrla, yôr-se nn lrazeira 
da hypolbecit especml, sobre a ([ual clla lmha prcfcrencm ? 

Vamos agora ver a sub-em cnda ao g 11 rio art. 4,' " As 
hypothecaslegaes das mulheres casad,ls, menores e intcl'dictos 
são gerucs, compl'cbensivas dos immoveis presentes ou futu
ros, slIlvo se forem cspeciali,arlas, dctcrminamlú-so o valor 
da responsabilidade e os immoveis a ella sujeitos. 

" Os regulamentos estabeloceniõ a fôrma destas cspeci,l
!isacôes,l) 

Assim que as hypothecas gemes pela economia do Ilro
jacto só podem ao futuro SOl' <15 dos menores, intel'Jic!os e (Ias 
mulheres casadas. O ar!. 4' do projeclo emenda, tira sobro 
isto toda a duviJa, acnhando inteiramente com as bj'pothecas 
geraes convencionaes. 

Ol'a, agora concilie-se isto com a disposicãO do art. H 
§ 3' do projocto cmAIHhuJo,quc diz: (lendo) "OS bens e.pc
cialmente bYIJothecados só podem ser excutidos pelos CI'C
(Iores das hypotheC'as gOl'aos depois de excutidos os outros 
bens do devetlor commulll. J) 

Disse o nobre senador ((UO esta disposição é para o fu
turo; quaes s,10 as hYllothecns i1el'aes do [ulul'o? Sómen te 
as dos menores,das mulberes caúuas e dos intcnlicl03: estas, 
porém, fieão ab,lixo das hYllothccas especiaos, o que h~m 5C 
vil que é llma injustiça muito I(l'<lve : a fraqueza do sexo, a 
fra1lucza dos n,,;norcs, (Iue serviu de base ás disposicões 
antecedentes parecem não tercm sido lembradas na presente 
disposição, 

O Sn, NADUCO : - loto ó apenas uma questãO de ordem. 
O Sft. FERRAZ :-E' uma, questão de ordem que póde ab

sorver tudo. 
O Sn, NABUCO :-PI imcirumente vão demandai' os outros 

bens; o direito eHá salvo. 
O So, FERnAZ :-Aqui ha outra disposir.ão, «uo é- que 

a bypolbeca legal da mulher casada prodúz eJIelto desde fi 
,lata do casamento; logo, mepal'ece que no concurso se deve 
attender simplesmente ã sua jll'Íoridade. 

(Ha diversos apartes.) 
O SR, IlenR!.z :-Nestes pOli tos eu uesejo ser esclarecido, 
Ainda. outl"O ponto que demanda esclarecimentos; as h1-

trabalho a quem fica eucarregado? Aos tabellHes actuaes do 
registro Ud hypothccas, Ora, pai' um artigo que existe aqui 
parece que sómenle haverá um para cada comarca, porque 
o ,HUgO diz-comarca ou comarcas-; assim que obriga-se 
pelo 'PIO loca á transcri pção do acto da transmissão da 
pro[lnedado um homem a nlm-cbar às vezes 40 ou 60 e mais 
leguas. para ir á cabeça .da comarca tranSCrever o MIo da 
transmissão de SUil propriedade, 

O Sft, NADUCO :- E hoje não vai? 
O Sn, Fllouz:-E' sómente para a bypotheca, e nós 

olll'lgalllos tamhelU a transcripcf({] do ncto d'l transmissão, 
Considere-se, além do incomniodo, as dcspezas .que isto 
nem·reta. 
Ag~ra, pergunto eu, um só tabellião será sufficicnte em 

uma grande cidade? E esse tabelli,lo terá a capaeidade no
cessaria? E' ullJa cousa dó quo depende muito o bom suc
ccs,o de uma lei bypotheca ria. 

O SR, SOUZA RnIOS dá 11m aparte. 
O Sn, FEr.n,!'z: - A's vezes em alguns paizes, como diz o 

nobl'c senador po!' Minas, depe(Hlc tudo dos conservadores. 
O 5n. SILVEIRA. D.\. DlOTtA: - Os tabelliITes entre nós não 

jlllgão. 
O SIl. FllOnAZ: - Mas iÍ3 vezes a ignorancia na inscripcITo 

ali tl'unscl'Í lIção é peior do que o mão julgameuto, conLri o 
qual ba recurso, 

(Ha um aparte.) 

O So, NABUCO : -Tem se dividido tanto as comarcas. , , 
O Sn. FGnflAZ:- O nohre senador faz uma objeccão que 

pal'cce muito ponderosa: "Tem-se dividido tanto as comar
,cas I " Senbores, de algumas tenho conhecimento; na minha 
província as comarcas da Jacollina, e barra do Rio de S, 
Franci,co são immensas; na Jacobina, de um termo para 
outro, o trajecto é de 22leguas; agora dos pontos extl'emos 
úa comarca para a viUa, caheca (la comarca, o trajec!o póde 
ser de 80 e mais leguas, confórme os pontos de morada e as 
povoações, Nós devemos ver que isto, que óuma cousa muito 
delicada, importa proprierhulc, importa perda. de dirllitos ; é 
preciso que façamos as causas de modo que não resultem 
esses inconvenienles, 

O Sa, 81L VEln.I. DA MOTTA :- Porisso limitamos os etreitos 
da transcripção. potheeas preslmte. e passadas devem ser cspecialisadas; 

qual é o meio de ílspecialisnr? A especialisacão depende da 
vontade do devedor. • O SR. FIlRRAZ:-A transcripção é obrigatoria, 

(lIa uma parte.) O Sn. SILVEm.\. DA I't[OTTA:- Foi para evitar rsses inconve-
E' o ultimo artigo ~ Deve-se cspecialisar primeiro para se nientes que cahimos nos defeitos 'lue V, Ex. notou. 

inscrever; como obl'igar o devedor a espccialisnr a hypo- O SR. FIlORAZ: Vejamos ainda mais: o regulamento do 
thec?-? 9ual o meio? E se não for especialisada. não púde governo leva mnito terllpo; o trabalho de tl'unscripção sobro 
ser msel'lpta, e o credor perde o seu direito, não obstante a o passado e presente será immenso, dcmandurit tambem muito 
haver registrado, na fôrma do systema boje em vigor. tempo; como póde obter-se logo o desilleratum que almeja-

o Sn, NABUGO :-Não valem para. terceiros. mos '( NiTo é possivel; e, se não é possivel, como é qne <ta 
mesmo tempo nós acabamos com certa garantia que tem a 

O SR. FEnRAZ :-E' duro, é injusto, Ah! meu cnro senhor, agricultura ? 
es! e artigo dá largas para tudo ; ainda quando a legislacão (Ha um aparte), 
reconheça,o Dleu direito pela prioridade da hY[lolbeca gCI:,tl, 
e pelo registro na fórma da legislacão vigente, passl\ndo ti as- Isso é flue é; os eJleitos da lei .são uns immediatos á pu~ 
pecial, pOl'derei o prioriJarle~ dOIl(le principiará ella a ser bhcacão della, o outros (lependmn amda de regulamento. 
contada? Da data da especialisacJo, ou da nova in- lUis, senhores, aioda pudirei aêS nobres senn.doresquc lClla· 
scl'ipção? - rem par'a isto: a emenda substitutiva ao ar!. '18 diz (lendo) : 

Tudo isto está em confusão, Os nO]lres senadores não «A' emenda substitutiva quo passou em 2' discussão acro,;
podem tomar por dezar estas objeccões, o meu desejo é cente-se depois das pala~ras - Aos credores tie hvpothecas 
melborar o projecto; é istopl'eferivel a "deixarmos tudo pam o convencionaes inscl'Íptas-as seguintes palavl'us-c" ceJebra
governo, EI! especialiso uma bypotheca geral que tenho; das depois desta lei.-
qual é a data que deve ser contada? E' da gCl\ll ou da Logo devem haver. duas especies de processo,' processo 
especial? para as bypot~ecits eXistentes, e jlrocesso para as bypothccas 

, que se celebrarem depois desta lei; mas, senhores, o pro-
O So. NAlJUCO :-E' da geral. cesso é apenas um meio; em todos os (Jaizes o processo, 
O SR. FERI\AZ :-:-l\~as isto não está definido; pÓlio-se quando é de utilidade geral, como são todos, rege logo; \l 

consldel'ul' a especlahsacão como novacão do contrato, A para quo a necessidade desta distlflcnão de que o processo 
chicana se apodemrã da - falta do pI'ecisiio e clareza da lei. das bypotbecas depois desta lei .erá áste, e o processo das 

E, sonbores, no meio de tudo isto, em uma legislacão tão ~yjJothecas anteriores será outro, E' uma confusão quo va-
conrusa como temos, tão extensa, tilo complicada, toào este I mos estabelecer no foro sem necessidade alguma; e para que 

3 
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isto? As bYllothecas passadas não estão na mesma restea 
que as hypothecas futuras? 

SI'. pre~Íflentc, eu ainda. admitliria que ~sta disposiçãO 
fosse espeCial sómcntc para as bvpothecas, que se celcornsscm 
com as instituições de credito; mas que se marque, para 
todas as hl'Pothecas futuras, uma marcha de processo e pam 
as passadas outra, não acho nccessidade; é Ullla confusào 
que, reunida a transcripção augmentará as dimculdadcs. 

O Sn, SILVEIRA DÁ. :MoTu:-Deve s8r dinerentc, 
O Sn, Fr:nRu:-Em que consiste o processo conforme o 

projecto? Sequestro do imlllovel como prcparatorio da acçITo ; 
póde dar-se em um e outro caso, conciliagão posterior ao se
questro. Nenhuma difficuldalle dá-se pam que reja esta dis
posicilo comlllum as presentes e as futuras. Acção <10 10 
dias; pôde ser para umólS c outras; Jlorquc já' hoje é a acçfl.o 

_IJuc rege o caso. Fôro civil, pôde tambem admílttir-se para 
umas e outras. Dem 50 vê que o aparte do nobre senador é 
destruido pelo proprio arLigo, 

Senhores, me parecc que a publicidade, e a especialid:Hle 
sujeitas a tantas exccpcões, a tanta confusão, como se ob
serva nesle projecto, em ·vez de chamar, acarear os capiLaes 
para a agricultura, ao contrario os farito apartar-se rlella. 
A legislaçãO deve se,' clara, é preciso que o capitulista saiba 
como pôde empregar seus capitaes, [rue S'BgUl"allCa tem. 

~Ias, se por este lado o projecto é defCltuosô, pelo lado 
economico, permittirúõ as noLl'es commissões que eu diga, 
que eHe é delfectivo, digo mesmo que é Íl'l'ealizaveL 

Qual o fim do credito territorrial? Dizem as nohres C0111-
missões, diz todo o mundo, o fim ,do credito tenit,)rial é 
fornecer aos agricultores a juros moderados capitaes ,uli
cientes ás necessidades de sua indusll'ia, por emprestimo 
amol'tisavel annualmente em uma pequena quantidaJe, quasi 
imperceptivel durante um longo espaco de tempo. Qual o 
meio? As letras que chamrtrei Irypotheêarias, as quacs,llura 
poderem sortir todos os seus arreltos uteis, devem ser rodea
das de tantas garantias, de tantos privilegios, favores e 
iscncões que, permilta-se-mc a expressãO, se tornem tão 
sonntcs, tão gimveis, e que inspirem tanta confiança e sc
t::urança como o pl'oprio metal que nos serve de numerario. 
Qual o meio de obter isto? Ficar a cargo de associa~ões, 
ou do estado por meio de administrações ou direcçucs, 
sulficientemente habilitadas á missão di! fornecer 05 fundos, 
contratar as hypotbecns, emittir os títulos bl"pothecarios e 
operar su;J. amortisacão ]lor meio de um certo s)'Stema. 

Ora, creio que niiõ estilo fóra disto as nobres conllnissões 
pelo seu projocto ; mas, perdoem que elt lhcs diga que tudo 
depende das garantias dos Lilhetes que ch!lmei hypolbecario., 
e dos privilegios e favores de que dovem ser rodeados Vúl'<l 
]loderem inspÍl'ar confianca e t.erem o necessario curso. E 
onde estão no pl'ojecto estes privilegíos, estes favores e es
tas garantías? O senado o verá; consintão as nobres com
missões que eu impunhe o escapello o disse que e~te carlaver. 

!TIas, dir,mo-bão antes que eu comece: q Pois alluillo que 
na Allemanba, que na Franca, que na Delgica, que na Dina
marca,na Russia e em todoiosoutros paizes tem-se fundado, 
tcm medrado e prof~erado, só entre nós não podo fundar-se, 
medrar e prosperar? Pois nossa propriedade territorial estará 
em condições tão inferiores que não preste garantias como a 
propriedade agrieola desses paizes?" Senhores, permitta
se·me que diga que está. (Apoiados.) 

Nos outros pUlzes a agricultura acha bl'acos livres em 
abundancia, tem mercados faceis, tcm facilídácle de commu
nicaç,to, tem transporte barato; entre nós a agricultura uão 
tem nada disso, l\aquelles paizes não ha receio de que os 
braços faltem, que a morlalidade extinga os poucos que ha; 
elles os têm. em tal abunrlancia que pôdem destinar grande 
50mma á emigração, tõm tantos de sobm que caminhilo por 
toda a parte do universo, onde haja pasto para a sua indus
tria ; mas entre nós isso não se dá e lIem mesmo os hracos 
livres, infelizmente, emigrão em abundancia e facilidade pãra 
o nosso territorio, como para os de outros paizes. E por que 
não se pôde dar isso? Direi, pelo atraso em que nos acha
mos; talvez por nosso clima, talvez seja isto um vicio de 
nosso antigo systema c?lonial, das 1!0ssas leis sobr~ colnnisa-
2ão, da falta que sentimos dos meios de eommUnlcação .• , , 

Ainda dou de bal'flto por amor da argumentacão, que no~sas 
coodiçõc, fossem igllaes a da França etc. : ·a l:'rnnça não 
lutou por tanto tempo com os obstaculos que sUl'gIilO de cada 
lado e que cmbar<lcllvão a funducM do cl'edito agricolll? A 
Franca, que pos,uê grandes .:apitlÍes, n[O foi nos ultimos tem
pos que pôde obtcr fundar um estabelecimento desta ordem, 
e este 'estabelecimento, não obstante a somma dc g'l'andes fa
vores, de grandes pl'ivilegios quc recebeu, ufio tateou no co
IllOCO e nito foi neccssario que se I.he fizessem mil concessões 
se 'lbe concedessem grandes pl'ivilegios, como se tom feito 
entl'C nlÍs as apolices da divida publica? 

O conde (le Gcrmini, presidente do estabelecinlonto du Credil 
(onder 'la França., no seu relatol'Ío de 185;;, ponderando as 
gl'andes dif\1cu\dadcs com que se lutou ante a assembléa dos 

,accionistüs, respondin aos (lue lhe dirigião iguacs perguntas 
d'um modo preciso. 

O credito,na ver.ladeim signifiçito dCS!ll palaYl'i1,nilo é ou
tra COll::,a que a faculdade de achar capllallstas que empres
tem dinheiro, c cad" in(]iyidllO com o tempo e com trahalho 
pódü chegar a i-lo, conforme a conliança que in5]liml', 
-Porque não e sem demnm segundo a confianca que 
cada um mere j, se na Allcmanha se póde ih'mar·o Cl'e-
dito territorial com letras bypotbocarias a propriedade fran
ceta será por velltul'a inferiur em garantias á da Allemanha? 
O papel, cuja gal'llntia sCl'ia, não poderia nascer sob seus 
auspícios indepcndentc de Jlrevb intervenção de capitaes etc.? 

Ei. as questões a que o financeÍt'o citauo respondia da ma
neira seguinte :-f( Certo em theoria, isto poderia dm'-se ; 
mas na pratica succcderia d'oulm sorte; porque os costumcs, 
os hahitos, os proprios prejuízos (ruma nacilo têm grande 
poder,e comG que exercem um certo despotisino, No estran
geiro o credito territorial se tem locolisado em certos peque
nos estados, ou em provincias, o seu pape! tamhem tem par
ticipado dessa locallsacão, c tem sido util para certos grupos 
de proprietarios; mas os rccUl'sos assim espalhados que pro
cura nITo representão em n"da o cre<lito proprio de uma 
grande nação, tal qual cntre nós se concebe, e se eomprc
hende 1101' toda a parte, li proporção que as relacões se mul
tiplicITO e se estendem.-Por outro lado a expcriencia de
monstra Ifue nunca o credito' púde ser hnprovlsado.-Se o 
procura é somente com tcmpo e lelltülDcnte se o obtem. O 
que tem chegado a conseguir o commel'cio e a industria é a 
historia de seculos e de todo um pa-sado. » 

A nossa llis! o l'Ía financeira e commercial tambem se presta 
a Pl'ora desta~ vCI'daues. Os titulos ue nossa divida publica, 
nilo obstante os privilegios de que gozão, não tivcl'iio facU 
curso ao começo, 

Os primeiros bancos, que se fundáriio entre nós, como o 
Commm'cial, tambem tnteáriio, e só,deilois ue muitos esforços 
e perseverança, sou papel teve curso c confiança, 

Não se supponha que,se pretendo demonstrar que é impos
sivel 11 funIl ação do credito agrícola, segundo o syst!f!la aI, 
lemilo, ou franeez, entre nós estabelecido, conf0rme se oL
serva nesses paizes, o que eu pretendo tornar sensível, ou 
palpavel, é que é isso dilficil em tllese, e, que, talvez quasi 
Impossível, pela lei em discussão, tal qU1\1 se aclla, 

Em todos os paízes a propriedade agricola, em condicães 
mais favoraveis da nossa,é uma riqueza I:oal, c dispondo êom 
facilidade de superabundancia de hracos, na posse de terre
nos fcrteis, de boas vias de cODlIminicacao, de mercados 
pl'oximos para seus produclos,não obstante' todas cstas vanta
gens, encontra dilficuldades em obter capitaes, Por melhor 
que seja a sua legislacão hypotbecaria a desconfianca lhes 
tira a facilidade deste· grande recurso: recêa o capitalista, 
não só da gamntia, mas da certeza, promptidão e seguranca 
do seu embolso. Sobre este ponto, o iJlustradll conde de Gei'
mini respondendo aos que lhe perguntavão qual a razão por 
que a propriedade agl'icola sendo uma riqueza real, não con
seguia todavia o creuito, que facilmente obtem o estado para 
sous titulos, a riqueza mobiliar, ou porque os capitaes para 
ella silo escassos e abundantes para outntS indu5trias, pon
derava que, entre outras, havia uma razão muito simples; 
pOl'que a hypotheca que devia importar uma scg:ura garantia 
o nito é, porque quusi sem pro se acba rodeada de emhustes e 
perigos, e por isso, ainda quando se apresente escoilllada de 
taes vicias, patente e límpida, vantagem rara, não póde ob· 



SEsslo E~I G DE JULHO DE 18M., 19 

ter dinheiro com abundancia e racilid~de, sobret,ud~, quando 
o ohjecto de garantias ~ pequenas proP!'lOdade~;prlllclpaJmentc 
as situadas nas pI'OVInClaS, onde c ([,lficll conhecer seu 
estado; ,.,' b 

E, se isto se deu e suceede na h'a~ça, que PO,SUlU uma oa 
legislação. como não da~'-se entrc .nos?, ' 

Além de ([ue, a propnedade agncola não pode querer utIl
mente outl'OS empl'c,timos que os de longo prazo; a tel'I'a 
marcha lentamente nas suas operações; o capital, que se em
preg~ no seu mano,io, nãO se I'cprO!luz de p,rOI!l fJ to , O ,c?m
merelO ao contrano, tem em scu favor a lapldez do I e,ul· 
tado d~ Sitas opemçõés, O,H[ui vem que, os capita,es to!naràõ 
do pl'eferoneia antes esta, rio que a'[uclla VIa. ~e blo 
se observa nos propl'ios paizes tlUO pOS5U~lI1 ahunr!nncIa de 
eupitacs, quanto mais onl.re nós, (!llC SOl1tllllOS escassez rlel
los? Costuma-se, J101'ém, a dizer, c ,e repete frc'lucntemente : 
-Cupitacs cst,.all~ciros viritój emprei'ul'-se, passanrlo _ esta 
lei, no crcrlito ,lgricula, Ileus o l',ermllla L lIlas e~: !HtQ te
nho disso espcrança alguma, e mullas razoes apomo a nH-
Ilha opinião, , 

Se nos mesmos paizes, fi. que pertencem os capltaes estran
geÍl'os, fogom de ontrar nC5SCS cana~s, ouo fazem sempre com 
dilficuldade e preferem outras lIldustl'l>ls e o cOUlmerclO, 
como poderemos esperar essa felicidade? E' "O meu vêr uma 
chiInéra, Demais li conhecida a ilílficuldade dos processos, o 
imperio da Cllícllna entl'c nós; li sabida a grande dífficuluatle 
das nossas cobrancas pelo contro de nossas prOVlnClas e pelos 
distríctos agrícolas, c ria propria dcsaJlYopl'i,:~,'O das prvpl'ie
tlados dos executados, dos abusos e vlOlcuCIUS, que em taes 
casos S8 commeLtClll, Estes abusos e estas violellcias, com
quanto felizmente uilo scjilo exclusivamente do no~so solo, 
cOIll'luanto dolles dó noticia a obr.! tlo 81', Drcv('Íon sobre 
ullla uas colonias francezus, cm que, entre outros factos, me, 
mOI'a os tlo um 11l'opl'ictal'Ío destelhar a casa hypothecarltt e 
penllOrada, c destruir planta2ôcs, etc, se tem, dado e silo 
possíveis de repetirem se, e podem mUito nnrrcsslOnal' os ca 
pita listas nacionaes, e sohretudo os esti'illlgtJIrOS, , 

l'IIas ha ainda uma razão, que proponderou entro !lO. c no 
estrangeiro com muita força: é o Hoscl'edito olficial tia nossa 
magistratura, Omeial, sim; é uma questão em que mo on
volvel'0i de bom gmdo, Em certa época nós vimos, em CO!], 
ser[ucncia de ullla lide que hayia em um tribunal, sercm de, 
mitlidos ou removidos o seu prcsidetlte e alguns dos seus 
juizes, um (los lfuaes estava vendo o processo em que so 
devia dar a deciSilo de que se tmva, 

E P?I' que ra";lo? COITCU pOI' toda a parte qnc elles sITo", 
não 5el o que .. " e eu não côtou convenclt!(), e tcnho l'nOes 
de sobra para isto, de que motivo fosse vCi'iladeir'l ou 
ltgitimo. Fallci lH[ui no reprovci o fado, lIlil5 o 
alctlucc dC:5tas mcJídas no c.slrangcirn é muito ~raIHlo; prjn
eipallllcntc se alie é SCf;uido de "i'OscHt:\lJoriils rorçalhls, em 
(juco autol'ua mediria, pnl'a,jtlstirtcar-se, allcgava que estal'fl 
de llosse de doculllc:ltos que 11l'0vav;10 "ctos de improbidade 
ou de corrupção! 

O Sn. SILVE!!Ll D~ ~IOTv.: - :Ihs qn~ nunc~ apl'e5e~ltou, 

O Sn, FEnnAz: l'wlôe-mc, cu íallo sómc!lle pr1;t SCIl
saçào, pela im[>l'ossão ([ue causou· semelhantes factos, Qual 
li () lesultado de tu;io isto'! l5eu~orcs, IÍ Ulll" ve!'dade, no 
estrangeiro se tem da nossa l11uglstntul'a uma miscravcl 
opinião, 

O 811, DANTAs:-llo'ão é a magi,tratura só; os homens de 
estado, 

O Sa, FlmfiAz:-Dos altos homens de estarlo, não obstante 
entre nós á bocca Ilcqucna, por orlios politico3 muito lnes
lJUillhos, uí1.Ol'em-õo causas Ignobeis, que ningllclll pôde 
acreditar, não, Eu felicito-me de o poder com eonviccão 
aml'ma-Io • 

O Sn. SOUZA FaAt'ico:-ApoiJdo, 
O Su. FEnn.\z: - N:iO estou callocarlo em alta posição, 

entretanto aquelles que o e,tüo poJem lisonjeal'-se de 'lue 
nioguem, com verdade, pôúe dizer cousa alguma sobre seu 
cred!to, senão por espirito de partido, [lor pel'versidade, como 
outro ora, a respeito de certos gcnol'aes, aconteceu, dízendo-se 

all'ora uma cousa de bom e amanhã uma cousa de mal, con
fo'rme a osciUacão das vagas politicas. Tenhamos o prazor de 
diz er: dos nossos homens politicos não se p~lde dizer n~da 
que os possa manchar (apo'iaclos);, mas,a,respelto ,103 magis
trados o proprio govemo, o pmz olllcLUI, os dôsacredlta, 
e eu não sei se com razão, 

O Sn. RODRtGUES SlLVA:-Haja vista os decretos de 30 do 
dezembro, 

O Sr., FEIU1AZ: -Ora, dopois disto a marcha do proce~so 
não é a melhor que pôde dar-se, mio só quanto á protelaçao, 
mas aind1l quanto á sabedoria dos juizes que não t~m grande 
pratica (alJoiados) , Isto é uma verdade que li [l1'ceISo. qu~ os 
nossos homens de estado tcnhão bem em aUenC1lo; o tu'oOlmO' 
de um juiz de direito entre nós IÍ nulloj qua,li'-lo cite, vai á 
relacão não sove quosI o que (; proc~~so CIVIl (apowdos); 
mai'; sabem os juizes municipaes das graudes capitncs, en
tretanto que o juiz de direito v~i para a rela~ão; nós todos 
somos ol'!!ulhosos, é uma mama dos brastlell'os quererem 
sabO!' mUlto esses juizes insistem muitas vezes em erros 
hOl'l'iveis, e ~ condescendencía os faz triumphar, Po,r conse
quencia, estes obstaculos são fortes, para que, os capltaes os: 
tl'lUl,gciros emigrem c venllãu funcclOnar aqUi;, Illas vamos a 
verdade, vnmos aos factos, vamos a expeneucuL, , 

Hoje .podomos uMer da França, ou de ,qlUl.!~uer ?utt'o p,uz, 
cajlitaes para quaL'{uer operaciío entre nos? .c.u estlve na Eu
ropa e vi os esforços feitas IlôI~pessoa do autoridade! de no~ 
me e de relações. para fundilçao de certos estabeleel!nentos, 
nilo houve poder humano (lue consegUIsse obter uma IllSltt~I
cão hancan;, com raulIlicacilo no BrasIl, todos so recusaVlLO, 
ê mesmo pura outras empl:ezas, 

Ainda agol':l acabo do rcceher algumas cartas,em que me 
dizem que julga-se impossive[ qualquer tentatI~a fi. esfe 1':5-
lJeíto, e que unufraganlo j as pessoas que ah !1ISS0 cUldavao, 

O SR, D.\NT,\S : A França não e<tá habilitada para isso, 
O Sn, P~r.nAz : - Entretanto tem f(randcs capitaes, 
Vamos vor o que podemos obtel' da Inglaterra os no-

gociantes inglezcs traficão aqui com capitae5 inglczcs? E' 
com o capital do paiz. Durante o primeiro anno ainda tem 
algum capital ostrangeiro, mas depois o jogo d03 sâ'lueSG5 
põe livre inteiramente desses capltacs, e o capltal brastlmro 
é quo servc para tUllo, 

O Sn, vrscot\DE o:;; lUDoR.IlIY·: - Apoiado, 
O Sn. FERnÁ7. : !lIas, senhores, vejamos o que fazom 

es~us institlli~ões de credito o tlue acontece com Londa''-and 
Bmsíl,ian Ba;'Í> limiterl: '-[ual é ° capital deite ? 4.6:!2,QOO,~, 
Vamo:> a vel' o capital bmsileiro tomado a prelll io com 
que funciona n,1:::U>OOJ!, O 011351110 acontece com o 
banco Emsiiian anil PortUrJ!tBSC Bank limited, Para que 
jlois nutl'i r Wo doces espel'ançus de que os capitaes estmn
gcíros virúõ alimeutar a nossa agricullUl'a? Oh! Isto nuo 
pódJ ser. 

Aind'l, Sr. pl'csidento, insistit'ei em um argumento, quejá 
tive a hOIl\'a de produzir do passagelll. Quando o antigo Baneo 
Comme('(:hl cümeçOI\ aqui a faze\' operações mal'COOU bem? 
Nilo: achou muitas dilliculdadcs, a sua mnlssão ~ra pequena 
e foi marcbando lentamente, ViU-50 at.é na necessidade de em
p\'c~ar algum cnpil;L1, para rebaver alguma JJarte de suas 
accões que estavilo osclhantes, O mesmo succe eu !lOS outros 
bai,cos,-E nUo se diga quo por culpa da direcção, que n[(o 
era má. 

,\. d;rida publica ent\'e nós", nüo ostá aqui presente o no
bre marqucz de Abrantes mas elte poderia oUeI'ecer o seu 
test.emunho das dilficuhlatles com que lutou a pl'Íücipio para 
estabeleccl' o credito publico ent\'\' nós. foi preci,so gastai' 
IllUit,L ';Olllllla de cOlllmendas, houru,;, etc" para obter alguma 
cousa, foi preciso, ainda mais, fundar cs~a junta, quo não ti 
out,a cousa mais do que uma COffilllissão que oJIerece garan
tias ao puhlico de boa gerencia, tanto se desconfiava do go
verno, 

Ora, o que são os titulos hypothecarios, se não quasi ou 
inteiramente semelhantes á apolices da divida. publica? E 
podercmos nós acreditar que el!es tenbão esse CUrso qU8 de
sejamos, principalmente desfavOl'cCHlos, como estilo pelo pro
jeeto ? Creio que não: é esta 11 minha convicção; eu de~eJava 
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ao contrario, que nós fossemos tão felizes, que um pedaço de I res que p6derião vir para () banco; pódem fazer acquisicão 
palJsl servisse, com a simples garantia de hypotbeca. de dinbeiros no banco e o darem com maior premio. -

Senbores, ainua eudiI'ei, que um dos obstaeulos que temos, O S S ~. V E .. 
Q a falta de pessoal idoneo Dirão que isto ti uma Ilbantasia. R.. H.VEm! Dl ,,10TTA . - • ·X. esta bOJO um retra-
que ba muito tempo se aJl~ssou de mim; mas, cu o creio, li tIsta mUlto fehz. 
\lma verúade. O eoude de Germini demonstrou no seu rela· O SR. FERUAZ: - Não ba cousa melbor, senbores; se cu 
torio de 1855, que na França Juta-se c?m esta di!l1culúarle, e pudessc c tivesse geito ia cabalar para ser gerente ou admi
tanto que, devendo baver circulas reglOnacs, c,üxas miaes, !llslrador de algum banco, honra que nunca pude obter pela 
clle ahandonou tudo isso, contentando-se com simplices razão de flue faltava-me o bom senso í ora, esta é uma gran
agencias, encarregadas de receber propostas dos agricultores de dificuldade, .. 
e de envia·las a administracão central, porque, dizia ellc, se O nohre scnador propôz uma emenda, que trata de bancos 
as miaes tivessem funccionácto do proprio 111.°/1<. realizando agrícolas por circumserillções, Eu crei? q~esel'á o melhor, por
operacõcs como a malrIZ, o que a cxpcnencIil nos mostra e que é 11l1pOSSIVcl que baJ11 uma peça II1temC<l. para todo esle 
adverte sobreo imperio das illOuencias loeaes sobre a eon- Brasil; mas a grande dificuldade é o Jlêssoal. Senbores 
descendencia, com a qual nus provincias sebar~leüo o direito osla, ditIiculdutlcs são renos, nins podem, alé certo ponto, se: 
as re,gras e os principios, nos deve convenceI, que se le~ vencidas, como têm sido mais ou menos Clll oulros paizes. E' 
ria empregado taotos methodos, se tcria sacrificado â lanlos verdade que pórJe ÜI' dllhi de repente uma grallde perda, 
usos e costumes os intel'esses do estabelecimento que oao se como ncolllcceu á caixa hypolhecaria de l'aris, que perdeu 
poderião prever os re~ultados de uma tal confusão. A exage- 11.000,000 de francos; póde se dar isso; mas lIÓS temos IICt" 
l'ncão das avaliacões das propriedades a verificncao da hgi- dldo tilnto: as encampaçôes nilo leviio tudo? (Apoiados,\ Se 
tinlidade do seu' dominio, dos seus tilulos, dos Reus 01"'-, um banco desles, se uma inslilui~üo destas fallir, eSl«mos 
etc., tudo. isto seria sacriHcado ás inOuencias locaes 5l ,:,,;. nós aqui urban',. e generosos, diI'cmos logo: • Sim, senhor; 
por <.tlguIll outro motivo, pela simples condescend~ncí;l, c IG.I Vil; na~_direi á encumpação, nHIS mui la eous~.,,, Os felizes 
sabms, senbores, quãO. poderosas sflo entre nós essas influnn- ganl!urao, aprov~llnr-se·biio ; o. Imposto recnlma sobre o c~n
CiaS, e quilo. imperioso. é infelizmente no II05S0 piliz, o. ])all'O- sunlldor, ou sobro o propnctanQ, ou So.bl'c o industrial. 
uato, e quilo. faciJ a co.ndescendencia, ainda nos negocias Mas, senbores, fiemos que se possa fundar o. credilo agri-
mais importantes, c,o.Ja neste sentido ~ qual é a certeza que lemos de que os 

Oulros estabelecimentos, de differento natureza, Jlodem tal- tllulos bypolueearl~s poderão correr e ser aceitos? Para lllim 
vez olJcl'ccer maior seguranca. e mais garantia embora nfiu despIdos de prlVlleglOs, como se pro.Póe, são cht/fol1s feomo 
tenha peõsoalmuilo idonen; "mas os estabelecimentos de cre- ulzem os francczesj serão. pedaços de pa)Jel, sem quasi valor 
UIlo l'IIral, nflo ; Po.rque nelles se deve pondol ar, nUo só so.bro algum, Qual e a garanlHl? Os lIn1I!0V?JS hypothccados 'I O 
a ayulJa9iiO dos bens (e na avr.liacão dos bens pó de hayer valol: de nossas terras consjst~ pnnclpahncnte nos blaços 
nlUito. má fê, podendo o pessoal cOlllribuir llluito pam isso), (apO!a:!us); em ~O annos eu crClO que IJOUCOS braços validos 
mas amda so.bre toda,s as outras operações e, principalmenle, rcstumõ. 
sobre o. exame dos lIlulos. O Sn. VISCONDE DE lTADOnAlly:-Quasi nenbuns. 

Senhores, concedei·me que eu, não. obslante a odiositlarle 
que sobre mim ha quatro annos rCC<llliu, aiuda arrostre com 
a mesllla oJiosidade, expondo li este rcspeito 11 minha opinirro, 
que é fundada no.s precedentes, nos exemplos, e nos fueios, 
Como são cOllstituidas as direccões dos nosso.s bancos'? Como 
tudo o mais; porque entre nós "as posicões que denlandiio co
nhecimentos e iniciativa, ordinariameil te, ou ]lor espirito de 
patronato, ou tle jll'otec~ilo política, ou não sei de flue, I'e· 
cabem, não sohre os homens de idéas e inicialiva, mas sobre 
os bomens que se dizem de hom seuso, e que ~iio cxlranhos 
ás miflerias de que se cncarregão, n'luitas vezes alies «ne 
nunca virão, Jlor exemplo, um livro rie economia política, São 
nomeados mestI'cs de economia. politica, etc, 1'er(l<)e· mo o 
senado flue eu me atlenha nesle ponto; pOSSO JancaI' ao vento 
uma cara.P?ça que caiba e assento na minha pro!Íl'ia cabeça. 
nlas cu dIZIa I[Ue o pessoal das administracões dos bancos uão 
era bom; ob! levantei contra mim uma" celeuma bon'iyel 
uma lempestalÍe mais grossa do que ilf!1I01las que se obsel'vil~ 
ncs;;es pequenos mares eritados de eacboJlos. 

E' verdade ljUO o fUtUl:O me juslificou; as caixas filiacs 
da ~nllla c de !'cI'numlmeo pCl'drriio fíuasi todo oseu capital; 
os rlIrcclores, mUI ta; veze" por umo operoç:l0 feliz, subslil uiüo 
os seus ererlttos ou o.S Iltulo. de scusdevetloI'cs não senuros 
por titulos dos hancos, c licavfio livres dos riscos de p~~'fla, ~ 
com um bom cabedal. Uma jlMte rios direclores estava f"Jlídil 
ou deIJO!S falhu, por fJue a cSlnda, ou presença em um ballco 
(I'ar. mIlIta força moral e muito arranjo. Di"llo·mc os senho
l'es se ~stilo pCl'suadidOS de qlle foi da lei d~ 1860, ou da 1Il<Í. 
gerencla, que IJrOnerão os maiores males aos bancos., 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -Isso íÍ anterior a 18GO. 

O Sll, FIlnnAz; Ma,~ ainda ali1uns mcmbros ou direclo-
res do banco do 1l1'oSII fazem: « Estamos emperrarlos a lei 
tle 1860 nos acanha»; e elles estão com uma Illal'''~m de 
perto de 16,000:000$, e arranjlio a3 cousas de manci~a rluc, 
vilo marchando, como dIzem 08 francczes, ave; 101 pie<! q<te 
remue et t" autre que liC va gtlére. Entretanto, fallemos cImo: 
ha alguns dll'cetores de prolJidatle il\ibaua . mas h(J. onlros 
que têm ilrranja,lo os seus parentes c aílhercI;tes têIll influído 
no cOllllllel'cio, IJódcm ludo dispor, jlódem!llesn;o, Sr. presi· 
dente, tomar a SI paI' melO de um banqueIrO feliz os penbo-

o Sn. FElIRAZ:- A mortandade fará com que as proprie
dades pereilO esse valor flue for garantido, ainda ~ue seja na 
m~tade; c sem braço.s de que serve uma proprIedade, um 
terreno? 

O SR, VISCO:lOE DE lHDOllAIlT:- Onue ba tantos terrellos 
incult'Js, 

O Su. Ff.nRAf. Fallfmos francamentc í íÍ uma idéa que 
se t('111 propalado entre nós, pela facilidade com que queremos 
immir,ar os outros [Jaizes; desle modo lem-se desyairurlo a 
o]!ini,'O, pcrdôem·mc as ilIustres commíssões; mas é mister, 
repilo que n((o mintamos ao paiz. ~ 

Ainda qunnuo o credito agl~icol~: ~ogunrlo o syslema alle
mi\o, soguI(!o pela llrança, seja IJOSSIVCI medrar e prosperar 
no. nosso jI<iIZ o podel'CIllos, senbores, conseg-uil' com a pre
sellte lei, como se acha concebida c rctligitla'l Eu, creio fir
memellle que não, 

Toda a base do >",tema consi,le em dnrcurso aos bilhetes 
hl'pOlllecarios, rodéalldo-os de totlas as garantias, ísencócs, 
fayores e privilegios li ue inl'ril'em confiança ao Jluhlíco, 1'ara 
este fim, além da garantia inuerenlc aos vnloras u)'jlotheca
dos, c do fundo de reserva dos estnhelecimentus, ou ninda de 
seus capitacs, conforme é a nalurez,l de sua constitui Cão, 
paizcs Illilis adialltados em civiJis~ÇàO do que 1I0S, cuja pro
priedade agricola pOI' si só é uma riqueza real, lem l,mcado 
mflo de diU'cl'cnles medidas, algumas das qUiles são digllilS 
de serem adolltarJas, Enconlrao ,se alguns lia AlIcmallha, 
ollde laes estahclccimcntus l'epousão soure a rcsponsniJilidaue 
do estado, ou dasadl1linistrnçoes flI'ovincincs, que pelos seus 
(lrepo:;tus os adlllilJislra e dil·ige. Uulros, além disto, debaixo 
rle certas gar<lnlil1s n[[o illusorias, dão curso forçado aos bi
lhetes hypothecnrios, como a Ilaviora, elc, Na 1;l'ança se 
prclendeu sem o curso forcado, e sem a tlireccão e auminis
lra~iio do eslado, fortificú esses bilbetes coni a garanlia da 
administl'açiio do <lepnrlamcnto c do l!tesouro cm certa ]ll'o.
pOfYll0, que nii.o podia passar de um terço dos valores emitti
~os, e comquunto nUo fosse decretada por ser illutil, attenths 
as demais garantias arloptfldas, injusta pnra. eom os conlri
bUllitcS, e talvez infeliz pnrn as linanras, decretarão-se 
comtudo I tantos e têlo grandes favores, iseô~ões e privilegios, 
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senão mais, quantos nós concedemos aos titulos da divida 
publica, _ ' 

O estado e os departamentos annualmcnte erao obngauos, 
para facilitar as primeiras operacõcs das soci~dades, á adqui 
ril' uma cerla quantidade de bilhetes, c assim so pralicou. 
Nenhuma opposiCão, sequestro, ele, ,pôde ter logar eontra o 
pagamento dos juros e cllpital de taes bilbetes, Os estahcle· 
montas dest<t ordem foi'ão autorisados a depositar seus 
fundos disponiveis no tbesouro, percebendo o premio de 3 "I., 
Os fundos e dinueiros dos orphãos, illtcrdictos dos communs 
dos estabelecimentos JluJllicos, c01:poraçõ~s, etc,! deVi,i1o ser 
empregados na acqulslr-"0 destes tllulos, que ficarão Isentos 
de sBllo, e outros impostos, Para maior iucentivo se estabe
leecrilo premias até IOO,OOO fl'i\ncos nos primeiros ([ue a 
sorte designasse em cada anno [lma serem amortizados, E 
sobl'etudo isto a fiscalisação illllllediata do govcrno, como 
uma grande garalltia, e o sOI'viço de certos ell1pr~gados pu· 
blicas como um importante auxilio, de sOl'le que no relatorio 
de 1855 observou o presidente do estabeleeimcnto du Gradil 
Fonder que o concurso dos recebedores geraes, que scrvi"o 
de intermediarias á sociedade, cday"o em valor pam as suas 
abencins na mesma razão que 85 está para '29 ; isto é, que 
este concurso sobl'e triplicai' os meios de accão associava o 
credito da sociedade ao do proprio eslado: Ol'il, n!6m de 
iguaes outros favores em OUtl'OS paizcs se tem concedllJo 
e sobre tudo na Baviera, onde 05 bilhetes s,io recehidos nas 
estações publicas por seu valor nominal, goz110 de privilcljios 
([uasi iguaes aos uas nossas apolices da dhida publica, e 
outros favores do governo, que tomou a si um quarto das ac
ciies; e que tem uma pat'to de seus fundos em conta corrente 
éom o mesmo banco, De llIuitos outros fayol'os, e privilegias 
em difTerentes raizes, silo rodearIas taos bilbetcs, cuja falsifi· 
caeão ó equiparada á dos titulas e papel do govel'llo, Sobre 
tudo isto uma das garafttias que se repnta ;lo grande alcance 
é que os enl!lresti~lloS não possi1o ell'ec!uar·se se não sobre 
primeira lInotheca> 

Assim pratit:ào os povos que nos sen'cm de norma, e o 
que faz o jlrojecto? Nadil, ou r]llas! nada; apenas iscn ta de 
sello o capital social, e as tran,fel'cncias dasacções, nns não 
as híPothecus; e despresa por demais a garantia geralmcntc 
requerida da primeira hypotllccn, 

O Sn, NADaco : - Os estatutos pl'oYídcnciaráõ, 
O Sn, FERRAZ: - Pcrdoe·me o nobre senador ha COIlS<IS 

pl'opl'ias dos estatutos, que mcnc,iona o Ilrojecto, c sobro os 
[lriYilegios, favores, c iscneões que são ohjecto de lei, 
o projeeto nada dispõo, Oú queremos 051<\ instituição 
ou não, Se queremo·la rodeamo·la tio tudo quanto é preciso, 
do turlo quanto os outros paizcs INn jl~lgado necessario para 
qut possa funcclOllar e prosperar, Se não, para que essas 
meias medidas I[ue nada podem illlrovcilal>? 

E, sonbores, nós que Yotilmôs as vozes tanta despeza 
inutil,f(Uo somos faceis em decretar o quo Ilodemos dispensai', 
teremos por ventura medo de uma unica vez fnzot' um 
,acl'ificio pela lavoura, para lavoura que nos dú lu do? 11' cansa 
que admira; damos soccorros a quanta industria fallil'cl 
o contingente ltu ncsta vida .. , . 

O SR, FO~SEC.t: - E não damos álucllu que alimenla 11 
t0dus as ou tl'as, 

O SII, FIi:RnAZ: - E' o quc eu ia dizendo, Nós encampa
mos tudo, e creio que chegaremos a liquidar,nos nós mesmos; 
fazemos tudo quanto, é ,s~crificio ncHe mundo, contanto que 
hUJil 11m ou alguns !fl'!lVldtlos podcl'o:!os que percebilo hcne
ficlos dahi, se empenhem ou prolej<1o ° negocio; mas, quando 
so trata de hcneJlcio da massa geral, ou dc uma classe lia 
~c~led:1.de, da lnvonnl, ,por exemplo, quando o intcl'ê>Sé n~o 
Q IIHllYldual, qualldo o IIltcrc5se n,io é protcgido por uma 
f'rllndc pessoa, flue possa dizer ao ministro: "Sustente islo, 
senão cái. II Qualltlo, SI'. presidente, não lia to,!as estas 
forças que possUo eontl'ibuil' pam um resultado infallivcl, 
sendo o IIltcrossc gemI, nós temus medo de turjo, somos 
capaxes de faze I' um favor, ato lUesmo ha medo IH'opOr 
qualquer cousa, 

O SR, FOl'SECA: - Como é geral, não pertence a ninguem, 
O SR. SOUZ,!. !lnANCO dá um aparte, 

O SR, FsnRAz: -1!las na verdade, ~enuore5, estou dizendo 
algum dislate? (Não apoiado,) 

O Sn, FOIl8r.C.\:-Está dizendo 1\ verdade, 
O Sn, FERnAz: - Senhores, fallemos com ° coracão na 

mão, fali emas fi verdade ao paíz ; e51am05 aqui em f,imilía: 
<Iuando não ha um interesse individual quo proteja com a sua 
fUl'ça, pá de alguem obter alguma encampação, algum favor, 
algum socorro, alguma medida util ? 

O SR, SILYEmA D,I MOTT~:-Basta ler os artigos additi\'o9 
do orçamento, 

O S~, F~HI\Al :-Mas isto não é de agora, nem do futuro; 
é de tetlos os tempos, 

O SR, FEI\RElIl.l PEi';;>(,\:-Tem birlo em argumento, 
O Sn, F8RIUZ: - n/as, senbores, eu dizia que todos os 

puhes punhiio esses estabctecimentos debaixo Ira direcção o 
fiscalisacão directa e immCflinta do governo; o prnjecto não 
o faz, \Jma dns Jlrincipacs medidas fi a publicação dos ba 
lanços, e o prnjcclo IIltO falia nisto, 

O SR, SILVEIRA DA àloTTA:-E' da lei de 1860, 
O SIl, FEnn,\Z Perdôo-me; peco yista para embargos. 

Quando cu vi esta auscncÍa, lembrcí-me logo do nobre se
nador pela Ballia, quc allui fallou no voto de graças: elle 
esbravejou, lançou raios contra a tutella administrativa, fal
lou contl>a a lei de 1360, que não consentia que uma soeie
dade dé5se um unico passo sem ser vigiada, examinada, etc" 
qua~do é 1\ contrario; sómente na sua funllaç.io e depois pola 
pubhcação de seus balanços, e alguma vez pOl' algum exa
me, dado motivo Ul'genle, é qlle a liscalisaçiio se faz, 
Eu cuidei que esta lílcuna era o ctIcito das novas ídéas 
rio nobre senador, quc o primeiro nessa eEcola IfllO clla mal 
rli$se cortou a, ilZ,\S das cOlllll1andit.as, sujeitando·as a uma 
fisc,lli,açno, 11<,0 ,lo guverno, mas do tl"ibuoal do commercio, 
com recurso para. ° cOllsclho de estado, e lhe supPl'ituiu as 
ncções, ainda que fossel\! nominativas, 

O SII, N.\ouco: Tudo é de constituto, 
O Sn, FERRAZ:-E' de constituto; é um passado que deve 

servil' de exemplo para se não censurar os outros, porque 110 
meio de tantas mctamol'phoses por que temos passado, no 
movimento político 'Iue sempre nos agita, não sei qual de 
nós pôdc tlizer que fi milO aquillo que fizemos outr'ora ; nlIo 
sei quem póde rlr·se do que os outros fixel'lio 011 podem fazer, 
Não sei mesmo se o nohre senador pelo nio 110 Janeiro, ([ue 
me honra com a su~ omizarlo, fui levado a assi;:;nnr este pro
jccto pelas no.,l, doulrinas do noure senador pela Bahia, ti
radas ,las sociedades (Ie fundo limitado, que ultimamento 
\'o:.;ào; mas, 5ellrlo um pr01;resso, jJrometto ao nobre senador 
<[ue lhe bei fie dllr ° Illeu contingente, 
, Creio, portanto, SI'. prc;idetlte, flue, sem esta.s garan· 

tms, sem estes fa vares, fr!ll estes previleg-ios e sem estas 
dotações, nalla podemos conseguir; e perlllílla o nobre se
nador que eu conte aqui uma pequena historia, que observei 
na noite de S, l'edro, 

No centro de unm família, onde hwião muitas cri ancas, 
houve uma pc"oa importuna ao pai da familin, que lillll
brou se de lemhrar arranjo <l'um balão; as crianças come· 
çitrão a perseguir o pai,. o pai, um pouco nzoinndo, comecou 
a pro~tI\'al' fjUllllt.oseslatulos velbosde cOlllpanhias que n"ó se 
f'lI'múrao, "li r[tlc nilufl'agill'ITo breve, como a Gallinocnl
l~l'1I, Galvani, C~rrnngcn" Fluminenses, etc" e, no meio 
disto alguns jOl'naes onde yêm esses annullcios de pana
colas poz-se a te:\oura em turlo isso, cortou-se a feiç.'o do 
halão, COIlOCOIl-33° grude3' collamcntQ não era perfeito, ma$ 
arranjou-se o ncgocio,rlt modo fi entrcter as criancinllas; o ba
li'O estava npcna5 concluido, os meninos começlll'ão com os 
roles. abanos e Ilhanicos 11 qucl'€r faze-lo sutiir; mas de
balde, nunca o puderão l:O:lsegllil>, quando neste entrcment.cs 
entrou um homcm c di,sc em alta voz: " Que sandic~! 
Como pôde subir esle bal;10 sem gaz, se n~o ba nclle nem 
mecllil,Il?1l1 materia alguma que [losoa produzir gaz? )l O pai 
de fumilia, que não queria gastar causa algnma, ficou en· 
raivecido, c chamou a esle individuo de abelhudo, porque 
sabendo, disso ello, que aquillo era um simples engodo llara 
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entreter as criancas,'vinha perturbar a tranquillidade em que 
elle se achava. "(Hitaridaáe.) 

O SR. NADUCO :-Obrigado. Então é engodo? 
O Sn. FERRAZ :-Eu serei o abeluudo. 
Sim, senuore$, este balão não póde subir sem que haja 

mócha e maioria que produza o gaz ; e se não é util O que 
fazemos, stulta est glorill. 

Cabe-me ainda fazer algumas consideraeões; estou um 
pouco fatigado i o senado me perdôe se lião [allo como 
orador, admitta que em conversa eXjJonha o que acho neces· 
sario para o bom andamento deste projecto que descjo que 
sáia bom. 

Scnhores, ainda ha outl'a razão que me traz a descrença 
sobre estes estabelecimentos. Diz o projeeto em um logar : 
« O estabelecimcnto poderá emprestar sobre 'h;yp9thcca a 
larg·o. prazos}} ; e diZ em outra parte: "O minlmo .·erà 10 
anuos, o maXlmo 30 MitOS» ; e mais adiante admitle o 
emprestinro a curto jJrazo menor, sem duvida de 10 unnos; 
seria, portanto, melhor que se marcasse simplc!$nlente o ter
mo maximo. Mas diz sc-30 anuos, Ora, os outros paizes 
clemandiio :10 annos no maximo e estão em meluores cireum
stancias do que nós a 101105 os respeito:;; ]Iorque nós não 
mareamos um limite, deixando aos csw.tutos o uso dc:;se li
mite, corno se quizor ? 

O SR. SIL 'VEJnA lJA lIIOTTA :-Está marcado o limite de 30 
annos. 

O Sn. FERRAZ :-Creio que perdi eom a estada no estran
geiro, porque não me eXjlrimo de maneira que mo possa fazer 
compreuender. Eu digo que o lillliLe é de 30 annus nos ou
tros paizes, com excepção de um ou outro Ioga r ]lor meio de 
systerua lllUitO particular, e de 48 annos ; na França e de 
50 anoos, po;;so afiançar. Porque nAo fixamos esle prazo de 
ISO Bnnos? Nossa agricullura (I.tá em estado de diôpcnsar 
este favor? 

Ainda por outra razão: entre nós nuucn o Juro l'óde ser 
lDodico; nUllra podemos obtcr juros menores de 7 'I., e de 
ordinario a parle da aonuidnde para a amortiza cito dcpende 
da taxa do jUl'o e a nnnuidadc nunca póde SCI" superior ao 
rendimento, termo médio ou pl'oval'cl da propriedadc; esta li 
a regra. Ora, se dermos 3U ullnos, uM fazemos nada. llem 
se vê que isto tambem depende da base da tarifa, li uma 
combinaS<lo muito engenhosa que produz este eITeito. 

O projeclo tmnbem falia eui socierlades, e diz a emeuda
cujos estatutos serão appl'oi'ados pelo governo.-CI·cio qne o 
pensanícnto dns nobres conlmissões é o mesmo pellsamento 
que tem sido ~dopti\do por muitos escríptorcs eminentes; 
não qucrem limitar-se a companhias, quer~m cstabelc,ccr 
sociedade:; commerciaes, compilllbias e sociedades civis. Mas, 
pergunto cu, querem as nobres commis5ões dai' a unw socic
dade de nome collectivo o direilo de batel' moeda, de emitLir 
titulos hypothccarios? E esta socierlade em nome collectivo 
póde ter 11 fiscalisa!iuo necessaria? Os nobres senadores rlue 
não admittem a IiscalisaSão nas proprias companhias, ]lor
que considerão lsto um grande ollstaculo pua sua marclJa, 
querem penetrar naquíllo que ba de mais IJUticulal' em uma 
sociedade de nome collectivo, que ás vezes não pódc olIcreccr 
ao espectador, <lrJuclle que vai cxamina-Ia, senão uma cs
crípturilcão licticlil, ou fcita de tal mancÍl'a que vossa iIlu
dir? Qúer entregar a fortuna publica Il~S mãos de seme
lhuntes sociedadcs? 

Se se trata, por exemplo,das sociedufles em commallflita, Ó 
reconhecido que mCEmo llUquelles paizos em que ellas são por 
<lecões, o desllOtisUlo, a tirallnia dos socios em nome cllllec
tiv'o é tal que faz com que os socios se desgoslem c abail
donem, e tal é O m{;o exitorlellas que poucas de31a c!pocie se 
formão hoje em Franca, li ponto flue ainrla nos lIILill\(lS 
tempos, quando ~e tratôu em Frnnca das sociedades de fundo 
limitarlo, dizia o orador do goverilo que durante um anno 
sómente se tinbi'o inscl'iJ!to c matriculado duas sociedadcs 
em commandita. Não tm1l0S tambem entr'c nós o exemplo do 
uesllOtismo exercido pOI' laes agentcs ou gerent.cs, membros 
de nome collectivo, contra os oulros que não têm yuasi no
nhuma. fiscaIisação ou regalia, ou meios de poder pôr ~al'a
dclJ'o as mas opera~ões, aos seus desregramentos? E nós 

devemos entregar funcções tão altas, tão·importanles, materiA 
tuo interessante, de tão grande alcance: a sociedades como 
estas? 

Nos outros paizes reconhecem-se as nssociacõcs entre os 
propríetarios que querem dinueiro por empl'eslimo ou lllle 
servem rle agentes aos outros prrprietarios on entre os capita
li,tas; as mixtas, compostas de uns e Outros, e estabeleci
mentos ou hanros, eis-aqui os tres typos. Não digo IJue 
adoptemos um typo só, um só systema; podem haver outros; 
mas as nobres commis.ões têm ndmitlido isto? 

O Su. 1\ADUCO: - Admittem o concul'so de todos. 
O SII. l'EunAz: - Mas aqui está « Sociedades cujos esta

tutos serão appruvados pelo governo,,, Se se traLasse das 
sociedades actualmente conbeeidas chamadas anonymas, não 
se "iria flue seus estatutos serão approvados pelo governo, 
porque é ria. ICl'islllçilO do paiz. 

E' verdade que ngora mcsmo o nobre senadol' pela Bahia, 
meu colloga e ami~o, acahou de dizer que se admilte o con
eUl'so de todos, e em o pensamento de muitas pessoas quando 
se discutiu isto na França; mas, senhores, se rlueremos nd
mitlir tudo i.lo, POl'lIUC não admittiremos ta Olhem a l!Dr dcs
sas 0IJCrilCÕcs flue aqui el'cmnos algumas outras? Por exem
plo, porqlÍe não admiUimos os bancos conforme o systcma 
da llaviera, ou que foi proposto em Fral~a ? Se, pois, qUQ
reUliJS um s)'stema exclusivo, pOI'que não admiltir que lImu 
iustituillfiO destas receba flinheiro a lJremio para empregar 
nas hypotheeas a certo prazo, ete. ? Porque não admillirmus 
que ellas lJossHO elldossar taes bilhetes Cl'cados por pa~licu
lares debaixo ,Ie certas g-arnntiiJs, que li um outro meio? 
Porque não porJemos arJmillir, conforme o ]Jl'ojecto do nohre 
senador pela llahhl, barão de l\luJ'iliba, a propl'ia venda a 
retro ... de 'IUC !la tantos exemplos? l'ol'fl uc havemos de 
nrlmittir U!ll Ol! rlOllS L,!los? As opel'n9ões de conta corrente, 
de emprego, ou compm ,le bll~etes do thesouro e outras cou
sas assim me parecem pouco; cntendo quo devemos se,' 
mais largos ncs[;\s concessões, c o govcrno IU\ approva-
f1ão d~s estatutos que o considere. . 

O Sn, SII,VElfiA I),~ nlmu :-l'óde receber depostlos em 
tonta correnlc. ' 

O Sn, FEltnAZ: - Esses depositos em conta corrente, se 
e.stilo ndmiltillos, é para evitar o pagamento do sello, e para 
que esw.lwlccer li )'cstricçiío de 90 dias? Os bancos hypo
thecurios recebem rlinueiro a quatro c seis mezes c fazem 
outras olleracces. 

Mas, t:lr. líl'csidente, crcio que o projecto só quer admHtir 
OIS cn,si)cs rias bypntirecusl,ur" as sociedades, entretanto, que 
05 endossos il parliculares uarião muitoo; J)errefieios serião dt! 
grande e ex tenilO U50. • ' 

SI'. presidente, tratando rio vencimento das annuidadc5, 
dispõe um artigo do projeclo o seguinte: "A falta de paga· 
mento de uma annui:lade importa o veneimchto de todas as 
outra$. " Em oulra parte, 'piando trata das sociedades, diz o 
[H'ojcclo deste modo: " O IIHo pagamcnto da annuídade allto
t'isa ri socicdnde pl\1'a exigi1', não só o pagamento tia ammÍ
dado, mas tRmIJem de toda a divida ainda não amortisada. " 
Eu 11,,0 sei se cs:a pOlrte que acabo de ler é morlificntim tia 
outra, c [lor1]uc IIÓS a respeito dos p~rt~elllares baycmos de 
e5tabelecer csta rCí)ra scrnl e não ndnlltllmos a mesma autll
risac<io? E' Ullla faculdade. il!as nHo é por isso que eu fil II o , 
é ]lo-r Outl'O molil'() de m:lior alcallce. 

Nos oulros IJaizcs lia sequestro por falta de pagamento, 
sequestro pcl" deterioração da propricêndc, sequestro por 
causa da sinHllaç~o, sequestro 1'01' causa de !IUalquer atarIUO 
que so[ra o rlüminio, por qUillflller motivo legitimo ou não 
h'l':llimo, pOI' falta de boa administraçITo, etc, üs se~ucst['OB, 
sC~lhorcs, com Og effeito:i da i1nlicbresc são Hm grande bane
nrio, porque, de orrlillario previnem a desilpropl'iaçiio; mil, 
parece-me que o pensamelllo das nobres comml:'SÕCS li a de
S:lllropriagi1u. 

O Sn, SILVF;m! »A MOTTA:-A opção. 
O Sn. l'~nnAZ: -1\,10 ha OpÇilO ]leia lei. 
Sr, presidente, nns outros paizes nüo só ha sequestro, mas 

ainda, os propl'ios cstnbelecimentos fornecem outros fundos 
aosdevedorc:,; exigem loda~ia juros ria mora, e são admittidos 
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pelos cOlltratos a tirarem de alguns estabelecimentos dinheiro os tl'ibunaes de appellaçilo que o nobre senador pela Bahia 
para pagamento da annuidade em demora o~ I'ctardada; .ha instituiu são as causas peiores que já vi. (Apoiados,) 
todas estas facilidades ,Ultes da desapropnnçao; porque nos, O Sn, N.\nuco: -E' verdadc, 
que lL'ansplantamo5 tudo, não llanmos de trusplantar aquillo , 
que é de utiliúade? .o Sn, FERRAZ: liras, se,nhol'es. velamos !Ilg~n~a, causa 

". " ~ d ,'~ ,que se pareça com a fúllencla; que nã~ dê, meios 1!lICltos ao 
Vamos ago!a vet a. d~~vant,lbeng .: desapl?pnaç,lQ pai rullido, mas que os garanta contra a mtmlZade ou capricho 

qualllu.er motlV?, SI', pre,ldente,. se noo admltLlIlloS a ,des- dos credores. Entre uma e outm cousa ha uma differenca 
aprornação aSSlnl secca ~omo esta, o. resultaúo e o segulIlte; immen;a. A moriltoria não. existe em outros llUizes? Concôr
a,m,alOr ,P!l~'te ~as Pl'oP:'Je~I.ad?s fica;a sUJetl~ a.d?sapropn:-, data lI.ãO se pód? dar? Póde o devedor agrico a dizer: « ~o[ri 
ç,tO, sUjeitas a d~sapIOP:Jaçj!O, ~<lO poder,w,el vendida., na mlOha fabl'lca os ~stra"os do cholera a estacão fOI má 
pOl'q~e não ha ca~lta.es; fia0 jlOdCl'.it.O, sel'vendldas, ll~~ de ser minha escripturaçilo está O~l dia; conccdei-me: senhores; 
n~tul<\lmente admwlsl!ada~, detCtlldad,as ta~vez, solhe~1 to: um espaço, e uquclle cr,edor que for impertinente, que for 
das as ,co~seq~enclas (apOiadas), e emtim a ~ocledade a, :er,<l perseguidor sujeite-se a ISSO," 
por a:IJudlca~ao, COIl1~ sue,cede ao h~nco RU! ~l e ?utro~ ,e,:,,- Senhores, são lembranças, póde-se di7.cr; lIIas estou per
belecllnentos, e cu n,IO seI se a SOCiedade pode .er Uellcul- suadido de que minuas vozes terão um eco que as repercuta 
tora, ~lIa pódc SOl' tudo, menos agncultol'a; se o for, ba de nas provincia;;. A mOl'atoria pl'incipalulcllte e a concordata, 
ser ma, pódblll-se fazer, 

Vamos r,gora por outro lado: desapropria-so a propriedade; Eu sinto, SI', presideate, tel' tomado tanto espaço de tem-
os escravos podem ter descaminho, os escravos podem !el' po á casa; estou muito fatigado. Teria talvez mais algumas 
vendidos em separado, e qual o estado pm'a as forças pro· cousas a expcnrlcr ; mas tão enfadonuo está O meu discUI'SO, 
ductivas do paíz? tim grallde mal. Nilo son're, por exemplo, que já ouvi destc lado dizer-se que cu podia di,eutir com o 
a minemção, não so!l'rerâõ alguns estabelecimentos da cultu- SI', barão de S Lourenco, quo é uma das pessoas n quem 
ra do café, etc.; mas os engeuhos de a~wca[', que dependem muito estimo. Não dil"igl ch<lsco algum, nem recitei versos 
de grandes maellinas, de granues cupÍtaes, estes soflreniõ de Camõcs ; eut,'etanto me lisongeio muito da comparaç,lo 
immenso; a industl'Ía do as,;ucur desappal'ecel'Íl inteiramente, ou refercneia, POl'(hUO o nobre senador [leia Bahia, meu an-
e estas instituicões falliráõ, serão inutilisauas dentro de b 
Poueo tempo, pl:incípalmente se ellas não tiverem muito cui- tigo amigo, em su e o estado em que se acha a lavoura, 

d d pôde mesmo conuecol' os remedios mediante os quaes possa 
dado na avaliaçã? das proprie .'des e na a missão das pro- algum lenitivo tel' ella lias malcs que 50[re. 
postas para creuito'E eu, S,', presidente, tomanrlo por ~imbro sempre discutir 

Sr, presidente, ainda mais: os outros raizes têm admittillo as materias, mio (ll'etendo os fôl'Os de gralldo orador, nem de 
o sequestro nestes casos, têm estabelecido uma regra espe- simples ol'ador, (Ohl) A natureza, que prodigalisou a outros 
dai, um processo mais summario IHlra todas e~tas questões, beneficios taes, a mim não me deu nem ao menos bom senso, 
não só sobre a simulacão. sobre a rescisão, sobre a deteria· VozEs:-E' excesso de modestia. 
ra~ão étc, Não digo ~ué se deva estabelecer regl'as fixas; a 
socíeda.do deve ter o dll'eito de praticar aquillo que os outros 
credores podem praticar; mas especialmente em seu favor 
devem haver cel'ta.s regras que os outros paizes têm admit
ti,lo; mas nós não fazemos, n,tO queremos isso; regras sem 
as quacs estabelecimentos dcsta natureza não podem mar
char; o nobro senarlor e eu sabemo:; bem o que é chicanll 
entre nós, princi palmcnte 110 fôro ci vil, onde o processo é 
mUito demorado. Nós queremos que o balão sulla sem que 
coHemos todas as suas diU'erentes tiras, e lhe demos os ma
teriaes necessarios para que o gaz ° faca elevar aos ares, 

Senhores, pecca o pl'Ojccto, como íá tenho dito, porque 
sómente prepam o terreno para o futuro; mas o presente da 
nossa agricultura é que demanda todos os nossos cuidados, 
Não poderião as nobres commíssões ver alguma cousa de 
melbor qua possa -logo remediar, ou pelo menos alliviar, o 
mal qu~ existo 6 que é assustador, como ellas reconhecem? 
Lembrarei um meio; são desvios do minua nlente, sem o 
cunho do bom senso, mas em fim é uma lembranca, Em toúa 
a parte, muitas vezes um uomem obscul'o traz uma lem
brança que aproveita; ás vezes decidem das grandes bata
has essas lembranças. l'oderiamos dar á agricultura, como 
contece em alguns paizes, a mOnitoria. podiamos dar a con
cordata, , • 

.o Sn, SILTB!nA D.~ nloTTA :-Isso erras já tomão pelas suas 
mãos, 

.o Sn FERRAZ: - Quero a legal. Os que tomão pelas suas 
mãos são homens que 11<10 têm boa fé ; mas não será Jllelhor 
quo os acostumemos a obtel' dos trihunaes, ou ele um tl'ibu
nal especial, se quizerem esse meio? Não poderemos mesmo 
estabelecer o meio de que, no caso em ~ue elles estejão em 
mão estado, possa haver aquillo a que os francezes chamáo 
décon{ilure, ou o que se chama fallencía entre os negocian
tes? Senhores, a agl'icultura acha-se em mão estado, é ella 
uma das principaes Corças produclivas do paiz, 

O Sn, SILvErn,~ DA nlOTTA ; - Deus nos li vre que os agri
cultores pOSSUo abrir fallenda, 

O Sn, FERRAZ: - Deus nos livre de (allcncias com a legis
lação vigente, entendida como tem sido; a cousa peior entre 
IIÓS é u.m processo de Callencia, não ha recurso, ullo ha nada; 

o I!!l', PnranhOBl: - V, Ex, e o senado são testemuuhas 
de que me não apress~i fi tomal' fi palavra para succcder na 
tribuna ao !lobre senador pela provincia da Bahia, que acaba 
do sentar·se; esperei que algum dos lIIeus iIIush'es collegas 
das duas cOlllruissôes reunidas toma,se a dianteira neste 
debate, Como, porém, nenhum dolles mostrou desejo de o 
fazel', e eu estou t8mllem collocadu no devor de liIotivar o 
meu voto em f,tvor do projecto que discutimos, entendi que 
ninguem me levaria isso a mal, que se nilo veria arrojo de 
temeridade neste meu procedimento, 

Faltando-me os predicados da sciencia, não tendo talvez, 
segundo ulila das allusoes do nobre senador, ainda aberto um 
livro de economi;l, Ilolitica, posto que estes sejão hoje muito 
abundantes 110 Brasil, e principalmente na capital do im
pel'Ío", , 

O Su, FERREIO,' PENNA: - Não se podião reCerir ao nobre 
senador as palavras do precedente orador, 

O SR, PARArmos: - .. , não era eu competente e nem mo 
julgava competente para tomar a palavra depois de tão emi
nente e ab.llsado orador, 

NilO sou representante pela província em que vi a luz do dia; 
e o nobre senador que me precedeu começou dizendo : " To
mo interesse pela di5cussão deste projeeto, porque não sou. 
senador de qualquer outra provincia, ., " 

.o SR. FEURAZ; - F'orque sou senadol', não de qualquer 
provincia . 

O Sn, PAnANl!Os: - Aceito a emenda: "Porque sou se
nadqr, não de qualquer provincia, mas da provineia em qu.e 
naSCI, " 

O Sn, FERRAZ: - E a que o projócto interessa o mais 
possiveL 

O Sn, PARANHOS ;-Eu que nao tenho a fortuna de ser so
nador pela provincia da Bahia, comquanto tivesse a mesma 
rortuna que teve o nohl'e senador úe vêr a luz do dia no solo 
balliano, fiquei deRunimado, sentindo a necessidade de tomar 
al~uma parte no debate que ora nos oceupa, Mas, por outro 
laoo, senti um estimulo filho mesmo do mandato que recebi 
da provineia de Mato-Grosso, e que muito me honra: pensei 
que devia, ainda que indirectamente, sem offensa dos tilulQ~ 
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com que o nobre se.nador pela proyincia da Bahia entrou no 
certame e que tantas vezes invocou, mostl'ar a S, Ex, que o 
senador pela província de 1I1nlo Grosso póde ter o mesmo in· 
teresse que clle nos beneficios que este projecto possa levai' 
á propriedade agricola do nosso paiz, ou lamentar como elle, 
os males que por acaso resultem da nova legisla..:ão. (Apoia
dos.) 

Não é preciso ser senador pela provincia da Bahia para 
tomar interesse jlcla discussão de uma medida 1<10 transcen
dente como esta; o representante de uma das mais remotas 
provincias do imperio, o representante de lI'Iato-Grosso tam
hem sente palpitar-lhe o coração quando se trata dos grandes 
interesses da nacão brasileira. 

Sem duvida o' núbre senador deixou-se annu'\'ial' por al
guma apprebensilo sinistra ... 

O SR, FERRAZ: -Eu? V. Ex. li que e,tá,danclo provas 
disso. Eu não o tomei para base da discussão, nem me lem
brava •.. 

O SR. PARANIIOS: - '" quando entendeu que só podião 
ter vivo interesse na dí.cussilo do pl'ojecto de reforma hYIJO
thocaria e de credito territorial 05 re[lI'eselltcs deitos por 
provincias tão imllortantcs como a da !labia. 

O Sn. FERRAZ: - Eu Hão disse isso. 
O SR, P.'RANnos:-Tendo cu feito o proposito de enunciar, 

ainda que muito mal, os motivos do meu assentimento ao 
projecto em quest1i.o, a princípio, como já disse, a observa
ção do nobre senador intimidou-me ... 

O Sn. FJi:nnAz: -Não fiz insinuação alguma, 
O 8n PARANnos: - ... mas, além da animacão que tirei 

dos deveres inherentes ao meu cargo de represeótante da na
<)ãO, comquanto não tivesse a honra de receber o mandato 
legislatiVO pel;; provincia da Bahia; além desse motivo de 
animuclío, outro me acudiu, e este paltiu do mesmo nobre 
senado'r a quem me refiro. O nobre senador nos disse no cor
rer do seu discurso: « Eu sou yankae,,; e para logo disse cu 
comigo :- Se UIl1 senador pela Babia põde ser yankee, o se
u;;dor pela provincia de lIIato GI'OSSO tambem póde sei' bahiano 
e amigo de todo o Brasil. (Apoiados.) 

O projecto foi atacado pelo nobre senador, já na sua parte 
juridlca, já na l.aI'te economica, a que contém algumas dispo
sicões concernentes ás instituicões de cl'edito territorial. Nilo 
sou, reconllcco, assaz habilitaâo pura contestar cada uma das 
objeccões quê o nobre senador pela provincia da Bahia orre
receu'em seu discurso, quer no que toca li materia juridica, 
quer no que diz respeito âs disposições economicas do pl'ojecto. 
Todavia, peço licença ao senud!> e ao nobre senador p~ra 
rnolivar o meu voto; e nas conSiderações que lenbo de expur, 
fundamentando o meu bumilde pareceJ', talvez que alguma 
resposta eu possa adiantar as observações do nobre senador, 
que mais tarde serão sem duvida alguma plenamente consi
deradas e plenamenle satisfeitas pelos illustres membros das 
duas commissiles reunidas, de quem tive a honra de ser col
lega neste trabalho. 

Este projecto, Sr. presidente, é, a meu vêr, essenc!al
mente economico no fim a que elle se propõe. E, de f Cito, 
qual é o seu objecto? Dal' garantias d~ solidez ao credito by
potbecario, inspirar confiança 110 penbor da propne?ad.e 
lmmovel, realizar o antigo provcrblo: plu.s est caut~olas 
in Te quam in persona. O emprestimo f Mo sob garantia .~e 
ltypotheca é o credito real; o credito pessoal, de que ahas 
aquelle tambem participa ou depende, é o que repousa sobre 
ullla simples promessa do devedor, sómentc sobre a palavra 
oral ou eseripta daquelle a quem se fião valores. . 

Tendo, pois, o projecto' por fim tomar segura a garantIa 
hypothecaria) para que a propriedade ímmo,:el, á s~mbra 
desta gamntla, possa obter emprestlmos mais vantajOEOS, 
e para que, por outlO lado, os capitalistas possão confiar 
seus capitaeii dos pl'0rrietarios, é claro que o pl'ojecto é 
essencialmente eeonomleo no fim que tem em mira. Quanto 
aos meios, elle se divide em disposições meramente juridicas 
e em disposícões puramente economiea,. 

Qualquer que seja o meio 'por que o. capílaes sajão for
necidos, ou seja por um parllcular, ou seja por uma asoo-

ciação, a lei bypotbecaria deve ser sempre a mesma; o cre
dito rcal, como quer que elle seja prestado, ·individualou 
collectivamente, nüo póde fundar-se, nem desenvolver-se, sem 
que os credores bypottecarios encontrem na legislaçll.o meios 
seguros e promptos contra os seus devedores, quando estes 
faltem a fidelidade de seus compromissos, qualquer que seja 
o motivo por que a impontualidade se dê. 

O projccto, releva notar, seria sempre o mcsmo, ainda 
quando não contivesse as disposicões que dizem respeito ás 
instituições de credito territorial. Sem tornar a hypotbeca 
uma garantia s1lida, segura, de fa.cil realização, tanto quanto 
for possivel nas cireumstancias peculiares a cada paiz, não 
é possivel dar allinwção ao credIto real, e lllenos é possivel 
fundar e desenvolver instituiç(jes deste genero. 

As disposicões .iuridicas ilo projecto devião tender, e tendem, 
n melborar consideravel e cffiCilzmente o nosso l'egimen hy' 
pothecario, Pareceu-me, ao ouvir o nobre senador, que cHo 
não aceitava o projecto mesmo nesta sua primeira parte; que 
o acbava quasi de todo em todo inelllcaz; todavia, as ultimas 
cOIlSiÔel'ucàes de S, Ex., e ,obretudo a proposta que cUe nos 
fez, pilfa 'separarmos 11 parte economica da parte juridica, 
persuadirãO-me de que o nobre senador nãO é tão opposto ao 
projecto como a principio se manifestárn. 

Os dous grandes principios sobre que assenta o systema 
do 11rojecto, que são, por assim dizer, a chave do seu sys
tema, cifrão-se, como o nobre senador pela Babia expoz e 
analysou, na publicidade e especialisação dos direitos reaes. 
A publicidade de todos osactos constitutivos ou translativos 
de direitos reacs e a especialisação das hypotbecas, eis os 
principios fundamentaes do projecto. Adoptando estes dous 
llrincipios fundamenta0!', o projecto caminha direito ao seu 
fim, tendo unicamente elll vista não operar uma transição 
violenta da ordem de cousas actual para outl'a que se reco
nhece melbor e é exigida pelas neccEsidades do credito ter
ritorial. Adaptou os dous principios e apl,licou-os com pru
dencia. na maior latitude que era possivel, sem olfendcr 
interesses e direitos sagrados, sem causal' um grande abalo 
no slatu q!W de nossa sociedade civil, 110 que toca ao regi
men bypottecario e aos direitos que a este se prendem. 

Exi"'e-se pela transcripcão a. publicidade dos actos consti
tutivo~ ou Il'ansmissivos dó direito de propriedade: as acqui
sicões de bens de raiz por esle meio serilo conhecidas. Bem 
vijo como disse o nobre senador, que a trans~ripção só pai' 
si nITO é tudo; desde que a transcl'ipção não induz á prova 
do dominio ficando o melbor direito salvo áquelle que o 
tiver, não hasta o registro ~o titulo para que o proprietado 
possa comprovar o seu domlillO, ,para q~e o cl'crlor ~u capi
talista possa confiar na garantia ~o lltulo tl'ansenpto, na 
existencia e legltJmldaue do dommlO a.ue lhe e dado em 
bypotb~ca do seu empl'~stimo. Mas seria possi vel ,dar à 
tl'anscnpcão e[mtos mais latos do que lhe dá o proJccto? 
Nem mesiuo em Frauca essa formalidade tem maior alcance. 

Pela trallscripçi\o nfio ha certeza do. direito do proprietario, 
não pôde baver plena confiauca nos tltulos que este apresen
ta ; mas ha uma pl'esumpção; e presumpção fundada, sempre 
preferivelll ausencia completa de uma prova desta natureza. 
O nobre senador vela Pl'ov~llcia da Ba~ia não Jlretendeu que 
se d<Í5se á transcnpcão elTCito legal mais extenso do que ella 
tem pelo projecto, Por consequencia o nobre sen~doE e t~do~ 
aquelles que como elle, notarem que a transcnpçao nao e 
tudo para lll'o~ar o dil'oito de propriedade, devem reconhecer 
que a transcripcão é sempre um elemento de prova, um elc
menlo de confiaÍlça, mais alguma causa do que.a falta com
pleta de publicidade; .que em t.o~o ca~o eUa eVita no futuro 
as alicnaciles clandestmas. EXJg1r ma1s, querermos uma pu
blicidade 'absoluta e minuciosa como na Allemanha ... 

O SR. NAnuco, - E' impossivel. 
O Sn. PARANnos: - .. ,. seria fazer uma reforma radical, 

romper intl'iramente com os nossos costumes, p.ôr em perigo 
muitos Ilil'eitos, fecbar os olbos ás cil'cumstan~las que entro 
nós não permiltem desde já um cadastro e registro completo 
da propriedade e dos seus encargos. 

A publicidade e a especialisação das hypotbecas é o se' 
gundo principio fundamental do projecto, Hypothecas geraeS 



e (acita, :1.0 lado de hypothccas c~pCci;tC5 o,l.ousivas c notarias 
silo de um g-ran!lc incollvemente ';1\0, como diz um Cscrlptor.a 
cabeça de .Medusa, ,lIlte a qual fuge 5CIll[Jl'C.o capitalista que 
ti chamado a fazer cmpreôtimos 80b a ganllltla Ja p,-upricd<Jue 
irumovel. 

Poderiamos nós acabar com talins as llyrntliccüS geraes 
ou sujeitar tudas au> clroitos da ill,cripç;,,, 'I fímll me,lIH> a 
llelgica, cuja le~[:iia~~ào bYjl(.itlJCcaria: I'efuf'ma,}a em oiS;; I) 
procurou <l1'pI'OXlIllar-SQ mUito do 'l'~telll" allem<1o, pôde 
ahrir m<1o ,lo tUt/,15 as lrypolhec",; g-"'-<IO". O 110';.'0 projeclo 
tambPtU \lllmittc algumas hYP(,}llll!Ca~ detila HiILtll'eZU, ma~ 
~imí{a., quanto razoaveimcute e. pO!)~lvcl, () t--t.:!í. BUlHtn'o! C 
limita-as ainda m<lh; 110;0; scu~ elfe;[(j~) tcw!o em \: btil. ~cilllll'c 
as nece:!si,larles do crcdito tel'l'ilolÍal. 

A:! hypothecas g-oraes que () pn,jccto aillllilte, pOI' via de 
regi'a., tlcvcm bel' cspecü)lj~«ddS) e não vaiem sem a ill
sel'ipçiio sentlo dcntr.o de certo lHaz.o, marcado pela cmclHI.a 
ultImamente otTereclJa) c lléCC:;í:Wrto partl que e::<~a [ornH,ll
,Iade po~sa ~CI' opportuna e rc~uLrn~\í:lJle prel~tlelii da. 
Sómeate valem iJôll';l com o" tcreúiro5 50;n a ilt:ieriW;:10. c 
sem que seji10 espccialisadas r ll~ hypoLhc;;~I:; IIns nndhe!cs 
Ca~(I(lllS, do~ menores e dos illterdidu~. As nnÔC8 l{ue 

Se {j pl'(jj;!clo r. hem aceito nas sua;. dísposil:õrs jul'idi('a~: 
se, com clrci!o, alie iI!,rcsonta-no~ uma reforma t;1.o scnsat" 
qUtl!110 cOII\'wba ao~ INter'CS:5C5 CT\:'I:; e eCOIlUI.UH':'O:; do palz. C' 
era prnjidu da ~(lll!·doria. do Jeglslauur bra:silcil'o, temo~ CIIO
"'!lui"" um gralllh! lim. pllrquc desta .. dormi< depende muito o 
t1r-~""v,,lvil!l!'lfl) fio creditu tl'ITitori,,! ell!."!) nós. Emool'a St' 
11,10 formem irl~tilutt:ôc.:5 de eredito territorial, embora fallc 
tiO (~n;dit!) n~al {l poilero;,a alayaflca. da::; (ls:;ocia~~üc~, ainda 
;l~!"inL al~um;l cou~a, C mutto 'importante, {c.rcmotS CO/lscgui,lu 
pela rc[orlll'l L\i'(jtl,ccari" em bClldido da i'ropried,ule imo 
1Il1l·,~L O crc;hlo prestudo de indíl'iuuo a individuo ser;' 
lIl11iô filcil, SUl'á prctitado sub contlieõcs menos onero
Sas 11111'" u prul'rictario, d0SÚC que a legl.lacào bypothcca
ria olreruI;a mais ;:;arantia ao cred'll', torné mais patenle c 
I<\UIIO' cOlllcst;J.\e! ° direito do prOIH'ietario devedor, 

A.; comllliôsúcô, porém, SI'. prc,idcnÍll, enlenuérão Ilue o 
pr'oj:Jc[o não eorrc~jJolidel'ía á cxpectaçfLo pu))lica, se lwrassc 
tia.., di,,~Hlêi~õu;;; etillt.:CTllCutes ao nwlburamento de nos:;o re· 
g-ímell hypolhucal'Ío, se a(l IllC;1ll0 lempo nãu pcrmittissimos, 
tilul'l quanto depende Ja vontade do Icgi,laúor, t1111to quallt" 
pód" su!, factliLJ.uo Jlor lei, a Cl'caç:lo· UC inôtilui~ôcs de cre· 
uito temtOl'lal. 

justific,10 e>la exr,pp~ão ao principio !;éral s,10 ohvias; mio C'lnsiucranc", esta a"píra~<1o do paiz, a funrlaçilo de socie
era po:,sivct BacriHcar es!:'e~ in!ercsses c direi tu!! uc Camilia dadl~:o< qHH rni!li~li'r,fll capitae ... ti propricdiule a.gricola~ que. se 
ás necc!isitlade$ do ercllilo territoriaL n;tt'! [uI' possivel tirar;J. (ifOpl'iedade aglieola da::; couuiçõe:; 

nlas, estabeleceudo e.ta excepçi'o, o pl'<liccto procurou li dil[ki~is em 'IUO Sé acua, [leio menos lhe levom algum auxi
mita-la Ijuallto fu~,;e (lo:!"ivel em seus e[eitos. Assim n6s li,,; cl)!lsidera:Hlu esl.c grarHle empenllO Ilua a todos tom preo
vemos que as hypolUCca::ile~acse g-erae:; flosil!eall<lZtIS wlu ::;~10 ClliJiulo) U~ cl~mmi:;:-.óe~ reunida..; eHLenddnlo que devião lan~ 
dispensadas ahsolutullwnte da inscl'ipç,10 ecspeci"lisar<1o, Auis- ~"r neste I'ro.iectu de lei as bases indi:ipell~aveis para a C'roa
pensa da illscl'Ípç;lo Ililo se e,tcnde além de UI11 anuo dl'l'o~s C,ilU de ,ol'icdades eSlleciacs de creuito territorial, oon10 ellas 
da cessado da tutela ou curatela, da dl::snlu""o do IlH.ln- têlll sitio fundadas e [lroõ[lcrão em outra. paizcs. 
monio ou ~ep;ll·(t~E~o do::; coniu!:es, ;:;aJvo () ";,}SO de ba.ver Dir-.-;o-ua que eslas di~po$ições siio desncces::iarias? que, 
quest<1o jutlicial -pendente. E incumbe-se <tus i"tores,arlo,; c n:10 ~"de'lllo meural' entre nós a instiluic~o alleul'l das letrüs 
aos seu; protuctores nato", bem COIll~ aos fUllccionarios I'lJbli- lIYi'''luecaria" cahe por sua base está parte do projecto, 
tus (IUO têm razflo ';e sn.bor da cxblenci:t dussas bY[l.!lhecas, t .. nn·sO ulla illtoiramellte íautil '? 
() dever do iuscreve-las: Esta. hypothccas i:eraCíl [lllíl<'lfl Iam· S'.:lIhorcs, n;lIguelll, ous duas corumissões reunidas de le
bem ser ~~pel:Íali::)ad{ls. c o projecto tende a conseguir y,uu o gi::!,U'ilu IJ Ilc ftlzelld{~, julgou qUH ha~tavâo alguns artigos dI)' 
~ejào [lor meio de vária, de sua:! Ilispu,i~,jes, lo; i"ir" qne se fundas:!e o credito terrilorial entre'nós, sobre· 

Vê-se, portallto, t;ue a. C>CI'\lt.'óeõ estaJJcleci.la. a rl.',peilo ;1 j""c da as,ocí;tç.;iu·: mas cntrmtIClllos que o legislador n<1o 
do principio da c'jlccial~iade (,;1> Ilypotlwcaô ,;e ilC!t1iO t;10 .I.,I'Í;( l'eC!!s"r as facul,lade. (pie, a 601' po,sivc! a fundaçilo 
limitauas quanto nlzoavelnwnt~ fl'U (Jú~::dvcl j 8, de atcol',lo de tle:;; ill!'>tituieucs. ~6 cHc 1/6Je cOllcutl..,'r. , 
com este pensaluellLu. é a di~posi~.:;lu hoje CIlada pdo nobre :\dS LirCUllls~tanCÍas actucics, sob (} regimen da. legislaçãO 
.cnador que me jll'ccedeu, segulldo ti 'lual "05 Lco,; e,;p<J- 'lI'" bojo temos, podem formar-se sociedades '1ue tenhüo por 
cialmenLe hvpotbecados sÓ podem ,er exccu~lílos pel05 cru uhj,'do f"zer clnl're:ilinros $obre bypolhecas; nhi temos Ila 
dores de Ityputhecas geraos, tl<lI)OÍ:; de excutidos os outrus cJlttlO hilllCU !tuml e IIvjJulhecal'io. 6lfls o nobre· senador 
bons do devedor corumum.. p<:l" Bahia, que hoje encdou o debale, foi o proprlo que nos 

Em todas as suas dispo:\íç(;es jurídicas () l'rojecto. inll/)- di"" quu a letm lJYIJothecaria li um iu,trumenta especial das 
vantlo um regimen adequado ao desenvolvimento tio credito iíl>tií.ui~ões de credito territorial; o as letras llypothecarlas 
territorial, não o fez sem allenoer aos nossos roslumus, iH\S 110 Jlortarlor [Jorlcriüo ser huie nu!nr-isndus polo governo? 
nossos usos, crenças e interesses arrai!!ados e creados de Se;;u·r;lIncate 11;;0, POI"IU6 a lei de '22: de ago.to de 1860 o 
longa data pela legislac,lo civil aetual. Seri" possível faz,,!' veda, E t'Ullbeíll é certo que pOl' !lIU1S de uma vez se tem 
uma reforma mais ~oml'reta, em '1ue os dous prlllcillios - da ,oliriti\!lo elltre nós au-torisacão para socierlades de credito 
publicidade e da especialidade - fosseln seguÍtlos em tollo ° t~rritori,,1. Em 18ti9 varios p·foje.llls se ilpl'tlõeutárão, mais 
s~u rigor, e do sua applica~ilo resullas,e o 4ue se lem em Ile urna compallhia ou socicuade anonyma foi autorisada para 
vista confianca nos lllulos com que um proprretano se faz'!!'· emprClitimos hYiHlthecul'io.; e até para cmittk fetras 
apresenta demalidanuo capitaas, certeza sobre a situ<l~ào ma- D) "utuccariAs. . . 
tel'Íal e juridica desses bens 7 Eu cl'eio que urna reforma I'a- E,111 in,tituíçlIo, que salvou 11 propriedade Iti:ricola da 
dical, se era possival, não el'a de certo prudclltc; lIing-uclíI Aílemanha em tins uo scculo passado, ílue por toda parte 
so proporia chegar a esle desideratum nas drcumstancías se procnra tl'Ullsplallta~ e desenvolve(', que em. Fra~ça, em' 
actuaes da nessa sociedade, e sem levar a etreito simulta- lS:';5!, lambem se conslrlerou planta exollca e Illachmavel, 
neamcnte a I'afonna de todo O corpo rlenos5a legiôlaçãociviL llão poderá vfogal' no Braôil 'I O Ilobl'e semidor llela llallia 

Logo, podem se notar defeito,; 110 projecto de que se trata; queí'cria tomar :!obrc si a responsabilidade de recusar as fa
é pOô5ive! que ello, al,ezar uú elaborado por peôôoM muito cuidados que se contêm nestes artigos do projoclo, un:ea
competentes, apezar de ~xallli!la<Ío muito altent:lmellte, pois Ilicllte polo juizo que eIte tem formadll de que a circulação 
que sua materia: tem sido di:\cutida no paiz desue 1851, aiuda das letras hy!Joluecariaô não será possivel no Brasil 7· 
mereça corrccções, possa ser aperfeiçoado; mas cutiín a cri- O SR. I:iEun"z:-Collforme·o·lIrojecto, 
tJca uão dev~ ter por fim tirar a couliança tio [[ue (j Uíi~'la a 
reforma que Justamente tem oceup:J.uo a a:telll;;10 du scnado,e O SR, bnÂ~nos: - A' parte a medida cxtmordinaria qU0 
Jlor cuja auopçào elle moslí'a o seu costuma,lô zelo. Eóta rc- li noble senador suggeriu na u~timil parte (lo seu di~cUl'So, o 
forma hypolhecaria, repito, não tem outra eou,;:! ~1Il vista, de unta concordata ou moratona uetermlllaua pOI' Im, o nobre 
nem podia ter, senão o credito tcnitorial; as suas dísllosi· senadol· conhece algum outr~ lllCW ?d!.'I'''·IO, p~mmnente 6 
ções juridicas têm todas por fim dar sulidez ao credito ill'pú- mai, eillca2 tio fundar o cI'sdlto terrltorla[ que naO s~ja o do 
tbecal'ío, e facilitar os sous elfeitos le~aes. O mais llue :;e sj'stclIla do projecto? A letra hY[lotbecul'la, o rl!echalllômo de 
acha no projecto silo as cadtlas que p~cíidem o direito hYPO-! credito pelo qual se fundou, se tem desenvolVld.o e tomado 
tbecal'io a outros direitos a todos os outros Ji~citos ré~u- raizes II credIto lerritorial na AlIcmanba lia quasl Ulll seculo, 
lados pela le!;isla~ão civil~ "~ li o meio llue as nasJos, (lua !l03 poJelll servIl', du lll{)dolo, 

(l. 
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lêm ádoptado' para organisare!n e prollloverem o 600 credito 
'territorial. 

,A lavoura, e parece-me que ísto mesmo foi ponderado pelo 
nobre senador, carece de cnrprestimos a juros modfcos e pa-
1',iI"eis em longos prhzos; a lnvoul'a não póde, tendo-se em 
vista o seu melhoramento, o progresso de sua cuHura, con
, ,hir emprestimos pR/(aveis em curlos prazos e com juros 
, ,vallus, Esla situação da agricuHura não é peculiar ao 

,lsil, li geral, deriva da nalul'eza das cousas, 
Silo ~, senb?res, forque" como, ouvi a9uí em oah'a 09ca
:0, a Industl'la agncola S~Ja a mdustna menos hlcratlva, 

fosse certo que o tralJ"lhn do solo não dà lucros que 
i' ',;;ão ser comparados com os das outras induslil'ialr, diz um 
'~õ(';lpt~r de autoridade na mataria, "SI', llaussingault, não 
:,:"",1ria J'az~o pam 4ue alguem preferisse, cumo tantos pre
>;t'lll, a industria agdcola, O interesee illdi,vidual é a alma 
o o aguilhão de 10dG o trabalho ínàu'6trial. 

Releva distinguir, tratando-se da agricultura, ós capitaes 
;"~);)regados em grandes melhoramentos do solo, em fabrica.s
,~ etlificios, dos que não têm e!te destino; pur outros termos, 
:"i,mpre distinguir (), capital immobi,lisado daíJ:ll.e~le Ilue é 
,~,'llediatamente opJllicado á cultura ou trabaftlo agrleola 
:-n'pnamente dito, Consíderado o rendimento da industl'ia 
',,:rlcola em rclacÍío a todo (l seu capital, este rendimento é 
"i", certo inferior "aos das ou'Cras industrias ; IlIas, se não con
;'"ndil'-se o capital' immobílisado eom o C"àpital de eJ'ploração, 
"om o que se applica immedi<ííamente á cultura, I'econbece
i39, como foi demonstrado em França, em I'esposta á identica 
'JDjeccfio, a de'illsumciencia rio rendimento Iiquido;la [erra, 
':\16 a" industría agricola póde ser tilo hrcrativa cmno Ilual
,~Iler outrn, 

O que 'a industria azricola não pôde é reproduzir tão 
:~romJltamente como as outras inilustrias, Ol!' em curto eSllaco 
de tempo, os capÍtaes que immobilísa no melhoramento ao 
[,nlo, na cunstl'ucçilo d'e edificios, de fabricas, efc,; estes 
",lpitaes não silO refeitos senão por esforços longos e perile
-'erantes do agricultor, cuja pro(lucçilo tem limites naturaes, 
Daqui fi necessidade '!!'e proporcionar-se- a agricultura, para 
ii;'~ clla possa progredir, capitacs a juros modicos e pagaveis 
'.:;n longos prazos oU pelo processo de llt,nortízaJão, , 

Tendo-se em vis la esta grande necessldllrle oa agricultura, 
""al é ° mecanismo economíco que não só os homens de bom 
'2'ISO, mas até os homens que ao bom sonso reunem a scíCII

inventarão e têm posto em pratica? E' o de instituicôes 
credito sohre as bases qile se orrerecem no projecto, 5ub

::"iue-se assim o credito individual pelo credito conectivo rle 
< ;;:1 assocíacão, e dá-se a esta assaciacão o direito de emit 
, :Ltras fadlmente ne"ociaveis, ao portador, ou nominativas 
"' 'c,,';,fenveis pOí' 'SÍm~les endosso; letras que assegurão uma 
""j" certa aos seus portadores, que não são conve!'tivcís em 

,:;,",1erul'io á vontllde destes, mas silo paga;; gl'aáuaT e sueces
''':,;llente pela socieuade, medi,lnte o processo de amortiza

'2'lOual. Por, este modo os economistas julgárão descobrir 
"io mais facil e' mais efficaz de rosolver o problema da 
,_, de capitaes á lavo!l!ra nas condíções em que esta as l'e-

""":;ystema, ~ois, do projeclo nas suas disposí!1Ões capitaes 
'': j'Jl combatIdo pelo nobre senador, Embora S, Ex, nos 
'jI'2"e qUe ia dissecar fim cada ver, todavia, íllustrado co
'c "li!. é, não desconheceu qUll, posto as cClmmissões reulli
",slegislaçi1o e de fazenda uão tivessem apresentado uma 
",> !,j:;:;e, tlllhão apresentado o ql\'e Im de melbor em materra 
lê ":;'Clnisacão do credito territorial, eegllnôo o exemplo das 

:;:lc:i1::C ,,:ais' cultas, . , 
FERRAZ: - Não, 

:: ", PARAlInos: "tinha!} adoptado os principios qUj) 
c,:i'cc)i:ja c a pratica do mundo civi!isado clIsioão acerca 

;,c",teria, 
""iiade, s~nhorlls, que esta leí encontra enthusiaslas, 

';"iC; '"i, ilem é certo que por outra parle encontra muitos 
v: ,ti,'"" N~o convem crea!' e animar esperanc.1s iIIusorias, 

com o nobre senador, Dizer-se que dá reforma hl'-
e destas autori5a~j)e5 legilCs Ilara incorporaçiles 

de cl'edito terriloúal, rcsulLara necessaria e 
a reuni1\o d~ capi,~aes que vão [el'lilisar 110.-

sa:s propriedades agrioolas, seria seriI <Iuviua algullm aventu, 
rar uma proposicãO temeral'ia; Illas dizer-se ~ambem-. fi 
I))'ojeeto nenbl!tll beneficio fal'ú ao paiz, é de todo inefficnz., 
~ITo imporia menor eli.a~eraçiio OI), lerooridade, ~em cxal!e~ 
mos, nem depreciemos J'emasiadamellte o trabalho ora sujeilO' 
il approyaciio do senadO', 

Ainda niesmo sem as instituições de crerlito territorial o 
project~ ba de ~restar alguns beneficios á nossa preprieddde 
temtorral. fresde que a b}potlleca for uma garantia. mais 
segura, de&de qu:e a acçilo d{js credol'cs for 1Th1is faci! e 
mais pmml'ta contra selJis devedores, o credito (lestes IH\ d(J" 
subir na Irnlsma razão, us el1l'l'reslim:as se farão sob COIl
diecões \menos onerosas, 

.!lu nem sou enChusrasta do projecto, nem tambClll m!l' 
eollLco enlre os scepticos; como acahO' de di'zer, entendo que 
o projecto ha de ser benelico, ainda mesmo que as !lovas 
instiluicues, as instiluieões especinc!l de creditfr territorial 
sei'lo pór em~uanto c IrOr muito lemlJo impossiveis entre nós: 

Nil.o me ammo li aílinnar, como o fez o nebre senadol', que' 
as rnstituições especiup,s de credito territorial, quo as letras' 
llypo~lNcarills são 1,lanta exoCica, que í;imaís se IJoderiio acli
mar no, B'rllsil", O ,mesmo Sll diz,ia em França e por orgãos 
dos malS respeltavelS, tão aut'Úl'Isados como o de Thiers, e 
todavia falbárão estes tristes \'atícinios e realiSOll-be o dO' 
íncansavef e eminente 'Wolowski, flue fe:i da or.ganisacão !lO" 
credito tenitori1l1, sobre bases anarog,ls às do tl(lSSO prójeclo, 
o seu De/enda Ca:rthago, 

O cr~dieo das apolices da divi(la publica custou muito a 
fllndar-se en:(l'e t:ós, ]londerO!. o nobre senador; e se esses ti
tulos uO est:adÜ' nãÜ' [Judel',io estellder a sua circulacão no 
B'rasíl sepão d'epoi,g' (Ie lon/(os e reiterados esforco,: comfr 
quereis, pel'guntou~nos S, Rx" (JlIe as letras hypótbecarié 
possão ser IlNllS felIzes, achQm desde l:o.g,o quem as receba (\ 
Ibes dê o curso d'e qll<l Cilrecelll, para q,u,'e possão atlrahir 
eapitaes que vão servir ;b l'aYollT&? 

Qual.é a verdadeim natul'Cila desf,es títulos, e auaos as 
suas vantagens e gara.nlias '7 nesta apreciação e des(e exame 
dependu o jtliJ:"o do' senado, sobllc a se)?Ufllnea ou [allibilídaue 
da!; previsões do nobre SCIll>dol' pela. l~hia", 

As letras bypothecaFias- s'ilo um illlslrumento de crcdito, o~ 
nm valor de circu,laçilO, l'isLo que represelJ.tão o capital em
prestado aos prollrietal'ios so<b a g<l'ranti-a u .. s hy.potbecas que 
estes IJrestão â sociellade emissora, e são Iaciltnente nego
éÍaveis, l~assão de ullia li outra mão" se s>io, nomina,tivl'.S, por 
endosso, cuío elIeito é só O' da cessão civil, se ao portador r 
pela simples íradicão, 

Mas, se este é ó carilcter das letras hypoflíec:arias, n 10 sã o' 
ellas destinadas a supprir o numeraria, e de feito não se póde 
confundi-Ias com o papel moeda nem com os bilhetes do 
banco, Di-s!ingue-se desl"s especies de moeda, porque são 
productivas de jUI'M, que so pagão como o das apolices do 
estado, por senicóll'es ou 1lnnualmente; IJorque não têm o 
curso forçado do papel-moeda, nem o privilegio dos bilhetes 
00 Banco do Brasil, q,ue são recebidos nas estacões publícas: 
pmque nem siln convertiveis, como estes, em nioeda metalica 
iJ: vontade dos I,m'fadorlls, Hem Ilodem permanecel' indefini,la
mente na circulação, da qual são relirauus ao par e gradual
mente, llNldlantie I! proMssO d'e amorlização" 

Esfes tilulos, com' q,i1anto I'0S:lão e.irclIlar como todos os' 
outros papeis de credito, e mais r1~ que alguns pera facilidarle 
de sua tran,sferenci'a, nao silo,como disse, destínados a servir 
de moeda ou instrumento de troca, O seu, principal destin~ 
ti aUl'ahirem IJal'a os emprcslimos á propriedulle territorial 
uma parte dos capitaes disponíveis, tanto do rico, como do 
pobre, São os capilaes tlmidos, que prererem uma renda 
cerLa e segur.a a lu'cros ma,íorcs, porém mais arl'ÍScudos, os 
qtle por via de regra se empregiÍo nesses títulos, ~ue assim 
vêm a ser para a dll'Íd'a particular lIucluante o que as al10lice~ 
silil para li divida pubrica, 

Quanto mais extensa [OI' a sua cirtulacão" tanto maior o 
helle~cío pl'estad() por esse meio I\. pro1l1'íedade immovel ; o 
Jlor ísso ti fixação do minimo ValQl' desses titulos não pôde 
SOl' cousa illdillcreute. So esse minimo, que o pl'ojecto !lxa 
em 100$, for muito e.evado, por um lado difficultal'-sc-hãl) 
os cmpl'estinros it pequena pro~riedade" e por oulro lado a. 
lelras IIYiJOthecarias 11:l0 sôrão ilCCC5Sl\'C!;; ;I" p~q,uclla~ ecollo,.. 
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w,US . se íor muito haixo, o 1l1lllWrO dc~se~ titulos assim o mesmo qua,lro que as taxas de juro mais geriles vuri.írão 
r.'i\~ci~nltfos se tornará Illuito maior em l'ela~;io Ú mesma de 12 a ':li °1" ao anllo; ([UO algumas não excetlél'ão (h 
~()(nma hrpotbec~ria, e d'a"i pód'Hesultal' a 5U!\ rlcill'eciação, taxa le/(1l1 de I; '/0 e que outras, úe Illl0 peqneno valor, subi-, 
.;ror natural desconfiança do publiCO ou pelos Jogos da aglO- rão n >18 e a 60 "lo ao anno I ~ 
ta~em, .' , ,Este estado de co usas não é de certo animadOI'; mas,'. 

As sociec\adl'ls de cretllto tClTIlunaL se:;undo o I'roJcc(o, se sob a n"tuallegislação hypothec,lu'ia tiio avultado 8l11pres
(}i! empl'cstàO em numerado, ou flll tell'a5 bypolhccal'ias, que timo se tem feito à propriedade rural, melborada a lagi.laclio 
cllas se incumbem de negociar IlOl' conta de seus mutuarios, e ~I'ftlicailo o principio de associação em beneficio dessa p'ro-, 
ou entr<lgtio a.estes pUni IJlW as negociem IHJf SI mesmos PlTedad'c, não se poderá absolutamente esperar que Cita en
'luando mais lhes convim', , ' ,colltre credito e sob cOlllhcilll:l com~ativeis com a sua renua 

Não sorá possivel a aceltaráo destes.tltulos pelo PUI1IICO, alll\mrl? • 
quo nelles devo ver nào UIll' instrumcnJ.o supplementar da As terras naua valem sem o braco e"cravo que as culliva, 
moeda mas uma collocac,io spgum e OI'oductiva para os seus diz a objecçi1o que cS,to~ cou"ideraliúo, Esta proposição IÍ in
capita~s disponiveis 'I A' acoil;\\,10 d,~s letras bypoLhucal'ias telramente exucta 'l Creio que a. terras boas e bem situadas, 
depende do creúito pessoal da ,(Tciedade quo as emittir; das mesmo nos districtos rumes, tem valor proprio, inde~enúellte 
garantias materíalls sohl'e que alias a;;s~lIt1hl, e ,Ias vantagens do accessorio dos eSCrfLVOS; e IÍ isto o que ba do ir aconLecend(j , 
que proporclOn;1o aos seus Ilo,;,uldol'e:!, EXll111lllcmOS este CIll maior gráo e exte!l!'110 á mellida que o trabaluo livre for 
segundo ponto dl\, questão , e nellu cifra-se toda a argumen' tomando ologar uo servil, tmnsicão <lue, não nos ilIudamos, 
tar,10 do nobre senador pc!;t Bahia, é f')l'çosO que se reulí.e entre nós' a já se vai reulisanuo, 

1:;1', presidente, talvez pela minh,t incompetencia e pela Nilo se deduza destas minhas observuções, que I'r~telldo 
po.brel<~ de minha intelligoncia, eu não me atrevo a enunciar, desconhecer toda a imllol'tulIcta da objecç,io ; não, alia tam
proposição l!10 absoluta como a do nobre senador, NilO bem actua muito em meu espírito, Eu só quero que não a. 
direi im~ossivel que as letras l!ypothecul'ias tenlt,10 curso exageremos, que /I. reduzamos á sua mais exacta. expnlssão, 
no Brasil, possãO acreditar-se o ser. aceít,1S COl1l0 titulus de O·valor do escravo, que avulta no da propncda.lo rural,. 
renda s~gura e facilmente negociavei., é precarin, ningnem o Ilóde desconhecer; mas nITo se con-

As letras hypotbec<lrias tem a gumn,ill da massa gerul clua dabí quo a industria agrícola está entre nós cOlldem
(]11. hYllothecllS fpitas á sociedade que as emitle, e não hypo- naúa irremessivelmente a nfio gozaI', nem ao menos em escala 
Iheca especial sobre este ou aquelle ímmovel: a accilO dos lentamente pl'ogressiva, dos oCllcfieios que as instituições· 
seus pOI'tadores ti contra a sociedade e 0.10 conlra ôs deve- especiaes de credito territorial têm produzido entre outras· 
dores hypotuecario., Têm, álúm daquella garantia, cuja nacões, 
solidez 10!!"J analysaremos, a do capital social e a de um ~ote-se que eesa ptopriedado encontra hoje credito, e que 
fundo de reserva, o /Ual e.tá em que os capitaes disponiveis não eueg:'lo l\ ella, 

Elias assegurão aos seus portadores uma I'enda %rta, con- senão sob condições que tocilo ato o limite da usura, No, 
forme o juro estipulado qUi\lldo .;io emittidas, e a eventuali- te~se que, se o trabalho escravo é um embarago e se é for
dado de um prllrl!lio ou sorte, que será determinado nos ços~ substitui-lo, a substituição não se pôde operar sem os . 
estatutos de cada associação, e reallsado nos prazos em que auxlllos do credito, 
~o eliectuar o seu resgate annua!. At1irmal'-se a necessidade indec1inavel des~a substituiçãO, 

O seu preço corrente mIo pó de vncilli,r muito, /(ravita e a impossibilidade do credito collecLivo em favor da proprie 
sempre para o valor nominal, tio qu<~l nouco se arrastará, da1le I'ural , é cahi!' no paralogismo do hOI: propter hoc, como 
por etl'.eito da affiortizacáo annual, que 'opera-se ao par, e bem diz o iIIustrado relator das duas commissões, 
p~lo direito quo assiste' aos devetlores hypollIeci\rios de re- O valor do escravo avulta na propriedade rural; mas at
mIrem por ,antecipação as suas cJividus, pagando-as em letras tenda-se a que por isso meStno as commissões não admitt
Ilypothecanas ao par, tirão emjlrestimos a essa propriedade por mais de 30 annos, 

Da, pois, 40das estas ll'aran(ia;;: a ria massa gCl'al dns nem por quantia superior á metade do seu valor. O emvres
bypothecas, a do capital social, a do fundo de I'eserva, Ilelo timo hypothecario, quando feito pelas sociedades, cujo esta
que toca ao pagamento dos juros e amol'tizacão do. titulos beleeimento o pl'ojecto procura facilitar, tera no ValOI' da' 
hypotbecarios; o preço d<l.tes ti1ulos nao pódc' soltrcl' grandes pl'o(lriedade ruml uma garantia addicional eqUIvalente pelo' 
osclllações, por isso que a emissão ó em parte annuahnen.te menos á metade do valor' desta, e na propriedade urbana a 
amortizada e amortizad,t ao, pari \IO]'(lue, finalmente, 05 ~ro- margem d~ um quarto do sen valor, Note-se mais que as 
prlOs devedores hvpothecal'los porem remir-se por allteclpa- sociedades favorecidas pelo pl'ojecto podem emprestaI' não 
,!,Io, dando em pagamento os mesmo~ títulos ao paI', só a longo prazo mas tambem li prazos curtoo, não s6 em ' 

Vamo,s agom á objeccilO pl'incipal que encontra o pl'ojecto letras hypotlleca~ias, mM tambememnumerarió, 
de taes Instituições no BraSIl. ElIi\ consiste eln que o ele- Combiuando e,;tas diversas OjleraçÕes, fazendo a sua base 
mento escravo entra por muito no valor rias nossas proprie~ principal sobre a propriedade urbana, que não inspira tant() 
dades rumes, e o elemento escravo ao mesmo telnpo que é receio, e dahi estendendo-se gradualmente-e com muito tento· 
propriedade, li o mais poueroso agenLe pessoal da pl'oduc~ilo para a ,pl'opriedade rural, á medida que o nov{) ,me~an,is~o 
agncola, de cl'edlto se fuI' consolidando, não poderão ~.sas rnslltUlçoes 

O elemento escravo, que faz parte da \ll'opriedade agricola, naturahsar-se entre nós e terem o desenvolVImento de <Jue se 
que en!,a por mu~to no ~eu valo~, diz o nobre senador pela mo~trão susceptiveis em outros pai,zes J , ' 
provlncla da BahlU, creIo (lua dIzemos t(,dos nós, ó um ele- l'iZio me atrevo a affirmar que a mslltulçãll de credllo real, 
menta praeario, contingente; ninguem descoohece isto, lIlas, que a civilisacão modema por torta parte procura transplantar 
comquanto o ~scravo seja um valor precario e que muito do solo allemiÍ.o, seja fundaval no Brasil. Dias, se não tenbo 
avulta ,na estima das propriedades ruraes, dei x.. por isto de convicçrro a respeito de sua possibilidade, tambem duvido da· 
Sl~ mUito ~oderoso instrumento de nossa producção agricola, infaJlibilidade daqueHes que aventurlIo a {ll'op08i!)liO contra
deixa por ISSO de ser um valor importante '1 Corno tem vivido ria, e desde já nos dizem: - Esta institUIção IÍ planta ClXO-
até hoje a nossa industria agricola 1 tica, que não póde medrar llJJ Ilrasil.' . 

Estamos mUlto atrazauos em materia de estatistica, mas Faltando ás connníssões reunidas, ou pelo menos a alguns 
é forçoso guiarmo:l\os até certo ponto pelas que existem, O de seus membros, essa convicção negativa, pensamos que Do 
qu~dro !Iemonstrahvo que o governo mandou organisal', em lei devia, quanto della dependesse, fíXcilitar a creação dessas 
18,09, diz-nos que, no quínquenio de 1855 a 1859, se rcgis- . sociedades, e que o devia lazer sobre bases largas, deixanda . 
trarão hypothecas de bens rumes na importante somma de á iniciati,,;i particular e á prudencia do governo a maior li-
2J,328:87[jcll~02, e que ~urante o mesmo quinquenio a remis- herdade possivel. 
sao dessa dIVIda (a remISsão conhecida, porque nem todos os Mais adiantados do que nós, os francez~s assim \lr~cedt!rã() 
devedores dão b<lixa nas respectivas escripturas de hypothe- em 185'2, quando ali se traLou de orgufilsar o credito tern
ta) operou-se na razão.flc 1110%, proximamellte, Mostra-nos tOl'ial: derão'se autorÍlla'iões am~la8 e fundameutaes em.lei; 



!ícando () seu de~envolvimenlo dependente rln cxpcri~ncift e dor deixar tfio grn~e c provavel eventualidade unicam~l1le aCf 
00 arbítrio do governo, Tl'atava-se de fnzer um;l experiencia instincto do interesse priyado, f'orli,lmos ter fixado um maxi
,·nl.;10, çomo hoje se pretende entre nós; enlcndmHC que o mo mai~ alrasl.iulo; ma!' o que em de prever? que na pmtica 
legi~lador nlio devia ser l'estrícto !las .uas ,li'Jlo~içüe" rley;a 0\ emprr.,timn, prudentes jámn is tocarião esse limite, Por 
facilit.ar o estabelecimento das novas sociedades, sem cnl.l"u' Ulla razão annloga. tenrlo-se nfloptndo em Fmn!<a o maximo 
em minuciosos desenvolvimentos sobre a .ua. "r~ani~"cfio: de 60 anno~ pnra os emprestimos do continente europeu, para 
Ilcvia autorisar a crraçiio, proscl'evcr as bn,r~ indi"nens(rvcis os da AI'g-elm se arloptou o de 30, attendendo ás cl'entualifla
para que anas pude.scm cor1'e$pol)[ler aos seus fins, vislo des da propriedade agricola nesta possessilo franceza, 
que taes sociedades tem em toll .. a IJarte o cill'actel' de uma N ' rl 
institui~ão publica, [;10 relevantes e milinrll'f),os siio Oi' inte- atou am a o nobre scnauor que o projecto não estabele-

1
I ça, como conrliç[o expressa e essencial, que a.s sociednrles só 

resses a que c as servem, mas por moúo que se niio lig,w'e emprestem sobre [Jrimeira hypotheca, Muito pens;ldnmentc 
demasiadamente o futuro ao presente, fi 

I) nobre senador notou-nos, por exemplo, r,uc o projccto o nlio Izemos, E,sa condição foi a nrincípio exigida em 
não define a fÓI'ma de associação que lem em vista, Renlwres, França, mas loito derogada. recon!Jendo-se fjue de~se modo 
assim se fez em Franr.a, e lá o terreno e~tava mais prPl'a- as prorr!edades jiJ gr1l:va~fls ,Je bypothecas ficarião privadas 
rado, Eis o que, c:qit:cnndo uma dispoi'lc<lO 'rluasi ilicntica do Hlmho das novas InstitUições, na;ta o que permitto o 
da lei france~il, que muito de propllsitu nãó qlliz eSllpcialisar projecto, a remissão p?-Ia sociedade ,da primeira ou das pri
H'fórma das novas ai'sociacões, disse o Sr. de Persignv, em mClras hypotbccas, cu]ololtar tomara a que pertencer li mes
circular ao~ prefei!ns; (/',e'ndoJ, .' masocied'l;rle, As rli,slJOsiçoes do projccto a este respeito slio 

f{ A respeito da fórma e da naturcz:! das socierlaties, n mUito prevldentes e hberaes,comose vê dos arts, 10 e 13. Está 
maior latitude lhcs [oi deil,:ndn pelo legi~I:\!lol', Elias podem a~i expresso q~e "a rm,nissão da hypotbec~ tem logal', ainrla 
s.er anonymas, em commanrlita, em nome colicCiivo, civis nao senllo vencHla a divida; " que « o ccsslOnano do cre(li
(m commcrciaes, Podem ser formarias entre pr0I'I'ietarios, to hypothflcario ou a pessoa validamente subrogada no dito 
~ue se p,roponbiio c~lltrahir en,lprestimos, ou entro capita- emr!Jtn exercerá sobre o immovcl os mesmos direi-oos que 
h,tas, Cllmpre, porem, advcltll' que so nUo 'deve V01' lw,tas competem ao cedente ou ~ullrogante, » 

ultimas expressões empregadas pclo art. '2' dll decreto (o Coocorrlou o nobre senador em que se marque uma cir
decreto de 18~2 relativo ~o creilíto territ'lrial) o pe'li;a- cumscripçiio territurial a cada sociedarle, não julgando P05-
menlo de uma deíiniç;To 1ue excllm torlo ôysl~ma no socíe- sivcl quc um:! mesma associaçilo rle credito territorial possa 
dndo, a que a, qualífi~açUo legal não seja applicnvel com ri- estelldel' a sua ficcão por torla a slIJlerncie do vasto terntorio 
jt0rosa exactldão. No pellsamento rio legl~larlor, todas ns do Brasil J~u acc'rescentarareí, apezar do exemplo da Froll-
50ciedarles, quae.ql1er que scjão, podem rcdu1.ir-se a dous ça, que, centr:rlisotl o credito real, como já o tioba (cito 
tIpos: ou fuoccionão no interesse exclusivo dos de\'crlOl'e5, a respeito dos hilhetes de banco, accrescentarei: 1", que 
Sem deduzir lucros para 1'1 mesmas, laes são :lS sociarlarles mais rle uma i'ociedade, no mesmo distl'ictG, traria uma ri
rie pl'opl'ietarios ; ou, sendo constituiúas por accionigtlls, au- validade funesta a emlJl'ezas quc deve"! governar-se com a 
ferem l,ucro de sQas opel'ações, taes 1'110 as 50cicrladrs de mais rigorosa IJI'unenem; 2', que Val'lOS typos de letras hy
capitalIstas, Mas, cnracterisanrlo-ns sob este dnV10 pOllto de piJthecal'las na mesma localidade!c prejurlicariilo reciproca
vista, o le~i~li\(lor não quiz rcpellir combina~(io alguma, uma mente, Cazendo o publico hesitar na escollla de um dclles, 
vez que esta esteja em harmollia Com as ba~ccs fundamcnL<les quando todos, como seria provavel, não merecessem igual 
fixadas pelo dccreto, » confiança, 

Como se .vê, muito de proposito CIl) Franca, tral~O(l{)-se de Notou outrosím o nobre senador que as letras hypotheca-
I)má instituição nova, de ~ma importante fÍxperiencin, r.ujos rias não ~ozii!l" segundo () (J1:ojecto, do privilegio q,ue têm as 
res\lltaflos não se podíiio bem prever, a lei dispuz em termos upohcçs da dIVIda publIca, Isto e, que não silo Isentas de 
muito gcnericos, não definiu a fórm~ das Ilssociaeôe" não 0PPOS}CITo a_o pagamento dns j~l'f)~ e do capital r~spectivos, 
limitou as, suas Cüculdarles a uma espccie de silcicdade; E,ta l!lea nao escapou as commlssoes, mas não f 01 adoptada 
,Ieixou mu~to nos cf)llselhos da pmticn c á prullellcia do ;;0, 1101', maJS de uma l'üzli~, Em primeiro Ioga r, POl'4ue o privi
verno: aSSlm entendcrão as rlua, cOmmissües que devem hoje eglO IIlhcrMle ás apolices do ,8starlo, e, na oplmilo de muitos, 
lU'oGeder os lell'isladores rio Ilrasil. um favor odIOSO e rlesneccssan~. exceptuada a garantia dada 

O. no~re ::cnador, Ce~ reparo sobl'e várias outras rli:'posi~iies aos possuidores ostl'angeir os contra a eventualidade de repre
cconomlcas do proJecto ; mas suas observacões mr parccêr;10 salias em tempo de j:;uel'J'a; em segundo logar, porque, sendo 
prQvir de. ll.ilo ter o projecto nesta parlc inerccido no nobre a!\ letras 11ypotbccarias ao portador, ou nominativas e trans
;;er.ador a allençiio que ellc co"lmna Vl'cstar a traballlos que missiveis pUl' ,irnl,les ,clldosso, de meo~s utilidaue pratica 
julga de I'rande utilidn,le publica, porJerla SOl' í'emelb;lIItc ISCl1ç;lo; em lercelro logar, llOrqU!\ 

U prnzo dos emprestimos fixado em 30 nnnos, no seu ma- não n05 rOl'cceu ctimra~ivcl esse privilegio com o re~imen 
ximo, Coi aponta:lo como um defeitó do projecto, O nohre !le Ilbcnlalle que estabelece o pro,plcto, Em Franca ueu-se 
senador quizera que se fixasse um prazo maior, por exemplo, ás lelms hypntllccarip-s arjueHe privilegio, mas em Franca as 
o de 50 a~nos, fa~cndo esta ccnsura, f) nflbre sC:Hu!or '" hin circumst;lnclns el'lio outras, Ali estabeleceu-se logo a • cen
fôra d;I sua POSiCii,o primitiva, ildmiCtin 11 pos,ibilidarle destas tra!isaclio de credito tcrritorial, e esta instituicão fundou-se 
io,stituições, e procurava aperfeiçoar' ° mcchanismo !file apre- sob as 'vistas immediatas do governo, com um pessoal de ad
!'enta o PJ<0Jccto, Ma.s esta observa cão rio nobn; senador está ministr<lcão capaz de inspil'Ul' a maior confianca, tanto ao 
rc~pondida por algumas reilcxões' que Illa ouvimos, c cujo estado cómo ao publico, ' 
fundamento não contesto, quantlo empenhou-se em conven. O nobre senador foi o primeiro que ponderou-nos a falta 
cer-nos da crenca em que està de nITo sercm taes instituieõcs de pessoal idoneo para taes e t<lo numerosas adminislraclles; 
possíveis no HriÍsil. - ' e este argumento, cuja Corca n[o póde ser desconbeéitla, 

O nol)re scnndor nos disse que o elomento escravo entra milita tambem para que o fegislador seja cauteloso e parco 
por muito fio valor da pro~riednrle agricola, e qllC esto ele-- lias isen~ões e Cavores que olfereee, E 11[0 é só a escassez 
!!lento é voriavel e precario, Se, pois, a propriedade agricola de pessoal uabilitado para a industria do credito, é tambem a 
e em p:ro(l(le parte representada pelo valor rios escravos, e se ' mó' escollla que preside ácomposição dasdirectorias de nossas 
este elemento é tão precario como ponderou o nobre scnador, 'companbias ou sociedades anonymas que deve impôr-nos 
nM era ruzoavel concerlcr mais largo prazo a esses empres: essa desconfian,ça, Hajão vista os bancos, 
tlmo" porgue em t[o largo período a depreciac;1o da proprie- N~o acontece isto porque, como nos disse o nobre senador, 
darie é mUlto de rccciar, e lIlevitavel. se n;lo' for renovada, se procure o bom senso; tomaramos nÓS que se procurasse 

~', certo que peja ~ci.as sociedades, assim como qualquer o bom senso, quando nüo fosse possivel encontrar a sciencia: 
pOl'LICulal'" têm o dlre!to de eX1iiB' refor~n da bypotbeca, é porqM muitas vezes nem mesmo o bom senso é procurado 
quando o lmmovel ou Immnvms hvpotbecados se dct.el'Íorem para, a dil'ecç[o desses estaJlelccimcntos, c as elei9ões são. 
,)U a ~al'antia torne-se insufficicnte; lIlas não deyo o Icgisl,l- milUldai' por outros moveis, 



.. 

:~il() pntlcnrlo. p\li$, cJnGal'~sc !}a::!,:lIl~e na pr~Hlcneia. com concc::.ücs ê muito COiitrúvci:Lhell c (lu~. í'0l' OUll'f> kHIQ; SÜO 
flue ~cr·io fJirif'id;u~; [011[1,$ ilS aS~UC!jH'i)C5 nntlH'ISafl.1s) h;IB- valiosus os favores quc,dcsdc já ~nncetle o pmjccto: iscuçno 
l.;lva'·es~a raz,,~ para qu~ nem lM'mn <em. principio, ou p~r dQ illlposto !la siza nas arremataç<1es ou afl.iu,licil\'il~:l !lara 
IlI'llez:l de sy,lema, c,:c:'ovcs"mTIOS no. preJecto 1.;11 f;lVOi' as pat;amento lias sodcdades; ísonSiio do !m:::oslo rio sollo pro· 
,o"íed:Hlc;; de credilo tcrritol'lal, rqu'll:lI'<uHlo as letras t)'· !Jorcíonal na incorpora~.iío rio capital, e~llssaO uas Icll'as e sua 
i'oílwcarin;; ~s al'olíce,; tio estado, _ ' ... tr:msfercncia. Se estes f:rvores ""o bastão para dar à proprie-

O nobre senadm' Julf!oU que se 11:10 1),c,!l1!tlla as sO~l(l,lailes dade immovel o credito 11e que ella care.ce, se nossas cil'cum· 
c'peeiaes rle credito tcrril./lrwl tomar dll1hclro a pl'CtnlO, far,er stancias pcrmitlit'cm para o futuro maiores favores e li ex 
certas opcl'açOcs bancarills.que o ll"b~e s€n~d0.r entendeu que periencia os aconselhaI', o legi,laflor aili e,Ut para allditar, 
i'o':criJo conCHnw para torna-Ias mal, It!cwtlvas, mltl'e nos, Im modificar, as suas disposições actuD.eS, Não nos vexemos 
T"davia S. Ex. nijo sustentou que estas mstltlllÇucs, a que de que se flíga que a nossa obra não sahe perfeita na sua 
,e concede a ~missno das letr",; hY!J0thecal'ia" que é um primeira elal)ol'e;>o, Guel' na parte jurillica, quer na parte 
\'~I'flil,jeirn privil.·;rio, rlov"0 acculOular ,tollas as Opl'!'ilÇÕ,!S cconomica, ASSIm tem acontecidQ entre naeões mais adian· 
lJ!.o;lria~ de um banco commerclal, mUitas das IjlliW3 SilO tatlas do que a nossa, (\ ainda hoje se ostuÍla li materia em 
alealOllaS, Franca, na flclbi~a o até na propria A!lemanha. 

O S I· ... - d' ° erl~-CS ,1 "or',s O· credilo real, em relação ,á propriedade agrícola, nii,o 
R, 'ERRAZ: .lU n"o ISS e p "AJ "eu' lu, I I b r. - poderá j;'1 tomar [!"Dl1llc dcsenvo vlmento, mas a guIO enellCIQ 

O SR. 1',IIIA~1l0': - E' n que eu acaho rle notar, Ccnsu- lllo viril da n,wa legislacfio, O credito da propriedade urbana 
Tilndo que o prujecto não iIé.sse campo mais lar!!o ÚS opera- nfi.o e;.tà no mesnw caso, e o desem'olvimento Je8te, danflo 
ôles ilas socle,la<!"s 'fue se de,cja ver crca,las entre nó;, novo imptllso á industl'Ía cOIl"tructíva e á [lClluena cultura em 
ô nnbrl.l ;;enador n:lO nos aconselhou que l!le,; permittisselllOs nossas princípaes cidades, (lúJo concorrer muito para a com· 
quac~q\ler operações bal1carins. modídade de oo;.;.a llopulação em seus princil'a~s centros o 

O Sa. FsnuAZ:- Nos outros paiz, 5 nlgumas tomão di· pam O aU;lIlento da riqueza publica. 
llheiro a premio, A lavoura ó um enfermo, se diz :\ lodo momento, um en-

fermo que necessita de remedio prompto e cmcaz. lUas as 
() SR, Pàtu:-;~os:-O nohre senador observou ltpHnas que se commi,,,õcs não virllo enl as novas instituições um especifico 

Ihrs nGo pcrmitle lom:l1 dinheiro n premIo. Mas e~ta observ~- milaltroso, o unico I'emedio applicavel ao e,tauo pl'csellte da 
{;:io do noure ~cn:l,lol' mio ê exactn, jlor"ll~nt() o l'\ Hi do al'l. ·1:1 Ia.\'oura; e menos o julgárllo um l'cmedio illfallivc\ e de errei
au projeoto cmen,lill!o di~p~e o >e:.:uinle: "E:\tas socied:ulcs, tos ínstantaneos. Taml)(Jlll por outros meios se deve altcnder 
alem ria opem~ào fundamental dos fln~restimos \l0l' longo ;is diilleulda,les com que boje lulaa nossa principal illdustria. 
1"'al,O. p~gaveis por annuidarles, pulem: 1", razer cmjll'es· . : .. , institllicôcs de credito mio excluem a ditrusito dos conhe
timos a curto prazo com ou sem amorti7.a~ijo; 2°, recebcl' cimentos ulcis aos agricultores, o au~mento tl perfeição d~ 
deposito;' c:n couta corrente de CalJitaes com ou sem juro'. nossas vias de cUll1municacilo, mediJ:1s tendentes á coloni. 
rntpl"P:;nndo rstc~ capitacs. por pnizo que não exceda a Da sac;10 c emi~raçfio) algum ·melhoramcnto enl nOSSQ systema 
rlias. em ern:lrcsLimos garantido, pOl' letras hypothc~nri", ou lributario, o que turla 0[10 é obra de UIll dia, 
npoliC'c, lla ,livirl:\ pllhlip'l1, ou cnmprnndo e descontilndo bi- Sr. presidente, a bora e.,t;1 muito adiantada, n~o rlevo por 
Illctos d" tllc,!ollro, Estes !lCllosit,.,s só podelll ~CI' 1'l~tirn<io~ mai;. tempo obu;.ar da paciencia d03 nobrce senadores que 
<:0111 prlÍ~io aviso de 60 dias e não podem c);cccler a imjJOr- sc dignão ouvir-me. 
"lI1cia Jo capital realizado. » 

o Sr., FEnn.u; (1<1 um aparle, 
O Sn. FI>r.nEIRA PE!'!1<A: - Com muito prazer, 
O SR, PARA1mos: Intervim no debato de· hoje, porque 

O Sn, 1',\UANUOS:-A lhnçITo dos pra7.os de 90 e 60 dias me julguei obl'iga,lo a pedir a lHtI,tvm, para deixar oecasülo 
para o reccbim, ntn c retirada dos dcpo,:itos suo necc,sar,ol', mais opportun:l aos meus iIIustrados coltegas, de quem o 
c fjullsi os mesmos 'lIlS !le ReMo marcados nos estatutos do nob.e senador pela !lahia terá a resposta que deve esperar. 
llallco do Br:!zil. Para rlue eFS",; illFtituíções prosperem, O meu fim está preenchido, motivei o meu voto a favor do 
po";"'o in<pirar inteira c geral confianç;t, é ,Ie mister que projecto e a pequena p;uto quo ne11e tive como membro das 
"êm ao publico a maior Gcrte7ll. de que suas operaç6es nJo duas commíssões reUnidas. 
3,0 tClllernllas, ':0 que sJo todas l'c;::nras Se, a par dos em As ioHitl1iciicS ospeciaes rie credito territorial, .\acs quae! 
p'estimos hypothecanus com to,I,), a< cnrêntias rlc que o ôG aeh:io ,)onécbidas lIO projecto, não serão pl'atlcaveis no 
I'l'njccto OS cerca. rosse licito ús in"titul",es de credito tel'- Brasil; mó],; o lcgisla,'or, pela ~u;I. parte, terá fcito quanto 
ri torial (azer operações aleatorias, eBa!' pcnledil0 iJisu' era possivel a esse respeito; nHo se dirá que essas instituições 
facto um <lus grandes elementos do :;eu credi·io. nlio Eão fun,!allas, porque a lei o niio pcrmitte, 

O nohrc ,enador alludiu a oui,'os favores de qne necessi- O plano de instituições de credito real que o[erece o pro-
tão as instituições de ~red'to que o projecto preferiu; citou- jodo não IÍ !'ub3tnncialmcnte censul'avel Ctn Cace da sciencia 
nos o c.:'(.cll1[llo da França, 011 110 a mesma idéa não teve cconumica e do exemplo das nações Ifue nos preccdêrão neste 
·l'caiisa~;1o senno pelo braço poderoso rio e,tado, O e.-;emplo gl'ande empenuo, Póde dizcr se que, sendo as diillculrlades 
da Frallça, da Prussia e d\l outras uações é b~m conhecido, maiores 110 Bmsil, (lama organisaç;lodo credito tenitorial são 
e nttrsta qUli essas instituições têm mereCIdo dos governo~ nccc5snrios auxilios mais directos e mais elIicaze~; mas, como 
muitos auxilios; m:5 a qucst:Io ó se o tllcsouro do Erasil ningucm sustenta que possamos fazer desde já !aes sacrificios, 
p:"le pre:<ta-los agQra na mesma escala, e se tnes favores são ainda mesmo 3flmittida a sua conveniencia em principio; 
compati~'cis Cillll a concul'l'Cllcia que o nosso pl'ojettoadmittc como não se trata de urna unica instituicão de credito, e sim 
em matcría de cl'3dito tenilol'i,ll, c antes que a experiencia se e8tabelece um re::;imen de liberdade, 'em quo são possiveis 
prove a favor du criterio das adnlinislraçues dos novos tOllas quantas se sujeitem ás condir.ões da lei e inspirem 
estabelecimentos, confiança ao governo; nestas condiêões e circumstancias, 

Póde, por exc1llplo, () thesouro do Brasil, como fez o da creio que as commÍssiles não podião ôfi'erecer medida, mais 
França, consignar uma somma annual para ser empregada pruden~es i\ approvação do senado do que as eon tidas neste 
em letras h,potnecarias, emprestando por este modo á la· projecto, 
VOUl'D. por Juro modico e a longo pI'azo? Poder-se·bia neste As instituicões de credito tel'l'itorial não viráõ im'mediata
momento Uecreial', e sel'ia prudente faze-,lo, ainch\ quando mente; póde 'mesmo sel' que, ainda com favores mais fortes 
fosse opportuno e filCi!. fltl.e os fundos dormentes nos depo· e directos, ellas sejão plantas de todo exoticas no Brasil ; 
,itos pllulicos tivessem o me;.mu destino? Poder-se·hia desde mas o que me parece fóm de duvida, senbores, é que o 
já autorisar que essas sociedades emprestassem pelo mesmo prolJlema da regcneracãO de nossa propriedade agrícola não 
llroccsso de annuidarJes, o indepemlentemente de hypotheca, foi resolviui) pelo nobre senador Ilue me precedeu na disgus
ás 1)I'ovincias e aos municipios, para cerlos melhoramentos são de hoje, 
publicos? A concordata ou a mOl'atoria determinada por lei, cu creio 

Entendemos que n,11), que a convenicncia de liío Grandes' (Iue não ~Clia medida prudente; e acho o pensamento tão grave, 



:lU SEsslo lBl Il DE JUUlO Dli: 186-1.. 

que não me atrevo a '1I)alysa·!o, v i:; to flue mesmo ° o.obre PliOPOSTA. 

senador pela Ballia, que o cllullciou. nUo julgou conveOlente « Emelula feita e aPl)J'ovada pela camata rios (l~p!ll<!(los ti 
dar todo o desenvolvimento á suu idéa para (Iue bem a com proposta do 'Poder C$ccutivo que aúre um credito SlIpple-
prehentlessemos. Se a lavoura reclama providencias do mcntar pam a ministcrio fW imporio. 
legislador brasileiro, se as ({'lO se contém ne.tc projecto não « A assemhléa geral decreta: 
silo sulliciolltes a medida lembrau" (leio nobre sooado!' não « O arti[;o unico da proposta passa ser 1.. 
creio que seja ~ais bencuca, antes me plll'ece que :leria tão "Art. 2.0 Fícão revogadas as disposições em contrario, 
funesta no Ilrasil como o foi na Pru5sia depois da guerra tios " I'aço tI<\ camam tios deputados, em 6 dejulho ti" 186i.-
S'ete anuas. Frallct8co Juse Furtado, presidellte.-Pedro Luiz Pereira 

Quando se tratou da fundação do. credito territorial em i/e Souza, l' 8ecrctario illtel'lIIo. -Ile"riq(,e Limpo de Abl'etI, 
Franca. em 18i8, Léoll F~ucbe[' pedia com urgellCll\ a I'e- i '), secrcturio intelino. " 
fôrmã livpothecal'ia como base preliminar e justamente pOI'a i ~ 
evital' uma calamidade como essa que se iigul'a no Bl'ilsil. 
Então diúa elle, uepois dc descrevol' o e,tado da p"oprietlarfo 
agricola, sendo annualmente abs·ol'vidu com O seu rendimento 
pelos encargos da divida que a comprimia: « Esta situar.ào 
deploravel não pó de mais ser pl'olongaua; é tempo de cbegal' 
aUUla li'luidacão, a alguma mitlgaçiio; scnilo derdes os 
meios, senão pro[lorcionardes á lavoura capítaes a juros mo· 
dicos, eHa cnmínunrá infallivelmente para uma banca· rota. " 
taon Faucuer [ll'ocuram eviL'lI' etita eXll'emidi,de; e 11110 
senbores, so a medida suggel'ida pelo nobre senador nO$ 
varia ou não a uma situacão tão violenta e t,10 tl'Íste como 
eS&1 que o uistillcto econo'mista [rancoz procurava evitJI·. 

pnOPO~TA. 

" Augustos e dignissimos 81'S. repre5entantes da nac,lo. 
"Tendo-se to:oarlo in,u!llciente a quantia votrullt no 

ar\. 20 §§ li e 15. da lei n. 1, tií dc 9 de setembro (lc 1862 
para pagamento óo subsidio a (lue têm direito os membl'os 
da assembléa geral legislativa e da desper.a. com d publica
cão dos res[lectívos debates, impressãO de actas e papeis 
âvulsos, visto que polo facLo da dissolução (la Cam1lI"1 rlo~ 
d~putados, em virtude do decreto de 12 de maio (le 11i63, 
rea!izão,.se duas sessões no anno corrente, e a qnantia fixada 
no· excl'cicio actuill, pela qual se deve eITedulll' o pagamento, 
[oi sómente para uma sessi1O, é nccessarío 11m credito SU[j
plementar IH' importancia de 554:000;;), [Iara oecorrer a ta~;. 
despcz~5, na [órma da seguinte uemoustraçilo. 

Telldo dado a hora, ficou udiaua a di~cussãO, c o Sr. prc
siJente deu para a ordem uo (lia seguillte : 

2" discussão do parecer da mesa n. '2,i, ;;ujeitanrlo á 
approvacão do seuael o a Ilomeacão de Alonso Cameiro I'es
tana de Aguiar para o logar de· umallUClIse da seel'etaria; 

Continuacão da ;). discussão da proposição da camam 
dos 81'S. tléputados. reformanuo a legblação lJypothecaria 
com as emendas das comnllssóes do senado. 

tevantou se a sess,~o ás li 114 boras da tarde. 

ACTA DE í DE JULHO DE 1864. 
PliESlDE"CIA IJO SR. VISCONDE IJE ABAETIl'. 

A's 11 horas tia manbã fez·se a chamada, e achariio-sc 
presentes os 8rs, visconde d<l Abaeté. ~Iafra, Teixeira üe 
Souza, .l<'crrcim l'enna, nlen,lcs dos Santos. D, l\Ianocl, vis
conde de Suassulla, Cunha Vasconcellos, Carneiro deCarnpos, 
barfw de 8. Lomenco, Araujo Ribeiro, Fonseca, Souza 
Frallco, 80uza Queiroz, Paula Pessoa, Rodrigues Silva, 
80uza Ramos, visconde Ile Itllhor"hy, Souza e Mello, Jobim, 
barilo de J\luntiba, Paranhos, Dantas, marquez de Oinda 
barão de Antonina, "isconde da Bôa Vista, visconde do 
Uruguay, Zaehal'ias c Nabuco. 

Faltál'ão com causa partici palia os 8rs. Ferraz, Siqueira 
e .1tIello, barão de Cotigipe, barão de 1I1aroim, barão nc 
l'il'apama, barão de Quumhim, C .. ndido Borges, Paula 
Almeida, Euzebio, Almeida Alburluerque, 8inimbú, Dias 
Vieira, Vieira da Silva, Silveira da 1I10lta, Fernandes 
\forres, Dias de Carvalho, mal'quez de Abrantcs, marquez de 
Caxias, marquez de Itanhaem, Otloni, Pompeu, VIsconde 
de Jequitinhonha e visconde de Sapucaby; e sem pal·ticj
pa9ão os 81'S. Candido Baptista e Pimenta Bueno. 

Não havendo numero sutnciente de Srs. senadores, o Sr. 
preSidente declarou que não podia haver sessão. 

O Sft:I' SllrtlETAIÚO deu conta do seguillte : 
EXPEDlllIlTll. 

Officio de 28 de junho ultimo do ministerio da marinha, 
conten~o as informações requisitadas por deliberação do se· 
nado acerca do estado matel'lal da pl'aticagem da barra 
do Rio Grande do Sul o dos ~molumelltos dos cmpl'e· 
g~d_os-A' secretaria, para ser presente a quem fez a l'equi· 
5ICao. 

·Outro, de 5 do corrrmto, do minsterio do imperio, acom
panhando o ollicio do pre5idente da província de !tlínas-Ge
raes n. 92, de 27 de jUlluo ultimo () as aotas da eleicão de 
eleitores especiaes que teve logar dia 15 de maio na pa· 
l'()'cbia da villa do l'alrocinio, commissão de consti-
luicãQ. 

Úm oflieio de G do COrrente do 1° secrc~ario tia camara dos 
àellulados, aeompauhulldo a seguinte 

«Subsiuio a 58 senadol'es, a 
900,;1) meDsacs cada um, por 
qua tro llleZe5 da 2" sessão da 
12' legislatura, de li de 
maio a 3 de setembro de 
1864 • • • . . . . 208:800.;)000 

" Publica cão uos debates por 
igual teÍnpo, ,) 5:8íJO';; men-
satls . • . . . . . 2-3:2{jO,pOO!l 

« Impressão de actas e papeis 
avulsos .... 

« Sullsidio a 122 deputados a 
600~ me1l5aeS cada um. . 

« l'ublícacilo dos. <lebütes a 
(i:800p: . . . . . . 

« Irnpre.s:10 de actas e papcis 
avulsos ..... 

2:000"sÓOO 
---~~- 2;)Í:OUOpOOôc 

2.92: 800$000 

23:200.~OOO 

':000;1)000 
---~ 320:001l;POoO 

80mma. . . 55i:OílO~OO!l 

« E' verdade que no ex.ercicio de 1862-1863, pelo qual 
corl'ÍUo as deôpez,ís da sessão em que se vel'jficou a uLssolu, 
cãO, houve um saldo avultauo; mas, oppondo-se as 1I055as 
feis a que as quantiiJ.S vota{jas para um exercicio possào ser 
applicadas a despezas realizadas em outro, (oi annullado o. 
saldo nos termo. do decreto o. 4! de 20 de fevereiro de 1840, 
quanuo, liquidadas as contas encerrou·se aquelle exercicio. 

« A' vista do exposto, tenho u honra de apresentar-vos. de 
con[O\'miuade com o art: io §§ 4' e 9' da lei n. 5í!9 de 9 de 
setembro de 1850, a se~uintc proposta: 

Ar!. unico. O m:niotl'o e secretal'io de 85tado uos negocias 
do imperio é autorisado a despendcr, além da quantia fixada 
no ar!. 2' da lei n. 1, li7 de 9 de setembl'o de 1862, para as 
de~pczas das c(lI)laras dos senadores e dos deputados no exer
cicio de 1863-'186.4, a de üM:OOO~, que será distribuída da 
maneira seguinte: 

§ U. Cnmara dos senadores. 2S4:000,50()() 
§ 15. Camara dos deputados. S20:000,/líOOO 

1:íM:OOO~OOO 

".Rio de Janeiro, em ... de maio de 186i. -Jose Boni{acio 
de Andrada e Silva. }) 

A imprimir. 
Tres offieios do mesmo secrelario, datados de hoíe, aCOIll· 

pauhando as ~cguill[c! 



~I~SSÃOEM 8 DE JULfIlJ DE 18(j'., 

PnoPO~lÇÕES : 

" A assemblén geral nsolve : . 
« Artigo unico, Fica o governo autorisa!lo li reVOf os de

cretos li, 1,478 de '22 de novembro de 1851 e n. 1,928 de 
'25 de ab,'il de 1857, concedendo ás comp:ul1Iias l'ernambu· 
Call'l e llahiana, por dez annos contados da "pprovacilo dos 
sous ilctulles estatutos, a continuação da mesma suhvencão 
de 81:000$ que até agora têm percebido as ditas compa
nhias, e conservando ou redu1:indo esta subvenção nos outros 
dez, annos posteriores, I\.evogadas às disposições em con
trano. 

" Paço da camafa dos deput"dos, em 6 de julbo de 186i, 
-Francisco Josá Furtado, presidcnte,-Pedro Luiz Pereira 
de SouZ'a, l' secretario intel'Íno. - José AlIgelo Marcio da 
Silva, 2' secretario interino, " 

• A assembléa geral resol ve : 
« Art. 1.' O governo fica autorisado a mandar incluir no 

quadro da P classe do exercito o major reformado Luiz Xa
vier Torres, como aggregado á armil. de infanlàl'Ía a.té que 
baja vaga. 

« Mt, '2." Ficão revogadas as disposicões em contradJ, 
« Paço da camara dos deputados, em 6"de julbo de 18(;4, 

-Francisco José Furtado, pl'esidente.-Pellro Luiz PC1'eira 
de Souza, l' secretario interillo,-Henriqae Limpo de AUJ'eu, 
2° secretario interino. " 

« A a~sembléa geral resolve; 
" ArL 1.' O guvel'llo é autorisado a conceder ao conse

Ineiro Dl', Penro Autl'an da ~l\Ialta e Albuquerque, lente da 
f,lculdada de, direito do Reéife, um anno de licença com todos 
os sous 'I'COClnlentos, para tmtar de sua saude onde lue con
vic!' ; e igual favor ao Dr, Padre Blamedg José Gomes d,t 
Bilm, 

« Ar!. 2,0 Ficão revogadas as disposicões em contrario. 
({ Paço da camara dos deputados. em 6" de julho de 1864, 

-Francisco José Furtado, prcsidcnte,-PedI'Q Luiz Pereira 
de SQl>ta, l' secretario interino, José ÂngeLo Marcio da 
Silva, 2° secretario interino, 

" A assembléa geral resolve: 
", Art. 1.. Fica approvada a pensãO annual de 600$, con

cedida por decreto de 8 de junbo de 1863, ao IJadre José Ali
guel Martins Cililves, 

• ~rt. 2, ~ O agraciado,;6 teri! direito a receber a pensão 
depo 5 de deixar o exerClCIO das funccàes paroculues Ilela re-
nuncia do benelicio, -

• Fieão revllgadas as dispuôicões em contrario. 
" I'aço da camara dos deputâdoô, em 6 ,le julho rle 1864, 

-Francisco José Furtado, I'l'e.idcnte,-Pedl'o Luiz l'ej'eira 
de Souza, 1" secretario interino. - José Angelo Marcia da 
Silva, 2" secretario interino, " 

Forão todos a imprímir. 
Ew seguida o Sr. presidento deu para a orelem do dia 8 

as matel'lus já designadas, e convidou os 81'S, senadores pre
se!ltes para trabalharem nas commissões" 

31.' sessão 

EM 8 DE JULHO DE 18Gi, 

PRESlDllNCIA 00 SR. 'VISCONDIl DE ABAIlTÉ, 

SmuMARIO, - Expediente, - Ordem do dia, Nomeacão de 
Alolls~ Garneiro Pestana de Aguiar para umanuense "da se
cretaria do senado. Approvacão do parecer da mosn,-I\.e
forma, hypothccaria, - Discursos dos Srs, Souza Ramos e 
CarneIro de Campos, Emendas e discur;o do Sr, Souza 
Franco, 
A's 11 horas da manhã, achando-se presenles os Srs, vis

conde do Abaetó, Marra, Teixeira de Souza Fcncil'a PC!llla 
Mendes dos SJntos, Araujo Ilibeiro m'\I·qu~z de Itanhaem' 
Souza Queiroz, Jobim, Cunha Vasconcellos, Pom~eu, 8ouz~ 
Ramos, Nabueo, D, DIanoel, Rodrigues Silva, Siqueim e 
M!lllo., Paula Pesaôa, Dms ,de Carvalbo, barão de hluritiba, 
~~melda c Albuquerque, Plmenta Bueno, Souza e IIlel1o, 
S,I,Cll'a da Dlotlll, '\'l~cúnde rle Suassuna, barão de 5, Lou-

, renco, j'uranhos, marquez de Ct1:<ias, Danl:!s, Fonseca, ,'i,,
contlc de Itaboraby e Souza Franco, o Sr. presidente abril" 
a sessão. 

Comparecêrão logo depois os Srs. Ferraz visconde dI? 
Uruguay, barão de Antornnn, visconde da IJQU,' Vista, baril<, 
de ,!'irallama, Candid~ ~ap!ista e Carneiro rle Campos. FuI·· 
tanto co~ c'aus~ partICipada os Srs. ba!'ãO deColegipe, ban1L' 
rle lUarolUl, varao de Qunrabml, Candldo J~rges, EUI,cbio. 
Paula Almeida, Vieira da Silva, SÍllÍmbú, Dias Vieira, Fel': 
nandes Tones, mllrqt!cz de Abl'antcs, IDlIl'L]UCZ de Olinda, 
Ottolli, visconde de Jequitinlronha visconde de Sapucabv 
e Zilcharins, ' . 

Fonio lidas e ap[)fovadas as aetas de I) e 'i do cor
rente moz, 

O Sn, l' SEGREunlO deu canta do seguillte; 
E;';PEOIENTE, 

, Um oficio, de 6, do corrente, do ministerio ãa fazenrlr." 
cOf~endo a cópia das il,lforma~ões requisitadas por delilJe
I'açao do senado, ,8 ministradas pela secção de assentamen to' 
do thesoul'o nac1Onal, acompanhando quatro relac(je~ dos 
oficlaes,reformados . no exercito e al'lnada, que esÚo com
~rehendldos no proJccto de resolucão do siloado de 17 r!l:' 
Junho de 1858-lett'a D, -

A' soel'etaria, para ser pres:nte a quem fez a requisição, 
ORDEiYI DO DIA. 

NOMEA.ÇÃO DE !LONSO CARNEIRO PESTANA. DE AGUIAR PAn" 
AllANUEN5E !JA sllcnEUIllA, 

, Entrou em 2" dissuSSã~ .e foi sem debate approvudo o lIa
leccr da mesa n, 2n, sUJCltando fI approvação do senado ~ 
nomeaç,lo de Alonso Cameiro Pestana de Aguiar pal'a ama
nueuse da secretana, 

REFOn~I! lI"POTlIEr.!RlA, 

Pl'oseguiu a 3" discussão da proposição da camara dos 
depulndos, 1'ofol'I11<111110 a leglslaç<io hypOlhc~aria CD,nJ ti!' 
cmcndas das commissões do senado, , 

o 19,.. """>In R:nnos;- Sr. presidente, a minha opilli;iQ 
sobl'e este projecto jil é conhecida, pois que coube·me a tlOnr;; 
de f,lzer parte da primoÍl'a commissào, 11 cujo exame foi 
~ubmethrlo, o nilllla na '2" discuss,lo tive occasiào de ex!)';r 
a conSllleração do senado algumas observaeíles sobre alie. 
N,lo deyiu, portanto, continuar neste debate, úma vez que não 
tellho il I'retel1~iH) tlt~ emendar o ilOllOrt;mte trabalho (Ias ,luas 
COllllllÍs,ões compostas de t;io dislínclos membl'os; mas. 
SI', prc:;iJellto, a mateda é de &umma importaneia, cntendé 
com grandes illleres~es,c cu fle,;ejo que não !'Csto duvírla sobl'e 
omotivo e sigICificação de meu voto; para torna-l'O bom expli
Cito e quo tomei a palavra. 

O (lrojccto é eOIl;idcl'ado polo i1lustrc relator das comrnis
sôe; como uma I'cfOI'llH\ juridica, Outro illustre membro das 
mesmas commíssõe5, quo na ultima sessão occu]lou a a:!tcncãlJ 
do senado, o considera essencialmente economico. • 

Eu acompanho o iltu:;tre relator das eommissôes cm sua 
aprcciaciio, Cousidero o [lroject~ como uma reforma juridica 
ca qual" entrotanto devem resulta!' uatufillmente filctos oco
nomicos. não senuo o fim tio regimen hypollJecario outro se
não facilitar as transaccõcs civis, de que os immoveis podem 
ser o objccto, procurando n soguran~a dos adquirente'! o ca
pitalistas, e em consequencia disso o credito territorial. 

N,lo é sem alcance esti\ apreciacilo, EUa determina a cone 
ducta do legislador e lhe se!'ve dé regra, O l'ogimen bypo
thecurio entende com illtcl'cóscs diver~os que l'eclamão a 
protccção do legislado'r. Têm-se de allonder aos illteros,es 
dos capitalistas, dos proprietarios com quem estes contl'atUo, 
e do terceiros, que podem sei' prejudicados, , 

Tratando·se de uma reforma simlllesmente juridica, todos 
estes íutOI esses uevem ser consultados. Se, porém, 1'0 trata 
de uma reforma essencialmente cconomiea para a lodo transe 
facilitarem-se os emprestimos sobre os immoveis, concclltm
se n attenção do legi~lador nos interesses dos cUI,italistas, e 
á necessidade de dar-lhes segurança são sacrificados todos os 
outros In teresses. 

C? mo já di55C, considero o projccto como reforma jUl'idi-' 
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ca; não nutrindo o pl'Opo5Íw de fortificar a todo transe, a; O Su. NABuco:-E' um onus real em toua " parCo. 
custa de todos os iMeresses o credito territorial... O Sn. SOUZA RAMOS :-.. , e converia dar-IJH'. llIilior ue-

O Sn. VISCONDE DE IUBonAH'I' :-Apoiado. scnvolvimento, l'egularisa-Ios, como meio de me.]!JOr aprovei-
O Su. SOUZA RAMos: - ... não nutrindo as mesmas esperan- tar-se II fortuna particular. Entretanto a 1I0sô<l Ic"jóla,';", 

cas Iisollgeitas que alguns dos noLres senadores têm mani- civi) cm vigor n~o se presta a ~5ta di,posi~ão, e p~. j,;;;, o 
(estado a respeito de estaLelccimentos semelbantes, estando projecto mUlto dIscl'etamellte deiXOU de cOflsideI'ar o arrcllú~
neste ponto de accordo com o nobre ministro da agricultura, mento, ainda o de longo prazo, como Olllhl rcal, 
commercio e obras publicas, já o senado vê que não actuão Podia ills!stir ':linda, SI', I!resillente, na" obsr,',ações qt:0 
no meu espirito com a mesma força as razões com que se fiz na 2" rll.SCUSSlLO _ a.. rcspeIto das hypotbccas h'glll's da 
justificão algumas disposições tendentes a favorecer o credito fazenda publica, e pnoclpaimeute <Ia, das corplll'/'Çm's 01" m;;u 
territorial « estando entretanto disposto a admittir todas morta; mas, reconhecendo que não e defeito sCIJ.h·cl nesta 
aquellas qne não se oppoem a interesses de outra ordem, reforma, 1,[0 voltarei a discuttr este poato. 
dÍl:;nos igualmente da proteccão do legüladol'. FalJareí. porem, Sr. presidente, da exigoncía dil in,cl'ipç;;o 

'Como reforma juridica, dóu a minha adbesão ao projecto das lJypothec1ls das mulheres casadm;, dos menOI'C" c inter
que nos occupu, uma vez que se eliminem algllillus de suas dicws, ao mesmo tempo que se dfl:todo o ciTei tu ti "emelbnlil(':; 
disposições dlctadas IJelo desejo que as iIlustres commissões hypothecas, ainda não se~do inseript"" E5t" dlS:l,osi~,(j dt; 
manifestárão de fundar o credito territorial, dbposícõe::l que, llroJed.o e a mesma do c~dlgo cm! francor.; ma, c,;cril'torcs 
a meu vêr, não vão direito ao seu fim, e por oútl'O l .. do notaveIs, e eutre clles o Sr. HautUlll~, que, CIl1111eu humilde 
compromettem interesses que eu des.java vêr respei tados. entender, escreveu com mais clareza .. , . 

Não quer isto dizer que o projecto assim emendado ficaria O Sn NAllUCO:-Apoiado. 
isento de censuras. O Sr.. Soou R.uJos.- .... direi mesmo com mais saLI'lIoria, 

O proj{\cto, eliminadas as disposições a que alludi, se b I' 1 h I . 
confoIma inteiramente á le!!islac.ilo. franceza em \Ílur .. e OJ ,.80 !'C a egIs açãO, .l'PotleCill'la, a~~egurào 'Iue c,;t" di>pu-

u u opta0 do cud'go CIVIl fl'1ltlCeZ não c exccuti!! ", tem cahido 
noLres scnailol'cs sabem que a legislação hypotheciu'ia fran- em desuso; scrá por falta de sancção '/ O SI'. llauluiHe 
f~:~~~:S~i;:I~ ~W~I~I\~e~,aSc~~~s d~C~~~it~;j~~i:~~~s~r~o:~r~~~ decide-se pela ncgativa, e attriLue-se este fac:(} á cootradie-
cezes. Ção da lei, exigindo a inscripção ao mesmo tempo lflw a 

E S ' , b Últillen5a. 
'u,. r. P·'··:I(,cnte, que só acho ôa a lei;islação hypo- A inscripçiio das hypothecas das' mulheres casar!as dos 

tlwcarl<1. di! AlIemanha para a AlIemanha, 'lue enlenuo que meoores c inlCl'dictos é exigida (lor alguns dos codi.':os de' 
eHa é inap.rlicavel ao nosso lIaiz , e que senil. dalllllosa em outras Dações, por exemplo, iJelo da Sardenha : l)HlS~ liam 
vei. de ull ... - tl-' t I que nau se CvJllIJrome ao os !li cresses. 'll tnes I'c'.soas 'IUt; 

O Sn, NABuco: Avoiado ; li impossiveL em todos o~ tempos ~ em t?dos os panes mCl'cceriÍo. pela 
O Sn, SOUZA RAMOS: .... eu que peuso que a legislaeão ClI'cumstnnclll de sua IncapaCIdade,a prolecçüo do It'gIblfldQr, 

fra~ceza acommodada ~is'Cretamento ao cosso I,aiz, comô o se pres~l'evem a.s meslll~s ,:uutelas 'lue II Ill'ojecto aJmílte, 
projccto pretendeu, sallsfaz nossas neceSSIdades, não posso llicumbmdo da IIlscl'lp~ao Imo só os lIltcrcSSatlos, lUas taill
deixar do reconhecer, como já o fiz na 2" discussão bem diversos funccionarios. Entretanto com bastante funil,i
que esle projecto !lO estado em que se acha boje, depois da~ monto muitos juriscunsultos entendem que essas cautelas 
alteraçt)es e emendas que tem sojfrído nas diversas discussões não silo suficientes para garuntír os i,;i.ercsses de taes IIC'
por que tem passado, melhora e melhora muito a nossa le- soas, e que esses interesses são tão rcspcitaveis. digno,; ,!e 
gislagão bYllOtbecaria, íeita ha quasi um seculo em Portugal tanta ,:ttenção, que a cl!cs não deve o legislado,' allteptir 
11 que Portugal achou insuficiente e já reformou. 8e fossen~ COlIveOIenClilS de outra ordem, sacnflealHlo-os iÍs vuntagclls 
emendadas algumas das disposicões a. que passo a reíerir- do credito terl'itol'Íal. 
me, em meu humilde conceito, se teria. f CitO para o nosso O pI'ujeclo 'Iue discutimos está Utl5tUS i!léus, rCfuha os 
paiz nas circumstaucias actuaes a lei que Ibe convem. interesses destas pessoas determin<llldo que, UriO nh,tallte a 

li arei preceder ás observações que vou submetlel' à cOllsí- fdlta de inscrijJçiío, valhão contra .terceiros ii, hl'pothccas tlUll 
deração do senado sobre algumas Ihsposições deste projecto lhes competcm. Deste modo o pl'''Jecto roconuccc que" obri
uma declaraçãO que vem a proposito: a r~íórma de que nos gaçiio que impõe aos interessauos e a certos fUllccional'Ío5 
occupamos necessarmmente se ha de resentIr de alguns defei- da inscl'Ípcão da hypotheca não é uma garautia sufficieut,l. 
tos. yonlue esta reforma só poderia attingir a uma maior Era logico reconhecer tambem que pela mesma razão não 
Ilerfclçào, reformando-se ao mesmo tempo a legisla tão civil póue ser uma garantia suficiente para o capitalista (lUO ]lrc-
(Apoiados). A legislllçilo hypotbecaria joga com todas as tender fazer um emprestimo. ' 
partes do direito civil. Tem-se entendido que a lIossa le~is- l'orque não estâ inscripta uma hypotheca legal não se segue 
lacão civil não é a mais conveoÍlmte. e tratUDlos tle sl~hs. qne ena não exista, E ao capitalista o lJue cOllvem saber 11;10 
ti (ui-la por um codigo IIcommod,lde ás nossas circurustallcias. é que ha. urna hypotbeca. legal, mas sim que nenhuma existe: 

Não sendo agora oc~asião de. alterar essa legislação. ba de esta certeza não a pôde ter com uma inscl'Í/lçãO incompleta e 
a. .reforma bypotbecal'la resenllr-se necessariamente dos de- íaHivel como o pro.iecto a considera. Seme !lanta illscripgão 
feitos deUa. é, portallto, sUllerflua, e serve sómente para incommodo e vc-

Assim, o projecto exige para que o dote da. mulher casada ::tame dos interessados_ 
valha cont~a ~erceiros, entre outras condi~ões, que seja insi- O projccto seria mais perfeitose, contemplando a Lypotbeca 
nu~do, A mSlllua~ão, o senadv sabe, é uma formalidade vii:; legal, de que tratamos, a dispensasse da inscripcilo. 
110j8 apenas ser~e para augmeutar as despezas das partes; Accresce que em muitos casos será imlJraticavel, ou muito 
ent~etanto 11. le~lslação actual em alguns casos exi;;e para 11. dificil o cumprimento do preceito da Íllscripção. 
validade das doacões a insínuacão como nma solemnidade O projecto prescreve que a inscripção se faça DO lugar onde 
suLstan~ial, da, qual (} fisco ~UDlbem arre~ada um imposto. estilo situados os i01mOyeis, e estes podem existír em lo~al' 
Para nao conSiderarmos aqUI esta formahdade vã da insi- di[erente do da resideucia dos inter'cssarlos e des funccio~a
nuação, seria preciso reformar a legislacilo civil em vi"'or e rios encarregados da inscl'ÍpçãO. Nesta bypotbese aliás muito 
a lel fiscal; portallto lá vai a exigencia aa illsilIna~ãQ, : que írequente, Ó íacil ignorar-sc a exísteucia dos immoveis. c-dif
por estas conSiderações não me oppouho. ficilima a inscripcM. Como ha de, Dor exemplo, o juiz de 

Tambem o projecto deixa de cOllsi~erar como onus real orphãos, o proyedór, o juiz tle direito áe uma comarca insere-
o D.nendamellto, mesmo por longo prazo. , . ver em outra comarca uma hypotheca legal a que esteja su-

O SR. N,inuco:-Tambem é defeito da legislação civil. jeita pessoa de sua jurisdic~ão? 
lIa. outra disposi9ão do projecto soLre que furei algumas 

O Sn. SOUZA R!~lOS:-, ,. contratos que aliás illtCl'Cssal'iiio observações: é 11. {lue cxib~e a transcripçiio dos titulos de lUU
muito ú lavoura ta~ão da propriedade entre vivos, E' uma dis\lOSiSãO illlpor-
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bnto, muito nccessal'Ín, pal'a li pc!,fci~ãO do rogimen ~ypo. 
'thecnrio; mas C:l receio que alguos inconvenientes pOSSilO VII' 

desta innovaciio. 
Assim conin o legislarlor qucr pela publicidade elos enca!' 

gos hypothecal'i,o:, cvitm' q~0 o :mesmo devedor bj'polhcljue 
i'egunda vez o O').Iocto qu~ JII ~sli\ IIIlpf(rnlmellte liYI.",t!lcCaU?; 
jusloé que procul'c eVitar fice S8 I1rpothc~uc o lI1HllDvcl Ja 
"cnuido, prescrevendo a publlc!!latlc dos actos traOSD1ISilVOS 
do direito de propriBdarle. 

Entretanto, SI', presidente, no Citado de nosso paiz, dis· 
persa como está nossa populaç,lo por grandc Icrritorio, a 
l"oorancia de uma parte della póde rlar log-ar a que a lei, 
q"uc quor evH,lr o estallionaío da hypot!wca de um objccto já 
vendido, mlo orrel'cca mais frS'lucntclllcntc do (juc ágora occa
siõcs de'stc cdmc; porque, embora n;;o estcjn tl'aoscripta a 
compra de lllTI immovcl, ncm por isso elle pertcnce ainrla ao 
que o ven deu, 

F"i1arei ag-ora, SI'. rr(Jsi.lc~tc, do § li" do art 4· do pro
jecto, redigido pelas illnstrc5 commissões. No § 3" dosse 
mc;mo artigo se diz: (lendo) 

« No CiSO rie que o ll11nlovel ou immovcis hypothecarlo' p~
recITo ou so[fnio deteríorncão (lue os torne insufiCIente:; para 
scgllranca da ri ivilla, pódê o crdr,r dcm:m<Jar logo a mesma 
\livida o'u exigir reCo,'co da hrpothcca. » 

As nobres commi$sÕes em U11;[\ emenda procllnil'âu suavi· 
sar esta disposí~'lO, dando (l direito de .leinandar logo li dí· 
vida 8ómentc quando o de,'c:!or não reforçar a hypotheca, 
Aiarla sem esta emenda que sunvisi1 a disposicão dlSste pnra
grnpbo, eu lhe rl«ria o meu voto. E' ra:!Oavel [IUC, pereCllnrlo 
ou deteriorando·se o ollje,cto hvpotllrcado quc em a ga.rantia 
o seguran1:a quo o ':apitalista icvc em vista quando fez o em
prcstimo, 'sc considere em su~~eita o devedor e portanto su
jeito a ser logo demandado, 

Esta disposição é a mesma do arl. 2: 1:11 do codigo .civil 
fraoccz, e se acba rellro.Juõida em mUItos outros C01l11(05; 
mTo Im legi:,lac,1o hypothecaria ncnhuma ~'lC não compro
henda esta disposic'lo. 

IIIas nem no codigo frar.c~z, nem em nignní outro' codigo 
se acha a disJlosic'10 (lo § 9°, I(ue diz: (lenda) "Quando o 
pagamento a q'Jo' esU sU,jcit:i a hrpothcca fOI' ajltstnrlo por 
prestações, e o devedor deIxar de satisfa~cr a algumas doilas, 
re(lul<lo-sc todas vencidas. » 

Esta rlisposicãO não existe no titulo lias hypothecas' em 
codigo algum de (lue cu tenha conhedmento; as mesmas no
bres commissiffls apontiio a sua origclIT;-é a ultima lei bypo
thecaria pOl'tuglle7.a. 

c accl·esce.ntarei a~ora que oi10 tem seu l'undamc.:H;) (iD.S 
princilJio3 da sc\encia, Como complcmrntfl r1~sta di~po,ir,;jo, 
estabelece ° Pl'OJccto em um dos l:ltul1úS (\l"Ligos IJ direito '!o 
credor n sequestro antes de conclltaç'ln sobre os bens l1yno
lhecados, seguindo-se a accilo summal'ia fie - assi~aaCi~o' tle 
10 dia5,-semclhanlo :í que êompele por (lívidas Cl)mlllcrc.iac;;. 

Tratando·se do credito I'oal, no caso de erolTJ,tnl1o II,
pothecario, a confiança do omprestador se deposita mio i!;, 
p~ssoa nu devedor, mas ~im nu cousa hypothccar!a, E' a 
grande vantagem e superioridade d.o cmprestnpo bypothecarin 
a maior segurança - plus caultonis ost tn r~ qltallL i,. 
persolla, Desde que a cousa não pereceu, nem som'cu ai to
raeM que diminuisse sei! valor, não ba razão [lill\\ qlle se 
iu!gnc vencjda toda a 9ivirla (leia falta só de U~l pilgamentll, 
nao ha raZilO para ealnr em suspclta a gal'rwtm que oca')!· 
talista teve em vistas quando fez o l';.mprcstilllD. ' 

NDs empreslimos comlllcrciacs o ne"ociante Ijlle faail ao 
pagamento de uma prestação ~om raz~o incorre em sus
peIta, com ruzilo pôde o credor demanda-lo por to~a a divida; 
mas no empre5timo bypotllccario a confiaaca do Ci\llÍtalista 
se depositou na co usa, no obj,)cto bypothecailo, e, não lenuo 
este soffrido deterioração, nuo ha fundamento pô 1",\ a suspeita. 
Esta disposiçuo, Sr" presidente, contraria o .pel)SHment~ 
desta re!Qfma; permltta-se·me a exprllssão, o desmor;llisa. 
O que Si) pretendc 'com esta reforma? Tem·se dito que o s~u 
fim é fundai' o creditl> territorial, isto é, in:opil'ar >105 capi
talistas confianca na Rropriedade para assim facilitarem-se 
os emprestimos hypotbecarios. 

DIas desde que o projecto, sem que 11 pro~ricdade hypothn
cada soITresse alteração alguma, sómclIte pela impontua!iJado 
da pessoa, muitas vetes em uma circlilllstancia fJ.S?ccial, dá 
ao credor o dÍl-eito do demMdar logo tUlia a divida, come· 
çando a demanda pelo sequestro antes d~ conciliaC,iO, deixa 
patcnte quü nenhuma ('ollfiança tem na propriedade pam 
garantir a divit.il. ([I!e t~rlil a confianç:\ cstá n, pessoa. 

lIli podcl'm tambem Ihzcr, SI'. prewlento, que e,ta dispo
sição e iníqua e contraria aos fill6 que o projccto mostra t(!'l' 
em VIstas. Todos sabem, e 05 que ,ão lavradores o têm ex
perimentado, quo por causas indcprlldcntes da vantalle. pOl' 
força maior t lia ann05 em que tl relllJa da lavoura lltiu é suf
ficienta para ai' dcspezas do ~Ii~tcio: sJJj~itllr·se neste O~ISO Il 
lavrador ao rigor da disposiç,To contida 1111 projj)cto me p'llroce 
que não lem fUildamento na justiea. .~-

Sr, presidente, esta disp05içãô pó:lc mesmo <!Coroco"r a 
USlira e a. espoliacão de muit,ts propriedliU'e5, (,\polados,l 
Talvez mUitas famlhas por causa desta lei le1l11flo de perder 
o pão. Os nobres senadores sabem que ás vexe;; os erudore! 
se aprcsentão com O caracter de protectorcs, facilitando em' 
prestimos.... ' 

Não me parcce conveniente, Sr. presidento, fallar contra a 
legislaçilo dos outros pai7,c3; entret" oto oêscl'val'ei qne a re 
forma hypothecnria pol'tugueza, donde as illustres commis"
sues tiriÍrilo esta disllosic,lO, resente-se muito da intenção 
com que foi feita, do pcn'samcntn dominante dc f,tcUitar a O SR, llARÃO DE S, LOURE;I'Ç~: - A 2 e 3 °/0 ao mol., 
creacão de bancos temtoriacs, e cnmo não é para estra- O SR. SOUZA RAMOS: - .... e isto se pódo dar mais fre-
nhnr~5e qlle o legislador, a~sim pl'cvenirlo por uma idé"i fixa, qucntemente a respeito do gran'Jo fatendeiro, que, estandll 
sacríficasse outros ínte!'Csscs, a\!lIla que mu;{o atteo(li'loís, rodeDdo de pequenos lavradores, pretender alargm: sua pro· 

Desejo, Sr. pl'esidente, e aÍlllla espero, que as iII11stres priedade. 
commissões, reconsidcrando a materia, modifiqucm antes da Recordo·me ter ouvido ao ilttt;;+ffidn relator das coa;mis· 
votaçãQ esta disposiçuo; que se rosolvilo IlIlJSmo a elimina-Ia sões que esta disposição é conforme nos princípios ?nmit
do pl'ojedo. tidos pela legislação da França e no outro, paizes. Olltrosim. 

Esta disposle~o, SI', presidente, é perigosa, pÓlio trazer que mesmo entre nós 1)5t;\ em uso insel'ir-se nos contrnlo:\ 
graves inconvenientes, põde destruir nluitas fortunrtS ; e 1)l)Ia esta clausuln. Observarei (jue a nossa legislação em vigor, 
minha parte qnero que ti(lue hem patcnte que não contl'ibui emhora tolero essa clausula quando convo/lciollada pelns 
'Com meu voto. partes, não a prescrevc posílivamêute como agora se fn ; 

Póde ser qlie o riÓ'or da disposição a 'fue me estou rofe- e nilo vcjo necessidade de se alterar nesta oce'ts:fio 11 nú:is:t 
rindo convenha aos bancos tcrritol'Íacs, em que tantos con- legislação nes!J. parte, quaado no mcu entenrler ella i; 
llãO, para facilihr suas operaclles e dar-Ibes solidez: não ° melhor, mais justa do que a legislac,io dos outros p<liz.,s, ri 
contesto; mas nesse caso con'viria C"to-Ia especial pnra sc· que se I'cferiu o illustro relator das commissóes, Domai" Sll 
melhantes estabelecimentos. Na generalidarló em que está está nos nossos eostmnrs illôCl'ir-se essa clausula nos conlra
'Concebida, e no legar em que se acha não me parece bem tos de cmpreslinws hVJlolhecarios, eda dis[losicito é ínutil: 
~abiôa. (Ieixc·se às partes a Illlenlade de contratarem do modo que 

O rcgimen hypot11ccario refere-se eS5el1ci~lmentc a dis~o- mais conveniellte Ihcs pi\I'CCCr, 
siçõcs legislativas e regulamentares, destinadas a Cazer pu- Esta disposição cont, ,li ia. como (!isso, as vistas tio [ll'ojecto, 
b]icos ,05 encargos dos bon" immoveis; mas oITo eat,ende CO~ll por'Iu~ li a ma'lÍfestilçJo d,i desconfiança na propricd,l(:e p'lI',t 
dispOSições d'l nallll'eza da de que tratamos, mil I, pI'opl'la garn,n tI r os emprestnnos, Arnda as cootral'll em outn. 
para figurar no titulo do codigo civil sobre os contrato::<, , sentido. 

Eu disso, SI'. pre5illente, que esta disposição IÍ perigosa, I NilS CilTUl11stancias 110 nosso paiz, IIJo podclllGti iun,;,lr 
5 



SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1864. 

com tnnl!! suliMz o credito t~rril-orial ; é preciso, pois, que se 
n1l0 dc~trun, no proposito de fundai' o credito territorial, o 
tredito pessoal, muito util quando é auxiliado par nquellc, 
lUas, Sr, presidente, <'Sta disposicão acaba inteiramente com 
o credito Ilcssoal. Que capitalisfa se animará a emJlrestar, 
cOlIGando sómclllc na probidade, na {lontualirlade, na posição 
actulll do propl'ietario os seus capltacs, podendo este con
trahir depOiS uma divida com hypothcea ([ue o sujeita ao lle
ri~o de ficar rC\lcntinamcnh.l privado da sua llropriedade, e 
talvez arruinado? . 

81'. presid'entc. prcscindirl'i de outras ouscrvações que 
tinha a fazer stiurc a materia; vou concluir, querendo só
mente que fique consignado nos annaos da casa que não con
tribuí para se con~crter em lei a disposição de que ultima· 
mente tenho tratado. 

O Sr, liicmza F.'nneo!- Quallclo um' oenador illus 
.trado, que aos cOllhcrimcntos juridicos sufllcicntcs para dis~ 
eutir estas matorias une o facto de ter sido um dos mem
hros mais im!lortantes da commissilo, que no flnno anterior 
tràtou da lei Iypothecaria, discute a questão sem apresentm' 
cll1rnd~s, dá-nos algum direito a pensar que suas ohjecçõcs 
não têm, para alie mesmo, lodo o cunho da fOI'çn. que terillo, 
e p'ata l.ÓS todos, se ao mosmo tempo a'PrcS<lntas:su cmendas. 

O nobre senarlor é muito íIlustrado, milito amigo do s"u 
paiz, para desconhecer que uma lei uypothecaria ê uoje da 
liri:rneira necessidade, e lia de ler lodo o dcsejo, e o disse, 
que ella saia, se não com o <::uoho da perfeição, ao menos 
,. melhor quo é possiveL 

Se sua convJcc.l0 .fosse assentada a respeito dos vicios 
t1gli,lo projecto hYliothecario, o nobre senador teria apresenta
do emenclH, pm'à mdl10rar ·a lei no sentido de suas ídê<~s, 

(Ifa um aparte.) 
Njo digo Iwda que I,ossa orreeder no llGUre senadar. 
O Sn. SOUZA nUlOS: -Não me oll'ende, 
O Sn. SOUZA FnAl'>Co: - Nós Illuitas vezes apresentamos 

ohjeccõc8 simplesmente para procurar vel' travnd.l a discus
são, é explicado ou melhorado o projecto, seIO que alias des 
.le logo e5\ej .mos COll ,encidos que é possivel melhora-lo e 
·CQmo • 
. O nobm senador alguml\s vczes referiu-se no que elle 
chal)lou desejada J)CI'fCí~ãO do projccto~; mas eJle mesmo em 
suas observacôns Nllollstrou depoiii que essa perfeiç<1o uão 
podia sell<10 ser rclativa. quando, notando algulls defeitos no 
(lrojecto, explicou (Jue ess~s defeitos erilo conseqrrencia da 
situaçao do paiz o das suas circumslaucias, e que /lcavilo 
assim desculpados. 

Membro de uma com missão que com outm tomou parte 
nu cOllfecc.~o desto projecto, eu tenbo por primeira obrigação 
procurar ,lefcnde-Io dos reparos que lhe fez o nobre senador; 
depoii disto, hei de apresentar taUlbem objecções nlinhas, e 
dedal'o ao senado qu,c nen!lUma oujecção faço ao projecto 
(jue nao acompanbe Immedtatamente de lIueuda para o seu 
lllelbor.amento. 

O nol.l{e sepador pareceu não confiar muito nos bons re
sultados do projecto, e pareceu tamLem confiar cm que 
al"U1U uem e~le traril ao paiz. Senhores, não ha ninguem 
qJ'e possa ter eSllerancas de milagres produzidos por c;ta lei 
em projectiJ ; qUl)m o disser, quem procurar incutir taes eXR
:;eradas e~lle\"ünças, quem fizer crer que ell~ vai mudar im
llIedifltmneale li face da agricultura do pUIZ commelte um 
grave erro, prcjudit:ao lJrojecto, e tambem !lo proprio paiz, 
TJcla descrença em que o porá para com medIdas do corpo 19-
gislativo, 

O projccto nã.o fará milagres; mas, ~lrilstando embaraços 
l10 credito do~ agricultores, e proporclQ,onnuo os meIOs de 
credito por longe prazo, e juros mais modicos ãquelles que 
ciólÍvercm nas circulllstanciM de se servirem dellos, póde 
animar muito os trabalhos agricolas. Com o tempo este edi
lido do credito I'cal ou territorial, que JlQr agora se limitará 
aus alicerces e paredes IÍle~tra8, recel)('rá Il cupula e /lcará 
cumpleto. 
·~t:u nao e,pero que fi no~a lei faca milagres; espCl"o, porém, 

que, Innçamw as uases para o mi(mo tcrl'Ílorial, para ~ue o. 
agr,,:u,ltore. lfus:;,'o COlHei tel' suas actuacs pesadas (1Il'ldas 
eU! olilra~ Dlüiô levcs, Irabililará para 5ahir do~ cmuaroços 

com que lutão aquelles que tiverem animo I) merecerem ct~, 
dito de que fazem esforços. As hases precisas para o credilo 
agrieola c territorial estão lançadas no projecto: alguns fa
vores silo concedidos aos estabelecimentos de cre ito para 
que possão conceder fi a~riculturn condições mais s~ppor
tavels; o resto. o aperfOlcoamento deste traualho, VIrá da 
pratica, e os poderes do eslado n~o se nega!'áó aos que forem 
ncce"sarios e possiveis. Irei, porém, primeiro ás úllJecçOes 
do nourc senador, 

A' primeira, á segunrl<'l, terceira c div~rsas outras olijec
cõo. o nobrc senador rcspon,lcu por si mesmo; mostrou que 
líüo podião ser perfeitas desde logo as medidas, que as til'
cumstandas da nossa prollriednde não o permltliilo, Desde 
que o nobre senador o disse, as suas objec~oes, clle me$mo 
as desfez, . 

O SR. SOUZA RAMOS: 
p!'ojecto . 

Nem tive em vista combater o 

O Sn. SOU7,,\ FlIA!íCO : - Nem teve intenrão de comuater o 

!)rOjeClo, diz o nobre senador, c o seu apoÍo é-nos muito va . 
1050. 

J7alJou na exigencia da inscripc1io da hypotueca da mulhcl' 
casada, dos orphiios e interdictos, c disse que havia cspecie 
de contradiccão em di.pensar-so a inscripç,iO e exigir-se a 
inscripcão: issim tamuem se tem dito que cra mel boI' acabar 
com a hypotbeca legal da mulher ca~ada, dos menores e dos 
interdictos. Senhores, não podemos llrescindir desde logo de 
babitos antigos; não podemos dei;(ar desprotegidos interesses 
que precisão proteccão ou tutela 'Ia lei. lias flíspensamos 
contraditoriamente ã inscripcuo e exigimos a inscripcãO! Ois· 
pensamos, porque ba ausoluta necessidade de que, 'ainda em 
falta desta solemnidade, a mulber casada conserve o privi
legio de seu dote, os menores e inlerdictos não fiquem sujei
to, a perderem seus uens por deleixo, ou mú fé dos seus tu
tores ou curadores. 

O SR. SOUZA R.lMOS: Pugnei por esses interesses. 
O SR. SOUZA FRAI'ICO :-Assim mantendo o projecto a l1y

pulbeêa ta cita em favor do dote, e dos uens dos menores in
Icrdictos, estahelece que não precisfio ser especialisados, e 
nem de inscri!Jcão para valerem mesmo contra terceiros, 
(Ar!. !lo~) DeternlÍnar o contrario seria abolir hypotbecas, 
que, além de estarem em nossos costumes, 5,10 dcviúa prútec
Ç?O a interesses que não sabem, não podem defender-so por 
SI 1\1CSmOS, 

~Ias, sendo preciso não levar-se mais longe o risco de ter
ceiros que contratem com as pessoas cujos bens estão assi:n 
gravados, e filIo São poucos; e devendo Jlor outro lado habl
litaros casados Ilam se servirem do cre ito, e igualmente os 
tutores e curadores,e outros semelhantes que nestesencargG& 

rrc,no serviços, facilita-50-lhes a elles os meios de especia
isacão e inscripcão no seu proprio interesse, e no interesse 

gerál commette·Sc a inscripção a diversos lunccionarios pu
Llícos. Não ua, pois, contradicção nas medidas; antes alias 
comuinllo para tirar as hypothecas legues, tncitas, ou occul
tas como tamuem se denominão, alguns perigos, e para con· 
servar eslas uypothccas de que não é possível preselOdir. 

Outro SI', silnador pela Bahia já havia dito, e ° acomea
oba aquelle a quem tenbQ a honra de responder, que a 1Il

scripção ti defectiva, não ê bastante para assegurar que o 
immovel, de que se trata, es!cja livre, desembaraçado de 
encargos, e pertenca ao que o Inscreveu como seu. 

Senhores, assim é, e não cra possivel fater-se de outro 
modo. A certeza até do dominio por vias da inscripcão, só 
a AUemanha a lem, e nem a Franca o lentou, não obstanta 
que a sua propriedade immovel. esteja em melhores com[i
cões de que a nossa, como um pmz de menos vasta extensão, 
ruais povoado, mais explorado e conhecido do que o vastis
simo Imperio do Brasil. 

So fosse indispensavel á execução do systcma a completa 
certeza ate do dominio, a lei hypothecaria não seria. refor
mada neste sentido ainda até o fim do seculo ; a agricul
lura ficaria privada do auxilio do credito territol'Íal, que 
não tem JlOdido manter-se por aSllocia9ão, não obstanlc te
rem-se creado alguns bancos para ellte /lm, So não é com
pleto o serviço que o projecto ,póde prestar, será eomtudo 
algum, e pôde se cstJerar que Importante; e devemos ap-
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!l~llssa-Io POl1luO a opinião o pede, o cuua anno IlQderá ir I a! ou Iras, nem auloci~al' o çreuol' pam, rxigir o tO<ÍnI (/Q pa.. 
3endo melhorado. gamcnlo. 

Alguma cousa pódo deixar-se aos cuidados e pesquizas () SR. Souz.\ RAMOS;- ala~ eu não me OpPU! li ementltl. 
das associacões ou mdividuos que emprestem sobre hypotbeca ., ' . 
de bens immoveis e de seus acessorios. ElIes, (lUO hoje OS" SOU!'.I FII.\NCO:- Esta não c a mlt!ha r,eeposta, 
mesmo no cahos da actuallegislacfiv têm ~Iguns lios Jlara aproveito somente a sua: nesto ChSO tambelll ~ do mt~ressíÍ" 
guiar-se no lnbyrintho das byp,0.tbc·cas e pril'í1egiíls occullos, Ih cl',edor ~a. falta, do um p,\game,n:o, ~or mou~o occaslonal, 
!leão com a nova lei mais habilitados para terem segurança fOI tUlta, n,IO Ir de,de logo e)(ecutal o ,eu deveuor. 
no; seus empreslimos, O facto docasamcnioélJUblico, e como O SR. SOUZA RA!los:- O credol' ÚO boa fá, mas lumhum 
os contratos de dote só so admlllem por esc!,lptura pU]lltca, os !la [IUO não Silo. 
anterior ao casamento, o emprestador tera a C"autela de 
saber se houve contrato dotal, e quaes suas condições. O SR, SOUZA FRANCO :- Mas, se Il nobre .ollador julgava 
Assim, a circumstancia do casamento meno~ favoravcl para que podia. haver ali pengo" em as.im entregar-se o del'edor 
o credito do que a do cellbato, 11 da tutona, d!1 adnllnts- ao credOI', com igual razão deve julgaI' quo o b,l neste caso, 
trucão de ])ens de mão morta, de emprego publico respon- em IluC por um facto fortuito ia obrigar-~o immediatamelltlJ 
savôl por dinbeims do thesouro, sUo fado~ patentos, cuja u devedor a pagar a divida bypothecaria, quand'o aliás ell8 
respoll abilidade pódc ser conbecida, e que a eSjlccialisação se prestava a reforçar a hypotheca. 
symplifica. Mas, desde quo o nobre senador dii!sc que vota pela dis-

Exigir 11. rcspei\o do desembaraço ~a PTopricdade mais ~er- posiÇiio emendada, cu n,10 posso cOilrinuar a discussão. , 
te~a do flue o IH'oJccto consigna sena dllficultal' por mUitos (Lendo.) " § 9.0 Quando o llagamento, a que está sujeita a. 
aDnos mesmo os empl'cstimos por associaçilo para os predios bypothcCll, for ajustado por prestações e o devedor deixar do 
urbanos, e adiar, lido se póde prever até quando, esta me- satisfazer alguma dcllas, reputiio se todas vencidas. " 
dida,a qual póde ajudar ml0 pouco 05 agriculturas que tenht10 O nobre senador, oppondo se a esto paragl'apuo, dissc : 
para orrerecer a garantia sómenle de sua propriedade !'Ura!. ," Ha possibilidade de violencia contra o dono do imlllovol 

Vejamos as duvidas do nobre senador sobre a emenda ao : nesta disposíç<10 ; » e aCI'escentou. «e olla não tem razfto 
§ 3° do ar!. 4° do projecto; diz oBa: (lendo) " No caso de de ser, por~ue, se o motivo de credito era a propriedade, 
que o immovel ou imllloveis bypothecados perecão ou so!Irilo desde flue alia 1;ontiuúa intacta, dove continuai' o credito 
deterioração (Iue os terne illsuI1icientes para·scgur.ilnç,l da int,lcto, como estava antes. " 
divida, pÓfle o credor demandar logo a mesma dIVIda ou l'rÍmeiramente, já um nobre senador,so referÍu a que entre, 
exigir reforco da bvpotbeca. " Pareceu-me que o nobre se- nós a maior parte tios contratos são feitos neste sentido i Q 

nadol' admiÍle a cxecuc<1o illllllediata. excluido o reforco da então li di:5]losicão combina com os raelos, e será elecutada 
hypolheca quando o cr6(lol' a e110 se opponha. " sem queixa. A -minha rssposta 6, porém, outra. O elll~re8-

O Sn, SOUZA R.\:.IOS :Eu disse que votaria pelo artigo, ti mo bypotb(){:ario com pagamentos por pre,ta~õos ellU1Valij 
ainda sem a emenda i é a legislaçãO dos outros paitcs. a, uma bypotbeca de dilferelltes prazos; desde que no 

, primeiro arlllO deixou-se de pajlar a presta~ão, como que 
O SR. Souu FRANCO: - Logo, acha que não ba I)ravume ficou anllulIada a parto da lIypotbeca correspondente á 

em deixai' nas mãos do credor o direito do, detenorado o divida do anno que deixou de ser paga. 
immovel hypotbecario por qualquer circumstancia, dar 1101' O nobre senador negara. ao credor bypotllecario o direiLo, 
findo o prazo da divida e executar o devedor, de ir haver o pagamento da prestação com IluO se me ral-

o. SIL SOÚZA RAMOS: Ha uma razi'io para isso, tou? Não lhe pôde ne;;al'. Donde o haverá? o quo fará. 
elle 7 Executa a Ilroprieuade, vellde a, e vendido o Hnmovcl, O SR. Souz.\ FRANCO: Eu não acho razão. d base da bypotbeca, finda o contrato e toda. u ivida torna 

O Sn, SOUZA RAMOS: 
paizes. 

R' a legislaçãQ de todos os outros 

O SR. SO<1Z,\ FRANCO' - A l"egislacão de todos os outros 
paizes não é entendida como o nobre 'senador &UppIJC, 

O Sn, SOUZA RAMOS: - E'. 
O SR. SOUZA F8!NCO: - No cou'go francez, o are 2,131, 

qu;e traz a doutrina a qual por minba iniciativa foi s~bsti
tUlda, como acima se lê: é explicado pelo art. 1.188, e de 
u~ modo ([ue'eu en,tendo rOI'çarlo: diz-se que, não oostante 
delxar·se a alternaLlv.a d" execução ou reforco da bypolheca 
ao credo I', elle é .0b!,l~adQ a ac~itar do devedor o reforço da 
h.ypotbeca pelo pnllclpl0 do art, 1, lM8-que o prazu é em favor 
do deveuOI', e não póde dar-se por findo a arbítrio do credor. 

Entre nós regula o mesmo principio, que o prazo é eru 
favor do devedor; porém. se a nova lei dissesse como. vinha 
n~ ,projectQ, '~ lJue pôde o credor demandar logo a mesma 
dlVl~a, o.u eXIgir rerorço da hypotb<lea", a intelligencia 
obvla sena que o credor tem a escolba e que o prazo ficará 
fintlo,~e elle,em logar de aceitar- o re[o;co da hypotheca não 
o qu,ízer. A condi~ão do devedor licariâ Ilrupeorada co~tra a 
sua IIltenção rnamfestada no eontmto, e isto quando entre 
nós s~o llenvels os accessonos escravos e a hypotbeca pó.lo 
deteriorar-se muito em. diversos casos, 'eorno de peste, de 
cho!era-morbus, etc., sem culpa do devedor. 
. O SR. SOUZA RAMOS: - Está no interesse do credor prere

rir o reforço da h~potheca 
O Sa. Souu FRANCO:- A observacão do honrado sena

dorresponde ás outras observa~ões, que elle fez quanto ... 
O Sn. SOUZA RAMOS Não responde, não. 
O Sn: S?UZA FRANCO :-... à sua opinião que, vencida 

Um.l j1"'mclra prestl\~ão, não Jis;'e dar-se !l0l' vencida toi/as 

so exigíveL Consentir, admittir que, ainda. não paga li pres
tag,io, vão se espaçando os prazos e vigorando a bypotheca, 
seria converto-Ia por ultimo em hypothecas sem prestações. 
lIa de pois, ütlmittir-se que s~ pódll exíg,ir desdu 10"0 o Pl1-
gamento da prestaçãO, e, ~xlgl!ldo-o, vai â pra~a o bem lrn
moveI bvpotllecado, e vendldo,desapparecerá a baso da bypo
tbeta, com o que lieão praticamente vencidos todo. o:; 
prazos. 

E agora note o senado, não é tão completamente, como 
o nobre senador díz, que na propriedade de raiz ha só o cre
dito reaL A propriedade de raiz é um instrumento nas ruãos 
de um indivíduo Ilue a faz vaiei' tanto mais quanto uiuis in
dustrioso e illustnldo for, mai., conhecedor da ;sua profissi1l>, 
mais activo e desembaracado em seus trabalhos. O credito. 
pessoal do propríetllrio iiifluo,pois,nu confiau[la sobre Q. valo'r 
do immovel. (Apoiados). 

O credito pessoal até certo ponto depende tamhem do real~ 
porque, embora o credito pessoal tenha muita for., sempre 
se lbe recollhece mais alpuma, se ao lado ba alguillu proprio
dade, lJa alguns meios. ASsim, a propnedade, QU algulls meios 
dão força. ao credito que aliás mereça o individu-aro por sua:! 
qualidades pessoacs. 

Ora, um homem que não paga no primeiro anno as SIL'\S 
pres~ações não dá á propriedade real a rorça cQoperadora do 
credito pessoal. ' 

O Sn. Souu. RAMOS Pó de ser por causas independontes 
da sua vontade. 

o SR. SOUZA. FRANCO :-Então vem ao caso o seu propl'io 
argumento: nenhum credor irá executar desde 10'-0 por falta 
do pagamento da pl'imeira presta~ão senão á(IUe~le devedor 
em que eUe não tell ba cOlllianca. 

E. demais, o nobre senador ô disse, e é facto, Ilue este pny· 
j\lCto reõente-se Ulll pilueú da necessidade d;i' formar as b\S\l 



s&s~Ao EM 8 UE JUUW lf{\ 18.l 

i"I'~'O iIT'~:Íla ~vs om;H'e.thníl':l Jlor associuçues hypolheca- relativos a bypolhecas du bens de raiz. V, Ex. tenlia " 
)1~IS. 1~~11l<L1JO que ftls?e que. as prestações dUO Ilagas não bOIl~_adc UCma!IUar-roe daJ' o vulume de 18:50, (E' satisfeito). 
<1,,0. lÍlI'<110 a execução lInmcdwta, como ~e sustenhlriiio as Nao ha duvl<la Ilue, sendo OOjcClo do commorcio sómenlo 
,o;;wdades que lêm todos os annos de receber uUlluidades os bens moveis, ou n,Hlrcallcia, c tendo-se fixado o l,rincillio 
],uru r~gar os juros de suas letras e amortizar as quo forem q,ue .as bypolh,cca$. somenfe podem ser de bens de l"!liz (l 

tlorte:IHlüs? CIVetS, so a leu CH'Jl as pode regular; portanto as solemni-
- O SR. SOUZA RA)lOS; - Faca. se uma dísposicão especial dades da ilypotilcca regulão-se pelds Ims civis, e o codigo do 

para e;,tas .ociedades,· • commercio nada tem que haver com ellas o que fica claro 
O 88. SOUZA FRANCO; Rem; ouvi esla observacão do ' ~~m as d}sposiço,e: ~o art. 1° e 2°, sem ~ecessidade do pe-

nobre .cnador, O nobre sanadar al'gumenlou. como sempre, IllOd~, CUJ}l •• upp~e,s"o proponho"" .' _ 
apl'csenlUlHlo razões que dCllloostrão muito' talento e que d DlUs,.~lzendo~,e"amda que 6c,1O revobadas as ~ISposlcoes 
esludou muito a queslão. o COdloO, lelatH~ls a h}polbecas de bens de raIZ, ba de 

, ' : . e~tendcr-se q~e fica0 comprebendldas na del'ogação as dispo-
O SR. SOUZA RAMO, ,-!lu,to obngauo, slções do codl"o do commCI'CIO sobl'e os elIeJto. das bypo~ 
O Sil. SOUZA PilA ""CO : _ ~las, senbores, nós não podemos ti!,ecas nas, falloncias, c alteradas as ~rcfcrellcias dos arts, 

]'l)lhg,r esIa lei hypolilecaria de sorte que os emprestimos 8.'t e scgullltes. O nobre. relator assim o entende, e que as 
.ltrvothccarios a longo prazo sejão sÓmen.le especiaes para ~IS~OSIÇÕIlS da lI.o~a lei sub.tJluem as do codigo e as de-
as sociedades. ou comllanbias i e principalmente aquelles que logao, , " 
'l~er~m as clrCUIllSCl"ll'ções, .qu.e querem os privilegios, se ~evada a nova adout~lIIa a este ponto, e ~sslm e~tenrl!do o 
/lUO crearclll eslil contorrW1C!U dos emprestimos individnaes penodo do aI!, 2 , fica0 desde logo em dUVIda as dlspos,cões 
clltJczar~õ os (,llll<ldol'oS de, empl'cstil11o á exigencia da:;.co~~ ~os arts. 8?Z e8ííll d,u ~odi~o commercial, que não. sujei tão. 
punbras ,onde as hl,uvcr, uelxanuo sem recursos as prOVJnCIUS a concorda,a o~ creuoles uyeolbe~arIos! e os mhlbem de 
I) JOi;ahuades que lhes ficarem distantes. lomar palIe em sua dehberaçao, Sao artlgos derogados por 

Temo:>, pois. em yj,:a que estes emprestilll05 a loo~o vc!,sarem sO~l'e brrotbec~s, p~lo menos sobre as de bens de 
prazo IJOs.fío tambe.m ser feitos por indi~íuuos por sociedad~s rmz,. e a IC!;lslugao de faller"cIlls torna-se manca neste ponto. 
em nome colleclivo, em cOlllmandita: eis alli !nais uma razão ,Ainda mUls; tuda a claSSificação das prefercncias fica inu
da disllO.idlo que a exi"e geral e não sómellte limitada ás tlhsuda qU1ludo se lrate de hypotheca de bens de raiz que 
(;ompallhia·s, ou banco" 'llVJlotlle~arios. . são as que "ão subsis~ir com a !lova lei, Se o period~ que 

Creio que a estas se lhili I;",rão as objeccões do nobre se- revoga touas a" dlSllo~l~ões do Código do commel'cio revoga 
nndo!' pehl pl'o~incia de Minas.Geraes i 'pelo menos as que ~a~Jjem~ 00122 e',I!.IJllllã,? do !'r. re~~lor das commissõ~s, os 
dle acompanhou da promes.ia de emendas são eshs duas a.rts, 8/i, 0/5, is!{i, 8/7! 8,8, e 019 do mesmo cQ(lIgo 11 
purque elle peue a sU1Jr(;:;sãO dos §§ 3" e 90 do art. '0. ' ordem das preferencl<ls fica Ulvil'tlua e sem motivo juslillcado 

O .codlgo deixa as lJ}'jJolhccas llUra o ultimo logar nas prefe, 
O Sn. So,uzÁ RAM.O; : - Tudo quanto diss~ suullleUi á illll~- renclas, antepõe as tacltas ou legaes ás convellcionaes e sobre 

ambas dá preferencia 'os dl','er-os cl'õdl'tOS dn dO'llll'lll'O e traç,u,o u.:lt; com missões. G '" v v privilegiados enumerados nos arts. 87t,8íli e 876 . e a nova 
O Sn. SOUZA FlI'\~co: Annunciando emendas, lei dá ás bYllolbecas conyencionaes pr'eferencia ~m muitos 
O SII. SauzA RA:IlOS: _ Não nnnunciei pedi ás commis- casos sobre as legaes e sobre os pri~i1egios, Assim o dispõe o 

sóus ouo upl'cscntasscm. ' , § 2° do ar!. tio, yue diz: "Continuão em vigor as prefe-
• I'end~s esl:!belec!das IJellll\'g~shlDITO actual quanto aos bens 

. O Sa. SOUZA Fi\A~CO: -l>orlallto, suppondo ter respondido moveiS, scmoyentes, YH7lluvets ,,!lo hyp()t~eçados, e quanto 
,,~obscrvaçõe,; du IlOVl'e sca"clor, eu não COlltínúo neste cam- ao preco dos ImUlOVClS Ilypothecados depJts de pagas as di-
IJo, por'luc tCilllo de responder a ontras anteriores". vidas hypolhecarias, " 

O Su, SOU;;! RAMOS; _ E fazer ta'ubem as suas objec~ões. .Sustentado o período do pl'Ojecto, cuja supressão prollonbo, 
Ú S S a IIllelhgellclR Ilue se lhe dal'á, e ao í\ 2" que -venbo de ler, 

. Jl: OUZ.!. FflANCO: - ... e Íllzer I\S minhas objecções, a será que as pre[erellcias no caso de fallenclils são reguladas 
Ijue lrOI agora. pela nom doull'ina i que a bypotheca inscripta prefere aos 

A !Irillleira objeccão é contra o primeiro periodo do art. '20, credilos de dominio, e aos outro. do art. 874 e seguintes, e 
(]U0 diz; (le,nrlu) " ?idl0 derogadas as disposiDões ,do codi;;,o esle até porque o ali, 5" diz que os privilegio referem,se aos 
dO commerclU relatl\'<ls a ilypothecas de bens oe raIZ, " CreIO moveis <J aosimmoveis não hypolhecados,A's disposicões espe
'lue esta disposição li pelo menos inulil como repeticão, e ciaes ôu codigo sobre preferellcias no caso de fallencias 
q~e, além de inulil Corno rcpeti!)ào

1 
terá. elIeítos inconve- substitue-se as disposicões gerae. da lei das hvpotllecas, o 

lI1<.'lItoS, que me parece inconvêniente, porque as fallcncias exigem 
O arL. 1° diz: (lendo) " Não lIa outras lJypothecas senão disposições especiaes, Supprimido o artigo, ficaria entelldiuo, 

l!~ucll"s que o5ta lei e.labelece. » Logo, estão de rogadas as pelo contrario, que, regulauas as hYp'0thecas pela lei civil, 
dl:;!lOSlçÔes do co:hgo do commel'cio a reSlleito de hypolhecas soll're~ excepções no caso de f~llenclas quanto a terem pre
Ijuaesquel' .que ellas sejão, e prillcipahneute de bens de raiz. CerencJa sohre alias os lH'evlleglOs dos arts, 874 e 875 . 
. B}as pod:a-se entender, /lOdia-se dizer; " Isto é uma dispo- Outra emenda proponho ao 3° período do § 10 do ar!. 2°. 

el~,LO somellLc para o CIVC »; ~egue-se, -porém,o art. 20, que e 1a periodo do § iO do mesmo artigo. O!\ 1° diz; (lendo) 
thz: (tcndo) "A \Jypotheca é regulada sómente pela lei civil, ({ Só podem ser objecto de bypotlIeca os immoveis.-O. 
amua que alguns ou todos os credores sejão commerciantesi" accessorios dos illl)lloveis com os ln~smos immoveis.-Os es
lo,,?, tíJl'Hü-Se expresso e dal'o que fioüo derogadas as dis craves e anímaes pertencenles ás propriedades agrícolas, 
])(JSIÇÕCS do codlpo do commercio relativas ás bypotllecas de que forem especificados no contrato, sendo com as mesmas 
bens d~ raiZ, _e I~Ull! a d,spoSI~ão ~e que peço a sU)lpressão, proJlriedades,)! 
. A dlspo>lçao e ilHlib mconveOlente, e peço hcenca ao O § 2° diz: :IClldo) "S;10 accessol'ios dos ímmoveis para o 
lllu,lre relatur da COllllllissãO Rara demonstra-lo, ({ Ficão fim do paragrapha antecedente (lstO 6, para serem bypotlle
darogada~ as di,posições do couigo do commercio relativas cados com elles) Os instrumentos de agricultura e os uten
as hJ"[lothecas de bens de raiz. » Logo, póde se querer enten- cílios de fabricas rurnes r,dllercl,(es ao solo, J, 

der 'I UO 11110 fieiru !Ierogadus ai' hypothecas !Obl'e bens mo- A minua primeira questão é de ordem e collocacão : Se OI> 
'lei. i porque, se uma di"'po&i~'iiO especial é precisa púra escravos e allimaes lJodem fazer parte das hypolheeãs sómente 
tler"gur as lJypolhecas de bens de raiz do cotligo do com- como accessorÍos dos i'umoveis, e não de per si só, o logar 
qnerclO, nao havendo dis{losi,ilO especial IJue revo"ue ,lS desta disposicão é no g '2°, oude se trata de. access.orios para 
hYlj()thecns de bens movei:;, !lue o cudigo autorisa, !~óde se o fim de entrarem oa uypotheca com o.s ímmoveis, 
clitellttcr que ainda .se admittem as hypotlJecas de bens moveis Neste § 1a a descl'ipcão dos acceSSOflOS fi.G.1 deslocada, pOI'-
ou 'lue twta c coulgíJ do commcrcio. que nelle se lrata dos imnoo\'cis e do domínio sobre alies, 

~l!ls v,,,,o, a wr tie ainda n1!o tem outros inconvenientes Ilue póde ser dilccto ou iólllente ulll, a {lue tambem se Cl\U-

J 
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fei'~ () Jil'cit,) de o hYl)~I!:ecllr, E. pois, tralallilo-llc de aC~Qi- não as mesma'" í,'UI';CilS e"tabelcciJaô nas cipad,'s ou !lI}. 
sOrÍu:! que podem ;;cr hIPoLhecados, o h)gar dll doutrina do vo,,,los? 
:lo perioJo uo "lo parilgl·"pho é no '!lo panq;rapho, p(ll'iollo 1.0 ~Juito I'elo contrnrio. senhores, flS grandes fabricas crciio 

Vamos agora. A 'fUL'otão de doutl'Íail. u~ immoveis têm em roda d~ "j povoucõe5; lá está Lowcl nos Estados-Unidos 
acccssorius pOI' natllrcza eomo as florestas, arvoredos, eh~, r tl)rllil.:la uma grande ÍJOVoaç;1t!- Uma fabrica seria favorecida 
e accussorios por dcstiaa~ão, como em um cst'lbelccimento 'luando no comeeu não Ilroduzlsso gmndes vantagens, e desf,,
,,~ricola ou fabril 5,10 as 5U"S machlllas, utellsilios e <lni- vorecirla qunnrlo' pilssnsse a crear um grande povoado, a dar 
nHlCS de serviço) pois flue) sc;;undo a nO:3sa Icgi3l i\Çil0 1 aLé os grandes intel'csses e a trrtzur no estado muitas vantagens. 
Ci\rrOS e ]Joi, de um engenho c:o a,suCDI' se cOllsiuel'ilo <lcees- E' mister ter em vi,ta flue os habitantes dos povoados pre
sodos ,lo engenho, O,; c"cray'}s lambem [IOC' esta lei vi,o ser ci~ão trabalho, e, como 11 a"ricuttura não se nccommoda nos 
conúlc:'adG3 taes para O c:rdto de darcm valo,' aos ilílln:Jveis povoauos, ,10 mcnos as fab'ricas passão abi esta,belecer-se 
e os turnarem aceitos cumo ;;arantia !le emprestilll1S, c'Jm vantagens para qu:) os babitantes das cidarles, dos 

Eotcs accessorios o silo da mesma sOI'te, ql1er (} eslabele- granJes povoados, e seus suburbios, teabilo em quo occu.
cimelllO s~i,1 ag1'icnla, quer seja fabril, c nenhuma raz:10 ba par-se, 
para que a machiuil ue vapor que move as lll'lclHlas ,Ie um A minba emenda para melborar a disposíciio é 11 seguinte·: 
cll~ellllO dc fabricar nSSUCllI' seja accessol'io do e"t~belcci- «O 3° pedado ;/0 ~ l' do ar!. 2· refundil-se no 1° ~eril]rlo 
Ulento, e n:lo o sej't da [aurica de tcCi<lllS a machína a vapor do § '2' do mesmo iu,tigo, e fiflue assim redigido: « § ~. o Silo, 
(lUC nlO'le OS teares; «ssilu, se os can'os e bois llue c!)ndu- ar,cessQrios dos inunoveis para o fim do pamgrapho ,Intece
Zém as C:lilnas uas parti,los ('IUO é como so cllamilo no :-Iorte dente: os esera vos, anima0:>, instrumentos e utensilios dos 
os di'icr50s Cilnilil\'iaes) pal'a :lerem espl'cmi.tas nas moendas estabelecimentos a;::ricolas e fabris, e li enes adhcrentes, » 
~,jo acees5oríos dos estabelecimentos agricolas, porque o Talvez se pense que a idéa tle tornar os escravos accessu
n;10 sOl',lo do:! cstduc!ccllncntos fabri, os Carl'05 e boi" 'lua I'i~s. tambem· dos e.tabcl~c~mento" Ca~ri, não diJve ser arl
conduzem o algodilo para aS machillils, $rja este coIbido nas mlWtla, porque .0 uma Idea '1ue sor!'1 a todos. a ~e 'lue os 
ten'as do estabelecimento, ou compmd,) de ontl'Os? escravos devem hlr para os estabeleCImentos du lavoUl'a '. e, 

Nesta parte da lei, em que se t!'ata de prillcipios ~eraes de f:lcto, c~ncor,lo em ,yue_ algl\m~ co usa se filga, no sentIdo 
n<lO é oceasi:lo d~ tI~;ti'guir o, accc>,ol'Íos, da agri~ullur~ . tI~ COllsc~Ulr que ellcs se]a~ prlllcI~almantc apphcadoô .aos 
do, de ,Ilutms IIldustrms; em oUtl'O, 10itar e que se poderão t"I,b."Jho, d" .1,lvoura. _Dh., s~~~ole~, as ~ab~ICas d~cmllle: 
razcr ciJstlllCÇilo para favoreccr a a.";l'Icultura COIU prefcrellcia la~,LO, por excm{JI?, a, cer~nllca., a, tle tla~,fOrmaç,IO, da. 
ás outra. i:Hlustl'ia,;, se esta fOI' a intcoc;10 do leaislarlor li lllitrlCll'US ,em ,moveiS, c I~Ultas outras espel'les de fabncas, 
melhor s~!'á deh:ar aos estatutos dos dlvol"os bt~ueos o n,lO precIs,~rao cutro, no. de eScraVJS actu~lmente?, Na 
jlrcferencia, e f,:zer mais favores à llg-ricultura do que tis g~'an,d~. prO_VH;GIi:dc i\1ma" l,lue tcm n~Ultaô fab,~lc~s de ferr?, 
rauI'leas, sob a lOSpCCC<1o do governo que tem de apl'l'ovar o. e~c:,I'o_. tem ",,10 consldelndos seu, ac~essollos, decLI~c-"e 
seus estatutos. - 'lua nao sao; alI! estarão todas essas falmcas dcsfll.vorecldas, 

DCI~ais, neste pOtlto n,is temos legi,;laçJo llntiga suure a 
matCl'la, A resOljl~,lú de (G de Cevel'ciro de (Sr.~ e li provi'lill 
de tl de janeiro de 1319 já tinh<1o detCl'lninado quacs silo o:; 
accessorios quer d,)s estabelecimentos agricolas, '1um' das 
fabricas; e ,\ provisão de 1819 dil muito e:qJl'essamcote, -
os ut~llsilios das fabricas, No parecer da con,'ulta do cOllselho 
de c>tado, que vem .iunto ao uriso n, H;l de 21 de dezcmhro 
Je 1856, se diz 'Iue silo tanto acccssol'ios das fabricas <I"ri
c"las como das outras fab:icas em geral os instl'Umenti)"~'os 
lihH1~ilios j c até. iH:'S ::aDcnl0s que se ua\'àu C se ull0 ainda 
como accessJ)rios dos engenhos, [101' exeiOpll), e atti nesta 
expl'e3são-adlterentes ao solo- os carros c os anilll3cs de 
seu serviço. E não sÓlllcnte da lavoura, poróm ta Olhem das 
fal,,'ir:as ccmmÍCas, e das fahricas dc millel'a\~;10 ,Ie femi 
(IUando o malerínl Dtuto é COOtluxido em carros jiara 06 lo~a~ 
rcs e,Jl1 lJue se separa c funde o íl.!rro. ~;10 6, pni,:;~ novilla.Je 
CfHl~ldcr\\r ac~e:)so!'t(}S d03 estnbclecilllcatLl.5 rdbds as suas 
ma cid nus, instrumento" utensílios e animae:! de i!cI'vi~o. 

Senhores, vaUlOS a I'or \I,lI alcance nnis rlne l'o,lel'la tcr 
c"ta disposição, e Ifue vai al~m das illtellciles do legis
lnuof'. Se silo ílC-:CSSOf'Íos Oil.s fabricas j'Ufa8;; "a~ madlíl1í1s e 
ntcnsil,i?s, os animaes e escravos das fau.ricas agricolas, con 
titluarao estas SUje] tas ao pagamento da SIZil de torlos esses 
obJec!o:,; c, se ",io silo acce.sorins das fabricas ilHlu:;tl'Íaes 
estlS terão o privilegio de sal1il'cm datei commum ficnnd~ 
assim alh,:aua a Ic"i,!asão que boje manda pagar da 
me,ma maneira a SI." na ,'otlda desses aCCOSSOIlOS. Por
tanto decretemos o 'lue são accessorios sem aUencão :tos 
cstilbc!ecimcnto:! agl'ico!;ls ou estilbelecimento, fabris; e 
roservemos os favorcs ã agricultura para il 2" parte da lei, 
c !Iara as regras de fOl'!ll,ll:<lO do. nOV"$ estabelecimentos 
hypothecarios. • 

Eu acho m,cs!:lO na maneira, de diz~r Jo Jl~r:l~rapho algu
ma. cou,a digna de rPllaro. [LeMlil.) "OS tnstrumentos do 
a~r,cultul'1l c os ut,'nsilios das fubricas I'Ul'aes adhel'entas ao' 
su!o. » lluracs a(Iui adiante não quel'eni dizer o mesmo que 
Ile agricultura '/ Sé fnuricas l'urae, são U3 de agricultura, ha 
rcdundanwl no mo do termo-ruracs-; bastava dizer-in, 
~tI'UU1ClltOS c IIten;ilios de agricultura adberentes ao Eolo 
Se ruracs lJu~r dizer" p~('ém,-estabelecidas no campo-, ~ual 
a l'ilzITo. polthca, .lUl'ldlCa, ou qualqllcr ouLm, que póde tornar 
la1'0l'ecluas as fabricas de tecÍl!os estabelecidas no campo c 

• 

som poderem cOlltmuar ou gozar dos favores do credIto real, 
quan,lo a fabricacIl0 do ferro deve ser faVorecida geral
Im~nte em todas ai provincias. e especialmente nas centraes. 

Temos, portanto, (IUC nüo Im r,ttãO uenhuma, nem politica, 
nem jul'idica, para considerar mio accessorios os escravos 
dos estabelecimentos labris desde que eontinuem a ser acces
sorios dus agrícola's, 

Ua ajll'la outra nl7.iio, c é que, se sómenlo considerarmo. 
os estabclccimon!os propriamente a~ricolas como susceptíveis 
de IN acccssorios. havemos de ser ICl'ados a aumitlir que os 
('o;;onho; de fabricar assucnr e outros que t<ies não são a~ri
colus, porém commcrciaes. Assim os consillera a legislacilo 

. francc2a, tlue vai sendo nosso guia ne,tas questões, e Goget 
6,:. l\Ieqjer, Díccíonario Commercial. Actos de commcrcio, 
li, 106, cita julgado que são emprczns commet'ciaes as fa
bricas de ferro que têm fogilps e rurjas, e ate os engenhos de 
fabricaçãO de assuour de h"t teraoa, mesmo sendo olla colhida 
em suas terras, 

Eu concluo, portanto, qU() IÍ preciso coni;iderar accessoriO'J' 
dos ei'tabelecimentos agricolas e fabris os seus escravos, 
aníma6il, machinas e utensilios, sem rlistinccão se sfio em
prezas civeis, ou commcrciaes, devcndo as associações pl'C
ferirem nos emprcstimos os que mais garantias o[ereccrem, 
contanto Ilue os favores scjão distl'illUidos de sOl'te a mun 
torem os de agriçultura em eOlldi~õcs de igualdade com os 
outros. 

Hoje que se traLa da ereaçiio de estabelecimentos que 
emprestem capitaes soil a gumntia. de by~othecas, e de re
habilitar estes elOprestimos, fal'à dcsservlCo ao paiz aqueilo 
lJuo sustentaI' qne a hYjlotllec, desacredita o commerciante 
flue a contrata sobre algum de seus immoycio. 1IIIlito pelo 
contrario, ella o acreditará, como ao lavrador, se o pl'oducto 
úo emprcstil\lU Cor hem eUlpregi\do no desenvolv.imento ua 
propria industria, Tambem é inaxacto que o immovel nãa 
seja a base da fahrica de tecidos, por cxempl'l, para poder 
ser uY!Jothecada com os seus acces,orios ~no se dá com os 
estabe ecilllCntos ou fabricas agricolas, Podem os accessorios 
ter mais v,alor que o immov('l, e isso se dá tambem nos esta
hclocimenios agl'Ícolas; e a circumstancia de não ser a fa· 
brica pertencente ao senhO!' do lIredío pÓlio taulbem dar-se 

.nos estabeleti(l}(intos agríwlas, e nilo deva sen'ír esta exccp
Ção de argumento P:l1'I1 n~;1l'~ a;ó estabelecimento fabril a 
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capllCidilde bypúlbecarin que .e admiLlo quo lcnba o agri-
cola. . 

Eu passarei agora li qursLi10 ccollolllica c áquella p.1ltc 
do projecto que tem por fim facilitar entre IIÓS a crCilc;10 de 
associnçõcs bypothecarias. 

Senbores, 0;10 tcriamos fcito Illuito se, :IITastandn 05 em
baraços nos emprestimos sobre bens bvpolhecarios, n50 
procura!'semos animlil' o estabelecimento do associações que 
rcunão os rupitaes sullici('nlr.s para os forneecl' li ngri-cllltura 
e industl'ias, sob a ~ar~o!ia da hypotheca de scus imovei; 
e accessorios; a lei seria iocomplet,\, diga-se o qu'C qui1:Cr. 

Quem entendes,e que nos deVllllllos limitar 1\ refonnal' li 
lcgislacão bypolhocaria, sem CI car de alguma maneira illccn" 
tivo aó estabelecimento ue 1\s50ciac,ies qne cm(ll'c:\tem rU1Hlos· 
:;ob garantia de bYflolhecu, desejaria muito pouco na actulll
dade, deixaria por lazer uma parte mUlto ilhportantcida 
obra. Embora. não li f[lçamos, perfeita, (!evcmos comcçlll',a 
tambem neste ponto, As comn\lssõeS reUlllllas, aprcscntulldo 
,losdc logo bases para a crcacãll tle socicdlldes quc vcnh;1o 
"pplicur-so principalmcnte li -Blnpregtimos hypothecarios, 
consultà!'ão as necessidades do [Jaiz, e a medida ó tanto mais 
necessun1\ entre nós quanto 11 crea cão de associilcõos eS!.;'l 
peada pelas leis ultimas, l,ela lei (i pl'ovidcncias <Ío 1860 ; 
nós pl'eoisamos afras!"r os embarncos á crcncão de associa
!:óes, e, além do ,dTastnmcnto ac embaraçõ" preci,anHl5 
tambel~ olIercccr-llles alguns favores tanto quanto s,10 
pOSSIVCIS 

A proposito de favores, pcrm'lta o senado que eu faca 
lima obsel'vaçno, Não pro>tilo serviço ilquelles que, tratando 
fiesta questão, poem em perspcctim grandes favores possiveis 
de laze!' pelos cofres publicos em beneficio da nl(rkultur<I; 
estes é quo creão esperança:; exageradas. A in'!nslria agr'icola 
Ilrimeil'amente nao poderia contar com o sacrificio de torlas 
as outras industl'Ías. nrlO deverÍ;\ cOlltar até o pon to que 
alguem tem querido fazer crêr. O (lUO quer dizer favores 
concedidos a uma illllustria com sacrilicio dos cofres publico; 'I 
Quer dizer onus para todas as outras industria,. Se o estarlo 
dispuzer de um, dous ou tres mil COlltos em favor e,pccial
menle da a.gricultul·", eSSC5 um, UOUS ou tl'CS mil contos serão 
exi/:idos das outras industrins, porque o IhcsOUl'O não tem 
meios de sobra, e, se o prollucto dos imjlostos fo&:>o superior 
ás dcspezas, deveria alhviar-se os contrihuintes, 

Não se conclua daqui que não ndmitto f"VOI'CS especiaes á 
agricultura como base principal das riquezas do estado, 
como aquella in!lustl'Ía que, tirando da tona os pl''',luclos, 
os vem oITerecer para o trabalho de todas ,as outras. Mas 
tambem a miueraciio exlrnuu o [erro das entranhas da 
terra; lambem as índuslrias seramicils tirflo da terra o barro; 
tambem as industl';as que 50 exercem sobre as madeiras vão 
apl'oVt'ita-las das florestas que a natureza produz; todas estas 
concorrem para a creação de mat~rias primas, que outros 
lIproveit;lo, modificão, ou trallsfol'm;lo. 

Fawlldo Mta observaeào unictimente contra cspel'flllcas 
clageradas que se podem" crcar. vou dizer até que ponto -eu 
entendo que a agricultul'a deve ser favorecida, olla o deve 
ser primeiramente affastando-se os embaracos, e em segundo 
logar procurando animar a activirlade illlnvidual, dando-se 
meios de credito de que ena se possa servir, proporcionando 
favores deste genero, que não silo em detrimento das outras 
classes. 

Qual\do, por exemplo, um nobre senador se lembrou aqui 
de dizer-« Poder-se-hia conceder Ille moratoria, admittir as 
concordatas, e até li (alienei;). ", ell reconheci que esta 
proposição nilo era senão o eITeito do zêlo do nobre seuador, 
da vontade que elle tem de ver animada fi agricultura, uma 
das principaes fonles da riqueza do paiz. !\Ias. senhores, 
dar-lhe concoruatas, dar-lbe Illoralorius, facultar-lhe até C111-
leneias I 

Esta quosttio de fa!lencia para a agricultura não é 
nova. Na Inglaterra já foi JiscutiJa se a inrlusl.ria agricola não 
('stil na mesma posição da conllnercial para tel' fal!encía, e 
os favores que neste caso tem o cOlllmercianto, quando o seu 
prejuizo venha de causa independente da sua YQulade. 

nlils, senhores, o flue ti uma moratoria? o que é uma 
cOllc.ol:data? oITerecer-se-hia à agricultura um favor que n[u 
serwna 50n[0 para dilllinuir-lh(j o credito, (Apoiados). E 

isto em oecnsi;10 em quo se procura firma-lo '1 IIC-se a~' 
agricultor o' direito de pedir morntoria ou concordata, de 
ahrir fallcncia, e os capitalistas que hoje lhe omprestão 
dinheiros c que lhe bao de elll[lrestal' com mais facilidade, e 
vantagens qUnllUO, passar a. lei em projcclo, fugirião dil 
[aze-Io. 

E o que Im na crcação ,Ie f'Sl.abelecim<'lltos bancarios hl'
pothecarios sno;l" meios de vantajosa moratoria olfereci( a 
aos lavl'llllores? Eu me explico. Um lavl'ador ónerado por 
di~ida3 de (Itla paga altos p~'emios, obtendo com a crcó\ciio 
desses estabelecimentos dinheiro a Ilremio mais baixo, com, 
pa{;umentu do capital por prestacões até o prazo do 3() an
nos, que é ° nosso maximo, consogtte UnH\ venladcira mo
l:atol'ia mais favorave! do que qualquer outra, porque com 
esse dinheiro paga nnõ credores, e libcrta-se da hypotbec .• 
gTavosa que hoje pesa sobl'e seus- bens, Esta é a vcrúar!eira 
nwratoria de que il agricull1Jru precisa-, _Illoratoria (lue lhe 
augmentll em vez de diminuir o credito, de que as oulras 
nlOralorias a Ilrivari.1o sem dnvida, 

Eu adlwri, Gomo membro das commissOes, ás disposições 
deste art. 'Ia; não v~jo por ora objecções que me fação de
mover do [lI'OpOSlto em. flue estou de os cOllslflerar como bases 
pam o progressivo melhonllnento da agricultura. Entretanto. 
vou di!cr as duvidas que tenho a re,peito de alguns dos pa
nll(l'aphos. 

Diz o § 5": (lend,)) "OS emprestimos hypothecarios não· 
podcm ex.ceder li metade do, valor dos immoveis ruraes e tros, 
(luartos dos immoveis urbanos. " Entendo que nenhuma ra
zão juridica, nenuum motivo ecollomico ha para concede!' 
aos predios urbanos quota m;lior cOl'1'cspondonte ao valor 
que lhe é dado rio que aos agricolas. Fui do odinião contra
ria na commissão, onde a minha idóa não foi aceita. 

O Sn, PAuA:mos:-E' a val'iabilidadQ ,lo valor, 
O Sn. SOUZA FUANco, - Tratarei disso, Temos em vista fa

vorecei' a agl'Ícultura quanto nos for possivel; c todos reco" 
nhecemos (Iue quanto se tem fcito noi! uUimos annos para 
estender os empl'cstimos hY[lothecarios á agl'icullura não 
produziu resultados. Cont,'ibui pam fi crea~ão do banco· 
Agrícola da cOrte, do llypethecilrlo da Bahia, e para que o' 
banco Hypol.hecario desta côrtc, modificando 05 seus estatu, 
los, empre5t:lSSe capilaes com garantia dos predios ruslicos ; 
e qual Coi o resultado? Estes estabelecimentos preferirão cm
prei'ur seus meios em cmprestimos aos predios urbanos, lia, 
portanto, punI o; predit.s urbanos tazÕe5 de prefel'encia pum 
serem attendidos I:OS emprostimos hypothecario$, sem neces
s\dade de (Iue lhes augmentemos os favores e ponuamos em 
melhores con!li~ões que os predios ruraes, 

I'oder-se-ba porventura ",ontestar quP IÍ maia um favor; 
um privilegio, um[l animacão, um incentivo a maiores em
prestimos determinar que sôb a garantia do predio urbano, 
avaliado em 30:000&, s~ emprestem 2'2:500,a, o que sob a dI)· 
pretlio ru.tico, avaliado tamhem em 30,OOO;/i- se empre51ent 
sómente até 15,000.;'I? E' um favor feito aos predios urba
nos, que elles não precisão, melhorando sua posição que jà 
é 8olft'i,el, com prejuizo da ngricullura, flue se acha em COIt
dicões menos favoraveís. 

1\las esta nãu é ti razão unica' uma úas garantias dbs em
pl'estimos hypothecarios a ~ongo prazo, e com amortização 
annual, é a renda: os pred lOS urbanos não dilO todos elles 
renda, e ados que a dão (\ de ordina.rio infel io!' fi uos estabele 
cimentos de agriculLum bem dirigidos. Pl'Ímeiramente muitos 
dos predios urbanos s1l0 em parte babitados pelos seus pro
prios donos; o pl'edio urbano llabitado por seu proprio dono, 
que não dá renda, que garantia presta ao pagamento das· 
prestac6es '1 O emprestimo hypotbecnl'Ío não tem sómenle por 
garantia o valor do predio, porém a renda necessaria pam 
pagamento das. annuldades, porque se tem em vista nunca 
excutir, nunca vender o immovel, se for possi vel, mas lazer 
pagar o emprestimo pelo seu rendimento annunl. Se parte da 
agricultura não dá sempre I'llnda sufficiente a do café c 
a do algodilo e outr'as, d,lo renda muito mais fayoravel do 
que a dos vradios urbano!; por conseguinte os estah~leci
mentos agrícolas têm mais motivos para so connar nelles , 
pi\ra mereCel'em pelo menos igualdade nl qulita do cmpresti
mo, quota da qual depende a da unnuid;ulc. 
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'05 pI'C,IiOS urbanoõ .;10 sujeitoõ á I:luior. dele«,iol'a~;iO, se
gunda razão. Bastava um Cacto; ahl esta I'ctropohs, ondo 
tlrna casa que .dul·a oito ou dez Ill1nos. d~ra mUito. ao passo 
'Iue um ei'tabelecimonto de lavoura, principalmente as terras, 
leIO valor pel·peluo. A casa cada anno estraga-,o ou desme
roce na archltetnr,1. nas accemllodaçõos, pelo invento de 
nOV05 arranjos de edificação. 

O SR. PARANIJOS : - ['ar isso lha 'tm Ilraw, 30~ annos o 
maximo. 

O Sn. SOUZA FRANCO: Os prcdios urbanos são suscep· 
tiveis tambem rle gran,le Dutuaç;io di! valores; ha tres 
annos Belém ,era uma Ilovoa9ão nascente. cuja IlroJlriedade 
promeltia grande valor; mas, seg-uindo a estrada Ile ferro em 
lo!!,u de uma direcç,lo outra, Belém decahiu. e seus predios 
Dcárão valendo muito pouco. Iguassú está desmerecendo; 
em Vas50uras, desde flue li estrada seguiu rumo alTastado, 
dizem·mo que a propl'ledada vai baixando de valor. Em uma 
palavra. a propriedade urbana e~t<i suje.ita á muito Illaior 
l1utuacão do valores do que os pre,llls rustlcos. 

Or.i, por esta raz50, e pela necessidade de favorecer um 
pouco mais a agricultura, eu me decido a apresentar a se
~uinte emenda: (lendo) «No § 5.· Supprimi'ío-se as pa
lav!'as e ali d~'l! immoveis urbanos n. ficando o paragrapho 
assim redigido:" § 5,' Os emp estimas hypothecarios não 
podem ex\õeder a metade do valor dos immovais, tanto ru
mes como urbanos. " 

'Poderia propur a elevacão do valor dos predios ruraes ao 
dos urbanos; mas entendo' que o melhor é po-los em igual 
condicão. Contribuiromos para que al!!,uma importante quota 
dos meios das sociedades hl'potllCcarias vá aos predios rus
ticos, quando hoje os emprestiroos hypotllec<1rios das as~o
ciacões são todos para os predios urbanos. 

'Outra emenda c a respeito da dispensa da sizo. (Lelldo.) 
" § 1'2. O capital destas sociedades, assim como as letras. 
hypotbecari;JS ou a sua tran5rcrencia, são isentos d~ 5ello 
proporcional. " Admiti0. (Continuando a ler.) "A arrema· 
tação ou adjudicaç.ão dos immoveis para pagamento da socie
dade são tambem Isentos de siza. >l lia duas hypotheses nes
ta parte da ernenda~a arrematacão o a adjudicação.-A arri!
matação em regra não é feita peló crador, e ru; associações 
rarissimas vezes hão de arrematar ellas wesmas os immoveis 
sobre que tiverem Ceito emprestimo; não podem bem admi
nistra los, não é de seu interesse ter propriedades; será ra
rissimo o caso em que a sociedade credora se lesolva a arre· 
ma\ar Q predio. A dispensa da siza neste caso é, portanto, 
sempre para os individuos, A adjudicacão é para os bancos, 
nem pó de ser de outra rórma; a adjudicrwio é para o credor, 

O que é a siza? E' um im~ostQ de pal·te do preço por que 
é vendido o objecto, o qual dnninue hoje de um sexto para o 
d0!l0 o valor do objecto, tirando da algibeira do ,andedO!' do 
ohJccto para o thesouro esta quota do preco da I'enda. A 
quem, portanto, se Caz o favor, dispensando -a siza, é ao ven
dedor da propriedade! E"ta é a consequellcla economica do 
facto; podem dar·se cil'cumsl.1ncias que a alterem. Olas esta 
á a regra. Âgora quacs silo as vistas da medida 1 Favorecer 
a lavou a, f"vorecer o lavrador, Eu quereria antes alljumas 
cOllce~sões quo favorecessem ao lavrador emquanto lavrador; 
a dispensa da siza, quo sómente tem logar quando o devedor ó 
executado, o que vem fazer é favorecer aqueHe que deixa de 
ser lavrador pelo facto da execucão que o priva do seu esta-
belecimento. • 

O Sa, SILVEln.\ D~ MOTTA: - Quem compl a alio torna-se 
lavrador? 

O SR. SOUl:A FUA:'\CO: - A dispensa da siza nã.o é em 
favor do quem compra, porém em regra de quem vende, Se
nbores, note·se ,1 mmha argumentacão, eu prefit'o que o (avor 
sej~ re~to ao lavrador, ao que se éonsc:va como tal, porque 
assim e que se (av~l'ecerá o desenvohimento dos trabalbos 
agricolas. 

UM Sn, SENADOR: Favorece llle o enterro. 

O Sn. SOUZA FRANCO: Póde ser caridade coadjuvar seu 
enterro, ~oré~ não. tratamos de caridade a quem morre, mas 
de s.?cco~ros a ~gl'lcullW'ft, para que viva e pro~pcl'e. 

(lme-a.-se dIVersos apartes.) 

E~ cntellCJi<l que, por ex.'mplo no ooso de adjudicacão a 
parto da siza que" sociedade tcth de pagar fosse dispolisada, 
e que este produeto entrasse para uma caixa de l'eSeI'Vil, 
tendo-se sempre em vista quo os fundos de reserva desses 
bancos tondão a augrncntar os dividendos, podondo dimi
nuir os juros e,igidos do dinhciro ; ficava assim a socícdade 
em condições de poder favorecer aos tomadores de emprcs
limos cm~uanto são agricultores (Jara emprega-lo; na pro(Jria 
agricultura; o nilíJ negarei que tambem tenbo em visl.as 
alliviar o tbesouro de sacrificios com que não póde. 

Senhores, as dcspezas publicas estilo 50 tornando t40 exa
geradas, que, se !formos dispondo assim dos dinhoiro pu
blicos cllas não so lloderã.o fazer; será preciso sravar ainda 
mais todas as outras industrias e trabalhos. Eu bem sei (IUO 
se m~ responder;!. « Diminuirào'6C as despezas, " Estou 
concorde, vamos diminui-las 'IUO eu continuarei a coadjuvar 
esse pl'oposíto, canvenci.uo como estou que o jtaiz não pôde 
com as despezas quc hOJe faz. 

A minha emenda é a seguinte, em falta de 1\101hOl', e nãc' 
prejudica a quaosq uer outros Ca vores que se poss;10 ir fa
zondo, porque, senhores, purto do principio quo 8:>ta0105 lan" 
çando as b~ses para o estabelecimento de sociedades llypo
tbocadas, no intuito principalmente da ravorocer a agricul
tura ; o senado para o anno o seguintes in! adaptando as me· 
didas que a pratica for mo.tralldo lIocosd<\rias, e concedendo 
novos favores, que Corem compativeis com as Corcas do lbe
souro pulllico. (l.,elldo a emenda.) " A 2' parté do § 11 
substitua-so pela seguinte: A adjudicação dos immo,eis 
para pagamento da sociedade é tambem isenta da metade da 
siza que lhe conlpila pagar, sendo o producto applicado ao 
fundo de reserva. » 

Trutarei agora de impugnar uma das emendas apresenta
das ultimamente, a da circumscripção, Eu, senhores, me 
opponllo a esta idéa, Primeiramente, qual é o alcan~e deste 
emenda? O governo fica autol'Ísw!o para fixar a circulU
scripcilo dos bancos, Se se dá plena e Inteira confianca ao go
vemô, eu concorro para ella ; e.tou nestas idéas: Entendi 
sempre que tudo 'juanto ó fhaçao por meio d~ leis de me
didas desta natureza não dá em resultado senão os embara
ços com que e"tamos lutando. O governo do paiz em certos 
casos é o mais apto para regular estes pontos; c, quando a 
lei quer, como quiE a lei do 1860, Ihar regras casuisticas, 
o resulwdo são graves cmbaracos. Mas, se ha plena con
fiança, para que a emend,a? !:lo o govern~ póde por si 
mesmo, como julgar convemcnto, marcar n clrcumscnpcão, 
se vós não a marcais, se nil0 decidis quantas circumscripêiles 
ou bancos hYllutllccarios llaveriÍ, c lJuacs os seus dostnúos, 
a me(l1d;\ não adianta nada. 

Enca.remo-la por outro lado; cu acho nella graves incon
venientes, que vou demoustrar. A circumscl'iplAlo Ó deixada 
ao governo, e o nobre senador pela Bahia disse": « E' preciso 
evitiu' as pecas inlerissilô. " O nobre senador se declarou 
muito cuntra â influencia de sociedades bancarias poderosas, 
que elle não quer que :continuem; outro nobro senador, porém, 
disse quo a círcumscriçfio era porque, precisando estas so
ciedades de grandes capit(l.()s, não podem ser muitas, e me
lhor seria que Cosse apenas uma; o nobre senador não o 
dis~e, mas é uma conselluencia que tiro, Iorque uma unica 
associação reunirá maIOres capitaes do que cada urna de 
i, 6 ou 8. 

Eu não aumitto que uma. gl'allde soeicdade, com avultados 
capitaes, seja, como parece entonrler o nobre sena,lor relatC>!' 
das commissões, llrcferivel a muitas, para fornecer capitaes á 
agricultura dIJ imperio tado: isto seria o mesmo que enten,lel' 
que uma unica caixa ou deposito com muita agu,l é melhor 
do que muitas, para fornecer agua a todas as casas dos bair-
ros e districtos da côrte do Rio. de Janeiro. . 

O Su. l'An,U'!Ilos:- As fontes não se prejudicJo mutua
mente. 

O SR, Soaz.\ Fn.o\.Nco: - Podem prejudicar-se: a agua qua 
se distrihue (lor muitas diminue a de cada Ullla; milS u.lú 
me limito a esta gompal'açM, meus fundamentos sã;:, outros, 
SuppOllha-se quo a l' sociedade 'lua se apresenta ao governo 
pede a circumôcril'ç1lo; o ",uo Im tie razer o govel'~o? Ha do 
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. marcar uma cifcul1lscl'Ípção Ir.ui~ lill./ltllla IhJ.tá deixai' l~ar . Eu acredito I)'uc. b um pon.1:Illlcnto nc,lil ídóil, o €s!~ 
para as outras? [ICIIeamcnto porha ser rovclaúo em uma 01·ini:l0 do nohm 

O Sn. SILVEIH D.~ lIIOT'rA;- N<1o se segue. . senador pela Dalila, que talvez seja compartilharia por 'lual 
O Sn. SOUZA 11r.A~GO >-Lo,,<>o, marca.loe uma gr'allde cl'r- . r!,lcr.ou~ro; O titulo de lJypotuccario li m\la especie do moeda 

fiduclal'la. 
cumscripção, e li um inconveniente, jlórrjllO, scnuoroô, a tle· 

o Sn. PAIlANOOS: Não apoiado. signaçiio da circumscripcão nos estatutos erea em favor da 
sociedade respectiva uni direito a.lquil·ido; se o gOl'cl'fio, . 
apresentando-se.lho amanb:l. uma j;l'nn,le 'sociedade no Rio .. 9 Sn. SOUZA rnAl'iCO :-Eu não o considero tal. E porque 
ile J,tnciro, pedindo que o. seu di5tncto abranja a, provincias. c.lIdo como u~a espc.cie de moeda, quer se manter o pl'in
de Minas, de S. l'aulo, da Bauia e l'crnamhuco, Ih'a con. C~plO de quo 0.J() P?ssao baver tllulos c moed.a emittidos por 
ceder, n~o .porlori. depois faz~r Ilo.va cl:c~ç.l0 p~r;~ 'lual'lucr e,labelecllllcntus dIversos; quer·so o. exeluSl1'o. da emissão. 
das prOVlI1ClilS, porque os dlrOltos adl)'ull'ulos Ih o Ilnpedíl'âõ. Ora, se!lltores, nós, imítando a I1mn!,a, vamos se" llíndo (·sse 
Logo, qualua de ser o proccdiuleoto de um governo caute-' ~ys!ema de não admiLtir lit~lo,: diverôos,. cr:ealldo" nlOtI~lp()lio 
loso? Marcar" circumscripç<1o mellor que tlir vossivel pam em favor de algumas aSsOClHt(;QS, e perslstlllloS na 1111ltacãn 
não ~mbaraçar a creação de novas sociedades. Ora, pôde isto ,m~smo quando. a França abando.na o sy.temit c .arJmiltc, (lor 
convir? Antes nenhuma cil'cumscrillcão, PQrque o govr.rno . ex Cl.lllllo, os tllillos hypotoecanos ale do. credito move! de 
nãQ-.llca in!libido de satisfazer nccêssidades posteriores: I'am, além das obri;ta~ões de divida das diversas estrad,l; 
lendo. creado uma sQciedade no Rio de Janeiro, crilará de. de ferro, r'eco.nhecl!ndo (Iue elles não ""o. inconvenientes Il'l 
pois mais outras, se far necessario., em Santos, em I'ernam. sua emissão () g~'I'o prumi;cuo. Isto n<lQ é mai" imilacilü ê 
buco, na Bauia, em Minas, c assim por diante. per5!5~e~cia em erro 'Iue os no~sos mestres já recollbeci\"J~ e 

E' da natureZ:l destas asso.ciaçilesque, como as fontes, cllas eQrl'lglrilO. O goveruo «ue n<io admitta a simu\tanie(huic c 
precisão estar IJl'oxim as daquelles que ,lollas se ~e1'vem; a CQnco.l renéia senito com as cautelas precisas, c faremos assini 
avaliação dos predios, {I conhecimcllto rios indivÍ![uos, do que n:eJlOr d? que em Ihll atar ~s braços, fixando drcnnscripr.ões 
se conscl'vãQ lias mesmas ou em meloores circumstancias, lIIeOIlVel1lCntes. • 
fazem com que uma nSBocia~iio dessas não. possa convcnien- Senbores, eu peço licenca para nesta occasi:lo, visto (lU e se 
temente empl'estar dinueiro [Hlra muito longe de si; as gran- trata tio monopulío, qlJe 'se (Iuer continuar até com as asso.· 
des assQciat:ões sãO, portanto, muito inconvenientes, () mais O' cíações bypothrcarias tal ler. uma associJç,'o para o. lI11peno 
havia de ser uma unica para o impel'io, o 'luO aliás não se todo.: .. 
pód~ dar contra os direitos adquiridos pel<i nQve banco da 
Bahia. 

E eu peço aQS nobres senadQres !lltenção para mais um 
argur;lento. Para que a ci.cumscripçiio? l'dra limitar o. gyro 
dos tltulos ou letras uvpothocarias, QU para limitar t) des· 
tricto dos I'mprcstimos lÍYPQthecarios? Que sanccão póde ler 
esta circu.mscrip!;lito? Diga embora o governo., pôr exemplo. ; 
({ A assoclaclto .creada na côrte tem por limites a provincia 
do Rio de Jâneiro." Alguem póde Impedir que um habitante 
do. l'arâ compre letra. hj'potbecal'ias ,do. banco do ruo, n<1o 
só para ter titulas de renda, mas PQr esse tal ou qual meio. 
aleatoriQ, que sempre ha de haver, do premio. em ravor dQS 
titulos sQrteados em 1.,2° e 3' logar? E se nin"'uem o po
derá impedir, que vale a circumscnpçdo .quanto .ros tiiulos? 
As l!ltras uYPQlhecanas do. banco do .RiO Mo de ir para a 
Baula, Pernamuuco, Maranhão., Para, para tQda a parte 
onde as preferirem á dos banco, de seu destricto. ) 

O SR. NAJJuco:-Sii.o as fontes da uYPQtueca. 
O Sn. Souz, FRANCO:-Sií.o as fontes da hypothoca? A 

letra hYPQthecaria nilo tem ~arla uypotheca por sua fonte; e 
nem o portador della tem que baver-se com qualquer dos 
dcv~dQres hypothecarios, porém .com o banco .emissor·, que 
Bera tão. Qbrlgado a pagar QS Juros, o .pr~mIQ e o capital 
no sorteIo ao portador, qne ['esl[la no. dlstl'lcto da circum
scripçílo, como ao. que more fóra e distante dclle. 

A"'ora supPQnha·sc uma uYPQthese muito. possivel. Crca-se 
t:0 .rUQ de Jll;ne~l'o uma.sociurladc.uypotbecaria, tenllQ por 
hmltes a provlIlclU do RIO rle JaneIro; qual a acc<1o da cir
çumscrip!lãQ sobre o. emprcstimo hypotuecario ~ Em S. Paulo 
crea-se ~ahi a tempos outra sQciedade, com li; ci!cumscripllão 
da ~rovmcJa. Banana) ~ertenee a essa prQVtnCIll, PQrém ne
gocIa com o Rio de JaneIro; quem ba de impedir, que razão 
ha para impedir, que o proprl()tarío de uma fazenda situada 
no districto do. nananal, .a quem cQnvenua mais hYPQtlteea-Ia 
ao banco do RIO de Janmro, não. a hypolheque e vá hYPQtue
ca-la. á s.Qciedade de S. Paulo? Quem !la de impedir "ue o 
proprletanQ de uma fazenda em qualquer dos municínios da 
província do. Rio. de Janeiro, limitropue de S. Paulo, que 
tenha mQrada e rela!;lões em S. Paulo, (IUeira rotes uypothe
cal' a fa~enda em ~, Paulo. <lo que no Hio de J~lleiro? Que 
'1',1101' VaI tor a a clrculllscrl[J!l,10 '! Que aC!;l1tQ tera? Nenbuma 
ab~Qlutamente. E' uma mera imitar.ii.o do que se está fazendo.. 
em Fran!)a. 

.. O Sn. P.l.R;.,;uos;-E na AI/cmanba. 
O S~. SoU~,\ FHAi'CO. Na AlIcmalllla.6sses bancos uypo

thccanos estao e"palbal!os )lor torlas as cld'fdcs c yillas. 

o Sa. PAllA,,1I0S; -!. Oh! 

O SR. SouZA<FI<,,,cQ: - .. do rccor,lar os resultadQs .10 
1110no/,Qlio banca rio no. nosso paii. Ainüa im dous ou tres 
dias na cnUlara dos deputaúos se foz rererencia ás minhas 
OIJinii'ies bancarias, em que se me atlriblle grande Olorlíücúcão 
o que me oln'iga u explicar· mo. Suu susceptivel, e mui d~ 
mill1 se o não fosse de ilperfeicQ,lffiento nas minhas idcas de 
rcctificar as minhas opilliões; inal dal]ucllcs quo tiÍm a I\rc,
teoção, sobretlldo CIO materlil scienli(kn, de ter sempre um 
c o. mesmo [Jensamcnto, quantlo o mundo. marcha, quando as 
descobertas vilo estendentlo o. horizQnte a um ponto. (Iue quem 
não as acompanha fica na ignol'ancia. 

Mas eu uao mudei as minlms opiniões, o que cu murlei Coi 
unicamente o. meu plano de procedimento. 

Obediente ás leis, eu me curvei ás de 1860, cC! to ,'" que 
dentro. em POUCQS annos hilvii10 mostrar seus I)essímos resul
tadQs, e tenbo esperado du tempo o desengano, que vou 
vendo cuegar " todos: outro procedimento. n;;o pOllia eu t11' 
quanoo toJos os altos PQllcres do. estado. eniO cOlltr<ll'lOS á 
minha opinião; faliu da parte da lei e regulamentQs, por(lue, 
como já disse, lIa nellas algumas disposicões sustcntaveis. 

Mesmo. a dissoluçãO do. .ban~Q Agricola, que ali,ís reo
,leu· se com as honras da ~Ictona, e mOótl'ou,SC em sua lí
quirlaçilo digno. da cOI,fiança que IIclle tínhamos, c a venda 
da emissão do banco Ruml vierão servir ao meu propositu. 
::Ie alies se tivessem mantido. na c,hcada, scrião os embara 
cos do .Banco do Brasil attribuidQs á cQncurl'encia dos bancos 
êmissores; hQj c sómenle so attribuem aos vicios do mono
polia, aos oS[titQS da organisaçiio de um s6 banco para todo' 
o. ímperio, peça inteiríc,1. que não serve para um paiz tão 

. vasto, maclJina desprnpórcíonad~ que, CQmo o vapor Grande 
Oceano, 0<10 pôde resistir aos elementQS que elle mesmo 
parece provQcar. 

Sem esforço. meu e de ningnem, ahi vai o. Daaco do [ll'fLsil 
se mostrando. inferior á sua missão., e será reformado a pe
dido de seus protcctores e (Ie seus sustentarlores, poupando
me o de~gosto da luta em que não entro mais. De to<los os 
lados partem as ,:!ucixas. Silo 0.:5 arcionistas os primeiros a 
queixar-se do eXlguo dividendo rle 8 "lo ao anno. 

O Sa SILVEIRA D,\ lIIoTT.I;--]l0no5 de 8 °10' 

O SR. SOL'ZA Fr.A:'\GQ:-Sim, menos de 8 O{o, aUclluendo ao 
premio do 50$ por accãAl úe '200;il, e menos de li 010 para os 
que as coroprár<1Q até com 200;/$ de premio., 10;(0 que, ills
tol!arlo o. banco, 8C entendeu que com a emissão. do triplo. 
troca das notas vor papel do tbesouro, e pl'ívilcgio do rcce-

\ 
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bimento nas estações publica~, dósse dividendos de 20 emui~ 
por cento. . 

Queixão-se os fre~uezes do alto Juro que tem mantido, o 
commercio da falta dos auxilíos precisos, a a"ricul tura dos 
embaraços que põe li creação de estabelecimentos loc(les fluO 
a auxiliem, senão com o credito real e hypothccario, eonl o 
pessoal agrícola, que n teria suprido ató cel'to ponto. O pre· 
prio tlJesouro sonte-se da penuria de meios, (Iue é visivel 
proceder do desanimo do commercio e dos embaracos da 
lavoura. • 

Queixão se as provincias, umas por falta de caixas fi-
lines, outras porque, tendo sido estragados seus f~ndos, 
como um nobre senador, e com fundamento ate certo 
ponto, s,10 privadas do auxilio (Iue estabelecimentos bem 
montados e sob as vistas dos intere5õiHlos Illes poderiiio for
nccor. E o mal tem tocado tal auge, que só o remcrJio llel·oi· 
co do papel irrcalizavel é acreditado servir-Illc, e li a 2' pro
po, ta que se apresenta de g)To de notns, que, expeclidas para 
os extremos do imperio, sómente tenhão troco na caixa cen
trai, o 'Iue equivale a condemnar esses districtos ao uso de 
papel irrealizavel. Nega.do. como deverá. ser, este remedio 
herOlco, o resultado sera o pedido de modlficacilo do SystcOla 
feito polo pl'Oprio banco, o que me dispensa ue e5[01'0'OS par~ 
11 modificaçilo de uma situação a que continúo a attrIbuir in
finencia no desarralljo das finanças do impel'Ío. 

Ora, tudo isto me faz, nlto S0 não ter mudado de opiniiio, 
mas ~credltar (e eu peço desculpa deste pequeno ",'svio l, 
acreditaI' que o systcllla tio mOllo; olio nestes estabelecilucnlQs 
hypotllecarios, 11 llrivação da concurrencia !la do Ill'Cjudical' 
muito, ha de tel' os resultados do monopolio do Banco do 
Brasil. ainda m~smo com a modificação dos grandes circulos. 
que será uma concessão á opinião que tenho sustentado. 

O SIl. SI.LVEIRA n III0TTA: - A circumscripção convida á 
concurrenclU. . , 

O SI1. SOUZA FllA~CO:-Nilo tanto como a conllcsistcncia lIe 
dous banco. no mesmo de"tl ictl, e o Rio de Janeiro os pôde 
bem sustentar, CJ·eado. de novo ou obtendo algum dos exis
tentes os favores do pl'Ojecto. E, repetindo o (lue disse, a 
conscripção é impossivel de fazer-se sem que os direitos 
adqueridos obstem ás novas autorisncões exigidas pelas ne
cessidades publicas. Se Minas e S. l'aulo fizerem parte do 
circulo do Banco do Rio de Janeiro, nito podel',Io obter 11 
satisfação ela ilecessidade de um banco propl'Ío quando a occa· 
Sião se der até que espire o Ilrevílogio uo Banco do Rio de 
Janeiro, ou haja transaecão com elle, Sou, pois, obrigado a 
votar contra a emenda' ofIerecida ultimamente que quer o 
monopolio tambem para os bancos hypothecarios. 

Senhores, creio ter tocado em todos os pontos, e mesmo 
bom é dar occasião a que qual(Iuer outro Sr. orador falle. A 
minha opinião é que a lei não póde ter desde já a perfeiciío 
llleoriea que se lho exige, pOfljUe alia ba de SCl' calcáJa 
sobre a situação do nosso paiz. Acredito que fazem um des
serviço ao paiz aquelles que espalhilo que fi lei vai operar 
milagres, assim como o fazem aquelles que (Ezem que 50mos 
imp"tentes para fazer algum bem por este meio ao nosso 
pUIZ, alim de preparar um futuro mais lisongeiro á agl'Ícul
tura. Com as emendas que eu apresento, creio que a lei fi
cará um pouco melhor j se o senado entender que cllas não 
devem ser approvadas, nem por issa deixo de preferir que o 
projecto passe, porque depois será reformado, e espero que 
no sentido de minbas emendas. . 

Ha uma opinião que não é sustentavel, e é que o commer
ciante não póde uypothecar bens, porque se desacredita. Esta 
opinião tem dous graves inconvenientes: 1°, fazer crêr que 
hypothecar bens desacredita a alguem, quando pelo contral'io 
se acredita o que llypotheca o seu immovel pura augmelltar a 
sua lavoura, para dar desenvolvimento ao seu trablllho, para 
aperfeiçoar a sua industl'ia (apoiados); e porque se desacredi
tará o commerciante que bypotbecar bens para dar desenvol
"i menta ao seu commercio ? Não poderá {lHe hypotlJccar as 
fazendas do seu gyl'O, porque são moveis, e porque não se 
hypotheca aquillo que tem de ser vendido no outro dia i mas 
é rarissimo que o commerciante não seja quasi sempre 
lambem proprietario de immoveis, 

O Sn. SIl.VEIRA D,\ '.HOfTA. :-Pelo contrario a regra é que 
alie não ó proprietario. ' 

O SR. Souz,~ FR,\Nco :-Supponh? que esta é a excepção ; 
mas, mesmo sendo 11 regra, não deixa de ser vel'uade que ha 
commerciantas proprietarios de illlUloveis; e porque o com
merClunte que é ao mesmo tempo Dl'oprieturio n[lo ba de po
dei' hYP?thccar bens de raiz parti empregar o producto do 
emprestlmo 110 seu propno commercJO ? 

O, SR. SILVEIIIA DA DlOTTA: - E' falso o principio que 
V. Ex. quer estabelecer como regra para fazer argumento. 

O SR. SOUZA FRANCO :-0 que é falso? 
.o SR. SILVEIRA DA IIIoTTA:-Quo o commerci,1nte é pro

l)]·wtano. 

O Sr.. SOVZA FRAXCO :-0 homem que é commcrciante 
pó de s('r tambem propl'IetarlO, e mUitas vezes o Ó. 

Ü SR. SI~vEmÀ DA MOTTA :-Isto sim, muitas vezes. 
O SR. Souu FnAXCo: - E' o mesmo para a minha ar14U

mOlltação '. nestas muitas vezes pôde hypathecnr os seus 
bens de nm sem descredilo no seu commercio; e essa by
potllcca 11a de ter o resultado de ser dirigida pela lei civil 
nus suas formalidades, e ele ser alJectada pelo codi"o com
mercial na occasi[lo da fallencia do commerciante. " 

Sei bem, por exemplo, que na 1e"islacão franoeza o im
movei hypotllecario1ainda !lO caso de fallelicia,póde continuar 
em excussão no cIVIl; mas na nossa nãO é assim na nossa 
toda a propriedade do fallido é arrecadada para' o monte' 
alli é que o credor .llypotllecario yai, receber o seu paga~ 
mento, C. pode exphcar-se o codlgo (hzendo que, assim como 
os pl'lvehglados s,10 pagos,pótle-o ser tambem o credor hypo
.lhecario pelo IH'oducto da venda dos respectivos bens. 

A lei na minua opinião póde trazet· beneficos resultados, 
sobretudo podendo ser mclhorada it prep lrção (Iue a pratica 
for mostrando os pontos em que pecca, em que merece ser 
refofIlHlda. Eu, portanto, voto mui lo conscienciosamente em 
fu\'or do projecto, persuadido de que contribuo para fazer 
um semço ao nosso palz. 

Forão lidas, apoiadas e postas conjunctamente elll dis
cussão as seguintes 

E,[Ei)'DAS, 

". O ao periodo do art. 2~ § 1° do projecto refunda-se no 
penodo do § '20,.0 fique redigido asslll'l:-~ 2.0 São accesso
nos dos immovels para o fim do paragrapbo antecedente os 
escravos, animaes, instrumentos e utensilios dos estabeleci
mentos agricolas e fabl'is a elles adhercntes. 

« Aos additivos do al'1. 17. 
« No § 50 suppdmão-se as palavras- e Ires quaríos dos 

ilIlmo1Je~s- ficando o pal'agl'UIlho assim redigido :-§ 1)0. Os 
emprestlmos bypothecanos não podem exceder a metade do 
valol' dos immol'eis, tanto rurMs como urbanos. , 

" A 2' parte do § 12 substitua'se pela seguinte: 
« A.adjudicaçãO dos immoveis JIUr<l pagamento da socie

dade e tambem Isenta da meta e da slza que lhe compita 
pagar, sendo o producto applicado ao fundo de reserva. 

« Supprima-se a nova emenda ao § Do- A circumscripcão 
territorial de cada sociedade.- SOl!za Franco, l) • 

O Sr. (;arneh'o de Campos pronunciou em discurso 
que publicaremos no apendicQ a este volume. 

Tendo dado a hora, licou a discussão adiau"', e o SI', pre
sidente deu parn a ordem do dia !.eguinte: 

Conti.nuação da 3' discu~SãO da refol:ma hypotbecaria j 
i" discussão das segullltcs pl'OpOs!~ões da camara dos 

Srs. deputados: 
1." Autorisando o governo 11 conceder ao conselheiro Dr, 

Pedro Autran da Malta Albuquerque um anno de lioenca, o 
igual favor ao Dl'. padre Manoel José Gonçalves da Silvá; 

2. a Approvando fi pens[o anllual de 600,,5 concedida no 
padre José Jlligucl lHartins Chaves; 

3,' Autorisando o gOTemo a rever os decl'etos que conce
dem ás companhias Pernambucana e BaMana a continuacão 
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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1864. 

da mesma subvcncão de 8(:000$, que até agorn têm per-
cebido; " 

4.' l\landando incluir no quadro da i" classe do exercito 
o major rerormado Luiz Xavier T01'l'es, como aggregado á 
arma de infalltaria. 

Levantou-se a sessüo ás li horas da tarde. 

"l'rilUeil'o que tudo, tem pam si que cssa eleicão devia se 
inteirill1lenle separaria e distincta da dos eleitores geraes, 
comecando pcla fOl'l11a(;"o da mesa. 

« Este (', no seu co,iceito, o pensamento do ar!. 80 da lei 
que ~l'ocul'ou evitül' os inconvenientes munifest,ldos pela 
expenencia, por serem comllluos os eleitores das duas camu
ras legi;laLivas. 

«Depois, a pl:eteríção dafol'malí,!ade substancial pl'escl'ipta 
@ .. ' sessãO no arl. 48 da lei a l'espeltoda tercaml cbamada-lcí'IÍ sem1Jre 

EM 9 DE JULHO DE 1864. logar em outro dia deJlois da segltnda-vicia radicalmente o 
acto. 

nRES1DENGlA DO SR. VISCOr\DE DE AB."IlTÉ. fi Por onde a c·ommissITo é de parecer que, declurando-se 
SUMM,\lllO.- Expedientc.-llectificação do Sr. Souza Franco. nulla a eleição do que se trata, se Illando proceder á outra, 

-Onlem do (/·ia.-Refol'lll1\ hypothecaria -Discursos dos em que so guaedom os preceitos da lei. 
81'S. Nabuco. Paranhos, Fen'az, manjuez r1e'Oliada, Z,,- "Paço do sOllado, 9 de julho de 18GL-Viscollde de Saplo-
charias de Góes, barão de S. LOllrcnco, e obscrvacõcs no cal!lJ·-SpI4::a Ramos. " 
81'. presidente. EmClluas dos Srs. Souza Franco e Ferraz. Ficou rcscrvado pam cntrar na ordem dos trabalhos. 
Requerimento deste sonhor. Encerramento. . 

RECTIFICAÇ:iO. 
A's 11 horas da manbã. achan,lo-sc. presentes os Srs. 

visconde de Abaeté, ~Jafra, Teixeirn. de Souza, 1lcrrcira: O §". §cm:a l:I,'NUU··<J : - Pedi a palavra para faz~r 
Pelllla, Mendes dos Santos, Fonscca, Jobim, viócontle de Sa- : uma I'ectificaç,io. Aprcsentei na scs5ãü anterior algumas 
)lucahy, POlllJlCU, marquez de ltanhaem, Paulal'essoa, Cu- enlenrlas, c uma ~Icllas vem transcripta no" jOl'llaes llluito 
nbn. Vasconcellos, l'aranhos, barilo de S. Lourcnco, Araujo díffcl'cnte da que apresentei. Se fosse em um só jorrai, 
llihciro, Almeida e Alhuquerrlue, ];(1rão ,lo l\luritibii, visconde cu poderia deixar passar; mas todos os j01'llaes commcttêl'iio 
de SUaSS\llla, marquez de Caxias, Carneiro de Camllos, Soma o mesmo 01'1'0. e o jorllul ria casa parece que tem obrigacM 
Queiroz, Dias de Carvalho, D. llJanoel, Souza Franco, Souza de reemprimi·Jn. parn. rectincur o CITO. V. Ex. faz favor" de 
llamos, Zacbarias, FW'az, Dantas, visconde de ltaboraby, mandar·me a minha emenda? (E' satisfeito). 
Siqueira e lIlello, marqucz acOlinua, Rodrigucs Silva, Souza A emenda é a scguiatc: (lendo) « SitO accessorios dos [m
e Mello, barão de Pirapama e Nabuco, o Sr. prcsidente abriu moveis pam o fim do paragrnpllo antece(lentc os escravos, 
a sessão. animaes, instrumentos e utensílios dos estabelecimentos agl'í~ 

Comrarecêl'ilo logo depois os Srs. visconde da Búa-Vista cotns c [abris, c a ellcs adhel'entcs. li O" jOl'llacs tl'anscre-
e Candlflo Baptista. \'êl'iío: (lendo) "São acecssol'ios dos immovei" para o tim do 

Faltárão com causa os Srs. barão de Cotegipe, barão de parngrapho antecedente os escravos, animaes, instrumentos 
l\lal'oim, barão de Qunrahim, Candido Borges, .Euzebio, e utencilios dos estabelecimentos agricolas e fabricas a elles 
l'aula Almeida, Vieira da Silva, Sinimbú, Dias Vieira, Fer- adbcrclItcs." O que são - fabricas aduerentes a estaheleci
nnnrles Tonos, Ottoni, visconde de Jequitinhonba; e sem montas agl'ícolns? Eu não podia dizcr tnl. Peco, portanto, 
~~rtl~ipacão os 81'S. barão de Antonina, Pimenta llucno, que se mande rcctificar 110 jOl'llúl da casa, e os 'outros, se o 
Sllv6ll'a da Motta, marquez de Abrantes e visconde do Uru- quizerem, reclificaráõ tambem o seu erro. 
guay. O SR. J>nESIVENTE: A rectificacilo do nobre simador será 

Foi lida e approvada. a acta da sessão antecedente. feita !la jornal da casa. • 
O 8n. to SEGllEUOIO deu conta do seguinte: ORDEM DO DIA. 

EXI'EOIENTE. 

omcio de 7 do corrente, do míllisterio elo imporio, acoUl-

jJanhando o autographo do decreto da as>embléa geral legis
:It,va, que estabelece. a dotação de Sua Alteza Imperial a 

Sra. D. Isabel c de :,ua Altcw a Sra. D. Leopoldina, quan
.10 houver de realízal'-se o seu cOllsorcio.-A arcuil'ar, com· 
municando-se á outra camnra. 

O SR. 2' SECRETARIO léu o seguinte 
I' AllllCEO DA CO;llMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 

« Não tendo havido eleição. de eleitores gemes, ncm espe
ciacs, na froguezia de Sant'Anlla da BaITa do Rio das Velhas, 
município da Bllllagem, provincin. de nlinas-Geracs, mandou 
o respectivo preSIdente, por omcio de 24 de novembro de 
1863, que eru 28 de fevereiro do corrente <lona se fizesse a 
dos eleitores geraes, e en] seguida a dos ispcciites. 

"Organisada a mesa pnrochiulllo dia designado, decidiu-se 
]lor proposta de um mcsario que cada votante entregasse 
uuas ccdulas, tendo Cãda uma por fól'a o rotulo-eleitores 
gemes, ou eleitores especíaes-as quacs serião separadas no 
ac.to. !in. a[luraç;.lo, como se [ll':ltica na eleição de vereadores 
e JUizes de paz. 

« Correu a eleicão neste teor, c, conclui da 11 se~unda clm
mada . á 1 hora dã tarde., o lH'imeiro substituto ~o delegado 
de pohcl1l,Franclsco PCI'Cll'n. Borges, quea estas elclcões assis
tia por odem do presidente da jH'ovincia, aCQllselh-ou á mesa 
(Jue ]!a~a adiantar tmbal~o, pOIS era muito cedo, fizesse logo 
a terceira chamada. ASSIm se procedcu, não obstante o pre
ceito da lei regulamentar das eleicões, que assigna para a 
ultima chamadn. um dia especial. • 

« Pelo que fica exposto, constante das antas, en tende a 
comnussiío d~ cons~tuiç.ãO (Jue. a.eleição de eleítores, que 
lhe toca exammar, nuo pode subsIstIr. 

REFORMi lllPOTllEC"nLl.. 

Continúa a a· discussão da propo~ição úa camara dos de
putados reformando a legislação hyputhecnria, com as emen
das do senado: 

Foi lida mais a seguinte 
EMENDA: 

« Fica Sllpprimido 0'2' periodo do art. 2', que diz: - Fi
cão derogadas as disllosicões do codigo do commercio relati
vas li bypotucca de bens" de raiz.- Souza Franco. " 

Sendo apoiada, entrou conjuntamente em discussão. 
Foi do mesmo modo lida, apoiada c posta em discussão a 

seguinto 
EMENDA. 

« O privilegio das faul'ioas de assucar de (Jue trata a lei 
de 30 de agosto de 1833 só se eOllsiderará derogado em cada 
provincia ,eis mezes depois que ostiver nella funocionando 
algum estabelecimento de credito agricola,de que tmta o pro
jecto.- Sitva Ferraz. " 

Foi lido depois o seguinte 
UEQUEJ\l?úENTO : 

« Requeiro que a pal'te do llrojecto rela tiva aos estabele
cimentos de credito territorial seja separada para fazer um 
proj.ccto fi pal'!e, indo ás commisslie, respectivas, .. pnra ([ue, 
OUVindo o mmlsterlO da fazenda, o emendem, cornJão e com
pletem, de modo que possão taes estabelecimentos fUllccio
nar.- Silva Ferraz. )) 

O 8n. rnESIOIlNTE: - Sobre este requerimento eu peco a 
attenção do senado; tenho duvida em o pôr ao apoiamento na 
ultima parte. O que estamos discutindo ó uma proposi~ãO da 

\ 
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camara dos Srs. deputados, que tem sillo emenda~la pelo se- laci'io e fazenda julgárão conveniente, nlas a matoria destas 
nado, c o nobre senad?r requer quo a parte relaltv<l. aos os- disposirões é conncxa com a outra. 
tabelecimeotos de credito tel'!'Itonal, cOllljlrehcndlda tambem Nós -tratamos dc melhorar o rcgimen hvpothccario, tendo 
na )II'OpOSiCilo da cmuara dos ;:',rs. dCfllltU[los, seja separada I!m visla o desenvolvimento do credito t()J'J,~,tol'ial; as disposi
para fazer 'um projcolo á parte. A tê aqui entendo que é uma çtJcs que o nobre senador quer a,Ii~I" para (Iue a sua dis
emenda como nutl'a qualquel'; sendo Dllprovada pelo senado, cu~são seja separada, distineta e mais I'~Oeetic\a, estns (Ii,;
esta emenda ir(\ pum a camara do.s ôr" deputados, e, se n pasicõcs dizem resp..,ílo ús instituições ,le credito; são, como 
camara dos Sl's. deputados cstiver 1'01' clla, terá de separar dissIÍ o nobre senador (leia provincia da lJabia, relato!' das 
essa parte do projecto . .l\la5 lia no rolJucrimento uma segunda duas commisstles, a conseclucncw. do projoclo flue veiu d" 
parte que, diz: (lendo)« indo ás cammis~õcs respectivas, para cnmara dos deputarIas. 
que.ouvirlo o ministcl'io da fazcllda,o clllcnctcm.corrijãoe 0001- i Porque não poderemos discutir conjuntamente com o 
pletem, de modo que poss,10 tnes ci'tnheleoirllelltos funcCÍo- \ projeeto da camara dos deputados as disposicocs concer
l1ilf,» Esta parte tio rOfjuerimcllto oITo pôde ser inteiramente n~ntcs ao credito 1'o.11? A materia é difficil? Nilo li monos 
adllll ttifl" eom a primeira; peço a altenção do senado para: fli!Bci! o que diz respeito ao regim~n bypothccario. A mate-
esla minba oh"erv<1çãO, que mc parece merece-la, ria li pouco conhecida entre nlÍs? Não; e menos se 11011e as-

O SII, FJ>nnAz: - Peco a palavra pela odem. sevcl:ar esta propoSI~ITo relatívumente ao nobre autor do I'e-
'. qucnmento e outros lJue são muito versados nestas materias, 

O Sn. pnE"IDE~TE : - rem a palavra pela ordem. S,lo defectivas as rlisposicões? então procui'emos melhora-
o !!lI', lI.?crN.>;: - V, Ex. labora em um erro: essa pa.rte las, ou rejeita-Ias, se não lia melhoramento possível. Sobro 

é emel\du do senado simplesmente, nno pertence ao 11rojecto as bases que oITerece o projer.to mIo li jJoss!vel fundnr insti
da eilluam dos deputados; senilo cu não havia de Ill'OpÓl' tuiçõcs de ere{lito, como nos disse o nobrc senador? Então a 
isto. coosequenria é que destas disposições nenhum mal pôde vil' 

O Sn. pr.ESIDENTIl: _ Os nobres nmnbros ,Ias duas com- ao paiz; e pOr outl'O lado é imlubitavel que o systema do 
missões que examinilr50 o jlrojeeto podem melhor do flue eu pro)ccto li, na opinião das autoridades competentes, e á visl<\ 
esclarecer o scnarlo sobre o quo aC<1ha de dizer o noLre se- dn 5xpcrieuc,ia das outrils nações, o mais acertado, o mais 
nadar pela provillcia da Da!Jia, pro cuo 1\0 lím que se tem em vista, isto ó prestar o auxilio 

ilo credito ,i prosperidade agrieola, PÓ de-se eontestm' e con
teslar com fundamento muito serio, eomo já fez o nobre se
narlor, a exeq uibílirl,lde destas disposições; li possivel notar 
rlcCeito,s Ulesmo no systema adoptado pelo projecto, hulo isto 
e Ill)sslvel ; mas porque separar uma cousa da outra? porquo 
nITo discutirmos, não proseguifmos lia discussão deste artigo 7 

o !!ir, ~nbuco fez alg,umas observações. 
O Sn, l'l\·ESIOE~TE: Senhores, jfl. cmitti o minl!a opiniãO. 

N,lo julI('O inteiramente regnlar a ultima parto da emenda; li 
um re'IUeJ'imento de ,Hlimnento, c não umil emenda <le sup
p!'eSsilo. Comtudo j:í chamei a aLtcnçào do senado sohre a 
mn leria, e vou pô,' a apoiamento o l'Cquerimento para dis· 
cutir-se em primeiro Ioga r como quc5tão preliminar, . 

Foi apoiado, 'o entrou em di5cu5são o refjuerimento, 
O Sn. BAlIÃO OE S. LouullxGo:- A discussão limita-se 

unicamente á separação? • 

l\u, pois, não vejo I'az~o sufficiente para que prestemos o 
nosso assentimento á idéa do nobre senatlor. Se clle julga 
iJue a respeito de iustituições de credito Ilodcmos legislar 
Com mais acerto e effianeia do que faz o projeeto, que nos 
auxilie com a sua iniciativa, que Ill'ocure melbOl'ar o projecto, 
ou que o substitua nesta parte; mas etn vez rle aus.iliur-no5 
com suas luzes, propôr um ~diamento, inuti[isar um trabalho 
já feito, urna diôcussão tão adiantada, mio me parece ra
zoave!. 

Votarei, portanto, contra o requerimento do nobre 50-
nador. 

O Su. 1'IIE5WENTR: - Não entenrlo de outro modo este 
rcquCl'imcnto; ha de se disentiragol'i\ se se deve separar esta 
parte do PI'ojccto para ir ás cOnllllissões, estas ouvirem o 
ministerio da fazenda c jlroporem cmendas; é rcquerimento 
qnc, já disse, não me parece inteiramente regular; mas o 
senauo votal'<Í como julgar cOl!veniente. 

(li §l', li"el'l'U21: - Sl'. presidente, ha pouco tempo 'no 
o §l'. Pal'r.rnUo,;: SI'. presit!cote, V, Ex. disoc ha pilrlam~nto fl'unccz dizia um distincto jurisconsulto I'c lll'85eu

pouco que se achava em discus,:ro o requerimento do nobre taHle rlaquclle paiz, a respeito ria lei solH'o as coalições dos 
senador pela llahin. obreiros, que, quanto mais lia o projecto em discussão, 

O ~R. PRE"lDE1,n -O adiamento proposto pelo nohrc se- qU~J1to mais o estudava, mais via a necessidade de fazcr 
Iludor, maior estudo, porque a cada passo se olfereciilo di!Bculdades 

O SR. PAP,A~nos: _ Todavia, cu p~ço licença para fazer que mais cu menos na pratica podiiIo trazer muitos incon
Ullla pergunla a V. E~., e ti se o nosso l'Cf:imento [>cnuitte \'cilientcs e males. 
que se faça moç';o de adiamento, nuo tendo seu au(or a pola- y, Ex, tem observado que nesta discussão nITo ha um 56 
vrll, ou pedindo oómcnle 11 palavl'il pela ordclll. O nobre seDa. dia em que umo. nova úifficuidade não se apl'cscntc, nito ba 
dor nM tin!Ja a llfdavril, pediu-a pela ordcm e requereu um um só rlia em que uma ou IUllis emendas não sejão offerecidas 
adiamento 'lue vem prejnJiCill' a disclIssüo pendente; 11ergunto pelos propl'ios membros das commissões, e ~"tas emendas lJO
se isto li pel'mittido ]Jelo nosso regimcntu. dcm harulbar a economia do f>I'ojccto, acauctnr-Ibc confus<1o, 

e por CCl'tO isto acontecerú na pratica, onde de ol'dinario é 
O Su. pnESlDE~TE: - O rcgime:Jto diz que em quallJHCr mais difieil entender-se hem a Ici, dar-lho urna intcrpretac,TO 

estado em que se ache a discussão se pádo propôr o adia- doutrinai conforme o pem'ümonto que dirigiu as commissÕes 
monto, na sua confecção, 

O Sn, PAUHUlOS: - nlus só pÓLio pedir adiamento, creio cu, 
quem tem a palavra. O 8n. NADUGO :-Isto é pilra se adiar todo o projecta. 

O S F I O Sn, lIEnll.lz: - NãO, é esta parte principalmente. 
a, 'llnn.lZ: 5tO ê o regimento da camara dos depu- V, Ex., Sr. presidente, observe as emendas: nimla hontem o 

latlos. I I I P . 1f I O Su, Pf.EStDENTE: -lss~ nilo ó motivo de questão, no )l'C senm 01' pc o am o ereceu novas emen( as. 
O SII. PAn,,;\llOs: - Quaôi todas ellas l'ecahem sohro a 

O So, PAnAlíllos :-Collsidcrando a matoria do requeri- parto hypothecaria, 
mento, cu nüo posso prestar-lhe o meu voto, 

O Si\. FEnnAz: - De ~I'dinal'io, SI', presidente, isto suc
O Sn, SOUZA FO.l!\GO:-Apoiado. ~ede fluando a obra que nós oJl'erecemos tem de substituir 
O 81\. P,llIAxnos:- E' certo, como di35e o nobre autol' do lIma parte da anli:ia legislação em vigol'. Nós uito reformar 

reljuerilllento, que as disposições, que e!le tem por fim sepa- mos l'lulicalmente a nossa legislação neste ponto, oITerecemos 
I'al',. para constituirem proícctn distincto, não fazião varte do apenas um remendo que, podendo seI' (ie bella sed .. , vai tal
pl'o)ecto d .. camara dos deputados; estas disposicõcs fOrlll<10 ,V!'7. cllcarnnr-so em uma tela grosseira: duhi nccessaria
urna emenda addilíva, que as commissões reunid1Ís de Icgís- I mente npparecel'áõ, surgirJõ na pratica grandes difficuldades; 
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e ao depois, Sr. presidente, qual será a victima? Por certo 
o proprietario, o lavrador ou o credor, o capitali.k'l. 

Posto isto, Sr. presidente, tomarei em consideração as 
obfcl'vações feitas 11010 nobre senador pela provincia do 
Jlabia, quo me honra éom a sua amizade, e pelo nohre sena
dor pela província de Muto-Grosso. 

O nobre senador pela província da nabia di>se que não se 
Ilodia admiltir este adíamento, que não é propriumente um 
adiamento, porque, como V. Ex. bem definiu, importa uma 
emenda suppressiva; porquanto a parte do projecto a que 
se rerere é uma emenda das commis,ões, e roi olferecida a um 
artigo do projecto da camam dos deputados O nobre sena
úor com a perspicacia, com a subtileza que touos nós IllC 
reconhecemos, neste momento me ([uiz confundir. O projecto 
da camara dos depu tados não ra!1a em parte al,guma de ín
stitui~ões de credito, deixou com r,lzão esta parte para um 
projecto especi<ll; as nobrcs cemmissões oITerccênl.o como 
enienda additiva as hascs dessa íntituicão ; é pOl' conse'luen
da uma emcnda filha do pensamento dàs nobres commissocs, 
quo n<lo tem cousa alguma com o projecto da cmllara dos 
úeputados, que pôde existir ou não existir sem clla. 

Mas o nobre senador pela provincia da Dahia me di . 
que isso vem a scr uma cousa annm:a t\ e:dstencía do pro· 
jecto; mas como? Póde haver uma cousa gue seja annexa, 
que possa andar livremente, separada sem illconYellÍ\~lllc 
algum? 

Não é essencial a uma lei das hypotbecas acompanha-la 
logo das instituições do credito territorial, e tanto que em 
todos os paizes primeiro se comeca pela reforma hj potue
caria, para depois instituírem-se os -estabelecimentos de cre
dito territorial; e apropria 11l'allca, tetH[o·o rei to, unica
mente estabeleceu algumas medi(fas e,xcepcionaes, quando 
decretou o estabelecimento de ta~s instituicões. 

Parece-me, Sr. pre,:idente, que o prolll'io respeito que 
devemos ter para COIll o outro ramo do poder legislativo nos 
devJa obrigar a sermos mais discretos em enviar lhe daqui 
um importante trabalho sobre instituicões de credito, para o 
(IUal elle nrro pôde contrihuir com as suas luzes, mediallte 
uma só discussiio. Nilo pôde contribuir o outro ramo com as 
luzes sufficientes (repito), por isso que as llossas cmendas só 
têm lá uma discussuo, e esta unicl discussão não é por certo 
SUfiCIellte para bem averiguar-se, não só as 'Vantagens, mas 
a verdade daqui!!o que nós estabelecemos. 

Mas, senhores, ao passo que os nobres senadores deste. 
modo considerilo o trabalho anllexo ao projecto de bvpo
eas, se esquecem do que dizi1lo nas sessões alltece,IClíles. 
Eu lhes mostrava que el'a impossivel que os billl ;te. 
bl'Pothecarios pudessem tcr curso, pudesscm ser vantajosos, 
pudessem produzir os scus henignos eITeitos, se llftO rossem 
rodeados de privilegias, de favores, de isenções: os nobres 
senadores o que disserào 'I Isto fica para depois. 

O Sn. n,\RÃo DE S. LounE!\no.-V. Ex. não mandou a sua 
emenda como emenda SUPJll'cssíva. 

O Sn. FEnR.\z:-SiOJ, senhor. 
O Sn. URÃO DE S. LOURENÇO;- Então não é adiamento. 
O SR. FllllRAZ:-Emellda suppressiva para ir às eommissões , 
Ora, se nós queremos guardar pnra depois a concessão de 

priYilegios, de lavares, de isengões, nuo ohstante termos dado 
alg-utls, por(luu, SI'. presidellte, não fazemos o mesmo com a 
j1arte relativa ás instituições, da qual como que é inteira
meHte annc:í.o, COlIJO que faz a parte essencial, esse ob
jecto, de favores, de privilegios e de isenções? Eu conceho 
que se possa dizer que a .parte da dotação pôde. vir depois; 
lllas a 'pai' te. do prlVlleglO, das Isenções) daqmllO que l'ófle 
coust~tmr .0 bilhete bypothecarlO como urna moeda qu~ pOSS1 

ser recebida. em todas as partes, em toJos os lognres, que 
possa ter um curso COlllO o proprlO numerano, eu creio, 
Sr .. pl'csidcnte, que é esscnciaf a parte do projccto que dis
cutllllOS. 

O SR. NABUco:-Curso forçado? 
O Sn. FEnnAz:-Ob! curso forcado? corno? Curso forcado, 

quu!ldo desejo que ane tenha privilegias para ser aceitô em 
toda a parte 'I Oh meu Deus I é possivol que eu deseje o curso 

rorcado? Eu não sou desta. escola, nem Deus permitta. que (l 

sejã. 
Senhores, argumentou-se co:n a dificuldade da materio. e 

convidou se-nos a razer emendas. Já bontem, Sr. presidente, 
tive o desprazer de oU\'ír o nobre senador pelo Pará dizer, 
em rererenCÍa ao 1I011l'C senador por !linas, que lhe antece
tléra na di,cussão : « O nobrc senador mostrou que estudou 
bem o projecto. » Já se vê, pois, que o negocio é bem <lificil, 
e flue 6 S"aode arrojo oJIcreccl' emendas; creio lambem quo 
neste ponla o nobre senador se esqueceu que estava em uma 
cadeira do seilado; pareceu que estava em uma cildeira de 
escola. Aeho que nenhum dc nós tem o direito de dizer a 
outro: " o nobre senador estudou bem a mataria; >l porque 
isto não é allributo de um ou oulro privilegiado, é um auri
huto de todos, é obrigarão commum. 

Agom se exigem dê nós emendas ... Sr. presidente, a 
pratica dc oJferecer emendas a um projeclo delineado tlebnixo 
de um systema é uma pratica que apresenta muito múos 
resultados. OITel'ece-se uma emenda., esta emenda póde não 
eslar cor,soante com o systcma, com as outras partes do 
prejecto; dahi póde resultar grande mal á toda a economia 
do llJesmo projecto. E' por is;o que em alguns p.aizes os re
~í01entos dos camaras estahelecem a neccs,idade das emen· 
(laS passarem pdo cadinho ria commissão respectiva para 
depois serem presentes á di,cussão. 

O SR. NADUCO:- As e.ncndas são das comissões. 
O Sn. FERII.U :- Nem sei para onde me volle I Convidou

se-me para oITerecer emendas, estou dnndo a ra~ilo por quo 
as não olfereco ! 

DIas, senbo"res, para que oITercccr estas úmendas? Nilo 
será melhor que o projccto, na parte que é contestado. soJfm 
nol'o éxame das commissõcs, ouvido o nob"e miniõtro da 
razenda? Nilo será isto m;t is prudente, do que fazermos pas
sar o pl'ojecto como está, (lue a cada passo está soITrendo 
emendas '1 

O SR. l'ünuco;- As emendas são sohre a parte juridica. 
O Sr. FERRAZ:- Sobre todas as partes oUe precisa; na 

parte juridica e na parte economica. Eu respeito muito as 
luzes dos nobres senadores; mas a parte ecollomica não Ó 
exoliuivel entre nós, da maneira porque está. AppeUo mesmo, 
Sr. presidente, para a consciencia dos nobres senadores; 
digãO eHes se so pó de obter cou~a alguma do UlOI!O por que 
está redigido o projecto nessa parte. 

De que, pois, nasce n discordancÍa que ha entre mim e os 
noures ôenadorcs que compoem as commissões. e que se 011-
puzcrão ao meu requerimento ou emenda? Nnsce de uma 
razão simples: ti o amor do filho; oh! o amor dos filhos pro
(luz grandes males, quer nu pol,tica, quer em tudo! E' causa 
de muitas desordens e de muitos phenomenos! Som duvida o 
extremoso pai não quer nem que o mais ligeiro zepbiro roce 
(leia face do objecto idolatrado ... Mas, senhores, um tal 
systema é íntcírnmcllte prejudicial aos trabalhos legisla tivos ; 
nãO lIa idéa que possa O'ISCO!" na mente mais obscura tlue não 
possa oITerecer aos homens mais cminentes um mot1\'0 de es
tudo, um motivo pelo qual possãO mel horar seus tralbalhos. 

Eu mesmo, Sr. presidente) quando live de discutir esta 
materia, confesso 11 V. Ex. que o fiz com ncanbamento: tive 
grande temor de dizer algumas co usas ; e até me succedcu 
l/ue, tendo cu dito que a mui bel' casada tinha lll'potheca pri
vilegiada 0111 alguns casos, quando o nob,'c senador pela 
Bahia, que eu respeito e acat~ como Il~SSO .Paponiano, .me 
(!Jsse que não bana t .. l, fiquCl calado, sfienclOso, não disse 
uma I,ala vra ; mas rui para casa, yi a leg-islação e con\'enci
me de que clle estava engan,Hlo e cu tmha razilo. 

Alas isto mio ri co usa rara: o celeure MerJiIl, que roi autor 
de gl'llnde parte uo corligo civil rranccz, quando se lhe [lt·opoz 
uma queSli\o de direito elcmcular, disse que era preciso 21, 
llflf'as (leio menos para clle responder alé sobre o arl. 1" do 
codi"o civil. E' ,'enfade, são materias r1ifficeis que uemandãB 
csluao ; c este estudo entre nós deve ser acanhado, princi
palmente quando qualquer dos nobres senadores, que silo 
proeminentes llcsk1S matcrias, !fue gozi1.o de uma autoridade 
a mais prorunda no p~iz, se al''V0I"1Io aquí em uecuríões para 
dizcr: « O Sr. estudoll bem a materia, )) 
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O SR. SOUZA FRANCO:- E V. Ex. está fazendo a mesma 
cousa, dando patentes de Papeniano, 

O SR. FERRAZ:- Oh! não ha duvida que eu respeito o 
nobre senador pela Bahia como nosso P,lpcniano. 

O SR. SOUZA FIlAi'<CO :-l~ eu respcilo o nobre senador 
como um homem muito habi! e capaz de estudar. 

O SR. Fr; 11 RAZ :- Obrigado pela possibilidade! A's vezes 
o nobre senador eólá muito irascivel, não gosta que fallemos 
em qualquer objecto, e ]leIa autoridade flue todos Ibe reco
nbecemos, principalmente eu desde os meus mais tenros 
annos. não temos outro I'ellledio senão ficar muito aca
nbados. 

Sr. presidente, não tenho por fim pl'otellar a discussão; 
creia o senado que tlnho ardente desejo de ver que este pro
jecto assente sobre melbores bases, q'le p05,[0 produzir a 
realizacão dos fins a que todos nós nos propomos; mas, se 
não podemos conseguir isso, nuo facamos uma cousa que OUO 
é exequivel, sómellte [leIa gloria dê dizer: " Oh ! ne~la ses
são fizemos uma lei de hYIJotllecas, o credito agl'Ícnla virá 
immediatamenle, poque apenas se puhlicar no fil'asil esle 
projecto 05 capitues estrangeiros virão, os capilaes nacionaes 
fal'[o gmnde concurso, de sorte que as escadas do.'! est;\bcle
cimentus ficaráõ atopetadas. como succedeu na occasião da 
fundacão do fiallcJ do firasil. » 11' um Mgano, não teremos 
a fcliéidade de ver isto; este jll'ojccto mio é mais do que uma 
cbimem, uma ficção, uma especie de romance, uma poesia. 

O Sn. NARuco: - Então deixe-o pa5sar, m10 faz mal. 
O SR. IlEnRAZ : -- O que li inutil? E' conlra a dignidade 

do senado, 
O SR. N.\Buca: - Pódc rejeita-lo. 
O Sn. FERRAZ: - Perdoe-me; o que tligo li que se ri,lnde 

a parte do projccto que li manca, dê-so lhe Q neccssalio des
envolvimento: dêm-\'lc as garantias, os privilc~ios, os favores 
que em todas as partes se concedem aos titulas hypothccarios, 
o obteremos ~lguma cousa. 

O Suo NABuce: - Nós entendemos que o projecto eslú es
tudado, 

O Sn. FEnRAz : Não duvidQ; mas, como cu nuo hei de 
morrer nestes tres annos (oh!) pelo menos não lenho vontade 
disso, (f:lilal'ídade) , ' 

O Sn. DARÃO'DE S. LOURENÇO: - lsso sim, 
O SR. F':RnAZ: - Então no caho desse tempo perguntarei 

aos nobres senadores o que ó feito dos seus estabelecimentos 
de credito terrilori,\l ?, .. 

81'. prp sido1te, é neccssario que nos conveneamos rle uma 
COUSi!: ha necessidade de combater, n:t plmise do iIlu;tre 
Thiers, Jesue logo com todas as forças o; erros ecollomicos; 
porque enraizados é dilUeil reparal' seus males, que ús vezes 
Jlor sua importancia são íl·reparaveis. Se os nãlJ combater
mos desde o principio, o resultado será <lquellp, por ql1e infe
lizmente nós já soffl'emos em materia de bancos; e a ~xpe
riencia nos deve abrÍl' os olhos, para depois não cahinHos no 
Ilrecipicio OU por erro, ou talvel mesmo por má vontade que 
pos~a appareccr da rarte dos executores. , 

"I-me na necessulade de olIerecer este arlmmooto; não 
tenho intcres,e em que elle passe ou não; é um protesto que 
fa~a. 

4) 8,·. lluwql1eZ de OlilHla, - Para mim o grande 
merecimento deste pl'ojecto está nesta parte que o nobre sena
dor propõe que fi'lue atilada; sem esta parte cUo perde muito 
do seu valor .~,io considero este projccto .euJo ]lordous lados: 
por e.ta parte relaLiva ao cl'edito rural e ]leia parle em (Iue 
declara qUiles são as hYiJotbeeas legaos que ficHo subsis
tindo; siio estas as grandes vanta,!:ens que descubro neste 
projecto . .Mas, tirada essa parte, adiada eUa, pnl'a mim dos
apparoceu o gl'undc valor que lhe acllO, 

Não só na camara dos deputadus se disse [101' mais tle uma 
vez, quanuo se di;;cutiu esta materia, como aqui mesmo 
tem-se dito, que, sem a instituiciio do credito rural, mio 
fazemos nada só com a legi,,!ação' das h"pothccas; ba, por 
tanto, um reconhecim~lllo gera! de que ·uma legislação está 

dependente da outra. Legislarmos sobre hypothecas, mas nãO 
applicarmos o grande meio de auxiliar a agricultura, e 
esperarmos isto das lJypothecas, é o mesmo quo nada fazer
mos. Por esta razão, pois, voto contra o adiamento. 

Não quero dizer com isso que as instituições de credito 
11l:al hão de produzir esses grandes beneficios que geral
m ente se e;;perão. Não ó agora a occasiilo de ex~ôr 115 
r<i7.Ões que tenho para pensar assim, S,;o muitas as diffi
cuIdadas para a sua ex:ecucilo, reconheço. Eu entendo 
que nos deviamos limitar as' regras restl'Íctns dlls bypo
thecas, sem alterar-se a legisla cão em tantos pontos como 
se faz no projecto, Entretanto este li o beneficio real que 
entendo que se pódo fazer á agricultura; e, se e;;te flllhar, 
não sei que outro so apresente, Estimarei muito que se 
proponha outro qualt.luCl·, ,,,as quanto a mim o p'ande bene
lido para a li\voul'l\ por hora é este; vamos tentar um meio 
de crear e,las instituições. 

A materia é dillleil, mas não é boje uma .lilllculdada que 
não se rossa remover; bn. UIUtO cscriptlJ, t'lll-se estudado 
lanlo em outras partes: Às bases que o I"'ojccto contém São 
muilo simples, 

lIste projeclo esleve em '2' discussão, nolla passou sem 
observaç:to a este respeito como agora na 3' disccussão ha 
de allpal'ecer a 'lue,;t,io de diillculdade da materia, ê Ilue é 
preciso estuda-Ia para removeI' essas dificuldades? . 

O Sn. FEnnAz:-~ão aS5isti á 2' discussão, 
O SR. MAnQUEZ DE OI.I~D,\:-S(lnhores, só pelo beneficio 

de8tas instituições passo pnr cima dos embara\:os que vejo 
que hão de resultar desla lei. N,10 conto 'Iue esla lei seja 
muito ion,ocente na e:-ecuçü?; eslá redigid?- de mo,lo quo 
receio mUlta perturbaçao no f 01'0; esla lei I'al dar occaslão 
li milhares de demandas. Eu seria de volo 'lue n~o se 
attcrasse a actual lcgbluç<io hypolllecaria senão na parte 
relativa ás bypothecas legaes. Entretanto Jlasso por sobre os 
incollvenien[e,; (Iue vejo, que h,io de rei'ullar destas novas 
disposicões, só pelo heneficio que !la de esperar das institui
ções dó credito territorial. 

Reconhcco que Im um grande beneficio na especificar.ão das 
hl'pOlhecas' legaes. O n,io ter havido u)'pothccas nilô íÍ por 
causa da legisla cão nctual; ella nITo tem embul'tlcado esse 
grande numero dê !Jypotuccas que exisle; mas emOin especí
lique-se, é um g('unrle beneficio. 

l\cpilo, tirado este grande beneficio das instituições de cre
dilo rural, para mim perdeu o [lrojeclo todo o merecimento 
e, se eu fosse seu uulor, retirava-o então. 

Voto, pois, contra o ndiamento, 

,I) S", Zaehlll'ins (presidente (lo cOllsalho):- SI', pre
iideote, não posso rlar o meu assentimento á proposíci10 do 
nobre senador pela Bahia 'Iue ba pouco fallou, oú olla 
importe ndiamento, ou emenda sUllpressiva, 

A principal razão que ouvi do nobre senador foi a dificul
dade da matel'i'l atlcstada pela apresentac/lo continua úe 
emenuas durante os dctmlcs do projeeto.... -

O SR, FEnn,u :-Não foi só isso. 
O Sn. pnR5lDll~TE DO CO~SELllO: - A segunda razão flue 

expendcu foi que o projecto é uma chimorn, um romance, 
uma i,JCa inexcljuivel .... 

O SR. FERR,\Z :-Sem os privilegios, sem os ravores. 
O Sn, PRESlDE~TE DO CO~SELno :-lnexcquivcJ como se acha, 

Ora, qualquer des,ag duas l'azOés, se procedesse, levaria o 
senado a rejeitar o proíeclo. 

O Sn FERnAz;-Todo, não. 
O SIl. PRESIDENTE 00 CONSEI.IlO: - Se a dilllculdade do 

assumplo é tal flue qunllto mais se corrige mais ba que cor
rigir, melhor é nada passar I"Jl' ora. Entretanto nos outros 
paizes Wm-se adollltHlo leis sobre cstil materia, com a con
,deneia de que não erão perfeilM, e bOlls fmetos hão toda
via produzido. 

Agora, se o projecto é uma cbimera, um romance, lambem 
razão seria para sua 10lal rcjelç,lo, e n<1o para separar-se ~<í 
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uma parte dc].]c. O nobre senador, tendo tal convicção, é 
assim que devêra votar. 

Pela minha parte, Sr. presidente, penso como as commis
sões que apresentàrão emendas ao projecto, que ello deve ser 
adotado e qtIC ba de ser proveitoso ao paiz, assim como 
penso com ° nobre senador por Pernambuco que a parle que 
se quer adiar 6 o complemento indispensavcl do mesmo pl'O
jacto, de sorte (!ue, separada como pretelldc o noure senador 
pela llahia, a parte financeira, perde o projeclo o que lhe dá 
mais importancío. (Apoiados). 

Disse o nobre senador pelrt llahirt que o elemento rio cr~" 
dito territorial, introduzido no projccto, e cuja scpamçiio 
propõe, é uma idéa nova, de que não cogitilm o projccto 
viodo da outra eamnra, dcvcndo por isso ser separado, /)ara 
que a camam dos Srs. deput~dos tenha tC~IlPo tle estu t a-lo 
com pausa. . 

Ohscrvarei, quanto á novidadc cio clemento do credito ter
rilor!al, que os paragrilphos do arl. 13 tias emendas q~c .o 
contem suo ° desenvolvimento do llrl. 17 do proJccto jll'llTIl' 
tivo que tratara da cessão ou sub roga cão do credito h1'po· 
thecarío; ahi eslava em gcrmen a doutlina dos pat'ur;rnphos 
que as emendas das com missões lhe acresccntárão. 

A camllra. dos Srs. deputados não tem que estranhar o 
desenvolvimento que as emendas dorão ao arl. 1i do projecto 
primitivo; seria o mesmo que uosconllCcer o direito que tem 
o scnado de Illodillcar, de emendar as proposições que ,êm 
da outra camara, quandt) ó uma. faculdade que ambos os 
ramos do poder legislativo têm scm limite algUIll. 

Obser,ou ainoa o nobre senador (lue em outros paizes tra
tou-se primeiro da reforma llypotbecaria que do credito tcrl'Í
torial. A isto respondo que ás vezes tira-se vantagcm de che
gar mais tnnle; colbe-se proyeito da cxperiencio. alheio.. Assim 
ó que, trat,lnrlo nós agora de t;lo importante assumpto,pod':l\los 
aproveitar-nos 00 quc j;i adoptiil~10 outros povos em diversas 
datas, fazcndo acompflllhar logo a refúrma hIpothccaria das 
bases do credito territorial. 

Voto, portanto, contra o requerimento ou emenda do nobre 
senador peja Jlabia. . 

o fOll". 1I" .. uo <le !!lo lLOlll'NU!O : Sr. presirlellte, cu 
não tinha intenção de tomar ]lnrte nesta illlportnnti,sima dis
cussão do projecto hyputhecalio, que 05tà na ordem do dii\ i 
e tlllhil razões para o lül0 fazer. . 

Encarei a pnncipio esta reforma de nossa legislação como 
ci;pecialtarefa dos MSSOS illustrados juriscollsultos, e ell rles· 
de muitos annos qlle me tcuuo apartado (lestes o'turlos; o, 
mesmo quandu os liz. nno me internei muito por cllcs, por
(Jue 11 minua vidll ju.licínl'ia foi mais uma yirla polilicn : 
tlUHEi selllpre chefe ,lo policia; como juiz criminal, pouco es
tudando nossa le"islacão, defeito que hoje tem a lIIagiSlra
t~l'a ;.0 quando descnibargador. f~i emrrcgarlo logo na pro" 
sldcnr.m da relncão, e por conseguinte dispensa rio de aprofun
dnr os estudos, 'apenas ouvindo as di"cUS5ÕCS, o que é muito 
dilferente do estudo daquclIrs q'IO têm a resl,oasahilirlade fIe 
dar o seu voto. Descansanl, portallto, nos grandes cOlJhccí
mentos rle que abunda o sellado brasileiro, íÍnue estilo os pri
meiros juri,c0nsultos uo pniz. 

Descansava tambem no tcmpo que telll ticcorrido no estudo 
c na clabnrn~ilo de,te projccto, na incubaçao (lue, creio, 
tem excedido de 10 i\ 11 annos, porque me lembro, Sr. pre,l
tlenle,(!ue, logo depois que deixei o ministerio, se li'nlou de,lét 
materia; que andou tunto no pensamento de nos,os Ic,;islauo 
res, (llIC fui movido a procurar c obter 05 mclhores liH05 
que SODre il matoria me constava terem sido Jluh!icados, e 
alguns e,tudos fiz; mas esses estUltos mesmos f!lrão eS'luc
cidos ]lor distraeõc:; supcnenícntc,;, c nunea mais os consul
tei, pur i\l1uarclíl espal:wrlo:l em divcr',as mJo,;. Já se vê, 
11Ois, que razoavelmcnte furtava·mc à prcscnte discussão, 
nJo me achando para cHa preparado. 

Enlretanto parcce·me que, por contagio, eu me acho na 
tribUlltl; por contagio de pl'o','inctali.mo, IHll'<luallto 0;10 sci 
1'01' (íue coineidcllcia era o unico dos babianos lJlle. rC5ti\rn 
a fallur sobt'c 11 matcria, quer Ie]irCsclltem a pro\'incia fia 
Bahia, quer reprcsentem oulra~ províncias, NilO me I'cOro 
aos ausentes, ou aos que têm delxauo de frequentar as 
sessõcs diarias i fullo dos seis ou sete senadores prescutes, 
os quacs todos têm discutido a matoria; e, apezar de so 

ngredircm e se bostilisarem, tenbo tido prazer nos seus de
bates; porque, senhores, é uma doenca cm mim este espírito do 
]JI'ovincialisOlO i assemelho-me aos' !õancczes, flue 1105 exer
Cltos allliluos, apezar de prosel'lrlos, gostavão de ver o va
Jor de seus compatriotas, quando estes batino os uCI'citos 
onde elles mesmos serviITo. Eu, pOI'tanto, aind~ quundo não 
concorde com;) opioiao dos meus compl'ovincianos, rcgo"i
jo-me ue os ver bl'ilhar e desenvolver seus notaveis talentos 
no pal'lamc~to brasileiro. Acho-m~, pois, na discussuo por 
esse conlagiO. 

Senhores, pela razão natural devemos esperar que o pro
jeeto saia perfeito, porque cu já fi" notar o tempo que tem 
decorrido cutre o apparctimento oa idlÍa e esta final conclu
s,'o. Concorrêrilo duv.s ou Jms legislaturas; ullla enmara fer. 
fi projncto, Outl';) h~ de delinitivamente approva-Io; o sr.twdo 
tem procurado otn'ir difi'crentes commiss5es : a 'I' refundiu o 
projccl.O, e depoi.; [01';.0 ouvidas duas cOllllllissões compostas 
rios 1\(IlI1cns lI1ais haualisillhs ell1 direito. Al'parcce mesmo 
uma docilidaue fóra do ol'dinario naquellcs que têm direito 
f te se C01lsídcrilr grande:; letrados, porque aceitiio de muito 
bom grado as emendas que tendem a aperfeiçoar o projet:to. 
Jil vimos o app"rceimcllto de noyas emendas Ilesl.'l 3" di scus
siio, conscf/lIcneirt {Jo pouco que se discutiu na. 2"; c os 
nobres lllembl'os fins COllllllissões conviôfto a que idens ainda 
mais novas ,c uprcscntelll. Eu, porlnllto, aéreuito que e pos
sivel, a não ser a grande diffieuldade da materia, chegarmoi 
a lima perfei\,,'o. 

IIlas, senhorcs, dessas circumstaneia.s mesmai é quc cu 
tenho receio. ,\ ]larte qllnsi exclusiva. que têm tomado 05 
dout.os e ílIuslrados jurisconsultos do paiz nesla grande 
reforma é que me faz conceber algumas apprchonsões. Os 
lIIJhrcs scnanot'cs tóm com elIei to !las suas cabccas os dilIc
rontes eodigos da Europa, sabem o que se passa 1)01' todos 
C~Sf2S pnizes) couhecem HS 'Vantagens desta Jcgislacüo n03 
diJYere!ltcs pO\'05, têm obserl'lldo como os astrologos iodos os 
grandes lilanelas que brililào sobre nossas caher.as; mas ucs
confio, sonhores, 'Iue, OCJ;ujlild'JS nessa superioi' obscr·vaç.ão, 
alies ufw se tenh:.o descuid,lI10 de ohservar o ]ll'oprio planeta, 
a tcrm em que hahib\flloS! Receio que, nada Ignorando do 
'1oc se passa nas casas alheias, (louco conheçUo da sua jlro
pria, rldeito que por mais rle lima -vez nos tem sido fatal. 

Dloito receio, Sr. pre:;idtlllte, que em busca dessa gr,lIlde 
perfcícf>o, e procurando fazer grande beneficio á lavoura UO 
paiz, ílÓS n;1O lhe apressemo. a ruína. A lavonra, SI'. presi
uente, é UI11 0l\fermo que nos pode remedio, CI pódc ser que 
vó,: lhe mandeis. em lo"ar de rcmedio, a tumba ou 1In! es" 
quife; pó de sCÍ' riue 'nós legisladorcs proecdamos á scmc-
111an0a dos selvagens, que. ]lilra fazer terminar os so[rinl'jn
tos dos seu, vf'lhos país, ajll'e~:;a,ão sua morte. 

S ... prnsirlcnte, não é c'\rtJlnentc de nossa intencITo mal 
fazer á Iilvoura, [Ji'cjudiear a aclual propriedade; porém eu 
pcrgunllH'ia aos nohres senadores: para que propl'icdadc lc
~Hilís '! i'am li nropricdilile aetual ou para 05 futuros pro
"dolarios? Eu C!ltcnuo, Sr. prcsidente, que, em vez de re
formar o IJUO cSlú, 'lucremos cI'ear uma cousa inteiramente 
:lo,·a. 

Pretcndelllos cO!1~tituir um novo povo, ouuear uma crianca, 
rt qoem podemos liar qual'lum' dirccç,10, c não curar um én
fcrmo. cuja constituição cumpre ohservar, e il cujas cOlldicões 
de cxi,tcllcia cumprc a!lendor? A realidade é esta sogúncla 
hyptlicsc. e nés eslamos cl'mdamcnte na primeira. Descja·se 
,em <luvi<la CI'car as melhores c()ndições da prupriedade, esta
llclcce r o mais perfeito systema; e nós já '" temos c possui· 
i1l1l5; e é cliffieíl, ~ell{10 perigosa, uma ~I'andc cprecipitadamu
danea. O excesso em todilS ascoUSas. aind,(lIa procura domais 
perfeilo, (lli"si sempre prcjudica. Quando o nosso pai AdJo, 
CQlll o seu pcccildo original, IIOS I"'ivou da felicidade para 
qlle fomos croa,ln" coula-se (Iue a misericordia divina, com
H~decendo·se delle e de nós, lhe llIundàra o anjo S. Rli"ucl 
IJafil que rio a!Lu rle ullIa collilUl mostrasse a IIOSSO primeiro 
pili as r1csgrcrças de SUiI posteridade, e faz~ndo-lhe ver os dif
fcrellte, gCllcros de murtc a que ficava SUJeIto, Ad;1o horron
satlo pcr~untilra ao alijo se niio era pos.sivcl 1I10l'l'~r-Se mais 
suavemenle, e c5c:'[lnr a tamanhos soffl'lluentos? Bcspondeu
lhe S. i\ligucl quc cra ]ios5ivel, se os filbos de Adão obser
vassem Ullla unica regra:- lW(!a em excesso, ne quid nimis. 
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Sr. presidente, a la:roul'u do Dl'Usil, ao menos a de minba 
provincia, não pótle ainda ter aspirações tão altas; llem o 
CI'edito da nossa propriedade ten'itorial pÓtlo. nem dero, 
acompanbar o europeu, de cujas condições se arrasta notavel
mente. Estudemos, portanto, 11 realidadcúc 1l05HUaSa, e pro
curemos curar nossos males, e não os ng!(l'aVal' com tenta
Uvas perigosas. Nossos males silO !(r.1Odes, e uo sua gral1lleza 
nasce a anciedade com que os legisl:.<dorcs, na melhol' boa 
fé, procul'ão descobrir algum romcrho, e cum a mesma au· 
cierlade a populaçilo o ag.u;mta. .. . . 

O" solfrimentos do agncultor brasileiro, Sr. prcwlúnte, 50 
poderi,lo sei' contados pOI'unJa penna como alie Shakespeare, 
quando descreveu os de sua Escoeia, ou de Xenephonte na 
narracão que Caz d03 lllales que pes<Íl'iLo sob:'e Athenas no 
reinad'o dos 30 tvrmlOS. A misericordia divilla. quando man,la 
a algum mortaí uma grande de~grnça, :ira-lhe a razão para 
minorar-lhe 05 sotfl'imentos. Nós, procul'1\ado imitar a Pro· 
videncia, t~mos deixado o lavrador IJI'<\sileil'o na ign()rilncia 
pal'a que não conheça toda a extensão de sous males! Serve, 
P?rtdnto, a ignorancia para algumacousa. Os agril!Ultor~s que 
allHla pensão, nilo ohstante o CUidado com que o" qUlzemos 
deixar no idiotismo 1 l'cceião encarar sua dC$gl'al;a, e 1'1'OClII'ITO 
11;;0 pensar nolla, como diz Shnkesjlearc que jll'OCCtliiio seu,; 
escocezes. Apen '5 á hOl'da do pricípicio,o cOfltelllpl,10 choro,os 
e espantados, como CaziJo a" troiaMs. se;:tlndo Vil'gilío, iI 
beira do mar, que eonlcmplavilo saudosas da putl'ia perdiua: 

....... C!41lctiqu8 1wo(unclum 
Pont!l1n aspectaúa nt r/e 1\1 es. 

SI'. presidente, nós lemos muito, muito; c estudamos pouco; 
folbcamos muitos livros, sabemos o que uizcm os sabios, mas 
rcUeetimos pouco: é todo nosso mal. Minha imaginacilo, 
senhores, talvez nUo esteja normal! Eu jll'ovejo muitos ma1cs, 
um grande caluclisma, uma crise social talvez I vejo uma 
completa subvorsiíQ da riqueza lll'ivatia, que ha {Ie influir 
consideravelmente na ri'lucza Ilublíca. Este projecto, longe rle 
deSViar a catastt'Ollbc, talvez venha apressa-la, ou toma-Ia 
omcial. InCelizmenta não ha muitos laIT'HIOl'es no senado que 
possuo discutir esta materia, c os ]loucos que vejo são gran
des P!'oprietarios, por quem talrez não tenha passado o in· 
fOJ'tunlO! Devem ter observado, sem duvida, o que se passa nos 
campos,mas obsel'vã? 05 mnJos alhóíos, a da dura cXlícriencia 
á observaçITo 'Vai grande distancia. 

Dissa meu no.hre amigo, senador pela Rahia, <tue esta lei 
é um balão, que não é feito para subir aos ares. Se assim 
fosse, sendo um mal, porque iIIude a ancieclade publica, e Caz 
esrlueccr urgentes e s"lulares medidas de que em'ceemos, 
seria elle negativo. nIcu receio, porem, é que o bal<lo suba, c 
no seu gyro e"palbe Ca;"cas incendiarias pelos tectos de p:.lha 
de nossas campestres cuoupanas, Receio tamuem, Sr. 1H'Qsi
dente, (lue o diabo, que o mesmo nobre senador diz haver 
dado um beijo na siluaç~o política, do qual ori~inarãose 
duas serpentes quo lhe lhlacel'ão as cames, se lembre de Ca. 
zer o mesmo neste projcclo, para ([ue nasção desLe novo al
ten!ado inCernal as sMIJontes, que já noticiou o meu nobre 
aUllgo senu,lol' 1Jor Minas, da avareza, dll usura, da insolva
bilidade, e emam da espoliacão. Receio muito, Sr. prasiJente, 
receio tudo, e se me relevara esta sincera e forte nprahensão 
de um sinistro rulUl'o, 

Senhores, as desgracns da lavoura nITo lhe devem ser imo 
putadas, em sua maxililil parte. 

E' costume dos felizes, daquelles que nunca sentirão os 
rigores ~a adversidade, baratearem accnsagões aos des~l'aça. 
dos, prlllclpalmcnte quanllo se 'lucrem dispensar ao lhes 
fazer "l"'um. bem: «sois pobre porque sois um vauio, dizem 
c~es ; flevols. porque esbanjais; n;1o lendes rendas porque 
Imo tmbalh,l.Is; os vossos males silo o resullado de vossas 
eulp:.<s.lI Os deusos do Olympo assim p~tlem julgar c ser.
tenclUr os fracos humanos I AlIlda quo aSSlnl se.ia, Sr. prosi 
dente, aqUI, nesta occasião, no",(\ lal'eCa JUlO é de punir,é do 
proteger c auxiliar a hrvoul'~. Da mei'ma sor:e que a Il'ípoJa. 
çUo de um barco procurana uar SOCCJ'TO a um homem que 
\lor sua culpa tivesse cahido na agua, n;io lhe fazendo aceu
sações antes tle o salvar, assim devemos IH'ocedel·. 

lIIas não, ~r. p!,e;;idente, a lavoura do paiz, de cuja sorte 
talvez se va decldu', ou pelo menos da gran~e maioria do 

seu pessoal actual, em cujos destinos esta lei vai tel' uma 
deeidúla influencia, pol'ltue uma grande parle das proprieda
des devcrúõ mUllar de m~u,;, e sem al!i~l\la \'antagem da se. 
dedade, n"o foi quem fez sua pl'opria S!luação. 

N<io foi o lavrador bl'ilsilcil'o qucm instituiu a escravidão, 
este primeiro mal social, c mandou bUSCa!' lI'ubalhadorcs li. 
Africa: Coriío combinações politicas, 

O lavrador bl'nsileiro nilo li o culpado UiL ignorancia em 
que se acba sua clas:;c, "o passo que se procu~a instruir 
tOllas as outras! Os poderes do estado, a politica, que mulli
plicou as acauemias o doutorou uma parto da nacão, não 
hi\Vendo occupação pnm metade de L,lo illustres sabios,man
dando instruir' até os cégos e surdlls,não ueôpendêl'ão um real 
COI11 o ensino rios pl'imeiros runimenlos ag-ricolns, com os 
indispensaveis eusaios de seus vaI iados 11l·oco5505. (1Ipoiado). 

O lavrador' bl'ilsileil'o nlio roi quem decretou esses custosos 
monul11ontos rle luxo, e de uma avançada civilisncão, pala
cios ate à )oucul'a, ao passo que não ha em todo imperio 
uma officirm agl'Ícoln para cn,;no do camponez ignoranle. 

Nilo lem elle tambem culpa de que o governo chame a si 
11 direeção de todos 05 melhoramentos pl1l'a nada adiantar, 
e que, rlcs[lrezando nhrir estradas ú lavoura, coutrate mal 
traçadas eotl'adas de ferro por Tll'eços Cilb~lo,os, que, n?da 
produzl!1uo, ooel'<10 o lhesouro com a garantra ao e,trangerro, 

O lavrador brilsiloil'o não é enl[laJ~ das encampacões 
monstruosas, ou Ceitas, ou em ameaca, com as quaes se tles
pcnrlcrú milhões 'para 's<1l\'al' caleulós elTados, allluicões ma
logradas, e Deus sabe mais o que! carregando a lavõura com 
as consequencias, 

O SR. FEnuAz :-A encampação é boje uma industria. 
O SR. DHIUS :-E mandando para o Ceará uma caravana 
·0 Sr.. RIRÃO DE S. LOr:JREr1,!o:-N'lO tem o lavrador culpa 

de que se Ibe exija c~mo tributo 1'2 e 20 ·/~ de seu suor, 
sem 'lua algum beneficio directo receba sua classe ou in
du,tl'i". 

Nuo é cuIIJ;t,lo de nossas discuôsões mesquinhas e inter· 
minaveis, do jogo de n')ssa, ambiçoes que a'Jtuão na socie
dade, e produzem lantas VCZ05 a l,crtUI'ba,:ào da OI'dem pu
blica, banindo a confianca, suspendendo ·os trabalhos ilas 
industrias. e diminuindo sensivelmente a ['cn,la publica; exi
gindo ainda grandes e subi<las rles[lezas com o exercito e 
marinha, e com outras verbas do ~ervico. O lavradol' é es-
sencialmente pacilito. ' 

O lavradOl' brasilOll'o, em[im, não tem culpa de que haja 
um [bco aval'o, vexato['io ate sem proveito, inutilmente ve
xatol'Ío, para afastar dos nossos portos a concorrencia dos 
transportes de nossos generosagricolas. <;11) poderia abaratear 
aquelles e facilitar as trnnsaceões do mercado. 

Tem ainda, porventura, a' lavoura culpa de que nossas 
leis .... 

O Sn. PRESlDENTIl: - Eu entcndo que devo observar ao 
nobre senador que nilo se traia de nada disto; o que está em 
3' discussão IÍ o projeclo uypothccario. 

O Sn. lHnÃo DE S. LOURENC.O: - Trata-se de matar ou 
salmr a hvoura. ' 

O SR. pnE5WENTE: - Trata-se de saber se o projecto que 
se aeua em discussão é ou não conduccente ao fim que se tem 
em visla. 

O Sn. DlUXO DE S. LOURE'ir.o : - Eu entendo que estou na 
ordem, Sl'. pl·esideote. • 

O Sn. DANTAS: - Isto é o que se deve dizer. 
O Sn. DARÃO DE S. LOUREI\r.o: - Nuo é o a~ricultol' bra

sileiro quem Cez essa lei de suceessões. (ApoiaI/OS). 
O SR. PRESIDENTE: - Perdôo-me, V. Ex.; tenho do Ca

zer-lha pela segunda vez a obscrva~ão do que não se tralil 
senão de vê!' se o projecto tende ou não ao fim que se propõe. 

O Sn. BAnio DE S. LOURENÇO: - E' o que estou mos-
trando. . 

O Sn. pnESIDIINTE: - Entendo que V. Ex. está tratando do 
todas as materias, menos da matel'ia do projecto. 
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o SR. DARÃv nE S. LOOnE!ino: Sr. presidente, V, Ex 
não pôde saber o meu pensamênto, porque lá vai... 

O SR. PRESIDENTE: - Posso saber do seu pensamento pelas 
palavras que V. Ex. profere; é ioto o que tenbo como norma 
para poder derigir-me no cumprimento do regimento. 
. O SIl. DARÃO DE S. LOORE~ÇO: - Descanse, que me chego 
a ordem que V. Ex. quer. 

O Sa. PRESIDENTE: - Peco a V. Ex. licenca para lél' ° ar
tigo do Iegimento que trata 'das 3'" discussões. (Lendo.) « Na 
3' ?iscuSSãO se discutirá o pl'ojecto em geral, tocando-se nos 
artigos com as alteraÇÕes e emendas que tiverem sido appro
'!'adas. 

dos herdeiros do casal partilbado. Poucos são os lavradores 
que tém mais de uma propriedade; e, ainda tenJo duas e 
Ires. contão de onlinario maior nu~ero de fi.lhos ..... Veja 
V. Ex. co~o eu camlllho para o. proJccto em dIscussão., e, se 
não fllra mterron!pldo, la tmil chegado desde mUito ... 
Accresce que lIllehzmentc raro é o casal que não fica sobre
carregado de divi,lns! Vejamos como a partilha se faz: não 
podendo a propriedade pertenccr a muitos coherdeiros, por
que seria mollvo de destlstrosas desavencas, e não se po· 
dendo dividir, porquo a Cll'~ura cessaria, adjudica-se a 
propriedade a um. obrigado este a repôr os quinhões de seus 
irmãos ou coherdeiros, e a pagar as dividas do casal, isto é, 
passa a possuir v. g. il propriedade no valor de 200:000$, 

O SI\. DARÃO nE S LOUnE!iCO : - Ora, V. Ex. verá como para pagar 50:000~ de dividas que vencem premios, se
eu lá vou; quer mostmr-mé o caminho I Eh lá vou. Vou ~undo os contratos do [allecido propríetario, e mais 120:000$ 
tr~tal' agora principalmente do ponto que o projecto [ere, da (Ie tomas, as mais das vezes vencendo o juro da lei! .seu 
Illl. das suecessões,. d?s hypothecas ICAacs de herdeiros, coher- quinhão foi apenas de '20:000$ ou de 30:000$ imaginarios, 
delros, etc., das dmdas que seguem á propriedade: estarei porquilnto as avaliacões de partilhas süo bastante carre-
eu na ordem do dia? gadas; e não duvido asseverar que poucas propriedades 

O Sn. pnESIDE~TE: Se V. Ex. fallar sobre a materia e agrícolas têm, nesses casos, um valor realizavel no mercado; 
fins do projecto, eu não lhe [arei vus)r ação alguma; mas, é, portanto, uma compra lesÍla ef9rçada! 
se faUar em geral sem relaç<1o alguma com o projecto, de- Quanto tempo não consome o nllsero lavrador, por que tra
elam.ando contra tudo e contra todos, ba de 11el'llIittir que eu ba!llOs não passa, c que economias não precisa de fazer. para 
contmue a fazel'-Ibe observacões, cumprindo e fazendo cum. desembaracar-se? 1 é este sySlema de partilhas, resultado da 
pm o regimento como entenáo que deve ser cumprido. Faco legislação,- conse([uencia da escravidão que augmenta os n
Isto com bastante repu~nancin, mas o regimento diz que sôu lores de um casal, e fila0 da natureza da cultura do assucar. 
o fiscal da o.rdem,e !lsslm tenho mais do que todos o dever de que produz os prin-cipaes embaraços da situação agricola dê 
fazer cumpnr o regimento como o entendo. Desejaria ouvir minha província. E, se o proprietario consegue em toda a sua 
o nobre senador sobre qualquer materia ; mas, como prcsi- vida desembaracar seus dominios, a morte que lhe segue de 
den~ do senado, não posso ouvi-lo senão como o regimento ~roximD, colocii a propriedade em igualou peDI' estado com 
l,ermltte. a futura nova partilha; e assim vegeta a agricultura bahiana! I 

Eis porque, SI". prei'idente, eu \entei justificar os proprie-
O SR. BARÃO DE S. LOURE~CO : - Sr. presidente, o lavra- taTios agricolas brasileiros, para que se lhes não attribufiO os 

dor brasileiro não pôde ter cúlpa da má lei de successiles.... males de que se queixão, e na intenção de interessar 
nilo sei. se alia é má absolutamente ou p~la;: circumstancias mais o eorpo legislativo em seu favor, sciente de que causas 
que eXistem entre nós, das quaes resultilo e;:l:ts bypothecas ~strnllh"s ou invencíveis os têm sómentc infelicitado. Esta 
legaes. Vou me cingir ao projecto, por obediencia a V. Ex. si, porém. minora os males da situaçãO, ainda levemente? 

O S~. pnESlllENTE : .- Nem se trata di~so; ninguem culpou Analysemos alguns de seus artigos. O coberdeiro fica tendo 
ao agricultor do BraSil, absolutamente nllllíuem ; não VI (lue bypotheca legal sobre a propriedade adjudicada, eomo hoje 
se tratasse aqui de accusar os lavradores !to Brasil; V, Ex. tem, porém pa>s~ /I. ter tambem o direito de a executar e 
está o~ defemlendo não sei de que accusacões. Não tenbo ou- levar li praca publica para seu pagamento, logo no dIa se
"Vido fazer accusacão nenhuma; ninguem disse que os aíl,ri- guinte iÍ. adjudicacão, 
cultores iniciárão "essa lei de successões, contra a qual V. J::x. .;.;.. Ha favol 110 novo proprietario? E' razoavel este direito? O 
pre~ende fallar: Per.dôe-me

l 
V. EI.; lleço que se cinja ao herdeiro adjudicatol'lo fica no perigo, portanto, de uma com

regimento, eUJo artIgo aeallO de ler; e, se V. Ex. quizer pleta desherdação, porqua.nto a propriedade em praça não 
fallar sobre tudo, como está fallando, consultarei ao senado dará ° mesmo valor, e, vendula ella, todos os credores procu
se V. Ex, esta na ordem, e não terei mais responsabilidade raráõ receber os seus debitos. Aberta, pois, esta porta, sa
lie o senado assim o decidir. ' bendo-se como de ordinario se hostilisão os membros de uma 

O SR. BARÃO DE S. LOURENCO: _ Tenba V. Ex. a bondade [amília nas questões de herancas, não tenbo razilo de dizer 
de me dar o santo, que eu o seguirei. que a lei, longe de fundar a estábiliJade e o credito agricola, 

o torna fugitivo e nullo? E qu~ vantagens lira o paiz destas 
O SR. PRESIDENTE:-Eu lhe dou o santo (hilaridade): o continuas e forçadas desapropriações? . _ 

santo.é o art. 82 do regimento, que diz assim: (lendo) « Na Sr. presidente, assevero a V. Ex. que, publicada esta lei 
3" dlscussüo se discutirá o ]lrojecto em geral, tocan- e executada, quasi todas as propriedades mudaráõ de sen!tor; 
d?-se nos artigos com as alterações e emendas que tiverem e [oi por esta r!1züo. que eu disse q.ue, se ha favor na lei, não 
Sido appl'ovadas. " V. Ex. p6de fallar no projecto em geral é para o propnetano actual, e sim para outros que possão 
e em cada um dos artigos do projecto; nada mais. viver com melhores e dilferentes eondicões. A subversão será 

O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Que quer dizer em geral? grande e estrondosa I }'rovavelmentê não se verificará sem 
Nuo posso fallar dos artigos todos juntos? lia de ser forco- que o moribundo estribuxe. Eu poderia proseguir nas eonse-
surnente de cada um? Essa é boa I - quencias desta lei .•. , 

Sr. presidente, o projecto falia no artigo, não sei qual, O SR. Nuuco :-E' o que existe, respeita-se o direito 
das bypothecas legaes em favol' dos coberdeiros, que devem actual não se o altera. 
ser illscriptos até 30 dias depois não sei se da sentenca de 
Illlrtil,ha; creio que é isto? Ora, a este respeito eu direi a O SR. BAnlo DE S. LOVRENCO :-Eu po,so demonstrar que 
V, E:', o (Iue se passa entre nós. A lavoura de assucar não isto não é exacto, e {lue ba niil hypotheses e meios de fazer 
pôde deixar de fazer-se em grande... Não sei se poderei effectivu a moderna ultima legislação. lloje morrerei eu; 
filllM da lav, ura de assucar da minha provincia, porque ha amanhã meu vizinho, depois outro, e nossos filbos se ehe
tambem a do café e outras, e eu não posso fallar nelJas to- garem a nos sobreviver. Ila tambem, Sr. presidente, pouca 
das, A lavoura de minha provincia não póde ser senão a providencia para resalv!ll" direitos sag,rados, que IiCã~ ex
grnllde lavoura, não se havendo ainda ensaiado a cultura IIOStos á fraude e no mais leve desculOO. Os coherdmros, 
da canna e o fabr:co do assucar pela pequena lavoura.. que até hoje cun.ervaviio hypotheca legal na propriedade 

l'recisa·.se .llara ella de exten~a? e apropriada.s terras, de adjudic~da, recebendo, tarde. mu~ta5 vezes, mas sempre, os 
'!'a5tos edlfiCI08, custosos macblnlsmos, de mUitos braeos, seus qUlllhões, com esta lei fica0 exp?stos a os perder, ou 
de grande numero do animaes, de utensis variados, êar~ I por ignorancia, tão .everamente pumda; ou por ne.gligen
TOS, arados, elc., .Itc. O importe deste todo insepa- .'a, exageradamente castigada; ou por fraude albela, sem 
rarel excede quasi sempre do '!'alor do quinhão de um alguma posslYel indcmnísação li 
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.:\jlldt1 mn :J~' iÍLt:~, diz ;1 lI'! ;~r. o l'olF'f,kito tjHizfT fjln () N.\riGr:o: 
",'tdlla sutl hV!lnlhf~I'(l, d\;Vf~ L.\'I.ô :a in;::i'!'l;Vpr ou n'!!;:L~·:tl' IHI COijY0.1lclt'math, 

tall{:~a da ClJmarr.a~ O . .:.[c pnlZ!l. ou por IH',;':.llgPHe'la\ () Sn n.\nlo nB S LOOll;;:;;ÇO - E \~ilal Súl'rt o f:r'rdol' 
ou pôr l]tt:dqu{'f (:i,(~ilm;:.i.ancia.. ini'Íu:,ivl' ;t ;'n.lld~~. u e~':('qla\!dn (IIIA CO!I;:clllíri'l em uma (lrl'r.mataç:lo, na qual niiu 
r.otlcrde]n) jI()d\~ (1ear dl'~hr.!·(~rHln, )IYi1u(,hec(tn.dn €i adJlldlCU- ~t\j;; png'H: n~o e~:tipute a hyp{;flwcn convencio:wl píil':i 
10l'io .\ projJ!'icl!:ulr. a tcree:nJ 1 QlIl~ g'jJra:ltJa.s f~:H·(j.I',!'I\l O ~eu eln!;nlsu ~()jH,)mLJ;':' uús (! !";tcilidiHie- C(11ll que se prú-
(,o!l~nldrl) .1inrJa fll!!'lelltc (} cnnlv::cI10l" de seu dií"ClífL no n H,: Ul' e maior' ;l!flda, {'OlH que f C pÓl!C [<tIla,' po!' lcgí-
fW!r:c!lwalbmn do p,,;z? l'",' cu~ta til! qw'.rn StTa_ t;l!c iudNn- impo:';:-.ihiHtlado"! 1\ "~I}l!a di\ lavoura, SI', pJ'C-
ni!'allo ~c o e~cri\';io :,p ('onduzir de manCI;'{\ a l1ao WH1el' €'l!e fira, p~:pJJ:<.la S'('m alguma arte OU ~rÍf'l)cja ú::\ 
faze!' s'ua illSCl'ipÇitÍ) "? (jUl\, fIe mi1j~ ii!~:1 tH~5.SCS dí.i~tricto~ fJq di!~ Q~t[)cG!:'~, é muito pI'CI~i\I'í<l! Eu o tenho cxp~-
jiltt'rlOr, ípJalldll, {t, 1nflucne,i.l local :<c ~Ilten .. l:::~;ír P;!!'íl qtlt~ lal lt~m-nH!" slIcCi!rlilln (~oJhcr v, a. 1flO:BÜO,,!) em um 
prrjJlitn ~c dê? St:,1lI lluVi>;í1 o c::envi10 i.l Ur.1:l p ()~~ nffo l'f:.,fizal' lla ~!'guinte ~!ccUlnula(:tio de 1re7. arlllOf'! 
;H~ni:-.:i(',10 r,riminal; ma:3. nad,1 ::lH;íF> iic:,r(l7~1f' t.nnhcnl vnri;1n expülll.allc;nneÍllc, pnnjuc nO:,SlJ 
c;,l~tig-!)" au I'r('j[ldi\;:~f~í}"!! E Il,it . piliz íl:lida r.-.;t;1 (\\yo~l() todos O~ vniV('llg da ~orf.c) 11.10 h,a. 
(111'-",0 a ro:':H,liI~aJIII!lla';f'? l./;~~ti\,.a l:t!C prf1vitf:~ncltl ~~a Eurol1:l. qllando o l!'(~nct'O de pn. 
parte l!e dOl':':if~ C el!lri~ no ('~\('tcieio flú tlt~ct'~si{;ade varia. 11. y. de 4H p,U'Jt riU f'~'1 e Fnhc li 

i/II,ú'nm que n:ir, tt'nh:(. Hil1 hirta r (\ qllflOr!O a r'!~V(l~~nO e ,de H~ (\ /20 f)~,). j'PIl \.n.H'CHI 

rlH no!:"::.o pa~z a!guliJ,) a r;:; c ~IlCf·t':lC ulHa f~I'lS(:" hnlJ'c fHJs,compl'[hs:.e a 
jo!;';io CfJOl a forl l úlíl ele coaeidal;;~o:~ fal"Íl::ia ll(Jj!~ pnr um preço, amauhn {w!o dohro, c d('n~:rn (1(' 
'tei1H!O ::::o~!h,> 1~1I (lti um te~:tailh:t:t!) h'i!o al:..:'l;!~ mt'xe~ ~ohr oBa 4nü c iíHH !llo! O m('~mo Sllcccdc ü 
ijuaf () lt'~!:lIJnr: !'~:C\;I!:H:!~i~1.. f;lllOS n,~~lH'ae~: Lfd!.:l l!C C;~t';;;l, .ple (tI'a se ('Olltprn paI' '2.~: n ()U!l'íI~ ,II?ZC~ por Gl); e 
lima le:-il!'IlWl!!W, o tr,Hunid HIlI!lI:;;m O :p.:::-n\'J'- mai~ ~ :-'lo;:::s~ {';,:P(Jl'ti\~)lo: a do aS:-JlJ('<lI' c~pecjidmcntc: e~t;í 
!l:Jdu:; os dibJS ii:hlJ~, c o c~~rlv(lD l!iio (j~; indt'mH!:-:,;), 115~lit'ila fi~~ m2s,mas v;~lria~fl(~s, e tnfditmcllle 'IUHSi $cmpl'(~ 

n S. fi, n\i'jT.\~ Vai-~{l ~Wn~l' um!1 klra, f(Cübf~-~e sl'H" P:II';\ Pt'iOi'! C;)]l;O, pCÍ:o\. lI;n propl'ittnrio pó de ter certeza de 
dt~ m!',f!o:-:, e íh,;püi~ paga.-se o d{lbm..' CUPipl'ir :-::('115 comIH'Om,i,%os '? • . 

()" 7 0 ~ '" InlJ EFC.O· _ \r.i·i lln 1:"1"'; I""~rí" () Il'~$nl(), t:r. pl'e~Hlcntr., com o valor óa, rl'oprw~ 
.. '1 ,AI. ,~t",,! ,,~.~ .~' ~.~ n ',,' 'de t !:p1w; ': f,~ .. j'/.~ ,':' 'l'l~'; , O:'P[l' '[UH ni10 têm il (h:illade da. pl'oprieflcil!n l'llrOp(~a, 
..,Hl ()f:. IH L cnr,( ,1 \ r,., ~l Uld:l • !l, ,1;1;10. h\ ,Ir :--L t j.' , .. '" ",' , ,.., ~C f"" '1' n::o ;;ü 1j'(P lIofÍr!'/) hl' a im 
!iannl Ilr. '~r;n:nGo3 )(\1",1 ea~:(1~, cn!:1O Ó dt', ju::l!rfl, ü o e F',\) b~O, ;:;c.l qu", , .. ", ll"let' '\' "t' ~ ~I "en f' 'I~ ,te n' 

. , .'. '.' .... ~J 1 11 '1l\;'HCfél 1I('m o \,!'eí J o '~fTI 01'1<1 ~v tlHI qf<t 01 
gOVI'I:1l0 (k;)!':1 ilvn; tW lrll,ILo,o; impC'll'unt'n~e~. li:!~te~ p.,~ P (Hl- J'ili'iiLhrle, A lrrra ~l:t ElII',Op",:\, Ó a llrinclnai f"i1l,llC'7.a, I.!:'nl um 
11'f)~ 1I'(",on'U~f\I'~[llp~ píl1lr\Tl npnn ,:n' f:; VtHItHII':::, C é . ,_ " ' '.. r -" ',f {"t ' , I' e rlis- yal'/f qUfI;';1 hx:o~ ~c nilO aH!~utenta pOl'lplf~ novos r:mmnho~ ,In 
lilJ~ ,,~ste ~o Il~O I}~e t'ec:!o ,tr:m;o I .. n~, 'f' . 'I' ,~:;,I: .:e1 ,m r::~! nl (I pUi.l'!'Üo vií'.illha dos grand{'F m~rcadog, No Hl'il~iI. 
r,U~J'~.iO) _lI q~l<11 JAHlc tn'lh"tII-~Ü um,\ .. \,,~~ HHII' .'.J\,('l~. (I' ':~i1i\';!',4 iJ" pr()IH'!~dadcs cf:1~ grande,::. poYo!lcües, esrcci<11m~'nt(' 

:rU n;l{) (>Í'~PjlJ (!!II! 11:)( il ::t~ ,,,', prÍ':-~L ;(J~t', P I'í'm , I' Á I"C 1 O~OJt t . 
(lcn ( I e s:c ' I(;om 11"I!di!Pc1f1' .. conii"ili'io. iHf,thnr ( •. 'k:-la r;li lltill } a terra. '" fi qH{~ n,l('.lIo~ va c, om : \i yt.J ~1'l'1:; 

fI.: l,\!t I ~J-n. ,,' I yn. I I ( r k!.lIj;1:-; de 1.!'l'I"f1. ;)0 !'tll da H;dllrl, íl~ múthores do mumlo: 0:4 
r.mn CI t!! I) ~c. 11'h; n!l:~" I~Hm,;I!' {'Li, 1!t.:I:'" ; lI'I[!] ",' I'J' . r l .. 1 I I" 
nfio tiz mn c~i.ud() !',;{":ie do projf'df} 0))1 cli~:r·H~H~n. IIcnl Iwjr- ilnll,ll~O:lil (!',I,i,C\O::; .. flnF-p~I~C!l~;,t~ t!g-I:!C(~:'~ va cn\;:.~~mn eou~~ 
é e:-:ta minha pl'(lIl~;;iin, p()~SU nw::n"l~J n:11) :-,:llw;' {' {,lll'in\ll~ o ('\1:- ('111 nü ,1:1> o=' )r~~o~ f'~CrlrV01'i: "l~l emOR um.l 
comtado rCf,ilalu'er'l" os drri'if.n::;., E, I:nn;;) t'l1-- rn:nmi:zo.:tlf's ril7.';l:\,a. m~~n:o 1ie ('jl!Ü, H'lnJ Iluv.1fh.1 n míl,ls rIca 1a.\'OUI'il\ e 
ii! fI!'ova~ de uma !onv;p,:el dnt',i:il!ade ~;oír:,el !!;[o i!t'tiol:4 !h ~'I i~\,::",l prD':HJeIil, que e n melnor i"ltuat!~l~ c a ad~nrcmos ~nu:lo 
~1i:-:'rLl~~iIO, que foi ~;:j~II('Hdida na {'!",p;lralw:t dI' e~tB;hrlo~ !W'- ht!Jn nHH1I~H~a, Cnn ~~·;;ndP.s 1,lantf,l:05t c ~J\l;~l~,~e C~~r~?I~~ 
lIwnnncnto:L podifin aiuda [{lI' igual 'fil!H!{:si~r.nd0t)(~ia. íH!\'llldo paI;; () C(l~ ~!O.) '~l:\~~ ,)~:ltl~S f:~I:1 r~l;~~l ~,~' t~ ~~~:~{ vo~n ~ el~c~ 
pOI' nl~!jn~ dill~ Ilns~a~ jdea$, c formuljlll,lo ftuti'as lw!1spl:iJ- rcn~l;l stlII!CrlílJ'f~ i '1~:~I~~/I.:J hl,Ot:l l~, li,,~ 1~'lo:~I::m ~rtlol' d'; 
<::'lvri~ {~PH>iHh':, :-:('no (:n llumr,' ti, .... iht • I' rn "L~( l'" ( .} 

, ,,' ( .. ' fi r:UO:{){)ü$ a uma i~ual fa7.enl!a. ~>\~Ol'« tiremo.; 
O Sr.. l'l,\mlso: V. Ex. n;,o tem ,;\2;;0. o~ e,cr"vus, que vaiam ~\I!j.OOj),j$ a 2;;I}:OOil,fí. e o que 
Ü SR. llAr.~o DE S. VJUnEN';O: - N~o tenho ,.12:10. ella nlcnr:o? nada Oi! 1jll;;:li I]a~l" I a perua é de 

íWD ":·n. Portanto, pois, nos,a riquPzil hoje depende dos 
ill·atO'. escravos c não podemo, [,)1' ~ indil oulrr.s ; e. senrlo os 
t,!5cr:li\'GS prcc:ll'íns) toda propricdrule n~ric(\la não o[crcce 
vcni;,,12íra garantia. Na EUl'Opa 11 cni:litoé mais da terra, d .. 
prop:'icdadc; UfIlli é mais pessoal. Um tal dOllo deste engenho 
achal'á quanto procurar na praçil cste oulroquc o snÍlsl.ilili:· 
110 (!0minio mula obterá. SI'. I,re"idcntc, pelo que ohservo dc.ntro 
Ile :;0 ;H1I105, com rlU0S plantações de eMú, ainrJa que conti
nuem os c,·cravos, a província do Rio ,Ie Janeiro será pobre, 
e o, plantarlores irão em bu"ca de outras terras, porque as 
actUtiUS se ilcbarúa csgotadas~ 

o SR. l'hBtH:o : - Os ~eH~ aJ';!\llncni,ns Pl'o\:;1n tlr maL;:~ 
qUf>rem que -:::c dê fiO:; eoht!l'deírüs as Jl!c~mas garantia:, quc 
s.e d;io ás mulrwr~s casulas. 

() SR. BAoÃo l>ll S. LOUORXr.O: - Eu digo ~\:r. até Iwjc o' 
r.oherdeil'os IÍl!h;'io [j hvpntheca Je:;-al lHll'a n úrnhnico de t-'í'U-' 
quinlliíes. p()r 1.(\110 Icm'po, COl11O" pilrCC(! de j!J"IÍ~il, 'pm'lUilllíO 
pxh;ti::;~e a cousa adjudicada) em cujo valor rÓI'a. sua parte 
llcrcditaria. 

O SR. NAllUCO: - Por tempo indefinido. 
o SR. BAOhO D!l S. l,ounll~r.o: - Por IcmDo üI,lpfinido, 

sim, e com .t0~a justiça; c pari; o futuro. segundo a nnva lei, 
nn~a maIs <ilcII do 'Iue a c!csl:enJaç'i.o. SI'. presuJcnie, se no 
IWIZ CXIstlSf\em enrltae~ nhi1!ldantcg. f!\ra da I !Youra, se o 
commcrc1o e outnis jndu~1ri(is rCf!ol'güa~sem Ut) dinbeiro) 
nlrida esta mobilidade es:.pa:'"i')Sa «ue se v;d dnr ás pl'opric· 
dadc8 ag:l'icolaS: r em C01':::icquencia dí'ls repet.idfis execuções 
para pagnmc1}to de rplfllquer '1uniltia, poderia. tulerar-se) 
sendo o mal sõmentc da classe que hoje \los,me tacs pl'Oprie· 
(hul~St e qu.e ~e 'Vota ú. desgraça j porúm ond~ :>xi:3tem t~es 
cap!tae.s? CreIO que o e~ce"so do mal será o cOlro rCl11edw, 
pois que as propriedades agrícolas anrlal'üõ em pnlca inutil
mente,. e nada valel'àõ; e, como muitas vezes a exécuç:,O é 
precedida ~e sequestro, ri producção serà paralisada! Se !!il1~ 
arremilta~ao emftm se venncnr, como o pal'amento 'luasl 
sempre nãf) scrú todo á vista, e as condicõc; dos excquellte~ 
rJcycl'àõ eSLÍllulal' tuda segurança pel'mittl.la pela nova lei, ú 
pnmelra falta de lH!.g<1l11cnto seguir-se-Im novo ;:equeslro, 
promptn exr.cuç,io, e aílHla liovn arrcmillnçTiú I 

O Sa, DANTA!i; -A canna não estraga a terra. 
O SR. nAnÃO DE S. LOt;nE,ço: -- Nilo me reliro agofil á 

canna, e sim ;í lllalltac;iodo caf~. E, fallando d,l canoa, ,.enllo 
sua plantarão annual; logo quc. CCSS(· o Iraball.lO continue 
e pr.r,everallte, ao mCIlOl' descuido, niio h:l. receIta a!g-uma. 
Por toda pute no .Brasil o tridJillho deve se.r se!n illterrullç;10, 
S011;10 a veg-etaclio df) mato cobre e inutíhsa tudo, e a for
mip iC'1a o· resto, até os proprios erlíflcios I 

!ok. presidente, não é sómente polo mmor trabalho e péla 
mni:; ~erta rQllfJa Que a propriedade IW Europa tem mais subiilo 
valor e 6 procurada, é lJOrque para ella l1a sempre os neces
sarios braço::. A riqueza das outl'as industrias, os avult~dos 
Capil<1eS mo,eis concorrem muito dÍl'cctamente para encarecer 
a terr1\ c os estaJJelecimentos agricola •. Um rico negocianto 
que volta dil India, um armanor feliz, um industríoso quo 
conseguiu accumular grossa fortuna, deseja, desde 10/(0, pos
suil' um;! propriedade, sem oUlar seu rendimento, e nella de,
pende allnuillmente o dobro c mais do '1110 Il mesma ('ropl'iv.-

7 



dauo pl'oduz, Eu conhe,~i OH1 Lowll'ea 11m rico clltileiro, que 
possuia um eslnbe1ccimcnlo <lgl'icola, do qual tirava illJOrl.ns 
de produ~o. e olHlc os mltis engenhosos molhorall1clI(os 01'<10 
praticados, Elle não coibia a 4' ou 5" parte do ~ue despentlia, 
filas tiuba nella o SClI rccn'io e o seu orgulho, Po,;suir lia 
Europa uma propriedade agrícola é ser um aristUf'l'ilta, uma 
rmpol'tanCÍJ sochtl, e todos que têm 1lccumul1l~o forluna de' 
~ejflo estus vantagens, Eti1 outt'o telllllo se procllJ'al'iiO tCl'I'as 
vizinhas daB grandes C1lI,itacs, mas hoje uma distancia de 100 
tegnas é apenas ti occasiJo de um passeio de horas I o o hnlli
tauto de Paris vai ao;; eOllfins <la l~rança passar o c!Ol1lillf,:O. 
ou fazer uma 1Jal'tida llo rocreio em sua pl'o~i'ied"do, Nesta 
lIüssa capHal ta3s vanLagens apl~areccm já para itt; terras ,'izi
ilhas, porque 11 ri<lue7.a CI'OSOO, Em Lodos os outros lo!,(al'es se 
porguntil: IjUilllLos escravos lem? c Vdo numero t1esle~ se 
avalia sómenle a l'Íí[UCZa do I'l'opl'ictano. , 

Sr, jll'Csidenle, nossa posicüo ti toJa e~pecial, e no,~as leis 
llUJ!U têm com o ()Ire se pus,;; IHl Europa: as ~,ommissõt)'; con
tinuem a adlllitlll' llos~a, considel'ações, e com mais al~uns 
<lias so conseguirá diminuir os inconvenientes da pl'oject<lda 
innovaçàu. 

O SR, J;AOÃO De: PtnAP,\MA: ~ PO!'íj1l9 não mal1(lil emenda? 
O SO, BARÃO DE S, LOUHRNCO: Senhores, não me julgo 

)l:lra isso lIabilitatlo, e creio (IÚC a tarefa está em )roa,; l11ilos, 
e tiles il]JcrfeicoalllcuLo:, devem 8\'1' comhimHfo, )lei os IwLilis
~·í,[)oS juriscnilSulto5 (11U) os ollcetál'Jo, (ApoHulos) , V pro, 
jeclo Lal qual esl.:l devo pro\luzir IlHlle:l, Nüo será a primeira 
vez que tCllltmnos de nos ,1I'1'o,pclldol', procurando na imit'H'ào 
o nns:;o t'perfcrçuamculo. Até <ului ü$ en!<laios recahil'iio :<ofJl'ü 
U'S ramos da arvore, pol'ént agora. n1feclào as raizc~! alé 
"'lui se conCcrLnva o cU"I'o do ediüclO, ~c Jll'Ocnrava :lflJrmo
::.c~lI' seus COlHIHlrlinlcntHs, porém agora YUIJj(h) tocar llOti 
"llcCl'Ce. I 

o Su, N . .\JlüCO: - ,\gOl'll re~l'cítamos quasi tudo (íUO m;Ístc, 
\) Su, J!AIlÃO DB S, LOURENÇO' - Não, 
O S1\, NADOCO : - Hei de moWar, 

o Sn. BAnÃO nE S. LOUnE~GO:- Nesta dí5CU~siio ouvi ao 
meti ilohm collcp pela lIabia, 'e amig·o, cujos lalenloô c~lou 
),0 1,,,IJllo de adrninll', faHar em um objeclo que causou taaia 
;>;· ... Intnheza, ... em moralorl<l:i c c!J!lcurdatn.5 em beneficio da 
l,",oura I Ouvi lambe.m, dcstle logo, que se l'el'chia mal esta 
,di' a como uma violcncia lls ouLí'a5 cla.qscs I ::lI', pl'!l:,idcHlc, 
J;;felizmellte me tClTb~ ,;:,10 fO[Cinlo a ostndal' todos e,.k,; 
wr1;)s ue auxílio Ú ugrl~t11Lul>íl (ío pniz, e nãu vejo tnolivo 
para tanla eôlranlleza, Tenbo tido fOI'''adu a fazel' relaLori"s 
::~l!Iuacs na.:; a..;~embleas ~erap,s ,lo ~ll1slilUlo Ag-ricula. Ua
lHa nu, e ~llll, elllre outras cou-:::itlel'ncões, j,'l mencionei e~leG 
c tiutl'O~ l'eeurso~ auxiliares, que não ~eriao uma. flovídaile

1 

:',em uma injU$Liça. e menus um ~e,;pl'opo,ito, O IlIstilutll. 
~alllallo, senhores, Lem feIto algl!ma COlisa, e nilo mereceu a 
cellôlll'n que ilqui se fez em beml a esLa inslituição. 

íJ Su, FefillAz:- Eu não disse isso, 

auxillOs bem ti. proposilu. Es~a5 llwr:tlf.1l'1as éXl:;;iil'iio (111'

Wll!g'os LÚlllpOS: 15 (~H conh('~'o um gr,H!lh, pl'ojll'ietat'lo lIa 

minha lll'ovineiu, o <luC ll'lIitn me diz I'C~IJ('iw, o !iua] com 
um bcnefidu semcltl1lntc foz levanlal' (I S('ll ca8lli!lo nada 
t1Le curJs~iLuir-sc o primeiro ],l\TíuJOl' da nalJia. 

O SII, FgmlAz: - As morato:ias da Prussia, 
O Sn, lJAnÃo De: S, LOUfiENÇO , - Não vemos nós que ~8 

~lfhlpl')U e~L,,\ 'vl01encía para. o commcl'cio? Nâo se Ye am;~,· 
nheecl' f-IOlJ!'1j e uc~';sperado lllll lIegocianLc 1 e deitar-se dt'€, 
a:,somIJl'i-uJo e {iUa~i rico. CütH vllilt;l,~l'm dos CI'ci:on..:-:, c ~l!a 
propria? P!)!'{IHC ü meSilHl Hão poderia" E-U cce{i{~1' ao lil \"1';;

doI' hOIlC:-tl 1 iabol'jo~o, mas lllfetil.) que IH'o\'ilSí5e ante mE 
jllí'Y lHtJJilJLildo, e (lUC tló;ber::iH"lIllias, a (;oí!vcni<mein, 'V g'l 
de ~uspcndcr-~c-ibe o de Ifl'l\miu~\ 'IUH inuti'i3rlu 
todos n:; ~eus ('sfOl'ÇO~1 \'íil!íagrH1 dos cr't1doi'psl <pie IH! 
dr.~fedlO não perce!lcr;'tõ Hlt'tade de seu c!'('dilo? i1ul'\'cn
turi.l a~ cin:limstniH.:iH~ exlruonJiHarias do pHiz) (l cri-.:c de::5t-il 
IHls:,ag-em- do tl'ah(d~o C6CritVO para o ]ivn,:~~ 0:5 deft!Ílos d,l 

nossa legislaçtw c de no~sos habitos, ufio ilulori~iH(lÕ UIHlt 
l1lpdi!la selllcliwllle e {l;.;tnwrdinal'Ía? A lemlH'HIICii, porlanto ~ 
uã,Q e íH~tHi úe e~lnlHhej',a, li l!H;'h0~ de d~cspl'e1 .. o': 

Senhores, repetirei t"d08 os dias. atB llue calle 1:0 espi
i"i[fJ tio to!lf}~ :-uós alra c~~aml):5 uma (jl"i:;,e ll1r.dOllhn.; H 

idryt'mo- e~:á diante dflS nus~o:; p;t::;:,m; J Os re:,uitalto6 11;)0 

I\Oflerão ~cr nem agl'adn\'t'Í:.J) Irem pacifkos. A mesma l.Jy
i'OI.IJC6ll e."pel'llnC(;Sn de IJnc a. pe4uena lal'oura [Jólie SlIÍ<
;;:tiluir a g-~'a!lde mio eviLl UIHU l-:randc somum de ma~ 
lo;, NDo CSllt pí'omdo, i". que a pequ~na lav(lura !Í 
preferivel; ll,"'q1I>l, 50 11 Fl'allçu lH'üvU em favo!' ddh~, 
a lng-laknil faHil f:1l1 favo!' da. ~raHd(} lavO~H·a. Em 
2° log-ill', dcvrm'.iS flHpndet' (! nalU\"l'Za de llQ8-Sa cullura: 
a do as:~ucar t!dü1'llmelllc1 e ('iH ~{I(!a tl:~0, Hi10 j;'t. PÓ(!c fOt'l 

tU;;leilda ou l'eidi'tada [lí:ltl lwqucntl. la\'oul'./l} comlj ,];i tiv~ 
occa::;i;lo de mu::,Lr<Jl'. E, em todn Cil::"ü, I/Udemo::) HÓti cOllllrím-
1;jL!' á anoh{llilaçl1o essa:; grande:; proprüHladt~5 e seus !.lUBOS? 
(} faremos implUH'mcl1Le e ~em inírillyir Os principios: de equi
dade, SC!l~O lle. justiça? For«o es~es !:I'an<les IJI'ojJlielarios 
(fue ~I'n!úl'ão lIo~~a jn,lie'\)l~lH[:tI(:,ta, q:lü têm concol't'ldo {!(lI'H 
constltUlr-so O lI11flol'lo .H'HsJ!e,ro; lon10 seus filhos os que 
se t.ofllárão cQusclbt'iros da cor1a e CO\!ilhor;::,do!'(!s ue nO~~'la 
civili:=.ncão: O~ ahnlH.lorlaremOG uíh)? din~lr:oF: inc\r;r(tv,ds: 
({ Ceder o camno a vossos cí'll tiore5. HU2 outra ;..:eracilo. tJulra 
r:\~:a "enha f;oVOill' vos:!as pt'í)pl'iedad~~?JJ E tu~l{) l.~lo :.'c r(}a
liznl'ú, tommolhuncntc, e ~cm que o corpo que be 'vai (Ol'llar 
eutlavor e,Ll'ibuchc? 

SI'. pn\sidcllte. (1 proj(~cto f'n1 IH~ctlssfin iJH~r tlpel'if\icoar, 
seUL ,lu vidd, o HOt"e-O infeliz estaúo. ri1ÇO Juslí~a a~ jnte!i~õe& 
de 'cus eoll"horad(ll'c~; p'lr~lll 11,10 murcha0 e11o, com )JI'U
dc'm:ia c prevencão, paril n,.ra:::.lar OS male:: de uma reforma 
prcci:;ilada. Eu l't'ceio muito das con5('f(ueucias desta uhra, 
'lu8 rm breve s('ri Irlí do llrasiL l'o.1eria entrar em outros 
ueLillhes "i'hla; lI'ilô fico por ora no 4"e tenho dito; se as 
conllllÍ"õcs cocdesccnclerelll em querer OUVI!' nossas cOI1~ide
raçfles, ou Jll-P~nlO nüo .luvido Gxpõr as minhas em a'guma 

, conrcrpllCÍa, Tnnuo sinceras ujlprellensões contra O que estll. 
Tenbo concluido, \) 8ft. DAUÃO fiE S, LOUHENCO: -O de minha provincia 

lem feito I!unnto lua eraJloSSivel;' tem mesmo procurado lern
lH'a!' estabelecimentos e credito para auxiliO da lavoura, <I) In. 1'I1"''''4'o.-Sr, pres,idcllle, cu, quizera, ;:.'uardar 
olforrcenuo, alem dij outro, um de I-taraníia mutua, á scmc- para llIa~s tarllo il rasposl:t qu? IIO\'O 'lOS <lIscursos ja I'l'ofc
lbança do que se tem praticado no norLe da Europa, com as I ridos, ilUm de esperar que "lessem ouLros e eu pfJde~"e de 
comellient~& lllodificaçües, adcpl.aveis ao paiz; e taes ]lI'o- nnl:J. óÓ VéZ re,pon:lcr a 101105; n;"5,' temendo que o meu 
postas devem de existir na secreLaria de estado da re"a,,- Ul,cur"o se 101·"e )J,ulLo longo, de;:a~radi1lldo ao ECIl'1JO (lU 
tição competente, O InstituLo llahiano, Ilois, tem tr,,!mlbiHlo, nãD cajJ!.ival\~o a "ua altenç(íO, P'" isso rlc,tle j,1 lomo 'I, pa
u reahzaJu meSIliO alguma cousa. Em um desses meus relf!- lavra vara COllFlucrar as uJJ,;erva~ões dos nODre., "CilMor0S 
lorios ousei asseverar que u la~oura não tinha recebido "lé qüe me tem precedido, 
hoje bencficio algum directo dos jJouereô do eslauo salvo l~uiizmcnLe, Sr. prcsitlente, da discussão «(ue tem l,,,vid,l 
eS:;ilS estradas de ferro mal !.Hri"iJas, '.ohre o pro]eClo, resulta qlle os lIol;rl's ,e:wd''>I'cs estilu 0')11-

O SR, FERnAz:-1!lal tracada~, formes ~lull1\to aos prinl'ilJÍDs [ull.'la'l1cniaCS rlcH~, e HPOllilS 
.. ~Ill pugnilo alb"umas tlrspcsl~ÕCS. 1 ratareI, p01S I uQ'3 artlgos 

\) SR, DARÃO nF. S, LOUnE!'ir.b:-Eu queria Dlü'.IDO (]izer- uuplignados, 
mai tracadas. E n. esLe reipeiLo terei, em occ""iào 0pl'0r- Antes dist", pUfem, fOr. presi,knl'" cu llera dixCl' 
tuna, de chzcr. nlguma COU!ia l p{lrtlue bei tio wo~~tr.1r a1gulls nobl'c3 ~'en;ldorC3 têm ~ido 111jU6U1:' vara com il8 
que .em n.uda tive parlc , e em alguns uestes elTO~ rui ml~gue~, Uw; tlil.em que as conuni;:sõc" si10 l,Jo z\:lo~::s 
'I'eI1c1do, Disse t,llnhem nesses relatorios que o "ode. alJ:io- Hla oura, 1j1lC 1l \:ouú,leriio o '<lo/i me (an!l~re C r.,io admille 
luto, O !loJcr colonial olhou mais uara o estado da "<5'1 n I '1' • u' ti' 1 \i~ •• ;1 ~,~ha? C!ld'e,n.n"o~ tiue OUd'v5 i'lem (lt:c. em !a'fh l

) 

llgricultllro., e algumas vezes acudiu aos infelizes com ":cilnJa,,e em ',cellal· emendas I 



a UHS. lHrfl lJI]" I) t~:(,t!;Hln tem OhSCr\'ílllo 
ti:.U"Hl'6 eedldo ú:-; f.lpi!1ifle::õ ('(lHtl'ariilS, 

m~)fllIl!a:-i da 1:\ cO!iwli.:i::üo, ~OIllO [linda 
í':ncnda;; akHlna~ i,íé;:~s manifes-

. aos· [niros do'ei que afIf3f1a!i 
('me atlas qu~ n;10 allerJ.u ():~ (Ullr!amctilo:; {lo 

;$l ;f l(lm a e me p,H't'('e que é ttlll ciever ri~t1I'oz'f) 
... Ii..:ertar a~ emendas (pie tendt:iH a lUi'!liil' mats daro o 
nU!'Õ60 pCtl'$;lmento. 

Eu deu·rtil I·l' .... pnnrier nn:; IP1hn"l~ Fp.nadon::$) que fnUút':lo, 
13,. or,lem em que se SUtcc!l(!dln; nu:-; me parece mais cnllVe-

1I1(HlIe que (lu di~eul(1 na. ui'l:elll dot' artigo:; juqHígnítíli)~. 
A3~im, ::,enhores, eleve tPI' prrfen'II'CÍa. {) l!i6CUf~O do nobre 
::-:cnudor pelo Pari\ que tmpt~:~rli)lt I) }lrl. ~') ,in prnjt'dn. 

O nobl'e ~c!lador ;mpugnoll ('~h~ fil'tig-o em dUilS IWl'trs. 
Pl'imeil'tlll1entc ~i~se que o ~('f.!l{lIdn tnt'mr,rn ai} Hl'l. 2u e 
;"ulil. A dit'posi.;!io 1Í a se~uilJle: (11''';/0), " Fi<:iiu ,Iuro' 
gaitas íl.:5 (l1'6jJo~içóes do cndigo do cnnHllCl'cio l'cblllvfts a 
hypulhecils de bens de 1'<1;1.. " E,!a di,.pos;~,il) é ilwtil, diz n 
nobre SAnado!': ponple no primeirn 1l1úillhro do arti!Xo se 
,li1. (twclo); " A hl'pfl\.heca li rC7'11;:da sómcntr peia l~i eivil, 
ilinda que atp,mls ou lodos n~, crclll1res f~.ifin tOn~mf~re:;H\l.l):; 1) 

~r. presidente, pareceria 1!i~pf'PsaH~l o ::-Hglllldo membro 
fleste fll'li~(} :<:c pOrve1l1L1 ra i-~::i ri iJ":3 cnl:111l i .:::-;111.:5 n:io 1 i 'le~::4Um 
por i18CBs::wl'ia e;.ta den'),!!(:~;io e\pl'í~~~;il! vbil) Cflmn Di\bttl IH' 

fIo ':Oln1llel'cin um Cllp;tHlo ,pn: Icgi:::Lt C:~fHH~ia!il}ÚlllC 
a 1 lIa:; 

riliz~ jlúlle 
dn endit::o 110 (~,lmmerd\J, 

lJ E:'t.a' ílhjpt:ello tio llohl'ü 
Ilelil li,) ;1 rl. ~ (" _ (} d11-. 

hypo"ltteeêl,S aqnel!:l:" 'lHe e,I,:l!J,cl<,{;() 
!H~r;:!.UI~I.;l () fP)hfl'- ~t"ladlJr: 

(! ·Fic;1u derl)~~r.da'S Lnd.l~ a:-, ga!':il1\í~j'; rme o 
!'fHHIHt'rcin, c~l;d:j~' pce CIHll n I;i;dll~ d\! li) 
bens IHO\'(·(," '! ,1 Hirei llue n;"il},. E .. t,:s 
~obl'e os Inrn'0?S 0;10 (;llI!1O lJ\'tlf\P;~\e.!~ nJ;'~ f:rH!1'j 
;iülldo que ildU projl:('lo ~;10 'l~·l:~l~1id;·>t ns 
hel(lcitia~ pda le~i:,Ll!(io actuld qn:wln <lC::i 
Vt'-lItes, t~ iti1lHovei~ n;;u byp~IUll~('add~, E::;::ias 
:;,10 1l1ilis IJYlhJlhccas, ~[;o 1'ri\ ~h:;":io:4 lllle tia I vo::; 
(,úl10::5 os ohjur;lo:-" menos sobre O~ iIlHlli)vei::i bypol~lHCa.do5. 
Ho~rfln faJlalldú tlo~~-lIavius-, dlZi\:-:silll: c( () rt!re:lo que o 
l'odlf!o tllllcede ~obre ell(~s ao:". cl'edOI't');i, tli1n é hyp~thccn. 
111:;; uma alfecti.H}ÜO particular. l) Entre nós scrú o me~mo de
pUIS: dC ... ta Ipi. 

Ainda mais perlillntou o IIU])I'C H'nadel' ; " A 
do tnt. 1Jí~ que regula o COI:Cllt'SO tlo:>\ credores IH1 

filllencia, fiClL lalllllí'm derngado qualJ(1) Ú p\ll'lll 
ria '! }} ~im. E~la fé! ~eria illutii. l?e iJ~ ;-\et::$ t-trcitu::l fo~~ 
belll re~peilados €·m todos 0::$ juizos onlle 41OUVes.se COnClll'~O 
uu encontro de creuol'es. A$~illl. pni.;. como rctitdta(!o da 
<Ii"p\ltii~,íO .le"te pt'Uject'J compar;,;lo COI;l o codi!'o uo com
met'cio, as bypothe~a:j que aié hnie Cl'i1u lnft:l'Íore:5 :105 

Jlrivilegios na ordem tios crerlilos illiom o primeiro 
lagar, porque (Iuauta aos excluem 
todOo, todos os I'riYile"ios, to/Ias 

A respeito, porém r1afluellas fÍíSIl0l.í.~iie5 
livets, nau La inconveniêdtc algum 
por quallto n:! bvpotbecas 8ao 
e conllnen:íaes, Á applicaC,10, 
dividas commerciaes compête 
l'e,;uJar-se por eUa, e respeitar 0:5 e!ioilos da; 

Parece, portanto, que lllio ua raz[o para 
vaLIa a emenda olfel'eci:lll pelo nobrc scmldol' 
prllllindo o segundo membro uo art. 2. o 

A outra emenda do nouro senador se refere aos estalleleci
montos fabris. Quer o no);re senador que com esta [!enoOli
ll:lçãO as fabricas comlllorciac5 [aç:lo Ilhjecto de uypotbeca, 
l1uantlo o nobre selHlIlor IJI'opoZ esta ídéu na conferencia fias 
commissõcs, eu, além do outnls I':IZÕCS, olfcrccí á SllR con
:5Hleraç"Q o seguinte dikmma, ou estes estahrlecímolltos 

[abris constitllf'lll ímmll\'(,':i o entiín a lei o;; r,<JIllI)!'ebéll,i~, ou 
Silo movei, e a iei os n[to cOllll'l'eIJende, e neUl pó de cOllllH"'
hcnde-I<1~. 

Senhol'c:-\ 0Stll lei (~ ~:o;p~l.cial ó:; hypl)th~c(L5; não Ó nqui o 
[Og'ill' p:'oprio p,arn i-Iú (!~~lt1ir q~l.1ns s,10 os immllVei'd ~ e, pois j 

:-;c o;; ('~lidH::lúcimc,!tns lah!'!5 (\e qlle o I!I)bre ~el):lllor ti'ala 
cOIl~Lituctn il11mov(!i~l conforme a Icgislag~lo qUH eHe no:>; lett, 
ineoflt!;:,tavcltnel1ü) (;:;res (!~Labf!iecimcnws faÍ)ris süo objcetn 
fie ; para que mais 'I !, !cgislaç;10 hypnluec.1l'ia do 

u';i C como u íH'oí{~dO rcmi:isivo á lezbI~lcCw 
dH~ imlnoJvúi~ por naLurCl,(t ou ~POI' (feG

da Ffall~~a tiiz: (C Silo Objí~do de hypo~ 

)), ilia.:o; não o;; 

I) f mas 11,10 os de!1ne 1 a legis!;letlo da 
" 8ilo o!Jjectn de bypol\Jecit os -immo-

nesta 
08 11U<t1lflo 
etTcitos, e (ieve (l0l' 
civil 'I 

de hypolhccaR distingui!' quaes s io 
esta distÍuccào tom muitas relactles e 
couse,plcllciã ser regulada [leio codíS') 

Pela le~islaç:,o oi vil as fabricas simplcsmente como [nul i-
1l;1n s:10 imllllwcls. !mmove!s por natureza conforme 1l:l 

ill,.tl'l'Of·"C" rio 111 tltl ,,,,ombro dc lii 13, são 05 IJI'colíQ" urha-
fiOS e prr.dioli ruslico5; ora, entre os predios nau '0 
coIIIl'rchBodc,' um:l fabrica (lU8 pOI'ventllra não tcu!,a 
l'IlB. rnr'lttll o prilll';pin 'pw ~ollstitue o imfllovcl oi 
rio .Iin.'itl) rOI!~:l!~l}. lJo,rJ(./, .. solo n:.dií;ClllrL:r~s(jlo Ct?fUt. 
d,'o qne 'I J';dll'il'u sr.ja parte .10 immovel, pant que 
t:lo,'eL Esttl~ prillcipios MiO caf{lcterí:::l~(',a:::. 

Ainda m;\i~J qll:ll\do mc~rn(} a filh!'l~a sl'ja iaet)t'llOt'a la (lO 

solo ü tambelH llei:c5:;i1rio para fjue eHa seja um immovcl i)U0 
l'abric:\llte tellha o direito ria sul'erflcic; porquanlo ó avi

qnü;t faul'it'a, illeor'pol'arla ao solo é inmllJ\'~l pani o 
dOll0 110 suío. mn~ e Illovd para () fahricallto I,IUO (lfio é dono 
d" dt>:;de que ~e retira a f:.ul'ica do ~oto~ 

í!lUTlilbiti{iade, que ó a iIlI;Ol'jlonl~uo, não 
iíJ:\i~ mil mov-el. 

A,,~im rOl Fr"{I~a, Só S0 consi,iCl'a immovel uma fahrica, 
quando ttrm llllla ,Iestas cnlJd;~,les: tlU se r",~ I 11 1'1 e do irnmiJ
vcl) 1)11 ~e Ó jUCo!'pol'ada itO sólo. PCl'gunf.tlu elllc1tl os jUl'iti-

8C a fabrica c~tivel' ;nenr(Jorada ao 8610 ma" oslo 
!lo proprictilrio ,Ia fabrica, q"üt ill<lc? Que il 

dcye re~~I' pelo direilo da supel'fit:ie: ns~im, se 
e~Là eSli"beleeiuíL em um rio .1H~vegavel: o o tndi'

viduo ll;lu tem cOlJcessão da superficlc, a 'USiJl4 mio :lê 
IIÓdc considerar como immllvcl. E' esta li opinião dll [}uranloll 
Dalloz, e outrOs jurisconsultos que soure a lllaterill têm es
Cl'ipto, ' 

A objw;:;o do nohrc 50n'l"or, ao menos pelo quo pnrlo 
('()mpJ'o!u~ndel'! con:si:'tte em ilue o artigo Calla cXíH'essame,nte 
d06 lItclI,i1io5, e dus escravos e ,l{linmcs ,ulhercntor! ás pro, 
priedadcs agdculas, e nào das outras propriedades, o íJlI~ (la
reeo exclui-las, 

Ü pl'Iljecto, posto que em gernl trate do J'ogimen llypoc 
thecnrio, todavia consi,lerou especialmente os prcdios l'U

l'ae5, e e flor i5S0 que particularmente trata. tius escravo::; 
pct'tcncenles ás fabi'icas agricclas, e 'uccessorlos adhel'entes 
a eHas. lUas, o arti~o não del'ogj~ as di~l)QsiçOes da. tegi51a-
0(\0 actual, a re;l'clto dos outros 1I111110veIS. por natureza ou 
dtl~(jno: ilo!!m que, afóm o que é especial aos prerlio3 l'U

l'i1eB se pCl'!<lllltJI'-Se quneô s110 o;; immoveis. uevol'emos refe
rir-nos ;í leoislaçITo actuaL 

Ora, não seadn a>sim, e se, com o nome generico de es
tabelecimentos ta bris nó" hou I'cssemos de co llsti I.ui,los ohjccto 
da hypütheoa, o ôenarlo sabe 'lue torlas as fabricas, qUiles 
quer lfue ellas [osseln, se considerarião immoveis, pnm se 
tornal'em objecto tle hvpotueca; e sem duviua o nobre sena-
dOl' não quer isto, < 

Em conclns:lo; se os estabelecimentos fabris ue que o on
he soo".lo1' tratou, silo irnmovcis pela Is"Í;;laç,lo actual estIlo 
compl'ellcnditlos no projecto e se n;l.o SilO immoveis, mio esli:ô 
c nüo po.I<lm ser com~rehelldidos no projecto. A proposito, SI', 
pl'côi,lente, o sena,lo ba ue jlcrrllillir que eu leia a disposiciío 
do Ill'ojeclo du entli!(o civil, o qual de uma 111aneil'o múilo 
lucida ,lelinc-quae:;, e como os estübclecimenlos fabl:Ís ~e 
devem cOllúllcrar immovcis, 
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ilS preslaçõc" /Ievidils? Parece praticamente reçilllhccirJü "Ué 
nenhum hClleilcio lira o elevado I' desse favor /rue o nohre 'Il' 

. "'3. 0 'Em relar:,õo' ao~ \,re,úo;, (l~all~O rOI'~m e~l~heleci- nador 11m quer conceder. Portanlo 11 dispo,ição do projcclO, 
menloS do inuuslria flllJri, as QHtcbillas, fabricas, alambi- além rle [ull/latla no,; (ll'illcipios, confurme cum os nossos cos-
4ues, prensas, cahleirils, Ulén· iUoô e cous,u; moveis (lo 'lua 1- ti"n r,,; é a cOllse.jueucia do não pagamento da primeira 
Quer natureza, sem os I!1IaCS rsses eslabe!<:clITIentos ''''O po- i'r(Jst~(·i"[O. 
dCIll Cunccionnr e hem pl'ccnruer' ;eu rlesl!!Ií): comtilllto 'Iue O ,ât. 9' f'li impugnado po'o nobre senador pela l.Iahia 
o predio, onde se aClllll"Cm eSse:; ctit"hdccimcal;,s". >ejil o que illmu edle debate por .Cl' lI1comp!cto, Este artigo c 
eSdencÍal instrumcntu da illlÍustria, c que loes eilUiaó lllUveis allU<llle (Iue estabelece a tranSCl'ipcãO. 
"ej,,/) agentes fiirccl;>" e ncces,,~nos. " O Hoore seml/lol' cOII:'Íllcl'oU a'tl'<tnscripcã.o incomplela () 

Nc~ta dispo::ij~fío lumino::;a estão ~a!vu3 ú;; prh(;jlfít)~, e illusuria. Seni a. ll'fluscl'ipc;10 incompleta Iwr'luc :;ó eompn-:· 
bem tlifinida a condit;;io, com a qual 0$ e~labcleciml'lltDs henrle u trLill$mis!:\l1.o üntl'evivos, não compl'ehcndc as tSueces
fabri" se consirlerão illlllloveÍs. Em qU'into n,;o velH o codi;;o "õe~, n:lo CO!l!IJrcbende o,; julgamentos? O sCll,rrlo BilJ.e muito 
civil conservemo:; a. le;:i,lac~o actual. Ilão a!lol'tcrno, essa bem HS razões, por que a trantcl'Ípção nüo cUnlllrellcnde as 
tli::;[Jo~icil0 gcuerica e imldillíta LJue o noh:'e· stnadcl' p:'()!iõe, Succc5sGe~ e os Jul~(Unento8. . 
ti qual ~pôdc C;;li~ar embaraços na 1(!g-iJ\nçilo {}tm~nwr~i(\l. C A succ0S::ião e :ieml't'e um faclo notorio, e tão notodo 
abuso:! na ex.l1cuei1o desta lei cnn:,üicfuBdo so ínHlIovei.:5, quauto é i,lóa associada e cOllselfuente da morte, tlue é lum
e 1)1)1' consequenciâ ohjecto de hyp:;t.llcca 'lui>e;;iillOr [;·;lIricól:l. bcm UI1l "ClH!lccimcuto puhlico. 1'0/" outrO lado a successfto 

Consiuerarci agora a impu;:pHlc;lo fcita IJelo tJo!J!';; :H~i;auor é enll'e nó:; uma devuluçüo ljlel~o jure do:; tlirutLÜ:3 fio uefua1.o. 
por ML'<ls-Geraeô ao § !lo uu arl.~"·' Querer que est'L devolução depellíJa da transcl"Ípç<io, é exi~íl' 

E~le paragl'apho additivo determina ({ que ~cndo o png(l~ uma formalidade desnccessaria e fune$la. hilo ticria. como d~z 
mento ujuôtadu por Jlrcst",·õü., sa o devedor deixar de pu- Tl'oplong. I"etrogr~dal' ate fi llldil ic!1lI!e Gerlllanica, snlnnellcfl
gar alguma deHas) touu=, a; l)re3lacõc~ se considcl'ul':h1 Ven- do i.Í iU\'etiLiuura o succeS50r flh illtestatJo. 8critl puni isto prc~ 
dilas. )) .. ciso ruublli' á jnri:!prudellcía. rruilceza uma das ,SU.lS mai:; 

() nobre srnador fel ;:rande esforço para. comhaler este precio,sa". libcruadcs, <jGebl'ar essa cailêa de gerações que 
artigo que elle cOH~idcl'á pcri:.;o-,u e inJu~to. Pensu tlUl\ o nú~ se SUJí~tltue!H umas á~ uutras como se fossem a mC.ima 
lJl'e senadut, n;10 tem rilZ.no na sua l)precíitf;Ju : esta JLspo!}ição pessua. E que inlercstic teria e$:$u novidade 'I S6mente {) de 
uúo é contrarÍa aos pt'incip:osl como lhe pareceu. t',atlsfazt.:I' n 0UI'íosidatle) mo,slnwuo a genealogia da proprie-

Com etfeito ê priud)Jío illCOl\tc,hvel do direito civil que (I Oilue. O 'lue diz TJ"u)Jlonó rllferÍnuo·se á ma;;ima do seu 
boneficio do tcr"mo .e funda !la cot:flauça 'lue () rJúvadol' ins- rlireilo,- ti! mor! suisit te vi{.-)lOtlemos blUbclU riizer rci'il
pira ao crcuor, c (1orc(}n~0:ll1~ncia ce"i'iit tle,,;dc que ~(! {lá a dl'!ÍU-l106 ao nu:-,so alvurú de 17tli, .segundo o qual a p015~e 
itlóo!valJíli,ladc !lo meolllO (e,mlur. O co:\trurio (!i;lo seria o cívil dos raHcei,jos pllosa ogo a spus hCl'ueil'os com lodos os 
mCS!lW que considerar o termo como uma clll1diçilo, lUa:; o clTeitü:; da llOóse natural 1\;(0 senoo nccessul'io que csta :;e 
termo não Ó Ulll(t COfl!1íylto ; a conJiçãu t:u.sporde. o tCl'ú)Í! lúlHlJ, 
ílpenas d(?fi)ora o pilgamcnto; ma~ demora o pit~!lmento ~o !( A d(fvoluccl0 dos b;:ms em ruziio da mOl'tA, diz ,li 11 da 
~1('.la razão flue eu j{t dbsc, p~la COl!fian~;a po:'\La H{) devc:lnr; eS3C emi!lcllte '"juri~C01)dultu) UilO deve ter inlel'vallo; a e:;;la
ce.e.sando a COtlti\lll~'a CC5.:iU o termo, E' C15tC o {idueipio COll- hilidade ôa pl'Gj)l'ícdatle exíge que IlÜO seja demoraúa PlH 
:.mgnulo 1't:lo (\rL 1) H~8 du coui~o civil fnwcez; ú e lillllhem 11uaesqucr fOfmulLhuJc:> a li'illl.'!>missão tla~ liUCCCS3Õeb.J> 
esta a di~pt)sição f;a novi~sima lei hypoi.uecaria ile PllrtuguL O sClimlo sabe lamhem (lne as succe:;8õe3 jrnpOl'tão a di-

Esta di:::llos1çâo 0;10 é contrarla au.; pi'i1lci~)i(J::; gerittJd do visfío e sl!t)(Jjvhs~)es da propl'iujlnde, C pois não hítveria regLs
direito civil. milS sel'á coutl'arill aos !:riil~ipios que CH,"ilctC- lro que p(lIie;se C01:ter a tr"nscripçllo de,;sas lIiyisõe" e suh
n~iio o creJilo real, visto como o cl'ctlilo real t'C rUlldil na dh'i~óes operdclas pelo Let~) da 5ucces:;;1o, E1U )'elação á 
cOllfian~:a. que a cau:;a mcrec~ e não fia (',unfli111~:.a pessoal, succes.8ão t~s:bln}l;mtarinl exigir a transcJ'ípcào do direito do 
I( JAus caueiíJnis est ia re qiw.m iH. persuna 'I li l{)~()t;ll'i() para qu0 podesse valer sel'ia (;Ómi;romctlel' esse 

.lá 'hontem o !lobre sUIl<l,Jor pela 1'("()Vi:lôa rio l',ll á fez direito e sacrilica-Io á illlli>icfto do llenleiro. 
sentir llue1 poJ' maiur segul'ilr.ca que nticr!:'ca H Ci}USil eHlra. Qualllo aoS G'Hitralos cunlo O rumpt\Hlol'; e ú dO~'lt!lriu Mio 
Bempre JJOS cnlculos do cradol:' a cOHfi~l!:ça ;10 dcye,uiJr ~ ~em 03 Clll!lralantc::, e !làu Ír:uorilO u uctu pot!emos dizer-lhe$ 
duviúa pur nmlof tlUO !:H.'ja a :5n~lll':-lí;~:l UI1 c.)u~;t Ilj!l:~uc;m f{ Vós que CI)Ull';lltU5tes ide in::!GI'ever "10:5:;0 conlralo denlro 
íluel' tlemu.ntla.s e, logo (Jüc $C nnlolhü a ilú;.:e~~idadc tldltlti de uil tempo 1); nPI5 {lonenturil o lestamenlo et'ta no mesmo 
para !.lave!' o pagamenlo, todo:; i'~cutio, C{I~O '! pUlO f!'l!lc ú lc~at;!rio igt1ol'ür o te~lamellto? 1'1<10 pôde 

Com razão tij;.~ o cSl:!'iptur} H qUt:m o Ilnhrc :3enadnr tanto {) IlI!.t'deirü di~:.:.irilt!Lilr e occultar' o tc~tar..\ento porque ni~lo 
elogiou cc em ultima allalysc tIllC1U CfUj!fí.hla é u pCti!5L'il e iúl0 tem liIterc~,~c? SelH duvida. ílUtl sim. 
i.'. cou~a . .li J:\ r;j~pcíto UOS ,julguaH!:ltu:;. Pal'E!ce flue seria tJ.nlbem mUl-

A dj~po~icào do projecto c~tá no.:; nosso.s costume~; ~vndo to grn.vo::;o o c.l:igll" ti, ~ua puhliddadc: a qUid seda dupla e 
flue nào ha. êünti'alo em que :5C uflO ín~il'il (:s;;:a. clausula, de~HeCCSi5al'Ía, visto como oos julgamclllostem a Sua puhlidtlll
Ainda. mn.isjesta jJi.~rosiô'ia ó conforme á na.turczn das COU3-tlS, de espHcial e solemne. E' por isso que a lei fra.nceza de Um!) 
pt'H' quu.nto a cousa h~ljott!í;t.:ada, dl;,.1tl" flue ~lIn'!·c () :;cifue~- e ú lei ~;e!ga de 'Hmi se conlent.1o sõmenle com a tl'tl.nscl'jl)
tro flor CíU!Sa;3 da. primeira iJrcl$tti~ilo vencida, jJ. uuu é a cão Hulrevivos como o nosso pl'ojeclo a dete!'minil e não com
~He~nla c(Ju~a1 perde o seu e$l:tdo integro e pl'ÍlniLivo €nl o i~reheadcm a.s 5UCCeSsões e os julgamentos. 
qual o nohre i'cnarlol' incxactamcnte" SUjJ~nz seJolpr8; cHa Ma, o Ilobl-c senador quanrlu acoimou a tr.lnscl'ipç;10 de 
não orrercce mais a mesma codianca que ull'el'Gcia antes" inWIDIJJel;l, nJo S0 referiu a essas objeccões a que lellho res-

Eu 4uizera que o nobre ,;c:mdur (rUe Lnutu ar;:umcntou ponditlo, as lfuaes tem sido opposlüS cn; toua a parte á tran
com a confiança que 11 cousa se;;lllr~ mc!'cco não ol.Jstaolc U SCI"ÍI'Ção adoptada pelo projecto; o nobre senador nos disse; 
ínsolvabilidade do devedor dis"U,3C '1ual Ó praticümento a "O projectu nada dispõe 11 respeito rio passado, é só a r05-
s:tuaçll.o em que !leão o creJol" e o dc~euür llepois ua ex- peilo do futuro, J> 

cussão por causa do nao pagamcnl0 da rJrímeim prestação? Como pouer1amos nós realizar li transcripçITo rIo pilssndo? 
O ,r,l'cdol', pe!o vencimenlo da primai r:!. pre'~i,çil0, lem o di- Essa tmns(;ríp~ãl) seria possivel sem títulos? Pois bem qunes 
falto de ex.líW o pa;;amen~o, tcm o umllto oe se'lucstmr e silo os titulos das nlJssas propriedades? 8[0 quasi todos in
~\Culir o lmmovcl; eis llhi tuuo em poucas palavras; a certos, são pela maior parto as posses, Esta. lranscripção ·ou 
COUS1l. já não exi"le 0m podor do devedoi', peJe ser que ,mies seria obrióaloriu e então seria uma revolução, ou seria fa
d" segundo pagamentu já eôteja vendida e o seu preco cm cullalíva e então seria uma deris:io. 
juizo; o que quereis CilWO? Que o [11"'<;0 lhjlio dej!vsCt,~.!o; Não ó clam a lmuscrípeilo, nilo diz que 11 propriedade ri 
li?C o credor vá e 'pcr;uIIlo ll\lC se ve:r~iêo ,iS oiltras pre,;ta legitima, que o conlmlo ii valido, que os conlrahentcs são 
00es pam ,;el'cm propostas outras t"fllas demil1Jd"s, c as c,q'il"es; nau induz a prova do dominio Ilue fica saIYo a quem 
"ustas cr~:;ccnJo, e os juros cOl'l"('ndo '/ Ijuercis 'lue o cmuor , [OI' I As"im o que quer o nobre senador ó o systema allcllJão, 
~C.nhi~ ne-:,c~~i:!ad~' n~ inLentar Lt!llitS r!!'m:(1da~ I!\;illll:-jq !~;ln I ]lonlue ~;, por ulein ~lr~:,(':-:y~t('m:l Sf' IJOrleria ('oot'!'.~uir flue H 

Di. o arl. tO':! do projécto uo codigo cívil (lenda): 



itÚ.J,)í:~'lj:i;';Í!) frj,~,,,e (l pi';~..:Ulllp~',t,o-~j:('i I~j ~,' de ./,tr~ ·_-tl!} dt)Ht~l:iil 
,:n '!':':"IIII a tr"dil-).:riPÇ'"i.O (JUd~;l'lil ~lal', c tn'itr dlrclllJ~;. Sd a~::mn 
iJ!ideria dia i!iZ['( u prupnelanú o í'~le ~Iue, :..!~ta Ult:t:rJI.'Lu. 
~ii,td () ~cnudl.J liuO LI ;3j'.:lc!:lil • .JbJ:uo C cul.re HH~ lill-
p,:sô:vul, _ , _ _ _ 

i\a AlIetna:";\~~ t:O!H:J .~il i-C l!!tn díLo, (.I. orgaIlL..:a!!.lo da 
ptuprle:lauc LI:l'Or:.H.:e e;::6e :'J':;LZ.~Ul:l ll;l~.cido (1.0 fel!dalLslllU 1 

j!L1niue il f;j·upnuJi.de) C\..iLúU i..',:$b. oroa1i!~uda la, Baú tem e 
!i;lO oódc Ler circuh:t',-ti;; 

O '~I'llillr{J t5itDe ':u'c !I;1 Al!t!manha (I • ., bcn~ ou s~10 llÍjhn~!i 
Illl \,lllphitl',uLiCH:1 : 'a e n. rUvi:;;;ia dOlljueHe.j Ó pl'l>-

a circu!;;f:.lo tlc~td lirenc,j ,ro ~c.nh1)rio c 
a i:llpC!ÚUti i}\~';l.dll:-i e , prt.lldhftivO:3. E::.t·J ~j;;~ 

ll'llld ú poi;:;, !ir:;Jds:-;in" L'Htrt~ uu;; (~ UlU tUllos 0::3 p~íií.l"::i C.lil. 
a) !Irapriedadu tt;~\de a dividil'-';c) oadu ad J!luia~'o~:; 
bi-1lI B liifinitat < L:,lu !j(llJ di::;? ú ilUú~LaÜ:j i,uj' 

eld;;ll're~adlJ::: I:Ü r(i~l;:;tr\J. 
Ó L.1o pvid,,':\tü

1 
diz um Cêl;tÍplur 

Dl" a ve!llil onde u SV~I(1:n,l Su 
1,.;;;j,a. c Ihió/;ulc df.:iI1liHi{)s)~ h.Hll~;;e 
tlh~li tillsolul:J Ih~ I;ublici\!rllle. I} t) 

fdt'~lltftLiva 11. {) me:,Jlhj 
~\(J gTa!l;:C 

pr!\ilÍ.~del {dd I'e~t! 
rara IIU0 rD::\6\~ 

h"l/,ta ria a li,d,t \ r,l 
;!d dl1minio'1 C6:,(!:-: 
{;:-;-{\ jUl~(iW~l!L;j 11 UHmo;:\ ti Ui~ iúíd fiL';"':U IUlJ;~ 

~Ia audicllcia d~)..5 il\len):o\~(ld{)3 : ti 

um pt'uce::: .. o e 1:e 1Ilii1l .juri::idi(;~;ll} e:mH) 
aa ,illí:!ilI'i.ílha . .;:\ssirn CiH:a I.rdil::H..:rjjtl;;"líl l'iclia, llillil dí:!lIHl!llb: 

t1Jda~ as prnprie:!;ult::d fic.lJ'l;iO em 'I~Li:~·io, A::i d':!n~wda.s ~ii,: 
UCCil . ..:.jOfl(l;~~, ill;lS IlIJ (':150 :-iupposLo seritlo 

Em V:;;!tii (!u:::~)~ jm:jo~:;i;)ili:lade o 
a. a veri,..;u;H~i10 dos tittllus e da do:, L'.I)n

i.I. tl'<illjt,rjii~;in ;:;ú ant:~L! f) fa;:10 (ia .. di(~I"u:{1:J pl'O-
''ft'llin·!o ,13S:\,1 {) c;:;tc!!i:;;l'ILn !!n DULl'a ; fÍC;a 
.:-,d\'fl {} ilil'dito dI,) I~tula um: nc;10 
tlit:,!t;fw que llf.luvcrem ::,oht'ü o ilamuveL () 15tllltltlo púd~ 1!1"0-
'f~f fatihu~llte o~; /~IT~~ e tl1l8 seritTo. co~sequell-
\~ti.l. do sí' ... tcma alll~nnu úntrd :::c <:~ LI'ilu8cnpeao fo::;:,e 
~:hfjr;a.L0ria e L,JciJis:6e pcremptiJd:llnentc as qúestõeci du 
üUdlllJlu. 

O lil"ojecto, pOI;;;, 81'. pre5id~Hto, ~em n'!!n!}cr com o 
J.o, c::íLtlJolctc.(HH lruLui'ia de, puulid,.ltl.liú tudo qU:I:ilu po~~ 
.:.-\\leI; ~-lIa CUlHI)j ~~j3iHh.~ Sú1iw:lh; us 1.'C:f.U'; l;;Jtl'cvi 'fOi, qae são 
li:-. lJ1;\i2t e!!a é L.~cuH;.{livit; ~Ú n.>l.ativa ao faCLI) 
da, aliC!l!:l~~:o, o qt.:.Jm for, e!Ll ;;1} diz 
.~n:;!(j!, : «( .Edu n; di/. n flue 

u ,I i 1<1~~ ld 

kl'i~t'iflÍ:; ilitt.'.l{~ . .,:á:lil':;' t;:;1II \"Ci Ih: l)erLí~rre!em lfiver::;a~ Ingu
a~~hfto c.H) t!Jú ::;ó rt';.!i:;LID tlH!') que IlH.'~ cunvem sub~r, 

m;u;,. ulua LÚrLcinl vlllllngel:n, e é (!IH'!, 5t\udo o re
~blrú ~Ú !la c~~ht'~il (hL (;OIt1~U"Cil, () LaLJllíao enCi1rt'egllllú 
th.:Ht} L\~ill lh<.íi:::i cHltJiumciltút), lem muio!' l'cwla, e pur COíl.$e

ilnellLía. póue $uppúrtai' Jli;li~ Cat.:ilmente a de:-pt~~a das horas 
Ipl:.1 ,;i;iIJ rWl:e~~ilt'ia;-; para este sy~l-lllHa1 lÍc:;jJc:ta llue mlo é 
ue IH~llu~ni1 monla. l'C(ClilÜ:, puis, livrus mai~ auLhentic05. 

O prujeclo ll,lu lem pUI' fim o caduslro .Já pl'o{lriedul{e 
jJOn{ae ,,,,,, c:"(;'"lO'o é imprillícuvel, mas e<$C c;Hla~lro pôde 
illdl!'ecl'lilH:uto cOllsc,;uir-58 com ú sy,lem" do \!I'ojeclo, 
i,CniLO em VI'C\U l~tO~Wl {lO l1ltHIO:5 no dUCUi'SU d~ lI1uiL05 anno~. 

~c lu,las ~HB li1uta~61~6 da propriedade furem I't'gí~~ 
~l'lldu, cumo ~;lu fl"etiUenL~" as tJivi30e:i c.subdivisões 

pt'ojtriudildu u a~ uHllaliüe", tJdla, tetllO::i que em meno~ 
ULl UI,: ~l~l'U!U L1Hb~ a In:[lprie.latlc .. ~:;Ull'it re;;iS,i,ral!tl,' Leria a 
(H\jjH'il:Uadc e::f,lra le;;ltI1H~HltL. l!J um gnmue fun que se 
cal::Sc~ t~C ~t'Hl lrilil~Li)n;Q da ~0cwl!adc, Sém uma rcvolueão, 
re\'Ohlc;lO l!UtJ h;rveria ~e (;bl'it!(J.~5tmH)S a ll'~ln$edpçàÔ da 
pn,pl'iúduJc ac,u~l, '1~alldo "'lO La lilulos, quando toda ell" 
;,"; fUlJuit elO LiLlllú!i tHt:erlt)::;. 

O n'lhl'e :,eHadur t:oÍl~i,kr()u C~L..l lei na Dartl.l rclaLiva a 
Lrall~crií'cÜIj (;(Jlllu uma iUus,lo. ' 

O {Itt~~ ilUS tlitSO o il{·bre sonihlnt me ('au~;lria p['o(unda 
dôi' '6C, pürn~Ltur;l, ll;lu HHl LnuH.Juilj:-Jd:',"'0 il ii!é-a de tlUC esla 

t:xi~le lIi.L J:'ranç.'l, cxi::;Lij na Bcl~~it(l. ex.bLe em oulrus 
SO!Jre c;;Lc pClllJ creio !lue U nobre :;emtdor lW.ua 

ú'lttilüi'ou. 
.-\. n::;lh:it~ Jo art. l;i, qne ó Li do IH'ojcdn emendado, u 

l!·dJrIJ cll'aalÍUI: lU0 IJeq.';-Ul:tIHL SU l!ra relativa ao'::i ~§ 12<) 3;1 e 
~u a e!lwHdi~ ;liti'l.j;;l;t1Ladü H;~ ;; •• tÜH':U::ís:lu (te1fd(J~) 

j( li' \Jllitlda ::H:L::i.ilutiVil. qllC passou em '2'" dis.cussiio ac
depu!;:; tlns pn!an';:,s-Aos c!'etlun:::; de hypothe

fIIScl'il'las-us s~guintc~ llillavrtd :-e ce~ 
tll;:1i:~i> de.6l,: lei. )) .. 

·~O Bulire ~clJ!\.dur {lUlJ sim) cnL;10 S. Ex, pareceu 
tl';I\HfUili.s~tdíJ; lil;t;; md Jb,:,c que () pl'ujedo cOíltr;l lodo.:; 0:3 
principlú;; cuntii1ba J\;~:3 pWCe!'i.:H:"g, uua:5 juri:;tticcões; urn 
tJrl.;t;L:~,;');J e uma j:..tl"is~jiCt;àO pgl't'l. íi:, hypoll1CCilS ~lfiteriore6 ; 
u;.tlro pi'iJCé:;liO e ouln! jl.u-istliG~iio pam as lJypothcca, pOtite
fwreô. 

{) jlriu;;tpio que o nobre SPlHt;!ur il1VCCOll é na yon!ude 
c:-::adu, bttl qlie a lei 11i~O é rdroactivu em Ulalcrla. de ~ro~ 

""'''''''''''''''; 'lu,,; o yr{jc~~ti~) e a jurist!iq:llo (levem 
Leit11j(; rm tiue (l acç;lü ê itltel1lada~ 

~!\h,ci P;';;iciiúu. !Jl'~sidento, é um pl'l!lcipio de inler
prdi,~,1u, é um iH illCípio âe constit!do, m~o é ue co-nstitl.len
J;., [); .. lo u:n,~ 1"i.!1:',f\L ah,';iJILlLa. p:li'<lO lcg'islador, de modo 

L~;t~ :1~,Lennll.~ilr o t:iJutl'nr}o, quzlndo por mo
(J~dd!!.:H t: bi0 !'Hl re5Siu'HJ. 

das lêi" é o prin-
i:t"il\J"; Cd!:'-~/i;~. I • jf.u.Ja pI'~l~levüa Te, 

!la além Ji;!.I), S,'. (te í" cte, l/O elc, 1>C, 1"'1', se pode 
Ci'Ullra a Li'lIm,eripI1i10 ~t u;n iadu !Jretedto, 7l/l1JdH!1tinL 
tl~UfiJ, e Yem a ser a ]J!'t'ludfo; t;lilD l\lal:3 rHí'.rLO pudemocl í!iZ(r íp.lC a lei qU0 
r{l:oijJo.:::l,t a C-itc au Cf:) {PC o faL~D ~e ,Jcu c;)(jlinue il !'lIgo-lo. 
Pt"iJjl~\.:tD nada pni'!IUlllit:J n::!.u t;l.}jJfud~lu al±!UlHa~ ponlllillllG a uata dU3 
h3íJot:ll:Ca6 na t:iihe~a da;) COHH1'Cil3. OI',L u inbriJ.:.:0 ui~ti~~(!ue, Nem lia iIlCOHv~,Hiente, porquanto 
kin o creU!il' em 11' il eaüp,çn. da c;mElt'ca rc;~i~lral' o .sdlt ;:,C Lr;lLn Uilhl jurbdiLf}:-1u ljUC tivesse sido abolida, ou 
tulu JliUit o ft:7.cl"' valer C{Jiltl';l terceiros, Hãu ó LaJillj~lll ti pelo pt'(\jec~u, e que que todavia;) pr0jecto man-
Lcrcs:5c flue tem o compnuior u,j traUl.H.:r~.ve1* Sttlb titulo;; p:tru h.wnkr só p:lfU o julgamento dessus hypúthecas ; a. 
q!i~ vn!hi1u cOHlra lt.1'cciro5? lHe !J;\i'f:ce qu,'1, se :p.m~\jucr in~ quc é a du juizo cumrnercüd, ó uma jurisdi~ci1u 
COlHO lieill0 tem c~lit longituue) esle iucUUVDnií:!;ül.! Ó COCl- quI.! no pah:. Tamhmn o }ll'oeesso não é l)ecu)iar. cx-
í'co,,:":o por outras valllagells qUi) ~"u ue :11,;liluiçil0. clu,ivo ús I:llPol~"cas ; tlil\) iÍ um processo que fosse 5UWri-

A primeira vanlagem é a cOllceaLruçilo rb l'eg'iatro. Esta con- nüuo , ahülit!l); ma::; tglC eJ1tJ'eLautu se manúui3se manler sô-
1~,mlJ'açAo lrn pu!' consc"luenda a faci!id',Hie da fbcalisação do menle para as ilypolLeeas an,igas; é um processo que COtn
]',c,p~tr~; a cahu~a da cOl~;tt'ca é !Ilf>i~ llilpU!O:SU, alli eslá o juiz !Jele a lodas as eôcl'ipluras publica:;. Por lauto n[o ua incon
u~ dlrollo, o promolor. i::legullda vantal;em, a ullid"de do 1'0- vcniente nenhum em manuarmos que as bypotbccas' anterio
g'~tro, porque o mC3lll0 I'cgblro (lue diz 'IUO a propriedade l'es continuem ú ser julgauds pela jurisdicçáo que as julgava, 
1,1u 0,1,\ hrrotbccad,\, diZ que li III opri~uade n~" C;;Ll ahe,JU- e que os proccs50S dessas uyputbecas sejilo os mesmos que 
da O notHu t1C mJor altcnde SÚií:l.3olo !10 Ji~commouo (11.:0 tem €1'2.0 ao tempo em flue ro!'fLo cO:ltrahIGas. 
0. C~I~1j}['adt:.r de Ir á cabG~a ti:.!. ccman.:tl. l'f\';lSt!'iL!' a ~ua Ora, o S(}uat!o lia ue nolar que ti I.Elrerenç.a l!O procc::iso: 
5!çao, mas nQ:o attcnd0 ao gr;lrlth1 ÍfltOlülllUdo que O~ I n;}o é se;);'! o llu:wto aos sCf!ueslrO$ como prellal'uLorJú da aC~ião, 
?reuoyc:1 bYPQi.hl!CtU"jo.:; indo :l ea!J~ça .do t;i,Hl1Ul'Ca p;:r;~ t l,ncio odi(~so J jmp:'c~{isLo p~il.ra. os d,cvcdorcs ~actuaes, uos fIuac::; 
~ll ti H1l1HU·.:el t(;n1 cilu'lllYiHHhccil, u lauJ 1.10 Hl1HIíCIIHO para \ c de ctjuldatic que nilO Ef..'JêL ap\iLtcaclü. 
5a!;l~r se {) lni.8:;~,\d j,i f;;i d:c1.l:.l~l-'): ~fJltfocm{' (l prlljedn o:~ O nobre 5lmt~dor tratando tO ~trL. 1:]1 I{ue é boj:J 1i do 
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projeclo, di~se que a disllosilliio do § 3" prejudica as hYPo-l projecto, porque teria ,le prOlluzir o que disse o lilll,trado 
tlleeôslegaas das mulhere:\ cilsadas, pon]ue cslahclece 'Iue sgnador [l0i' Mato-Grusso em o seu I!otavd ,h,curso, ao que' 
os bem: especiahnoote hYllotheca,los só !lo,lem scr executados mo, rufiro.. .' . .. 
llolos credores das hypotlJecas gernes t CpOIS de excutidos os ~I·. Ilrosdente, a hora est:t admntatla, c ternJUHl 'UIUI. 
Qut'.'05 bens do r1evedo~ Cllml1l~m. O ~obre sClIoilur nJo tem Fin,la a rliscus.ão do requerimento, foi este rejeitado. 
l'aZ,iO; porquanto o IJI'oJccto nao suppnmo li orefcl'encH!. de,- PI'OSCf;uiu a tli:;cu;.~o da propo.iç,lo da reforma IJ) pothe· 
"as hypotlJecas geraeô,"peuos lhe:; 0lllhle o belleficIQ de ex- cnl'ia c da-" emeu!las. 
CU5S;10 a favor ,Ias llvpelbacas espaclao,. " Ide demanuar 0$ Ni,,"uem mais pc,lindo a palavra e n;;o se podendo vota\' 
outros hens do deveJor, para depois demandartle:; os bens por fafta tio Olwrllln, ficou encerra~a'a discu,;si\o e o SI'. I're-
(j'ue constitnem a hypotheca especial." E' apenas uma quC,lIiio ' silieule deu jJHm onlem do dia i I : ' 
(e ordem,. uma dilação, não se p"c!ere a Lypotheca Il\~al. Votaçiio SO~I'C a pruposição e emendas cuja Illôcu,$fíO fkou 

A I'cS~C1lo tio art. 19, que é 15,10 (lro)ecto emendado, o cncct'l'ilda: 
!Iobre sClliulor noti .(li56C (lue a dí5pO~iç~o tio § ", '1ue m~n,I.~ O re,lo 'das nwt!;l'ías ji, ,Ic"i~naflas. 
ltlScrCVe(' e espcclull$aí'-as llypotueca6 gerncs- ti lJrc.lut!,· Levantou-:,,) a sos,;i\o Ú,; 2 11\ hm'<ls ,Ia tanIe. 
cial á essas hvpothec .. s porljuanto perdem alias a (l:'íoridadtí 
da- sua data:'o nobre ,;anarlol' e6lií enltílllfl.do, gSô,lS bypolhé 
cus até a inscripcão lem a prioridade di! sua rlata, e dabi por 
diar.t!l a Vl'Íuri&IJe da ji!scl'ipcíío; ma,; como a inscripç,lo é 
succossiva, ella mantem a mcsni" 1)l'íol'ídadC r[U0 li hypotheca 
gemi tinha: 'Iue importa ~ue pc a íllsc1'Íjlçilo a hYl'fJth~cil 
mude a data se a prluridade é a mesma, víót.o como ~ell!lfI a 
hypolheca inscripta no prazo marcado n:,o pócle haver outra 
uypolhecll antes della? 

Pel'i;unloa o nobre senfl'!OI·. "Q1!cm obrília Ú in,cripç.lo 
eitas hypotlwcas? " E' a sancção do ?!'lig-o, ]1orque sem esta 
inscripçüo no pr~T.O mareadu as hypoli,,~ca.; 11"0 podem valor 
contra terce,ros. 

Outra rlispo;içITo que p:\!'ccen 1(l!11hem ao nobre senador 
muito confusa é 11 rlo §. 2" do 1Irt. l!l C/I,a rliz a,sim. " in
:;crever as bypolhecas jJl'iviiet:iadas IJ81a lagislação aclual. 
Perguntou o nobre 5cnadur 4!1aes S:!O essas hypollJreas 
vilegiadas? SilO as que a lei de ~O de j!l!lUO de 1 Ti 1. 
lece. 

Não é O f;oveI'no que as !]ualinca, porquanto ]101' esle artigo 
o f;OVCflJO é apenas nuloriô~tlo a f!el.Cl'Illillar a ((,!'ma c () 
lempo em que eslas uYlJothecas devmn s<!r ínscl'Íptas, mas 
quaes ellas s~.j,lo, é, aos tribunacs 'Iue CGl\1pelu decidir. 

O nobre süuadol', que iallou boje, depOiS de lamentar (! 

estado ,l;t ag-!'icull.ura, o rigor ,]c,tc D!,(ljecto, e rlee\aIHiií' 
contra elle peios males (Iue pó,lo Cilasar; qua!!!lo tratou da 
demo!lstr,,~,lo, apenas ge ('cferia ÍI ilispo>~ção do ar!. 4." 
relativo fi UYllotheca legal tio coberdeil'o por ,eu ([uínhU.o. 

A raz1iQ é porque o jll'ojeclu faz depender da inscríJlçrrO 
c;:sa hypotheca I~g"l para '1ue val!!;1 contra os t~rC!liros: ôlll 
ultima analyse o que se COtlcll!C ,lo dititurso!lo lIobre sena
dor é flue a hypotheca le"al tio colwl'deiro continue como 
antes, esta I"i a ser geral e occulla: que o. cohcrtleiru. 
gozem da mesma C~CC]lçãu que concedemos por Pl'incivio de 
prQtecc1io á,; mulheres e nos incapazes. O senado pôde ([UHe!' 
destruír as~jm os principios radicaes l\J1l (lHe ~e fUlH!n esLa 
reforma? O cullenlciro deve l;cr equipara.dQ au~ tllêap:i7.;;:s? 
Tem Ilor si a mesma raz:io ,le protecçâo? Tudo (llI1l!JtO Ji",ü 
() nobre sen;<rlor neste senti,lo prova. de mais, ji:'ova paJ';\ ann 
fazermos a reforma bypotheenria, porque é mclll~1' 0[,0 fa
ze·la. que f'lze·la conservillldo as hypolhecilô gemes c 'l,'cul
tas. Nole o senado !jue o pl'ojeclo cunce,lo á e:;ta uypo!heca 
lel'1(1 COlIJO u lodas um prazo de :lil dias para 11. iuserip;;,10. 

E:;se rigor que o nobre senatlol' lamentuu, e do l]ua! sUe 
deduz que por virtude desta lei loda a n03sa propricd,ulc 
deve passar das nül08 em que está para oult'as, é exageradO. 
Concedo que o projeclo COllt~l.ll medi\li1s rigero~as, mas c~L~ 
J'igOl' Ó uma nece:3::$ídilde para a fundaçi1u do rrú·!iLn l'eal. 
Eslas nWfUdas na real (,hule nilo ~ão Ben,tO cOtlllHiilalCflfls, 
porque não e"t(1 no inleresse dai! socicdarkô :"y~ull.JCcalÍa,; o 
u;o (I'c'lucnte dessas medidas. 

EM 11 DE JULHO DE 18Gi. 

Phli:~lDEJ\CIA DU sn. VljGO~[)E lJE .ADAElt!.: 

SO'~'!.\l\lo.-ExpNlíent.e.- Parecer (la eommi53ITo ,lo cr,n,li
Luic110 sobre elei~'5r.'s. Approvfulo.- ill~qllel'lmellto do Si' 
Caiididu llorg{ s~ pedindo itlfGt'nw~ÔI.\5, - Ol'd6ln do dia.
Reforma hypclllecHl'i~1.-Vuln~;1io.-Licen0a no DI". Aulr:i}\ 
e ao Dl', padre Mamcllc J. tro'I:)(:l.S da Silva. Olit'ervlIl];111 
do SI'. Ferreira PmH1'\. Olbcrvacões e reuucrimenlo do 
SI'. C. CamiIOF..- Pcn~Õt'5. -Cla.:,;~ific(lçitÔ ao major re-
formado ,X, Tones 110 '1uadro !~o eX0rcito. l)j::-:tursu ç 
rcquct'imento de a.dillfl1tmtü Llo Sr. har.l0 íle MUl'ilibil. 
Observações du SI' Fonscca. Appro\'açJü UO adiamento. 

ban,ú 
meitla t 

11 hUI"lS da manM, acllando-se ]l!'e5cntcs os Srs. ,ice
de Ab"élil, ;,l"I""a, Tcixeira de Soun, lllr.nt!es tios 
Souza. Hamos "i:!CO;lde d(: Sapucahy 1 FC:'!'i:.il'i\ 1\:UIi;!, 

<10 SUHs~unn~ Pompeu, Paula Pcs!5oa, Cunha Va:;
Dias dú Curvalho, Da,~ta~, biH50 d!J lnnrit.iha. 

de, Cami'o~, Almeida ,(J Albü~lue!"í\l?,. í'im,:"t" 
lwtlue!, de C:tXlllS. Um5 'lOira. CiHl-

Artlujo P"r:mhos, Jobim, Hot!l'í/iuu., 
Oo(:lroz. c ~!elb, l?onseca. harfio do 
'Ziichill"ias, do Uruguüy c Nabuco, (J 

abriu a sessuo. 

dô {liWIHlCln, 
JOlfI.Jilill!I\Hlh;t ; l' :icm 
da i\lotla e uWI'!JUCZtlB 

1'u1 lida e êippl'uvada H aela {lit 
U Sn. lu SECll~TAnlO deu conta 

an te.cedente. 
S{'gulutc: 

Um f'[!ieio de 7 do corrente, tio rniuistcrio da marinha, 
tu':vm~ti!lba!:tlo~ em {'lS \ln)IH'í~s ol'igillaes, o oillcio do pre16:
dellk d.l pro\'incJa. de ':Uatu~{fi'os::<o n. 3!J~ tio 1:J {Je (lgOt-<lO 
d(; i~~i;~, e dOl'Unl\!l1l.o~. SOlH'C clh'c~'~'Ü~ i'HmO$ do E(,.l'viço da 
n:~It'i!!ha na (:iUi tJ!'(JÚ!Jí;Ü!, c a nota il~;:-:i~mtda pdo CQ~s:('lhci I'Q 

dll'tTlor gel',Ü fi;!. 1'0:~pí.!ctl\·a ~eel'etal'm, tOlll~lldo n~ WfOl'llla.
~ücs rcqui::>iladas em rlrtude de l"êsulu~:i1o do "~~a~do.-A!8C
cretal'ia lJ:lr<J se\' presente il. qnem [e~ a.l'ellu"l~ao. 

Pelo S·I'. :';0 secretario foi lido o segul!Jle cc POl' energicos que scjáo csL~.s meios d0 cxccuçi'io. diz 
.losseau, pódo l'esultar tio seu emprego fre.quente muitos em· 
baraços tinaneelros [lam socieda.des, e o seu succesõo ser:\ PAr.rcCllR. 

comjlromellido. " EJla aconselhu ás soc·iedürles do. FrancCl " A COlllmisô:to (le conslituição é de IlatCCCI' quo oej;1o 
que procedão como as .l'L Allemanha, as quacs, co"fonne os chivadas as adas inclusa:, tias ds,~mbJe,ls p<lroch\ilCS üe 
documentos a que se refere, e por causa da prudencia cum OunldS [l'cgU8zr,ls da jll!Jvwcí:J. di' illll!.l:;-UCJ :.es, jJortencellt, s 
que p~o~ede~), ra,'~s c vezes teu' "ecess,dadc de recorrer JO ~ ele'ç,lo tte um sc,I;;Jor tl quo se iJlÜcc,!0u UltlllldrlJCIIl0 U:L. 
seque,t,o e a excuss,\o. . 'Ih JI'QVlllát 

Não tl'&larci da lUol'atoria que o núLre senador de~(ji1 llue I'Jl\C . I • '. . 
se decrete ]Iam a ,,~ricullul'a, nem de oulras consítleracOes (( 5,10 adas 'Iue não ImMo sitio remcllulas ao sOllil,lo em 
Jcita. jlel03 nobres" 8cnadol'es iõobre a p.arte rcon~mif:ii do IrnlpfJ c.o!\l[lrtcntc, e vierJIJ de.poí;,aco\l1pünballas dos olikí03 



tIO mlllí~tci'j() do impel'ío didado:-1 de '1:1\ ~2 c '~!; de janei
ro, !), 2't. c ':;:j rIe fevc:'riro c 8 do ahl'il. 

(( Sohre o mais llellhuma duvida 50 olTerecc iÍ í>OIll!lli:-:~ilo. 
" Pileu do senado. I1 de julho de 18!;'í.- Visconde de Sl!

J.'?lrl/hu.~ Sonza namns. - "iscol1 t le (lo (Tnujliny. )) 
Rendo ~Hblllell.ido Ú di:::ClIssilo, foi Sl'lll rip.hate apprGvarlo. 
Voi lamhem lida a redaecfio das ('m~~llf!a5 fpiLas pelo sena

do Ú prnpc~iç:l0 d(l carn~i'a "dos deputarlos sobrr a matrícula 
<lo est.udante José Ilo\)erto Vianna lilliilloll e uutros. nas fa-
culdades rle direito e medicina do imperio. . 

ÍI'icou sobre il mesa. 
PEDIDO DE INFOIiMAÇÕES, 

o @n- C,n:rH~S::;!) nOlI'~~~: - Sr. pl'esiJr~n[('.~ teHl de en
~rar brevemente em discussão o orçamentIJ. A epoc.<I, como 
V. Ex. salw. é de economia; I'ara br,m poder dIscutir O orça
mento e ilJlldar o governo a l'cnlizai est:t part.o imporlante uo 

$ ,<eu llrogramma, eu oifereço e,te re'luerilllento, petlinrlu algu
mas !nfol'n1ucüC:-3. 

" Hequeirô ~ue se solicite do [;0 erno, por todos os minis
terios, uma relllcITo eXílcta tle toda~ as grati~l'ncões <1ctna]
mente pagas. por "quaesquer SCl'vicos, sem lluLori3í1CÕeS de 
leis.- Ca"dú!o Borges. ". . 

Apoiado e poslo em discussão, foi sem debate approvado. 

OTIDEM DO DIA. 

REFon,IA UYP.OTll~CJ,HL\. 

Voi approvarIa a proposiçao) salvas as emendas: 1OIlIO 

ap}Jl"ovada:i todas as emenJas LIas comrnissües ; e fOl'ão I'cjui-
1;"las as dos SI',. Souza Fraflco e Ferraz, IIcando prej",!i-
1:;\da a subemc[!da do SI'. Souza. FJ'[lllcO á emcaua. das CUIll
Il\issõ~s ao arl. 17 § 9", a 'I ual slIhemcllda é a seguinte: 
su r~pnma-se a nova emenda ao § !l- a circlllll:-:cri p~;1o t01'1'i
'ol~lal de cada toc,icLlacl~ ;-() Ocúrlio (l::! emenllus apill'o·"auas 
LOJe dependenles de ultIma discussão. 
l.ICEl"\ÇA CQ,\I VENCII\IENTOS AO nTI. rrmno AUTRAN nA MATTA E 

ALBUQUEI~QUE E AO Drl. rAonE iU. J. Gmms lJ,\ e,lL"f!.. 

Entrou em 1a , discu~sfío a pro:)O~i~'iio da camara dos depu
t:\dos que <Iutonsa o ~ovel'nn n. COllCCU21' tiO conselheiro DI'. 
Pedro Autran da Ulalta e Alhuqller'[lle, lellle da faculdade 
{!c tlirclto ti? Recife. ltm anllo de licença, e igu:J.l f~vor ao 
DI'. padre lliamede José Gomes da Silva. 

• ~~ §.". &"'!(""i~~ü:'a IP~.!l~~Hl :-['\il0 posso dar o meu '";010 

a IarÇlr da '2" parte do artigo que SOJ aclia em di:.;cu:-:-~no) por 
parecer·n.c inteiramente t.lesne~e~snrio. Diz o afLigI): (leo.du) 
" O governo li aulorisado a cOllcedor ao cOllselheiro DI'. 
Pedro Autran da M~lta e Albuquerque, le;:te da faculdade 
de direilo do Recife, um anno de licellea com l"dos os seus 
vencimentos) para tratar de sua saude onde lhe convicr j e 
igual favor ao Dr. padre l;!amede José Gomes da Silva." 
Ora, eu creio qu~ nem os doutores, nem os l'arlms vreciôiio 
de licença do governo para tralarem da sua saude onde Ibes 
convier. (Riso).Semelhanles concessões só devem ser feit.as a 
funccionarios vublicos, e, 11;;0 se ueclarando 110 I"'ojaclo o 
emprego (lue actualmenle exerce o DI'. padre Mamede, nüo 
sei realmenle que eJIeito possa ler estil disposiCilc. 

Dir-se-ba talvez que a declaração é escas'lf]a, porque o 
governo deve conb~cel' o emprcgado de quem se trata; mas, 
além de parecel'-me que não procederemos com a cOIn'cnÍenle 
circumspecçuo se uzermos subir á snnc.ção .iJlJperi:Jlumi\ pl'O
posição l,lo incompleta c sujeita a duvidas, elllendo que cada 
um d:\~uelles quo Louverem de conccrrer com o seu voto 
para. autol'isar a licença tle'{c fuze-Io com verfeito conbeci
menlo de causa, islo é, sabendo qual o emnreg'o pul,lico que 
occupa a passoa a quem se faz a concessão.' e Õ~ vencimentos 
que têm de ser-IlIB abonados. Se, pois lJã'J se Or:Bfecer al
guma emenda. que eontenba esta cxplicac;~o, terei eu Ttltlll', 
como jil disse, contra il 2." parte (:0 artigó. 

@ ~; •• .:D~u·tileh"o d~ fV,a:il.~E.lCB: - Pedi a palavTp. ;.Jí;i

camcnto para informar ao senado ijllO este DI'. Mamede era 
La pouco lempo, não sei se ainda é, um dos proiessoreó do 
preparnt?rios dil faculJade de S. Paulo; é por isóo que ve-I 
clsa de lIconça; C n"o por ser padre, 

(I 8r:. FEp.nElil.\ I'EI";\ . '- E' preeiôo ucclal':lr !SSU na pro, 
po,ic;lo. 

O Sn. C.\.n~mHlo rm C.,\i\lr05 : - Illrol'mar~i IH:1is ao srna)o 
que clle estú !lO c(t:50 de oult'r n liricnça, porque estú muito 
doente. 

{'oi lido, npoiado, post.o eÚl Jliscuss,10 e ap]lrovado o se· 
guinte 

H.E\!UEHDrENl'O. 

(( Vi) o projectn {l commi5~ão competente pnJ'íl verificar c 
declarar "" resoluç;;" " eml"·e!.!o que o Dr Mamede exerce 
- CarJleiro de Campos. " 

Entrou em ta discuss~o~ passou pnra fi 2'rt e desta para B 
3,\ sel1~ dehate, ayro!'oslc;1.0 da mesma C<lmara ~ne npllrova 
a pen,ao de 600;;<\ concedIda ao padre Jose ~liguel Martills 
Chaves. 

Seguiu· se e~n_1a discussão e passou parn ~ 2~, em que cn
trou~ a pr0\lo~lçao da mesma cnmarn. alltonsan(Io o gQverno 
a rever os decretos que concedem ás cOlnpanhiíl.~ Per"tla\ll
bucana e llahian:t a continuac,lo da subvolJ(:~o de 81:000:';, 
que até il;Ol'il têm percebido, ~ .. . 

~~oi lido. (i\!oiadlJ) posto em di.~cussão e appro"tid"o O" sp
gUlllte re(luerllllente: 

" He'lueiro qUi) scj<l ouvida <l cOl!lmissão de emprezas pri
vileg·iadas. - Suuza Rallws. " 

CI..A8SIFICA~.;ÀO DO H.\JOR nEI~OI1;\L\DO T.. X. TOIHms. 

NO OUAono DO EXI::HCITO. 

. E:Ilrou. 5nalmcnte, em 1" liiscuss'o a proposiç:1o da refe'
ndit ~ilmilrfll (lue nU1Hla Incllllr no quadro da ta classe do
exercIto o major ref0ruld~0 Luiz Xa vier Torres 

a!r fi;;-. t~n~'i1o i~!e rliji!n·itn~.;~: - Sr. presidiJlltp., pcdi. a 
palavra pnra rcqul~rur que este negocio seja. remeltido ao 
l':..amo r!a commi:=. . ..:00 ele lllarilt!1iI c !.":"ncrrn. 

O oíÜ,'i,,1 d" que se tr:lla flJi I"c!'''r;n;ldo dCtlOis de ter sido 
condrmnado pelo ('{J!lsclho supr~n\O mi\itar ~t\l Jô ou nHli~· 
llH'ZPS: el'cin eu. de pri~il0, A Cal\5il dr~ta cOlldemn:H.~;10 foi 
o te!' :-;ido elle (tccu~;ldo de lJavct' di.:-=olvido uma Cllixil de 
cconomia do torpo qne cOilllllaudnvil) e tel' t".'pal'tido cum 05 
om('iae~ o~ fLl!ltln~ da mcsnn c~i\;1. roi 5ubmetLido por iS!5o 
a. l~on.s~U\l) d~~ gucrra. c. sendo a1"t:~,Í)lvido em pt'il1lf'ira ilt~t<ln
ela, 101 depOIS l:ondcmnado pe1u COllsolllo supremo militar na 

l;cnn, de que já íiz l1lCI!~~lo . 
O fiHiH!O SI'. St"~Jll.~qj;jo do nj.~~o IbrJ'ns, ~(·ltdo mini~tro r!l1 

ftUl'J'r1l, julgou que devia rdur'inar este 'uJlic ial) em con10r
IlJldl\1!e da lei. e assim o rezo 

Conlinunlldo estc ~t'\lbr.l' por alguns aIln{l~ como oilicirll 
rdol'llladu, quer üguJ'íI SCI' rCildriliUido Ú la elns:::c do exel'· 
citu com }Jl'cteriçi1o de outros que estilo legalmente habili
tados para asceudcr aos pustos suverion:!.~;,. 

O Sn. JOTI,,/:-(;to é verdaue. 

o Sr. ,n:.\I\~o DE ~IUr.!TIDA: - Nfio di.g"o fJue a propo~~jç;10 
1l[!U ;:;eja c,.~.il.:nv()!: ln~IS Il1go qnc p~la Il1lilba pnrle rn";o tenho 
o~ !wtl.'::iSDnos escl :ll'CC1n1('ntc;s paia poJer dr~de já formal' 
UIll j1Jizo a este rj~jpci!(). Creio qne o scntldo Cftú m;smrsmas 
circulTlstuncias, e pur ctm~equel!(;iü ml~ vaJ'~'ce m!lito rllzoil'lel 
que o nel:'.ocio seja adiauo, rem(!ttcnclo-~e it cem mis~fi.o para 
illter;Jôr seu pilréCer. 

Fui ljt:o~ ap,)iadc c posto em discus:5;l.0 o seguinte 
rcqucj'imen~o ; 

cc .H{equei ro que o projecto seja reme:Uido á commissão de 
mn!'inlla e guei'J'it para (litr ~eu par ecc r a respeito.
tllttril'iba. ) 

~~ ';". Fmtc,.,ca :-Sr. pI'esirlenle, voto contra o're~lIel'i-
1l1en to. A' 'Ítita das informações qne ('~cabalJ1.n5 de ouvir, 
pa\'ec~-~ne quo defel.no3 rejcit~l' esta }ll'Ovosiç<lo, acabar 
com ISW; para qU!! lt' á. COmínlS3ão? 

O Sn, 1l.\.nÃo DE S.Lourm~~o:-Não se segue ma] nenhum; é 
sêm!Jr~ uma def"renci:l Ú CdllJara dos dcputaúos. (Apo·iados). 

Sublilellidu a Yotaº~~, [oi al,provado o requerimentu 
O Sr.. PRE,mEi\TE dedarou esgotada a Inateria da ordem do 



\]i;1, C deu paril a lIa 5cgulllte ilC5Bi"lO: 
Ultima dlSCllss50 das cmcndas orrerecidas (em :1" discussãQ) 

fI propúsí9ãO da reforma Irspothccaria o boje approvadas, 
Levantou-se a sessão ao meio-rlia. 

Ent 12 DE JUUlO DE 18M. 

I'RE510ENClA DO SR, VTSCO;>iDll DE ADAETt:_ 

A's 11 horas da manllã, achando·se presentes os Srs. vis
conde de hbaeté, Mafra, Teix:eira de Sou7.a, lIfen,Jes dOSSUll
tos, Carneiro de Campos, Nabuco, har.lo de, Muritioa, mar
quez de Ilanbitem, Jooi 11, Ar?ujo Ribeiro, visconde de Sa-

_]lucahy, visconde de Uruguay l'aranhos, CUllIJa Vasconeelios, 
Souza Queiro1., D. Manoel, Fonseca .• Souza Fronco, Dantas, 
marqllez de Abrnntcs, !Jal'[o de S. Lourenco, Pompeu, Paula 
Pessoa, mal'quez de Caxias, visconde de Suas5una, Dias rle 
Carvalho, Siqueira e filello, !Jarão rle Pirapama, Souza Ra
mos o visconde de Itabor,thy, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comp"recêl'iio 10:;0 depois os 81'S. harão de Antonina, ma\'
qucx de OI inda, Horlrign(ls Silva, viscpnde da Coa- Visla, 
Candido Baptista e Dia. Vieira. 

Fallúrfin com Cf1JISíi participruia os Srs. harJio de Cotl?'{úpe~ 
barão de ~!nroim. bal'iio rle Quarahim, C"ndid" 3"l'I;cs, Eu
zebio, Ahll'.'i la e Alhuquerque, PaulaAlmeirla, FeITeira Pen
na, Vieira da Silva, Sinimhú, Silveira da illott.a. Fernandes 
Torres, Souza e IUcllo, OUoni, yisconrlc de Jequitinhonha e 
Zacharias; c sem participação os SI'!l, Ferrm~ e PimcntaBucllo. 

Foi tida e approvada a acta da sessfio antecedente. 
O SR. 10 SECRETARIO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Um olicio de " rio corrente, cio presirJrnte da provinciil do 
Rio rle Janeiro, acompanhando um exemplar ria cnrta coro
grapbica dessa provincia, levantada pelos finiulos engenhei
ros marecbal de campo conFelheiro Pedro de Alcantarll. flellc
garde e coronel Conrado Jacoh de Nicmeyer,a qual carla elle 
presidente o!rerece no sen .. do. 

O SR. PRESIDENTE declarou que era recebida com agrado 
a referida offerta. 

Foi submettida á rliscussão e "em debate approvarla, para 
ser remettida á outra camara, a rcdacçfio que fic;,rtl 50iJ"e a 
mesa das emendas feitas pelo scnaoo á proposicão ria camara 
dos deputados relutiva iJ. matricula do~ estudmites José Ro
berto Vianna Guilboll e outros, nas faculdades de direito e 
de medicina do imperio. 

O SR. 3" snCRETARlO, servindo de 2°, leu o seguinte 
PARECER. 

«A commiss[o de constituí cão examinou as <lctas da 
segunda eleicão de eleitores a • que se procedeu a 15 (Ie 
mai\! proximô pM;;ado na freguezia da cidade da Campanha, 
pertencente ao 5· districto eleitoral da provincia de ~linas
Gemes, por se ter annullado a primeira, feita em 13 de se
tembro do anno passado; e, não encontrando ÍlTegulnrirlado 
substanci,tl, é de parecer que a eleícllo seja approvada e se 
reconbewo COUlO legítimos eleitores ao senadores na presente 
legislatúra os procedentes delta, Paço do senado, em 12 de 
jlllbo de 18G4.-T'isconde de Sapucahy. - Yiscollde do Uru
guay,-Souza Ramos. " 

Reservado para entrar na ordem dos tra.halhos. 

ORD'EM DO DlA. 

I\EFOR~lÀ llvrOTllECAP.T,\. 

l~ntrúrITo elll ultima díscnssfio, c for;;,o sem debate 1.ppl'O
varias, as emendas das commissões de le.gislacão e fazenda 
oll'erecidas em 3' dísC\J!,~iio li pl'opo,írão da câmara dos r1c
putados, reformando 11 legisla~iin bypótbecaria; e, ;\l'prova,la 
n proposiçãO com as emendas, [oi rCll1~tli,1a á cOllllllicsiio (Ie 
redacç~o, 

() 8íL J'lnRfHl~NT~ tkclal'ou Cf,got:uJn a m:ttÜi'La (i:l Qflil.'lfi 
\10 dia, c deu IHli';l a da ::cguinlc se~8;io : 

11l rli~tu:?~iio da propogl;t do pnrlt1f ex{\('utivo ahrínd:) um 
credito rle ma:OflO,il ao míllí~IHi() do impel'io, cr>ll1 il emenda 
da camara dos 81's, deputado, ; 

ia discussifo do parecer da commi"rro de cOIl>UluiçiilJ 
áCCI'Ctl d~ (·lrlt;Jio de eleitores (;~:H~,ei;HJs de :;;eu,1I1or fi que .-;!~ 
flrucPrlcu a '2a de fcvel'oil'o ultimo, lia pan'chia íh~ Snllt'Anna 
da Barra do [\io rIas Velhas, na provincia de nlillas·Gerae", 

O SR, rnE:;WENTF. rlp.clnroll mais que ia-se p;II'!il'.ijlM an 
Sr' .. millj~tl'o do impcrJo que estú dada para il on!nm (In lli,-J 
a proposta referida, e levantou a FC5São ás 'llllll ,2 de n. 
minutos da mnnuü. 

ACTA DE 13 DE JULHO DE lfH;\. 
rr.E:3WBNCfA no $n, VISCO::-;flR lH~ AllAB'TÉ. 

.'1's 11 horn~ dn m;inld1 fcz-~e:l di'lIHíU!:l. fi :-'C 
rn'c:~ellic:;: os SrR, ~'i~(,OlH!C {la AhrH1tt':. J\l;!fra. d(~ 
Som~a~ :"ctTr~ir:l Peona: ri~r(,Hlf~e de ~';qI1H·al!j. lJ:-l':in df'. ;HIl 
ritího. Fonseca .. Mfnrl~,. rio, S;;nt"".lJi"s ri" Cnr\'albll. D. i1ln 
no~L Jt1hrm, S,ititll?ira ~ MeU,o. P~H'(I!~~;n~, Cunhíl Y;~":!:Ol_I('.cl 
lO'L bari'ifl tlü S. LnUI'Pllço} lll'íIBJO [dIJeCTL So!!za ~ll1'.'II·n?,; 
D,1!~~i!~, Pomll~Ll '. P<ud;! ,f,,~~~si)i\, ,Vi;H'lJ!)Hie d,n ! tallo:';liljf, ~ SOl; 
Zll jlJ'i!lH:I.l, [l,jJlInvu(:r1 tdlva; VH:'COllnC flt'. Slla~Sllna, bOUí::l 
RUlliOri, hal'50 d(,~ lJ,lIlordna; marquez Óe Ca~jas, vi::H~üllde tia 
B01:-Yl~tn C banlo dt>, Pil'ap:unn 

Fitlt;1r:":o com ('.au~a particil'flf!a n;.:: 8:,::., b:lr[íf) Ih; r.{llt~gi-, 
re. 1)(!ri1o fie marDim, bania de QU;Ii"ahim 7 ("ndi:in Hilr;.:l''"1 
EUlehio, P~~ula Almciún., Almci,!a Athu!IUerqlln. Yíeir,1 lI:l 
SHvll, Sínimhú, ni(IB Vieira, Siiveiri:! da ~'IIUfl, F('rnatl!ll'~ 
Torres. Souza e Iilello, marquez de ·tanlwem. ()(t('llí. vicnlll" 

I de de Je9uitinh::tnh:t e ZachiJria~:: c ::i'm pnl'tÍt'íp~l!'nt) 0:-' Sl'~ 
, FCITlIZ, t,ilndiílo U;lptly:ttl, L:i1rnClrO de! Campn~, Il:IlH'!llil BUll' 

!lO, l'\,thueo} M;lrquez do Abruulcs; m.'l!'íjUCZ de OliHda e ",:í~" 
conde ;!o l:rugui'Y. 

N;10 havf'ndo i!'umci'(j sufficíC'nte t!r: Srs. ~('Ii:-lflp)'e:::: () Sr. 
prp~t(h:I;1c dt~dnrHU que lIiio podia }lhvor se?:-!-Jo) r: q!lr. a or
dem dn !li;l Frg:ointc era a In~~ma .lã íle~igll:ld<1. 

Em ~cgllidtl con\'idou o::, SI·S. senadores preseatc:, jl~lrrt tf:l 
húl :larcm naf c(Hmni~:~õe5, 

:-C:SP ($cs§ua 

E~í 14 flE JULHO OE 1:'W'i. 
!'l\E5WEl'iCTA DO sn. I'ISCO~l'll DE AU.\ET1í. 

SU.W;j,\Hto.-ExrC(lientc,~Ortlem do t!i(1.-C!"ct1~t,o í.r. mjtli~\ 
lcrio do imp"r'Ío.!Ii~cursos dos SI'S vi'f:oodf\ d~ !i;rl",ra!rl'. 
c millistro~ do imperio e da lazenda.,Pill';lnhor,~ n, Mall'Jl'Í} 
Fen'eira l'enll<l,SOUZa Franco e Pimenla Bueno. 
A"s 11 hOl'{l~ dã mítnhã rez~se a chamrll]a\ 0, ;}th;l1n!n ~f~ 

presellte~ OB Sr~. visconde tle A IHlctci, nlafm, . MCIl11es d,,~ 
Santos Teixeira de Souza, ferroira f'pllllJ., vi:'tondr, de 
Suassu'!ln, lmrilo de MurítiLa, 1>1l.r,io de S. Lnlll'cnço, Cunha 
Vasconcellos, Paranho5, Araujo Hioei!'o, Hll11"luCZ de !ta
nhaem, Dias de Carvalho, Dias Vieira, D. l\lanool, SUIl1.a 
Queiro~. ,ísconde de SaplIcahy, Siqueira e filollo, Pimcllt~ 
IlUOllO, 50u7.'. Franco. VIsconde de HilÍlo1·ally. !'oml'cu, Paull1. 
Pessoa, visconde do Urugmw, visconde da Boa-Vista, Can
di do lloq:es,marquÕ7. do Caxias, FonôecJ., Jubim, e Danlas, 
o Sr. presidente abríu a sessão. 

Compnreeêrfio logo dopõis os Srs, Souza Ramos, bar;;o de 
Pírapama, llodrigu')s Silva c !Jarão ,Je Antonina. 

Faltúr<1o com causa particípadn os Srs. barão de Colegipê, 
barão ele Dloroim,harão de Quarahim, Eut'ehío, Paula Almei
da, Almeída e Alhuquerque, Siliímhú, Silveira ria Molln, 
Fernandes Torres, SOliza e ftlcllo, Oltoui, vi~conrle do .Jequi
tinhonha c Zachnl'ias; c sem partir.ipacfio os Sl'~. Ferra):, 
Cantlir!o Ual'lista, Carneiro de Campos, NdjUco, marrjuez de 
Abrantc5 c marqllcz de Olinria. 

Foriill IidaF e i!Jlllrovadas as aclas de 12 c 1:1 do cOlTClll~ 
mcz, 



! ,", í.':. t' IL~i.· .• '1;;;;l! íL~.:.(~;t;J c ,1,> lc:r~:lr;1~ÔGs) :rurl',. rc 
; ~;: \'úd:; <':lJh'{~ a corup;u.:ua. c ü ('~{tndn, 

I
'· ',' ~ l'}. P'odül ,lo S{:l Ct\!lcJ.:di'lo:-: m,1i~ [t1\'or(::>t comn i~cn 

Dou:: oífidos de 11 tio corrente, 111J In ;::ccrda! iu \;;i :?í\ 1~0 dirl~i!:):j de 11\1.0 cxccucmlo no~ 
mcll\1slH3 {1{~put!ldU:3. acomllaul!;wt!G iH: ~('guintct, r,ln::. quu l aciu.ll comllanhi;l de 

- ~! 

PftOí'OSI0GES. I fi í ~ ~~~ rU"l~:~::.~ijlj CULl3tiiHtt$ de:; ft1 1° a '1° :iO ex· 

ú A a8scmD1éa gcr:1i l'C60!vC: ~:~~:~tlj~cnie:ltH Uilll é1:i s~~~:s~~;.;;~t1~;~~~é!~1 Cd;~1 §§l~l~~\~ 
(i Art. 1.0 O governo fica autor!;':j\.l", p~r,l mand:tr Vi'ocedür I Hp ;3,:0 appHc.1VU13 :! 

ao~ esltulos lce.hnicos, c ouh'os qUI.} [lln;lH iH~ec':'6nJ'ios :.t Ú{!~ (':3 i] NdS C(.Hl'~(;ssJcs íHÜot;~!ldn:.; pe!o gwrcITIO se COffi
iÚl'minaC;10 dOB de:envolvilncnlos mais utCÍ:3 di]$ actuacs prChClliÍtr{lG qHae";l:ul~r 1':1.1'01'1.;;)/ yclatlDS [Idas usscmb!eag 
ostJ'rll:la~" dc ferl'o para o int\!:'!DI' do imperio. Illrovint:iaC7,. 

({ § 1. 1 Scní Pill'lkuhtr ot.jccto dt~::'3(lS c6tU~!QS a convclticn- (( A rt. 3. Q () güv~!'no ê t:-ui~honi ~utorisatJo para. J'cscinuil' 
cia e o mclilol' bi'aço do proloa;:amcnlll da ei'frada do rerro o conlnto c~lebmdc com a :.tdual companhia da colraua de 
{Je S. l'unio na dil'cceilu tio vallo do rio ParanêÍ, o da cummu~ (l~n() dn D. P~dr1) li. comprn[líio il~~ ilcçües possuídas 1101' 
JiiC~lC(lo uo valle UU 1'10 ,Ie s. lr!'i1nci::<t~o c(,m OS pertos do H.io IhH,tkubres, tub(:ialltc a, pcnnuta por quaos({lIcr titulos da, 
rle J;well'o, llahia ti (lenw.a1l.)lJco por müio das l'C8pectivas dividH publica. na fÓi'm,l Jt) a.rt. :~i\ da lei n: 1 ~083 de 22 ue 
e"ll'adas de ferro. agMtn de í8/;[), ou por oulra JUab COnVtlOIClltc opemção de 

« § ~.o Fiea ol1.ti'l1sim o gtJ\'rrno ilU!,OriSllf[O Pl:J'(J maílila:' ;:l'ed~til. 
lúvantiar n. carta gera~ dit5 grúríllcs v:a~~ de commUi~i::açã;) tn- (; ~ 1,:' O ~),nvcrno ofç,anisür.i a a lminbtrtiçiio TlI'o\'isoria 
IcriO!', com () fim de h:~)i!itnr o cn:'po Iegisl<1ti'!o p.1!'H '!J eSlr:ula do [,'fI"'l, n podcr:' arrendar, sob as c1nuoulas, 
uecrctar as novas Unhas de e.slrad,\5 de {êITO (JU de }'odagem 'lue j:!lg:t:' c\)nvení('ntcs) o S8l'viço do th,r::;go e da conscr~ 
flue lelHJão o líWll' as província:; entre si" c c(tm a capital <lu vaç:lo Ih linhJ aberta ao transilil, Q das que o forem pos-
imperio.' tJf!t,nl,ler:te, ., . 

"Ar!. 2," Logo qUI) nelo progres3o uesse:) estudos houver " § '~o O govenlO fieJ ailtoflSaUQ i1ar;pmandar prosc,ltUlr, 
reconhecido, (1'1al seja' o mais ulií prolongamento rcfe- ,lcnt!,Q dos limites ;In cJpitai n:i:\do pelo ~creto n. 1.1i98 de 
ri das eslra.das de hllTO para o illltH'!Oi', fica o t;0verno &.utu- 9 de m:-..io de 18B;>, () pdo moda qne J'tl"T::;ar mais util, nti 
risado para incumhir da execução Ile cada uma ,dossil5 IínllHô construcçilo da 3' secção ató Porlo ~ovo 00 CUl>ba. c da ~~ 
as companhias e:ostonlcs, ou outras estrangeIras,. devendo ale um ponto do. mUlllclpW de Ilc~()mJC, qUíl l!areCer propl':Q 
n6 concessões c favores, que lhe, outorgar, nàu cxceder os para lermo prov!sono da IIllIHl: IicilOllo, porem. o exerclcw 
limites prcscriplo5 no, paragru[,hos sCfiuin les : da seGunda faculdade JOllCnGCllte do complemento dos e,tn-

« § 1,0 Se Il garantia de l'ufas concedida nITo exceder a 4 °(0 d05 hXdl'aulicos do riu l'af,lhyb:l, I} 1150 lenúo por ora lognr 
llo • .lilrá ocr-Iue arldicíofl>\1 a a faculdade tIe dislribuir igual- Il cOIl~(J'Ucç:lll, se com a empref;o do Il!CIIOS co metade do 
mente aos socius a, renda lil!uidtl alé ou LrO;l4 'lo, de modo (lue capilal preciso para a via ferrea se puder oolabelcccr na 
o lhesollro nunca pai:ue mais uo ~ "[o; ma,; e.ta contribuição parte cOr!'cBpondellle du rio a lI:lvrg.lç;10 " vapor, 
súmonte seja reduzida, quando li relida lit[uiila exceder il « § :]0 O governo rc"li,;ilril a veHlh~ da meSUla esb ada. do 
oulros oi "/:; e cesse, quando fur nHU iJ I' (jIW 8 '/o rerro a um;; compmlllltl rslran;;Cll'a, pretertndo li que contratar 

({ § '2,0 Se a garilutín de jm'os for de t; °(0) não se conco- i~r,JlÍJngilmento da linha, Esta vcnoaso verifiCará .de confor-
c1crá a símultanea c1islrilJuit'l[i1 da renda liq'lida ; e neste midade com as clausulas uu arl. '!l' o seus líll'agl'aphos, 
caso) como no úo § lo') a. dui·aç~o da. gar\Hltia. mio clcctlcnl dcvcn:l~) tiO CÜ~,[l da 5uuve;;ção, ti q~.1e CurrcspmlJc a. e:5tl'ada 
a tW nnnos. construlIla. lu1n CXCCUUI' t\ um ífu~rto tle seu valor. 

({ § 3. 0 l'oder~~e-ha. cstipt:lar garantia tie 7 r;/o pfJt UHI , :{ ArL, .~.fj 1\;; (~C i~ros ~'lcl!Hcionaes conccdid,as. nté 
prazo quo !!ão c~ccd;'! (h~ :1Q aJ1l~O!-:', llfije ~\elaB pro!,rn.Uilrs H~ rmpnrlas dos relendos 

a ~ ,i. o 19rw!mentc pódü fi guverno conceder nor U:1Hl Vi;Z r.ilii11;·dll)~1 di~ rent), t\('.!',lo sati:..:fcitas pelo thcsoul'o uacionaL 
a:.; conrpD.nhiati aujutlitnLorias, 8u!Jvcn~õee uilG êxcedentcs i fi Líllh!i~;[l{J) IhH"ém; de üC;lrcm n3 rúsp~ectivas provinc1a.s 
qU.1i'ta parto du capit: .. d, e destas Sl.!bVUIlÇOí58 püúerá fazer a Hhmtt1i'íl , rcparo3, c~Jij~íJn'-aç.:~o das estradas 
purtc il COilcmisITo gratuHa (te lerrenos ;'Lrlja:Cfllüs á via fcrrea} COtlYef~CliiuS pí: I'(L a~ c::-:'(!~Õ~~i dlf03. cnmmhos que, forem 
quo s(~ri'io para ct:so fim d/.H1lilr::a:]os, ';OgUil~O <:3 clausulH~ t:onvCliH.'ntes 1 dcY~ndo o governo YC!'laC:1l' o cumpl"Jmento 
<11)$ ff::ipeelivcs ccnlrll(os . Ik;,t" ;)llri~a~:io, 

:' Nu lixaç:l0 e oulorga da subvençilo 50 r;lm;fvllriÍ,j 03 30-
~ULltcs preceItos: {I') o C;l~ltol) de que o Olt'SOUi'O ;lOUl'er 
da [H).1~:lr J a qual'ta ptl.r~c aerá o do or~~amcHr,O fei to por Ol'~ 
,tem c ú custa do governo e rnencion.:l\1o no contraio; e a sub
vencfio não serA aURlacntada ou din~inuit!ít DQstúriorincnlc. 
C~l~iJ.ra o C'~s,t() real <Jt:ía m:licr ou menor que' o orçado; 2!i~ 
dtvldHJa. a hnna em seccões. Gilda uma uas uu~ws possa prcg~ 
tal' utilidade puLlica, sêl'ão' estas orçadas' em separudo; c 
concluda o enlregue :lO trulIslto cada uma., p~g~rá o governo 
í!.tcgrQlmüllto a su!Jven~ii:o CvEGôpondcnle, . 

" ~ ti." A duração [lo privilegio não excederá a 11)1) itrlllOS, 
" § 6,0 Scrilo eSlipulad;l, condicõcs ~o amortizacfío dG 

capital, de modo que a oslral]a côm lodo o malerial fixo e 
movei no fim do privilegiO reverta. ao dominio pll!,lico sem 
inden)!tlsn.ç~,o; o iguahnento as ciausuias, medbnles as 
qUilOS podcr{t () govcmo l"u.gllla-lo. aules >lo termo dó dito 
pnvileglO , 

(( A~L U.<.l FicH. nutori"ía!n « dcspcz:l annua,l até Um:OoOiiJ 
pagos tlunwlc íG tIJHlO:i sómcntc) par;t su~;;idio tia navp.gaCITOo 
a vapnr 110 rio !le S. Francifc'1, enlro ,I cacltocira de PirapÓm 
o li rIo Sobradinho, e nos alTIucntcs Ilue ello rcce~e nessa.. 
extensilo, 

" § 1 ," Anllveg~çfio no rio princi par e nos afiucntcii cons
lúrit, além tios \),\n:os pan1. passageIros, de trens Ite trans
porles especiacs para mercal!orias, rchoc:dos a vapor. 

« § li. o O govOl'ilU poderá incumhir a mesma nilvegaçilo a 
\\tIl~ das comjlanuiil~ d,1I' c:;lrn~:;s de ferro, I!e flUO trata o 
;-tt'l. 2'1, com o lnemrio sub::üdio e por igual prlzo , nunca maior 
de H) annos, não se ccmprc!Jendcndo ~ capilal, a isso appli
B~).!io) fia 30mmil ftanll1tid:l, ou na. subvcnçflo conccditla ,para 
as obras cnnlinho de terro, 

« Arl As ':C;lOCBS I'rDveuientes da e:.:ccuciio dos ar-

« § 7. (t Em ncnnuma 
deueit de receita. 

tigo.; aH!.c~cd<,;nü;:3 6crfi.o pvg-n:; pela. reccit t oJ'i1innl'iJ~ ou 
pelo,1 {un,;u:' I[ue o I{0vcrno adqucl'Ít lXlf moio da mais con
vcnicllte >li'er"~i'o de cr~dito, P'1l\1 :l 'l~al fica amplamente 

bypotheso pesará sO~le o lhesouro autorisadtl, dcvcn~o informar:tO C'Hj)(f legi,;lativo, 11'15 pro
pnbt,lfi ü:lI!U:I,; i'<\ra'~ lei do Or~am(lll~ do imperio, os inti
l!enlcJ J~ me~mu oporacfio e o [ll"Ugrcsbo da receita pubHca, 
devido (t~ medidas úe qúc tt'<!.lüo us refúridos artigos. 

« § 8, o DIarcar·sc-ha o lempo ~occssario para:l cons 
trucção de cada secçüo, c por cada mez de drlmom multas, 
qUCt a pal'tl1' do segundo mez) SC;U1l'ÚÕ prOI;nJz;5ão ascen
dente, 

" § 9," Todo o lucro excedenle a 8 ·1", na hypolhese uo 
§ 1° ou a 7 0(. nos outro;, dedu.idas tnmbúm li;; conírilHli-

{( Ar!. 7." Fícfio rcvo~adas as l<lis e disrosi~ões em con
trario, 

da can1;"tr,~ do; IlcllUlados, em 11 fie julhll do 1 Si;';. 
Jasé !?,,:rla,l,!, lil'csiilentc,- T. Frll·llco 11~ i11-.. 8 



• JLLHiJ iJi: j~~;~~, 

í?'l-[}irkJ .. 1° :3?·crdJ.ric,..-- f ... ,ku Lüi;. PtirC~r ... 1 di) S('~:;-a, 2~ r:c f o~ Sn; n :t!tiI\U~) F\lI.;:f(,~~ l Pu,ll~li',i .... i=CH,Jl' fl1h·U,~ÚJ.~.J.h 
Ü"!uríc. I no 6,11.10 com 1\" r,)I'II\a!ill~Je; do estj lu, tomou !ls~nlo 11;' 

~ A a~ôrmHéi\ ~0ral I'cwl\'o : mesa. . 
'" Art. 1," O guvomo contra\nrfÍ com 1\ comp"r.hi,\, que' I EH!rou rm l' diBcursão fll'crcrl(la proposta, com as cme;1-

~) organisar n cont'LrucQ~o de uma via fcrrea, :lHe r!OGf'\i~h seI I UílG lla camara dos deputadoS! . 
rei o systcm:l tram roatl. co.lífol'!lIo for mais convcnlCntr"1 (1) ""'. "i",e<lnh~«l !dç IitE!~HH'Il>Ii!:;: _ SI', presIdente, na 
entre a t.ldado da Cachoeira e fi Cbapada [llamantllia, na pro- PTo~osta de "uo v;,i cccullar-so o senado pede o "ovcrno um 

' I I 't) ~. I' '11' I v \ ..... t Q", t'· I t , n . . \rme.n f n ~/a~m, cnm H.m rama H V1 n. til .t. C!fd uO dün hl;pa) Cr\!í ito sU[Jplcmcntur para {tc~jI.ezRe das c1.unaras leglslah-
",h IlS conolções S(jgUlIllCS: I vas na .e,ssiío deste anno, Cfl'CUmSÜU1ClilS na nesta pro-
.' t," A C()m!,ml~ia serA ohríl1;ilda Il comoyar ~s _o~rag da p03ta que mercc~m atl(\n.~ito: 1', pedir;se,o '!llplo da quantia 

,~lIa es.!rnda den,ro (~~. prazo tle u~:ls"lflnoB:.:utl:a,I~, ~ti d~ta! (íUQ Ó prcCl>lD. para o sCr\'lgo li que ~Ila e oeslwada;. 2~. esl~r 
;S:l aS8i~natura defin)\,lva. do coní!att'l;- c{H.:ü, .... a.~~~o . • ps~ ... [fl.C~I:~, I ji\ a UG5pCZ,:t 'pHr.a que S() pede a i!!ln tlUantw. autonsau.a pCt.o 
e í'iCillHIO dü nenhum CÚC!to fi conccss.10, ~c dvItt,IO dn';'!38 i)"'- governo c eÜettiranlOutc p:1ga pelo tb:;::;ouro, cüclra dlSpUSl-
!"indo !lliO forem com;;çr.d,,! as ohrn.s, ! cilu do lei e tt'm'lI\.w~c. 

tf 2.t- A companhia se p1:rigarú, p~r dansul" ~A~rcssa}._fi ! 6 Que a dupla _da 'quo Ó corrcspC1HJente ::w serviço 
não rrcirtilHH' em te,mpo lLi/;UIi1 prcsta~:ao: subvençac!;gn.r.anua llflra que pedida reconhec(:-~e fa:.:ílmônto

t 
«!ttendcndo qU3 (l 

IJO, juro&) cmprCS~.imOt ou OUtt'o qualquer onus pCêum:uto do I' tÜ tIo {jrçúfl1ento do nnno financeil'{\1U~, 1crminú'J. a 30 do m~z 
"g,ado, ~as><:do uocretou 03 fundos r:cceS3anos para quatro mezes 

<l a.' A COUlpa.lllda f,olw,rá da i,;cnç1i~ do t,n!o o qüulquH I no 50ssdc, isto é. julho <! agosto do anno pu,sado, c maio c 
d!r.eíto de importação e tl~ e~ped18:lte, sU,:,ro o n~1t~,n:~, m,a, ,junho do eorrcll:~, .As camar1lS .não se reuaíl'~o cm julho c 
dar.as, [nstn.montos (l utmlslS neco",u lOS t. c,.e.c.Jç<lo nog I "gesto, lU!l.S no prlHcrpiO de jnncu'o llltmHl; (, Clvemos, por
lrnhnlhos <la cmpl'cza, . . . tanto 'alé o fim de junhc eeis Illczes do sessãu. O'ê, como no 

" ~ .• O go~erno concederá grntUltar.wfitc a co;nranlaa 20 3i'caU:cnlo iá forno cOllsigtl.'l.dos os fundos precisos para quatl'O 
ldgons do terrenos dGvolulos·.nas matas do OroM, o,u nns mezc~, seg~:W'Be qoo só do,omos agora decrotar a quanti ... 
outras sHunçill1's d~ estrada, para, de[luI;} de tCl'UlIG<lüaS as i ::orl'í)s!,ondon!a nos dOlls mozcs rcs[,tnLcs. 
")).ras , estU.halúcer os (rabulliad(Jr~s, Ol! colonos, o promorer

l
l \..lUitll!O cos de julho c 1lg<lsto <!esle ;l!lnO, já 50 Dchão 

[lrtr,~lp1l.lmente (\ c~\ltUl'a do r.tgodao. ,.,. • ,_ íncluidas as despczas que lhes. corrosponrlem na lei do or911 -
,,5,· A. c'ompanuIIl gozará lambem do prr,ilcg,o hC.Oi'.plOl1l., monto Glie o gOVOfnO rOl autol'l~rL~O a fazer executar !l~ ann[). 

l)entro da zona da esl:'adn contratada, yllaesrluer IIlJllUS. que I finar.cei'ro C\)rl'CIl'O, em atlilnto nilo fcr dciir:ítivamcnte votadÜ' 
11escobrir, inclusive li;! de prniiuc,08 Cl\lnllCOB f; nultimes loque im DOl:CO aCilbc-<i do Jis~l:!ir-se na camara dos uepn-

o salitre, o nítrato de soda, o hanl:'; ; e pa." esso ~m lados. Crc~o pois quo o Sr, ministro nITo se recusará" 
importar isentos de direitos c, ir,stmmcnto8 Q macllI- <lceilar ou ~ICS{rlO' tl fazer prouúr, ullla emenda (jllC reuuza á 

l'r~cisos Ililm os traJdhos de exploração. _ . me!i\de' a quantia cio r)~i:OI)(};j) que pelio na sua proposta. 
q NflO se comprrliendcm, porém, nesta conc(ssao asm\nas Ouanto li seaunda cireurnslilncia 'i~e cu I:otei, clla 6 

tle diamantes, flUO ct1ntlnaaráõ a SOl clp!ora1ías segunco a tGIU!JC!l1 {}b~ia, oI. lei de 9 de setemhl'o de 1BfiO, que fruto. 
legislação Offi vigor, risou o gOremo" abri, creditos sllpplemcntares em certos c 

~ r.. a Ogovc:'!lO cHabdecerá, no ,contrato,~ Il!~nta o as determinados C~S(;S, foi alterada pela de 9 de setembro der 
condições tia conslrucçiIQ (j 9 malS relut!\·O a ,~,rl,cçao e Im- 18G2, limitando os "asos em CjUO o polior executivo podenit 
bulhos da empl'cza, podendo conceder? (lr010ng:lL'1C:l~(.1 d~., I ahrir creditos sunplomen~ares; mas dci:cou subsistentes lodns 
m:!~Hl ~stl'Uà<l ató.lJ.1;Iah(uer (lonto do no de S, Ilranelsco, as outras d!BPC~IÇGCS do. lei d~ 181}(), ~ uma dellas ó ~ do 
guarda'las as cOMI~oeS IHcDclollad~s, ,'o~ 8 1" do art. >Í", que diz: " Se l3S1I\'~r reumdo o cf'rpo ICfjl"la· 

" Alt. 2.· Fica o govemo üulcrwndo fi ["cuh~. á coropa- tiro não podcrá o Q'overuo abnr os referidos credltos, nem 
lJhia, de quo trata o artigo a:;tocCtler!to: ~o, qualquer ?on- aatúrisar a düspczl!, 'sem que e.llas cejJo previalJlente vOladas 
ccsslio que nilo Illtúre as COflrllçõos CSS;>IlCllleS est;:I){;le~ldls em lei, excepto em cil'cUlustaacias extrJ.ordiwU'ias, como 
,10 mesmo artigo; 2", (\ l;av~It"çilo do 1:10 !le S. b:anclsco, Bojão "s !la epidemia ou de qualquer calHmitladc pubhca, 
com todos cs favores pCl'IDittlú>JS por lel l 80 a fC.fenda COnl- sedicão, iasurrcição, robellião e outras da mesma n.atllroza." 
panbl!\ denlro de wn praza cuavonclOilUUO &0 habilitar a. rea- ! Ora, assim devia ser: quando 80 dcr,rO!H a leI de orça
I i <:il.-la. , . . _ . I menlo, nUo ó possh'ol calcular com cXIlct.ld,10 as quant!as 

« Art, 3. 0 
FICM rovogadas O~ dlSPOSIÇücs "n.] contrart~;" que ssrão iodispensaveis e para todos os ramos do servIço 

" PaQo da enmara doe tloputaJos, em 1 t do julho de 1!lü1. Qnlinario, 8 mUIto menos para prever easos oxtraordmarltJs ' 
- F>r:ar,d.co Jusé Jltlrtado, preElíll\~La. - T. Fra.nco de qne possão oecorrer o quo oxijão desllszas. não contempla
Almcu!a, 10 socrol'Ino.- Pei[l'1) LllU P::re!ra di; Souza, I da9 no orçam~nl!!, c que nao se possão der:::ar de lazer sem 
';;\0 sc~relarlo, • graves incvnvcoientes p~l'a '!' ordem pubhca ou de outros 111-

A Impdmlr. teresses da s?cíooade. O legIslador., prevendo Ilsta h'{poLhcsc, 
Um ufficío de 8 do cnrre<1tn, do 10 8oorctario oa asscmbléa I dou ao ;:overno fi ra~u!dade de no tntervallo das sessoes poder 

legislativa provlncíal de Minas·Gol'acs, acompnuhando umu J}essc~. cn~os cspoclaes ah::lf cr~dl~o supplerocntarcs ou ex.
ropres()!ltac~o d1t dita assembl6a, em que pedo ao senado traorOinaí'l0S, rom ti condlça.o todaVI!l Os submelt~-los depOIS 
medíi1.1s promplas e cfficazilli ilcerca do corlllll8l'cio do gado. á allprova~ão ,lo poder legislatIVO. Quando, porem,. se aeha 
-A' coromissão de fazenda, rcmlldo () padtlmouto, CGss1ío mtelrawente o~ WO~IVOS que 

O mesmo Sr, secretario communicotl, em vista do uroa justificlo semelhante autcris.lçilo: o poder leglsla!IV~ !IlaS
carta do tonellte-co,r0nel, J.oilO Víto Vieirll da Silva irroão do ?U!!lC .então a faculdade que IlJ? perten:o pela c.on8trt~lçao da 
8r. senuuor Joa~Ulm VH~lra. da SIlva !l Souza, haver este IwperlO do l'lecrefar as despems publtcv.s, o nao podIa} po:-· 
fatlccldo na provl!lcia do Maranhão. aos 23 de junho ul- laoto, OBstas circumstancias del:'Wr a.o !overno !lUtorlS~Ç~O 
timo.-O Sr, presidente declarnu {lue a noticia do fa!loci- llara exercer uma [uncçiío, uma aUnbUlçao que fi COilslltUlçao 
mellto do Sr, senaúor era l'Ccob1da pelo sonado com pro- ll;lü confero exclusivamente. 
flUIdo pezar, o que far-so-hia ti devida pal'ticipa~iio ao 1"0" Abrir, pois, creditos á visla da lei do 1850 e úo art. 14 
'lÚilO. I da de D Jo setembro do 1862!. estam!o reunidas as can;aras, 

OllD~>< DO DI', e )lagar do'pezas para (Iue fia0 eJmtao fundos decre~aa?s _nu 
lliU '" lei do orcamüoto, é no llleu roodo de ver IOvadlr attnbuH;UCS 

CREDITO AO mltlSTElllO 00 mPlllUO. I do poder· legisla.Íi'l'o, é atacar uma das prerogativas mais 
importantes desse poder, a .quero per\ence exclUSIvamente 

Achl\lldQ-se na sala irowediata o SI', roíni.;tro do imperio, ! uecretar as despezas e os lIIelO~ de reah7.a-las. , _ 
1J.l\6 velu !l.8sistir á discussão da proposta do poder o:<reeu- I O governo não attendcu deVidamente il esta conslderaçao, 
tlvo ab~indo um credito de !:mi:OOO$ ao respocI!VO roinís-, qUllndo aulorisou e mandou eífecllvamente pagar as despcza~ 
\erio, [01'[0 sor!e~dos para a d.i;putaç1ío que fi deVia receber para que pede agora um credito supplementar, O Dobre mr-

, 



~i;tHI) lIü"; U12;..;út.:t:b da L!.loa1~, l'v':uut;;t:.CI.' na outra ,-;a!l'a~'a t para pagttr os :3uo:;idlo$ df)ti mc.ulhro:; :Ja ag~eJnhlóa geraL, 
'.lilO o llavia feito iikgalm';nto, o [!UQ por [560 lie reCílllUeW\ correspondentes aos dous me2es do mal\) e Junho proxlllllí
'esponsaveJ, e pedi" .um Idit de illliemni,la:ic, 1;lent.e passarlos; JJOUião"poí;l, t~1' perlido ~om muita an,tcce. 

Entenuo) Sr. pr~s!!!er.te~ fj!JO nem o govcrí1o ·Jeve empe- ucncw. o rCtpccttvo cfc-chto, c ilac se YC1"líl0 na ncces,iudaúe 
ilhar a sua resp0nsabilidade! l~cm fi=' camHra~ podem concc- de praticar o aeto de quo cu agora mo qllCÍilO. 
der-lha biU de illl!emn;t!iulo senão em e:1t,ü5 muito extl'aoruí- Ainda mesmo tendo ôe apresentaria a pl'oposta de que 6l) 

llari9s, quando o t'xijITo inteJ'e~3cs f\() cnlcm muito elevada. J trata nos primeiros dias do maio, 80 os nobres rninlsl.ros qui
Procedondo do modo contrario, daremos 1L() povo r) !ri5te es-I zessem, do certo terliIo-a feito .... ir pnril o senado muito Il. 
,;ctacu)o UIJ ver o governo e 0:\ rroprijls ie~isLrdllre3 vioiilmlo I tempo: alguma~ obscrvaçõG:l, alguma insístencia OOIll Oi' 
(J'cquent~mcBte a5 !ús (1\!O cHe:, l~m ~~:\!5 qU:J LI)dos f tereI' de I mcnioros da respectiva, comm:ssào, o com o presidento da 
cumprir o fiez"l' cumprir: o nipeíti\!'. ik formo;; 05 primeiros I olitri\ carnam, t.eriüo feito discutir o 'lotar a proposta em 
em olhar Cl)m ill,ji;TJl'pr,ça pam a violação das leis, .I!uanrla I tempo muito Dpportuflo, o ucariiio habilita(Ios os nobres mí
não lw, motivo ~iuito olevado e Ul'~cHte quo a autúl'lSe, dú- mêll'os p.J\'a pagarem as ílC3pez.as fi q'J6 ella 130 refero sem 
certo não poderemos fuzcr com que o i!ü1:o ltH~9 ge.nrdc o necessidade de praticarem o ar.tr) a q,ue me reíiro! o que na 
'~f,pCilO e vencmdio que c]!ns !levem mOl'\,~er. 'Ien]aúe "ITo pôde merecer desculpa; por!]uo nctos desta Uil· 

O nobre minisi.ro dos negocios da l'a7,cnda não apr~s0ntou tUl'oza, torr.n a dizor, 8Ó podem snr jU3ti!ic1ulos por motivos 
mmhuma razão quo pude;,!::3 justiI1r::w o seu procedimento do gl'anfÍfi impol't~mcia\ p:or motivos que 60 fundem em inh' 
senão a con!'ideração quoJ os mcmhr rl::! do i}!f(lcr Icg~slatiyo i'C~SCS muito elúvados do ordem puhlica. 
n5.o reccherião logo, o seu $ub5IJ~o; qu~ huV'cda alguma ~ ~~~ .. :rn~~i1d5ih"fi} .(10 Im~cri():-Sr. presidente, o nohre 
demora em pagal';lh o. ," I wIHl,lor pela provin~ia tio Rio do Janeiro cuja. pala.vra auto
~ Pa:;~~r:-m~l, 1l?:'~~1 ,Juc ~:-m j~;.tc; :n:'.:iY~j)~ fu~ci:nt~ ,?~r;~ 1 r~sada, ~O(! 0, 111'im02!'O ~ rsspeitar" cC!1.:m~a o credito ~ubmt:'l~ 
.. ~u.l~~lsul U:ll:J. It?LÇ~LOj fhIU .ilib 0 Jn J .... .,.IC~,.!lil:~ [~~ .C!JJ~t. titio ti. cont;!rlera~:ao do corpo lcgl51atlvo, () ort'. em f.hscussão 
tulÇ:lO d~ ;.Im~e~,o.' ".,em ~pellloo-mo ~ no.':,l,:' ;::I:",t1ií) me !1O se;wtlo. per dous motivos capltacs: 1", porquo o governo, 
'.larcce mu,,~. (,e~O!o_o pa~a ~ 03 ~eUlJ)~o" n",.d~~.:' e~~ar!\s, pedindo a quantia qne pediu, exige m~!; do (!U& a'luíllo que 
ponlue os ccllovl\ em jlOblÇ,lO un. !l0u,o L\Io,\, ,o.lorta pa- a lei o autorísa a llllr!ir. 
recor ql!o 003 tlrava a llbenlaco do c:mllllnar, como 11GB • 
éUmpre, um aeto desta natureza, lnulo mais importante O SR, VISCONDll DE fr.\Don_,uy:-Do quo é prcc!s(I, 
IjUalltD, Cl" io eu, ti a primeira vez que ~!I{\ se p~atica, quero O SD. !.1I:U5T30 00 !!,lPERlO:- Bim; do quo é precIso. i", 
H!zel\ ri a prnnClra vez g!:Q o governo ,\1)1'0 c1'ed,tos, l's!audo I porque se o ;;OVCnlO julgOU-SI) autorldiítlo êl fazer os llaga
rêUOH as ad camara:; lC~l$illhl;'mL mcn~os dos meZ3S de Iuuio o juobc ao corpo 1co-ldlntivi\ 

1'1;";:0 sei mesmo se " pl'oposta <lo gOVCl'l1\1 deve ser nppre-I illUIH ~ o erorli!o ullI'csentado, () im!,ortêlcsso png~lI;cnto fi 
vatla pelo sc~arlo; porque no.s casos cxtmol'íliual'ics C ~xcep-l conrSSi<O mg~lIua ~e que SO, vwlou fi 81. , 
ClOnaes, em (PiO é pCJ'r.utLli!O ao go,crno alm!' credito em I (z.wn!o li. ." p<nto uo discurso do nobro 8COMor, eu rCl:or
presença [hls cami1I'll~, 'l. lei !lote;'mina, ml() quo apresento 'dureI o facto quo 6uecedcu em 'P'Í~IO, precedente este qun 
unJa pro[íostli perlindo ~ confir!ll~iio (lo credito aherto m~s servIU ~e )m5(' para () meu proCcrllmc!!to, e firmar tl. robra 
ôim que dó p;lrte ao poder !c~i~l:~tívo., O 3.10 d? nrí1g0 4' I quo aCOlt~1. P\)~ assento do 8 tio tl..gost,o de 1limO, to nado fHl 
tia lel de \) do setembro de lS;',3 [l!~ <lS'lll1. (u! o ~ ~.,) conllldona gem, do ttJüsouro naç!on,lI, estabeleceu-so com~ 

Trata-se ago.ra de !J.~provar um ['('edito que fui "horlo pele pmrcl,lHo qus 113 t1e5peza~ da umascssilo corrião por omta!ln 
A~Ye!'no'. \.!~tal\~o rel1nldas as C3:lll:1ias) 3c~ú qüc eHe nt1u po- 1 exerCIClO em qu~ ri. &~s~ao SÚ atH'li)" 
dia praticar, vl,lo C,IlíOt' não cslav!l actcl'!cado por nenlllliílil Por dcópaclJo do mlms~ro da fazenda d~s5e mesmo tempo. 
rins cxcepç5es da lei que ac~ó0 de !er. manunU-S\l pa~~r o subSidIO uo. n)oz 00 Jul!lQ p.or COnl~ do 

O qua se deverá, pois, filzel', otn (aI CMO? Pareco-me excrclc\O de ,J?,!)-:-~8iO, quando aháô as op~racoos relatlvatl 
que o mesmo qt:e se toda ieito 60 o guv'1I'nõ) liOllYc:l~C ahorto ~neE;;) cxcrC1ClO twUi.lO terminado no fim do Junúo do mcsmn 
lcg:llmento o 'credita, isto ti, dar parti) ~o cor'JO legisialÍ'io , .. ,l~"., _. , .' ' I 
Vij'ia csta proposta ao sonad,); como (t r!e um bitt ,ls indem- C?n,lr;r,,~d~~ ~>ta dOlhrln1t o t~cr~to n: 719 dO,R? do ~ 
ntdad~? Se aSSIm c, 11 fÓrmUla nflo de'lo ser a em ~ltle ell. 2C!plltO"0 ,S,}\., la?~?1l fi. conta tiO uxe~clc!O do Io.J9-;-18;)(\ 
5e acha concebida; 0, demais. si!guudo as tÍlcorinõ dó nobro toaa~ tas ;lcspozil3 tonas pelo corpo leglslativo dosdc janeU'D 
pl'osidento do COIHV~lhQ, finO COlDOt'tc co scni,do detitUr ou i{)r I até ~c emnro, . 
parte naa Ijuestões de bilt do inl!emní~arlt); fi is!o d~ exclu- S<!;]cdoIlam)o ainda o mesmo principia, inctuiu·se !lO CfS' 
?iVll cümpclcncia da can:ara dos deputados: o nós p()rtanto dito exti'oordÍlmrio e supplemontar, quo se abriu !lcla lei do 
nrro teruos nada quo ,er c~m o jlrojecto de ~ue r.gom lra-l' 16 de 5~te;nbro de 1831, estas dcspezas que tinMo sido fcita" 
lamas por conta do oxercicio do 1849 -1850, e aíllda atJí so conai-

Em todo o cnso, Si', \lresiJonte, o que me pareco rl que o I c;'oroa camo alIcelll 11 e5ôO exorcício a rlcspeza referÍlla, 
n~bre ministro da r,aLem,!! nITo tevo r,l~ão justi!icltivn para froi.o. 31', pl'osidjlnto, (lllO este systcmu ,de pl'Oeede~ em 
VIolar, !lãf ]1\:;0 fi Ulspo51çao rio a:-1. 4' ria ler tle 9 d~ ortem- 1,3;)1) I.Jllhn sua bao8 na le! e em altas CQnVOnWnClilS pubhcas, 
bro da l'~b'2, que lho vad<lva fllzer pll'amcnto algulU sem l[(\6 En:cn.!o quo na duvrda, desdo que o ar\. 8° do decrel.o 
houvesse rlecro!ürl,lS na lei t!o or~aroento os fundos noccssa,ms n. ál do 20 de íeverciro do líHO julgou que perlencem a 
jlal'1l. esta u€slleza, mas ~,il;úa para violar o artigo <li!. cnnst:- üm ez.ercício as operações relativas aos .enicQs feitos {1 aos 
tuíção, que faz da exclusiva compcter.cía no poder ](lgislalivo direitos ad'luel'íllos ao estado, durante o nnnô que dil nomo 
decrotar as dcsPQzas o marcar-!l:e os fundos necessarios, No ao e;,erciciG; o desde que a constituição do illlilorío IlHl.!lfÍa 
caso de que se trata,o governo Mo \lnha ncm [\i!tori5aç~0 para pagar aos dO?(Jtad~s a SOl1anONS n50 por moa roas 'por sess:le: 
ilugmentnr a 'Verba 00 orçamento relativa ás dr;sp~=as com o em cons8'l'lJock que se tem em vi:3ta essa indivIsibilidade, 
CO!'PO legislativo, nem para abrir credito para esse ou OÜÜ'O firmada polo a;'(, ilV da constituição, e attenueu-so ao direí!o 
serviç., 'Visto, como, fstando reunidas as camarus,. tinll:\O I qU,e se (j~~ia, por assim dizer, reputar aUrlUol'ido uesdo o 
ellas rSls,um:tlo fi faculdade que lho darão para alm-Ios no primeiro ma cillljue se a!mu a scssi'lo, 
intervallo das SCS3Ões. Devia o governo, para f11zcr a despem I AccrCSC8 air,Ga quo a egte argumento unem·S0 outros: - a 
de que so trata, esperar crua o poder legis!atiYo Ib<J dés50 a . rcgulnridalie das ~olltas do cadll exorcicio com a dcspeza io
qumr!ia necesssaria. ' tegr!\l de carla S81"iíco, simplificando o modo da escrlji1urac~,ú 

Mas, senhores, ain,Ja quando fosso uma razão suficiente por exercicios s~m ó[ensa da lei, o a desnecessirlacla de partir 
para desculpar a violaciio da lei que se praticou a necessi- com serviços distill~!os os creditos votados rara as despczas 
dado rio pagar no devido tempo aos mClllbro~ dl\3 camaras Unfluag de cada lei do ol'camcnto. A razão é clara. 
legislativas os seus subsidios, ainda assim o culpado teria Em uma lei tio orçam'ento vota-50 a tlüspoza para quntro 
!iltlo o governo, porque o; nnlJrc:i minbllos tomárão conta. do I mozes; pda doutrina do nobre senado!' seguir-,;o·ba quo na~ 
!lUas p~stad {lEI jallCll'O. c_!1c~rie cnlilo dcviii.o ter rWJI1uewb 'icspc;:i1S,~ct~ilas em 'lnm .lei. do orpmeJlto para IJiI[,illUont<: _ 
~ltW LI. ll'l cf,] :JrçaID!:llto 11it0 Hh'J d~~.'·t1 ftmclfJi lH!Ce::::JliOJ ! Ih) ~'UJ.,~iUl(' (li) j'OfJ1fl li-i:!.~:':lil\i,-rl} dj)U~l meZct JlHt~nc<:r~'tô a 11m 



SESSÃO El11 11 Df. JuLHO OE li);,L 

nif.tro de imper:o citandn j'irc~f.os tio (RifO, (~ :tf,5~wcrawl0 qu.'~ 
por dcspll cho de lhesoU!'o se I!l:l ndou cnlJo que (ossell! %. 

cl'il'turauas em C~ól<l cxcl'eíeio uespe1.as feita. no c:o:r.rcici" 
scguintD, iste é, que [ossem levadas ao annu financeiru flUG 
lCl'mÍlm em junho aô dc,peza1' feitas em julllo e agosto (J

guiates com tLS Cilmara::: IcgiGla.tivas. 
O SR. MI!\15TnO 1>0 11Ilrlme :-A:l dcs!icWi) Il'itus uté 1i\l .. 

lemhro, . 

exercício c doUi; mOlei> a outro, JulGou se maiô regular em 
vez de partir um o Cl'o(lIto volado om uma lei rio !ll'ç~m~nlo 
para um serviço determinado, lançar fi conta do exercício 
tanto os dous mozcs que JlrincillÍiiO no dia 3 de m:tlo, como 
os dous mezes ullimo$, Islo é, jalho e agosto, Esta [oi a 
fiotltl'iQa aceita pelo tbesouro nacional, e creio que V. Ex, 
Ille.smo por um despacho seu mandou pagar em junhu do 13tííl 
as Tulhas dos senadnl'cs e de"utados. qUI\!1dú () cx')rcício ünha 
terminado em junho, accresceildo até que o credito foi "hêrto 
.rm uezembro, isto é, fluunJo já B~ tinL;lo recuado as O 3n. Vj;;cut'nE llE lT,\li01Ur:V c-Pois bem, julho e ~gosto 
camaras. :tté 3 de setembro. Eu n,10 duvido dü.ta citae~o !I() nobre 

I mini~;tror o tc-b-l'ü;l comr! uma justWClH~'"'i.O dês [1.)rm0:5 mú Este preccdcl1íC f[Ue Cz rcgm, mo p:nccc que. :li.:dil serve " 
d - aU3 apresentou fi 5tHl t)íJ t:stH rG~S0 :dmlt a pr:n.ica, 

para cmonstrar quo o governo aprC3cntanuo em tempo l!O lbe:;::ot:.rn) islo c, qUtJ 50 Cc: iiTeHUhtl"mcllt:~ til! 
opportllllo ao corjlo lq;íslutivo o credilo que 0stá em dis- H::)O, porquo '::!·101. ~ cscl'ipturaçw ni'tn c:;livussc d'elillili"il 
cu~sao~ (cz o seu dever l c que appro~/Jdo esto na f6rma da mente múnl!Hh

1 
ou porquo tlÍnlh nao se tivessem eslallt:k. 

I~i, fica leGalisado O ,?cu pl·ocedHnollto. I!,ígo quo llw lega- cido a" regras convenienteó do syô,tcma dl] contilhilidade il\!~ 
lt:;.ado o SCt; procommcnto, u~r.rqno niUJ cont~sto, nem tinhamos altmittido, se (h:~.33e air111(\ agQra, '" 
C'lIntestare.f, (lua o governo nua pódc por nuto,irhule pro-
priê\ fazer dCSI}CZaS nilo autol'lsada$; o qüe sustento é que S:J (lir,da se f~z a !110Sma cüusa 110 tll~~~ouro, bem; $cniío 
liaS' circunu;tnficias espcciacs ~m qu\"! nito flch~).vamos) o m10 se faz R mr-snw COU':-(I) como V:lt'ec6 flue não, SCj~w>t'(; 
pouenLio comprchendor que o corpo icgiólativo VOI.<lSiJC contril que o exelllplo ci lado peto uâniôtl'ü nrio !D!ll [,.rn" 
o pagamento do ·subsidio dOS deputados o scnadol*O$: PUl"lfUC não tClll pnn::Cllcnc\a ; eSi~l'ifi! ara se ai!di\ lttJjl~ no l'xel'cidn 
Ú. ucspoza ordenada pela constituição ~ as~im c0mo lfllpos- 6UPPCHU:!iH0;5J de 1}';W}-~im~ ,)5 tlc:zpezas feitas em julho r 
EIVe.l era comprchentlcr que negasse fundos para {} cumnri~ ago~to de 13ü~-1'3ü~? E' o iiUC nuo acrcuitar; é fl 

mento iJe contralo:l. ou para fins pebs pra[ll'Ía.s camaras' 1'c- que qua3i jlo,S() aIHl'lllar quc nit" plir(nn lo 11(\· 
conhecidos; não havia outro pl'ocedinwnto a SE'guir. Dcvía- nhuma J'a~ão ha p(lPl pt';~lic:!t·-sc húj{l ü que se prn11 
mos, Sr. presidente contaI' com ti appl'üvacüo do corpo l(i.gjs~ ccu em 18tHL fc!ati\'amí!nt0 Q0 crcutLv pi~ni dt:spcz(l;; 
lativo. Sô pagamos forçados p~ias circuillStallcia~ c lplIrlu UO corpo legi5lalil'o. 
prevIamente apresentado a propoi'la no m~z do Ill,UO, O Iicbre mi"j"tro tia dil mandar '\J:!tia~ as dilspczas de ju-

As uespczas inoluidns no cl'E'-dito briO dc~pczas Ilt':ccssarins lho c ;l!rOSlO deste aflUO com 03 [um os dl.l~retaz:{lS nn ore:\
que se tem do pagar em virlude do lei, de conlratod ou eUl monto ;ic 13H l~U';, ': do meSlllO modo devem clh, s~r 
virtu!ló\ de bases que não são desconhecidas tanto aos depu- cscrijJlun\lh,s ~C(l ti;eso\lro. Ura, te::: 1,i em virtude do 
tados como aos sun1dorcô, uma !ei :1. quantia fIBcflssnría par:, as <lc-'pezas rio julho fl 

O nobro sell:1uor terminou (j scu ,bcursCi (aZ8lJlÍo notar que, :1go"to, como vmll úe no\'o pedi-Ias? NUSUl parte o no)m' 
se o governo .se julgava ilutorisado u paf~ar Ecm auturisaçJú minist('o não tem n!lâú 1 0[0 póde justífiC;u' o seu procedi 
do corpo legls!atlvo, a apresentação du credito era dnóIHlcc;;- tnmllo com os arestos que citou, 
saria, ou este mio devia vir ao senado; por ii'sO que a c!cspcza O Sn. MINIC'TnO ~o 1:.!I'ERIO: - E' regra estabeleciua no 
ootava feita, 0 não póuo o senado coaceder bW de índemni- thesvul'o o.as,entos que uJlreS~nleí.·' , 
dade. SBgUlldo as uoutrinas do Sr. pl'csülcnle Ól cons01llo ; a O SR. CIl [hEUaAlJY SI', ministro, acredito 
resposta me parece slmíJ!es e clara, está nos [aclos, Eu farei no que V, não quero nem por sombra duvicl::\r ilis· 
notar ao nobl'0 senador que o credito foi apresentado no tem- 50; mas parece-me (Iue não são exactas as illforlllaeOcs que 
po proprio, isto é, foí aprescnlodo no 1° rncz da sessão. Se tevedo theRouro; c, se o silo, lia muito grande Írret:ülill'Ídau() 
houve alguma oemora na discussão foi Illuito legítima c a~- no pl'ocedimento do l!tesour(l; está em conipleta dcsharmoni" 
taudivel; porque SQ lratava de discussões imporlantissimas. com as r"gms da coalflltiiidarle' por exercicio quc l~mo" 
1\ duvida nuo se poderia er;:;ucr a 1'0;l1oito ua approv'lc,1o admitlido. 
e necessidade desta despc .. il. c Mas fosse porque [os,·e. a ver- O S~. ),r~I,TnO DO IMPERIO: - Em 1810 [oi que admittiu-
dado é que o credito [oi ilprcocll«ülo 00 mez ou maio e por se a C5Cl'i!)tun'ç~0 pOI' ex.crcicius. 
,)on.scquencill o governo manifüota c rcspoitosamalilc deu l). 
IUalô clara e evirlollto prova de que (Jueria cun'prir ú risca ,H O Sn. VWGO:'<OG De lTADOItAllV : Perdôo-me V. Ex. ; em 
leis. S6 pagou, quando viu que em impossivclialcr () pé\ga- lP.~(] UCCf!:tou-se ir cscripluração por 8);0I'eici05; Illa~ 110 
menlo de modo diverso. ' tbosouro n<lu foi cump!elamelltB IllQlllada. uno se cstaudcccu 

JefiuitinllH'llte C';;;;l escripltu'i\Çilo ~elião muito postcriur-
Accrcsco fi oslo circumstaileia quo c ar!. 40 § tI:' da lei uO mente. 

fi de setemhro de tSGO, ci!.a~o pelo lIü!Jrc senador ,me rar~ce 
que não VClp it i;clio para o fim (me e!le tove em vis!tl. O O Sn. lillNls:rno DU DIl'ElíIO: - Existia. 
artigo a qe.c S. Ex, se refere contém UUla retirll {.!'cral o \:n;" o "1;Cú,UE DB Inuop.Allv : - Pcrdúe-mc V Ex., ni.,· 
exccpção: a regra gOl':ll é pro~ihith'a. Sêm duvida al~u!na; tj:~ O. ni.;i.6 püdiíi u[tü existir a c-E.criptúraç'lo montada, 
a cxcepção admit!c 11 i,lJertura úa credita .em casos c;:cerdo. convell!~lltCnlClltC .. 
nacs; Nilo So trata da alJcrlur<t de erl'ólitn· na ausclleíll do Isso quanto á ta parto, Se li CSCrijl!uraçITo (10 (besourQ 
eorpo leg!sllllivo; n,io se trata mesmo Lia abertura duranle [~ita conforme o nobre ml!ll;tl'O uiz que sc [az aiuda hojo, 
a sua rcunhlo e prcscinJindo uo seu eonCUfSO valio~0 o ne- isto é, conforme o que se estabeleccl! em 1850, talvez por 
r.e,ssario ; trata-se ua apresentação de l'mpostas na [órmll da motivos cspeciaes, de que não me recordo, razão Lcrú o uo
lei, posto que, I:ão lendo pns51l.do em tempo, o~rigou-nos a bre ministro. Afir.mo, porém, que csscmodo de eseriplul'ur 
'{lagar sem autol'lfilção o que cr:o divido. O respeito ás leis não é conforme as regras do sy jtema de eont<.llllldJde por 
~vlilc~temcnt3 manifci.'oü o P-0V()l'!lO np .. c~culillldo :l proposta exercícios; (' cmquilnto S. Ex. não tiver informacões multe 
no pnmwo mez lia scssil,.,. l'<lgOU pch convi;:~ão de que o exactas i! esse respeito, ba de permittír que eu duvitle tia vc-
geIHuJo c [l camúra não juIt:nri;~1J !!cm duvido. tllg-Ul!!& dirmo racidade da;; in[onnações quo lhe Gcrão. . 
de. c~nsura. esse ,neto) quando aH~s teve pOI' har.r, u r-ousti- AgOí:~ qugnto fi. 2~ pinto} admira-me a ma.neira por que () 
tUl~:O uo nnpcrw ~ ducisões das prCprÜ!5 CamHr!1S. nobre ministro quiz desculpar o prccc:!ímento do govcrnll, 

Sao est:rs <ló razues que O:;l)liC~G a. ~""c:.ent:lciii} rio r,m- l'onrue a eonstituíeão tem determinado que os deputados e 
rlito; çlla~ so fandao nos jm,ccucn(c5 e,,'tahkcír\os em sem,dores tenhão UTU subsidio, seguo-se que o govel'llo pód" 
na r!ccls,'o do thcsouro IlJclOnal, c, i~IÜCS de l:O paga-lo sem qll~ sejào pelo corpo legislativo dccrelodos os 
lltl.cho uo noll!'c Séilt;"iür peb f;';o i~C .J;~!lth·o ~;li fundos nccc~sarios para despcza. ? Oh 1 senhores, não" 

o ,""!Qenu~ic ;\it':: il'r~~Hjg·:~~:r·.- pn:ttU(>nt.0~ á I De OilUi0 uo úrct.mcnLo? De que scrvirüt 
(I'H~:-t'JH f!~fjl :'U;;citt:l resflÜl::ic.u ~~~!' fi rw}-,l'{\ ~lI\ ; j tit1f\. taís ob:-ig(l a fi::ar aum.m!'· 
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mente as dcsprz;ls o i1 votar 03 imii\it>tos com que tlcv~m ocr nllão llttbilitêu!o v g-O-,'CfUf1 para essa de.r:pc~:J Essa dcspc'za
1 

pagas? porém, não ioi feita 00 anno de 19C~, foi feita no a.nno rle 
Não basta que a d()Sl'pz~ cst(.ja jú crci\da, Ó preciso quo l81a Parlim!o dest0 ponto, cu tligo que o governo estava 

annualrncnte o poder legislativo d~Cl'cte DS fUlulos oecess~rios autorisz.un :J, fazer 1í desilez~, com () corpo legislativo pela 
para C5sa dcspcza. E' esta a prel'ogu.tÍva mai:; imporlaníe dos nlosm:llcí quo o llavi" Jlüodsaúo a. fazer a despeza da sessão 
r~proscnlalltcs da naç;10. .' do anuo de IS63; o, &rgulller.la'IJoas:lÍm, entendo que o aclo 

Dissa-sc "que o governo cslavr, certo ,lo que l.!. sua proposta ó lcg1l1. Está o govemo iCulor13ado a íazor a despeza do anno 
havia. do scrappl'ovada." Sim, o {;OVCl'IlO podia estar cúrta do 1I:lGIl? Tamlwm digo que côtá pela lei do 1862, que au-
disso; mas segue-se dabí que ]lwlesse !levosse violar a íoi 'I terisou é! dospeza com a sessão do 18G:.I-186i, e que íoi 
Segua-so que devesse mandai' fazer a antes d,IS ca- prorogalla para ° correnta exercício. 
lllaras lerem votauo 03 fundos PJl'a cIta? Não. Cumpro agor;) allandcr a cst~ CÍrcumslancia: a sossão deve 
de certo, . • ser contada PU!' c::Cl'cicio ou devo SOl' contada por anno f 

A qucslão consi(],;ralla pOí'llm lado ú do muito pC'lucn., im- E5tO 6 no meu uwdo (io pensar o ponto csscnciui da questão. 
portaneia ; o governo m~Hdou fazer uma dC:3pcz\lC estava ccrLo DiGSC o Hnuro 5rn~1dof : (r li dCSpultl deve por oxerci-
IluC havia tle ser ~ccr'Jtada; mas nüu é este ú ponto Je vi:3tU cri): J) Eu respeito a sua opinião, porquo quanto cUa ó 
l>Ol" que t.hwcmos cn~~H'al' a qu~stITo) ó pcio exemplo que dam~s v:lÍlnsa nC;3t:l C;t:;a i m~:) ü~l Lcnbo t!.lgumas t'uzõe:s para tll~~ 
de viola.r as leis e a c(mstitui~,10, é tlC!os func~tos prccetlün- cordar de.ila ; caítmdo que ~ UC(;!"ctti,ÇUO do duhsidio é por 
tos quo vamos ostabc!Jc0111[O: twje o govúrno twrc um crciliLo sessão c não [lor excrcício, embora 11 despoza possa. na li
supplcmentar em prúscnça. (las camilr~",. para. p.lr;~r aos Hlom, iluitla<;;ln UOB bal:J.nços 51),' 3aldadn por oxerciciQ ; mas que 
bros deltas j rans o arf~S~ú llca c~tahc!lJcdo para 50 o l,!c facto é determinada J)0r sessão cu vou mostrar. 
mesmo a rcspeíto do quaiquúl' outra í1C:5p·~:!.u, c V, E:c , 0 corpo lcgi~li::.ti7o~ no. fÓ~-tna da constiiuiçuo) ó obrigado 
ministro sabo que em ncnuuJli paiz du mUi~tlo os ~l'csto:; no ultill!O armu de caJ(:. le;jüsiatura a marcar {) sub:3it.iio quo 
têm mais força do que (;n~ro nós; o (pl,~ndo dicr. pütbrn O:5ta.- o:) dc\mtu{los úevcm vencer Jurn.nto a. legislatura seguinte; 
belcccr regra tão perniciosa como ti v~.J.ia'~;10. do (irincipios ~)5 sessõo~ cor:t:lú-se não por cxcl'cicios) mas por annos ; co
~onslHucionacs, creio quo dDVmúO$ cvit~i.-i.)s m~iLo cuiJauú- moção em -tftt\f) C aC:'lbão mu .s~lcmbl·o do cada anno. Quan~ 
samculc; que os mir.isÍl·05, c pi'inc~palmc!it(> ü3 membros das do o C0l'liO L~g-[5iati'iD dctcnniu:1 o Sub5iJio , dot0rmina~o para 
~ainllrasJ devem 5'::1' muÜo ü~crt.:r:..!!;)$n;) a este respeito. it sessão; comoça a Luf vigor o J.cto icgblativo no m!3Z de 

Disso o nobre m:nisti'o !lU0 D govcnw r.J.c abriu creuito m~;jo da 1:1 
3eS:1[io da ieg,l.slatura seguinte. 

ncnllum; fez urna propostt1. O Sn. PAr~Ar\UO~; faz signal neGutivo. 
Ponlô.e-me o nobre ministro, o ;;(I,01'no tU!lto abriu um O S~. DA H~UWA : Il~m, o nohro senador t~f1l 

crcditoqu.c mllndo~ pagar aos mnmbros do corpo legislalivo. toda G r,lzITo ;I\)gar, mas eu estou argumenlando. O corDO 
O que é ahrir um crcdito? E' llutOt'ÍSill' ,t dcspcza, o a (\05' legisi:!livo, se 'lotar este anno (supponhamos qu.o Ó Q ultimo 
peza foi autorisada pelo govern(); foi ertlclIadà pelo ministro anno da legislatura) o subsidio de .t;SBO$ em vez do 'i1:tOOi), 
respectivo e foi pága pelo LtlOsouro. ,pnru come~ar il~ legislalura seg~inte, como 50 ha de paga.: 

O SR. !.!IN!STOO !lO IllPER;O: -Depois de apl'cscntaJ,l a ~Ill maio e junho desso anllo '( Sem úUVlda na razão do novo 
- proposta. 5ubsÍi.lio màl'cado para a lef;islatui'<l, ~mbol'a osses dous me .. 

'lOS ilstcjào dentro de Um cxercício para o qual o subsidio 
O Sr.. V[SCO~:DE D~ hA~[ln,\a, - Tanto peiar. O noLro tcnha :tido votado por lei anterior. Aqui está, pois, um argu

ministro aprcscntou il pl'opo::ta, e como oBa não foi logo tlp- mento pam llIo8íral' que o negocio pódc ser de alauma du, 
provada, pvrqu~ o nolll'~ ministro c BCti, dignos callegas nno vidn. ~ 
tOllltlriio pl'ovid0ncias para. que o [osso !lI) tlévitlo telllpo, SS. E lauto [oi de duvida 'jue I) miuislcrio, depois de cO!lsi· 
EEx. resolvérITo pOr de lado a au:ori""c:1o quo pari! ISSO de- derar as dilrercntCê hypothescs, únteodeu pruforivol ni!o obrar 
viITo obter das camaras, 0, lomalll!o--fl peias sua. Ol'oprias sem lei cxpr;:s5(L E:u vez tlc pUlHr um ercdíto ao corpo le
mãos, I'ca!iziÍrJ:o a despcz:l (lue tinhão jul"ado uITo poerer fazer iiblativo llii!'a essa ticspcza, poúia o govcrno te-la ordonado 
sem primeiramente obter do corilo legislativo os fundos !lC- iu~{iafit!íJ-SO !lO argumento 'Iue tanho enunciado; mas não 
cessarios, Este procedimento (\ que IUO parcce máo, preju- qui,: pl'UeeJcl' assi:l', respeitou o art, 11 da loi do orçamento 
dicial, não ~anto, torno a tlizr.l'l pelos CÜ\.:ií05 ~ropriamcnte (Iue inlúbJ [;lzm'cm,-sc de;!tr"f,;'tSl cuj3. somma. não cstoja CQn·, 
financeiros, mas pelos encHos 1ll0H1.~S, pelo are,lo que esta- témpLt~" I!'1 rCt:pcct\'1ll 'icl'b, é então pediu ao corpo legís
helaca, porque dentro do pouco tempo outros ministros po- !"êm)" ill!torísanfi() n"ccscJria. 
derão [azet· cousa. semeib::mtc, D para se íU:'lÍ!karclll rccor- I':JUélÜ, ';CllllOl'GS, ter pe,lid.) essa autot'Ísacão alguns dias 
reráõ ao exemplo que agora se cst:úJelcceu c que passou na antes, o fact.o de to-I" peuiJo em m~io: um mcz antes 
outra camara sem nenhuma obscrmç5:o. da ó[Juc~ pagamr;nto, parece que n~o derõc contra o res-

Actos desta natureza podem ter cOHseqailocius s6I'la~, aUes peito que c governo tem ás pl'emgativas do poder legislativo. 
dcsacredilão o systClua representativo e fazem com que o Apl'c,clItada a proposta, cita foi immedb.tameníe convel'íida 
povo fique convencido de qUI) o geveruo \l as eam&l'as oue em proi()cln de ki, c o governo tíulla toda a esperallea de 
dão !aes exemplos do vio!agão das leis 55:0 05 que :nais COl!- que, (lentrc dI) pCUêOS' di)s, eete aeto passasse na cáwara 
correm para desUloralisa-la~; isto ó altamente pernicioso. aos dep\!t~cGS, V(OSSB ao senado e fosse convertido em lei. 

O §r. Dias de ()rU'vaK;"1l> (m.inistro da fazenda): Assim 05tar[,1' elh; habilitado a fazer o pagamento do sub-
Sr, presidente, respeito, como me cumpre, os cscruPUI"" uo sidio llcsL8S dous mezcs, sem expõr·sc o respectivo ministro :í 
nobre senador qUI) acaba do sontar-so, o,!ta quaüdalle d~ cellsura, rIO üIo l,ego qUG llle pólio ser feita, o tanto que eu 
ministro responsave! pelo aeto do que se trata, venho dur sorllfêllt!i"o GLJr:) camara por um aparte, porquil não so 
ao senado algumas explicações a l'cspoitü ucs.sü ad.u, tj"at~va d~~t:. iji2.:.;tilú, fraOCilillêútü disso: «( Súu responsavel 

Come~arci por fazel' a seguÍtlte obl.',cl'vac[o; Ir um pn'!c~itc pnr ~J:::;tJ, ~,Jjeiio-mu b.s suas CÚllSef[Uencias. ) Não quiz 
constiíucíonaJ quo o corp{j legislativo se !'êuna tOQOii os t1G1Wc, CDill n:D3;r:u' illCilOSDleco. nem f;:lla do rcspüito ás leis 
e quo haja uma sessão em cada anno. Se !to anno de 13iJ3·J ; til~ ,,}:[nntc dàl' â conhecet' quo a. questão havia 
corpo le"islativo esteve reunido apenas alguns dias r<lIo cOfiJi,i'md:l, c, C!ltcr:d~tldü que o governo podia ter pro-
facto da 8issoluÇãO, para preencher-50 tl dlsnosicão cooctitu- Gemo prüCCt](lU, sem ler viaiado lei algulli::t', não de· 
cional foi elle cllam3.do a reunir-se ante3 da -úpoêa ordinari~, a ;J.ü"istro de 'j'1o]'lt,Bf juízo que sobre G seu <leto se 
no 1° Wez do corrente aflno; a l' sessITo, pois, d~3t{J alln0 fGl'tll<ll'. 
cor'responúeu á sessão que devêra ter sido rcl~brada no .~nno li,.! a~ri;,!itcL como r:isse, que em poucos dias a proposta 
anleceuento. Estaya, {) governo autorisado l1ara fazer a des~ p.lq3arii.: cm.t;:[it':Js , 0, liULriodo ~sta esperança quando 
peza necessaria com o pi!.gamenlo do subsidio aos membros CtlliJ Ullia C"tü:Jl'ü8, que dDVÜt salJer tanto como eu quo 
das duas camaras o aUllo passado, se, pOj'V(~liturn) aBas Livcs- o ~í)VCi'nO ufio m:·t~va autDl'ÍS(ltto par=.t ('dI{;!' o pn;.puucnto Jo 
sem completado o tempo aasessl:Q illarc~rl" !1·1 C011glituiciio? 5ub,idlO nC3!Có ~OUÕ GllViüu U3 EUa, rcSllcctlvas folllas, 
Nínguclll m{~ diI:í qUi; U;1()l ll(lrtf\1tl a:; le!3 di) nrç;\ffit1H(O tl- . yar:.=ccu me um ~ct() lHtra C01tl o.forpo icS"is-



\~~ti\'O m.~.mdar ( . .t:!cr v jJtlf-:.<l.i.t;i..'lItll. 80 "c demorou um POUC(j 

paS5:l.gem da Í)ra[l!Jsta !la mt1ra camara 1 as causas sao 
t2ollbccittas: nAgDcio3 muito importtHltos lêm occupauu fi 
~ttt{)fH;[tO daqudla cam~tl·a. Se o p.ovcrnD uno pÓllc con5et~üir 
munediatamonte il., f)n.S~i.lbmD 11a prepostu, consc3Ulu·O 
.. lgull! tempo dcpoi3. ' 

Argumentemos com imparcialidade, senborcs; não se 
trata. Mui fI(1 lima tlespcza (lue o g,w8mo mandas.o f(l~er 
stm ter' uutorisacITo alguma; a autorisaçüú está na lei que 
marcou o sub,;idío, está. na cOllstituiçfio quo dotcrmina qu~ 
bnja uma &es~o todo,; os "IIHOo, Em quo, pOIS, consisto a 
grave illrrao~ilo du quo' ê o I'fJvcrno nccusauo? UniCl\ment3 
em ler antecifHldo o [lIlgalllúnlo, em te-lo onlenrHlo anles quo 
o corpo 13gi. 1lÜVO o tivesse autolÍsado. 

O SR. VhiCU~DE Ui;; h.'.u·Jf:.\ur : Nao aCCU30} faço uhsBr~ 
"a~ijes il[JOna8. 

o SR. 1;r~I"'l:nO Doi. FMil"!H.: H.eôpeito, e ra5!lcito muito, 
a 1llll.l1oim par que o nohre .cnador fez mas censuras; 5,10 
observações quo todo (} minislro deve ouvir com muito. defo
l'enc(a, porque, senhores, 2crnpru que as censul'lls s.,o fOltas 
com a gravHlado com que o nobro senador as faz, o ministro 
dc\"o corresponder procumndo explicar 1>8 razões de sua 
cQndUcla. 

Eu Dil0 creio ~uc nor Q~"e facto possa eu, póss., qualquer 
outro ministro ju.gar:sc babilititdo u. màollar fazer dcopczus 

Si:lO não cstejão delerminad,l; por lei. Aqui cumpre attcnúer 
'lue a dosi'cza estava nl'cscl'ipta não só na constitui cão, como 
\til lei que marcou <l sutJsidh, CSI,,'Wil uBtcrm;O<1.ua na propria 
lei do orçamento; bouve iíp~na:; a circums-luncia de não es
tar o qUrllltum incluido na I'cspccl.íl'a lei d" ol·çan~enlo. 

Devo ainda dizer que, procul'l:.ndo hoje informar-me 110 
tlle,Quro li respoilo da maneira por <ruo so procede ali no 
pag1llnento do sulJsidio arwual, fUI inlormaúo do quo. desde 
(l <1.nno de lS1ía, ou ante,;, tem sido a dcsjloza do subsidio 
eum ~ ç.orpo legi~lali -o Cii~l'jvlumt:!a como perlencento ao 
CKorCHao em q~c cometa II ~cfs:lo. 

Foi esb a illfcr~liIcào- quo tivo; exigi-a pOI' escrililo e n~o 
veiu ainda, por i~::!o' não !w:,su rOleI' ur:;v dcsGa jnforltHlção 
aulhcnlíca. 

O Sn. l!Ii"ISIRO Da !:J!'ERI!) :-Eu .. tivc. 

cl'cdilo votHtO [I;\1'i1. t.ki dOliS H1l;,(;L:;J Ilc.bla i\es~ãuJ PU) 1:.:80 tiHt~ 
taes meles ot'!tavão ioc!uÍt!I)S na úutt'[l !ei; o nem é possi\'ül 
que o go'l'cl'Ilo commettn o monll!' abuso, pOl'que mio pólio 
mandar p8gar Em duplicata o sub~tdio votiulú, jlortantu, uma 
vez ícita a dCilpexn.) o excedente será nonulhHlo, ú não lerá 
assim do recahi; sobro os cofros publicos um encargo quo 
res?lte do quo 0$ nobres ,cnadorcs cbamão duplicata úe aI." 
tOrlBacãO. 

Creio PC!S, :;enllorc>s, ti vista das l'azões que tenho u~uii) j 
que o fielo n;;o é t,10 digno do censura como parece a alguns 
. senhores mais escrupulosos; c l repilo, quando eu disse lJue 
tomava a rcsjlonsnbíliúadé tIo nelo, [oi pela circumstuncia de 
quo entendem mUltlls flUO, não ~si;lnllo inc!uÍlla esta quanti;\ 
na Id do orçamento, se deveria jui(::ar o governo inllaliílit,uln 
pHrn fazer es~n. {jes,tez.n.; mas cu contínúo a pensai' que e~lUVll 
habilitado lJilra mandar [azér o pagamento d» subsidio dii ~" 
sessão desta lct:is!alura, do mesmo modo que estava habi!; 
lado pam fitzer o pagamenlo do subsidio da 1a sessão. 

SJO eslas as CXIJlicações que cu linha do dar. 
~ !oJr. Jí.>:l>"'U"U)!J : - Sr. presidente, nas questões sus-· 

citadas eu penso úo inteiro ilCCOI't1i) com O nobre scnadol'llela 
provincia do Rio do Janci 1'0; 0, tendo oUo bxpendi do, como 
cUõtullla, sua opiniãO, rundand~-a trlo lucidalllento em artigos 
e:.:pressos de lel8, eu dOlX<ll'Ia <lo tomar" palavra, se não fos
som os argumentos que em defesa apresentArão os nol!rcs 
lllilli"tros. 

Eu contava com a defesa !le 5S. EEx., e habilrnr.nl.e ieita. 
já da parle do oll!Jre minislro tio imJlerio. jú tia paI·te do no
bre minislro da fazenúa; mas suppuz que a defesa fosso ('5-

tabelocida em outro terreno. Do modo por quo 55. E1~x. 
defendem ti proposla, al'gumenlJ.o alé contra o seu propl'Ío 
aclo. 

So pelo facto de (.ratar~Síl do sub~iúio que 11 constítuicãc 
manda abonur ao, membros tias úuas camarô3, do uma ú'c;
peza quo é fixada com muita antecedcacia no fim do cada le
!!islatura, o governo nitO estil, quanto a esta despeza, subor
dinado ás rcgrüs ordinrtrÍas; se o;1;J carcco de uma nlJtúrisa~ 
ç!lo na insuillciclIcia dos crllctitos anteriormente votarlos, para 
que esta proposta? Na opinião do nobro minislro da fazen
d,l, o texto conslitucional 6 a lei que fixou o subsidio da 
preseuta legislalul'n nilstão rara quo estils e outras despczas 

O Su. l!Iill[s-rno nA J',lm"~.1 :-~las me parece razoavcl a semelhantes sej,io fcitas; logo, n que veiu esta proposta? 
wformi\ç,lo flUO tivo, j)(li I razrro quo <lei lia POUC(I do quo o O procedimento. pois, dos nobres ministros manifesta que 
subsiúio deve scr Ilurcudu u r~gulaúo Dor sessão e não por elles mesmos entoudêriIo (jue a despeza a que se refere n 
exercicio. . proposta carecia do nova autori5açilo legislativa, Ilorque 1\[0 

São esta" as razões qu~ tenbo para uar em SUelentução estava comprebenuiúa no ercdito vOlado na lei de orcamento 
00 meu '<leio que ora vigora; o. com elJeito, esla opiniãO, <rue delÔrmiuou 

Agora, em rulaç:to 11 Jlr()po~ta, enlGn,lo que eBa <1e'lo ser a propost.a do poder executivo, é li unica sustelitavel. 
Il.pprov"da pelo cOI'jHJ Ic_~i,la!i"o. A tamam d08 . dopul;,dos, A lei d~ 9 de setembro rio 18:;0 já foi citada pelo nohre 
" 'luam pcrtenco cm prl!l~Cii'O 10:, .. 1' o CUnhQCllUNIW . da rcs- I r,en,~dor COiU quem me acho de accorúo. Essa leI rogulll 
~onSlJ.bilidad() que pUI'\'onlill'a. JC\'<l pcslr llubl'o IllÍ;ll pelo f para todos os casos previstos na .1~i aU!IUil, é muito eXprC55<l, 
.. leIo do \l~galUcn!o, réSpóasalJlllua,le ayue me sUJ~ÍL(J, por- I não ey.cepll1li a dCJpcza do SUbSidIO. ElIa quer que, UIIl!! YOZ 
'luC não posso suhtralnr-me a eBa, JU pronunclO,!1 ~ o.eu I esgolado o credito votado, os cl'editos supplementares 1\';0 
JUIZO, approvaudo n.Jll'O!IO:;ta du goyern~ ; ma." Isto nuo lnbihe . possãO ser a!;crto5 smlão em conformidade de SItaS tlesposiçiJes; 
.. o senado de con,l ~mr a [.I'OII08ta. YlIIúa na outra. cnmttra e segundo uma destas úlsposicl5es, durante u reunião da, 
eOI;lO entender convem.ento. Tenuo SII]O. a ~roposta aI! appro- c.~maras, o governo não pó le abm creditos supplemcntare>, 
vau&, tendo-se rcco;moctJo li convemcncla de autonsar-se deve pedi-los ao podei' legislativo. 
o governo a fazer os!,;, dÚ"iJUa, pensando talvez a Cllmara, C h . I. . s',,. ,.; ,~. .' " 
como penso quo a autol'í 'ac'io dada na lei qqe pl'orogou o .Oll eço quo ua Clrcunt.tdnclas m .•. lu al'vnuanle, a re,-
orçamento 'devo eniender~se'IJUra a sessão quo começa em pClto do /"game;l::u .antec;pa;l~ qu: o. nobre ministro da fa-, 
maio do anllo se"uintc ~ aue acaba em setembro ncretlito zend~l OroGlIOU, se~ul,l~en,o h~la-.e d~ \lma despeza em que 
que o senado prgccderá I'êgularmcnío autorisaudo ~ despcza a ttlea de abuso uao pudo ,le forma alguma prevalecal'. 
da ia sessão; porque, veja-5Q bem, o nobro ministro do im- O Sn. D. MANOEL: - ApOiado. 
peno 'Püdo autorisação para faz~1' as despezu. tia. 2a SOSSãO, O Sr.. PAMNIl03 : - Trata-se ÚC UID/l despeza aulorisada 

. eutelldenllo que a lei actual COllsllina as despezas nece~snflas por lei. 
para a S' .c.Esão, e, se passar a lei do Orçamellto l como foi 
approvada na caIDara dos def-utados, !lS turá. votada tambem O Sn. rul:llSTl\O DA FAZENDA:-E (lUS uão pó de ser alterada. 
a despeza para a 4· sessão, que ó a de 1866. O SR. P.iRAl'\l!OS:-Oô nobres mirlloltos pc,lirão em tempo o 

Portalílo, entendendo-se a lei pelo modo llor que cntendo, credito de que cnrwilo; a call1ara dos :;1'8. dCjJutados que 
está destruiàa a parte do argumelllo com quo 50 sllstelita que arvorou em sua bundeil,l !lovas normas de Ilrogrcsso, Ó que 
ba duplicata úa pedido; mas, ainda quando 50 entendesse nos deu um 1Jl,1O C",cmplo, tlemorando a "pprovaçlo desta 
segundo os principias que seguem os noul'es sCnc.dOl'E3, nem I ili'úpOSla j em vez ue pl O~rG8~OJ oifercccu ·110S um exemplo dl: 
assim haveria inconveniente, porque o resultado 5&ni. que, I \'crd"dcir0 rc;;rcs,o. 
pass~ndo esta lei, c con~raBdo-::;c votada parte da .lJU.1nt!a! O Sr., H!\r'Z:iGí..':':'\ ---l:' ~' íl~'r;'re;::'.i0 lL~ t~q(;;~ .. L 
na Iel (W fi-rçaml.:!1to era 'i15!'nr annilll(}T<~c- ba D ('.\'::_'~;'~1!l~ ti!'; 1 ,-' 1 ... l. 
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o 8ft", It.\nA~fin:; : ~- !rh.s nJo ífurii'iiu 0:5. oohrCà ministros d~~ julho o n~o5to cxLste crcdilú na Jd de úrettmcnlo du {I-Xf;t," 

díbír em dcuirinn, Ol! ~m rEgra, o fado quo so deu na pro- cic!o de 186i--!iJl61:í, ao qual COrrC5p(lfltlclil n'jlu'llc8 1100'; 
sel\te sossfio; não illvo'Iuem ns razoes nc,sa falta rara 8US- ultlmos mezos, 
',ootar que sua l'ropo~ta Citl de;m~ccssana, que [!()( l~O fazer O Sn. FEUIlt:IOA PB'!'f:fA:-Apúiado. 
C8\a do,'peza som [lotll;, nQYO crenlto !lO II\H1.,r legislativo, 

O !loure ~emld()r pda província do HIO de Jallciro sU3ci- O Su, P~HAz,rru3:-E qual? a lei ,;1,:- or'\~mento que'vigor;, 
ti;U outra quostilo, fi. rC3pclLo da (ji..!.ul tf1!~lbem n,iú me Vl:ll'e- 1j;) cxerCIClO CúIT0I~t~ do jgGa-18u;) '1 I~ I segundo fi re~o
com admissiveis !l~ ruZÕ3S com 'lue Il nob'c ministro do im- Itl~i1ü c5peeial que 0ste anllO aduptam'li!, !\ lei de ol'c<lmcntO' 
porio quiz ;;ustcn:.Jr o (ju,antu,m dí):5~a propO:3t:.L j~O eX!3rcicio [llLSStHJO" cmqutlnro fi ~o for prnmu1gnílo 6 0 OI'Cu'-

Eu dC5chira ante~ qut! S. Ex. jusliHcn~:H)â prnposttt, rGDO~ monLo flUO atnda pondo cle:;pprornç.:1o d3. Cc'!ITHlta doa SiS, tÍ-e
nhecendo tple hn. ncH~ urn eXC~S50. Cn~io multo p:;ssivel (nuo purados.. 
dirDi que [osso este o facto, o nobre minL41'Q jn3~iGeou per ::'~go, li. p(npo~t!t, pcJmdo .rrerl!fn p~ra fiunho lU\!Z-eS de 
outro mouo o :;cu acto) que esta prCpc5ta f05~C trnDalbo tla i SÜ~"';I~O. CO'1t6111 um e2:c~,::;o n3 Hnportan~Ja de doas rnezee de 
scci'claria: ml0 se tratava de negocio quo rlepcndü:,:;l) de ar"'1 eUij~tJt~., . , 
hitrio do S. Ex.; era natural 'ICO o nüCl:O mitlh~r{} mnn~ 11m rlgür il ç.ropü5t:l deVia ssr (:mend~dal sendo rcduJI.!fJa ao 
dnssa l)fCparar a fH'úposli.:. em ~un. s(~rG,~;Hfil\ !J quo lhe pu::;, credito n~l~egs('J'!o para o 3u!;sid!n uü_ deu;.;, }}H:,i.~j de.5e:3~fto; 
~a~5C desape;'cobido quo alJ~ 50 püdül" er{~dlto pllt~:L quatro m~- n~as ou n~tO mando mncndr:: pçrquü nau v6JD grando mcofty{}
Z;;ll lie ses5âo, qua.ndo o ,~üverno cafcciu., s~Jmcatú tio anton- tli~!lte em ilu0 a t11C~11a propusl.1 ~)(H!s:e como Gs~âl.u!na vez 
sacuo para. Júus meles. Ma3 \) nclJf;) muustro) em vez dt1 qun tlU una :,:pprovaç:lO h;Iucm re~alvad:)g os PI"IUC-!iHOG que 
exi)!ieat> ü fncto por C5to moJo 1 ~u~f.\;nlI)U:1 n31!;uLHidí:de fia. temü5 s;Jf,tcn~,o.d~. 
proposta; por coosequenda, nll.!lfo p"~o51'!,)mcni0 a ~r(;p(H;!.::l q 5i~" ~j'JíJ~h r:u.?iC'J ; -Logü, Jij objecçeel:\ nJo t.Q:n gii;r:., 
veJo fundos pai'a (fU.1tro mezes ti;;:, s;Jb:!\idi:.'.. de ~mportun':f\l, .-
. O nobro ministro da fazenda qUli: ti.inbe:.n i1~g:timcr a. nc- Ü Se. PAB..\:':lW3 : ~- E' necessarlo resa!var 09 pdueivíos. 
c·,ssit!ade deste pCIHúo. I~;!reco,mc7 Er. presidente. dO!h !!n!)1'<:~ iHialstrüB nllú gagiarúõ LDaj8~ V0l'quc ,peuc;Ul fie 
uuviúa que a proposta sõmcnlc dr:via cúmprebt:nJer a auitt dOU9 me7,e:; de suhsidio" 
pe2tl do dOU5 mczcs de sessüo l0gislUt;YU St:~~undo c. systcma 
da contabilidade do tbesouro, 115 desjlez~g 8,1n ley"Qp,s ao 
cxuc!cio em ([ue a!las têm log;ll', e nilo áquelle em quo (0;;;.0 
orúenadas ou cornecàl'[o; de sorte quü uma ih:speza hoje 
ordenada, se dia ó ·levad:l a CUeitü 110 anno úuanceiro 5e
t;Uíllto, é lancada nus contas do oxercido djJst~ anno ; n;10 
pÓlIo Se!' esdipturada. (;OlUO de31lCZD. do nono (inanc"iro ou 
Ilxcrcicio corrente, só porquo foi nesto exercicio ordenada. 
Do outro modo não põJe uaver dí3tincção entre a recoltla e a 
despeza proprias lia caci::! exercicio. (A,D~iadu,) 

E' possivel, e creio que por alg'um tempo derito-ss varios, 
ea,os desta Datureza,é possivol que lima ou outra vez tenha 
haviuo a irregularidado de escriptur«rem-se como dospezas de 
um cxoreicio dcspczas quo tiverJo logar em outro, guian
do-so o thcsouro,nilo pela data SUl que o. serviços se fizer5.o, 
mas sim pela dnta em qlle ta~:l dcspeza~ se ol'denár<1o ou 
começánlo. Qual é, poréUl,a razlO por que o thesomo ha ne 
fazer uma exccpcào ao principio gemi que regula a e5criplu
raç<1o da receita e despeza do estado, qUando se trata do 
suhsidio rios mt'mbros das úuas cama rua 'I 

Nas leia de orcamcnto o priacipiu é. creio eu, 1,Ienamente 
observado; cada'lei de or~a!lle!lto pede credito para quatro 
meZ8S de sessM; e quaes silo esles quatro. m~zes? Silo jUlllO 
e agosto, fim de UUla s8ssilo, e maIO e ]UIlUO, prmcl[l1O da 
ôossão seguinte. 

Assim, a lei de orcamcnto de 1862, fi ae fixou a receita a 
despeza para o exercicio de 1863-1864, deu fundos para o 
pa~allleuto de quatro mezes de subsiliio, a sauer: pJra 
julno e agoslo de 1863, os dous ultÍ'lllJS rnnze5 da se •• ão 
debte anuo, e para maio e junho do 186Í, pt'imeiros mezes 
da sessão de 186"'. 

E' possível quo no thesouro todas as despezas de julho de 
1863 a junho de 186i Ilão scjão levadas á conta ~este exer
cicio? Não o posso ci'cr, pCl'mitta u nohre ministro da fazen
da. que cu ,1inda appelle para M íilfol'!ll1CÕeS ulteriores que 
S, Ex, espera; duvido que seja essa fi pratica do thesouro, 
no qU\l toca ao suusidio dos deputaJos e senadole,; e, sa tal 
é a pratica, apresentl di) ctlt'lo UU'1.'l ir~egularidi,de, nfio ha 
razão alguma que possa bem justilica-la. (Apoiados), 

Cada lei de orçamento consigna crerlito para quatro rrWl.es 
de seSSão. Os nobres ministros tiverão credito ate abril; [Jlla
lhes credito para uous mezes de sessão, maio e junho ulti
mos; c 6 só isto que os nobres ministros ucvülo ter pediJo ás 
eamaras. Pedir subsidio j1al':l quatro m~zes de s~"São, (hlr 
esta despeza, segundo 50 y(\ da Vrepo3tl, como rlespcza pel'
[,;neente ao e:.;ercicio de 18G3-18G!, não me parece admis
Bryol. 

Relativamento aos rneze5 rIo maio e junho, repito, é que os 
naDr'es ministros eareccm de credito para pagamento do sub
silHo das duas camaras; porque para csta dBspeza nos mezes 

Apoiado. 
o Sn, P~l.r.A;'HO;t .• mas tonvinàn recoüh€ccr o füete, 

l'or;onuccBr o CYCCSSO que Se contem !la Ill'ol,'lostt" iJ ni\.o .0 
est;:,b.:lcccr em re"!'<} 'ílifJ o SUbSld.J pó de ser pago além do 
credito votado na 1ei de orç;Hn~nt(; ou ~e~ credIto f.apple
mental' aue,rto em confor:mdade da leglslacao ·m~eDts. 

COllvinlm outrosím impugnar a doutrina ilc 'l!le
u 

as des~ela~ 
ô~ UllI exerCÍcio podcm ser levadas á CO'l(a de OU~O ; !'jue a 
ra:,\leito do s\Jnôlflio Jas duas cumaras a cr,nlabi,ida.ôe do 
the:!ouro n:lo Ó re;zida pelos mesmos principios que regom n. 
escripLuracJa de tou,l~ u. outras dO:;[lczas do estado, -

Sagundó estes principius, o oxerciclO aque nOI'Lence a des
peza não é determinado pela ordem de que aba emana, mas 
,;illl pllla data em 'luc ona efIectivamente teve lagar: pOI'
tanto não 6 curial que as despczas do subsidio de julho e< 
agogto 8~jão CO:ltem;::iaJas, não rias contas do aono financeiro 
a que pertencem estes mezcs, lUas nas do anno financeiro 
anterior. Se tal é, com ell'eíto, a pratica do thesouro, li uma 
pratica irregular, quo e~tâ elll contradicçil.o com os pri,1ci
pios fundamentaos (le Eua contal;Jhdade, 

$ "'r. il1, :'óil:m<1>e!,~ Sr. prCi'idente, permiLtão-me os 
nobres seoallorcs, que impu!(nn.l'ão a proposição úa camara 
dos Sr5. deputados, que eu lhes dig~ francamente <'ue nllo 
dou grande illlportancia a esta discussão; porque, pÔAdo de 
porte a quest~lo-se e,ta despeza perteuce a ltste ou áquellc 
exercicio, o que não é objccto pal'a uma larga discussão, e 
portence ao tbesouro, principalmente quando ha os preGeden
tes "pontndos pelo Sr. ministro do impedo, e confirmados pelo 
honrado ministro da fazonda, que ha pouco aSS8\'crou que 
tivera informacõcs vcrbaes a <lote respeito, e que apresen
taria as escriílfas (jue es:igiu, quundo mesmo o nobre sanador 
pelo Rio de Janeiro, que encetou o debate, reconheceu o que 
.0 tinha praticado em 1850; di~o, pondo de parte este objecto, 
(Iue me parece lIão (er tunta lli1llDl'tUIlC!iI como li outro de 
que vou occupar-me, Ob5el'\'ar~i que, quando o nobre sena
dor pelo Rio de Janeiro começou ° seu discurso, a que pres
tei, como presto sempre, toda a attenç,lo, fiquei um pOUj:Q 
sU5vcnso a rc~+cito do juizo que dC'lêra formal' relativa
mente aO aeio ,]1) gQYEnlO, i"to é, 1Í onlem que elle expediu, 
para serem pa,,;;os os subsidio. dos clojJUtauos e sel,adores: 
:\la5, depois que o nobre senatler deu maior úesenvol'Vimento 
ao seu rliscul'so, r1epoi~ que ouvi os, Sr,s, Ininístros e ulh
mamente o illestl'a seaador pula provmcl<l de IUatto-Grosso. 
Gqllei completamente tranquillo. e me íldrcce que estou 1;;t-, 
biiitado para ionuar um juizo seguro (l res~eití) da. legali
dau~ do acto rio governo. 

Senhores, OS nobres senadores :l. quem tenho a honra de 
responder atteudêrilQ mais à letra do que ao espirita da le.i 
de 9 de setembro de 181i0. 



Em llcrtiadc, sen!wrú5
j 

iorça é confessar, tlté a{ll~Cna mais Lempo fi tlQtaCt'1o 'fUC I). lei ffi-H"CUU para 03 augU!itu2 
cJloca muitos abusos se praticavão !l~. abertura de CI'()lhtos. personagens de quô touolO fallado 
Então a lei de \) do setembro do t8;;0 quíz por como qlHl um Entrar aç;ora na quostào- 50 a dcspc.za pertenee ao cxer
paradeiro a esses abusos, e determinou que (l ministro da cicio passàdo ou se ao presento-, á vista do que se tem 
fazenda não poderá fornecer, nem dar. ordem para {} paga- dito, me plrece dilsnocessc;rio ; li lima questão inteiramente 
mento de despeza alguma que não tenlJa sIdo. contemplada secundaria, e mais propria do thesouro do flUO da camara 
na lei do orcamento, ou que exceda as quantias noíla con- dos Sr., senadores, Eu, portanto, ostou tranquillo; não 
signarlas, rórâ dos casos mencionados nos §§ 3", '0 e 5° do hesito Ulli mOlllcntQ no voto que bei de dar. 
ar!. 4" Pois bem senhores, a dcspeziI que o governo man- Declaro ao !Ioure ministro da. íazenrl" flUO í3nteOfI~ quo 
dou íazeL se r.ãú ~stá Ea letra. esl!!llo espjrito da !ei: o que S. Ex. não r,recisa (nlio fallarei em bW do inr!emnidadc, 
quiz a 1,)1 de 9 de setemhro? Foi evitar Il.busos Poryontura porque não o admitto), nlio pl'c~isa do quc se approve o seu 
pôde ,lar-se abuso na hypothe&o rle que se tr,lta 1 Porventura, com~ortamcnto, Jlor ser ilIegal ; o seu neto ó legal, 0, sendo 
quando se tratn dij uma ue3pc:a nnrc8úa na constituiçIT() c lega., como cu enlontlo, não precisa rle ajlpl'ovação, . . 
nas leis, quando se trata de um~, riü8jlOZH. Iha, do uma tlC3- : ;>çrtanto, ou não penso, como o nobre senador pela provln
poza ~, que as camaras 11';\0 ]Jodem dei:.:al· I\e, (lar o seu as- I cia úo Rio de Janeiro, que o senado não deve oJl!lrovar 
,;entímcnto, póde-se receiar algum' aougo? l'nis, se o fim ó I actos ii1cgaos ; porquc, no meu nlOd() de pcnsar, não ba aqu 
lei ora evitar 1\busos, 58 aqui não ll!ly?ssihihàade d(l dar-5< acto ilIcgal; ha um acto que, se não es~á na letra da lei de 
abuso, como é que este caso 1l5,0 esta 11l1?ÍlCltamenlo llO CS- , \) de setembro de lG50, esla no scu pZp!nI~, . ' 
pirito da leí? : Sr, pl'esidente, V. Ex. sabe que e dlfITcll. em uma 101, por 

Eu pOllaria agora soccorrer-rne a. um o:templo, se é pos-I mais jem elaborada ~ue",seja, depois de {)stabele~e: u!ua pro
Rivel, mais friS'J.nle: (\ o da dOlaçio do Sua I!fagestade o. pO~I~tO gora), descol lo~o a<t~~~s a.s excr:px?~S; <mtaO a lei: 
Imperador. Supponhamos q:ue so da"" o C'.50 de nã.o estat' i [OIlI<I-SO filaIS ~~e ,mUito ~':_~,lsllca, ° o, },Url5~OIlSUIt~S. en 
. I'.' 'lrcada a dotacão por qualquer razão... ; tendqmqu,e nCb_L C,ISO é pl~C\.O, como eu dIsse, Ir ao c_pmto 

!la ~I m, < • I da 101 11' a razoo dei!!!: é JUSk'1.ll1ente o que ou f:leo quando 
O Sft. SOUZA FRANCO :-Ou !lo niio ter SIdo sanceíonado ° entendo quo o governo praticou uni acto de conlornii!larle 

orçam ou to. i cem a COllstltuiçilo, de act:ordo com a Im que marcou o sub-
O Sn. Tl I\lANoEL;-,., ou fie nJo ter sirlo sancciona,;o silUo aos SI'S, dep~tados e senadores.. , 

\) Uf<.-"1l0UtO, como dizo ruou nouro amigo; havia li ministro Nestes tern20s, !:lI'. prosHlcnte, eu, por cautela, hei do votar 
da fnendil de deixar o monarcha $em dotação por dous, pela proposlç:lO. .,.. 
Iros, quatro, cinco, s~is mezes? Não era possível, ôonhorcs, M~s o nobro scmulol' pela provlnem do RIO de Janeiro, o 
que o corro logislativo reprovasso a orJmll do governo {)rira depOIS outro honrado membro lida rrovmCH~ de li1a.lo-G~osso 
8e pa"ar a dotacão do monarcha, disseruo: "Como pedI;; o dobro da quanlHl necessarlil:?' 

'" . - _. ' _ I . . Senhores, esta duvida já está rcsllondit!a pelo nohre ministro 
Isto, q!le dIgo a re,peM. da ~otnç:~o ,'Jo Impe~all?:: ~~o da fazenda, e o mesmo nobre senador pela lll'ovincia de lllilto, 

posso ~C1xar tambem do, ~Izer ace:cd (!~ s~b'ldlO (lOti Sl~, Grosso concorda mil que nlio ba necessidadc de uma emenda, 
d~putaüos e senador~s" I Ol~, S~II~U.' es:, pode uma leI pr"~l- parquo seguralllente 50 não lla de lazer dcsllezcl eo! duplicata. 
Im ao governo, que mande p;g:l.1 o "Ull.ldtO a.0s senado.~o, e 8e, !lorlanlo, o Ilc~ocio é de p~qumlll monta, se 11 OO'D,ro se
~eput~os? Porl~ ~m t..'1.1 ~aoamento sc; cOlbl!lerado ;'lOla- nador Ilcla provlncla ,do {gato-Grosso, em sua sabedona ell
~ão da c,onslltmç,1O e da. leis? Oh I senhores, ,c?mo e que tClide que nem conve!? que se manua uma emenda, como 
se quer confundir actos gosta naturoza com 0 0 abusos que S. Ex, declarou (apowdos), para que fazermos questão dISIO, 
o w.veno possa pratIcar, , _ sonbores? Demais, receia o nobre senador que se faça em du-

ão mo persuado, 'portan,o, de .que a ar~umentaçao dos plicata o ,pagamento do subsidio dossenadol'es e deputados? 
1I0br~s senador.os seja procedente'!l o oob, e senador pela Não tenbo receIO disto. l'ara que pOIS faaor voltar esta pro-
prOVlnCla de ~lato-Grosso achou tuo ponderosas as razõos ' ~o a' Outl'" e"ln"l'a? " 
l1 " d I R 'S "-t d' ~ pUSIÇ,t " ~ " . 

fi Oba a~ pe os d '. mml. ros, que lsse quo e~a~ segura- Unw, censura pareeeu-me que se [07. ao governo' e á camara 
mente ClrcumslanClas mUito atenuan~es lls !,olel'ldllS ~or dos dep··tados pela demora que lIouve em tratar-se da pro-
55. EEx. ; e eu ~l!go, sqnhorcs, ljUO nu? sao Clrcumstanclas posta ú~ gove{.no. Mas isto já estáexplieado: pl'imeirameute 
s6 at~nuantes, :~o Ju~tlfieabv~s, Se nest~ c.a~o h,a :wlaç~o 11. camara tem-se o,ocupado com ne}iocins da maio!' urgencia, 
~: le. () d~ coa"tJtul~~O, eu n"o Se! o que nau sOJa ~lQhÇ,1O e no meu modo ne pensar este 1111.0 tinha nenhuma, mesmo 
d~ lel e da COOStlt~IÇ'Hl, . " . dado o caso quo fosse necessario abrir um credito o pedir a 
,Entendamos a Im !lO sou esplrl~o, \l dCI;:omo-nos do.se scr- arprovacão dolie 'LO corpo legislativo' om segundo lo~ar t; 

vlhsmo los nobres sell~~orc! n~o leiu~a~ a mal ,quo _eu u:c g~vel'no' pôde sempre fazer tudo qua~to quer nas ca~ar;s, 
desta pa ay~a, porque cL, c, vml,l!egaoa i)uJoS JUll.COlloulw,), Isto ó p6de a~tivaT, como disse o llobre scnauor pela. pl'O
desso scmltsmo á lotra d~ ,lei., ,\()c?nlt~ço, n;:o p~ss~, del~~l vincill 'tio Rio' de Jal:?iro, as eommissôes e os presidentes pam 
~e reconhecer, quo na le.la. h~ Im l!aO, es.a IHCV1.to :,.e . logo II logo tralarem das propostas que o governo offcrece li 
t:aso, nom nas palavlas <>0 Outl.lS dest," n~tureZ:l de que t, ata I consideracilo da assembléa geral? Os nobresselladores sabem 
o § 4"1>, Jfe parece qu~ ,se póde cOmr~?~ICn~Or o p(,gament~ jlcrf3itamônte dl1 mal'cno. das camarae e ~abem que, quando 
do ~UbSl~1O dos mel?bl?" do. eOfjlo le~ •• lat.Yo. Cunlpre !laI o negocIO não 6 de tal ~rgencIa que eXIJa ser tratado ,Ioi)'o; 
fi Im a~sua :~rdadel~a I~.te.lltgenc!a pOI mClO de uma mter., as commissões, os presidentes das camaras e as mmonas 
pre,t~~ao !o"lca ou aout, :naL , qnorem occupar-s'J do preferencia rle outros trabalhos: em 

E Justamente O que te. o goveJno. quo h.!. aqui portanto culpa no governo? 
Sr. rresídcnte, confesso a V. Ex:. francamontíJ, esta pro- Se algum'a culpa 'houvo, foi da parte da cam:lra dog 

posta podia ser dispensada, nITo era necessaria no meu modo deputados, 
de peusar, pela mesma razão pOl' que Julgo que não seria ltÍas, senbores, o que prova isto? Prova quo a outra ca
nocessario uma proposta quando o gOV!lr!iO, como disse ha mara não reputava negocio urgente a proposta do governo; 
pouco, tivesse mandado pagar a dotação de Sua Milg~slade considerava a dcspeza mais quo muito legal: Aqui está a 
o Imperador, de Sua Mall'estade a Imperatriz c de Suas A!- resposta da camara dos 8rs, deputados, c me IlMeeo que deve 
tezas, por não haver nã lei verba para estll, despezil, ou por sor tambem esta a resposta do sena.do, So o senado tivesse 
nãO ter sido sanecionada a lei do orçamento, .como disso o outros Degocios mais urgentes, eu tambem diria ao SI'. pre
meu nobroamljío, IlIustrado seu"dor pola provmcla do Pará, si~ente que era melho~ quo o senado se OCcuplsse delles e 
e neste caso !lUO era precIso eredlto; cra o cumprimento da deIxasse esle para mais tarde: a tleEpeza está [CIta, é legal, 
constitu;cão, era a eXéeu~il~ da lei. c era além ~isso a sa- a approvação, sc ê precisa, mais tarde se poderá verificar. 
tlsfaçll,o ae um dever llllpellO&O, () de uma neceSSIdade pal- Portanto, SI'. president.e, eu sem o lIlonor escrupulo, sem 
pltanta, porque cerla.lllente lIlnguom !la;; C<lmaras úiria flUC o o mellor receio rle faltar ao meu dever, volo para que a !ln:
governo deveria deixar de mnndar pagar por 5eí3 IIlc;;ê, ou \10,,[\.10 p:lSSC para a '2" r1isçussITo 
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b SI'. l!"óli'l'mbo" O nohre senallor pela p,o,incia do I sições minhas, c rc~I,IJJdeccr a verdMlc donas, allús reco-
Rio-lil'allde do Norte não se limitou a jus tine ar a proposta, nbeciúa pelo pl'o[Jrio nobre scnador pelo Rio de Janeiro, 
tralou lambem de dará questão um caracter que está muito quando nos declarou <iuc, se era afluella a escripturar.;10 do 
tongo daquelle que ella tem por si mesma. thesouro, nuda tinha que dizer. • 

Não se trata de uma questão de bagatcUa; o nobre sana- A qucst[o se resume no segumte: ou a sessão se parle, 
dor pcl~ provincia do Rio de JaneiJ'o articulou censuras de competindo a Jespe~a de dous mezcs a um excr.cicio c a des. 
grande Impol'tanela,., pcza dos outros dous IllC1.0S a outro cxerclclO, ou n~o se 

O SR. D. MAoOEL: - Eu nUo usei da palavra baflotella. part~, o nesta caso nuo ha tal excesso ~e. credilo, não ha 
, . .. duplicata. Só no caso de lJurtlr-so a SCSSilO e nuo procede a 

O Su. P,\nA;,(IIO~: - ... tmtou de resguardar pl'lIlCql!03 Sõl- argumellLlção do nobre senador (lor iUato-GrosSo, 
lutares dõl nossa forma de governo. A subscrvlC}lcla ~s leI:>, lUas ~ questito é de facto; no (hesouro por assento de II 
maxlll1ó quan~o s~ tr"ta de despezas publIcas, nao pode. scr de aijosto de 1850, tomado na contadoria geral (silo infor
censurada, nao pode scr tida em conta de zclo mal 211telluHlo. mações íJUC tive em con~e(ruencia de tCI' mandaúo um offidàl 

O SR. D. 3hNOEL: - Eu 0[0 disso isso. d" nUllha s~cretana venficar este facto), ol'úenO't-se ílue as 
O SIl. PAM,HIOS: - O nohre Stllatlor pela provincia do dC5peZ?S da s~ssãO dc l~1iO, i~cJusivc as .dos,mc~c; de i:'!h') 

Rio-Gmndc do Nor'" iIIustrado c habil como ó pel! delc'a e ago,to, COllcssem pai eont o eXClClCIO GO j1i19-:IUuO, 
que fe~ da Pl'Opo~t~, mostrou qdo os n05so; fUI~tl"mc~- em~ora as operacões desso; exerclCIOS estlve,;;S?m tcnlll!lad,"~ 
tos contla alIa são inalHllaveis. O nobro sÇJ.lador viu se ?ln lun~oo',. esta fOI a,?pInHI.O da cootadollll bOlai, e c"t,1 tem 
obri"ado a dizer qUA tratando-se de leis üil1d<l"'que tão I'e-. ,Ido a lee,i! desde .o"c temp,o. . .. 
Irict7,s como a ria r~ccitll' e despcza, lluàndo a intcUtgcncla Accressc o segumte é Jno ÜlU

r 
d?ll~ulho';ao?OnradO ~lI](,;tro 

grmnmaticll.1 não póde sülfrel' duvida, todavia ó lícito recor- da fazenda d~lluella I o:a o de u o I .. gamcllt,o l!a folba: 
rer ã intcl!igencia Logica, para sustentar uma opiniflo di- pagamento pala o .. ~ual,. se"un.do i1. doutllllit.de 8. E~., oUe 
versa daquella que resull'l das palavras do leo-i'lador. não estava autoll.ado , ~ p_olque o ftlz? Segu,ramolltcpelos 

, '_ " .. " . mesmos motlvos flUO actnamo em nosso espmto ; [c-lo pC!;l 
O Sn. D. ~tANOE~ : - Perdôo-me; eu nau dISSO ISSO. razão do que ó impossivel cOUJ[Jrehollder um voto contrario 
O SR, PARANllOS: - O nobre senador disse que oossa á constitulcão, assun como 6 illlpOS5Í\'cl cOlnprchender qu" 

opnião era subsorviellcia fi letr\! da lei, mas quo a interpreta- se vOle o n;10 cumprimento dos contratos Ceito,; I,elas mesac 

Cito logica dava outl'O resultauo e justificav~ a proposta. da calHara dos de\Jutatlos e do sena,lo. 
Senhores, continúo a sustentar (Iue a letra da lei é intei- Sem duvida a guma, o credito deve ser aberto com "' 
mmente a favor das observações com que temos impugnado a formalidüdes legaes, m10 contesto; e t,ll1tO ei\tOl! convcncido 
proposta. de que devia 11llresootar uma proposta ao COqlO legislativo 

A questão ó importante; nem no me,u juizo prova contra que li apresentei; !!las 11 questã.o n[o Ó esL1. Quando por 
esta importanoia o ter eu declarado que não otrcreccria circumstüncias extraordinarias n~o é possivel fazel' pa~;<ar " 
emend ... Disse que não olTerecería emenda, porque, trat,ln- proposta a tJllllW íl!lr possa <Jutonsar aquelLas dcspczas, per
do-se de u.ma despeza 1'01' sua natureza essencial e muito gunto, est<l imlJOSs1hilidnrle, que não está lias mão" dfl mini~
autol'isada, e merecendo os nobres ministros 11 confiança de' terio remo,m', é ou não uma cousa ju;;tífieativa ['am obter ,1 
que são sempre dignos os ministros da corõa, eu não teria re- approvação tia camam dos dCl'ullldos e do senatlo? E,',t,1 U Q. 

ceio de abuso na applicaçiio deste credito, quest,to e não outra. 
Desde 1850, soh varios governoR, domina 11 pratica CCIlSH

O Su, O, nl.l.NOEL : - Estamos coneordes. rada. Em 1850 o facto é mais ôigníficativo. Pagou-se 'llll 

O SR. PAR!.NllOS : - ~las ha todavia alguma cousa de julho e agosto a Colha dos repre~entantcs da naçüo, mas si, 
grave, que convem notar, e sobre a qual convem tambem em 30 de detembro, notem Ool nobros sell3dnres, (luaudo as 
(IUO os nobres ministros se pl'onuncíem. POI' esta proposta despczas já estav[o feitas e cerrada a sessão, [oi que se abrin 
dá-se demais a importancia do subsidio de dous mezes o respectivo credito; e para (lue se rez iSl!o ,] Seguramento 
de sessão; pela legislaç,lo víijente, pela lei de orçamento por um motivo idcntico áquellellue rrovocou o nosso "rotoílt· 
de 186'2, o governo pôde do 9° mez em diante applicar as so- mento,-pelo respeito á lei. O credito tinba sempre a utili· 
bras de umas vcrb,\s a despezas de outras; julgar-se-bão os dade dc legalisar, de sunCClOnar o aeto praticado; assinl 
nobres ministros Hutol'Ísados para applical' a sobra qne rc- como o cl'cdltO úe que sc trata, manifestado antes o dcs~j" 
sultarà neeessal'ÍaUlcntc deste credito a dcspezas de outm por parte do governo de )lcllir a opinião das camaras, embora 
natureza? Creio que mio. approvado depois, IcgahslI o acto do lIlínisterio, 

O Sn. &1I~ISTIlO 11,\ "UE~DA: - Apoia.úo. Eu não disse, Sr. presidente (e o nobro senador pOI' 
O Sn. PAllANUOS: - E' nesta segurança que desisto de ~1ato-Grosso se enganou, quando pensou assim c o entendeu), 

olfereccl' emenda. que os ministros estão autorisarlos a fazer toda e quaLquer 
O Sn. D. MANOEL: _ AIIUi não ha excesso de despeza, despeza fixada por Lei. O que cu disse ti que as despcz<ls fi· 

b d i xadas por lei, estabelecendo obrigações por parte do gn-
a up lenla ; a lei falia em excesso de despeza. vemo, como por parto daquclles que as votárão, t1J.o COlHO 

O SR. P.l.RA~HOS : - lIa excesso de credito, vamos votar consequencia nccessaria a esperança ou quasi certeza dI! 
um excesso de credito, porque só falWo ao governo os que a quantia será autorisada, e que por conseguinte, 0111 
fundos neccssarios para maio e junho; para o suLlsidío casos extt'emos, casos que muitas vezes as leis não podelll 
de julho e agosto tem elIe fundos na lei do orcamonto prever, o mini"tro mIo p6ue ser cell$urado flor ordenar taes 
em vigor; e, bavendo essa. disposiçãO legal, a da lei d'e orça- despezas. 
mento de 1862, quepenmtte ao govórno o transporte e dos Tenho, por conseguinte, para mim que a {IUesWo hoje é 
saldos de umas para outras verbas, se os nobl'cs ministros muito simples: trata-se de saber unicamente se e5!,\ é ou 
não peosassem como nós, so quizessem tirar todas as conse- não a pralica do the::ouro, se estes são os precedentes es
quencias legaes da approvação desta proposta, lerHio um tabelccldos e se estes precedentes tóm uma razão :!ulllcicLtc. 
excesso de credito, dI} qual podcrião dispôr do 9" mez em CI'eio que o ministro do imperio não violou a lei, nem moô
diante, como eutendessem mais conveniente. trou pouco respeito pelo corpo legislativo, olTereccuu.o a pro-

lUas eu já tenho uma declaracão, em aparte, do noure posta que se dbcutc. Pclo contrario, respeitou a pmtica de 
ministro ria fazenda, que ti seUl tÍuvidi! alguma tambem ac- larg-os anuos, autori5ada pOl' illColllcslaveis illustr"çiícs. 
ceita pelo seu nobre collega, de que este excesso de cretlito l'eco liccnca para notar {Iue, se o decreto n . .ti de 20 
ficará annullado. Neste pl'CSUpposto não duvido votal' pela feveréiro de filiU, que c;tabdcceu a contabilidade 1,0,' t,. 
proposta tal qual se 'lcba; de outro modo julgaria indis- ercicío, não pôde, no c5paço de lO aUD6s, ser comph:é 
pensavel qne~(oss() omend"da. su!llcícnlelllcnte ex~cl\tado, c por isso 50 veriíicou em ~i:!," 

o !li r. ulÍnist,·o .10 impcl'io: Sr. presidente, pedi o lirecedcnte a que me referi, seglllldo alllrmnu o llol,re f· 
a palavra unicamentlé para tomar clan,s certas 1''-')110- fl<\dor peliJ 1\io tle Jallciro, nüo vejo motivo IJ<l!" q"" i,,';' 
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SESSÃO HI H DE JlíLlIO DE 1864., 

huje continuasse nfilzOI' vigorar o 'preccJcntc CCllsllI',ado, e do uma vCI'lm, isto é, d,\ verba que cOllsigna desllcza. com () 
com o asscnso dos governos o dns, camaras, Deve, pOIS, lla- corpo legislativo para outras verbas, o eXCeSso de credita 
ver um fundamento para n deturnidade da pratica, que o nobre senador cncontra na proposta. O nohre miní~tl'o 

Ouservo aos nouresseoailorrls que in)llugnil.rão a proposta lia fazenda havia asseverado que, se Houvesse COlll efl'eiLo du
que a questão nào 1)16 parece l1io facil como se afigurou a lllk<,\ta, estava annullado o credito nesta parte, 
bS. EE:.:, Nilo. fui bem eomprcbendirlo. E' vCl'11ade que as O Sn. PAnANUOS: _ Eu não a tinlla ouvido, 
rlespe71lS se fazem por conta do exercício em que $e verlficão; O Sn. n. 1IIANOIH.:-Como pr.'<tcl· lllUI't,' ,ttcnc,~lo ao (ll'~-
mas a qUC;;lào ó c,;ta: qual é a medida para conhecer as v_ " " -

o.perações de o.xercícios /hstinctos? Como. nós as ligaremos a curso do 1I0bre millistro, não me csc;'púl'ào estas éxprCS5õrs. 
uns ou a ouiros exerCIClos? O art. 3° do decreto a que me e \1°\' i.so asseverei que não t,nha o menor l'eceio. de que o 
l'ereri diz: ".As 0ll~raçõos relaliva8 ,lOS seniços feilos o "o,; go"erno. )ancasse muo da (IUtmtia em dUl,lícata, pam appli· 
direitos adquiridos !lO estado durante o. anno qne dói o nome ca-la a lluafíluer uutra wl'ila em que houvesse dcílcienria 
ao exercicio,,, Ora, eu pergunto se, couforme a conslituiçfio, de fundos. 
o direito adquirido no suhsidio é por ;;cssiío o nM 1101' mez, E, sMhoJ'c., este r.1'C.J~lO é .comj1lemell~ar, é para pal'ar o 
úFk direito não exislo desde o 11I'imcíro dia que cHlllcça li rcó!o da rlespcza fJue palha dCI'Xar de :SOl' paga, 1101' não haver 
SC53no.? \ fundos no ur~'amcuI.O; mas, desde que se cumpleta a despezil, 
.,0 Sn, Y!SGONDE DE hADOnAllY: _ O dC[JUtado ou senaul1r por\'entura u re,;tu pôde lI]í]llic.ar-se a outra dCi'pe7.a nos ter-

mos da lei apoutada lido nobre senador? que não vem tomar assunto não lem subsidio. 
O SR, lIIINIST"O no nlPEfilO : Perdôe-me, era neêessario, O SR, So.~ FnAJ'(co; - Não póde. 

som duvida ol;;uma, di\'1dir o telllpo, porque o eompareci- O Sn, D. MANOEl.: - Seria ilIudir completamente a ietra 
monto era uma ourigacão; mas na constiLuicão lJão se diz e li cS)lirílo da lei. Portanto 11 nobre senador póde estar 
<lue o senador ou deputado vence o suusidi? por me~, diz t~anqUlllo a este I'espe.ito; nUo só l'd~ rlcchu'ação do Sr. l!li
llue venCe-o \,<lr s"Cssílo; o, portanto, eslo SUUS1U1O ri ate certo mslro da fa7.enda, mas porque a lei de 18G211iío autonsa 
110nto indivisivel, Ora, llaôa a divisão dM dospczas, dá-se i u!liniào contraria. 
tomuem a divisão do direito. li) §I', DBill9 de i~al"'!dllO (miflisl1'Q da. fazenda) :-

Esl.il divisão po.deria ser aceil.n se no Ilíenos a seu favor SI'. pre:lidenle, aCCI'escel'to ainda algumas re!lexões os que 
tivesse convenieucias, mas não as descuuro. Pelo contrario, já fez o noure ministro do impcrio, dizendo a S. Ex" o 
a regularidade lias cautas, que aliJ certo ponlo exigem que Sr. senador pela Pl'ovincia de Alato-Grosso, quc nãO deve 
se pa~ulllll integralmente as ilespezns feitas com cada scrviç.o, haver o menor l'ecei~ de que possa seI' tráuspurlado o saldo 
li mnna a cODveniollcia de Ilão dividir credilo, votados na que resulte desta verbu; porque, se bem entendo o al't. 13 
mesma lei 00 orçamento }lara serviços drstinctos.. . da lei, o go.verno. só lJÓUO servir-se das economias resultantes 

O SR, "ISCO~JlE DE hAIlOnAUY:-O balanco não. divide tudo das rlÍuríc;l~ da lei eni dou,' casos: !}uando os fund0s votados 
isso? • para as despei.as nflo forem sulllciclltes para cHas, c houver 

proeisilo urg'enlc de salisraí.e-las. Ora, cstando findo o exei'-
O Sn. IIllIlSTRO DO. l~!PERIO: - Divide, é verdade, mas não cicio, não ua mais déspczas novas 11 decretarem-se nesso 

são servico.s da natureza destes. l'enso, pois, qlle ti mc\ho!' exercicio; portanlo o governo nfto Ilóde 1I2'ora, usando dé 
que a ler do oreamcnlo seja entendida como a entende o d' I d d ~ 11 
lhesouro, ~stribóido na opiaião ou asscnso dos diversos mi. Ulll cl'e 1(0 que é novamente (il o para eSllezas ne e cspe
,nislros da fazenda. cilicadas, autorísal' dcspezas que não estiverem jà antece-

!Ientemente determinadas na c.Qnformida!le da lei. Quero 
Tel'!llinarei, declarando ao nohre scnador por nlato-Gl'oSSO dizer que, se este ol'edito estivesse autol'isado antes de 

que não d~ve receia r auuôos. Aurindo o credito em virtude rindo o exercício, o governo poder-se-hia servir de qualquor 
dos §§ 40 e 9" do a!·t.l' da lei de 1) de setembro dc 1850, tor- difi'crença qu~ rcsu!tasse desta verba; mas, votando-se 
nomos clarallleute manifesto ° nosso pensamento., Não cabia hoje um credito para despezas determinadas, estou persua
aqui a diallOSicào da lei dc 1) de setembro de 1SGIl, mesmo di do de que o governo llão Ilóde tirar clclle quantia alguma 
quando cbegassem, o que de modo algum podería acontecer, para outras despczas, por(lue IHio se ueterminão agora novas 
"5 60bws de algumas ruhricas do orçamenlo para oecorrer deEpezas para o exerci cio que acabou, completUo-se as que 
a tão avullada de5peza. Disclltimos uma deslíeza que a lei estno dctonninadas. Parcce·me, portanto, que o senado não 
noo proviu, e 'ácerca da qual tem-se de provídenciar de modo deve ler ° menor cscl'upulu de votar por esta proposta, 
()xtraol'(jiuario, em vista das causas tlue a provociu'5 o. , reccíando que o governo possa commellcr ;·buso scrvindo
};mbora. sqpplcmentar o eredito., Jlorque trata-5C de pagy.l' se do saldo desta verua p"ra t\l'plíca-lo a outras, 
servicos que têm v~rba insufficiellte 110 orçamcnto, es.ta 10- o """, Ferl'cit'u Pen .. a : _ Parecia me que as observa-
;;umc1enc.m ó de,'irla ã causa que não podia ser IJI'evi stll. ç1les dos nobres senadores pelas pruvíncias do Rio de Janeiro 

I'eco. ao nobre senador que repare qlle nrto abrimos credito e I\laloGl'os~o, mostrando a irre~ularidade que ha ncsta pro
sem ;;s formalidades da lei; pagamos em caso extremo, o que posta, !lJo l'o.derião ser combatidas com vantagem; lIlilS 11 
imllOlta o reconhecimento de nossos deveres. Embora as des- resl)o,ta que deu-lhes o nobre senador pela provincia do llio
p.izas 'lotadas pelo corpo lc;;-islati.vo estivessem previstas, o Grande ,lo Norte fez-me sentir a necessidade de dizer tom 
\Iue occasionou o credito é lllUa cireumstancia cxtraordinaria, bem algumas p~llavras, se não para reforç.ar os argumentos 
'lue 11:10 podia ser prevista pelo ministerio, por conseguinte, riaquelles di"tiuctos oradores, ao menos co.mo explicação do 
\H'U!)ondll o. credito o ~agalldo ante. de sua llUssaoelll, o meu voto. 
p!)verno, ell1 vez. de cOlltradillll'io, o[el'OCC ao corllo lenisla-" o l'al'a justificar o pedido, que na proposta se faz da somma 
!atho a melhor e mais jusl<l defosa, corl'cs)londentc ao.s subsidios e outras despczas das duas ca-

@ ~ ... D. lillnuoel (para uma ea:plicaçfio) : - O nobre maras legislativas nos mczes de juluo e agosto até 3 de se
~enador Ilela província 00 .Mato.·Grosso attribuiu-me e:xprcs- tembro rio co.rrcnte anno, allegou o honrado Sr, mínistro do 
SCíllS IJ1le não i"oferi. JIU não disso, nem podia dizer que esta imperio como unica razão a pratica, que no tI,esoUl'o se esta
discussãQ er,), de hagatella: uma di"Cll,silo em que se empe- beleceu desde 1850, de escriptural' toua a despcza de cada 
Ilbárl'io Õ Dobro senadol' pelo Rio de Janeiro c o nobre sena- sossào anllual como. pet'tenccnte ao exercício em que essa 
dor pelo Malo-G. osso não se póde dizer que ti de bagatella, sessão se abre, eJubora uma parte da mesma dCfpeza per
U que cu disse e repito é que não dava a eslá discussão tanIa tenca realmente ao exercicio seguinte. 
illll)orlancia como lhe de!"'Jo SS. Ex", porque eslava conron- Segundo c,sta regra, observou S. Ex., toda a despeza da 
cido quo não tinba havido. violuc,10 de lei, nem se linha actual sessão orílinaria, que abriu·so a B de maio, e deve 
uSUl'pado attríbuicoos do. llodor I'J,.isla tivo. encerrar-50 a (I de setembro, pertence ao. exercício de 1863-

Sr. presidente, ·se o nohre sennaor pela l,ll'olincia de Mato- 18M" c,não bavendo na respectiva lei do orçamento o credito 
6.I·osso. livesse prestado attençiio a todo o discurso do honrado necessal'io. para sau.faze-Ia, veiu o goverl'O Ilcdi-Io ás cam:l.
mímstl'O da fazenda (l<llvl'z lhe escnpasse esta parte), não raso E' isto mesmo Q que se diz no preambulo da proposta, 
po.ria em dl,llida se o governo se julg<! autorisado para passar e que foi confirmado, se nao me engano, pelas o.bserl'açiies 
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que roz o honrado SI" milliotro da fazenda, de accordo com 
o seu illustl'e collega; mas eu confesso {Iue não compl'cllendo 
como. em um crodito s~ppleIl1Cnt~ll', (lUO 80 concede para o 
e:ierC!C(1) de '1863-18(,1, poso a mclua'-so a dc,;pcza de dous 
mezes pertencontes ao de 1tlGí-1865 (ap'Jiados), nom tenho 
idéa de disposição ~Iguma Icg<tl que autorise esla excepç,10 ao 
systcma de contabilidade por cxrrclcios. 

Sendo a despeza de flUO tra bmws d'ocretndn, como todas 
as outms do estado, paI' exerdcios, devendo cada um dellcs 
começar no i' de julho de um anno e findal' a 30 ,Ie junho do; 
segulllto, parece-me {Iue do mesmo modo so devo fazer I 
conl,l respectiva, o flue portnnto os meze~ .le maio o junho 
do l[ualquer anno, posto CJ.ue sej,Io os [lrimeiros da s~ss;10 
legislativa, devem ser conslderallos como os ultimos do cXC;'
cicio começano no i' de julho do anno antcCCllellte. 

Sempre estive persuadido de que assim se faria iI conta e 
escriptu~açilo desta dcspe~n; mas, ainda que a pratiea tio tbe
souro seja aquella do que agot'il nos d/mio conuecimento os 
nobres ministl'o~, cUlllpre notar l[ue a questão quo ventila
mos ó inteiramente distincl<l, e som duvida muito mais ím
lJOl'tante do que pill'CCO ao hOlll'udo senador pelo Uio-Gr,lndo 
do Norte. 

O Su. VISCONDE DE ITA1l0MllY : - Apoiado, 
O Sn. FERREIRA I)El'il'i~ : - Ouando !l nssemblea gcm 

tmla 10 autorísar umà dcspeza,-e dospozn avuH~da corno 
esta, não 6 cert mento [mhlfel'entc fixar a quantia IH'ccisa 
para sua satisfação, ou outra maiol' ; c para mostrar 'Iue rnl 
caso actual pede se o dobro, ou ainda mai., do que ó nc
cessa~io, cntril;rei em al(íumas explicações, embol'a tenlJa de 
repetir o que e bem sabido por tOtl03 O~ meus nOllrudos col
legas, e o (Iue já disserão os dous illustl'e~ ora,lores a 'Iuem 
me referi. 

A lei do orçamento n. 1,101 de 27 de setembro de 1860, 
decretada pam o 'exercicio ne 1361-136'2, c posta em vi;:ol' 
no de H;6~-18{)3 pela l'esolucãO de 2! do setcml.H'o de 18lJ 1, 
concedeu ao governo o credito- necessnrio para pagamento ria 
despeza com as duas camal'as legislativas nos .!uatro mezas 
da sessão ordinaria do mesmo exercicio rle 1862-1863 i310 
é, do 1· de julilo até :.I de setembro de 1862 e de 3 de 'maio 
até 30 de julho de lRlla. 

Em 1862.fez-se cITectivamentc a dcspeza, Illas elll 1Sr.:J, 
tendo Sido dlSsolvlda a camara dos deputntlo:l cm lil de maio, 
fieou sem applicação a sOlllma corrcspollue::tc ao tempo 'Iue 
deeorreu de 13 do mesmo mez até o diu:lO (Ie junho subo
quente, em que findou o exercido, e portanto annullada CSSll 

par.te do credlto, como se declura na proposta (lue a"ora dis-
cutimos. . 

A lei dI! orçamento n. 1,177 do !l de setombro dll 19G:!, 
decretada para o exerci cio de 1863-1864, concedeu igual
mente () credilo necessario para as dcspezas de quatro mcz~s do 
sessão, a saher, de l° de julho até 3 de setembro tle 1863 e 
do 3 de maio até 30 deJ'unbo de 1864. ' 

Ef!l1863 deixo~-se e faZel' a despeza por não ter SQ 

reunldo a assemhlea geral, mas a somma votada applicou-se 
aos quatro mezes da sessão ordinaria que se abriu no 10 de 
janeiro e durou até o fim de abril do COl'fentc anno, sendo 
ent[o prorogada até 3 de maio. 

Para as llespezas da segunda seSSão, a contar tio dia 3 de 
maio em que ella se abriu até 30 de junho em que findou o 
exercido, não havia quantia consignada na lei d~ 1862, que 
só a concedêra para (Iuatro mezes, como já observei, mas o 1;0-
-verDO mandou paga-las, e pede agom o credito correspou
dente. 

Restão, portanto, os 1llczes de julho e agosto até 3 de se
tembro. ~e 1864., termo da a~tual sessão ordínaria, para os 
quaes Ja. fOI lambem concClhdo o credito necessario pela 
mosm.a ,leI de 18.62, posta provisoriamente em vigor no actual 
exerc!clO de 18M. --: 1865 pela resolução especial ha pouco 
sancclOnada; e, pedmdo-se na proposta um no-vo crerlito para 
essa m~sma despeza, parece-me evidento a duplicata. (ilpUúL
dos.) Aquelles senhores que, uão podendo dchal' tle reco
nhecer esto facto, sustentão todavia a IH'oposta, obscrvilo 
que da concessão de um credilo demilsiano nenhum inconve· 
niente poderill'esuItal',. poqlle 6 governo ~Ó fará li despez11 I 

necessaria, e legalmente autol't.mda; mas h,10 de IJermillir
mo '.IUO lhos declaro tIUO semelhanto modo delegislur não 
me pareco llroprio da prudeneia e subedoria do senado. 
(ApOiados.) 

O SIl. D. llIANoEL: - Cont:Orda com isso o nobre senador 
pela provincia de Mato-Grosso. 

O Sn. FBRUEIRA l'ENNA.-O que di~sc o nobre senador 
POl.1 Iít'ovincia de ~latoGrosso, so hem o compreuQndi, é 
(Iue uiio julg-:l. iutlispensavol uma emenda flUO redu~a a som
ma pedida na plOposla, por haver certeza de quo o governo 
mio despendará a IJarte que 80 concedo de mais; porêm creio 
que o nobro senador n50 pretendeu de maneira alguma negar, 
ncm justificar o excesso que ha no pe.Jido. 

QU.lI1to á outra flueslão, u do pag1H1l8nlo do subsi4Jo j) 

mais tlc~pezas dos mezes de maio e junllO sem fj UO l\~ll~;';u 
{lredito competcntemento concoditlo.t~mbcm não enten'(~iI com 
o Ilolll'ado sona:lol' I'ola pl'ovincia tio lliQ-Grande do NOl'ÍIl quo 
seja um llcto li10 SillllJles, trtO razoavel e tão autol'isado 
Ilola Icgistaciio em vigor que podm'ia alé dispensar a 
approvacão "expressa do IlOder legislativo. A ostll res
pOlto nilo posso tetO Ullla opiniã;> mais f,\Voravel ao minis
torio do que a'luellu flUO (J pl'oprio autor tio aclo manifes 
tou nn cumara • os deputados, reconhecendo ftUO. ruJo proue
dôm l'egularm~nte. 

O SR. D. 3h:'loEL.-Doclarotl hojo quo te{lontínamellto 
dera e"so a parte. 

O Suo FE"R~IR,l PE~N"\: - PcnlilO ... O honrado Sr. mie 
nistl'o tia fazon,la, respondendo á observacll0 de um illustre 
membro rlaquella Cilmam, declarou com a franqueza e since
!'idade Ilroprias tio seu cu raeter li ua meoullecí'.l ,1 falta. rio 
autorioaçào lo;;al pam af[uelle llagnmento. mas quo, allen.
üen(lo ás razõc.; '1ue a justllic.av,lo, tOOl<Í.ra iI deliberação do 
mandar fazê-la sob sua responsabilidade .•• 

O Sr. VISCO~DIl DE IUDon,mr:- E que perlia um bil! do 
Ín lemnídado. 

O SI'. FennEmA PEN~A :-Sim, senhor, e que pedia um úill 
de indemílidade. O que eu posso, portaato,dizer é que, atten
deudo á natureza da desJleza, á legislação flUO a autorísa. e 
ti outras circumstunéias, reconhono auo o caso está muito 
longe do tel' a gra vidat!e flue tcria -se tacs razii03 se 1 i, 
dessem. Ainda assim, porém, confesso tlue teria gl'aIHle;I," 
zer se n~;lte mouHlnto pudesse dogíal' o iJoIll'ado Sl'. ministt· 
tia fazouda por haver dado um exemplo de rig-or nn obser
vllncia da leI a respeito dos melllbros da assclllhlóa geral ... 

O Su. D, MII/OEI.: - Od tempos nfi" estilo .para essca 
c;;:cmplos do rigor. (Iiiso.) 

O Su. FEUr.lllnA PEliN .• : - ... e que aiada maior seria es
se prazer, 50 nós-outros, repl'esentulltes da naçM, tí\'essemos 
tomado o accordl, de mio rcc~ber o subsidio elllllulllILo.nut) 
uouves~e credito Jcgalrncnte concedido. 

O Sl'. D. ]\j,\NOEL: - Não mo consta que nenhum rejei
tasse. 

O Sn. FEllnlltnA PE:lt1A : - Em summa, nãO duvido votar 
pela concessão do credito correspondente ás rlespczas de maio 
c junho (IUO já forão p~gus por ordem do govol'llo ; Ilu<tuto, 
porém, aos dous mozes seguintes, julgo necessnria uma emen
da plll'a abater-so li quantia IICdiúlI, e tão razoavel mo pare
ce alia que nilo t1m'iuo de que srja tambem aceita pelos no
bres ministros. 

Finda a discus,[o passou para a 2' a proposta com fi 

emenda da outm cumara tendo sahido o Sr. ministro P'll'll 
votar-se; e, tendo voItado, entrou em discusoão. o artigo 
unico da proposta. 

o "'... vl'lcon<le de l.tahul'ahy: - S.r, 'presidente, 
pedi li palavra sómente pal'a insistir em. algumas considera
ções (IUO fiz a Jlrimeira vez que {aliei, e qlle me parecem im
portaates, emuora a outros não se a{igurem do mesmo mO-do. 

Em vm'dade, surprcnd<:u-mo ouvir no senado certas (.1'0-
posIções. Nossa con~tltulj;ãO quer, o quer mUlto sabia
mente, que o governo uITo Í<íça despcza alguma para flue ti. 
lei não ténha decretado r:;:; fun'lús ncccssarios, Este pl'cccita 
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I:a c()Hd!tJ!i~.-!:j ~lo fii i(::o1l urro li t-ú th.:Jlo, é da constituição de 
(OOOS os l"iÍzcs líuC se I'0lit'lll pelo systema representativo, e 
copiado da, CODi'tituiçãO ingluza, que tem sido o typo de to
"<15 ao outra8 ; ulle aéha-sc arraigilõo no CSllirito daquelle 
floVO ílesde (lU c a hislol'ia começa a faze-lo figurar entre as 
llariiG,' mais civilisauas do mundo; foi este principio que 
serviu de arma poderosa na longa lula que se travou entre 
J parlamento ing-Iez e a dynastia dos Stuanlô, c que fez na 
(IUclle paíz as liberdaues publicas triumpuarem da tj'l'anriia; 
o este principio, que em toda a parte ê considerado como a 
mais cfilcaz garantia, como o ante· mural dos dircitos da na
.;fio, entre nós não se lhe dá nenhuma importancia I 

O Su. D. l\tl,l'10EL: - Estamos do aecordo ácerca do prin
cipio, 

O Sft. ViSCONDE DIl lTADOr.AllY: - A lei rle b do setembro 
de 1850, do acconJo com a constituição, comquanto dê ao 
governo a faculdadc de no intervallo das nOBsas sessões abrir 
credito para certas uespc1.as, determina que, estando reunidu 
o corpo legi.lativo, o governo não poderá abrir credito para 
nenhuma despeza, a nUo ser das que ell<l exceptua. 

O SR. PIMENTA nUENO: - Cessa a delegação. 
O Su, VISCONDE DE lTADOUAIIY: - Cessa a delegaçITo, lliz 

llem o nobre senador; o podcr legislativo reassume a facul
rlade que tinha delegado provisoriamente. Se o governo, nes
tas circumstancias, abre creditos, viola fi constituicão do 
imperio, inv~de fi attribuição, a prcl'ogativ3 mais imporlante 
do poder legislativo. Dêm ao governo a faculdade de creu\' 
ilcspezas, de abrir creditos, como bem entender, c as liber
dades publicas, fi conslituic~o estariül mortas no dia em que 
clle o quizer, -

O SR. D, MANOEL: - Não dêmos. 
O SR. VISCONDE DE 1T,IDORAllY : - E' o que se dá; a pretex

,to de que se trata de uma despeza determinada pel<t'consti
tuição, e que não se pódo deixar de fazer, quer-se conferir ao 
governo uma attribuicão que a constitui cão c as leis lua ne
gão; quer-se autorisa-Io a pagar despezas, para que li lei 
não decretou fundos. 

Allcgou-sc que se traIa de uma despeza de natureza par
ticular. e, ]lor aS8im dizer, privilegiada: o pagamer.to do 
subsidio aos membros da cumara dos deputarias o do senado. 
lllas, senhores, por isso mesmo que nos achamos em uma 
posição a certos respeitos privilegiada é que não devemos 
'Iucrer ter direitos que nos não cOlllp~lem e que os outros 
não têm. Os empregados publicos, os olllciaes do exercito e 
da Hl'mólda têm elite privilegio? Nilo. Recordo·me de que 
ainda ha pouco os opera rios do ar,enal de guerra, ou os tra
balhadores da alfandc{'fl, dcixárão pOI' algum tempo de rece
ber os salarios que tiuhilo vellcido, porque o governo não 
linba o creditu necessariu para fazer essa despeza: e nós, re
p"csentantcs do l'aiz ê que não poderíamos esperar 8, 15 
.. ias, ou um mez por nossos suhsidios, e lll'cferíriamos a isto 
'lue se fizesse uma ferida na constitui cão do imperio? 

Senhores, não devemos, repito-o; attender sómente ao 
facto em si; mas ÚS cOllsequollcias que póde produzir, aos 
arestos que vai orca r , 

Insistiu-se n~ argumento que o governo estava alltorisado 
li pagar o subSidIO dos repl'esentantes da nncão, porque esse 
subsidio foi estabelecido [leIa constituição, e"por ISSO não era 
Ilreciso nova lei. Assim seria, se votassemos despczas per
mancntes e receitas permanentes para essas dpspezas. O par
lamclJto inglcz, como se ôal!c, nito lha anuualmente todas as 
rleS)Jczas; algumas !la que não silo discutidas nem votadas 
em ca(la sessão legislativtl, mas não rleixfio de faze-lo a res
peito das (IUantias Ilcccssar:as para satisfaze·las, e dos meios 
por que 50 hão de haver essas me5nHlS quanllas, isto é, dos 
llllpostoS: A tal ponto chcfa o scr\'ili"mo dos ing[eze!\ para 
serVir·me da exppressão 1,0 nobre senador, ao cspmto da 
,:onstituição de seu paiz, 'lU" IlJo )Jol'miUi'm ao govemo ne
!lhuma despcza imprevisla, .3cm que o Ilarlamento seja con
,'oeado pam esse fim, autonsc a dc,;peZ1t e vote os fundos 
precISOS. 

o Su. vrscotmE OE IT.\Don.\fiV: l'cn](\c V ~ Ex., lá ri 
rucil, aqui não, c ó por isso que n lei de 1850 autorisou o 
governo~ para abrir creuitos uUrilnle a ausencia das camaras 
legislativas; mas nuu foi ao ]lonto de autorisa-lo pura 
abri-los L1111bem quanuo estiverem reuniuas, excepto em 
casos extrnordinal'lus. 

O meu iIlustrado e· honrado tcollcga entende qu~, não 
telldo a lei de 1850 feito a nomenclatura ue .todos os casos 
cxCCpCiOIlMS, devo entcnder-se comprehcndido nos termos 
geraes de que cUa se serviu o do paramcnto tio subsidio; 
mas cumpre notar que a lei só exccjJlua os casos oxtl'aordi
narios, como sedirão, rebellião, etc.; e não creio que a im
possihilidade de pãgar prompk1m3nlc e no principio de carla 
mrz o subsidio uos membros' das Câmaras se possa cOl1si
!lerar caso ou circumstuncia m:traorJinariu. 

Disse o nobre ministro do imporio que a despeza total das 
camaras legislativas em cada sessão nUo pód~ deixar de scr 
escl'Íl'tllrada: no e:.:ercicío om que começa a mesma sessãO, 
porque esta não se pórle partir, !'irro c(m~prebendo bem o 
alcance da proposicão do nobre ministro, e nem o argumento 
que ello quiz tirar' dnbí para sustentação de ::ua opiniãO. 8e 
o scrvíco das Câmaras legislallvas não se parte, tumbem não 
se jlartê o du imperador ilo Brasil, tambem não se parte o 
serviro dos Iunccionarios publicos; entretulIto a dotação do 
Sua Magesúlue o Imperador, a da imperatriz e a das prince
zas se escripturão tambem por exercicio. N:lo vcjo dilllcul
dade em ser a despera de meia sessão escripturada em um 
exercicio e da outra escriptUl:ada no exercicio seguinte, 
tanto mais porque o principio fundamental da contabi
lidade por exerclCios é que são pertencentes a cada exer
cicio os servicos feitos dentro do aono financeiro que dá 
seu nem e ao "mesmo exercicio. Ol'a, os representantes da 
nac<'o conservão-se reunidos e prestão servi co em cada ses
:;ãÔ, durante os dOUE ultimos mezes de um -anno financeiro, 
e os tlous primeiros mezes do anno financeiro. seguinte. De
vem, pois, as despezas dos SUbSldlOS se,r esr.npturadas, parte 
em um exercicio, parte !lO seguinte. Não alÍno com a dilllcul
dade que enx~rgou neste ponto O nobre ministro do imperio. 

O cerlo é que, como bem notou o !lobre senador pelo 
Amazonas, é li lei mesma do orçamento que determina o anno 
financeiro a que devem ser levadas l<S despezas que alia au
tcrisa. Cada uma dessas leis decreta as despezas quo se 
devem fazer do 1. de julho de um anno a 30 de junho do 
anuo seguinte; e nãO é por conseguinte p~rmitt!do ao th~
souro escriptura·las por outro modo. O servIço fello em maIO 
ou junho póde, é verdade, .ser pago em julbo ou agosto) mas 
a cscripturação deve ser f Cita como se esse pagamento tivesse 
tido Ioga r elll maio ou junho_ 

O nobrc ministro da fazenda entende c com alle o nobro 
senador [leio Rio-Grande do Norte, a quem já me referi, que, 
ainda rluand.o a quantia ped~da na proposta <tue discu~imos 
fosse exeesslva, não resultaria dahl o menor mconvemenle; 
1°, porqu'c os membros da assemblêa geral não receberiãc \J 

duplo do seu subsidio; 2", porque o nobre mmistro da fazen
da ja tinha asseverado que n1l.0 se julgava autorisado pura 
il[lplicar a outras despezils as quantias que fossem dadas para 
pagamento do subsidio dos representantes da naçào, Eu tam
bem tenho a mais robusta fé e confianca na assevera cão do 
nubre minist.ro da fazenda; estou convencido de que· clle ó 
incapaz do praticar o contrario do que nos prolllctteu (apoia
dos): mas o que 6 verdade é que ninguem está seguro de quo 
S. Ex. nlio deixe de SOl' ministro dentro de pouco tempo, e 
que venba outro que não tenha tomado o mesmo compro
misso perante o senado, e qUClra dar ao excesso pedIdo na 
proposta outra applicação. . ' 

Disse-se tambem que nito se podera. fazet' IstO, 
porque o exercicio está findo, não se pôde maIs fazer ser
viço a,lgum durante ell~, e _portnntq essa sohra ou excesso 
nãO pode ter eutra appheaçao, . . . 

O Sn. Il. l\hNOLL: ~ frias lú (! muilo~ fi\til convocar 
('"!'lamento. 

l'cço desculpa ao nobre IBllllstro, para dlzer·lbe que o 
anno financeiro está findo é verdade, não se podem crcar 
serviços ou dcspezas novàs por conta de,lIe; mas niip esta 

o findo o exercício para se pagarem os serViço, que se tlvcrem 
! feito. Ali' o fim do anno corrente o !l0yemo potlert\ pagar 
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,eJ'VlcOs aulurisados e leitus úumnle o anno fillaaceiro que 
termfilOU a 30 de jUllho. 

Assim, ainlla por este lado nilo podemos ler segurança 
de (lue o excesso do credito que se pede na (lropoola não 
seja despendido. 

Dir-se-ba lal vez que este procedimento seria abusivo; 
que seria i1!udir a lia. 1\las, sonhores, quantas YCles lcmos 
visto iIluúir-se a lei, quanta, vcr.es temos visto clamai' con
tra certos aetos, contra certas doutrinJS, c, pouco depois, 
aquclles mesmos que 1\S eensurál'ão, dclj'cndcrclll- as c jul
garem-as muito util e salutares?! E' espeel1\Culo quc cota
mos ,'cndo todos os dias, 

Aarerlito mC$mo 'lue, se o nol1re >enauor pOI' i\lato-Grosso 
não eslh'esie ue tão lIoa fli; se não dcposila.'sc tanl" con
fifillça no nobro ministro da fazenda; se visse ;;uulauo no. ca· 
rI~ira de S, Ex, alguTll outro a quem não tivrS5C, 111'0 direi 
nffClç:ào mas mUlta confianca 1 talvez não l:r{;!lurwiassc fi 
raspeit" ,la '\UC"WO de que nos OCCUJ1~lllOS H mcsma Ol'í
lllfio ; scria, , c certo, mais sovero j tena mais escruplllo em 
('ollscntir que se yiolasse um artigo tão OXpIT5,,0 de lei; vio
];,~fio que, se em um caso póde não ter perigos, em OlltroS 
o~ ter.:\ ; e que, deUlalS, nos habitua a .nã? guar,lar as dispo
slçOes fundamentaoa de nossa COll511 tUiciio, eOIll aquellc 
dume com que um grandG lJistoriadúr aconsc\h[,. ao; rlue 
estilo em nossa posição que vigiem 1101' cllas; pois que, sem 
rssa vigílancia continua, é muito diflicil cprccaria a existen· 
da do gOl orno rcprcsentatilO. 

Finalisareí as poucas palavras quo tinha a rli7.cr, repetindo 
que, no mesmo parecer, o governo infl'ingiu princijlivs que 
devemos I'c'peitar e suslentar; e que votarei contril a prD
posta, se nUo se oíferc~cr emenda que reuuz;;, it metade a 
quant;a que nella se pede, Não me anime a apresenta-Ia: 
tenho feito o que julgo de meu dever, protcslilll'10 contl'a 
semelbante modo, de fazer leis, !le dispor rios dinheiros [Ju
hhcos de que oilo somos donos, Como representantes da naeão, 
cumpre-nos ler muito zelo em desempenbar fielmente o"en 
cargo de que estamos incumbidos; o modo (lo desempenha lo 
não depende da nossa vontade, mas do senlimonto do dever 
que está gravado em nossos coraçOes. (Apoi(lclos.) 

o 8,., Fel'l'cirn ""moro: - De eonformi(Ltrlc COlll as 
ob~ervações que fiz sob,'e a matoria, oITerC0') a seguinte 
~menúa: (lcndo) " AIJ~,ta-5C da somll\il. Iledi,h 11:1. proposta a 
Importancm dQ subSidIO c lllalS despez"s eGI'l'es)londclltrs ao 
tempo quc decorre do 1° de julho até o fim ria aclual scss;10 
ordinarm, )) Não silo dons mczcs cxactalllente, porquo a des" 
poza começa no in de julho e finda a :J do sctclllbl'O, Parece
mo que a commissno de redacç;10 poderit tOI'our isto mills 
claro, fazcnlJo o calculo e designando a quantia qe se !leve 
abater. 

Foi lida, apoiaú'l. e posta conjuntamente em discussiiO a 
emenda. 

O """, Souza 1F,'UUl.'O : - A fliscus,ão Lillha n 1 3M 1" 
pal'te um motivo que mo determinou a ni'lo entrai' ncl,a: cu 
atiVQ-lllCaO principiod6flllepropostas da nalureza orsta, cuja, 
utilidade se não pôde contestar, não podião som'CI' ohicr,riill 
na 1" discussão, em que se tmta só mente de sua utilitladê e 
!lUO SO pól!e fazel' emendas; todas as objecções, portanto, me 
pareclão fora de tempo, e não tOlDoi a IJlllavra. 

Agora Ó occasião de entrai' na discussão, porque se apre
sentou emenda, e alé certo ponto abandonou-se essa parte da 
discussão ({ue se referia propriamentc no modo de eseriptu
rilçã,o destes pagamentos, Eu não entro IlCEta queslão. A 
cscl'IJ1tura~ão pertence ao governo, eUe ó 'lucm a dirige. O 
sCllado não eSyl inhibillo d~ fazer censuras ou reparos sobro 
a escnpluraçao do ll1e50U1'0.; maô, nilo IClluo aeção llara aite
rar essa escl'lptur~ção, crmo (Iue a discUHão não pód0 ter 
grande alcance, . Entrelanlo sou da opir.i;io do que os ruge!
mentos úevem ser cscl'Ípturados no exercÍl!a em que os ser
viços se fazem, (Apoiarlús.) 

1Ila5 agora 11 ~uestfio tomou um caractor rle aJ.zlIma ma
lleira P?lítico. O nobre senador que acabou 11c fallar achou 
graves lIlCOIl"Cntcntes neste procedimento do governo, e sup
põe. qU,e li coa ti/lU;IÇào delle pÓlio pôr em :lerigo <I;; 1l1l~~as 
IIISt1lUIÇÕCS, 

o nobra :;cllarlo!' lom razão até certo ponto, ó preciso ze1;',;' 
com ° maior intercsse os dinheiros publicos; n,as não vejo 
que da parte do governo houvesse viola~ão de principios ~ 
respeito de pagamentos; não vejo que lIa parle do governo 
houvpsse qualquer acto que se poôsa censurar como tendo 
contrihuido pal'a empreGo dos dinheiros pub!',,~s de uma 
llnneira desconyenicllte ou não permit!ida ror Id. 

Senhures, qual a questão de que se trala 'I CC'lsurou-se o 
t!0\"Ol'110 pai' ler aberto crellito uUl'ante o tempo em que estão 
abel'la, as C'llllOras,C llaU vejo que relo mini5lerio do) imperio 
se tlhris~ccl'cdi~f} pt1rn png't~mCi!to do cf!rpo lrgislativo. 

O ll~O viololi a Jisposicilo de lei que veda·lhe 
p<1f:;ümtnto de "despczJ.s durante os trl\
Corno, pC.l3 1 nús nos havemos de pro

do crc:htos durante as sessões das 

o que se 003 (j}1l'es;;nta 6 lln-.n. autoflsação de paga~ 
mento mnn~ado L1ZlW pr:lu pt'Qprio cÜfiF1 legislativo. Ora, 
nndtt r:tais regubr (io que o governf), nã0 estando autorisado 
para ahrir Gl'cdilüs, i1preStmtar uma propo5ta pctlintto SOl' au
l,odsíldo pa.ra fa.~~ei' um pagamento ~ é esta a pi'oposta que 
passou na camam dos deputadvs,eollvertenLlo-se em llrojecto 
de lei; é deste pl'ojr,cto tle loi que se trota; c pDr cOIl:;e({u~;)
tia ao ministro do itnperio n;lo se pódc fazer nenuuma een
sunl de ler aberto credito para pagameato do COI'pO legis
latiVO duranto a sessão das camaras, 

Se csse pagamentn foi feito é ({uestão f!!uito a parte, 
é outro aeto, llão é diôto que se trata; não se póúo re 
provar fi proposta, pon{lIc, mio tendo olla passado em tempo, 
se mandou fazer o pilijalUcnto. O ncLo do pagamento é um 
oJ,jecto do qual o senado póde oecupar-se, estendendo a elle 
suas ecnsuI'as; mas, se nesse aeto houve irregularidade, se 
ha mutivos para a accusação do ministerio, não somos nós a 
'lucm COlllllcto fazê-lo, prevenindo juizo futuro, Tía minha 
opinião .0110 ba motivo para accusacão, 110rf!Ue o pagamento 
fJi exigido pelas necessidades do s"erviço publico, e a cama
m rios deputados ja o legalisou com seu voto. 

SI', pl'esÍllonte, se a abertura dos creditas faz exccpção, 
não taxativa de cerlos acto~,mas exemplificativa, eu não pos
so comprehcnder como, nM havcndo creúito para o pagamen
to dos serviços pl'cst:ldos pelos representantes da nacão, o 
GOVCl'no IlilO esteja autorisado para manda-los ll:lgar, E' 
de~les casos 'Iue se podem considerar extrnol'dinarios, e ~ 
I'l's?cilu dos lj unes nUO cre10 que "pussa caber censura al
guma. 

O SR. D, nlA)!OF.L: -Milita D. disposição da lei de 9 de 
setembro de 18ãO. 

O Sn, SOUZA FRANCO: -Sei bem que so póàe tirar argu
mentos lIc desig-ualdade entre memDros do corpo legislativo 
e OUtl'05 l'mpreprlo5 puhlicos ; mas note-se uma circumsta.n
cia especial: é oxactamente quando o corpo legislativo 
e~t:í servindQ e tem ,Ie ser pago o sub,idio de seus membros, 
,[ue., se nilo ha credito, e governo não o pod!>ria abrir. 

A respeito Ile qU,~esquer outros serviços, . ell~s podem da;
"e em ClrCulllstanCllIS em que o corpo ICllJslatlvo não esteja 
reunido, c O governo então abre o credito; mas a respeito 
deste (I lie as circumstancias só se podem veri !leal' quando o 
gQverno não pôde abrir crerlitos, que outro meio ha senão 
mandar pagar, sujeitando It appr?vaçãO das camaras? E, so 

servlcos são indl,'pensavCls e no pagamento não pólio 
abusõ, a censura perde muito de sua [orça. 

O projecto autQrisa um pag:llllento que já está fcito, Uma 
de dU<ls: ou o projccto não passa, e o senado, condcmnam!o 
esse pagamento já feito, adianta um juizo anlicipado de um 
aclo que o Sr. ministro da fazenda fez, se não com .todas as 
formalidades da lei, exigido pelas cireulllstancias , .c que nnu 
merece ser t!csapprov,tdo, ou appl'ovamos o projecto, e o 
que lla ó simplesmenle a approvaCITo do facto do pagamento 
já feito, e que não creio que nenhúrn membro do corpo legis
lativo esteja dderminado a manúar annullar porque esteja 
indevidamente fcito, 

Se está [cito, o se cada um de nós que fomos rctrihuidos 
com as quantias que este ]lrojccto manda pagar não eslá 
(kchlido a mí:Uldal' repür CSSlS fllHlntiil5) a. rúprovaçITo dv 
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projecto seria .el\1 ciTei lo nenbum; c. se o pagamento tr.m de 
8ub~igtir como devido que era, para fjUê a reprovação do 
ptO]ccto? 

Tratarei llgcra da emenda <lo nobre senador pela provincia 
do Amnzonas, - Primcirnmcnte eu m10 tenho 03 r~ceios que 
tem o nobre senarIor pela provincia do Rio ,le Janeiro ,lo ~lle, 
8e votando uma lluulltia sup('riol', ella possa SCI' aplllicuda 11 
outra qualquer dC5peza; e esta minha cOllvícç.,o ["in Iwsce 
simplesmente ~"cúnúanca no Cióractl'r do I,ohre ministro da 
fazenda e do lninisteriu -actunl, a que presto o mel.! apeio, 
nasce tambem de que eu tenho por princiniQ 'IUj! as ,obra" 
quo podem ser applicad~s a 'Iuaesquer oulris ,iGSll€ZaS 5,10 ll. 
sobwô das 'iualltias votarias IiO or~nm<lntG (ajJoiados), e IlUO as 
sobl'lls de uma cemo Jj(iuidaçiio de dc~p"za5 'iue se faz em 
vlrturlo de crCllito complementar, (]cslim((lu pál' ,Iúcrctn cspo<, 
ei~lmcrrte para final P!l~amcnlo de uma '!egpcza detcnniaaila, 

<Nao podena havcr ml1ll5tru algum que 5 
quantias que possão sohrar fia liquidacJo de um 
terminado poss;to scr COIllI,rchOilllidas - na regra g 
ndrnitte flue as sobras das verba, ,ot,uJas no GI'r.ilJ!lrnto se 
Ilpplifjucm às outras em que se vedfiquc dcficit. • 

Alas diz a emenda; " Abat:!-se da somma pe:Jitla da pro-
11Qsta a iruportancia 110 sub"idio c mais ~e5pczas COIT~sl'0n
dentes ao tempo que llecorro do l°.de jultl~ até o fim da 
llctual sessJo ordiuaria< • Eu creio (lue a cme,,:1:\ é !,,,lo 
menos incompleta. Estou tnmbelll cotlycnci;\o de (Iue a dcs
l)oza que ó do um exercicio auterior, tcndo rJe ser escriptu
rada no exercicio actual, vem sohrecarregar este exerci cio 
eOU1 mais rlous mezcs do (íue os ~uatro com (Jue ellc póde 
COIlUU', e por con5cquellcia que precisava de fundos cspc
Iliaes; mas a emenda uM SJ.tisraz. 

Quaes são as depezas para 'lue o governo nl1~ tinha 'fundos 
neste servico? 

S1l0 as despezas de suÍlsiJ;o e ajuva de cu"to, para ljue 
não havin funUos. Se uma cmen,la, se tivc:,se de (azer no 
sentido de IiquiJar perfeitamente rc,!1 a real a despeza 'luS 
ternos do autol'Í5ar ou de a eoufil'mar hoje, por(juc eHa esti! 
feita, ero. preciso um outro tniJalho muito divcl'"O da'lucllc 
que apresentou o nobre senador, 

Em materia ne credito complementar não se póde, ([ualdo 
se votilo novus fundos untes de findo O exercir,io, aCcl'tar 
logo, .cnão em rarissimos casos, com a qu;,Htia exacta; isto 
só tem logat' (juando os serví~os ost,10 completos, 

Os creditos que se abrem durante um oxercicio financeiro 
nunca silo, nem podem ser, nactaHlente da l[ua.!1lia precisa 
para pagamento rlo serviço; f<lZ-~c uma espceie de orç"lllcn
to, e neste orcamento ue onhnarw se contempla uma quantia 
um pouco maior, para se evitar IjUe por causa de um pouco 
menos se tenha de abrir um segun,lo credito, e talvez um 
tcrccÍ!'ll para afinal de contas li:luir!al'·se exac.tament.e real 
a real o servico n;spcct1vo. Logo, n;i.o temos absoluta [Te 

cessid;l(le de áutori"ar exact.:meille o pagamento; al1Lori3a
mos Ulll pouco mai", c o governu nJo gastHi o excesso, 
porquo nito está autorisado par;l empregar as sobras em 
outras verbas, 

As~im, voto pelo projecto tal qual está, e lleln quantia de 
55.1.:00U;j), não obstante eU" deixar saldo; c voto, pOl'que o 
nobre senadol' me poderá apr~seiltar uma conta exacta real 
~ roa I da quantin que ti nece5sario votar para pagar-se 
todos esscs serviços, 3 porque não sc pódo allegar inconve
niente em que a quantia s~ja um pouco maior, nITo só pela 
asseveruç.lo do !lohre mimsll'o da fdzcnua, como pelo prin
cipio gorai de que n so],m d,'s~a ([uüntín não deve scr <lppE
cada a qualquer outra cousa, Entretanto a \'otucão do pro
jecto 10m esta coasfl'luencill: reconhecemos que" não convi
nha deixai' o corpo Iq,islalivo ôel\\ jlngamento dos seus su
hsidios, alimllJ!tos I!c~essariDs". 

O ::Jl. D. l\I.UI.GEL:- Apoiado. 
O Sll, Souu l1n"i"co : ,." de que não se J.Ióde prescin-

dir; c haveria peri~o em fazer pasoar o principiO de que se 
póde d~ilwr sem sUiJsirlios os selJadores c dCjlutndos, muitos 
ilos qnaes não llJorão 110 luo de Jalleil'O e que não c5t.10 como 
nóS em suas ca~as, fIe 50!'t"- que seriüo obrigados a abando
nar fi camara re:;I)~cli\'a para não viver a~lIi fazendo Dglun 

de rlrvedol'ils, dc pedintes. l'ol'l:\nto, neste ponto não lIa pO'-
rig() ncnhum, ' 

Ora, \'otamlo nós o projecto, o que votamos? Yolamos a 
con!ll'm;lç~O de pagamenlo, que cada um de nós reconhece 
quo, se não estava I,crfeitmncnte dc conformidade com as pra
ticas legaes, esta ya no principio das CXCejlçÔCS que a lei faz 
[lara 11 abertura de credito, c era exigido Ilolas circmnslllll
das, c não damos ncnhum accenso ou não confirmamos de 
Ilenhullla lllaÍlei1'<l o principio abusivo da abertura de crermos 
por parte do I)oyel'llo durante a .055110 legi ... latiya, porquo 
clIccthumcnle o nobre ministro do imporio não abriu creuilo 
para csse llllgamcnto, ll,lo co'nmctteu essa violação do lei. 

O SR. YI,CONOJl OE InBoI!AuY; - Pagou se; como se nflo 
ahriu credito? 

O Sn, SOV7.A Fr.A;'CO: - Eu Já tlis,e !Jouve desvio das 
rCl'f1lS, mas não fez-se abertura de crc(lilo ; o nobre ministro 
da fazenda manelou pagar, sem 'IU~ se ahri,,;e credito, o 411c 
sómellle se podia faze!' por meio de um dcere10, Eu Ilesto 
P[III~O entendo que o nohre millistro' da fazenda proceueu 
c 11110 devia proceder. como procet!erúii lodos em caso igual. 

O 8r.. D. M,\i\oEL: - 'fo,los, apoiado, 
O Sn. SOUZA FnANCO: - Vot" pelo projecto tal qual, e 

contf'll [. emenda, porque 11(10 satisfaz. 
6 !!lI' ,!Fel'I'eIr", P<"llua:-Devo uma breve ex plicacão ao 

nobre senador pelo Pará a respeito da minba cmendrl, que 
lhe parece incompleta, Ob"ervoa S, Ex. que, para volar-se 
exactlllllenlc a quantia de que o governo pfOci,;a s~ria llcces
sal'io um calculo de t,,,la ti despcza feita e por [uzer, remOJI
tando atô ao ex~rciei() rle 1862-11i63; mas parece-mE! quo 
baslarú confrontar a emenda com a proposta para conbe
cor-so '1ue a qUBSWO ê. mui .imples, e< nenhuma relaeão tem 
com aquelle exercicio, ncm mesmo com a de!'pezã da 1" 
sessão do corrente armo. 

A somma que se pedil na proposta é a seguinte: (Iellrlo.) 
(( SUb3idio li 58 senarlores a 900;;1 

mCIl,.,\CS cat!;\ um, por quatro mo-
7,e5 da '2' sessão da 12' legislatura, 
de 3 de maio a 8 dd setembro do 
18M, , . . . , , , . 208:800$ 

« J>ublicaciio dos !lebutes por igua! 
tempo a 1i:800;S mensaes. . . 23:200$ 

{( Impressôes de aetas e ilapeis avul-
sos , 2;000,jl 

« SubsiJio a 122 deputados a liOO,;3 
mallsaes cada um . , , , , 

" Puhlicac,io dos debates a 5:800$ . 
« ImprcéOcs de netas c papeis avul

SO!! 4:000$ 

234:000,,1 

~--- 820:000$ 

55toOO,~ 

Segundo a emenda, Uevcr-se-ha abater r/esta somma a im
]lort,mcia correspondente ao tempo flue decorre do 1° do 
presente me. de Julho até o diu (I de setembro proximo fu
turo, em (Iue termina a SC8:!ão ordinarin, porque a nova lei 
do orçamento já conceueu o credito necessario para essa 
despeza, 

O 8n, VISCONDE DE lTAIlOn'IlY dá 11m aparte. 
O SR, l'Ellm,mA 1';;l\M : - Niio é Exactalllellte n metade 

que 50 devo abater, porque na pr0]l0sta cantão-se os ouatro 
mezcs de 3 de mn:o a :3 ue setembro, e lia emenda propõe se ° abatimento desde o 1" de julho em que começou MIll o 
novo exercicio a execllI:ilo da respe~tiva lei de orçamcllto. 
NilO sei l'C, sendo (\3 [U'Ú:IS ,lo subsidio organisadas pOi' Ille
zes que tamhem se contão do dia 3, e compre!Jendenrlo a de 
junho tres dias do mez de julho, poderá o abatimento dalles 
causar algum emIJaraço ou transtoyno á escripturação do 
tbesoUl'o ; mas crero que não será dlillG11 I'cmerl!a lo ]lor al
gum meio, (Iue se concilie com a exa.cta obsermncia da lei 
do orçamento e das instl'ucçÕCS que reguliio a contabili.daae 
por excrckios, 
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toílC Q aba.timento conforme a cmoll'la., I'oslal'ú uma SOIll- O SR j Pnm;;TA BUl:NO ,- Na vel'lhl,1~, Os bons lil'!llcipio!i 
IH:, (IUO deve ser ainda superior á impo;'tancia da de,'pezrL dos são as matrizes das leis, "ilu mesmo leis da conllcicncill t} 

dous mezes que o goverllo já m,lIldua llagar, vbto que na moralidade publica; a(\,;Ii'Ínbem, obrigilQ o homem corno a 
propo.ta feita em maio, Cülllcmlllou-se u numero tolal dos ktra da lei, e rOl n0550 caso temos flue tlefenlter não só Ilrin-
deputado's e senadores, I} a'guns tlclles !l,10 concol'rêrão Ú cipíos, como lci~ ex1lt'cssas, , 
se,;s,io, nem têm direito ao subsidio; mas <l esta fi pratica Ora, 50 '!- emenda. du nubre seHadol' fosse redigida por, 
constantemento observada na deeret,lciio de semelhantes des- ventara assim; • Ficão approvmJus as rle"pczas, não só do 
JJctas, e nenhum inconveniente Im, liuquc só se pas"- o quo SUbSldoo, como das impressões ou aetos das camaras legis-
li realmente devido. !ativas feitos em maio e jUilho ultimos, para que faltava 

o li!il', Pimenta Bueno: N,10 é minha iotcncão di- credito., alia salvaria todos os principios, e não importdria 
l'iJ.:ir 11 mais pequena censllI'a a nenhum dos nobres miilistros mesmo desar no miniõterio; ncaria tudo na sna ordem o 
'Iue se aebão presentes; limitar-me ,Lwi unicament.e a d:l.r (l mal'oba rer;ular, 
razão do lIleu yoto, O Sr.. FEnnllmA Pr.N'A:- A emenda importa isso me~m(J'j 

Votarei pela emenda do nobre senador peJa provincia do dil ao governo o' credito preciso para as dcspezas feitas. 
Amazonas, embora eu desejasse que ella tivc~se oull'a redac- O Sn. 1"~lE''T.\, llUE'O:- Propriamente agom já não so 
({;lo, quo fosse concebida de modo (lue resolvesse todos os trata do dar cl'cdito, porque a Jes!l(lza já catá feita; sim d,c 
principias; mas, emfim, iioSO é qucstil.o de rcdaccão. Direi vpprovar ou IN;nlisal' o facto, ou de concerler um bill ác 
pois, porque assim voto. • indemnídado, enlbor"- não se use dessa expre5silo, . 

Se quizermos considerar a discussão, tão luminosa eomo Se a emenda fossa assim r(\!iigida, nunca se poderia dizer 
lem sido, em sua verdade, em scus resultados logicos, em que nlltorí,amos uma abertura de credito iIIcgal, como póde 
sua cohel'encia com os principias do nosso srstcma rC(lrcsen- inferir-se da rerlaccão da pl'opoôta, Emüm, o (IUO eu deseja
tativo, concluiremos não só <lua ha duplicata, mas que, em ria é que a pbrase' do nOSi1O aeto legislativo Il[O dcíxassé' 
"irtu,le ua lei. em face de suas palavras e do seu espÍl'ito, pretexto, como bom solem ,lrg-umentlluo, para (Jue o prec()-' 
que cstão perfeitalllente identificadas, o governo mio podia dente seja iuvocado em tempos futui'os, 
ahrir credIto para esta !Iespeza na presença ou durante a O nnbre senado\' pela Jlrodncia do l)al'ú quiz argumentn,i' 
sessão do poder legislativo, Esta é a verd,,;!c da lei COllsi- com razões que nJu me parecem procedentes, que os nobres 
derada em sua letra e em seu espírito; e, se n<1o, quem nu- mi!listros meS!;IO não atlmittíl'ÍlÕ, A lei de 1miO no art. 4,o§ 40 

virl!u' que Ioeia a lei de 9 de setembro do 1830, 'lue medite é bem c\;om" qU3ado diz: que, estando reunido o eorpo legi5-
sobre o seU espidto, e qu~ diga se por um só in:;tanto póúe lativo, O govel'llQ não póde ahrir çreoiito3 senão para casos 
Ilôr ~m duvida essa tllese. e:l:cepeionaes, como de epidemia, calamidade ou perigos pu-

Con5equentementc, quaes süo as conclusões que dahi re. blicos: como é, puis, que se qU€l' c~tabeleccr o pl'Íllcipio de 
sultão? Em rigor o poder legislativo nITo póde consHlcrar a que a tardança rie fundos para os Rl!~5illio9 se uev!\ conside
proposta como autol'lsac,to de <lespen, ou abcl'!uril ,le crc- rar como um caso semelbante? Euliío todos os casos que 
dito feita pelo goyemo, ·pois que deveria preceder o voto das appareccrcIll podenlo arbitrariamente ser considerados corno 
camaras que estilo funcciouando, Tambcm n,10 p6de consi- extraol'llinarius, e não havel'il üreditp que não possa ser 
derar como Ullla simples participa~ào da falta de meios, aborto pelo go\'erllo Im presenca uo corJ'Jo legislativo. 
qual a lei consente que durante as sessões se faça no corpo Senhores, quem quer .er fívre 1111 e ser escra~o da lei: 
legislatiyo para que elle autorise a de!'pez"-, e dCiltine fundos, esse respeito iÍ letra da lei, subordinando m~smo a eUa o 
visto que tal despcza já está feita, seu c~pjrito em matei'in de altrib,tições politicas, ([nand'o 

Assim é que lIão se trata de approvaciío de crcdilos legal- houver duvida, isso é que tem assegurado a liberdade do 
mente abertos pelo governo, nem tão pouco de simples pedi- povo inglcz. Nós sabemos a(~ onde chega O" i'igorismó áa 
do, ou participa!;ão feita para. obter fundos, , letra da lei na Inglaterra, 

De ([ue se !rata, então? NilO se trat~ se não da depen~enclU. Se, em vez de ligar-nus ~ o preceito legal" prcferirmo,s o 
do COf[lO Icgls.1allv~ para a a~provaçao ?u antes, leg~hsai1ãO . livre exame, como alguns querem ,em matorla de religião, 
do a~to qu~ mdevldamente ~<l fOI IJl'ahcauo: Será ISSO uc- : então poderemos dizer que o lJl'asil terá. u!ll srstema eo05tl-
nommado útil de lildelllO\uade ? Talvez quo Sllll. , , tueionol s1ii geaeris, c flue dle nunca [Jooera contar firme 

O SR. VISCONDE DE lruonAIl'Y: - E \\, com as suas !iberdadcs naeionaes. , 
Oemol'ei-lllc uesta ob,;ervllcão tanto'mais, porque nadiscuS'· 

são se pretendeu rlcmol\slrar (IUO, 50 por um motivo qualquop 
uão se assignal'cm fundos para o pagamento da dotaçlio do 
mOllal'cha, o minístc('io, mesmo ll\l presença <lo corpo legis~ 
lativo, poderia abrir cl'c,lito para essa despcza, Eu protestO' 
contra sClnelhante doutrina; nem ell:J. pôde ser agradavel aD 
augusto lIlonllr~ha do lIrasil, Item {I sua augusta familia ... 

o Sn, PIlIIDT,\ B'CENO; - Exactamentc, é, Pois bem, n;10 
terei duvida em dar o meu voto para essa approvação ou 
legalisacão, visto que o governo, embora erl'aSSO, não 11S0U 
desse expedicnte, que nãp deve repetir, seniío IlarJ. verificar 
o pagamento de des?ezas não só reconhecidas pela lei, lll:lS 
taes que sobre ellas não poderia ba\'cr duvida alguma de 
autorisacão das enmaras: não 6 razão justificativa, ma. é 
de grande altenuac,lo, 

Estou em que e$l1\ discu.são se teria c'.':tallo se IW camar" 
dos deputados não houvesse tanta afJluencil\ rio nogoeíus, de 
Illaneira que este estivesse decidido antes do tempo dos 
pagamentos. Assim, porém, Mo aconteceu, e então cumpl'ía 
esperar, embora houvesse inconvenientes, c não commellel' ;) 
illegaliuade, Uepito que minha intencão não é de censura, e 
só sim de defender os preceitos da lei', os principias capílaes 
do n0550 systema, a respeito dos fluues temos obrigaçlio e 
dever de honra política, de \lel'feita integridade \lara bem 
corresponder a nosso mandato de representantes da naeão. 

Bem disse o nobre senador pela provincia do Rio dc' Ja
neiro: « Que, se ri facto considerado em si só pOUCJJ importa 
na hypotheso dada, outro tanto não acontece quando cOllsi
del'ado como 11m principio, porque este sempre ílll[lortamuito, 
e não vigora só para os nobres ministros actuues, sim talU
bem para todos os que vierem e para todas as bl'potbescs, " 

O Sn. VISCONDE DK lTADor.ABY;- Tenho medo (los que 
vierem, 

O SR, VI,CO'O~ UE I 7ABOllAflY; E nem o nós. 
O Sil, Plltl,~TJ llur.~o: - . '" c nem a nós; s~ria um 

JlrinciplO até odioso, 1),Edc quo ti lei csta!Jcle~e tlo!a~iio para 
o monHrcha, ou os YenCllue!1tos parn o exerclto, ou para a 
marinha, ou para 05 empregados pll~!iC05, a r~h!~;jo legal 
em si está em igual entidade, dem l'rocerlcl'·se semelhante
mente em todos os c,!-sos ; o respeito para o ]ll'ecei to da lei 
é o mesmo, cn1hol'U baja grilo/Ia diúercnça (Iuauto as pessoas. 
E,te argumo>lto, pois, não tcm cabimento; cHe só sel'vc para 
demonstl'[';' o p!lrigo 'iue ~a desde que se que!' salm do pre
ceito da lei e dos principios sãos para o campo d~ arbítrio, 
ou das abel'l'acõcs injuslificaycis. 

Eu, portant,ô, Sr, presidente, ~~roveitalldo a, occasião para 
olIefecer a nllllua cOflslderação, respeito c amizade ao nobre 
mmistro do il.llpeno, e mais uma vez ao seu collega pela fa
zenda, declal'o que voto pela emenda. ullicamento para resal· 
Vai' principio. que s,10 enetos, e utels a nós todos, c para 
que li touo tempo não se possa mvncar este prccerl~ntc com 
detrimento dt :;cl'vi~o llo paiz, 
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o §I'. mlnlsü" .1!? ~mpl'i'il>' Não lomnrei tempo to do aresto que elle citou c com que quer ju,~tirlcar o (lue 
ao senado, leVan~l'I·me unicamentc pnra declarar que não agora se fez. O aresto ó dc 18tH).: o governo abriu um crc
aceito a emenda. Zl,leo'io que as bases em que ella assenta dito para pagamento do cor[lG legIslativO .... 
IlJo são verdadeira •. não ih! ~ephcnta de deqJcw c, quatlilü O Sn. ~ll,~!STnO 00 mPEfilO : -Já tinha P'lf'o. 
bUJa, n[o pode haycr re~01O Ué anuso. Se lia medo dos prece- '.....,' '. '. _ " ., .: 

, dente~, se {} pre~eden~e e que (lo:'" a abuso, essc llrecedelltc . O ~';: VI.~@)~DE ~.~ _"A~OP.AII~ . .;" des~e~a (IUO alias jo' 
já eXiste, não fJ! cn:auo flor nós.. t!ilha ;:;JO~ClL.,/l. D.l~e :l~, m/nha,?r"umentuçao o o.utra ... 

Entenuo que é al'provndo o !wb'amento fmlo sob a l'c:spon- . A ,8: {I!, .. 9 ~. S:tUlll'!lO [:e 18,,0 :e~~ ao go~elno ab~!f 
sabilidade do governo, passando ". proposta. COl:l0 se llc~a; ~~edtto, \hH.\nt~ 11. ,lcu.nhLO das cn.mat~". o ~relltto de ~S~o 
() que este mouo de app!'OVür nrro e novo. Ja ú tltSSIl e repIlo: ::~\U}Ol aD~It? :lnt?, d'\"d,tlU tlessa 101, () nao estava e,ll,lO 
em 1850 mandou o 15overno 1wgar <lU, doplltados e senadores I ' cu.;.Ja a ,looc,nhle,\ gela!. 
sob sua responsabilidade, o ícz mais uo quo i3tO, fez mais do O Sn, hWU3Tr.o DO BlPEnlO: -Na occasiiio da abertura 
que fizemos, abriu cretlito pam essa despc"a u0poi6 que se do credito não esta Vil, mas estava (juundo o pagameuto foi 
fechou o corpo leGislativo, isto ti, a 30 Ue tlezembl'o ua 1850, fcito. 
data posterior li lei de 9 de setcmLro de 1850. O !!UVerno O Sn. "ls~m;DE IlE lT.\.DOl'A!!Y:- Perdoe-mo V. Ex., a 
apresentou a proposta 110 primeiro mez da sessão, niio [oi pos abertura do credito JlOditl íllítiio Fel' muit() legal. o nrlo sê-lo 
slvel passar, bouve causas muito legitim<:, parI]. n demora; hoje; um foi ullCrto llepois tle ellcerradns as camams, c o 
v6iu ao sella(lo, a approvaeilo da proposta é hoje um m,~io outro uUl'illlte a l'tllluiiio acHas, 
indirecto de legalisar o pagamento [eHo, porque é um recú- O Sn. nm;rSTl<O DO r~IPEn!O: _ Niio hiwião [unuos volados 
nhecimento dc necessidade dellc. Quanto ao receio ée ahuso, 
já existe o precedente. O acto do governo resultou da nece,- para o [ingamentu dos subsídios em julho dUljllclle anno. 
sidade. O 8n. VISr,ONllE DE h,\IlOTI!.UT: - V. Ex. sabe que nesse 

O governo não jtodia fazer o contrario do que fez, el1e o tempo nãO estava o governo illlübieo de augmentar as verbas 
disse: I do orçamento para pagJr os serviços ahi dcsil!nados; essa 

« Posto que existão razões cem quo sé possa su~telllal' o prohibi~,àO é da lei rie \J de setembro tio 1&6'2, Em dezcmbro, 
pagamento; posto que se trate de dcspezas fixadas na cor. 116to é, ;linda deutro tios sei, mezes addiciollites do cxercicio 
stituicão e nas leis, reconheço todavia que devo pedir-vos a de 18í9-lgl'O, o governo havia abrir creditos pam pa!(a
approvacão da. propesta. }) Esta Vl'oposta [oi apresentada eIl! mento de serl'i~os ieílos durante o anno financeiro flue tinha 
tempo éOllvcniente; por circumstallcias que não cumpre terminado ~m íUllllO; e 1101' isso abriu esse credito mnito 
agora avaliar, é hoje presente ao senado; pOI' conseguinte, reguhtrmcnte. Como pódc, portanto, esse aresto servir hoje 
a passagem da proposta deve, pelo tempo que forilo apl'e- par" juslific,u' o que fez o govemo em contravenção da lei 
sentadas, importar a legalisação dessa despeza, que [oi paga ue 181.10 '? 
depois da apresentação da pl'u[losta, mas antes que llassásse Se o Ao~erno tivesse alJerto o credito depois da lei de Q 
no corpo legislativo. de setembro, sem. prévia autorisaçao 'do poder legislativo, 

A ~espeito de duplicata de despcza, iilltendo que nrro lJa estantlo este reullltlo ... 
duplicata; os nobres senadores colloc<:.ruo-s!I em um ter- O Sn. ItIlMSTnO !lO mlPCRro: _ Mas como V. Ex. considera 
rena diverso tlaquelle em que me eo!lo'1ueL Pela doutrina 
que sustento, os fundos votados nesta lei pagaráõ a sessão data do pagamento [cito 1 
quo Yem; pOI' conseguiute, não !la verba para dous mezes, O Sn. VISCOlíDE DE {unOM!!Y: Era pagamento de sor-
n1l0 se parte metade da dcspeza para dous mezes de cada "ieos feitos tlumnte esse ulIno com fundos pertencentes a 
exercício. Esta tem sido a ~rat:ca tolerada até hoje. oútras verbas que depois forão sUPl?ridas pelo credito que o 

E' possivel (lue isto seja máo, não contcllto; mas, 'quando :;overno abriu om dezembro. E' 18to provavelmentc o que 
se tenha de emendar, não se emende repentinumcuic. U no- ~contcceu: Ó como posso agora explicar o facto e me IJarece 
bre senador pelo [lio de JiUleíro recolJhee~u-o até certo que a explicação é obvia. 
ponto, cmlí1ll'l1. censurasse o facto... Quanto á questão dos exercicios o que eu tlissc ao nobre 

O Sn. VJSCONDE DE ITABORAJlY: - Se isso se fazia assim. ministro foi quc, se ainua hoje o thesuuro continú,l a escrip
O SI', lIIl::c:;-,no DO lMPEmo .-... ora, rcpentinilll16nte mo

dificar·se essa pratica não me purece llru:lcnte. 
Accrescentarei uma pequena l'c.posta a S. Ex. : é possivel 

que me engane nas razões que adJuzo pra eXllliclll' o pedido 
da proposta, mas eu apcnas quiz explicar o preceJeote de 
18ll0. Respeitando como devo as opiniões do nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, procurei dc,cobrir o seu deSlfacho. !llUIl

d.lUdo p"gar as folhas de julho; 0, procurando alguma ra~:io 
pal'a a regra então estabeleCIda, tratBl do comlJlnar o art. :)0 
{lo decreto dc 184.0 com o arl. 39 da COllstitni\"lie, (rUe lllall~a 
pagar o subsidio por &cssUO, e não ]iúl' mel, 

O nobre senador apresentou cem o ohjec~,rru a csto a1'p-u
mento o pagamento di! dotacilo do Sua ~lagestadG o lUlller<l
dor e dos vencimentos dos émpregatlos, lia (\0 pel'tllittir 'Iue 
sustente quo r.óde havei' engilno dc, l1,illila parte. mus quo a 
objcccüo não ê ',,·oceJclllo. A (]otaçã<; lÍ anllunl, os vcncI
mentós são mo;:s1es; mas o suhsidi') dus deputado, é por 
sessão, e tanto i; que n;10 se venco nadu na proroga~ão: por 
conseguinte não IlU auulo;;ia completa. 

Sr. presidente, fossem qUilos [ossell1 05 motivos, dcvi<lo 
haver álgU1l5; procurei úescohri-Ios, e, SI) nuo suo aquellcs 
que npresentéi, tleclaro que não conheço outros. Em totlo o 
caso elles existem; existo creada essa pratica no thesouro, 
tem sido aceita pelos diversos ministerios; repcllt'tliunentc 
muda-la ii~') me parece prudente. 

Por estas razõcs nUo acoito a ementla. 

turar as despczas feitas em um e:.:crcício por conta do exer
cicio anterior, o nobre ministro tinha tido razão para or"a
!lisa I' a .ua proposta nos termos em que a apresentou; ma, 
que cu duvidava, 11,10 do que S. Ex. havia asseveratlo. mas 
que fo.sem cxactas as informações que lhe tlerão. DeS!'jo um 
mais acurado exame a esse respeito, porque mo parece inex
IJlicavel que a escriJJturac[o do thesouro seja ainda feita 1'01' 
essa nâneira, quan o não só a lei, mas ainda o systema do 
cOllt[,hilidade quo lOlllO, estabelecido exigem o coott·!trio. 

Julgo t"mhem que fura mais regular que a emenda 110 
nollre senador pelo Amazonas fosse redigida nos termos in
d'cadús pelo nO)Jre scnador por S. Paulo. Votaria por clla 
com muitu maior prazer, porque me parece que assim nrlo 
c~nsurul'ial!lOS o governo, mas tambem tleixal'Íamos do appt'o
nu' um neto (IUC podia servil' do aresto. Os arestos estilo 
muito em mod;;; o mesmo nobre ministro do imperio, que 
descja, C<lillO estou certo, cumprir as leis, recorreu para jus
tiaear-se ao aresto de 18;;0, comrjuanto me pareça que e!le 
nrlo tem applicaçrro ao caso de quo se trata. 

O SU. MI~ISTl<O DO l;'ll'r:RIO:-E' uma autoi'idaJe para mim. 
O Su. VI$CONDE DE fT.lt.nOTl,UlY :-Obrigado a V. Ex.; lUiS 

não tem razio. 
A emenda do twLro senador tem o inconveniente ponde

rado: parecerá que não nos limitamos a approvar a deslleza 
lJue se fez, C que tambem achamos regular a maneira por 
titie o governo procedeu . 

.. !!lI'. "[seou<le ,te Uabol'nby:- Peúi a palavra 'Hepetiu-se (Iue o governe não abriu credito. Não concebo 
por ver p, insistencia do naDle ministro do impcrio a respei. esta insistcnclU. O thesouro realizou o pagamento, nenhum 



:"':;J I~I)J dÜ~I'~d ,1L:\i.'i) U il<l.~ ,i;li:1í,'.I'ei.dll.'l lu ~l'tu auti)ri;:a,~;iu! Ol'a i L!z:'lIdv ~t; u ahidimtllllu ílU~ pro'JUuhu. l'C::it.ll";'1 U 

110 ~:JVenh); e cst\l,autVI'J~,l.:;;'\) e tl~ja ~c (;),11~ma ;~lJürLura ile I ';LliUr\ifl. \1t1i.; iJ gO'r''':fih' IJúlÍ0 para t;" lHelllS /Je rmiiu e juulJu 
(:fed,to, O tlll~ Ü...; 81'5,. UHlly'!tr~$ íi1.~l'iln1 lu! aunr I) c~'\!dito I) ;'ft I).; . l .' ""', ., v . ' ,," . 

;sem <1:;. runu;dH~(~.dü . .; Oll. IUI) hlntl:i!.uhllk:ti 'tI.1ü servem de r:,~ ,~.::" \.".~I.I~!;L ,:~B ~I:;r~.on.hu. , - ~CI tn mclLlOr dlz~r -
ganllltm ao le:.nLJmu empreg-o do:; dw!wiro6 pU!liicol3. E.s:iil Ht:l~ .l:\)ltJv,td.l (t dC;'l'C.d .utu .. 
~·arf1ntja,. ~s nuhrc:5 mitrl::i.lros ,,;upp.l'imirt1o~a. o foi H1ai~ ulUa O Sn, ri<:;Wf.:fl:;\ PI~i"WA : - i"tio tJuvido, porque a dC$pczit 
lt'rt~~1l1{tJ"HlaJe ,que; na. mlri~a opndilo". pl'aticiln10. r;oj" ordem llo ~ovenlO iJepois de aprCSlJutiída lL 

f~àU_ ba:;~a, <!Jzê_r-.ae ijlie o goverllo pediu {) cl'eJilo, ~ por p.t«I!JU~t!l ~amj1ra uO.':I deputadli:3; nlas tlevu OhSel'viu' flue 
'[Ile mIO !lI (I derao om tempo eOflJjJdl':\te ohrou regulul'- elll 10nno, ltiuaeõ, ou equivalealc,;, tê;!l. sitio concehidas ou
incute ,ma,ndantlo lmg'Jr o 5UD;;ldlQ ao!') mt~iílhr03 da3 Cm!lU' tl'ilS lei:, de scuHüililntn llatUl'c~al como j por ex.emplo, as 
t'a~. Ja d15liiC que tne$ pagamentod 1111u 6ciu 1113l:; jU::itificn- íjt~e, v.oL~IlH)~' ne~li}. mcalnü tllltlO cO.Bc,ctlcmlo" cl'edilos a(.~ 
VCIS do (iUC quac:;quc1* OUtl'O::i (iac n()",~ temu:3; ni1n ~evcmoci UlOH:.ite./'10;; da ~nanuhu. o tla gucl'ra paia siltifilaeiio de tlCj-
IlucreJ' lei' semp.Hlhllle pl'ivilúr;iu, ')00 u;i~) e::;tama~ fim iHJio~ veza~ jú rcaii~:,~tla:j, ~ 
I'CS condiçli~s úo. quo as cla,;e:, trahaJ:t<;doI'il3 que vivem do Ü 8n vnO,D8 DE IT r:o' 'm' Ú" , t 
~cu trahalho dml'w, e eHtL'etantu 0$ Útwrat'io~ de várias u. '=>", ti. ~ <L~ t1. um apar c. 
reparli~.õe~ lêm .sorrl'ido v1íl'ia:; \>ezc~ ;1. dCj~H)l'a do ullgil.luellto () Sil" r:~IW1WL\ r~;i~,\: -- Pm*üce'lUO quü u iUustru St1-
de seu:1 :c:alario:-J

i 
llor uão havei' credíto para 6StiC ihn~, Bado]' {!"ttl c!l~~ujauu ; se bcn,l m{! recurdo, os fllilllslro:3 H(i~ 

Vêde scnhore::; ctó oudo nü': i'"lV'i":'1 a u'ont";""i rIU" D"'I'<t'l a de"pczas ext:'aor:liHar!;!~ urna rh\r~e (las ::)OIH1Has 
• _ • • oJ '-;" I. ti ... kl 1111.. 'I ? {" , pura as orJlnarHlz; sem ({ue ··1 ' "," '\ r ' 

1CI-~C aprósentauu uma pl"opo:jta a~ C;!rIWi''-lS pll.!'i). JU::l![lcar o a l;l:S l" ,i"" I j '., ti )l.I ... ":'J~flI CIOI Il~;:, 
aeto do ~overllo IH',.lica1íí.t JJpoi::; de:3ta jJl'CptlHta emhül'a 'l' )1' v' h' 0., [.r.,,!cn at~ .. o .. lreyolh 1~~)jrni}o~lJ.,"'l (Jue ro.ntú 
ellft. n~o tivC38H siuo ainda H!Jprova a peiü pDIIer IB'j~is!aLivü ~l~J~ ,~_ ~U ':,:"yew f~tr~C~l~ l~gl~I;~LJIVO, tLw I ritÇc:., ptJl'ClU, dlstu 
A constituícão dú. HO gOVel'llU a faculdade dI;} suspClil,lcl' a~ / h ~w ; I ~'U" a ('i::: t. ~ilO a m!l! J\l :.l,n.ICIJ,i il nua correspondo 
CUranlld:511Õ intel'vi.l.Uo tias sessõed' Ul'IS n:-lO 'i iÍúhze lu ao s(',u O,~j';vtO, de,bom g1'iuio u.cel~iLl'et alC)umíl outra flue 
eslando reunidas a;; camaru", sm;l ,;revit; {~t:nsclltjn;~~!llt; ~ja~~?l rlIH1S cu.nV!jfH~HlC, " . 
deilas, SLlPPo;lha· Si) qu e o guvefllo ne::;t~ caso n ')I'cseota-lh e:; .L'lly:~u.etll I~Hi 18 p~IÍ;Hdo a pala "I'a) e n(10 p{)dCllúo vül.fH'-SC 
uma p'fOpostii. !;;} stispensfío de g:m'unl:a3, H qU~l SCIH e~'tlr 1;L.lla~dll q~lOf'l.f.Ul:l fkou CHCt:l'nlda a d.i:;~~I!~~,;101 l'ütirllli' 
ella amua a~~ro,:rda, deliJ;~ra (j IM.mo govemo declara-Ia,; . v;"r, mltu.cru com as mcóma. furUlalldaúl'. com 'luU 
elfêclivamcHte ~H5pf)n,WS, Puder/i, eHc cm lal C:I;;Ú jH~IíI1Cill'- fUI .rc~~,~iJlilo, 
se, aIJ~glLu<10 ter (eitu a proposta, o ,8,' fi mediria inuispcIl- O "H, 1'l\E,IO~,TE deu para a ordem tlu dia da seguinte 
s~,'el e ur:,cutc? l'arcao que 0$ f\obre; seu"úores d8velll "c:',,;10: 
drzer' que SUl!; pOI"IUC ncsse ca50 h:IYCI'Í<\ motivos de ol'dem . Cunli'''Iaçi1o da;"" discussi'io. ria PI'?pOSla rio poder eXf!CH
I'ubli~a. muito laais impor!;U!tc úo quu para violarem-se a !Ivo, almodo um cl'edrto ao mrnwono do ímjlcrlo, cum ;O.i 

eunslllUlçfi.o o as leIS na ;ju8:slfto de. que se trah. CnlCll(~a:'i da c<~m;,tI'a .t103 8r::J. tieput.ados, comcçHouo-~H pt:la 
Nas violal;õc; UG leis da constituie,lo na facilidade com votr,,:an do arlrí;O UlilCO da mesma pt'o[losla o da CIl1C!illit tio 

flue deixamo; paô3ar seme!hanles fado', iJ'a, I)<,i" Unl grande SI', FeIT('i,'a Pennil. cuja diócuS5ão ücou encerrada' 
perigo. D~ um Cll~O aq;umcnta '$u ?ar:l outro, dr. Ull] facto" O rc~lo LIas maici'ias destg:uad.!,s. 1 

p.ara outro ruelo;. fi suh Lf!OZ<l UO cspll'ilü hUlHdllú leva-nos a Levi.lr~Lou-Sll il SC5~JIJ à,;j 3' haias m~nos :; mjllutos da tarde. 
tlriU' úos precedí:olcS ('.O!}~f'.qUC!lCLl;:; de llluitO mais im;jor-
tanda uu que !iUrCcell1 â !lriHl~ira visla. -

, o {!;i~*, iFCi"l·i!h"a P-cJillil,a:-*I-eço ~ermissao ao seniulo para 
dIze!' al~(!a al~umu;:; pi~~avl'as em l'c~vosta Ú::i observações llue 
3e lem Jeito "Juro 11 mlllha emenda. EJ!1:i Dl~ JULHO !lE 18GL 

O bOllJ'allo SI', millistl'O do imiJeria continua a SUSlealar !'nE~IDEIiG11\ 00 SI!. VISCOIiDE llF AlIAETli; 
que não IH! rlupiicdta de crôJito; [Mó cu 1\,10 poderoi COllvelO- :3U)!,1L\Hr0.- Expolliente,- O,.dc17l do rlil1..- Crcilito ao rui· 
cer"me disto elllqu;Uitu ôe mo nào u~motl;t[ar quo ti 'WUllna fli,lerio rio imporia, Votaç<io·,- Elei~,io de eleitores c,;· 
peúlua na proposta p:J.nI as dÚ:lllúZa,; dO:3 dou,; ultilllos meze,; I "o~iae8, Di,;cur'.so3 rI"s 81'", f<"I'reinl ['cnna e visconde de 
da actual scs.ilo nflO está já eom[Jrehonr!idu 110 crcr{jlo "bel·to' Sapucahy. Emcuda, Vota~iíu, 
panl as verba,. Canlara do; Senadores c C1\mara du:; (:ep<I-
tados-;-pela leI úO orçamellÍi! de II de setemfJ1'O úC IRli'~, (IUO Aô II horas úa !i1i1rdiil, acballllo-se Ilr~,scnle,;' os Sr,;. vis' 
contmua em VlgOI' no corrente exercício rle 18U1-18ürL . coud" de Ahaelé, MarriL, Teixl'irn de Souza, Ferreim "enua, 

Nilo enl!'o ~gOrit em minucioso .exame da quc;tão COnccl'- l\idlllic; '!08 Santos, Pimenta Bueno. visconde rio SU:l%unu, 
Ilcnte ao modo como o ttJesouro faz ou deve fazer a cserip- Araujo Rilmilo, banio do ~lul'itib:l, Cunha Vasc.llncellos. Di", 
turação" p~rI!ue,além d.e faltal'cm-me alguns esclarecimentos de Carvalho, 80uza Franco, vi.conde ,lo SarJucahy, Almuirl" 
'(ue sermo lI11hs;J!lnSilVeIS, l)ar~ce-me que isóo m'o fiCtu por e ,\.Ibu'IÚCf1!ue, Souza t\amos, marfluez 'de Olioda, 1U<lr!{UCI. 
maneH'a alguma inlluir no acto que temos d~ jll'1i~icar. de C lXla'"P,lula l'cs::oa, l'oml~êo, ~nr,seca, [',u'anhos, Sou"" 

Não era Ilccessada a declaracão ('ue fez o lioul'ado SI'. mi- Quell'0Z, 8H!UOlra e nwllo, [). Nanoe{, man~Utvt. de H'l.nh,lc!H, 
!listro úa fazenda para que cu lícas~e ccr'to de (IU8, havcndo !tll,irlgucs ~llva, O,lllLas, vl'.toildc de DOil~ Vi,ta, mal'IIU"Z ríc 
sobra no,!a vol'l)a., nilo será applicada !leio governo a (juaes-I AIH'irnLuS, Çandl:lo llo"gtlS, Dla3 yler~a, Visconde de IL,Ü10l';1 
quer outros SCl'VHi0:l ; mas parece-me que,dollois de se haver hy, Z,I~hal'la5, Candll!~ fia!'tl::ta.. Damo de I'rm~ama, V!,COIl
mostrado pela dIscussão que lia roahnente í1u~licala de crc- de 1.1.0 U!'Ugul~y e barao de S. Loul'en~o, o Sr. pl'Oolúontll 
dito, não procederá o sC!wdo t,10 Ilruuonciahnenle como cos abrIU a scssuo. 
tuma, se o autorísar com o ,;eu voto. (Apoiados). Foi líúa e aprovada a acta úa sossão antccCllcnlc. 

Quanto ao modo de <lp,Jl'oval' a úespeza que o govemo já I 
maud~u fazer! parece-me que com a adoplflo da emcud .. , Ü Sn. 1° S~Cl\ETARIO deu conta úO seguinto 
fi~a.ni.o satlsfertas as vIstas dos nobres senaúores pelas pru- E:'PED1Ei'iTE. 
vl1lC1as de S. Paulo e lllo de Janeiro; o, para mostra-lo !lIàb 
claramenle, repelirei o quo ·diz o artigo uDico úa p1'0-
posta. (Le'lIdo,) 

. « O Illinhi\ro o secretario de cstado UOi! negocios rio impc
fiO é autnr.lsudo a d,*penJer, além d,L 4Ul\!llia üxad,. no 
art. 2° da.!tn D. 1,1'17 de !J úe õetemoro de. 13W2, lIam despe
ZM das cmnaras do:! sÚllauures () dos denutados, no excrcí
CIO de 18G3-;-1864 a de [i1)4:000.$, que 'será di,tribuiil, da 
T?an,ell";tsegul!lte: § H. Camar<;L dos scnadores23í:()OO~,
~ 1tl, CUlllitl'êl dl)'i! t!ultlüad.os 320:0!)O, " 

ÜH\ uilil:io de H rio corrente, do mínister'io Ju inijlCrio', 
at:{w)p,tllh,IfHlu o aulograiJuo da re801u~ão da assomhléa gerar 
le~islativa quo ilpprova a~ p~nsõc" ,lIlnuues de 600:;:; cllIj(\eili
úas a [). Joaqllill:L Elisa de AlnwiJ .. Vascúneellüs e D. I.en
nor il'lill'iil Pereira de Vasconcellos, a D. 'fI.eodllra Amalia 
de Azevedo l'ecanha c D. Franci,ca Dcncdita do Azev~d" 
PcclLllha; e de imojí i\ D. Maria l/ranci.cu Leite Cambàó, 
!li\ 'q~al rcsolução 8ua Ma~estaôc o fllljlOl'iHlor con~mll".-
,,. aJ'ch!vur) commullrcalltla·se a outra camara. 

10 
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ORDEM DO DIA. da lei de 19 de agosto úe 1816, que manda eOm,f)af il apil
ra',ão logo d~IJojs de terminado o recebimonto tias êedulas 

CREDITO AO 1!I1l'US11lnlO DO IMPllIIIO. Quanto ao facto de baver-se comecarlo a 3" chamad" no 
Achando-se na sala. immediata o Sr. ministro do imperio, mesmo dia em que terminou a 2", Iimílc-me a ob,!Írvar que 

farão sorteaJos para a deputacão que tinba de o reeelier os uma e outra camara o tem sempre con"jrlemdo como motivo 
Srs. marquez de Abrantes, Dantas e barão de S. Lourenco. sumci~nte para annullar:se qu":lq'!er elei~ão, por prejudicar 

Procedeu-se á votaçfio sobre a proposta do poder executi- essencialmente o e;tCrCICIO do dlrPlto dos votantes liue a lei 
yo ab!,indo um credit~ supplem~ntar para o ministerio do quiz garantir peja disposiçãO do art. «'8. ' 
'rmpn'lO, na parte cUJa dlscussao ficou encert'ada com as Posto que tenba de dar, como já disse, um voto de inteira 
ememlas do Sr. Ferreira Penna e da camara dos deputados; adbeslio ao parecer: peço todavia Iicrnça uoa ílIustrados 
e Coi approvada a emen-da da dita camara que converte a membros da ~ommlss,10 para observ,ll' que não deve passar 
proposta em projecto de lei; r~i approvado o art. uni co da sem reparo mais severo, sem alguma dlllHonstract'ão rle ex
proposta, e bem assim a emenda de numeração, da mesma tranbesa por parte do senado, o fado de ter idó o 1° sup
camara, a esse artigo, ficando prejudicarla a emenda do 1,len~e .do de!:g.ado de .policia, por ordem do presidente da 

·Sr. Ferreira Penna. Em seguida foi introduzido no salão, na provmc!a, ass!,!lr á elelçáo de que se. trata, e tomado parte 
fórma do estIlo o Sr. ministro do imperio. e entrou em dis- I n,as dehberaçoes da ~c8a, sendo ate. autor. da proyostl eI?l 
cussão a emenda da camara dos deputados formando o art. 20 . Virtude d1l; qual resoheu. e1la, çom mamfesta l.nrracç.HO da lei, 
do projecto. Encerrada a diseussfio, retirou· se o Sr. ministro proceder a 3" cbamada Immed!a~amente dep~ls de finda a 2', 

'com as mesmas formalidades com que foi recebido. como consta desta declaraçiio fetta n~ proprla ~cta: (Lendo) 

O
S P . « Sendo 1 hora da tarde do mesmo dIa conclUlda a 2a cba-

R. pn~s\OENTE:- a~e~eu-me OUVir. q':!o se estran~ava mada, o merilissimo Sr. Francisco PereiJ'a Borges, 10 subs
que eu. conVIdasse o Sr. mln~stro_para a~slsllr â dlscus~ao .do tituto do delegado de policia, {lue a estas eleicões assistia por 

'art. 2. Iilevo d.ar uma exphcacao a~ ~enado .. Em prImeiro ordem do Exm. presidente da província. olfêreceu á mesa o 
. logar observarer que o art. 2' é SUjeIto á discussão. ~omo seguinte parecer: que sendo ainda muito' cedo para adiantar 
,qualauer. outro, '~' fa~ par!~ da pt'l>posla, q)le o Sr. mmlstro os trabalhos a mes<,l resolvesse a princil,iar a '3' chamada, o 
tem Irelto de discutir. Em segundo. I~gar parece-me q~e qual parecer o presl!lente da mesa pondo em discussão passou 
qualquer :membro desta casa tem o direito de .oll'erecer artl- por unanimidade de votos, em vista do que o juiz presidente 
ll.0s add.i~I~Otl, e, portanto, podendo .s~r o[erecI~o alg um a:- annuncioll que se ia Ilroceder na mesma hora á 3' éba
·tJgo addltlvo nesw caso, o Sr .. mInistro do ImperlO deVia mada ele. " 
'estar presente para.poder ser OUVido. ~' _.. . 

Pr<'cedendo"se á 'Votação, passou a proposta com as cmen- Nao rellldmdo na parochm~ não estando nella qualificado 
das da outra camara para.a S. discus~ão. vol~nte, como ~em se conhece pela v~taçillJ gue obteve para 

elCltor na da Cidade da Bagagem, nao podIa aquelle func 
'ELEIÇioD~ [LEI'rORES ESPEClAES. cionario, nem ainda como simples cidadão, intervir de mo(lo 

Entrllu depois em 1- discussão o Jlarecer da commissão de algum na cleiçl10 de quo se tmla; e se o fell coml'arecimento 
cOllstítuicão ácerea da ele' lIa de ele'to es cc' d teve por objecto manter a policia da assemblea parocbial 

, I~ I r esp laes e se- é tamL.em inne~~vel que Ilouve nisto Iluo-rante Olfell"a e I'n: nadar, a llue se procedeu a 28 de fevereiro ultimo, na paro- b o 

chia de Saot'Anna da ·Barra do rio das Velhas doi. provineia vasão das atu'i uições que os arts. 46 e n da lei de 19 de 
de !linas Geraes. agosto de 18í6 conferemexclu8ivamente ao juiz de paz presi-

o I!Jr. Ferreira Penna :-Entendo, Sr. presidente, 
como a ilIustrada commissão de constituicão que a eleicão de 
eleitores especiae~, de que trata este seü parecer, deve ser 
annullada pelas dua>! razões que ella expõe: ter sido feita em 
commum com a de eleitores de depulll.dos, sob a presidencia 
da mesma mesa, recebendo-se as cedulas ao mesmo tempo, 
e lavrando-se de tudo uma só acta; e haver-se dado comeco 
{I a· cbamada dos ·votantes no mesmo dia em que terminôu 
a 2". 

Quanto ao \<> fado cumpre observar que a irregularidade 
não foi autorisada, nem motivada pela ordem do presidente 
da provinda, segundo a qual dever-se-bia proceder á eleicão 
de eleitores espeeiaes em seguida fi dos deputados, islÓ é, 
logo que esta se ultimasse. 

O que se praticou. contra o verdadeiro sentido dessa ordem, 
que se acba transcripto na aeta, não p6de merecer a appro
vação do senado: t·, porque competindo a cada uma das ca
maras legislativas o reconhecimento da legitimidade dos res
pectivos eleitores, e podendo dar-se quallluer irregularidade 
11a Cormação da mesa, ou em algum dos outros actos do pro
ceôso eleitoral, cumpre que' as eleieões sejã() il!teiramente 
distinctas, como pondera a iIIustre commissão, para que possa 
cada uma das eamaras exercer livremente o seu direito, sem 
dar-se o inconveniente de ser approvado por uma aquillo 
mesmo que a outra reprovar; 2', porque tendo sido tomado 
depois da inst.allaç;10 da mesa a deliberacão de exigir de cada 
votante a immediata entrega de duas cedulas para ambas as 
eleições, houve nrdadeira sorpresa para todos aquelles que 
presumião que a dos eleitore~ especiaes só teria Iogar depois 
de concluida a outra, segundo a ordem do presidente da pro
vincia, não lhes restando, portanto, o tempo necessario, nem 
Mesmo a liberdade que deverião ter, para formarem as suas 
eedulas, embora se diga em um contra-protesto, transcripto 
na a~ta, que para isto se lhes concedeu o prazo de duas ho
ras; ?o, finalmente, pOI'que a respeito da eleição de eleitore. 
especJaes de senador não se observou a di~posiçãO do art. ra 

dente, coadjuvado pelos membros da mesa. 
Permitta o senado que aproveitando a opportunidade eu 

faca mais algumas reflexões sobre este e Outros factos de igual 
uaiuresa, que temos presenciado 

Quando o governo expediu as instrucções do 4. de maio 
de 1M2. regulando o modo de fazer as eleições, o partido 
que então se acbava em opposiçãO lev~ntou os maiores cla
mores, não só contestando a compelencm do poder executivo 
para aquelle acto, mas tambem denunciando como um atten 
tadl> contra a liberdade do voto, como um meio de assegurar 
em todo caso a victor ia dl>s parti distas do governo o artigo 
em que se determinava que as listas dos cidadãos activos fos
sem organisa1las em cada IJarocbia por uma junta composta 
do juiz de pa", do parl>cho e do subdelegado de polícia como 
fiscal. 

Em 1814 subiu ao poder o partido liberal, e as eleic~s 
desse alia0 berão se (lar aqucllas mesmas instl'Ucções sem 
modificae.l0 alguma, cabendo-Ibe grande vantagem na com
posicão da no,a camara. 

Em 18«'6 rromulgou-se a lei de 19 de agosto, por meio da 
qual pl'ocurou-se dar todas as garantias possiveis á liberdade 
do voto. O processo da qualificaciio foi commettido â juntas 
compostas de juizes de paz, eleitores e seus supplentes, e a 
decisão dos recursos a conselhos compostos de dous funeeio
narios tambem electivos, e dos juizos municipaes, que, com
quanto nãó' sejão electivos, podem todavia considerar-se inde
pendentes da. inlluencia política do governo durante o qua
triennio do seu exerci cio. 

Em summa, levou-se a preeaucão a ponto de determinar 
que o presidente da junta de quali6cacão e da assembléa paro
chiai seja sempre o juiz de paz maís votado do distrlcto da 
matriz, esteja ou não em exercicio, esteja embora suspenso 
por aeto do governo, ou por pro11unei. em crime de respon
sabilidade. 

Por alguns a11nos foi essa loi executada sem que o governo 
pretendesse intervir por agentes seus no processo das eleicões, 
Isto é, nos trabalhos das assembléas parocbiacs, postô que 
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!ll1ll'ta CeSôlissem ilS queixas do pal'lillo da opposiçãO con~ra 
a inllllcncia exe~cirl,\, mais 011 menos abcrlament~, .com ~alOr 
ou menor violencia, por cortos agcnt~s da admlOlstraçao, e 
especialmente .pelas autortdadcs Ilohctaes, e commandl!.!Ites 
da "uarda nacIonal. . 

!festes ultímos tempos, porém, tem-se entendido que o 
governo e os presidentes de provincia podem .designar q~aes
quer empregados de sua confiança pam asslôtu'em as eleições 
com o fim de .... 

O SIl. ~IENDES DOS S.\NWS (com ironia) : - De garantir a 
liberdade 'do voto. 

O SR. FERREJn,\ PEl'iNA : - Sim. de Il'arantir a líberdade 
do voto, segundu se diz nas pecas omciaes. postergando-se 
assim a disposicão da lei que tônfore exclusivamente ao juiz 
de paz presidente, e mais membros da mesa, como já ohser
vei as attribuicões e faculdades necesôarias pôra manter a 
ordem nOs trabãlhos da assembléa parochial, de sorle que 
tique s;u'untida a libel'dade dos votanles. 

Essa pratica, que comecou, se nào me eng,lllo, em 1860, 
teva mUlto maior desenvoivimento por occasião das eleições 
gemes de 1863, justamente quando se annunciava a era da 
regeneração do sjlstema representa,tivo. _ . 

Então recahiu a escolha, ou ,Ieslgnacao em maglslrackls de 
dífferentes cal~gorias, que aliás se diiia que devião ser in
teiramente cóll'anhos á luta dos partidos, em autoridades po
liciaes, em funccionarios de diversas classes. inclusivo otll
eiaesmilitares, postoquo subsistissem as ordens do governo em 
que so declara que os juizes d1l paz que forem subdelegados 
devem deixar o exercício treste cargo emquanto presidirem 
aos aetos eleitoraes, para que não tenha .nelles inHuencia. a 
autoridade ~olicial. Contra tão iIIegal e abusiva pratita pro
ijunciei a mmha opinião quando se c1j,,'C'IItia a resposta á falia 
do tbrono da l' Sl!Ssão do corrente anno, observando que se 
o governo tinha tido em vista manter impa.rcialme~te a liber
dado do voto, os factos provavão qlle a mfluencla dos seus 
commissarios só Linha sidc Cavoravel ao partido governista. 

O nobre senador pelo PArá COr.t~6tou e"ta minha asserção, 
ditendo que o contrario tinba acontecido em di ersas pro
vincias, e especialmente na do Piauhy, mas em poucos dias 
uma declaracão pubticada pela imprensa, e asslj1nada polo 
cx-presidenté ~aquella provlIlcia, pessoa sem duvida a mais 
eompetent .. para fazêela, veio mostrar-nos que era o Dobre 
senador quem estava mal informado. 

Compreltendo, Sr. presidente, que quando bouver motivo 
para receiar-se que a tranquillídade publica seja alterada 
em qualquer logar ondo se hOllver de fazer uma eleiçi<:o, o 
governo eo s presidentes de provmCÍa devão reeommendor 
á competente autoridade policial que ahi se apresente, ou 
rermaneça para dar na conformidade das leis as providencias 
neces~arias. 

Tambem 'reconheeo que nada haveria a estranhar-se no 
procedimento do governo e presidentes de provincia, se se 
limitassem a fazer de sua .parte o que fosse possivel para flue 
as pl!Ssoas mais distincl.1S e respeitav~is de cada íl'Irocbla, 
e mais credoras de sua particular conllanca, concorressem ás 
assembléas eleitoraes, para observarem de perto os factos, 
e darem sobre elles informacões desapaixonadas e fide-
dignas. • 

A nomeação, porém, de agentes ou commissarios com ca 
raeter otllcíal, a sua intervencão naquillo que é da exclusiva 
competencia da mesa. não me- parece admissivel por maneira i 
alguma; e d'entre·os factos de semelbante natureza que têm 
occorrido no imperio não me recordo de que haja chegado ao 
conhecimento do senado algum outro revestido de circums
taneias tão nota"Veis e aggravantes como este 'de que agora· 
tratamos. 

O emprego de semelhantes meios para vencer c1eícões po-· 
'derá convir momentaneamente a um ou outro partido: mas os 
precedcllte5gue assim se estabelecem serão sempre funestos;' 
e eu lisongelO-me de crer que nas Gamaras legislativas nem, 
um membro haverá que levante a sua voz para. justifica· los. : 

Foi lida, apoiada e pOHa em discussão a seguinte 

EMENDA ADDI'IHÁ ÁO PARECER 

" Chame-se a atlcnção do governo. para que baja de dar 
as convenientes providencias, sobre o faclo de ter ido o 1° 
supplente do d~legado de pol!cl';l do t~l'Cl!O .da .ll.agagem, por 
ordem do presHlente da provlOcla, assIstir a eleição de uma 
freguilZÍu onde não l'csidi;t, lIelll estava qualificado votante, 
com manífêsta otIensa das aUribuicõcs que os arts. 46 e 47 
da. lei de t9 de agosto de 18i6 conferem exclusivamonte ao. 
juiz de paz presidente e mais membros da mesa da assembtéa 
parocbial, e sobre o modo como aquelle Cunccionario exerceu 
a. sua missão, ingerindo-se nas deliberacões da mesa até o 
I'onto de apreselltar uma propo5ta cuja allprovacão importou 
a nullidade da mesma eleicllo. • 
«Pa~o do senado, 14 de julho de t8Gi.-Ferreira Pell

na. J) 

o 81'. visconde .Ie Sapuenhy: - A commissão aceita 
a emllnda. Nilo ftlZ esla declaracão no parecer, llorque sup· 
poz que o governo tornaria este tacto em consideraçãO, inde
pendente de I'ecommentlação do senado; mas pal'ece que mIo 
faz mal nenhum que se faca esta declaraçãO, porque o facto 
é o mais escandaloso que· tcnho observado: é um delegado 
de IJolicia mettendo-se na eleicão, e melteu-se mesmo nellll. 
para dizer á mesa que convinha fazer isto, aquillú e llqui!· 
l'outro. 

Procedendo-se ã votacão, passou o parecer, com a emenda. 
para a 2' discussão. • 

O SR. PRESIDENTE declarou es~tada a materia da ordem 
do dia, e deu para a sessão segumte. 

« 3' discussão da proposta da camara dos Srs. deputados, 
que a[l~rova li pensão annual de 600i/l, concedida ao padre 
José Miguel Martins Chaves 

" l' discussffo do parecer da commissão d~ constituição. 
. ácerca nas actas da ~a eleicão de eleitores espccia~s feita em 
Ui de maio do anno correnie, na freguezia da cidade da Cam
panba, em ~linas Geraes. 

Levantou·sc a sessão ás 11 horas e 55 minutos da manhã.. 

ACTA DE 16 DE JULlIO DE 1804:. 
PRESIDIlNClA DO SR. VISCONDE DE ADAllT!!. 

A's 11 horas da manbã fez-se a chamada, e acharilo-se 
presentes os Srs. viscondo de Abaeté, Mafra, Teixeira de 
Souza, l\lendesdos S.ntos, Carneiro de Campos, barão de 
S. Lourenco, barão de l\luritiba, Pimenta Bueno, Souza 
Queiroz, A)meida e Alhuquerqlre, Cunha Vascoocellos, Fer
reira Penna, D, Manoel, viscoude de Suassuna, Araujo Ri
beiro, Paranhos, Souza Ramos, Sb,ueira II Mello, Dantas, 
visconde da Boa-Vish, Rodrigues Silva, Nabuco, barão de 
Pirapama, Candido Borges, marquez de Caxias, Paula Pes
soa. Pompêo e Silveira. da Motta. 

Faltúrão eom causa participada os Srs.barão de Cotegipe 
barão de Maroim, barão da Quaraim, Eusebio, Paula Al
meida, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes Torres, Dias de 
Carvalbo, Souza e Mello, marque~ de Itanhaem, Ottoni, ·vis
conde d~ Itaborahy, visconde de Jequitinhonha, visconde de 
Sapueahy e Zacharias,l, e sem participacão os Srs. Ferraz., 
harão de Antonina, ::iouza Franco, Candido nal)ti~ta, Fon
seca, lobim, marquez de Abrantes, marqueI'. de Olinda, e 
"Visconde do Uruguay. 

Não havendo numero sutllciente de Srs. senadores, o Sr. 
presidente declarou que não podia haver sessão, e que a 
ordem do dia seguinte era a mesma já designada. Em se
guida convidou os Srs. senadores presentes para occuparem ·se 
.em trabalhos de commissões. 

"O' sessão 

EM 18 DE JULHO DE 18M. 
PIIESIDENCI! !lO SR. VISCONDE DE ABAETE'. 

SUMMAIHo.-Expedicute.- Ordem do dia.- Pensão ao I,adre 
J 1\1 .. Martins Cbaves. Approvaçlio.- Eleição de eleltoros 
rspcClaes. A pprovação do parecer. 
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ks 11 bora.s ,la manhã, acbando-<c flrcs~ntc;; os 81'S. ViS-\1I1otta, Almeida c Al-;JU(IUcl'qn r , Clírllcil'o de Campos, lJ. 
ó:onde dc Abaeté, Marra, Teixeira oe Souza, CHrnciro de Manoel, Zncharias, lUilrqucz de Abranlc8, Dias tle Carvalbo, 
/:ampos,lIlenoes dos 8alllo~, Ferreira Penna, Cunha Vas- vi,conde ,Ic SUils:mna, llal'flo de J\iuritiba, Souza Queiroz, 
lóiJllcellos, Dins nu Cftrva!ho, barilo de Muriliha, Almeida e Cllnha Vai'cnncellos, Candido Baptista, Souza Franco. mar
Albuquerque, bal'uo de S. Lourenço, marqucz rle ltanhaem, quez de Caxias, marquez de Oli'l!la, visconde de Jequiti
viscónrle rl;, SajlUcabv. 80uza l1al11os; 'l{o,lri!<Ulis !Silva, vis- nhonha, [)i~s Vieira. Souza Ramos, Siqueira (l ~l!;Ilo, 
conde de Sunssuna,' Aranjo Ilibeiro. Si'lucira Il ~Ifllo, Pa- J)anla~) vi "conde do Uruguay c Fonseca, o S\·. presidente 
ra.nhos. D. Manoel, l'ompl;o, Paúla l'e"oa, Souza Queiroz, abriu a 6c"iio. 
visconde de Ilaborahy. Illllrqucz lie Caxias, CalHlí,lo Bor!<es, Coml'nrccp.r~o logo depois os Srs. Canfii,lo Borges, Paula 
l1larquez de Olinrl'l. Dantas, Jouirn; Fonsoca e bariio do I'i- Pessoa, Pomp~u. visconde da Boa Vista, Hodrigues Silva e 
nl[lamu, o Sr ~ presidente i1briu fi se~sTio. barão rte })jrrqlama. . 

COlllllarecúl'âo d~pois os Sr •. visconde da Doa-Vista, Souza Fallilrilo rom causa pa~'licipada os Srs. bariio de Cotegipe 
rrnllclI, Candido Baptisla e Silveira da ~Iotta. bal'uo' de Mal'oi1l1. banio de Qual'a!lim, EU1.chio. Puula AI-

Faltáriio com causa participada os 81'S. barão de Cotugipo, moida, Sinimbú, Fel'nandes 'f o I'l'cs , Souza e ~lello, llIarrll12Z 
)lariio di; 111 al'óim, barãu de Quarahím, EUlie!lio, Paula. e AI- <1e ltanhacm ~ Ottoni ;0 Fcrn partecillação os 81'S. jierrnz, 
meida, Sinllmbú, Dias Vieín!, Ferna.ndes Torres, Souza e bariio (le Antonin:t, l'aranbos o Nnbueo. 
Jll~llo, Ottoni, vi <conde de.lequir.inllonha e ZaehaJ'las; e som Foi lida e ~Jlprovnda a acta da sessãO antecedcnte: 
pnrticipação os Sl's. Ferraz .. hal'iio de Antonina, Pimenta O SR. 10 SECHETAPlO deu conta do se~uinle: 
Hueno,'marquez de AJJrantes, vl,clllHle do lJl'u"uay e N"bueo, . b . 

l'or~o lidas e approvadas as actJS de 15 e 16 do corrente EXPEIllE~TE. 

mel. . - l:m omcio de 1fl (io corrente, do minislerio da marinha, 
O 8ft. 1" 6EcnllTAfilO deu conta do srguillte acompanhall<lo o aulo~rapho da resolução rla asscmlJléll gr· 

EXPEDIENTE: ral legislativa, que autorisa o goVPl'Ilo a mandar pagar os 
vencimentos que se devem au ex-soldado rlo cxtincto COI'I'0 

Um officio, ,le 10 do corrente, do 1" secretario da cmnnrn de artilharia d~ manilha João Antonio de Cnrvalho. na qual 
,los rlcpu\ados, conlllmnicando haver SU.t1 :'ilagestarle o Impe- resolução Sun Mnt;cstade o lml'cl'ador consente.- A arebi-
radar sancciollado ii resoluçãO da a~sem"léa ~eral que manda va, .. clHllmllnic<llHlo-se á ontra camara. . 
terem vigor por QtHlt .. O nnnos os exames d~ pl'Ppafiftorios Oulf'o, dá mesma data, do 1" secretario na camara do!> 
feitos na. f1lculrl,ufcs' de direito e. de medicina 110 imperio, e deJlul~dos, acomllanhaado n proposlil do p(\der executivo (Iue 
IllJranle o in~pcctor !,el'al da instrucciio Ill'ilDill'ia c seeull- fi~:a as de~pexas e "reli il receita ;:;(;1'al do imperio para o 
,faria da côrle.- A nrchivar.' . e~ercieio de 18Gi-1(!(;i;, com o reliüol'io do I'pspectivo mi-

Requerimen!o de Antonio José de Souza Netto, pcrlinrl0 o ; nistel'io, e as emendas fcilas c approvadus IJel" dita camam 
10rl11' de porl~lro do paçél do senado, quando seja dispen.sado á referida propoHa. . 
1\ adual.-A mesa. 

ORDEM DO DiA. 
PENSÃO AO PADRE ,. ~r. IIIAllTI"1S Cl1.\VES. 

Entrou em 3- discussão c foi. sem debate, approvodo para 
,u~ir Ú f;ancção imperíal a proposiyão da camara dos depu
lados que approva a pensão!le 600,;3 concedida ~o padre Jusé 
l\liguel Martins Chaves. 

ELlllÇXO DI: llLIlITonr:s Ilspr;CIAES. 

Seguiu· se em i" discussão e passou para 2-, lambem fcm 
debale. o parecer da commiss,io de constiluio,ão iÍccl'ca da 
2' eleição de eleitores espccia~s de senado!' (eita em 15 de 
maio do anno corren\c, na freguezia da cidade d'l Caml'anba, 
r'l) Minas-Geraos. 

O SR. rBES!D&NTE rlcclarou esgotaria a materia da ordcm 
do rlia e deu para a da . seguinte ses&1\ó : 

. « 2" discussão' do pareceI' da commissITo rie consliluktio 
li cerca da eleição de eleitores ccjlcci;10s de senadol' a que' se 
JH'ocedeu a 28 de fevereiro ultimo na porochia rle Snnt'Anna 
,ia Barra do Wo das Yelhas ria I'rOviffda de !linas Gemes, 
rom a emellda do i5r. Ferreira l'eunH. . 

« 3' discussão (:a p"oposta rio poder executivo alJrinllo um 
rredilo supplementar ao mínisterio do ímpcrio com as emon
(1 .. " da emnara dos 81'S. deputados. 

Levantou-se a SCSBào ús 11 horas e meia da manlui. 

.flS- I'lC(jsil.c 

E.fII 10 Im JULHO DE 1GGL 
l'r.JmOEl'iCIA DO En. VISCONDE DE ADAETÉ. 

.sul\B!.,r.IO.·..:...E~pcdicntc.-IlcctiGca!;jiO do Sr. Souza rrnllro. 
. -Ordem do dia.-ll\f!iç~o rie eleitores esperiaes. Vota~ 

~.ã0,-,Ç.'cdilo ao ministcl'j~ ,lo impcrio. Hiseursos dos 
SI·S. 8.lvelra da ~!otltl, Jlllill,tro fia fazenda, visconde de 
llilllOnlby, Souza Franco r. Ferreira l'enlla. Emendas. 
As 11 1l0l'DS mellos :; minutos da malllJrr, nchmHio-se 

J"'e5cotc; os Srs. vlsconlhl de AlJacté lI!arra, Teixcil'a 
de S0UZ;j, Fel')'rlra PCillUl \ !flcnd~s do; Santos) ViSCOllt!t\ 
,!? 11,,1,01',,111', Pimenta !lur"" har"n rle R. I.our""oo 
í'i~j'fllldl' flfl 'R?rH(';~by. Jn!íil'i'. ntllf'iro. f;jJrrir~t ~d,; 

Auglll\loS e Digni;;simos Sellbores nepresenlanles da NaçITo_ 
-Dando eumprimenlo ao [H·cc.cito rlo art. 13 da lei de III ,11' 
outubro (lc lS:3:í. venho aprosentar-vos a proposta da lei dr 
úl'çalltel!io para o exercício cie lSlii. a 1i)(ití. 

C A p.rT U L O L 

DESPEZA CEnÁL. 

Art. 1. o A c.e<pew geral do imperio para o exercício de 
J8G{-1~G:í li f!xada lHt 'luilnlia de . . 57,84G:tlii,j),!i6 

a qual s~l'á ôi'lriGuirla pelos sele diversos rninislerios oa 
fôrma espcci(lcada. nos artigos seguintes: . 

Al't. 2. 0 O mini,tl'o e secretario rle estado (los ne.:ocíos do 
impcrio é autoi'i,arlo para despender com os ob.ieclos' designa
dos nos scguinl.e~ P,II',:g!'aphus a quantia de q,'l81:~9íiíi:JO 

A.Ftlhcr: 
1 Oolacãú de Sua Mugeslilde o Imllerador 
2 Dita do Sua liIa!,<lSlaôe a ImlJOI'atriz . 
3 AlimellllJs da prínccza imperial a Sra. 

D.lslvel _ ....... . 
Ditos da prineeza fi 51'1\. D. l.copoldina 

5 Dotação da princeza fi Sra. D. ,Ianua~ 
na, e aluguel de casa· . . . . . 

(i Dlla de Sua I\!ageslade a Imperatriz. 
vi uva , dmlueza de Dr~ganc". . • 

7 Alimenlos do principe o Sr. Il. Luiz 
8 Ditos do princlpe o Sr. D. Fe1irpe. . 
9 Ordenados dos meslres da famtlia im-

perial. . . . . 
10. Secretario de eEiado 
11 Bahinete imperial _ 
1l! ConEcllJo de o,stado . . 
13 l'resideocias de provincias 
li Camam dos ~cn,f\lorcs . 
1 ij /)Í!a dos deputados 
!ll f';Uólas rle ru:::n ,!e ';j 111111 " volta !lcs 

rlrl'lltilr!n, 

ROü:OOO$OOO 
9G:OOOi>UOO 

12:000$000 
0:000$000 

10'2: 000$000 

lJO:OOO$OO.O 
0:000$000 
O:OOO~OOO 

1'2<400$000 
110:780~OOO 

1:900,)\000 
'Í8,000,jlOo.o 

2t 1 :030.;')00,0 
'215:550$000 
:;!i6 :230~OO.O 
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li Facul.llIJes de dlfeito. 
13 Ditas de medicilla. . 
1!) Academia das bellas-artes 
(~I) Muoeu nacional. 
'íll B ygiene puhlica ..... 
'2s Eml1regauos de visita de 5audc n03 

portos. 
\!3 L~~ar, tos . . . . 
'2i Instituto vaccioico. . . . . . . 
\l5 l3i"llo, catbcdmes, pal'ocllos c rclacão 

Illtlropolltana . . . . . .".-
121l SClllínarios episcopaeo. . . . .. 
':li Estabelecimentos de educandas no Pará 
'28 Archivo Jlublico . ., ,. o 

li!J Commissão ,científica de exploração 
no intel'ior de algumas proviudas uo 
imperio .....,.. 

30 Soccorros puhlicos e melhoramento do 
estado sanit"rio. . . .'. . . 

31 Obras especiaes do minislerio do im-
perio. , . . . 

32 Instituto commercíal. . . 
:j3 Dito dos meninos cegos . . 
H4 Dito dos sUl',los-mudos . . 
:Hi Dibliothec,l publica . . . . 
)lfJ In:;tilutú h;slorico e geo[(l'ilvhíco 
:17 Imperial academia de medicina. 
:18 Evcllluaes . . . , 
3a Instrucção primaria e secundaria no 

município da cUrte. 
<Í(} IIospi tal dos lazaros . 

lG3:57~$OOO 
211:1,0$000 
37;71fi;5000 
8:flOO~OOO 
14:160~OOO 

'23:200$000 
51.í:000;i1000 
H:í80!1000 

10,8:1: 93(j)980 
191 :600~O(l0 
~:OOO~()OO 

1l:120;ilOOO 

'1.0:0.0.0$000 

133:300!,l000 

100:000;l\000 
18:000;ilOOO 
359i!l:,')000 
16 :OOO.i>.OOO 
lU60$500 
0:000.'1000 
2:000$000 

20: OOO;JlOOO 

357:4fl'2$':!riO 
2:0CO;/lOOO 

Art. 3. fi O minisll'o e secl'utario de cstauo do. negocios da 
justiça é ,\ulol'i"ailo para despender com os oltjectos

C 

dcsif(na
dlls nos Eoguintes ~al'agraph!)s a quanlÍa de 3,209:õ9ti;;}831i 

A sahfr: 
1 Sec!'otul'ia de estado. . . 
'2 Tribunal supremo de justiça. 
:, Relacões. . . . . . . 
4 Tribú!laes do commel'cio . 
;; Justícns de 1" instancia. . . . . 
,) Ajndiis de custo a juizes de direito c 

mU!licip,aes , . .. .. 
7 Dcspeza se~rela e repressão do lrrdlco 
II Pessoal e material da policia . 
9 Guarda nacional , . . . . 

10 Conducção sustento, curativo, clc,. 
de pretios. . , . . . . 

'l1 Eveni.uaes .. . 
l'l Corpo policial da córle 
1il Casa de coneccão. , 
14 Obras " 

11)9 : ()4.()$iOO() 
107:3110.;:\000 
290:1l!I:l;'ía:m 
ii:2ilO~OOO 

96 1: UO;;:lOOO 

S2,O(l(l$OOO 
n4:(i()0:;lOOO 
41f:i;i02;OO() 
16i:621,ií500 

118:320$l}()O 
1O:01l0,'l.OOO 

üHi:3!íl;'i,jiJ() 
16252ii,0500 
28:740;1)000 

Arl. {. o O ministro e secretarie (le estado dos ne",o
cios estrangeiros ê auto risada para despender com os oh
jeclos designados nos seguintes paragrapho'!., a 9ua~,!!a 
de. . , . o • • 167:430;j},;;)3 

A saber: 
1 Secretaria de estado, moeda do paiz. 
2 l,egacões e consulados, ao camJlÍo de 27. 
a Empl:egados em dislJQoibilidade, moeda 

do paiz. . . . . . . . . . 
·i Ajudas de custo, ao cambio de 27, 
U Extraordínarias no exterior, idem. 
6 Dik1s 00 inlel'Íor, moeda do paiz. 

Wl:OOOrl)OOO 
46H30;l)51)4 

7:999$9n9 
60:000$000 
60:000;j}000 
25: OOO.i'lOOO 

Art. 1)0 O mi.nistro e secretario de estados dos negocias da 
mannha é autonsado para despender com 03 nhjcctos designa~ 
dos !lOS seguintes paragraphos a quantia de 7,71} tO:! 1,j}92.0 

A saher : 
1 Secretaria rle c,lnc!o. 10 1: 790.,)000 

'2 Conselho na vaI. . 
li Quartel general da marinha, 
4 Conselbo supremo militar. . 
I} Contadoria. . . . . . 
6' IlItendencias e accessorios e conselho 
. qe compras. .. . 
7 Auditoria e executoria. . . . . 
8 Corpo da al'ma!Ia e classes allnexas. 
9 Ba(alMo naval. . . . . . . . 

10 Corpo de imperiaes marinbeiÍ,'os. 
11 Companhia de invalidos. . . 
'12 Arsena?s. . , 
la Capitanias de pO!'to~. 
1<1 Forca naval. . . . 
15 Navíosdesarmados. 
16 Bospitacs.. . 
17 Pharóes. . . " 
18 Escola de mariaha . . 
19 Bibliotheca de marinba. 
20 Reformados. 
'21 nlatel'ial. 
22 Obras. . • . . . . . . . , 
23 Despezas extraurdinarias e cvcntuacs. 

4'2:900$000 
13':903~998 
12:68i~000 
6,O:500~000 

15'2: 686rli2iíO 
3:420$000 

513 :230$400 
29:308;13100 

196:578,J000 
13:096,j)0'i'2 

1,560:785$432 
231:093.~574 

1: ~87: 629$000 
31:675$000 

189: 139í1)364 
86:660,J437 

112:i35;1l79'2 
6:206;1l625 

96:369;1l876 
2, HlO:0009000 
6'0:000~000 
200:000$000 

Art. 6. 0 O mInistro e seoretario de estado dos itegocios da 
guerra é autorisado para despender com os objeclos designa
dos nos seguintespal'agraphos aljuanlia de 13,'206:'274,J3i9 

A saber: 
1 Secretaria de estado. , 
~ Conselho supremo militar 
:J Pagudorin das tropas,. .. 
4 .. \I'clüvo milí tar e offieina lil.hographica 

.:l. lustn1cçt1o militar. . . . . , . 
(; Ar:lcnues de guerra, etc. . 
7 Corpo de saudo e hospitacs. 
?, Quadro do exercito .. 
9 COUlmissões militares 

10 Classes inactivas. • . . . . . 
11 Gl'at!ficaçilcs diversas e ajudas decusto 
1:2. Fahl'lcas. , . . . . . . . . 
la Colonias c Ilrcsidios militares. 
14 Obras milital'es . .. . . 
lã Diversas despezus e evcntuaes. 

212: 35i;l)OOO 
i1: i9$000 
12:7iO$000 
30:000~000 

302:890,)1500 
2,239:':!15>li>3M 
7~8:811 ,-Il600 

7,364:G82Jl5õO 
16i:590JlOOO 
596:568~445 
163:200~000 
200;971,,;\500 
293:85iffiOOO 
360: 000$000 
<1.81 :617~400 

Art. 7.' O ministro e secretario de eslado dos negocios da 
fazenda é autorisado (Jara (Juspander com os objculos desig
nados nos seguintes paragraphos a quan-
tia de. 19,131:198$512 

A saber: 
1 Juros, amol'tisaciío e mais despezas da 

divida externa fundada, pertencente 
ao estado, ao cambio par de 27, , 

2 Ditos da divida iutel'lla fundada . . 
(I Ditos da divida inscripta, antes da 

emissão das respeclivus apolices, etc. 
4 Caixa da amorlisaç.lo, filial da Babia, 

etc. . . . . • 
5 Pellsionistas e aposentados, . . . 
6 Empregados de reparticões extinctas. 
7 Thesouro na.cional !) thesoural'ías de 

fazenda . . , . o 

8 Juízo dos feitos da fazenda 
O Estacões de arrecadacão. 

10 Casa" da moeda . : . . . . . 
11 AdministraçãO da estamparia e impros o 

sac. do ÚJesouro nacional. . . . 
12 Tvpograpllia nacional , , 
13 Administrai:ào de propríos nacionaes 

c de lerrênos diaman tinos. . , . 
14 Ajudas de custo c gratificJcões por 

ser~íços temporarios e cxtraordi-
nanos. .. .., 

1!) Curadoria de africanos livres . 

3,078:097;,!l777 
4,'215:732$000 

{:OOO$OOO 

50:3'20$000 
1,172:502;))000 

18:139~OOO 

1,'235:1i3;jl000 
71:969$000 

3,187: 160$000 
133:166$000 

43:~27$000 
1ã0:000~000 

51:068$000 
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16 Fiscal das loterias. . . . . . 
nnledic,10 de terrenos tle m;\rinhas. . 
18 l'reIII1o~ ~escon\os d'c bilhetes da al-

2:400$000 6 Dito dQS ditos livres . 
'~:OOO,j!OOO 7 .Armazenagem.. . 

: 8. Premios de assiglludos . . . . • 
lroO:OOO~OOO 9 Ancoragem .., .. . . . . 

10 Direitos de 15. °[0 das embarcações es-
fandcga., etc. .. .•.. 

19 Juro. dn empl'cstimo do. cofre doa 
'orph}1os . • . . 

~O -Obras . . . " .•.• 
~OO:OOO~OOO trangeiras que passão a nacíonaes . 

1)100: OOO,~OOO 11. I)üos de 5 compra e venda de 
'21 E'(cntuRes, , .• .... 'O:ooO~OOO embarca....... 
22 EXlITcicios findos.. . . . . . . 
~3 Adiantamento da garantíade '2 01° pro-

iltJO:OOO,liOOO 1~ Ditos de 1 do pão brasil . 
13 Ditos de 5 °I. eleva.dop a. 7. . 

vinc!aes á. estrada de r~rl'o de D.Pe-
'dro U. . • '. . . . • . . 

'21. Dito idem á estrad<l, -de ferro·de Per.-
lIambuco. . " .'. . • • • 

25 Dito idem à da Bahia. . . . .' • 
26 Dito em Londres por c(}nLa dll Com

Iranhia União e lnrlustria. . . . 
27 Pagamento ao Banco Ih~ Brasil, pelo 

resgate do papel-moeda , . • . 
'28 ,Reposí~(!es e reslituiçõcs . . , • 
'29 l>agamento do emprestimp do cofre 

dos nrplJãos. . . • • . 
:lO Dito de bens de defuntos e ausente!. 
:1·tDíto de depositos de qualql!-e~ origem. 

"253,333,$333 

213:333jí333 
3~O:000>l)OOO 

325:378$069. 

.2,000:000,);000 
11 

!li. 
/1; 
I/. 

·Art. 8. 0 O mini5tro !} ~llcretari!l de éstado dos negocios 
,da ;agricultura, comnwrcio e. obras publicas ti autorisado 
pua despender col!l os o11jectj)g designa.do~ nos seltuintes pa
ragrap,bo8 a quantia dn.. . . . . . 8,998:8211867 

A :saber: 
1 :Secretaria de estado . . . . • 
2 Sociedade Auxilíadoradn 'Indusuia. 

Nacional . . . . . . . . 
8 Alelboramento da agricultura • . " 
" Oescobrimentos~ exploracão de minas 
f) Evenlunes . . . . : . . . • 
6 Jardim Botanico da Lagóade Rodrigue& 

de Freitas . • • . • . . . 
7 >Dito do Passeio l'ublico. . . . . 
8 Corpo de bombeiros . . . . . . 
9 IIluminacilo ~ublic3 . • . . . . 

10 ,Garantia" de Juros As '\lstradas de ferro 
. ·ede rodagem. . . . . . • 

11 Ob\all publicas geraes e auxilio á.s prcr-
vmclaes. . . • • . . 

1i Obras publicas do município . 
13 Limpezn e irrigaçilo da CIdade. 
ti Telegraphos . . . . • . 
'15 Terras publicas e colonisacão. . • 
1 G Catecbese e civilisação de 'indios. . 
t 7 Subvenção fi.!! ;colD!,aohias de na:vega-

cãj) a vapor. 
18 .C9rreio/!,eral. 

-CAII1TULon. 
IIECE'IT.I. GER:t.L. 

Renda ·ordincria. 

1-70:000;15000 

6;0001/.000 
iO:OOOilOOO 
f{I:(lOO$OOO 
1~000J)OOO 

28,OOOiíOOO 
10:000~OOO 
60:963$000 

038:i00$000 

2,256:aO$617 

98O:70(l$000 
823:89~i50 
105:200,ll000 
111:196"800 

616:700$01\0 
80:000&.000 

2,531 :000$000 
660:1 íl3ílOOO 

Art. 9.0 A receita. ,geral do .imparto 'éoiCadaina quantia 
de. •. . . • • • • • • . • ,lf.1,000:000JOOO 

.;!rl. 10. Esta receita. seriÍ clfectu.a:da 'com o 'Productoda 
;renda Igeral arrecadada dentro do exercicio da .prllllente lei, 
sob os títulos abaixo ~esigPlIiIo! = 

1}Direitos de consumo, ficandotse/ito.dfillesll sáL'estran-
·selro.. • . . • . • . . . . . 'l~.G50:000;:5000 

2 Ditos de baldellcloe ree~taélro. . 17:005,.000 
'8 rDitos idem para' a'costa d'Arrici. . 2241il000 
;\ Expediente dos generos 'estrangeiros 

navegados pur cabotagem, livres'dos 
'direitos de consumo . 336:7i3#1000 

li Dito dos ditos tio paiz . . . .. 91'637»'.1000 

U Ditos de 2 °(0' • • • . • 
15 Ditos de 1 °10 elo ourn em barra. 
16 Ditos de 1 r2 0(. dos diamantes. 
1'1 Expediente das capatl\zias.. . . . 
18 Juros das accões das estradas de ferro. 
19 Renda do correio geral. . . 
20 Dita da ca~a da moeda. . . 
2·' Oita da Sl1nhoriílgem da prata . 
2i Dita da Iitbogl'aplJia militar. . 
23 Dita da Typo~raphia Nacional . 
2i Dita do Diano Official. . . 
21) Djta da casa de correccão. . . 
26 Dita do instituto dos ménínos cegos 
27 Dita da fabrica da polvora. . • 
28 Dita da de feno de Ypanema 
29 Dita dos arsenaes.. . . . 
30 Dita dos proprios nacionaes. 
31 Dita de terrenos di.lmantinos. . 
32, Fóros de terrenos e de marinbas, ex'-

cepto as do município da côrte, e pro~ 
duclo.da venda das posses ou domínios. 
uL1lisdaquelles terrenos demarinbas. 
cujo a[oramento for pretendido por 
mllis de um, individuo a quem a lei. 
nãO mande ,dar preferencia, ou' não 
send.o esta requenda em tempo. os, 
quaes serão Ilostos em. hasta publica 
para serem cedidos a quem mais der 

33 Laudemios, mIo comprebendidos os pro 
. veoÍllntes. das vendas de terrenos de. 
marinhas da côrle. . . • • . 

34 Siza dos bens. de raiz. • . • . . 
3~ Decima urbana dc uma legua além da 

demarca cão . . . • . • . . 
36 Dita addiciónaldas corporações de mão 

mprta. • . • . • . . . _ 
31 Direitos nOVOs e velhos e de cbancel-

laria. . . . . . . . . • 
38 Ditos das patentes dos o!llciaes da, 

guarda nacional . • . . . . 
39 Dizima de chancellaria . . . . . 
40 Joias das. ordens honorificas. . . . 
U Matriculas das faculdades de direito e 

de medicina. . . . . . • . 
42 Multas por infracc1i.o de regulamentos. 
'4.,3 SeUo. do papel fl.i~ e pT.op~rciocal. . 
'41PremlOs de deposItos publJcos . . . 
45 Emolumentos . . . . . . . . 
4./i Imposte dos despachantes, 'corretores 

e -agente!> de leilões . . . . . 
i7 Ditosobrelojas, casas de descontos, etc. 
48 'Dito sobre casas de moveis, roupa, etc., 

.fabricados em 'Pai:!; estrangerro. . 
49 Dito de 12 % das loterias.. . . 
110 .Dito de 12 0/. dos premios das mesmas 
IH Ditos.sobre datas mineraes. . . . 
52 Taxa dos escravos. . • . . . . 
53 Venda das terras publicas . . . . 
54Cobraoca~ divida activa . . . . 

·Peculiares.ãon;unici;iQ. 
55' Renda do imperial coll~io ds Pedro 11. 
li6 'Concessão de pennas d agua . . . 
57 Dizimos. . . . . . . . . . 
58 l1ecima urbana. 
59 Emolumentos do policia, 

7I:94.i$00U 
209:tl5(j~O()il 

40:250;.'\0110 
190:970,jlOOO 

88:ílí2$OOO 

4!l:545;,9000 
9:721$000 

7,ãOO: 00. 
~2:i: 

7 i 00 
2:1: 1i5jO 00 

124;.1.33;$000. 
5ílU98:/lílOO, 
351:8n~OOO 

10:21i6;j!.ltOij 
38:116$000. 

5:000;liOOO 
t07:085,llOOO, 

7:000&000 
t 7']:951jíOOO. 

1:200$000 
6:832;i00o. 

57!lH'lOOo. 
73:102,,0(10 
51:66íiíO(J(), 
42:517$000, 

10:6115-$000. 

7:985$000, 
2,226:587~OOQ 

17 :296j;00iJ 

107:010$000 

22U09$000 

i~H09$000 
120:712$000, 

6:500$000 

105:94.6$000, 
118:497$000 

2,398:951$000 
22:363jíOOO 

192:084/1;000 

59:848&000 
953:918.$000 

28:404$000 
723:600$000 
36::1:080$000 

4í!;liOOO 
2i6:251ll'l000 
·118:676;11000 
277: 135ll)ílOO 

70:874,1)000 
nãlO;lIooo 

3:907;1iOOO 
1,114:<i.07>1)OOO 

36:iOi{íOOO 
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(jij Impos!o sobre casas de 010[1,,5 , 
61 Di Lo do consumo de aguardente 
62 Dito do gado de consumo . 
1;3 ~Ieia siza dos escravos. . 
"1;4 Sello de heranças e legados. 
65 Armazenagem de agl1ardento 

Ex! rOQrdinario. 
66 Contríbuiç;10 para o monte-pio. . 
1i7 Indemnisações, incluindo'o producto 

das lote nas que o governo deve 
mandar extrabir nos termos do art. 1° 
da lei n. 696 de 20 de agosto de 
1863, e do 2· da de n. 979 de 15 de 
setembro de 1858 " . 

68 Juros de capitaes nacionaes. . . . 
G9 Producto de loterias para fazer face ás 

despez1ls da casa de éorrecção e do 
melhoramento sanitario do imllerio. 

70 Dito de 1 oro das loteria, na fórma do 
decreto n. 2.936 de 16 de janeiro 
de 1862. . . . . . . . . . 

71 Venda de generos e proprios nacionaes. 
72 Receita eventual . . : . . 

Depositas. 

t Emprestimo do 'Cofre dos orphiios 
2 Bens de defuntos e ausentes. . 
:3 Ditos do evento. . . . . 
4 Premios de loterias_ . . . 
I) Sitia rio de africanos livres • 
~ Depositos de di versas origens. 

(:366,;5000 
1iO:O'2I~OOO 
1 í:í:071 ,j!OOO 
209,013~OOO 
212:,169~000 
33:68i~OOO 

863$000 

25 1 :()'OO~OOO 
40,000&000 

55:500$000 

60:000$000' 
31<:OHS~OOO 
129:186~000 
----

Iil,OOO:OOO$OOO 

1,:HH07..,3000 
237:772~OOO 

2:961.l1000 
68:735jOOO 
1:608$000 

1. i66:371&OOO 

:J,340,85i~000 

Estações de arrecadação. Po~ccntagcns" se a renda effccti
vamenté arrecadada for superior à orcada, e tornar-se por 
isso insufficienle o credito votado pará. esta parte do venci
mento dos empregados. 

. Premios de letras, etc. Se a somma votada na lei não has
tal' para pagamento dos diversos serviços. que correm por 
esta. verba. 

Juros do emprestimo do cofre dos. orphãos. Se O c.edito 
votado na lei for inferior á importancia dos juros re
clamados.. 

Rio de Janeiro, 8 de maio deI863.:-Ma.rqu8z de Abrant($. 

EMEMDAS nrrAS, E APPROVADAS PEU C4l1ARA DOS DEPUTADOS 
Á PROPOSTA DO 1'0lHlR EXECUTIVO \lU!! FIXA A D BSPEZl E ORCA .... 
RE~EITA GEIW. DO Il>ll'ER10 PAR.!. o EXERCICIO DE 1864.~t~IH). 

A assembléa geral decreta: 

CAPITULO 1. 
l)ESPEZA GERAL .• 

Art. 1.· (A dpspeza geral do imperio, etc.) 
Em vez de 57,8t6:4.07;i766, diga-se 5i,372:057$8U. 
Ar!. 2.· (O ministro e secretario de estado dos negoeios 

do imperio, etc.) 
Em vez de 4.,78H9l,i'1!l0, diga-se 4,6'15:86Ii1!158. 
No § 9·, em vez de l'i:í.OO~, diga-s0 1t:iOO~. 
No § lO, em vez de 170:780$, diga-s'l 161:980" , 

inclusive 1 O:OOO~ para continuar-so a reimpressão da legisla
cão de 1808 a 1837, e 1:200:;S para a codificacão das decisões 
àcerca de eleicões. • 

No § 11, em vez do 1 :900JJ, diga-te 2:071:$i28, inclusive 
171~ií!8, parte da gratificação paga pelo .ministerio do impe~ 
rio ao encarregado dos trallalhos de escnpta do conselho de 
estado pleno. 

No § ti, em vez de íl'11í:550~, diga-se 27'1:550~. 
No § 15, em vez do 356:230", diga·se 358:230$. 

Art. 11. O ~overno fica autol'lsaoo para emittir bilhetes No § 17, em vez de 163:572$, diga-se 16Hliíl$ .. 
do thesouro ate a somlna de 8 OOO:OOOJ) comoanticipacão de, No § 23, em vez de 53:000$, diga-se 7:000$ par .. a con-
receita no exercicio desta lei. . servacão dos existentes. 

CAPITULO lIl. No'§ 26, em vez de 191:600$, diga-se 150:000$, sendo: 
com os professores existentes, nos termos do decreto n.. 3.073 

DISPOSIÇÕES GER!ES. de 22 do abrfl de 1863, 81 :000;j; i para mais dous, que se 
Art. 1'2. Ficão em vigor tonas as dit'posi\1(1es da lei do poSSão crear, 18:000,j\; auxilio ao do Amazonas 6:000;l! ; 

OrCaWll1lto antecedento, que uão versarem particularmente obras, reparos e aUlilios, ~ue forem necessaríos. 45,OOOjl, 
!obre a fixa~ão da receita e despeza, e não tiverem sido ex No ~ 28, em vez de t4.:LO;l1, diga-se U:720., inclusive 
pressamente revogadas. 2:iOO;i> para aluguel de casa. 

Art. 13 .. Ficão revogadM as leis o disposições em con- No !l29, em vez de '20:000$, diga·se 16:000;5 para con-
trario _ c\ui r dentro de um prazo marcado pelo governo os trabalhos 

encetados, e para a impressãO dos mesmos trabalhos. 
Rubricas do orçamento do ministerio da fazenda para os No § 3i, em vez de 18:000;jl, diga-se 15:000~. 

quaes I) respectivo ministro poderá abrir creditos sUllple- No § 36, em vez de 1):000,$, diga-se 'í:000~, inclusivo 
meneares nos termos do art. 12 da lei de 9 de selembrl) de 2:000. para a acquisif:àIJ, na Europa, de documentos e no-
1SG2 n. 1, 1i7. ticias 'l,ue intoressem á historia e geographia do Brasil. 
Jaros, amortizaçãl> e mais despezas da dilida externa fun- No ~ 38, em vez de 20:()00$, 9,OOO~. 

dada, pertencente ao estado, no caso de que se contraião Accrescente-se : 
novos emprestimos no estrangeiro, cuja. despeza annual não § 41, Liceu das Artes e Omeios da Sociedade Propagadora 
tenha sido decretada ainda em lei de orcamento. das Bellas-Artes, 3:000$. 

DitTerença entre o cam~io por que as leis de orçamento Art. 3 .• (O ministro e secretario de' estado dOj negoci05 
calcularem as despezas feitas no estrangeiro, e aquelle por da justiça, etc.) . 
que efi'octivamente se fizerem remessas de fundos, se for infe- Em vez de 3:209:5911$835, dlga.se 3,01)1:663$835. 
rior ao primeiro. ' No. § 10 accrescente-se: inclu5lVE~3:000& para papel, pen-

Juros da divida interna fundada, na mesma hypothese dos "nas, livros e outros objectos de expediente e actos do mmis
juros, amortizado e mais despeza~ da divida externa tro; e 1 :200~ para despezas miudas. 
fundada. • E em vez de 159:040;3, diga-se 125:530$. 

Encommenda de papel-moeda fabricado em paiz estrangeiro No § 2° accrescente-se: inclusive 100$ ao continuo para 
se porventura não houver credito votado em lei para esta des- . asseio da casa. 
p.eza, e for urgente faze-Ia; devendo, llorém, o governo auto- E em vez de 107:300;/1, dijta-se 105:300~. . 
ma-Ia. previamente e de quantia definida, abrindo credito N() § 3°, em "VeZ de 2tlO:693;/!335, diga-se 2.88:i93$33ã. 
por meio do decreto. No § i o , em vez de 47:200,Ji, diga-se 43:070& . 

. J.uizo dO$ feíto3 da fazenda. Porcentagens pela cobrança de No § 5" accresceute-se: Inclusive 5:000$ para pagamento 
dlV1da, se o credito votado em lei for inferior á dcspeza feita do ordenado aos juizes de direito avulsos. 
com a arrecadação, \ E em vez de 9IH:1401, diga-se 950:UO.s. 
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No § r;".upprini~Q-se aS.I,alill'fils: r fl!uuicipaes, No § '21, que passa a H'r Ill, an;rc,;c\';ule,';: "JuJa; J" 
E em vez úe 32:0(}{);j), (hga-se 20:000,p. cu,to e :;mtilicaçõe5 pOI' "t',rvi~u,; e~tmonlinarios, c, em v('z 
No § 7" sUllprimão-se as palavras- e repressão do tmnco tle tO:OO!l;l, diga-BC !i(}:OIH),j). 

-l) accl'esí~ellte-se:-da policia. , No § '22, (lue passa a ser '~O, em vez de :lOO:Uílll,;); dit.a :;'! 
E em vez de 174:000$, di!(a-se HO:OOOJ}. 500:ll00,p. 
!'io § 8. accrescrríte-se, inclusive 4:000$ pai'a o expediente O § 2:1 passa a ser 21. 

ria secretaria da policia da côrte e. relJartições annexas; O ~ \li pa>;sa a sm' '22. 
ti,OOOj! para ordenados dos carcenl1rOS que se CI'CMem e O R 25 pU'Sií a ser 2:1. 
despezas que posgão occol'fer; 6:000$ para fardamento de O ~ \1.6 passa a ser '.li, 
perleotres e outros misteres dos mesmos; e 1:000i) piu'a illll- Supprima-se o § 2i. 
m inacão e outras despezas da Ci1Sll do jury. O § 28 passa a ser 'la, 

1<; em vez de 435:702,j), di(J"u-5e 403:010;11. O § 29 passa a ser ílti. 
No § 10 accrescente--se: lIlc\usive 12:000,IJ para sustento O § 30 pas,a li sei' íli. 

dos presos nas dilTerentes casas rio detencão na CÓl'te, e con- O B 3' passa a se,' '2íL 
duc(~ào de umas para outras provincias.· . Art 8.° (Ó ÍlllllIslro o sccrl'\lll'io de eMa,io 1111:\ 1íl1"nelDê 

"~ill vez de 118:320$. diga-se 99:9211$, da agricultura, cvmmercio e ohms publicas. ele.) o 
No § 11, em vez de 10:000$, diga-se 2:000$. '. ,Em \'ez de R,llSS::{'.iI$f:G7. diga se H,Hlii:11lij}S97, 
Art 4.° (O minislro e secretario de estado dos negócios No § ao, em vez de iO:Il()(J;3, rlit;a-scIOO:OOO,s.l. 

estrangeiros, etc.) No ~ 5·, etn vez rle Hj:(i~lO,;), rli"a-sc !:l:O(\(},i3. 
Em ver, de 767:4311;~mí3, diga-se 70':l.:oi!i.;íl998. No § 6°, em vez de ':I.a:Oílu,ií ,di;c:a-se 1'2:0UI\,'). 
.• 0 § 10, om vez de H5:000;il, diga-se 116: 100.'1'). No R 9°, em vrz de 5,;?':40i',P, díga-Fc !)ti2:7g.í,~3flO. 
N § 2 rl "00" r l I No § 11, em vez fie 9~U:700,,5. diga-se I. O(h,:(iOHi). 
, o ••• accrel'ceule-se: sen, o ;) ,'" para eX[l.ç' lOij e ,,1 .N,'o li 12 accrC$ccIlte-sc: sendo 100:OOU "IJara a cUlIslnie-

Ic;:-ns';;o de ROmi\ e Itaha, e 500$ pal'a expeUlento do con- u '" 
sulado geral da \'ru8sia. çiio de um crlificio ":ira o correio . 

. Em vez d" 469:riaO,.!i554, di~a-sê 412:"11;;). E em Vêl. de 82il:8!l8;1!iO diga-se nn:6:!3j)80il. 
N" ~ :j-', em vez tl~ i:U99,-i)999, .diga-se 18:799;;59!ÍS. No § 1:1, em vez de 101i:11.!103, diga-se tíD:;i(){lj. 
No â :i", em vez de 60:000,l): (liga-se 70:000",.. No § ti, em vez de 1) I: l!){i,j)800. diga.5e 11 (;:5;;8;)31211. 
Arl. 5.0 (O ministro e secreto.rio de estado dos negocies No ~ 15, em vez de 61U:''Wlip, digR-se rii1: 1O:';!L 

da marinha, etc.) ,No § ti iiccresccnte·sc: sentlo 25:0(tO,p para Illlxilinl' il 

. cllllJl'{'za 'Iua tomar a si a nav~l!ação ,lo rio .Jo'lliítinuolilm : 
Em vez de 7,752:091.;)921}, diga-se 7.058:02.oíffi338. rlO:OOO;il pal'a cumprirncHlo do cOatralo ílll1ovlldo em ':W ,Ie 
No § 2°, em vez de 1i'2:900.~, diga se 38:100$. setembro ;le U162 com a companhia de im",cgil~<1u l'cnmm-
No g 6·, em vez de 152:686$250, ~iga-se 11i:299.;ii, buclllm; 5i;OOO,ji para Il ni\ve"a~ão tio r.iUCUl'y, op!(u",lo o 
No § 9"" em vez de Igu-se 28:348$. COlltmtofle 12 de dezemul o de 'HW:l ; 2'Í:OnO$ para i1u;:mm.to 
NI) ~ 12, em vei ;le . 2, diga-se 1.4JIO:OOO$'. Ila.subv,ell~i1o. a!lllual da companhia rie llitvegn~ãO do ['ar",,;, 
No li 13, em yeZ de , diga-se 212:070$972. hyba, d,;vendo esta .Iobrar· o numero das viagc,,;; crlll"e ILS 
No !ltti, em vez de ãl:67ti,~, diga-se 30:000$. cillqdes dú Thmosina e da ParnalJyba, c estcnr;(J-Ias a Ilutros 
No )i 16, em vuz de )89: I 39,,:í364,. diga-se '1 77:70(i$'2H. portos rio acima; 72,OOO;íl pam o governo poder reformar li 
No ~ 21, em vez de 2,1tíU:000,jll dIga-se 1,,910:000jl. tontmto com a COOlpanhi<t de navegaç[\o rio Mamnbiío, elo
J'io § 'n, em ~ez de 610:0001, .aiga~se HO:OOO;;1í. .. . '. vando a (i":(\00,ll a suhveu\:ão pnla viagem aos portos do Ilortll 
Ar\. 6.· (O mmlsLro e secretarro de estado dos nego CIOS e ctlllcedonrlo-Ihe outra de 4:0nOp [lor uma segunda viagelll 

da guerra, etc.) ao Sul, rm [órllla do mesmo contrato, conl OXCCIJ~ÜO rios por-
Ein vez de t3,20G':2i4,;/l3'í9, diga-50 12,321:056jl83ií, tos rle Acamcú c Uranja; e9(J:OG(\,p jl:tm subvenciol1ar uma 
No § 1', em vez de 212:3543, di!ra-se 200:00;jl. linha de p,ujuetes u vapor de Jilauáos ao Crato, na provillcia 
:[0 ~ 2., em vez de 41:779;jl, diga se 40:899JL do Amazonas. 
No § lio, em vez de 30:000$, diga-se 25:69ti;jl. E em vcz do 2,ü31:000;il, diga-se 2"23:000,,. 
No li G·, em vez de 2.239:211;$354 diga-se 1,81';0:000.,). No § 18, em vez de (;60:12!l.$, diga-se 6i3:H7,i'., 
No ~ '0, em vez de 738:811$600, diga-se 700:000;j). CAPITULO IH. 
No § 8·, em vez de 7,364:G82;iltHSO, diga-se 7. ,094:963$390 
No ~ 9', em vez de 167:1190li, di~a-se 1'2'1:1'.1"9$. 
No" 11, em vei de 163:200~. diga-se 109:200;$. 
Supprimillns as gratiflcar.6es dos 1M recrutadores. 
No § 13, em vez de 293:'!l5i$, diga-se ~60:000.il. 
No ~ 14, em vez de 3QO:000;$, diga-se 400:000$, 
No § 15, em vez de 481:617jííOO, diga-se 400:000$. 
Art, 7." (O ministro ó' secretario de estado dos nego cios' 

da fazenda, etc.) 
Em vez de 19,131:198$5121 diga se 17,367:779$7315. 
No § 1°, em vez de3,078:0lJ7$777. diga-se 3,218:400$'. 
No § 2<, em véz dei,2Ifk732$, diga·se 4,606:236;tl, 
No ~ 5·, em vez de 1,172:50.'2$, diga-se 1,17a:50i!p, 

incluida a quantia para pagamento do desembargador Severo 
Amorim do Valle, na fôrma da lei n. 639 de 26 de setem
bro de 185-7. 

No § 90 , em vez de 3,187:460$, diga-se 3, 150:235~. 
Su~primase o § 14, 
O li 15 passo. a ser U. 
Supprima se o ~ 16. 
O § 17 passa a ser Ui. 
No § 18, que passa a ser 16, em vez de 500:000$, diga-se 

400:000$. 
No § 19, que passa o. ser 17, em vez de 400:000$, diga-se 

300:000$. 
. No § 20, que passa a ser 18, em vcz ue 1 ,300:000,ji, 

diga se l,OOO:OOO,il, 

l>Í$POSIÇÕES OEIUES. 

Art. 12 (additivol. A tabí11!a, exigiria pelo ar't .. 1:1. § 1° rlH 
lei n. 1,177 de 9 de sclenibro' de lllG'2, indicando as vcl'lJllS 
do orçamento, para as qu'ae's o !roverno tpm a facuftlade de 
abi'ír creditos sup~lem:ellt.ares na [órma uo mesmo artigo, ri a 
segUIu te : 

Alinísterio do impel'io.-Soccorros pub!icos. 
Ministerio da justiça.-Justiças rle 1a instaccia, ajudo.s de 

custo e conducçào e sustento de pre;;os. 
Minislerio de estrangeiros. - Extraordinarias no exterior, 

extraordinarias no interior, di[erenras de cambios, ajudas de 
custo_ 

11lÍllislerio da guer"ta.- Medicamentos, riiatas e utCllsílios 
para os hospitaes, fabricas, presidios e co[onias militares e 
etapas dos c0101l0s; ctapas, forragens e rerragens para o 
exercito e classes inactivas j premios de voluntarios c enga
jados; transporte de tropa.s. 

Minis/erio' da marinha.-Força naval; pclas comerlorias e 
gratificações concedidas a offieíaes e mais praças em pOI'tos 
e.traogeÍros, assim como pela5 maiorias douradas aos olli
ciaes que servem no Amazonas e Mato-Grusso. 

Material: Pelo suslento, tratamcnto e curativo das guarni
ções de uavios ua armada, e pclos casos fortuitos de avarias, 
naufmgios, alijamento do oujecto,; ao ma!', elc, 



DeSpe1.(13 éxtl'aiJftltH.il'iH,~ c C'/t!.ltLW.f;:i; Por t1j~rt!rCIH>l d:! 
t.:ambio e cl;mmL!eVC5 llo ea;lu~~; prenHOS \h~ C~lg-aJmt,enl(} tlí! 

arlistas, cnba.i!lHlcnto c reCl'ut:UW:::lto tl~ [ll'Jças e mco.ül'e.3 , 
Iralanwnlo ,le ['raps em portos C,[I',lll{;';II":)S e em pI'OVIllCI~ô 
Ollrl~ !l;;0 !la [;,;:;pitacs 01\ enfermarias, e pre~() ,ie fretes, 

lIIinislcria <Ia a5l'iCllltlt'l'a,-!lIulllín:lçiio puhlici\; r.ar;\nlias 
de juro ás r.slr:uJas de ferro, conforme os contratus, pelo '1'10 
exceder ao decretado; cOrl'cio goraI. 

Jllillislerio ,Ia fazenda, Diífel'cllr-a ,lo e:unl,io; pda 
somma que se fizer ncc~s8al'Ía para. rcalíz;lr 4 SC a rCllics;;a de 
fundos para o estrangeiro, quando no o[lcraçêes forem dTec
(uadas nb1l1:l:0 do par, 

Juros oa divida interna fílnda',la; 'pela imporl'l11cia <[ue 
cxceller á dCCI'ctilda, proveniellte da nova cmiss;10 du apulices 
da divida publica 

Juros d;t divida insr,l'ipt:'1 antes ua cmissiio das I'côpectivus 
~\polices, elc.; pelo5 que l'orem rcclalUldo; alóm 110 al:;arisll\o 
oreado, 

:ruizo tios foitos Ih fazenda; pelo que faltai' [Iara lHt
gamento ,Ie llorenllta~cns tia divida arrecadada. 

Estaçõc5 de ar'rcGarlaç,10; pelC) excesso !l;! clcspcZ1. sonre 
o f,rcúilo consignado para pOl'centagen5 d05 cm[ln'g~tlos, 

Premio do letra". ele.; pola illlportancia que for ncees
saria além da consignalh! Iml'a os serviços quo correm por 
esla ver!)a. 

Juros do cmpl'cs.imo rio cofre dos orphii.os; pdos que fo
rem reclamados, sc a sua ill1[lortancia exceder á do credito 
votado. 

Ar!. 13 (addilivo). A.s dispoôiçiics do ar~. 12 § li da lei 
o. 1,114 de 27 de sctcmll1'o de 18/j(l silo extensivas a05 cre
ditos especiacs, concedidos pela lei n. 1,177 de !J de setembro 
40 1862 na parte em que lhes forem relativas, cor.siderando·so 
pcrmancn Lo est'l disposição. , 

Art. 11 (alldilivo), As dividas rio oxercicios finllos serão 
pagas pelo cl'edito consignado ao mini,tcrio lia razenda, 
continuando a SUil' liquitlaçi'lo il SOl' feita na fill'lll.a das dispo.
sicões em vj~or. 

:o\rt. lã (a,[,litivo), Continu;'\n Clll vigor 'Jurantc o exer
cicio da !l,'escnta lei: 1", ilG di,po~icões dos §§ I" e ':l,o 'do 
art. 11 da lei n, 1,11 i de 27 de setembro do '111;;0, relativas 

Arm:inH:.nlo, mm!ÍCGc:, llv L:C:1, ni:J!lH'::;:,~3 n:~v!\~\" HHVlt 
ÇÕC9 do f;mwrí1, malr.f!,\l til; con~li ucç:il) li:!Y,'.!, comDu~Li"eL 
llll!'as civis e OUI'as mililare,;, 

A dcôpeza com m~tcri"l, nJo. c,pecificatlü nas ,'erba'
:\CllÚ1CS di} oreamento ú(l'lueHc mttdsh~ri()) s~rá. a:Jdit;i\lfHlíi:~ 
;\ do pessoal dôs l'cópectivos serviços, fazendo-so tliscrimi· 
lIac:lo 5Óm0!lte nas tabdlas Ilelllollstralivas dos creditos (l8 
dilios pelo gllverno. 

A Ihsposic;11) desto al'ti;;o ,"rã i1mIJem ohscrvatla n05 or, 
camcnt(15 dô millbtcriu da gucl'I'a, 1'0 que lhe foI' nrplicavcl, 
ê cspcciailllento a rC~liúto rJ,!~ se;::uintcs dC8pozas ; 

Soldo e maio vencimentos dos officiae5 i<enCl'aCti, 
idem dos oll:iciaes do, diversos eorllo, dó exercito, 
~Illdo e !1;\'alificação elas praça3 de prol. 
lIlapas, fardamento e e[jl\l[lam30to, 
Al'nlamcnlo, 
O governo na clis~rilJuiç10 ,los creditos vot:lllos no,!;! k, 

para os ministerios l1il mUl'inlla c da guerra lOI'[1 em aHcll'l;"'ü 
os pl'CCeil03 des1.e artigo, 

Ar!. 23 (ad,Hlivil), O ministro o secrelario ;\0 estado cios 
negocios tio illlperio uUllc:mrá ao scu rcJatorio anou;ll uma 
lista dos internos graluitos do cullogío do l'mim 11, tlccl;\
ranuo as razões por que forão proferidos nesse benelicio, 

Ar!. 2'i (addilivo). O governo na p,'oxima 5eSS;tO do corpli 
legislativo uliresonlará sCln augmenlo de <lcspcza ) 

1.0 Um trabalho, no qual 50 indiql\e a lo"islacão de fa
zenda, quo aclllJ.hnonte viriom sobl'e a eontll~aiúa,re legisla· 
Uva, islo Ó, sobro a autol'Ísacão da receita, voto das despe
zns o approvaç;'io do empregô !la receita o despoza, aüm Ilc 
que possa o corpo legislativo proccllcr li mcsma tlppl'ovação 
por meio da lei de contas do caela exerciciu, 

2.° Outro trabal 110 , ]leio qual se indii(lIa, ou se [Jossa 1'0· 
guiar, a contabilidado r1ü material,pcrtencento ao e5ta;lo, em 
cada ministerio, afim do ([UO fi(IIIO completamento sujeita á 
aceão do ll·íbunal do t!tesouro, como :telualmento so adIa, II 
contabilidade dn, tlillur.il'os l'uhlícos, 

Ar!. 2:í (atl,lit:vo), FicJo 'lPI)!'ovados: 
1.0 Os arts. 1°,4°,90 077, jJ a l.abeJla Onal do rC~lIh

menlo que bai .. ou com o decrdo ti. 3,18(; do 1S (Ie novem
bl'O do 181l3, 

aos impostos ad,Hdonaes tio '2 a 11 % sobro a imp e 
do 2 0/

O 
sobro a exportação: 2., a disposiç;10 2. 0 A tabolIa do pessoal da alfan,icga da cOrte, quo ac()m-

ar!. 22 da lei lI. 1,177 de'9 de sctembl'O de 1862, (lanhou a proposta do governo, cnm a~ scgllil\lo~ alterações, 
Q pagamento, a quo oHa se refere, pelo ,pa(:r;~1) monctarío .la a saber; o nUII,aro de fims do armazen5 podel'á ser all{jIllOIl' 
lei de 8 de 'olltuhl'o de 18:!3; 3', a dlspos,ção do § 3' do tado, conforlllo Q eXIgirem as nc~c,,~idade;3 do sorviço; o a 
Plesmo artir,o da referid .. lei na parte quo faltar para pl'cen, porcentagem sel'fi. dividida em 1,353 quotas, l:omo prescreve 
eber-se o Cl'Cílito votado; 4,", até o Glll do anno elo 1866 as o regulalllento em vigor. 
disposições do decrolo n, ':l, tlr} de :28 d~ setembro de 18:i!), Art. 21; JaddiLiVO). Em todas as I'cpartíçuc" rle fazenda os 

ArL 16 (a<1l1ilivo), 05 1iJ1'O~ c laurlemios rios lerrenos tio empregos o pwlicantes e Olmanuenses, que [oram vagando 
marinha nos municipios ,Ia" provincias fanto parte da; rendas dumnto o exercicio desta lei, não serão ]ll'ovidos. 
das respectivas camams munieipacs, c por ollus serão co- O govemo dará conta ao corpo legislativo, na proxima 
hrados. sessão, das vagas quo existircm; e proporá o numcl'O !las 

Art. 17 (adllitivo), Os relJllCI'il\\c~lo5 e p~tiçõcs, nos 1,,- quo devem ser sU[Jprimidas, 
gares ondo nlio houver rapol sdlallo ;í vCH,la, só 11;\f;arilU A disposi~iío do ar!. li ria lei fi, 1,1i7 de 9 de 50tl)0\1I,'o 
sello depois :10 jJllltoo aos autos, qllanl!o eslcs o forem pagar (Ic 1862 ficri cxte;lSiva ás alfamJcgas >las pl'oviuc,ias cm qu~ 
antes da cOlldllSiío, ou quando 50 pagar o se lia dos úo- o governo o julgar admissivel. 
çumcntos obti!los em virtude d:H[ueHes requerimenLos. A dísposicITO do g 1') do ar!. 03 do I'cgulnmento tle I D de 

ArL 18 (addiLivo), Ficão reduzidos a 1l 0/O os direitos pnra (~:~~~~~o de'18Gí) lica exten3iva aü8 IDgare:l de I"' e :2'" GH\l 
as embarcações que 50 lli\cionalisarem h rasi ldl'ild , seja 'lual 
for SUil primili"a bal\d~ira, ,\1'1. 27 (:ul.litivo), FicJo sll[ipl'imido3 dctJe j~: l°, os 

Art, 1!) (a,iditivo), 0" es(nngeiros podem possuir lÍo 50- logares do consultor nas sccrcl'lI'lJ" de estado: 2", um loS':t1' 
ciedade embarcacõos brasileiras, comtnulu 'lU c <lloum ,los do 1° oll:ieial, o dous (11) anlanllenscs, que se :lebão Vlig~S, na 
compartes srja hi':lsilciro, l' dircctoria da seCI'oLaria da guelTil. 

Ar!. 20 (addilivo), A divi,tn fiuclualllc, antcriur'l 1.')27, ScrJo supprimidos, á propol'çào (Iue vagai'Cill,O,3SC?lIint!'s 
cujos credores não se apl'csontlll'cl1l reclmnanrlo o rospectiyo logares: Na secretaria de estado dos ncgoCI.lS rio nnperio "~ 
pagamento no prazo de cinco annos da dilta daprosenLü lei, so do praticanlM, UU! d3 '20 oflicial, lllll de ilmanu3íl,o, UIlJ do 
haverá oomo preseripta, cnnlinuQ, 

Ar!. 21 (arlditivo), O governo proll1l,\verú a illslituiclo!ln Na da instica dllllS (lo 1" oficiacs, oito ele \lr,iticanlo" 
exposicões, bienllacs nas pl'ovinclils e Illlntl'icnnncs ná capi um de ajtúlanté do porteiro, um dI} continuo () dous tio ,cur-
tal do imperio, para os [ll'oductos da agricultura e elas ou I!'", I':>io. 
incJustrias naeionaes, auxiliando esle &orvico pela verba Ms· Na de eslrangeiros seis do 1°' offiemc3, um de 'il r official, 
tinacJa ao melhoramento 11:\ agricultura, • um de traduetor cOlllllllador e um de ~,)rrelO, . 

Art. "2'2 (ad(litivo;. Nos orçamentos do ministel'Ío da m~' Na d,t guona um de amaoncnsc, (J Indos os de oorreto m, 
l'inha para os futuros exercicio; devem ~Cl' espcl:ificat!;]<; el11 1,' dircetoria; e (jualro de ':los e;;érip,luraríos, tl'CS do 3"', 
J!el'bas diótinc.tas as seguintes dúspezas: : Ijllalt'o de ~r" e treô de pratic:!lItc3 lia ~ '. 

i 1 
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~ESSXO EAl 19 lJE JUUJO DE 180'. 

Na secrctaria tio sUlll'cmo Il'ibuaal ue ju;ti~a dous de ama· 
IlUOIlSCS e um de contmuo. 

Na da relacão do llio de Janeiro um de amnlluenso. Em 
caua u~la daúelaçÕcs da llahia, l'ernambuco c lIlaranMo um 
do continuo. 

Em cada uma das secl'etarias dOll tribunaes do commercio 
um de ajudante do porteiro e um de cOlllinuo,'excel'to na do 
tribunal ,'a côrle, quanto ao logar de continuo. 

Na secretaria de policia da c<l"le um de escripturario, dous 
de amanuenscs extel'IiOS e um de coul!nuo. 

Nas da Dubia, JlIaranbilo, Minas-&eraes, Pernambuco, Rio 
de Janeiro e Rio-Gr1lnde do Sul um de amanuensc e um de 
continuo, devendo os porteiros senir ao mesmo tempo de 
continuos, . 

No conselho naval e respectiva secretaria dous de membros 
adjuntos e um tle amanuensc, \ 

Nas üull'as reparticõcs, sujeitas no mínisterlo tia marinha, 
um de ajudaote ôo intendenle, Ires tle guardas do almoxari
fado, um de fiel da ilha de Mocanguê, dou, do guardas da 
casa de arrecadacão, dous tle guardas (segundos sargcnto8) , 
cem de aprendizes tia cOlllpanhill tle artífices, c um de in, 
stl'uctor de bombeiros (logo que finde o prazo do seu con
trato), empregos todos estes do nrsenal de marillha da côrto ; 
um de guarda do almoxarifado do Pprá, o de cupellão e um 
!le fiel do batalbilo naval, um de guarda, c' trinta de aprendi
zes em ,cada uma das companhias de apl'cudizes de ar.tifices 
da Datlla e l'ernambuco, devendo a reducção do numCl'o de 
aprendiz'l!! na côrte e provincias mencionadas operar-se gra
dualmente, e à medida das vagas que se forem dando 110 

-estado actnal das companhias. 
Ficão tamhcol sUI'primidos os conselhos de compra da cOrte 

e provincias, 'com excepciLo do agente comprador da cúrte, 
passando as líllribuicões ae taes conselbos a ser exercidas 
lior quem o governo· designar; hem como a capitania do 
portQ de Malo-Grosso, as praticagens das barras das provin
-eias do Paraná c da Parabyba, c o estabelecimcnto uavul do 

.I." Objectos importados dircctamcnle para oonstl'ucei\o bU 
conservação e reparo das obras jll'o\'inciaes e munícipaes. 

§ 5,0 C~nceder isen~ilo dos dir'citos de exporlação aos se
gumtes obJcctos: 

Lã de pI'oducçiio nacional. 
!'l'oductos uas fabricas de refinacilo e cl'ystalisacão de assu-

cal', que o governo designar,' • 
Gado cm pé, e cllrue~ salgarias em balsa, ou por qualquer 

preparação, que o goycrno julgnl' digna deste ravor. 
§ 6,0 C~!lceder iocuÇãO de direitos: 1", de importacão e 

mOia sizd rara. llS embarcações e ruais objectos deslin",los <t 
empl'ezu de pesca, conlratada pelo presidente da jlrovincia do 
Pará com os cidadãos JoãO Augusto Corrêa e J;lunoel Rogue 
Jorge RibQíro; 2', de importacão para os materiaes que 1Q1-

portar~m as em prezas de iIluminação a gaz das lll'o\'illcíüs do 
Pará e J\!ilrullbiio, que forem nccessarios para as obra~ das 
mesmas cmpre~ils; 3", de importJlciio para o material da 
companuia Ceará lValer Cumr'any "(limited) destinado ás 
obras do ellMnamcnto das aguas da cidade da Fortaleza, na 
proyincia do Ceará; {', de impol·tação para os objectos nc
cessal'ios a construcção do mCl'Cado e matadouro publico da 
ca pita 1 da mcsma pl'ovincia; 5", de imvortacão para as ma
chmas e materias primas que importar a eOllipanliia de nave
gacãú a vapor do Maruuuão, 1ll1m construceão {) concerto de 
seús barcos e melhoramento de suas olllcillás, 

§ 7. 0 Emittir cincoenta apoiices para pa;;amento ã IlIma. 
camal'a municipal da côrte do dOlllínio directo dos terrenos 
da LagOa de Hodri<>o de Freitas. 

O governo podcrl tambem despender a quantia necessaria 
com a compra das bemfeitorias existentes naquelles dos ditos 
ter relias que houverem de ser anlloxados ao jardim para a 
creaCão de uma escola agrícola. 

A "fazenda publica ficará. onerada, pelo acto da venda dos 
terrenos que nM forem annexados ao Jardim Botanico, de 
toda a responsabilidade para com os' particulares, perten· 
cenrlo ao fOro commum os pleitos que nascerem da referida 
venda. ltapura, . 

No hospi'tal marítimo de Santa babol o nos lazaretos cxis- O pl'oducto da venda dos terrenos restantes será. levado á 
tentes se manlerA unicamente o pessoal índispensavcl para a receita ordinaria para indemnisação da despeza precedente, 
'Conservacilo de tao:! ostabelecímolllos, § 8.° Desllender a somma de 20:000;/) com [as I(ratiíl-

Ficilo "supprimidas as gratificaeões do escrivão do jury e ca~ões aos membros da commissào encarregada do rever o 
de administrador do calabouco. • codigo civil. 

Na secretaria de cstado dôs negocios da justica haverá. um § 9. o HeCormar as tabellas dos emolumclItoll das dilferentes 
só correio Com gratificação diarla, e na dos" cstrangeiros secretarias de tlstado c mais I'cparlicões publicas do imllcrio, 
dous, uniformisando as respectivas taxas; quanto for Jlossivel, e 

Ficil.o supprimidas as gratlllcaeões concedidas por avisos pondo desde logo em execução a tab~lIa que organisar, não 
aos membros dos corpos diplomati"co e consular. seudo os emolumentos elevados acuua dos maiores que 

Ar!. 28 (additivo). O. mestres e contmmestrcs das omci. actualmente 50 l,ercebem. • 
nas dos I!.rsenaes de guerra e marinha, qu~ contarem mais de § 10. Mandar fazer os estudos necessarios e despend~ 
trinta mmos de serviço, e por sua idade ou enCermidade não quantia indispen,;avel com os relHlros dos estragos feitos 
]Iossão trabalhar, podem ser dispensados do comparecimento pelo mar uo istbmo que liga a cidade do Olinda com o bairro 
lias re 'pectivas omcinas, continuando a perceber o ordenado do Hecife em l'ernambuco. 
1>U di\lrla estabelecida para os logares que occupavão. § 11. Hegular os sy,;temas dos concursos das di[erentes 

AI:!.. 29 (additivo). O g()verno fica autorisado para: reparticões de fazenda, na conrormidade do art. 18 da lei 
§ 1.0 Fazer as opcracões de credito neccssarlas para l)agar n. 1,117 de 9 de setembro de 1862, podendo para esse fim 

ao Danco do Drasíl a qúantia de 2,OOO:OOO~ de IlUpel-moeda allerar o decreto n. 2.519 de 14 de marco de 1860, apllro
que o dito banco resgatar e recolher ã caha de nmorti- vado pelo art. 12 § 10da lei n, 1,114 de"27 de setembro do 
zacão, mesmo anno. 

§ 2,0 Alienar os navios que estiverem ou forem' desanna- § 12. De~pensar do pagamento das dividas, ouvido o tri-
dos, c que p1)r sua cons,truccão ou mão estado não satisfacilo bunal do tbesouro, os arrematantes de terrenos diamantinos, 
as exigencius do servico UUV:11. " na provincia da Dahia, que moslt'arem a impossibilidade, em 

~ 3.0 Conceder aos "artilheiros da 1a e 2" classes, nppl'o, que se achárào, de cumprir o, respectivos contratos, em 
vailos pekt respectiva escola pratica, uma gratificacão addi- razão da crise da secoa. que so[reu a provincia ; e bem assim 
~iünal no soldo, a qual serã de 120 rs, diul'ios parã os pri- as multas, quo tiverem Rido impostas por demora de paga-
,llciro'l e de .100 r~. para os segu~dos, . mentos jà Ceitos. 

§ .1 ,. CO!l~eder lseü!:ão de dIreitos de Imporla~o para .os Na ausencía dos arrematantes,os fiadores são competentes 
sug ulntes obJectos : para requerer, 

-1. í> Cordolllba, lonas, alcatrão, ancoras e mais artigos Art. 30 (additivo). Fica tombem o governo aulorisado a 
;,daea destinados as embarcações mel'canles, O governo cOllceder garantia de juro de !) "I_ ao capital addicional da 
:", mui ara uma tabella de todos estes artigos. companbia da estrada 'de Cerro de Pernambuco. o qual não 

'2,.' Animae! dom~slícos, iutroduzidos 110 imperio para me poderá. exceder do ';316:977~777. • 
,Ü"JlIlcnto das raças. I Arl. 31 (aqditivo). As companbias ou emprezas, Il. quem 

." Objeetos destinados á pesca, tanlo no alto mar, como ror <I'ora em diante, ou já esth'er concedida a isenção de 
~"stas, nos e lagôas do wtenor. . dlrcltos de imporluçno,. ficilo obngadas a aprei'entar ao go-
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vemo os o .. c~melllos das obra., e quantidade de objcctos 
que tiverem' de importar em cada nnno On~nceiro, para que 
~ governo exerça a fiscalisação 'lue Ibe compete sobre n dita 
l$enç,~o, 

Art. 32 ladtlitivo). A companhia de navega cão Pernam
bucana fica diBp~nsada da obrigação de pa~nr faros de 6 °10 
ao anno sobre a quantia de 270:000$ ao que é devedora 
ao estado. 

Ar!. 33 (aduitivo). Fic .• revogada a .1utorisacão conferida 
ao governo pelo § 4° do art. 11 da lei n. 1,114 de 27 do 
setembro de 1860. 

Art. 34. (auditivo) .No caso de deficiencia de renda para 
occorrer ás dcspczas "atadas para esto exercicio, Q governo 
fica autorisado a fazer as operaciles tle credito necessarias 
pnra preencher o deucit. • 

Art. :m, ([' o 1'2° da proposta.) 
Art: .:)6. (addjtivol' A presente lei vigorará ta mbem. no 

exerC1ClO financClro (e 1860-1866. 
Ar!. 37. (11' o 13. da proposta.) 
l'aço da camam dos deputados, em 18 de julho de 1861. 

-P'mncisco José Furtarlo,presiden!e.-T. Franco 1e Almei
da, 1° secretario, -·Pedro Lu~z PC'I'eira de Sou~a '2' se-
cretario. ' 

REGTlFICAÇÃO. 

e, procedendo-se il voL ção, foi appl'ovado o parecer com a 
emenda. 

CREDITO AO &UNISTERlO DO 111~ERIO. 

Seguiu-se a 3' diEcussiío da proposta do lloder executivo 
abrin(Io um credito supplementar para o ministerio do impe
rio, com as emendas da camara dos deputados. 

0>41'. §ilvcll'o da IUotta .-Sr. presidente, não tindo 
assistido á cticcussão desta resolucão por estar incommoda
do, nUa tive occasiiio de manifedtar a minha opiniãO e o m~u 
voto a respeito della. Aproveito, porém, o ensejo da 3' di.
cU5,llo para olIerccer uma emenda substitutiva ao arti"o da 
resoluciio. o 

o SI'. êonza Fj'aneo: 
uroa reclama cão . 

Senflores,. depois da ,iiscussã~ luminosa que houve no se
gundo tramite deste debate, creIO que nada mais é necc~sa
rio accrc~centar para tornar patente a iIIegalidade, o arbitrio 
do mero luxo que ostentou o. governo quando fe7.csta despe
za pnrlt pagamento dos servlcos das duas camaras legislati
vas. Nem o govorno podia aliril' credito estando reUnidas as 
cumaras, nem o governo podia, como fez, deliberar uma 
despeza da ordem destas, sem ter pedido durante a reunião 
das camaras desde o mez de janeiro uma autorisacão para 
fazer uma despeza prevista, [nevitavel, nos mezes dê maio e 
de .iunho do corrente anao .. O governo, pois, senhores, .com
metteu uma. dupla IlIc~ahda.dc: fez pagamentos quando não 

Pedi a palavra para fazer estava automado por (IISPOSlção alguma de lei. 
Tl\nto 1l. lei de 1850 como 1\ lei de 1862 prohibem ex

pressamt'nte que o governo possa decretar despeza alguma 
que não esteja comprehendida, e que não tenha fundos na lei 
de orçamento: fez .. pois, o governo a ílIegallllada pelo ladu 
de decretar, de delrberar uma despeza g:ue não estava na lei. 

Não é costume no senado darmos muita Importancia a 
apartes, porque eUas são mal ouvidos, mal tomados ou col
locados em]logar diverso do quo em quc devel'ião ~star: eu 
pelo menos nunca me importei com os que se me attl'Íbuem ; 
mas ha apartes taes que podem faze I' parecer ao publico 
que lêr os discursos ou os Annaes que somos orgulbosos e 
até provocadores. 

Ba dias, quando fullava o nobre senador pela provincia da 
llabia.~ censuran~o a quem costumava aqui a arvorar-se em 
especle de dccurlito para decidir que se tinha (aliado bem 
que se tinha estudado a questão, eu vi que se tratava de 
mim e calei-me; mas dahi a pouco o mesmo nobre senador 
qua,lificando a um nos5.0 collega de Pupeníano, deu-me logai· 
a dIzer em aparte que IIlcorria na mesma ceusura de dar pa
tentes, quando me censul'ava a mim por ter reconbecido que 
um, nobre senador havia fallado muito bem na quest,lo. 

SegUirão-se alguns apartes, e a pparece no Correio ,1Ier
cantil o seguinte: (lendo) 

« O Sr. Ferraz :- Ob I não ba duvida quo eu respeito o 
nobre senador pela Bahia como o 1I0SS0 l'apeniano. li A este 
aparte seltue-se o seguinte, como proferido pOI' mim (lendo:) 
« O Sr. Souza Franco:- E eu respeito o nobre senador 
como homem muito habi! e capaz de estudar. li Não seria 
uma provocação, porque tinba sido eu que começára a ques
tão; mas era de certo como que insulto a um senador tão 
ilhlstradq dizer eu que alie é capaz de estudar. O que eu 
dIsse COI: "E eu recQnheco o nobl'e senador muito Ira

b!litado para as dar, li isto 'é, para dar patentes, que quer 
dizer exactamente o contrario. Eu não poJia dizer de nin
guem, e menos do nobre senador a que me referia que 
~lle apenas é capaz de estudar, como se tratasse de qualquer 
loveu 'lue comece sua Vida publicd. 

fl,ectlfico este aparte para que ninguem me tenha nem 
como aggressor,que não ~ou, nem como provocador, dizendo 
palavras tão desagradavels a um meu colle"'a a quem aliás 

Fez outra ilIegalidade, e esta ílIegahdade foi um arbitrio 
de ostentaçno e. de IllXO do governo, o ter pedido um credito 
.durante a reumão das CRII.arm;. 

Senbores, a dcepeza que o govemo fez com o pagamento 
dc~ serviços das dJ}-as C311l3raS legislati~as nos mezes de ma,io 
e junbo não podia dar logar ao credito; devia o governo 
hOJo ser o primeiro, visto que a despeza já está feita, a vil' 
pedll' simplesmente um bill de indemnidade. Por este lado, 
senhOI'OS, o !i0verno ainda commetteu outra illegaliuade : 
infringiu a lei de 1862, abrindo credito durante as camaras 
reunidas, qu,:ndo. elle o que dev,ia era pedir com antecipaçãO 
ao corpo leg-Islatl.vo u!Da autonsa~.ão para fazer as despezas 
dos mezes de maio e Junho. Isto, porém, senhores, está evi
dentcm~nt6 demollstmdo, muito lucidamente demonstrado no 
discurso do nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro 
que n.t 1- discussão encetou o debate. 

Tendo.porém, senhorps, sido orrerecida uma emend'a na 2-
discussão pelo nobre senador pela provincia do Amazonas, 
quo reduzia a quantia á metade, com o justo fundamento de 
que as dcspez<ls para GS mezes de julho e agosto já estão. 
consignada, na lei do orçamento, essa emenda entretanto nlIn· 
obteve a appl'ovação do senado, talvez (pela pouca differen
ça de votos que bouve) "ela maneim por que V. Ex. pôz li 
votação a materia, vist1l que alguns nobres ~enadores, postit 
á. votação como V. Ex. pÔ'~, PO(!hto enterider que podião 
votal' pela proposta, ficando sal va a emellda, que V. Ex. nHo 
achou que devesse suje.itar á votaÇão por ~ulga-Ia preJudi
cada pela votaljilo antenor. 

eu fiz a divida justiça, o , 
O SR. PRESIDENT~ A rectificação que acaba 

o nobre senador sera tomada pelos tachygraphicos, 

O SR. PRESIDENTE :- Eu anteriormente tinha dito que, se 
passasse o artigo da proposta, consideraria prejudicada a 
emenda, porque a emenda era substitutiva, e semnre se
gundo o regimento, segundo a pratica, se~undo o bom senso, 

ti r a que presto culto, não obstante as opiniões em contrario, 
II azer uma emenda substitutiva considera-se prej.Q.:Jícada, quando é 

'I apll,rovada a n!a~eria do a:tigo quo se pretende subslituÍl', . 
ORDEDI DO DIA. 

ELEiÇÃO DE ELEITORES ESPEClAES, 

.E~lrou 3@ 2· disc~ss1io o parecer da commis~a:o de coo.ti
tUlçao úcerca da elelr.ito de eleitores especiaes de senador a 
~ue ,se procedeu a 2:0 de f,evereiro ultimo na parocbia da 
,:lOt Anna da Barra do R:: das Velhas, da província de 
~Ilnas-Gerae8, eom a emelld~ adrlitiva do 81'. Ferreira Penna, 

Eu declarei Isto anteCipadamente, e portanto nno podia 
baver intenção de sorpresa da minha parte; nunca usei de 
sorpre~as. .. 

O SR. SIL UIRA liA !IIOfU; Eu não quíz attribuir a 
V. Ex. o ter feito sorpresa. 

O Sn. pnE6lD~N m; Parece que V. Ex. não está ao faetO 
de que eu declarei aqui expressarr.en(c flue. se se vota~5e n 
[,Ivor di) artigo. eu consideraria prejudicada a emenda, (l 
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!i'tillj'(>, ::clJ;U!Gr ::ahc mu;V.; buu íl llliiucira 1'01' quü se pocm a~ 
hli..(cri.as á VJlll~fi(l. 

O 50< SIl.VBIr.~ u;. MOTTA: -E' vcrulhlc quceu não subi:. 

() SI!, ffl.VElr." DA ltlorT.\:- ,I" 
rilSUS I.h: l'fliuenlÍt\) n:UCI!lITO) sudit~.~lj, 

O ~I!, D. J\b~UJ;l;-Et nttc'.,-a, 
"",la cil'CIlnlólilllcia, (ltiO V< E:'c líilua ueclaradu antecipa- 051\ < SIl,VeIM IJ,\ MUTU:-El ciUt<ira. 
damcnle que a~"im considerava I! emcnua, l.oslo (llIC ell,! :! 
incu vcr era ullla íllllCJHla rCtitrictiva c uão suhSlitutiva, UllJa O Sr.< D. M,,~;(JEL:- l'lJlllli! o fi udem, quc ti uccc:>;urío< 
~!lIenda (IUO ullu negavu ül'prQvaç~o â proposta, ma. concc- Ú Sn, SILVEla,\ lJl. MOTTA:-l'ollhu o ct miem; Illas eslá 
<Im aulol'lsação ]Jura mCllur fIU'illllw. no ti c«'(era o pagamento ue:; suh:;itlio:J dos sellutlores C tle-

O Su. l'IIESWENTll : - Esta 6 outra qucstão. Eu pela mi l'ULililo,; ~ 
!lua parte con:iÍucrci essa cmenda como subslitutiva, e sem- O nu, J}, !\lu;úEL:-Piu'â mim é i!:'1uG,:li(IllH~eL é claro é 
pre II"i de cOlIsiderar lacs (;Incudas como suuslilutivas; a evidente que crla; vcnmW5 isso h'go, c ha de ser em face \!lt 
emenda Cfluivülia ôl isto: "Em vez da quanLia de tallto- I 'i; OS senhorcs me ohrí;:i.rão lt cslutla-lil. 
tligil<s~ a qualltia de IUl/to, ,) Qualtjuer I]UU fossc a forlllula i O Sr,. I'nE>mE~TE:-l\tl()tlr"l(), 
[~~:c:iJ~, se aclmsse rcdit;ida, era nisto que COllEi"tia a O SIl. SllVEl1IA 0,1 MOTT .• :=-Br. prc,itlen!c o que cumprii\, 

poLs, ao govCI'no uoje era ter eBe tido a iuicialivrt, uma vez 
O SR .. SILYEml. DA MOrT,\ : - O certo é quc (V, Ex. ha 'Iue I'l'!!iu o credilo t'm maio ]Iara as tle"lIc~as, cujo primcit'o 

de; penmllu' C5tu conclasão), apcwt de V. Ex. ter dcclanulo pa"amclI~o tillllll i!e Eel' crfecluado IlO. 1° de jun[;o e no pria
antrcll.aJu.Il1Clllc, como fez, c ler evitado assim (Iue !WU\'CSSC CIIJl') tlc Jullw, C 'ltlC l'riiu curresl'undcntc5 ao,; dous mczes tio 
;;orpl'esa na votação, cu ouvi a alguns dos Ecnatlorcs que vo- :11"''' ':orn!ulc; o (lue eouviulw em que o gOVCl'liO tomasse :, 
li,rilo [h~erem que culcluliflo (lue se lIodia volu.r Jiela pruposta IIIle,' t'l'a, veildil a llcOIora que lJuuvc i>l! aPl'rovacflO do crc-
c pela emenda, c (lue cllcs assim !il'clendião volur. ,Iilu (Iue pediu pura Ija~ar ersas IÍI'spczasi llU~!IllÓ aos dous 

O Sn < rnBSlDllr''!'E: - E' flue nllo souberão ouvir 1II0Z~;;, i1ljrC"c"Las~ú uma rr,wnda pedinuo <to CUr!IO legislativo 
.' S o /'111 ue iIldcouwlatlc. PedI[' 11 llpprova<:,lo hOJe, 110 mez de 

U uH, lLVElnA DA MUTTA! - Nào duvido de que nrro sou· jnlho, dus rlespezas illcgalmcntjJ feilas ;'or conta desse ser< 
1~sselll ouvÍl', ou CllleJld~rilo, como cu manifestei que li viro no mc. de maio c J'uIILIO,." ' 
emcuuu era rc;;lricliva. )-

O Sn. D. f,L\NOEL-NJo precisa de lal :l[lprovação, nem 
Nào lendo, lHJi'6m 51'. flre~jilc!ltc, passado essa efilem!a l::ui!,) mBilOS ,lo Lal bill de indmilui,latle, 'jUO Hão adllliUo; 

e lalvez que, ~eell C:itivc,sc ,lqui, não Ille déssc o meu volo I,C3e caso llaO í,rcci~a. 
"(llllCll<tc pela· [ôrma por que ulla estava concebida,cu entendo 
que o scnüuo agora nesla di:;euüsão deve aproveitar a OCCi\- O 811. 6ILVE!!\,~ !),\ l\lúTT.I : -O governo, IlorlÍm, sonhores, 
dão [Iam l'c:;talJelccer as WaliC,iS tio govcl'Ilo nesta mnteria pwJiu um credito em maio, qUHUtlo devia pedir bilje a ~I']lro
\'In uma base legal c cOllsliLudonal. jJUilOSI!UCI' qllC scjilo os v<rçào p,u'i! as IlcsjJczas feitas; e pediu um crcuilo em maio, 
!lreCcuentcp, da ÍlTcGulariuatlo na esc!'Íjlturacão do lllcsoul'o '!lte cOIll]!rellClldia uma autorisaçào extraordínaria ou tlsre-
II respeilo das tleójlezas do corpo legiólnlivo, 'quando alguma c·<.!, dim de I'''gar sel'ví\'os para os {Iuaes já est~o decretados 
'Voz lenha aconlecido facto igUlll do se dar cm um all!\O sessã.o fUi' do; ordim,rios na lui do orçamenlo correnle; pediu, pois, o 
" lIleia do corpo Ic(.;idativo, íjuaeslluer (lue sejão os prcee- govel'llo fundos duas vele" para a mesma ,lespcza, porque o 
tlentes, cu enlendo flue 6 precíso collocar as COUS,IS no ter- pagamenlo dos sulJ3itlios tlus mezes lle julho e 8f;0sLo eslá 
rello legal c constitucional. Se <acaso, como nllegou na 2' alüorj~atl() 1'd,! IC'i do ol'çillllcn!ovigcnl(l. l'ôll'a IJUO quer, 
,IiSCUS3ào o flobro ministro do imperlO, clle aósim pro- pois, o Sr. ulÍuiôtro da fazenda duas aulorísacúes ? NIlO eslfto 
l:edeu por acuar esse enal!; sysLcma do cscripturul' no Jú os [m.dDs COt'l'csponucnLes a esta dcspez:; na lei do orca
tbesouro. lJÓS le;;islatlol'c:> não nos devemos suumellcr aos menlo vigeHlc ? Como, pui:>, scnborcB, so vem pedir ao COtl'll 
erros d~ lhcsu~ro, nem o govemo deye ser tão descuidado IUfiisl:ltivo crctlito j>U1'll pagar t!espezas que já tem funuos ua 
{IUO '!Clxe contllluar uma pr,ll(ca que Ó oprOSlU eví,lcntc- leI. E' uma vel'l!m Cll'i\ liui,ltcata de fundus; c, como dUjllt-
mente iÍ consliluiçãO do imperio, logo que é recouhecítla. cala (Ie fundos, o tlol>rc ministro só pó de salvar-se com a 

S 1 
evasiva de ljue no caso de UUIJ\ical:t póde llllllullar-se um los 

eH '.0I'e5, .0 /iOVCr!lO o q~e 10m a pedir ao corllo lcgislntÍ\'o u· fil . tl dói I d d 
C um ["tI (lo lilUClllnld.ade, (\ a 1l!'lll'OVilC,ão das dCS[leZaS ille- cre ItOS. as (Iue neceso! a o temos 1) S (C (epen Cl' essa 

J f 
. ojlel'aç50 <lu noure IlIlIllSLI'O, de illll1ullal' um credito porqUê 

!(aUle',~c cltns em ,vlrtudo de um neto uo governo, Sl)1ll au- tem dou .. ? 
tOllsaçao legal. U Sr. IUlIllotro da fazenda lmha respOJlSabl' l'or", " lo, Gellhol'cs, n CllJcnda oITerccirla na 2. discussãú 
IHulc á visla da lei dc lSil2 por Ler conscntido em que , I < d I reI o I\"ure senador pela provinda do Amazonas nesta pal'te já 
':' Iloscm o tlllsuuro as sommas com quo forão pagos os n,me,li .. lia ° erro que commellcu o J>OVCl'110 pedindo crc,lit,) 
"ubsnil08 o dt'spczas Lodas das camara:> le!;íslalivas nesles O ti 
<lou, ltlCZCS de maio 11 juullo, Ou;).l é ° meiu de salv,!:' a I'C5< (Iam o. metes de julllo e agosto. _uanto, poróm, aos meze. 
pons,!bilirlado UO SI'. llIini$llo -üa ,..fazclllla, wllborcs '/ Será de flmiG e de junuo, li emcml« do Bol)re scnador Ilela IlI'ovin
o melO da concc:;sào de um clCllilo? r'lão: cretliLos ullo-sc da do AmilZ"uas devia SOl' substítuitla por esta que cu uoje 

I 
veu olfcrcccr, 

para" :lS, {CSpCZaB (L!!e se têm de cl]'ccluar, I,lu'a pugamenlo 
Ilos oU'cllos )'ccollucclflos c ijue o gU\'ertlO nãu pótlc sati~razer O Sl\, D, ~jA.~Q~L :-0 pensamento nii:o (; novo, 
,l,m quú llil_lui COl!l[J{!ltllltc scjfro uvnsii;uadus osfundoCi [Jeccs· O SR. SILVEIRA DA .I\lo:l:TA:-Não ó: istQ é já desde Davitl, 
:,anos; cutuo vem li governo ás C,illlaraa c uiz: " TelluQ de -Nihil mb solc nQVu'I1I. 
pagai' tal e lal divida, uão tcnllo fundos nu lei' dai lllO crc 
!Iilo; " c~le li <tua ti o I'rincipio da lei.' O Sn, D. lIhNOEL :-0 nobre senador bcm me cntcnde. 

< A lei do 1HG2, .senhiJICd c$tal)(,lcccu um prillcipio (Iue de- U Sn. SILvmnA DA MOTTA ;-Não é novo, e a emenda que 
"I:! c.oncol'l'er IllU li u_· para deslJClllar uo menos all.!UIUilS tClI- cu uiIer('co é para COllcordar nesta parte com o debate que 
lI" lH)"J.\C ClU" '2il discussào. ;,cnclas. para o ),l'1;HiWll eg;:! c IHlri,\lIlCnLilr. (,Iuunuo o corpo 
kglSltülvO eslá re'ItJlt1o;!l~O ba '!<lkga0ão algüllHl ao governo 0 Sit. J), nlANOIlL :-Leu os discursos do Sr. vi,collutl de 
para fazel deSI'~W5 '1ue ll~io estão aulorísadas pôr lei. listo lLal;()rahr 'I 
': flue e U I'rmCI!,IO p,lrLllne"tal'; quaudu ua camara" reuni- O SII.· SIL\'ll!l:A DA MOTTA :-Do deuale {Iue houve na 2" 
!las, o "UVCI'l10 ndo tJttrd.l l!l:'!;tZélS, ,ó f;<Ic;!a o 'iue .:;1:1 ,ii[<cu~"t'J e dc~:;cs luminosus discursos do !loure ficlIado!' 
r!(;crcl,ltlo' . uela. ]lluvinda do Hio tlc JillJciro, (ltiO jü cilei, rCííulta este 

;tCilSi\lIIClltO fi'ie cu redu~i á elllenua. U ~:n. B. f~JArmEL:--1-:~~; !lJ.n 

O Sn SU. rI*lU !1!}l TA >
i ~,;ti~ 

"x.adt', 
~;!i"\1 it:. 

I li idéa uüo ú mi11lH.l, n.cl1eí n;n aj'~!mnc.ljtos do Hllbrc sena.
;l:Jr fiei o Río de Janeiru, e está !i~ c~ll~tíCllcia de tcdos. 

O Ilue temos i.t f;iZCI' ligora !;,úI!i('nlc é al'IH'o\,ar a deslIr-vl 
, 111q;ôimcnte feHd lido nd'lt: !!Üi;Í~:!ro (} Ill'lln' miuiAfo rl-t 
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j,i1 . .t'llti<~ nflu I Wlld mtliltL\r p;l~.~:!I' o suiJ.sidil) JO::i scniuloTcS c 
lL 1}!J{;IJus Hc:-.Lc., diJU6 rnez+...'s, pi'ocedeu (lIegalmenLe. Lcm 
l'l'sl'nIlS~lbilidadc 1'01' seu ndo i!lp,!:;;l.! pela Ici de 18G'~; iJ 
pl'cci,o, pois, quc o corpo Icgiôlalllo o absolva c juslifiquc 
l'~:SC acl.o, pl.lrql!o DO gOVl1'II0 conglltuClO:1aln;1~ póJe C:icapôr 
p filzer-t'lc ler \igm' um neto tluo nüu Lem Je~ahdade. 

SCllboreti, é preciso que o senado cOlllprcbenda bem o al
t:'\Ilce c as \'islas quc I ellllO , ull'ercrcndo esla emcnda. N,lo 
julgo que esLa emenda seja um acto de opposi~ào ao govcrno 1 

nem cnle!ldo que o gov'!rno deva lOnli,lr cu mo lal ullla emen· 
li;!) ill'prOValllJo um acLo seu illeguL Pois porvellLura o go
Y!'I'IlO uão aceilou jú emendas do senado ús proposlas de lei 
;I,) lixi\~Ja de for~as dc m:Jx e lerra, leis conolilneiollaes? 
Os 1l1lbl'cS Jllini~,tros (13. r~~zcl1da c da gW .. 'na ni\o dül'.lu seu 
apuiu ás dilI'ei'l'lIle3 cmendas quc a discuôsl0 imparcialmenle 
suggeriu a S, Exs. lJara rcmediar al6"~.llls illcollveni('.nte:; 
,lu; projeetos vindus da ca mara dus depu lados 'I 

O Su. D. r,"'~()EL :-Alguns ineonvenienles, é venlade, e 
agora Ililo se dú i!lCOIIVClúelltc algulll ; ha esta ditrel't'Jl~a. 

() Sn. S!LVEWA l),\ rrloTTA:- Ora, cis-alli corno, lendo 
C!lt,10 o govcfllu aeciLaJ.;j cmendas, cu clltendo que llOje devia 
conle!ilar-se COIll 11m aelo do corpo legislativo fJUC allDrol'e 
o 'luU clle fez. Nós reeútlLcceulOs lo,100 que a dc,pcza que o 
gG\'Cl'UO Icz era uma de~~[Jcza IJlIe e::;Lava dccrctuda em lcis j 
ma" .enhores, uma COll"a é cslar um serviço publico reeo
Ilhecido em uma lei cspeeial, eslar a despcza declarada em 
Ullla lei especial, c eOU5a dilreretlle é ler os fUlldos necessa
I'io~ pal'a ('.S::ii.t despcza: esta é fiuO c) sCllhores, a Ilreroga
liva mais I'l'ccio,'a do parlamento, é dar us fundos para as 
de5pezas 'Iue eslilo decrcladas, as qIJaes, cmbora eslejào de
cretadas por leis espcciats, quando niio ha fundos corres
pOntl~ntc.; lias leis allrluas) o governo não as póde fílzer; e, 
se não, pcrgulIto: qual a razüo do pensamenlu deslas leis de 
"!8~1) c 1 HG'~, que prelendêrJo regularisar os cretlilos supple
mentares e cxtraor\Jinario~? A razão tleslas leis é esla: é 
'I uo, COlUtluilnlo o serviço esteja decrelado, para tlue a llea.
peza so faça, é prceiso que na lei do or~,alllenlo yenhão os 
fundos eonsigllatlus; quando a de~peza esl:l decrelada por 
lei especial e decrclada tamhelll na lei do oreamcnto e ao 
l'fi'eclua-Ja se reconhece que é insullicientc o cI:edilo d~du na 
lei do orçamenlo pal'<1 esle fim, é quu vem os credilos sup
plcmcnlarcs; mas cnlão, senbol'es, daqui me,;n1O nós infcri
llIOS que o principio regu.lador, o pl'lne'pio eonslilueiotlal, 
ti fJUO; aJle~ar do serviç? eslar reconbecido cm uma lei espe
claJ, e prcclso que na lei do orcamenlo venha a refereneia a 
esse serviço recouheeitlo, venbho decretados os fundos 

Ora, supponbamos que por omissão do legislador, qunndo 
or:;ani,a a lei do oreameulu, um scnicu deixa de ser con
lempladu na lei tio ol:camenlo, eomtluauio esle servi co esleja 
creado por uma lei especial, qualquer servieo publico, fJllai
Illlcr tlespeza da reparlicão de saude, pOI'-~xolDi'lo, ou de 
qual'Juer reparlição creada por lei ou JlOr dceretu do ooverno, 
a ereação eslá roalizada, a dcspcza eslá reconhecfu~,; mas 
s.uppouhamos nós que na lui do or~amenlo por oulissao uão 
v'em o fundo neeessal'io para fazer essa despeza ; o tlue 50 
,:'e~Ue'! Segue-se tlUO o gOVCl'llO, uão eslando reunido o corpo 
h:~islilliyo, pódo abl ir um credito, Jlor<lue essa llcspeza eslá 
rceonl1el'i<ia por uma lei especial quo organisou esse servico 
publico. ElIlilO, 8çu!turcs, o principiu regulador é este: eÓI
'luanlu uão ba na lei do oreamclllo fundos para uma deslleza, 
ainda flUO uma lei espeeiál tenha creado o serviço e reco
IIlieculo a desp~za, o govcrno 11;10 póde faze-Ia, o il razüo ti 
ohvla: donde. lira!' us fundos? Nós marchamos desta sUllpo
slç:lo-que 110 lhcsouro publico nào ha uma somllla disponi
vel além das \ erbas para flue são cllas. aflplieadas_ 

j'orlanlo, senhores, o tlue o [;OVCl'IlO devia ler fcito era 
peuir esla aulorisação ; o, apl'cselllaudo nós esla cmcnda e 
"I'provaudo a rle~péza feila pelo gove'l'lIo, nio~uem puderá 
levanlar csla illéa como itléa de opposi~,lo; nós queremos 
1UGli licar ao nuhre miuiólro d<!- fazenda, fJtIC tem respousabi
I!dade por fuzer de<IJcz:tJ illegaes; qucremos anles ahsolve· 
lo, pUl'lJue eslá criminoso, vislo que fez despeza. illcgaes. 
i\~ora S. Ex. não se anillie com esta palavra; porque re
conheço flue dccrclou a despeza. que pralicou este ado cri· 
mUloso com mUlto 1)0:.\s razões. 

() SII. D. lIhJ':oEL : - Com muilo hoas razõe.,; .... 
O SR. SILVBlll,' IJA nIOTTA: ~ Sim, eolU bO;ls razões. 
O SII. D. l\hNOEL : - Ora bem; tomem nota. 
O SII. SILvEmA DA MOTTA: - Teve boas razões, isto ti, 

bGa~ inleuçtles. 
O SII. D. ~hriOEL : - nluito boas razões primeiro ... 
O SII. SILYEJaA nA nIOTTA: - Pois será boas razõas tam

bem; leve razões vlausiveis, ó o que quiz dizer. l\Ias agora 
eu, que ebego a c.sle ponlo de ministerialismo, que reconbeço 
flue o nobro miuislro leve até razões lJlausiveis para fazer es
la illegaJidade, nem por isso j'ulgo que o governo deva ell
lender '1ue, feila uma illega idade, ainda mesmo por bons 
molivos, nfLo Jlrecisa da revalidação do seu aeto. Ora, se
nhores, é sem duvida uma oPIlosição sui generis esla que 
vem o[ereccr ao governo IIS juslifieacões que elle não pede. 

O SII. D. MANOEL: - Ninguem disse ainda que era oppo
siç;1o; V. Ex. é que eslá dizendo_ .. 

O Sn SILVEIlIA DA MOTTA: ~ Eslimo mui lo que V. Ex. 
declare quo niugucm ainda disse isso. V. Ex., que o declara, 
li porq ue tcm buas razõe~ .. _ 

O SR. D. MANOEl.: - lIoas razões e boas inten~ões ... 
O Sn. SILVEIH~ ll~ MOTTA: - Mas julgo necess<lrio mGsJno 

declarar a inlenção OOJll que orrereço a emenda. V. Ex. bem 
sabc que as inlenções são que nos salvão. 

O SR. D. l\IANOEL: - Nem sempre. 
O SR. SILVEIlIA DA'MUTTA: - A's vezes lima emenda inno

cenle póde parecer aggresslva a alguem ; cu quiz moslrar ao 
governo que, olrerecellllo esla emcnda, não lenbo em visla 
fazer-lho um aelo de aggressão; o quo f[UerO é salvar as 
pralicas cOllslilucionaes, o Ilue quero ê lirar ao lbesouro o 
pretexlo tle eslar faZllndo escripluracões erradas; e não que
ro que venhào ainda oulros ministros, homens de inlelligen
eia e que reconbeção que nós lemos razão em querer resta
belecer a pratica eonslilueional, apadrinhar-so com os erros 
do tbesouro para pedircm creditos duplicados. 

O SR. D. !\lANOEL: - São erros de longa data_ 
o SR, SILVEIlIA DA nIOTTA: - Islo é co usa nova, senhores, 

ainda nao vi pedir credito para um anno financeiro, onde já 
Ir.! fundos para as despezas; é cousa nova, em logar de pe
dir-re 11 apl'rovacão de uJl'la despeza illegaJ, pedir se um cre
dilo_ Puis, scnh_'es, os nobres minislros que necessidade 
lêm de fazer esle arbitriu ? Isto ti que eu cbamo luxo. Pois 
os nobres miuislros da fazenda ° do Imperio não sabião desde 
janeiro que em maio e junbo se havia de pallar o subsidio 
rios membros das duas camaras, e que não bavla fundos para 
i;lo ? . 

O SII. D. l'YIüwEL;- Olbe as boas raziles._. 
O S/I. SII. vmllA DA MorTA :- Supponhamos que pedirilo 

os fundos para isso em maio, um pouco larrle, contando com 
a "pprovae:io da proposla, porque era despcza decrelatla em 
lei, e PVr Ioso fi~rão e~ dcsfleza. anles da approvllção da 
pruposta; mao cnlãe pOrllue não vlerão pedir a approva
cão tlu sua illegalidade ? Não cra islo mais IOnslilucional 
ao que abril' nm eredila supplementar duranle as camaras 
reunida~ CUUSi\ que é express;lmente prohibida pela lei? e 
abl'i r credito para lJUG sçnbores? . 

Eslo crodilo, permillc1o-me os nobres minislros, eslá con
çebido alé conlra as regras tia nossa Iiugna; pois póde-se 
IJedir credilo [Iara pagar uma des[lela que jú eslá feita? 
Quando ti que se 'Pede credilo? E' para pagar despezas que 
estão rcconhecidas como legaes, mas flue üínda não se fize-' 
rão: e islo é quc se chama credito; mas pedir um crcdito 
para legalisar nma despcza que já está feila, nao seuhores; 
lslo ti conlra a iingua porlulluezll. O {lU o os nobres minislros 
devem fazer é pedir a approvaçao do seu aclo, c pedir a 
,lllprovaf,Go sómenle na parte qua necessila de approvação. 
ti' o que quero dar ao g'Overuo, ti a approva1:ãO ua parle em 
tpIe seu aclo é illegaJ, mas meroce o bilt tle illdemnidade: 
esle Ibe dou, IDas n"O Ibe posso dilr 08 fumros para fazer 
despezas nos mezes de julbo e agoslo, pol'<Jue para islo os 
nobr~ minibboti tem fundos na lei do or~alllcnto. . 
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Neste sentido, Sr. presi.Jcllte, ó que cu concebi a minha cional. Comquanlo ~u não acompanhe o lIo1J1'c sen;'üQr Ili\ 
emenda. Esta não ba duvida quo é substitutiva, porque opinião que sustent,l. nem por isso deixo de respeitar os mo-
a.presento como tal. (Lendo.) tivos de sua couvieeão. 

« O artigo da proposta seja substituído pelo seguinte:- Acredíto que pOI' 'o"a não posso ainda ser considerado cri-
Fica approvada a delíberaç,lo, que tomou o governo, de man- minoso, porque o nobre senador, se ó juiz dos <tetos do go
dar pagar as despezas das camaras dos senadores o dos de- 'lemo Q terá. de eo~hecer ,ielles ne>t,! casa, tuda\ia nfio pôde 
putados dos mezes de maio e junho do corrcnte anno. » ainda julgar me, como Inr. classificou, sem que a camnra dos 

E nada mais; porque, para maid, o governo não precisa de Sr •. deputados tlOba decretado a accusação do ministro; 
autorisação lesislatim, . portanto eu con~idero-me por ora tão ínnocente como o 00-

O Sn. rnESIDBNTE: - O nobre !'enallol' flue acaba de ler a bre senado;', que aCCllsa o governo pelo acto que considel'ou 
sua emenda declarou que era substitutiva; e cu, antes de a arhitraria. 
propur ao apoia~cnto, peço a aLLençito do senado para ullla Senhores, cu disse na 2" diseussüo e repilo: quando se 
ob;;ervação que Julgo do meu dever fazer, pOI"lI'J0 entendo que tratou deste assullIpto. Iwuvc duvidas a respeito do modo 
nos cumpl'e proceder mantenJo sempre as pl'erogativfis de \101" que o governo del'rrin. proceder, e pareceu mais fnonco 
cada uma das camaras, e de accordo com os preceitos da pedir-se ao corpo 1~l(islatjvo· ü necessaría "utorisa~iio para li 
constituicúo. l' deS]leza qun tinha de fa7.cr-se com o subsidio lias duas ca-

Parece"-me que é occasi,io do senado decidir se se pódc maras na 2- se, sitO desta legislatura; poder-se-hia ter en
ãpre5entnl" UIlJn. emenda de subslituicffo a' uma proposicão ,Ia tendido que, se o govcrno cstava autorisado para fazer as 
camara dos deputados; se está ~a alcada das calDaras iubsti- despe7.as na la scssil0, muito mais o estaria para as despezas 
tui~ integralmeut~ um Jlr~jeclo ~Iu~ lhes & enviado IJor outro da 2", pelas razões que "OU dar. 
proJecto; se se podo conSiderar 18to cmno ~menda. O corpo logisl"tivo reuno-se em virtude de um precei to 
, U art. 5S da constituição diz o seguinte a resrcito do~ pro- cOllstituClonal; esle preceito é que todos os annos b,lia uma 
jeef,os que vêm da camar~ dos d~putados: (lendo. "Se, porém, sessão legislativa, c pela pratica entre nós estabelecida tem 
a camara dos senadores não adoptar inteiramente o projecto sido satisfeito este p"cceito constitucional, fazendo-se uma 
da eamara dos deputados, mas se o tiver alterado ou addicio- 5e5.,10 no inl.ervallo da1luella que foi disso! vida e a que é 
nado., o reenviará pela nmneira seguinte: -O senado .•. elc." novamente conyoc'lda, para que esta sessão preencha a la-

Portanto parece-me (!ue por osle artigo o direito que tcm cuna que deixou a dis50Iuc;10. 
as camaras é o de alterarem ou addicionarem; ora, substi- O governo tinha sido aútorisado pela lei do orcamento de 
tuir não é alterar, nem afltlicionar ('tcclamoçõcs), é mais aI, 181H, que devia regular no anno financeiro do 1862-1863, 
~uma Côusa. TenllO de consulLar o ~ellado. sobre isto, 11110 a fazer a despeza nccessaria com o subsidio das duas ca
~escio que seja sOI'prcndi,lo; é uma qncstüo que lia de ser maras na sessão de 1863; não se verificando esta sessão, 
decidida por elle, e sobre a I[ual entendo que devo chamar a podia pôr-so em questão se a autori6uciio dada nafluella lei, 
sua aUencilo, assim como a. atlencào da camara dos Srs. não se tendo reunido o corpo legislativo no unnó de 1863 
deputados, que tambem tem o direi(o de intervir. Entendo que senão por poucos dias, deveria sub5istil' para a. sessão 9uc 
substituir é pôr alguem ou algl!.ma c.~usa em logar de tinba de fazer-se em logar dr,quella que deixou de ser feita. 
o t Ora, será uma idéa absurda aquella quc sustento de que 
u ra. . • . uma vez autorisado o govem.o pela lei do orcamento a fazer 
O SR. FOllSIlCA.; - Isso mesmo é que se cbama alterar. a despeza necessaria com o subsidio duránte a ses.s1io de 
O Sn. pnESIIlENTE: .•. não é o mesmo qUI! alterar, nem 1863, não se tendo elIa verificado, continuou esta autilrisa

nddícionar. As emendas a. que se refere o art. 58, na minha ção para a l' sesSil0 que se celebrou em 186<i? 
humilde opinifío, suppoem que a mataria ou proposi.!:iío que O SR. SILVEHI! &! MOTTA:- Então não se marcava quota 
vem da outra camara continua a subsistir na sua' base: póde para esse scryico. 
ser alterada, mas não inteiramente, e póde ser addicionada, O Sn. M~:"?l;'t- 1'_\ FAZENDA: _ Peco nos nobres senadores 
com tanto que a proposie.ãO nUo deixe inteiramente de subsis- ' 

N d d ~ue me OUC~(; ~",m" mesma ;ülenC.ão com que os ouvi', não til'. () caso e que se trat..1, persua o-me que a proposicão· . 
que veio da camara do: Srs. deputados não subsistirá; em esejo ser perturÍJildo, porque muitas vezes interrompe-se o 
logar della, irá outra enviada pelo senado.-Isto é mais do. fio da argumentaeão e não se condue nquillo que se tinha a 
que emendar. dizer. -

O Sn. YISCO'SDE DE .JEQUiTINHOl\ü!: _ VamQi! apoiar a O Sn. SH. ''EmA DA. !loTu:-;- Isto não é perturbação, nem 
emenda. falta de attenção; p~(o contrano. , 

O SR. P'lESI[)ENTE: Ter,bo de COlJsultar sobre . O SIl, 11I~ISTnO DA. FA.ZENDA: - Peco (} lavor de não ser 
lSto o se- perturbado em meus raciocinio~, pôrque posso afinal n1l0 

nado antes de propôr ao apoiamento a emenda. diter cousa alguma. 
O senado, sendo consultado, resolveu pela affirlllativa. la eu sustent,lI1~o que, para uma despcza pertencer (l um 
Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte exercicio, é necessario que ella srja determinada pela lei que 

regula essc exercicio, e que seja feita dentro delle. nu que, 
tendo sido determinada .. começada ncHe, se conclua 110 
semestL'c addicional em que conlinúa a vigorar a mesma 

EMENDA. 
" ~ artigo da proposta seja mbstituido pelo seguinte: 
« FiCa approvada a (}ehheraçiio que tomou o governo de 

mandar pagar as despezas das camaras dos senadores e dos 
deputados dos mezes de maio e junho do corrente anno.'
Si.veira da Motta. » 

0. ~r. Dias de C;0.1·.111"3 (ministro da fazenda): - Sr. 
preSIdente, quanta mms ~studo a questão de que ora se oc
cup.a o senado, tan~o mms me convaaço de que ao governo 
aSs1stem ~azões mUito poderosas para sustentar o aeto que 
pratico!l, Eu poderei parecer contradictorio .,os olbos da
queUes que compararem as palavras que disse na 2' discus
s[o a este respeito com ° que cu tinha dito na camara dos 
deputados; mas porei do pm'te esta comparacao, porque en
tendo que a questão deve ser tratada, como declarou o 
nobre senador que me prece"deu, com tod:t a. imparcialídade, 

Estou persuadido de 'iue não teve o nolll'e senador intencilo 
de olfender () mil<Ístro, nem de fazer-lhe opposicilo com e'sta 
emenda, mas tM e:imcnlc sustenlar um principio constitu-

(ei. • 
Nilo será absolutamente identica esta questão com n tle 

um contrato; mas tem alguma sem elhanca, Quando o gover
no, autorisado por uma lei de orçamento, manda fazer uma 
obra determinada por essa lei, e eo~trata a sua execuçiio 
por conta dos fundos que eUa eonslgnou para tal despeza, 
ainda que a obra se não acabe dentro desse ao no financeiro 
e em vlrtude do contrato anterior as despezas se paguem no 
semestre addicional, são ellas levadas á conta desse exer
cici() e 'nelle eseripturadas. E', pois, o principio que quero 
estabelecer, q!le uma vez aulorisada pela lei qualquer des
peza, com um servieD que se fez no exercicio, ainda qU3 a 
(ei subsequente llãó consigne fundos para esse servi co, se 
bouve contraIo e elle se executou, o governo póde continuar 
durante o exercicio e ainda no seguinte a fazer a despeza 
para que cEtava aulorisado. 

Agora applíco o argunl~nl,l de iUlillogia: o corpo legisla. 
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livu linha sido convocado para reunir-se em janeiro dellte 
annu e as se5Bões prepill"1l01'j.u; da camal'a dos rl~pulados e 
,lo sdnad~ fizÍlrão·se em dezculbl'o do aano de 1863 ; isto é, 
Ih.eriio se dentro do excl'cicio; as camams com~cárüo a Cunc
ciollllr, emuora n;10 com~çassem a receber snbôi.iín. mas alias 
constituirão·se dentro do allno tle 1863. isto é, durant~ os 
,;eis mezcs addicionacs do oxer'cicio de 186'2-1Sfj;} ; e pelo 
llleu principio, quo póde não 501' cxacto, tcndo sido a rlespeza 
r,utorisada para aquello fim, desde ([UO as camarils ~ollleçárão 
n, suas seOSÕC5 ainda dentro desse penodo, subSistia a auto
!'isaç.l0 para o seu ngamento. 

Não oi, portanto, &ra de pr'oposito entenJer-so que o govel'
n~ podia muito legalmente fazer a despeza da i" "e",âo. 

~Ias, quando houvesse duvida, senhores, eu acredito que 
podia ser alíplicada antes á l' doque á '2" 5es5110, fundando· me 
pnra assim sustentar no modo por que o tlte50uro tem proce
dido a l'cspcilo da clas!ificacão desta rlespeza. 

['óde-;e dizer lIojo, senho-res, que ó um erro a pl'uticn do 
thcsouro, O corpo legislativo está no seu direito regulando 
como entendor mais conveniente a escripturaçào do thesouro; 
mas o llue não posso admittit' é que se accuse o governo sem 
examinar bem as questões, e que so conJemnem ns pessoas 
que tiverãO parto, (Iue cOIl~enlíril0 nesses aeto;, e quo são 
hoje aqui tão fOl'temente censuradas. 

Senhorc$. até o anno de 1847 a escripturação relativa ao 
subsidio da6 dnas C<llllilraS era feita por exercícios. depois 
que elles começárão em 1810 : escrip\ul'av<lú,sc os dous me
zes de maio e junho no anno antecedente e os do julho e agQ:;
to no subsequenle. Pl'psiJia ao tbesouro um homem a quem 
a posteridade faz jUlitica, reconh~ .. '.endo como um dos nossos 
mais notaveis e;tadistás e como um dos mais eminentes em 
ma lerias financeiras; creio que era o SI', Alves Branco o 
ministro da fazenua de 18i7; nesse anno regulou-se a es
cripturaçll.o a respeito do subsi~ío d e5te morlo: comprehen
derão-se !lO balanco'de 1847 seis mezes em logilr de quatro, 
incluindo-se dous "mezes tio anno antecedente c os quatro me
tes do anno do 18n. Posteriormente, assim continuou até 
hoje, escripturando-se a uespeza por sessão e não por excr
cicio. Eu não tenho presentes as razões que determinÚl'iIo esta 
altcracão na cscripturacão ; mas devo SUppÔI' que forão de 
muito -peso, por is:,o que todos os successol'es do ministro de 
18i7 conservál'ilo esta. pratica. sem alteração, e nii.o se póde 
arguir com razão umfacto praticado por um tribunal quando 
elle é tolerado durante o espaço de 17 annos. 

Nem 50 póde dizer que é um facto desconhecido do corpo 
legislativo, porque nbi estão os balanços ~o thesouro" quc 
todos alies provão a maneira por que se f,ma essa CSCl'lptu
racão, 

13e, pois, a despaza é escl'ipturada por sessãO e não pai' 
exorcício, não vejo razão para que hoje se condemne a pro
posta que já foi f1lJprovada pela camara dos SI'S dcputaJos. 
A camara dos 81'S. deputados tem tanto direito como o sena
do de examinar a q ueslão sujeita e de resolver a respeito; 
ella já illterpoz sua opiuii'to,approvandoa proposta do ~ovel'Oo 
tal qualfoi aprescntada; o nem se diga que a cnUlara dos8r. 
deputados não sabia do facto de ter Sido feito o paga monto 
aos membros do corpo legislativo durante o mel de junho, 
llOrque a data ria resolução prova ~ue aquella camal'U tlnba 
perfeito conhecimento desta maleria; portanto eu acred ito 
que cBa, convertendo em projecto de lei e enviando ao se' 
uado a proposta do governo que abre um credito para fazer 
eITectivo o pagamento da despeza do corpo [egisla~ivo na 2' 
sessão desta legislatura, appl'ovOU a maneira por que o go
verno pl'ocedeu, 

E, senhores, 50 se qual' ser tão rigoroso neste principio, 
então ha de permittir-se-mo que diga que só um mez é que 
de.ve ser escripturado no exercicio anteriol', porque a folha 
do subsidio do met do maio, que comprehende dias de junllO, 
é enviada ao thesoul'o no met de junbo; esla dcspezit é orde
nada e feita dentro do exercicio; mas 11 relatIVa ao mez de 
junho e parte do mez de julho é apresentada ne tllesouro 110 
exerci cio seguinte, e só então determinada a sua despeza. 
Ora, se a dos Jous mezes segullttes não pôde ser escriptu
ruda no excl'CÍcio anterior, tambem esta o na:o pôde ser, P0l'
IjUt' compl'ehentlc p:irte do um exercici~ e parte de outro. 

N.l0 é esta uma deSp0ln. que o 1;0ve"I10 possa regular a SN! 
1lI'bitrio ; ti uma tlespcza ordenndu sobre uma Colha que cada 
uma das Cntoal'as tom o dir'cito de organisar, que o governQ 
nilo póde alterar, cuja despeza é Uíllé\ e ullica, e que devo 
ser cscripturaú« ou em um ou em outro exercício; e, se é 
possivel cscripturar nil, exercício antecedente a despeza do 
mer. do junho e parto lIa do lnoz de julho, não vejo incollve
niente algum para que tambem nJo possa ser escriptur'ada 
como pertencente li sessão allt~l'Íor c nesso exerci cio a des
poza dos Ol1tros dous mezes. 

Domais, senhol'es, ponsando bem, não vejo qual IÍ o grande 
mal que resulta de contemplar-se como despeza do exercicio 
antenor a de toda a seso;10 de cada anno, quando afinal a 
despezil não excede em cada anuo ao que o corpo legislativo 
votou para uma sess,10 annua!; emuora a despeza 8e escrip
ture om uni ou outro excrcício, sempre cada Olercicio appa
rece com a quo ta que lhe pertence, 

Accrcscc ainda que a lle.<peza põde ser alterada durante o 
exercicio, como já mostr~i quando fallei na segunda di scus
sno. A lei do Ol'camento é apre30ntada ao COl'pO legislativo 
soPre os dado. que tem o governo, é em conformidade da 
legi:;lação vigente que o governo apresenta sua jll'oposta; 
mas, se c,ta lcgislaç:to fór altcrada dentro do exercieio, já 
so vê que lerá de figurar a mcsma verba com dllferentes 
autorisacões; quero dizel" pMe para o exereicio anterior 
":'.;ular uma lei, para o exercicio subsequente regular outra 
'é'i- ,~ isto não me parece muito om regra; entretanto que o 
;;;'oGedimento do thcsouro é mais homogclleo; porque, con
siderando cada sessão completa, regula a despeza pela lei 
que votou o subsidio e não pela lei subsequollte, 

Não sei se me fiz comprebender bem; mas, dada a hypo
these de que fosse esta a ultima se:lsão da legislatura e que 
o subsidio fosse alterado, terião de ser escripturatlos os mc
Ze& de julho o ago&to pela lei anlerior, e os meles de maio e 

l'unho do all110 seguinte deviilo scr escripturados ]lor outra 
ei. Não me parece isto re(iular; entretanto qu l nenhum 

incollvenienie resulta da pratica estabelecida pelo thesouro de 
fazer que esta despeza siga a lei que decretou o subsidio, e não 
a lei do orcamento; parece que a qucstito, aO menos segundo 
penso, J,crJe todo o seu valor, desde que o governo não póda 
despen cr mais do que aquillo para que está auto risada em 
cada anno. 

Diz-se quo ha um.t duplicata, Já provei por estes argu
mentos qÍle tenlto deduzido, c pela fórma por que o thesouro 
faz a escriptumç~o, que não ha duplicata, Suppc'nha-sl)_ que 
não houve aulorlsacão para fazer a rlespeZi\ desta sessao; o 
corpo lcgi"latívo a éoncede lIcst<klei., c en',ão liquídào-sa as 
cvntas sem o menor iUCO'lVClllcnte, Nilo ba nenhumil duph
cata, por;,;ue se entende que esta illltorísação é para os mczes 
de mulo a sclemb,'o ; 0, cumo já fiz observar, ainda quando 
so lIuizesse dar uma iutelligenda diversa, ainda assim não 
haVIa inconveniente, porque o governo, repito, não pôde ap
plitHr a novos sCI'vicos o Cl'Cdito YOlado nesta lei. 

Era neces,ario l)lie cBe tiYe~se feito a applicação allt~rior 
desta souuna, se ella lhe sobrasse; mas, se a somma amda 
~iitJ cst;i votada, ctJmo (ltltle o govcrno contar com clla para 
fazer des[lczas? Como llódc fazer, por exemplo, o traspasso 
de lIlllll lIuantia quc foi posteriormente 'Votada? A lei que 
actuahnéuto nos rege dispOe que, havondo ,obras em uma 
tias verbas e tlificiencia em outras o goYemo llOssa fazor ap
plicnção dessas sobras; mas el;tendo ,que esta applicaçãu 
elle deve fazer dontro do exercício, istp ti, tendo conheci
mento da deficiencia que houve eOl umas verbas e da sobra 
quo bo:nc em outras; mas, se o exerci cio estã acabado, se 
o gove, no uüo tem ainJu. c,Ja consignaçãO, COIl)O póde enten
der-se h:tbilítal:o para fazer um lraspasse desla verba a ou
tras rlesl,ezas que elle tenha 'le decretar, quündo entendo qlle 
elle uão pó de mais (10cr~tal' novas desf ~zas? , , 

Portanlo me parece que não ha a duphcata de que se quel
xITo'os :\Obres senadores; e, amua quando houvesse, eu con
sidero que o "overno não está habilitado para fazer uzo de 
qualquer sob~a qbe haja nesla verb .. , porque não póde, ao 
menos 1\0 meu modo da pensar, decretar novas desp~zas (Jara 
um exercicio que já acabou, Ac despe,zas do exerClClO devem 
estar feitas com os fllndos no exerCICIO: se durante elle dofi-
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cÍ1lncias houve que o governo IIv!)s;;!) necessidade úe atlenúcl', dessem que havia neste aelo lima tão 1;r1l1'O infl'aecãu dI'" 
esta atlençiio deve ter si da prestada, c o mais que pôde acon- princlpios eonstHucioll:Ws quo só Illlllcssem SCl' salvos pela 
tecer é que na liquidação final se passem de uns ramos para condemnaCil0 de,;se ministro, till'iil0 !lHes bastanto [OI'CiI 
outros as sobras de despezas autorlsl1das que se não Ilzerllo para dec~etar essa condcmnação; mils nem eu creio fi Ull '" 

em toda a importaricia em umas provincias e que forão exce questão s!lJa .le tal ordem flue pos". ser elevad:, a eSI'll'ilz:l\1 
!lidas em outras; que se liquidem estas ycrbas, mas liqui- de estado, nem me !lal'e~e tamnem (rUO o minislro Illerc~,a 
!10m-se em virtude dalegis[acão e por aetos pratio.1dos den- taota censara ror ter pral!c~{lo um neto (lo qual, 8e uão esliÍ 
tro do exercicio,e não por acto posterior ao mesmo exercício, legalmente rrOVa(la a autorisação, oHa todavia I)óde ser ~\B' 
Sobro este ponto é que eu quizel'a que o senado pronunciasse tentaóa pelos argumentos que cu tenho olTcrecido á cou i.le
seu juizo, porque não desejo nem tomar para mim, nem dai' racão do senado, 
a meus successores um arIJikio que seja inconveniente aos Não voto pela emenda do nobre senarlor, nlio (loque ,~u 
interesses do estado, deixe de reconhecer muita btlnevolencia ,Ia Slla parte, anteci 

Entrando na questão que eu reconbeci que póde ser tratada (lando-sc a d/Ir-IM o bitl de ill,lcmni,ladc, mas porque aCI'e 
no senado, o meu acto está sujeito á discussão; se não está dito que nesta. questiio o scn:lIlo nilo devo antecipar-se fi ca 
aiuda sujeito a julgamento, Ilorque este não pôde ser feito mara dos deputados; é olla a primeira a julgar a qucsll10 ; 
nesta casa sem que venha accusacão daêutra, isso não esperemos quo alia a tome em considcra/filo, Se J!IlI'ventlll'a 
inbibe a cada um dos nobres senadoi'lls de fazerem as consi- entender a camara que ;\ questãO ,leve subir no conhecimento 
deracões que entenderem convenientes, Alas, desde que se do senado, o senado pronunciar-50-Im CO(110 juiz, e deliberaril 
trata' deste assumpto, devo dizer o que penso, Se se tralllsse como entender cOllvt'nicntll, 
de julgar o acto, pois que na uma di[erença muito grandú O S F I' 
entl'e apreciar li discutir uma questão e julgar; se tivessem os n, '~;nnEIRA JlNNA :-A camara jâ concedeu o bit/. 
de obrar como juir.es, seriamos obrigados a ter em consielc- O SR, lllNlsTno nA FAZENDA:- Se (lórle entender-se que a 
racão todas as razões, todos os argumentos que as partes camara, apptovando a propofta, deu o bíll .Ie illdemniel,lIle, 
po<lem produzir pro ou contra em sua defesa, ou em accu- eutao ° snna,lo não devo ~r de enCOntro fi opinii'io da oul.l'1\ 
saçi'io; se nós tivcsscmos, digo cu, de vel'illcar agora a res- cmnara, fundallllo-se em que a ,lc5pe~,a já esta (cita, no (1110 
ponsabilidado do ministro, lúlo poderíamos julga-lo senão se trata, pois, scnborcs? E' ele lirruidar as contas, é de apl'c
pelo que respeita ao Ilagamento do mez de maio, (lorque pelo sentar a autorisacllo, se a autorisacão faltou ao governo; 
que respeita ao pagamento do mez de junho continuo a SUB- illlporta muito póuco !fue a autorisa·cão seja debaixo de,ta 
tentar que, tendo sido o pagamentd determinado dentro deste (lU rlllquella fórma, Como a camal:" dos Srs. deputados 
anno financeiro, como o governo tem fundos mais que 511ffi - approvou a proposta do governo, e esta satisfaz ao lim pelo 
cientes para fazer as despezas dos trcs mezes, porque est' (Iual o govemo pl'oem'ou leg'llis<ll' o sou acto, eu entenuo 
a,utorísado a fazer a despeza de quatro mezes, não poderia que deve ser ap(lrovada, 
ser o ministro por eUe respousabilisado_ Desde W o corpo NilO voto, portanto, pela emenda por estas considera-
legislativo o autorise por uma nova resolueão a llIfer a des- ções, 
pezal fica o governo habilitado a pagar ô mez restante; e 
não !laveri" na confrontacão do todas vel'bas do orcamento os ... viseOllde ele ltaj,ol'aby: - Sr, presidente, 
algum saldo quo babilitasse o governo a, por meiô de um quando na primeira discussão do projecto fie que agora nos 
traspasse, obter os fundos necessari~s para fazol' o paga.- oc.cupamos fiz algumas observaçÕes para domonstrar que {) 
mento de maio? Acredito que sim; e então, desde que o go- ~overno pedia na Ilroposta quo foi converti.la no mesmo jlro
yerno pudesse por uma operacão que a (lro(lria lei autonsa Jccto, quantias excessivas para (lagar as dcsllez~s,a que ellas 
obter os fundos necessarios • para fazer essa despeza, elle devião ser applicadas, respondeu-me o nobl'o ministro {los 
estava inteiramente exonerado de toda a. responsabilidade, negocios do imperio, pam justillcar a sua ]ll'oposta, que o 
quando quizessem accusa-Io por esse facto, thesouro cscripturava as ,Ic~ezas dos subsidios dos membros 

Mas seria justo, seu\ores, que o corpo le<>i"lativo aceu- da assemblêa geral vencidos em julho e agosto, não no anno 
sasse o SI', mmistro do imperio por ter ordenado o Ilagamento financeiro a que pertenciãc estes dous meies, mas no ante
da folha de cada uma das duas camaras? Seria justo quo o I'ior, Sorprenendeu-me, devo confessa-lo, esta nsscrcão do 
corpo legislativo accusasse o ministro da fazel\da pOl'que, I10bl'O mimstro, lnns não ollsei duvidar della na parlé rei a
embora olhando para o algarislllo da lei, visse que estava tiva ao tempo em que essa pratica foi admiltida 110 tbesou1'o; 
cOllsummirla a verba e quo elle não tinha os fundos nocesila. mas eluvidei que, devendo o thesou 1'0 tel', como certamente 
rios todavia debaixo de sua responsabilidade mandou fazer tem, fcito melhora.mentos na sua c<lntabilitladc, se conser
elfectivo o pagamento? Acredito, senbores, que o acto tem a V3:!se ainda hoje uma pmtica que mo Ilarecia e mo In,rece 
mais completa justificar.ão, Nós sabemos que os membros do tão irracional o contraria á lei, por não dizer á PI'OI)\'ia r,01l5-
corpo leglslativo, prin.clpahnente os (la outm camara, são ci, tituiçao do estado, Procurei portanto,oxaminar donde proce
dadãos que não têm aqui residencia, que vêm de suas pro- dou essa pratica e se ella ainda cxiste, 
vindas para a cÓrto e quo lóm de fazer despezas com a sua Com eITeito, revolvendo os balanc05 dos exercir,ios ante
manuten!)ão, para a~ quaos contão que não Ibes faltarúil os riores, reconheci que, dosde que cnll:e nós ha systcOla rcpre
meios necessarios, pOl'que o subsidio Ih'os assegura, Deixar sontativo,oll ao monos desdo quo o corpo legislativo decrotou 
os membros do COl'110 legislativo llfivados por espaco do dous quo ° anno eeonomico correna do 1° (lo julho tlc cada anno 
mezes de receber o seu subsidio não duvido quê fosse um ao ultimo de junho do anno soguinte, o thesouro fizera a sua 
acto heroicc, e que o ministro quo assim procedesse so tor- escripturnç;ill tle conformirlado com a lei, até o anno fin~n
nasse digno dos elogios do allSun. dos meus nobres collegas ceiro de ls,m a 18'i6, Reconheci tambem flue esta praLic.'l, 
que dec\arilrão que antes que não elogiar o ministro por esse foi alterada, coma acabou de observar o nobre ministro da 
acto de energia, não consontillllo (iue se fizesse o pagamento fazenda no anno ele lSiG 11 1847, A pagina 72 do balanço 
emquanto a lei não fosso votada; entretanto o ministro foi desse cx.~rcício lê-se o seguinte: (lendo) "Camara dos de
mais complaceute, entendeu gue era conveniente ter toda a !lutados, No 3° e to mez da 3' sessão da 6' lcgiolatura (julho 
contemplacão com o corpo leglslatiyo, ordenando o pagamento e agosto de 18~<G)-1 13:729$030, Na 1,a Ses!l.ão, idem (maio, 
da de5peza· ~ue estava cousignada nas leis,quer a que 1l1emar- junho, julho e all0il.o de 1S.t7-233:G2'j;l)i95, " 
eou o subsidIO, quer a quo consi;;nou os fundos \lccessarios para }'oi, pois, nesse anpo (lue so estabeleceu o costume per
tal despeza, Se, pois, cu rrOCedl deste m.do, senhores, não foi nicioso e iIIegal de se transportarem us deSllezas dos subsidios 
sem duvida por querer fazer um COl'lCjO, nem porque me pas- , de cada anno financoiro Jura o anterior, e os fundos tleslina
sasse pela imagina!lão quo col!ocal'Ía em dilliculdllde os melll- dos ao pagamento dessà.s uespezas, lIam o anno fin,lOceÍl'O 
bros do corpo legislativo para julgarem o meu acto ; conside- seguinte, Assim que, n,io foi no allHO do HmO quo esta al-
1'0-05 em posicilo tão elevada e 1;;to sobranceira a estas terllcão comecou, 
pequenas cousas, que, embora o ministro tivess0 determ:- Verifiquei igualmento, pelQ balanço proyisorio que nos foi 
uado o pagamento, se 03 membros do corpo legislativo enlon- distribuido este anno, que continuou com rffeito fi e,criplu-
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rar-se a3sim aijuelh elespeza, por~uo ncsto balar.ço, n"o so s8G"inte, Fór]e com o lllesmo direito transporta-las para pagar 
acMo comrrelwlldidas as des[lezas dos m.c7.es. de Julho e sOi·vir.os muito ditl'erentes. O art. 14 ela lei de D de setcmbro 
agosto do anno de 18G'z, ue on~l~ so (.lcv? Illl~~'!~'_ . ..rlUC cSSJ.S de -n:Új~: só pcrmitto ao gorcrno applical' as sobras (1c qual
despezas forITO lovadas ao exerolclo do J8h I a l"u:~. . quor verba decretada em ImIa loi d~ orçiunento, outl'a YCl:ba 

E' possivcl que alguma dúld)craçao tlVCS~C o llllillSh'o da da mesma. leI em certos e determlOados casos; nITO l)ade 
fazenda de 18:.iO tomado a respeito desta mataria. detcl'mi- applical' a Un1(l. clespezaa quantia llcccssaria para aoul,ra;lmas 
nando quo Ee organisassem do mesmo morlo os balancos dos pôde o thesouro pegar em fU!ldos rIo um anno financeiro o 
exoreicios anteriores. Quando tomci conta da p~stii rIa h- transporta-los para outro, erailo!'a Eejüo nccess~rios para as 
zell[la, em principios de outubro de :l8.i8, ainda Il;tO estavüo des[Jezas do primeiro. Não pólle o governo fazer o menos, e 
oq;alllsailos os halancos de '18H-'1Si::í, de '18'i:i-18iG e de póde o thesouro fazer o mai3. Se 00 a<lmitte esta pmtiea, 50 
lSiG-1Síi, balanctÍs alguns dai rlua~s clevi,io jú ter sido el!a deve ser toleratl~ ]leIo pocIcr legislatil'o, que abusos não 
apresentados ás call1aras "lcgi8lathras. Estava de mais feita podem dahi resultar? 
a cscrirtul'acão de '(8-Í-'i-1815 até 'lD·ii-l8i8, c continutlya SurpOlllJa-se que o Sr. lninísll'o [la guerra lembra-se bo
a ser leita â de '1818-18íD. SJpponba-se com eIT<',ito que, je da fazer uma encommenrla de artilha,.ia de Armstrong 0\1 
tendo-se advertido nessa irregularidade, fui COilsullallo a de WhitwortlJ para armar todas essas fortalesas quo estamos 
rcsreito da maneira porque se deveri,io organisar os halanços. construindo dentro e fóra do porto do Rio de Janeil'o e que 
o que pod~ria eu fazer? O Júllanço, como a camara sabe, {l,ua isso são-llJe precisos 3,OUil:OOO}; quo estes 3,OOO:OOO,p 
nITo ó senão o resumo da escrlptul'ução; se a CSCl'Jptul'aÇiO nITo 05 póde aClHll' na lei do OJ'ç:Ullellto; que lambem não 
estara fcita conforme a pralica que j;i mencionei) nJ:o era quor vil' pedi-los as Call1ll.ra~ 11<:lra evitar impertiilencias ele 
possil'el qlle os balanços fOSôelll or~allis!ldos do outro m~?~, rliscusiões, e mesmo IJorque eôtas discu3iOcô l)!l(lom pre!l-

Os motivos jlorlJue es;,t pratica fOI adoptada em Ib'lb. der-se COIll I]ueslõe3 diploilwticas que uinda cs~cjlo penden
nITo os sei eu; Illas ouvi lIonteill, como tl'"dicção rIo tlJesoUl'o, teg, ou por rlualquer outro motivo deita natureza; entendc
que nessa época o ministro rio impcrio tinba soliciti\llo rio da se com o seu collega do tIJesouro e pede Ibe. 'Tue mande es
Jazenda que mandasse adopta-Ia, para fi1ciiitar a or;;anis~- cripturar no anno financeiro finllo, iôto é, no anno financeiro 
cão das follJas dos suuôiclios na Eecrclaria rio imperio. Se que terminon a 30 de junho uHimo, as despezas rIo 1° se
<issim é, o motivo ó improcedente o nimiamento peljueno, mestre do anno financeiro conente, relativas ao quadro do 
nimiumente futil, se me é penniltida a cxpressi\o, Jlara jl!S- exercito, por exemplo. No fim tio semestre, isto é, no fim de 
tificar um procedimento, não só contrario /;.5 rogras de COIl- dezembro não se terá reito por e3sa ver]);t nenhuma dcspeza 
tabilidarle, quer a escripturação Eeja feita por nuno econo- por COllta do exercicio corrente, porque as que se tiver rea
mico, quer por exercicios, como ainda contrario ris leis, e, liza(lo, tcrITo s!lIo transportadas por cOllta do exerci cio ante
segundo entendo, tambem ao artigo da constituiçãO que nos rior. CIlCgarJo abril ou metio dirú o SI" ministro da guelTa 
impõe o dever de votar as despezas annualmente; artigo ~ue, como tem 3,OOO:OüO,il de sobra na verba-quadro do 
aliüs que tem importancia muito maior do que á primeira exercito-, passe-as o tbesouro para a rIos arsenaes, e Jh'os 
vista pótle parecer. mande. entregar ]Jrrra pagamento .da artilharia que comprou, 

Digo que é co~traria ás regras mais come,inhas de eonta- a que llllportrr nestrr l{uanlIa. Abl teremos a operafITo reali
lJiliilade; porque na contabilidade ]lor anno economico o'u zada,e tudo feito Jegalmente se se consideralep:al o· que está 
financeiro, os livros encerrão-se uo fim dos 12 me7.es que o pr"tic;l1ldo o tIJesouro, sem qUl). o corpo legislativo tenIJa a 
constituem, e nelles se escl'iptll1';to todas as opcmções de re- menor intervenoão em um negocio tão grave eomO este. 
ceita e despeza realizadas nesse periodo, quer taes op~l'açõcs (Apoiados.) 
pcrtencão ao lllesmo anno, quer a annos antel'lores. t10 syo- lJir-se-ha, é verdade, que no balanço do exercicio de 1853 
tema de exercicios, porém, os livros encerrão-se no fim uos -'I~Hj.í apparecerá um auglllcnto rIe despeza, e por consc-
18 mezes; e tanto nos t2 primeiros como nos seis ultimos, guinte Ulll dencit de 3.000:ÚOO,;). No balanço que so IJa rIe 
sómente se escripturão uelles as operações de receita e r1es- apresentar dUflUl a dous anHOS appal'ecerá sem duvidrr essa 
peza pertenc~ntes ao auno financeiro l{UG diL seu nome ao despeza; e como n:io se pÓlle verificar a data em que foi rea
exercicio. lizarla, o anteeessor do ministro ([ao praticar esse "cto é que 

Ora, tanto em nm systema, como no outro, as despezas do carregará com a responsabilidade morai delle; o quanto ao 
subsidio eorrespondente aos mezes de jlllllO e agosto, devem deficit lú apparecerá uma disposição de lei de orçetmento, 
scr laneadas em conta do annO financeiro de que elles [azem como essa flue nos vem da camal'a dos deputados, em que se 

• d,'t ao governo a faculdade de fazer oporacões de credito illi-
parte: mitadas para supprir todos os deficits, qué têm IJavido, o que 

No primeiro caso os pa;;amentos são feitos em agosto e deve IJaver !lOS dous an!lOS para qne it lei ti votada! Aqui está 
setembro; logo devem seI' escripturados no anno finuncell:O \1111CaSO em que, como em muitos outros.se {lóue gastar, sob 
que eomeça no 1° de ]ulIJo ultimo; no segundo, o subslIllo o pretexto da tal alteração da contabilidade do thesouro, a 
vence-se no fim dos mezes de julho e a~osto, e por esselll?- somUla (le 3.00G:000,;3, sem que o poder le;;islativo interl'o
tivo tem de ser escI'ipturado no anuo finanCeiro que os In- nha em tal despeza e dê para ella o seu coasentimento, o 
clue. sem porlel' rlescohri-In, porque, a respeito de brrlanços, ]loucos 

Em ambos os c~sos, em. ambas as IJypotheses, pois, as são os que os 16m, e muito menos os que os csmerilbão; por
regras da eontabIlldade eXlgem que eSSa despeza não reGue flue ti preciso sabel' contabilidade, para hem entender a lin-
]Jara o exercíeio anterior como se faz no thesouro. guagem espeeial dos balanços do tIJesouro, e penetrar um 

Esta. pratica Ó tamhem contraria á lei. [louco nesse labyrintho. 
No orçamento rle eada anno decreta o poder legislativo Digo ainda, Sr. presidente, que a pratica do tilesouro 

n~o só os servicos r[ue so tem de fazer do 10 de julho ao é contraria. a constitll!ciiO, por~ue nos obriga a deel'etar 
ultimo de junIJõ do anno seguinto, mas tambem os funflos despczas para serviços compreiJendidos nãó em 1'2, mas 
necessanos para suppnr ou pagar essas mesmas despoZüs. em 11 mezes. O orçamento qne tivermos de votar ]Iara 
Co.mo pôde, pOlS, o t1ICsonro trrrnsportar desse anno lillan- 18Gi-12Gêi eomprentlerá quantias destiil<L(!a.s ao ]lrrgamento 
celro para o anterior as despezas dos serviços que farão I dos suhsidios dos dous primeiros mezes de 18G3-18GG ; o 
decretados para. o primeiro? Como pórle transportar para que votarmos para 'li.lGij-18GG comprehondera despezas de 
o anno finanCeiro seguinto os croditos dados para desre- dous primeiros meles de 18GG-13G7. Votamos assim fun
zas do anterIOr, embora' os appiique a sorvicos tle identica, dos cOlTespondentcs a dous mezes que pertencem uão ao 
ou diITercnte natureza? Isso equivale a dai' aos dinIJeiros anno financeiro para quo fizcmlOs a lei de orcam~nto, mas 
publieos uma applicaçito diversa da. que llJes dá a lei. ao anno financeiro para que tivermos ele faze-lã no anno se-

. Allegou o nobro ministro que se faz isso para pagar ser- guinte. Om, a constituiçiio determina que decretem0s fundos 
ViÇO da mesma natureza; mas, assim eomo o tbesouro pó de correspondentes súmente a 12 mezes, e esta dlsposicão é de 
transp?rtar de um anno ~nallceiro pal'a outro afim de pagar grande importaneia. • 
o subSidIO dos membros da. assembléa goraI certas quantias Se pudessem os decretar fundos para certa despeza par 
que tenhão sido destinarias para o mesmo serviço no anno espaço de li mezes, poderíamos tambem decreta-los por 16 

12 
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lllezes, por dous, por tl'es OU mais annos; se pucles
semos decreta-los para uma despeza, poderíamos fazê-lo 
para todas; e teriamos o direito de fixar desjlczas e v"tar 
lmpostos por dous, tres, quatro ou mais aonos. E' isto o que 
não pcrmitte a constituição; ella não nos dá esse poder; quo, 
que o governo esteja dependente do parlamento pela vot,lciio 
dos fundos necessaríos para supprÍr as despezas de cáda 
anno. 

Não tenho em 'Vista, Sr. presidente, censurar o nobre mi
nistro da fazenda por não ter feito altfrar a e,;cripturação do 
thesouro. Como ministro dessa repartição nunca fui assistir 
á escripturação dos livros; nem examinar se ellos se escriptu
ravlio na fôrma dos regulamentos. Eu estava persuadido, 
apezar de ter sido ministro da fazenda quasi cinco .lImos, 
que a escripturaç~o do thesouro era feita como o foi até 
1845-1840, e como devia sê-lo, em virtude da lei. O lIobre 
ministro lia fazenda podia não estar informado do moúo por
que se escriptura no thesouro a despeza de que tenho fallado, 
e scria iniquo ceasura-Io pelo facto de ter continuado até 
agora essa irregullll'Ídade. 

Admiro ·me todavia de ver' que S. Ex:. pareca não julgar 
necessario corrigi-Ia por'jue, na minha humilde' opinião, alie 
não tem dafeza. Estava convencido de que o nobre ministro. 
imediatamente que veriücasse o facto, daria as providencias 
para que a escripturação do tlJCSOUI'O ccrmecassc desde o 
principio deste mez a ser feita \lolo systema· de exercicios, 
como deve se-lo, na forma do decreto de '20 de fcvereiro de 
1840. Estou ainda persuadido que mesmo o nobre ministro, 
quando dei' mais atlenção a este ponto. ou qualquer dos seus 
sncccssores, ha de necessariamente alterar a pratica que se 
está seguindo. Ora, desde o momento em que isto se fizer, 
se notarmos fi proposta do modo porque está, ficn.ni o governo 
com a sobra de 250:000$ com a qual poderá ser augmcntada 
qualquer outra verlJa, pOI' exemplo, a dos fundos secre tos, a 
da imprensa ou outra que lhe pareca mais conveniente. Per
g-unto eu, podemos nós represenlantês do paiz consen til' nisto? 
Podemos deixar ao arbltri~ do governo augmentm' em qual
quel' dos ministerios umfl verba de 2tíO:OO()~ a qne o parla
mento não dá destino. Ol'll, nossa primeira obrigacão é curar 
dos interesses do paiz; decretar as despezas imjleriosamente 
exig-idas pelas necessidades publicas, e não dar ao governo 
senão os fundos indispensaveis [Iara acudir a ellas i é fi per
tar, quanto 1l0S fór possivel, os cOl'deis da bolsa do contd· 
buinte e urro prodigalisar em desllezas publicas o pl:oducto do 
suor de seu rosto, reduzindo o que lhes ê indispensavel para 
~upprimenlo de suas necessidades. 

Diz-se, é verdade, que assim tem sido {eila até agora a 
escripturação do thesouro; mas é porque o facto tinha pas
sado desapercebido. Não 6 em qualquer balanco que se po
dia reconhecer essa irreA"ularidadc; foi-me préciso recorrer 
ao balanco de 18"6-1847, e lê-lo com altencilo para des-
cobri-lo. • • 

Se, pois, veriücamos n~ora o erro da contabilidade do 
thcsouro, que o leva. a pedir-nos maior quantia do que a ne
cessaria para pagamento do subsidio, lÍ nosso dever cercear 
o excesso do pediôo; e obrigar assim o t!Jesomo a corrigir o 
seu erro. O contrario seria sancciouar uma pratica it'racio
nal, que pôde dar logar a muitos abusos, corno procurei 
demonstrar. 

Se taes abusos fossem até agora commettidos, correrião 
ell05 por conta dos ministros que os autorisnssem daqui por 
!li.mte, porém, poderião desculpar-se com o nosso consenti
mento, e com a pratica de passar despezas de uns para ou
tros annos financeiros, que nós sanctíficariamos, approvando 
a proposta que se discute. 

O nobre ministro da fazenda allegou os arestos. Esses 
arestos farão praticados com a mesma boa fé com que o no
bre ministro da fazenda praticou o de que a"ora se trata; o 
governo e as cnmaras nJo derão então pe1a irregularidade 
que agora reconhecemos; e, pergunto eu, não é decoroso 
emendar a tojo o tempo os erros ou enganos que tivermoF 
commettido~? Porque se commeUêrão erros em outras occa
siões, e!ll~or~ !lãO tiyesscmos dauo fé ~e que o erão, estare
mos nOJe IOhlbjdos de ernentla-Ios? Não me parece seme
lhante procedimento proprio tle homélls pensadores. 

A respeito da outt'a questão que se suscitou na discussão, 
disse o nobre ministro que o governo estava autorisado para 
pagar as despezas dos subsidias dos membros da assemhléa 
geral, porque taes despezas estilo autoris~das pela conslitui
ç<io e por lei especial. A constitui!lão de certo autorisa ou 
antes pre3creve, que os lllembros da assemhléa geral tellbão 
um subsidio, mas urro determina o quantwn delle; mas tam
bem estabelece que os officiaes do exercito e da armada vell
ção soldos, porque determina que uma ordônança especial 
regullril suas promocões. soldos, etc; Jllas nem llOr isso está 
o govel'llQ autol'Ísarlo a manrlar-Ih'os pagar,emquanto o poder 
legislativo não tiver decretado os fundos preCISOS na lei do 
orça,mento, e, nole o nobre ministro ainda, (jue no caso dos 
omcmes do e:,:ercllo e da armada; no caso dos oulros empre
gados publicos, ha leis que regulão o quantllln cada um 
aclles deve receber; e apezar disto fi lei do argumento não 
deixa de consignar os fundos Imra o pagamento desses cm-

r.
regad05. Quanto aos deputado; e senadores nem lia agol'a 
ei que fixe o snbsidio; a utlÍca lei que autorisa o pagamento 
delle, 6 a do orCilmeuto. . 

A constituicfió determina que no ultimo anno de cada l~
gislatura sc tilxe o subsidio para a legislatul'a seg'uinto; 
em 18GO decretou-se o snbôidío para os membros da lc"isla
tura que comccou em Hl61; esta foi dissolvida em 'lSG~, 
sem fazer a lei" de subsidio para a aetna!. Ainda, porém, que 
assim não fosse; «infla que c:tistisse lei, taunflo o suusidio 
dos membros da actu ,I lesislatum, não seria isso bastante, 
como belll ponderou o nobre senador peia provincia de 
Goyaz, para que o governo se Julgasse autorisado a pagar 
o subsiJio, sem que o reSllectivo orçamento tivesse consig
nauo os fundos necessarios para isso. 

Insisto, pois, ainda na minha OpillíilO i e estoú persuadi,lo 
de que é dever nosso não eoncedennos os fundos pedidos pelo 
governo para pagamento dos subsidias de julbo e Agosto deste 
anno ; 1', pOl'llue esles fundos já estilo decretados na lei do 
orçamento do anuo financeiro que eomeçou no 1° tle julbo 
corrente; 2', porque, se npprOYilrlllOS, sem nenhuma mOIIi
ficacão, a proposta do govemo, autorisare01OS e sanccio
narêmos abusos a que pórlo dar logar a escriptllracão do 
thesouro, e que é !lo nosso rigoroso devei' evitar; 30, jlÕl'quc, 
ain~a que se tenha allegado que o nobre ministro da fazenda 
não applicará ,a outra~ despezas .0 excesso que existe na pro
posta, não é S. Ex. so quelicaraautomado para faze-lo. 

O subsidio dos mezes de julbo e agosto deste anno Mo 
de sor pagos pelo credito pedido no projecto que se discute; 

_ os fundos deerelados no orçamento do anno línanceiro cor
rente terão de ser applicados ao subsidio do julho e agosto 
de 1865, e os do anno financeiro de 1865-18G6, ao subsidio 
de jullto e agosto de 1867, isto é, votaremos este anno di
nheiro pai'a dcspezas de um exercicio, cujo orçamento só 
tm'emos de fazer na sessão do anuo seguinte. Demais, ~c o 
nobre ministro I ou algu~l dos seus su~cessores, fizer corrigir, 
C0l110 deve, a megularlClade da escI'lpturagão do tbesouro, 
achar-se-ha com a sobra de quasi 2tiO,OOO§j, que poderá 
applicar como quizer. Nós não devemos consentir nisto; não 
temos direi to de faze-lo; corre-nos a obrigação rigorosa de 
cumpl"il' a missão para que fomos mandado 11. este reciuto, 
e repugna ti minlJa consciencia votar pela proposta, como se 
acha. 

o 81', Souza. Fl'n.nco:-Pedi a palavra para tomar em 
considemção algumas observaçõei! feitas pelo nobre senador 
que acaba de filHar ; mas, tendo ficauo até certo JlOIltO sem 
resposta algumas outras feitas pelo 110bl'e sena ar da pro
vincia de Goraz, fi ordem chronologica. pede que eu examino 
primeiro as suas observaeiles; e, como ellas se baseárão 
em urna emenda que o' nobre senador apresentou, vou 
discutir. 

A emenda do nobre senador é a seguinle : (lemlo) 
C( Fica arprovada a deliberação que tomou o governo [:0 

mandar pagar as do,pezas das camltr.1S dos senadores e dos 
deputatlos dos me~cs de maio e junho do corrente anno.
Silvei/'a da i.lloUa. » 

Esta emenda o nobre senador declarou muito expressa
mente no seu discurso que não tinha sómellte por fim corri
gir a escripturação do tbesouro.As observações feitas na casa 
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têm tomado estes dous caracteres: o de reparos, ou CCII- Esta é que é a posição digna de um senador do imperio ; 
suras sobre o que nobres senadores suppõem erro n~ escl'ip.- o seu dever é sustentar os principios da liberdade quando suo 
turacão do theso'lro, e o do alcance polttrco que pode ter o atacados; mas tambem os da autoridade, Ilorque o juramento 
<lcto 'praticado pelo governo, que pre~tamo,s nesta casa nos obl'l~a a sustent'!I a constitui-

O nohre senador' pela provincia de Goyaz foi neste segun- çao d~ ImpOrtO, e Jlor consequencla as attnbulções que ella 
do terreno que se collocou, dizendo muito franca e positiva· conrerlU ao poder execlltrvo, Eu, portanto, não posso de 
mente-que tinha por fim approvur o acto do governo; e fÓrma nenhuma concorrer para uma emenda queviola a cons
tinha por fim tambem approva-lo, pam que o senado dlisse titui~ão do imperio, reprovando uotos que não estão na 
perdão ao crime commcuido pelo ministro da fazenda, nossa alnada reprovar, 
Vamos, portanto, indagar até que ponto,a cmou'la é admissi- Dar pérdão ao ministro, disse tambem o nobre senador. 
ve~ com o caracter que tmz d~ approYa~üo do aeto do Senhores, osta questão é complexa, Se o senado appl'ovar a 
governo imporial e de perd,io concedido pelo senado a esso emenda, que foi explicada por seu autor, o mais competente 
<lcto que o nobre sonadol' considerou criminoso, para lhe dar a verdadeira intelligencia e sentido, reconlle-

Parece (Iue ha, não direi contradi~ão, mas grandc diffe- corú (Iue ha. um crime no racto, e tambem que lhe cnbe a 
I'cr!ça ontro a emenda de 1J0je e a OlJleno.a 'TuC o senado 11<10 atlribuicão de perdoar o CrIme, segundo o espirito da emenda 
(JUIZ appl'ovar na SCS3i10 passao.a, pol'tJue naquella se I'epro explicarlo pelo seu autor, 
vava o pagamento de dou> mczes (Iue os nob,.os senadores Senhores, o senado tem por certo o direito do julgar os 
dizem que devo ser osc,.i IJturado no exercício de '18G,1- aetos pl'atlclldos p~los ministros; é o seu juiz pela con-
186;;, c nesta se approva o acto do governo, stituicão, mas e seu juiz sómcnte 0.0 modo por que a consti-

Senhores, \:rimeiramente examinemos ate que ponto O tuicãô marca; li o seu juiz Ilelos tramites marcados na 
d d 'J' d I cOlistituicão; c o seu juiz depois que a C:llnara dos deputa-

scna o pó e ~ umar a si a attn JUIÇão c approvar actos (O dos decréta qu~ ha crime e flue seJ'a aceusado o ministro. 
podei' executivo, '1 

Pela constituicao do iruperio diversos nctos são da aud- O Sil, llll"ISTRO DA FAZE~DA :-Apoiado. 
buic~o do poder iegislativo, e outros da. altl'lbuicão do po.ler O S S F J I ' 
exeCutivo, Os actos ((ue pertencem ao lJUflol' executivo saherv, 'R, OUZA nANCo: - u gar anteCipadamente que ha 

crime, e appl'ovar o :lcto como meio de indulta-lo, é prove
completos, de sua nlllo,c não estão sujeitos á appl'ovaÇao de ni!' juizo C/ue sómcnte em occasião legal e opporlUna pó de 
Iloder legrslatlvo, ter eJllcacia, 

O Sn, PnlENTA BUEIiO: - Quanc[o são legaes, E eu perguntarei: pó de o senad9 prevenir deste modo a. 
O Sn, Soua Fn.'lico: - So não são legaes, ha o dirbllc a~cusa~ão de 11m ministro e secretario de estado? Suppo

de ecnsum e de aecusacao contra o ministro quo assim violá nlra-se' que este projecto não tinha vindo da camara dos de
a lei, o não o de revogar o acto, E do mesmo aparte !lo putados com uma approva~ão, que inclue implicitamente o 
nohre senador en tirarei ar"'umontos: ou são aetos legaos ou I:eeonhccimento de que nuo ha ~rime no facto; o que o se
Silo iIlegno.; se são actos fegaes não precisãO de aplll'OVaCITO, nado, fazendo-lhe emenda que mduz á rejlrovaçuo do aeto 

O corpo legisl,\!i'lo mio tem o direito de :tpprovar actos do como contrario á lei, declarava quo conceo.!:t indulto :tO mi
poder' execulil'o que estao na eS[lhera do suas alll'ibuiçiJes, nistl'o, ou, na phrase tio nobre senador por Goyaz, lhe con
pOI'(j11C de outra sorte se tOl'naria o podeI' executivo uCllen.. cedia perdão antes da accusação da camara dos deputados; 
denLe do podeI' legi,httivo, ({uantlo pela constituição eUes suo porém que aquella ~amal'll. decretava a accusação do minis-
Independentes lia e5phcl'él da sua acção, tro. e r'cmcttia. o processo ao senado para o julgar, 

Sa o podol' legislativo tii'esse o diroito de llPpr'ovar os actos O senado podefl<' responder-« Eu j;Á julguei antecipada-
do poder executivo, tcria o direito de os reprovar'; poderia mente esto facto"? O senado podena dizer-cc Já llcrdocí 
reprovar a nomeacão flUO o governo tivcsse fcito !lo um pm- antecipadamente este crime" ? 
si<lente de pl'Oyinc1a, c pode,:]n re )['OV'11' a nomeação que o Eu creio que nilo o podia fazer. Creio, portanto, que ello 
podol' executivo tivesse feito de um encarregado de negocios, não póde de maneira nOllbuma prevenir o seu juizo a respeito 
dc um Jlispo, e outm quahfuer nOllleaç[o, dc actos praticados pelos ministros para lhes conceder perdão, 

Amhas as faculdades estão implicitamente contid~5 no prin- como disse o nobro senador) nu hypothese figurada de que 
cipio da emenda; a llpP"OI',\(''iO de,te aelo 110 porIer exccu ha crime, porquc só a crimes é que se concede perdãO e não 
ti1'o conlém em,i a conclusi1o de que o podia r'eprovar, 0,50 lia perdão quando uao ba crime, Vamos, porém, entrar nesta 
[Jouia I'c~rovar OSlO, püdi,t roprol'ar tudo; os outros, quc,tii:o para 1'êr so houyo realrr.ellte crime, se o SI', roi-

11 istro da fazenda pó([e ser aeeusado do ttr commettido um 
O Su, PmE;rn BUB~O: -Que forem i113gaes, clÍllle, 

O Sn, SOUZA FUMCO: - O nobr'e senadO!' creio que está Senbores, o pagamcnto dos subsidios dos deputados.c sena-
cO:l[unrlindo dous principio,s: o principio tle censura ,com o dores depende, é vero.ade, da lei do orcamento ; mas por'von
prmclIllo do reprova~ão, Nmguolll nega ao senado, nmguom tura o ministro excedeu no pagamentó que mandou fazer as 
nega. it camam dos o.cputadús !l direito de cenSI!l'ur os aetos fJuantius dcel'ctadas em leiparu cada atlno finaneeiro? Por
do poder' executivo; e a censu!'<\, se alia. é r<lr.oavcl, se dia ê venturé\ nii.O tomos leis que hlio decretado o pagamento do 
fundamenta.da, deve ter' o reslIltado da aCCUS:lc[o do mini_- todas as sessões de 1862-1863, de 1863-1864, e até do 
tro, A rcpl'ováÇilO rí :lcto muito di!rcl'ent~; a rêprovasrro dada 18G:i-'J8G~? Eu cl'eio que o senado sabe muito bem que 
pel9 ~en:tdQ, por exemplo, a nomeacuo de um pres\donte do estas leis estilo feitas, estão sanccionadas, e esses pagamo!l
provinda, ou n[Q !'cria digna do 0'01'1'0 Icgishttivo, se elle tos estão declarados leg:\Cs, e obrigatorios para o ministro 
concol'l'essc todo, por niIo ter a effica~1il de dcmittil' o pI'csi da fa .. ellda, para o ministcl'io todo, 
(lente de pl'ovirlcia de seu logar, de dJclara-Io desobr'i~ado e Essas leis, senhores, existem nas nossas collec~ões: são o 
impedido rle exercer esse murllls publico, ou tCl'ia estaCacção, decreto 11,1,14,9 de 21 de setembro de 1861, ~ue, prOl'ogando 
porque lÜi.O li uigno que 03 aetos do senado appr'ovndos pela a lei do orcamcnto do anno anteriol', determmou que se pa
outra CUUlnl'a. p05são ficar som execução, e entãO o poder g-asso o subsidio da sessão do anno de 1862; alei n, 1,177 
executivo ficaria su!Jonlinao.o ao podol' legi,lativo nas suas tle!) de setembro de 1862, que nlanllou pagar o subsidio que 
allrilJUições peculiares, tocasse ao cOl'po legislativo - camara !los Srs, deputados e 

Senhore3) esta lill,~llagem ti propria de um bomell\ que tem, camarTr dos Srs. senadores -na sessão do anno de 1863; o 
sempre derendido a liberdade, que tem sempre ddenrlido ali : o decreto n, 1,198, novissimo, de 16 de abril deste anno, 
direitos rio povo, os ílll'eltos das camams) as alll'lbulçõos do que mandou pagar o subsidio da sess[o de 18M, Todos os 
)loder' legislativo; que tom estado em opposieiío quasí cons· subsidios, portanto, todas as despezas COlU as tres sessões 
lantcl aos aetos do poder executivo, e por consequencia ncro leltislativ~s nos o:orcicios. de 1862-18,63: 1~63-.t86i e 
5~ I'Ó([ll dizer (Jue ti um bomem que sustenta sómente o pl'in- de 186i-1865 estao autol'lslldas por leiS ao ,Impeno; não 
CIJlIO da aulondade, se pódo, pois, dizer que eomllÍeUeu crime, no sentido rigoroso 
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da palavra, a(ruello ministro que mandou fazer os paga
mentos já \·ollci,los. 

Eu sei bem quo me responderúõ C0l11 a. falta das formali
dades; mas jil seria muito em fayOl' da qu~\;WO que defende
mos o pudermos dizer: « A questão no fundo é muito legal! 
o mi:llstcrio nfio cOfilmcttetl abuso de poderes; o ministro da 
íüzcn,!a não dispôz dos tlinheiros ]luhlicos Een[o para CUIll

primento de íeis em I'i;;or. l) Examinarcmos depois o que ha 
a respeito o.las fonnalíúarles. 

Eu dizia: " Nüo jlÓtlC uayel' crime quando as leis do orça
lllento autarisrro tcdos os pagamentos lei los às camams dos 
81'S. senadores c deputallDs, )} SelllJorGS, altcrulamos um 
POllCO para a nntul'cza d" uespom; é dessas despczils fixas, 
indispcnsa,'eis} de quo EC n!1o pode prescindir; é dcspeza 
p"iYilegiada (lue o cDrpo Ic;.;i,lalÍl'o não Ü;1l1 o direito a 
rocusar, c 110m o de a mor!i!itar senão do rrúhtro em quatro 
anuas, Quando se estaÍleleceu o principio de rluo. é prceiso 
(lua na lei uo orçameuto se votem fundos, tove-5C cm vistil 
não sÓlllenle a I\ccesslllatle de fixar oquantum dos fu:ulos 
precisos para os Iwgmnentos annl1OS, alim de !fue o ministl'O 
da fazenda possa propôr os impostos llccessill'ios liam satis
faze-los deutro do o:ercicio; (juiz-se mais alguma COIl,a, 
quiz-se principalmente haÍlilitar os reprcsentantes da llaçno 
para. fazerem annl1almcnte nas uespezas publicas as modili-
caçoes que cntcnuüo convenientes. . . 

1:5t" ,"otacao ,lllilua (las desjlezas jlubltcas é Ullla das belle
zas do systcína I'cp!'("el1tatiyo, c o moio pelo qualllos ]1Jizes 
con;;t;tuciotlaes a camara dos depuLlilos tem Ínfluencia ná 
go ycrnacITo elo IHliz. 

Era ]ireciso, 110rtanto, que carb illlno o corpo Icgislalil'o 
pudesse fazer nos dOSj1eZaS, por exemplo, com o exercito .. as 
rellucçõt'S que julgasse precisas, e o mesmo nas da armada, 
c pudesse lambelil eada ilnllo reuuzir o pcssoal IlllmCI'OSo 
de em pregados l,uLlicos para CJue não se esteja gastando 
com lil'llrUSnO os dinheirus do e3-lado, sohrCludo qUiindo o 
thesouro cslú em deneit. E nesle direito de lllodificacão (las 
dcsp0zas puiJlicas cslil cssencialmente o meio (lue as c-amaras 
têm de in!Juil' na goyc;'oaçào do estado. 

Ih, porém, despczas 81\1 que o liSO desse meio seria 0011' 

tradiclorio com os seus fins. 
Se o fim é hahilitar o '~orpo le!tislalivo para tor na gOYOI'

llocão do paiz a illflucncia que <;lle deye ter, como se pôde 
adiníttir que delle I'eólr\te irlljleuimcnlo á reunião tias comaras. 
llÜO autorisado o pagamento rios scus suhsidios? Dar-se-h:;;, 
(lHe o meio cotlt['[lriaYH. os fi!13~ e que se adoptava mo\lhla 
que ia impedir ou embaraçar a rcunião dos representantes 
do mesmo povo! 

das camaras não podia ser feita, segundo os princípios dos 
nobres senadores, por~uo o serviço estaYil annullado e o 
governo não podia ubnr credito para o pagamento, autorí
sanrlo por este modo O seniço legis!atiy~. 

Deixar-sc-hia uo reunir e trnlmlhar o corpo legíslatil'o? 
E sODro quem recauiria a re,ponsabílidade deste ccl)'pse po
IrllOO? Hcumuo que fO&Ee, fieanilo os rCI1\'csclltantes da narão 
IH'ivudos por alguns me.es do pagamento de scus subsitlíos 
alimentos que a constituiçilo lhes consigua para que pOSSii~ 
manter-se na cúrte uo imporia? 

Senl.lOrcs, nós outros que rcsítll1nos na côrte, ú temos aqui 
casa e llll'ins de vida, poderiamos esperarsclll inconveniente o 
11agamento rios subsidios; mas nem todos os representantes da 
Iltwílo csli.1o no mesmo ClISO; a:; camal'as não se rcuniri~o 
nos temjfOS 1l1[\t'cados", ou sm:w. neee~sario dcgcr pari1 esLe 
caso s6mcnte os ricos c os habitantes da 'curte do Ílnnerio. 
A constituição, fiXil!ldü súbsíclio para os representantes da na
ção, qniz, tltie pudessem aspirar a este logar importante touos 
os hrasileiros que tcuMo as qualidades marcadas, uilllb que 
niio soj,lo abaslados, 

Os crcuitas ua lei do orçamento ficito anDullados, é 1'01'
dade, findo o exercicio, c os serviços não se podem mais LI
ler; porém o serviço Icgisllltivo é annual pelaconstiluiç:io, c, 
se uÍlo pólio ficar ]lrcscf1pto, tambem não se deve considc
ral' corn:) annuilaua a alllol'isação para seu pagamento. J~, 
Iloi5, ou o serviço deve ser mandado pagar por urdem rIo res
pectivo ministro, il vista da folha do lJal;amento volado pela 
camam, ou (IUundo muito deve consrJ]cr~l'-se do nllmero 
d"quelles para que o f:0vcl'no pó tio al.Jrir credito llul'alltc a 
rcu:liilO do coI']1o legislatiYo, 

O que diz a lei de () de setembro de 181iO, § .ia? (Lclldo.) 
" Se, porém, estivor reunido o corpo legislativo, não pOllerá o 
gOVC1'1l0 abrir os referidos creditos, nem autorisar a dcspeza, 
scm queellcs sejiio previame1lte I'otados em Ie.i. Exeptu<to·se os 
caso.; exll'aordmados,comu scjfio os de epidemia ou qualquer 
outra calmllidatle publica, sculç,10, insurrciçiio, l'eJJclliiio ... » 

üra, a cxpressiiu -casos cxtraordinarias- seguida de al
guns casos llilO é taxa Lil'a, é excll1pli!lcath'a, como jú tiv'!) a 
hOIl1'1\ de dizcr em outra occasiiio. (Conli"ll(!julo a ICI·,) .... «0 
outros tiC'sta natureza em (Iue o governo poderà autol'isal' pro
".amantc a despezu. 

O SR. D. Íik'WEL : - E outros desta natureza, uotem, 
VOZES: - r e serliçilo ou rebclliüo. 
O Sn. SOGZ,~ FnAl':co: -Desla natureza quer dizer-da 

nalurcz~ t!os extl':tordinal·ios. 
O Sn. D, nhliO~L : Esta é a verda.deira. intclligenci~. 
O SR, FEfinElRA Pllr;:a: - E1ltão deve-se applicara todos 

os fUflccionarioô jlubJicos. 
O Sr.. SüUZA Fl1.u;cú: - O que fez o nobre ministro da 

fa7.cmla? Tinha as leis neces~al'ias marcando a de6pCztt, (nl
tavil-lhe simplesmente a fOl'lDalitlade da abertura dos crc
tElos" .. 

Além dis,o,se uma regra gorai c:dge quc nenllllllU\ dcspcza 
se faca 8Clll ljue os fundos pJrü dia sej"o allllualmclltc vota
dos !lã ICI tlo orçamento, lambem urna regra especial admittc 
que o sulJsidio dos l'C'pre:2eIltanlcs da nt1çãO somc!lle seja 
'votado tle qua!ro em quatro anlHJ8) c a regra g"i:l'al fica 'Su
])0i'diuada. a csla c~:peelal tia. constituição. para que nos 
n~ilrc'5[;nt~nles da naç;lo se deva pagar o suhsülio que Ulllrt 
lei qualrie11\wl Ibe votou de conformidade com o art. 39 da 
cúni'lituicM, ailld,\ mesmo n" hYllO:hcsc de 1l~0 ter se feito O Su. SlI,YIlIM DA !\loUA: Formalidade,? Ora bem .... 
lei do orénmenlo que consigne os fundos precisos, O SI<. SOUZA FllA~CO: E' formalídade sem llLrl'ida al-

Onde, 'vois, o nhus0? OlÍde o perigo ]lara as instituições gUll\n a abertura de credito, fonualidade c5sencii\l, Ct'ncor
l'CIH'c:)calativu~ em uma. re~nl~ ou medula. que aliás tende a darti) fonnnhuarlc llluito lIccessal'i.1 parn que niio se facão 
1l1eluor g"rantJ-Ias? ucspczas excessiyas; formalidade uecessaria para que . 

])las eu dir.ia : não ha crime no acto, e o vou ainda rle- H'l'110 não GJipOllba dos mclOs rio llJCSOlU'O cm rlospez"s 
mon3trar, O uue fez o 110];1'0 ministro da' faz~nrla? TiJlha lei missivcis j Illas formalidade que ClU casos ucstes cxtraorrli
que lilc n1am(uv<l 11a"ar os subsidios lJue faltasscm ser pagos nal'ios a llíCí'llla lei a disl','ní'a, c au(onsa o pagalllcuto prévio, 
!ln exercio de 'if;("~-lS6:J; tinhn a lei que Ihemendava Jl't que foi o quo mandou fazcr o SI'. ministro da fnzeuda, 
gar 0.5 úo exercicio de 1S(j3-'l3Gi; leve ullim::ui-\cnlc a lei 
<]00 mallllúu pagill' o que fusse devido ao COI']IO h'gisI1Iil'0 no O Sn. FEn:1ElIIÁ l'm;I'Á: - O jlroprío ~oYcrno não (Ez i,so 
exercicio de 13IH-1oGti, E, sentlo i1ssim, quc lei ,\,;01011 t:\le na llrojJosta. 
lllunualHlu fazer pagamentos que touos alies se compn,hcll- O Su SOUZA Fll.U;CO: - O que estou dizendo 6 OOOll« ai 
dcm cm algumas destas lei,,?! c"llIessõcs rio nolJre senador 1101' Go' nz <fue conS1<I~"lU llm 

A rc"rn gcml, como cu já disse, exige que na lei do orça- cnmc e que ,IO<r!C logo 11Iomelteu um' pCl'dJO conce/lIdo Ilelo 
monto du é:,ereicio resjlCctivo se cOllsignem os fIW':OS nuccs- senado; c !lbte ponto de vista (lUC estou dlscl!l.iado ~5tO<l 
sarios para a dcspcza, c, encclTíHlo o e.'\el'cicÍo, o credito fica i CXiHniJllinlJo 8C La verdadeiro c.l'imc, sügundo o prin~ipio de. 
~n{]ul~i~do e o serviço ainda não feito n;;o pôde ser mais I juriiprudencia tjUC s0mellto Im crime rlUi1lldo h~ lei expressa 
I!ctm'll1l1lauo S0ll1 um',; leI OU.'J. "bcl'(url'L de Cl'CdltO 1\0 C<1;O que ]ll'olllbao nelo, c que por conseguinte U VIOlação da lei 
em que é penlllttldo a0I'1-10, Na hl'l'othesefigurada: a reulllão se tor110U cnllllllo:;a. 



SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1864, 93 

o Sn, SlLVll!RA DA MOTTA: -E' a lei do 1862, 
O So, Souz.~ Fn,\Nco: - Ao contl'~rio do haycl' lei quo 

prohiba o aelo, o que 1m são leis de orcamento autOl'isando 
este pagamento, o que bn é o principio da constituirão-que 
os rleputarlos e senadores hão de ter sub,mho annual; o que 
ha lÍ a natureza extraordinul'ia do caso que to 1'11 a compre, 
hensiyclnn rlispo5i~i[o rio § i' do ~rt. ~o do de 18DO, 
Jlill'lL podor ser paga sem credito, e durante a legisla-
tiva; não ha, portanto, crimo, E. so não ha nao pôde 
IJ<lycr perdão, além das obsorvaç0es que fiz cont.ra os perdões 
cone"diúos pclo senarlo, q:IC, Ecmlo julg:u!or, preveniria a!'sim 
o seu juizo antes de ter havido ilcçusoÇiiO, 

O Sft, D, M,\~OEL : O senado nITo póde 
dücô; conrlcmna ou absolyc, 

O 80, SOUZA FOANCO: - Senhores, estou admirando o 
cmpcnlJo com que uma jJmtica do tbesouro, conhecida dc 
todos c sustentada ha tantos annos, .. , 

O Sft, D, ~L\NOEL : - Quatorze annos, 
O SR, Souu FnA~co : .. ', ([UaIH!o têm estado no minis-

terio ministt,os das dilIercntcs opini<lcs; quando principal-
mcnte alia tave por ordem do ministro da opiníilo 

cSlá ou pnreco cm ojJpo:iiCãO; quando foi cllil 
c dil'igiu a rcpurtiçiio dõ lhesouro durante 

osso tempo; quando dclta partiu a escripturaçiio r!uo 
regula 110 tllesonro; Cstou admira:l,lo, digo, o émjJonho 
qucllcste projccto, de simples credito, se fluer decidir a 

fjueslilo de cscripturaç<1o, '{\lO só póde ter ,lcci"lo iljlropríaJn 
!la lei do orr.amento que vai ser apresentada ao senado, 

Quando se discutir a lei do orcamcnto, será 
apropriada pum cm um artigo de'darm' quc as 
pczus pcrtcncentes a nm exercicio seno escripturadas no 
mesmo excrcicio: por orf!., a qUéstão u:1o 6 esta, c cu a cs
tou encnruntlo !lO llUlltO de vista da cmcnu(l UO nobre sena
dor, que, sendo apreseutada t!c cOlllbinanfio com os seus' 
amigos, parece mostrar que o seu fim n;'o é (lIteral' n. es
cnplUJ'açiio do thc50uI'O , e talvez que nem ainda eensurnr ou 
accusa!' o nobre ministJ'o, porêm, finnill' prCCCl!ellte parn 
outro caso, em que tall'ez a teoria pos,;n scrvir, tüorin 
condemnavel, ~onll'U!'ia Ú coustilui~i~O, teoria em (luo.o 
8cm\(lo exhorlntul'li\ de suas attnuUlcues, usul'pal'lo, alll'l
buições da camam dos dCIJul;ti!os, i,i'1 pr~\'ocar canaictos 
que touos devíl.mos pl'OCUI'Ui' critol' o muis que pudermos, 

Este facto não é muito frcr[uentc entro uós; não ó lodos 
os anllos que se d~l a lleccôsidade ,Ia rcuni;1o lias Ci\m:1l'ns 

oito meze, POI' leI' si,!o dissolvida a eamiU'" dos 
Deu-se em 19B i\ dissolllçao que tJ'ouxc uma 

no anlJO de 18i5 : ,leu-se BlIl C 
outra vez. Nilo é pl:ovavcl qnu se 

ao lado (IHC tem intluencla 
maneira por que clla ~c vai 

0:5 ilHcl C$::e$ a 
ün!to quanto ó l'ossi rei, peilso (lua nrro 
mudança de \lolilica de sorte a tl'azcr ti 
cnmura dos ueputaJrl5 e [\ necessidllde úe novn 

pOI' alto mOZC5, 

sU[lposiç~o, a mcdiria IlIT~ é dns que 
prcs,;a; nuo Íl na oec~s;'lO de unloriôar ll:~l 
pót!c ou ljUC se <leve tmtal' dc fa~er re"rlU para 
l':IcãQ llo tbcsouro. t-alvo se o senaúo não tem 
que o mini,tcl'io de per si I'e~ule esôa 
li jlmtica Jcmollstl'atlll dc,'u;; muit.os 
png-amentos já feitos e c3cI'ipturauos 110 exercicio 
1B(4) a emenda vem tard~ para regt:.la-l' a cscl'iplul'acflo ; 0, 
pois, nrro vejo motivo pru'i.\ o elllpcnho que se lllo:;tr<t -em que 
passe, 

Senuores, nuo tomei a palavm quando o SI', presidcntc do 
scnado ver (lue nrro podia p<il' ao apoiameuto a emcnda 
como eslava cOllccbidn, lJOrI:ue Iba parecia a 

do regimclllo. l~u CnlC!Hio ((UO !la ale 
nesta substituicr,o da lllcditll1, 

emendada pela CUJll1H'a 
scmulo. A cluenua traz uma lIo\'a é uma 
c !liio a da proposta, que pouia ser cmendada 

na camara dos deputados e tatnbem pelo senado, comtanto 
porém que a proposta subsistisse; eltrt póde sor cmondada,n al 
n~o póúe SOl' substituida, 

A constituicão, no at't. (53, diz - que o poder execulivo 
e!etee pOl' qll<II(IUel' dos mi,nistros (!e estado a 11l'Oposiçrro 
(Iue lhe compete na formação d'IS ICls, S~as propostas, dc
pois de examinadas por' uma c()mmis$ITo da camara dos 
::ir5, deputados, oado deve ter principio SU,1 discussão e vOla

é ccrto que SilO convortí(!<13 em pl'ojecto de loi- i mas 
vom o senado ri sempre 11 projlosta do 

ou sem ellas; e, desde que o '!em Ô 
do governo, o senado tem o rHraito a rcpro-

; se o senado a substitue, 11110 é mais a proposta 
govcrno que rolta ;i camar<l UOS 8rs, deput(l,Jos, c aquella 

eamnra pôde dizer: « Não é a proposta 'lue me romelteis com 
emcndas,que podcríii.o sc!' ou n'lO admittirlas,mi1s a substitui-

dclla; o eu lI[lO posso appro\'nr a suhslltuiçrro, di-
da proposla do govemo, que no art, li3 da ~v,.""u.~"'v 

converti em pro.iccto de lei, » Creio '1uc ni1.o, so 
<li; regras, e que a intel've!lçITo do poder oxecutlvo pl'ojlo
sil'ilo rins lêis não seria respeitada, pOl' isso que o seltarlo 
5u'hstituia li sua proposta pO!' outm muito diversa, E' mais 
uma !':J7,J.Q para quc cu não vote pela emenda quo SUDstrtuc 
por outra lIlccli<la di \er5'1 a d,l proposta do g-overno conver
tida em Pl'ojccto lia cnmara dos S1'S, deputados, 

Não tenho bom pi'cscntcs todos os argumentos do nooro 
senador pola prolÍllcia do fiio de Janeiro; mas S. Ex, tem 
pl'Íllcipalmcntc muito J'ccein de que se dê dcstino divel'so nos 
funúos que a camJl'Il dns 81'S, deputarlos c o senado votcm 
pUl'a. COn1lilcltll' o pagamento das Camtlras legisla tí,YHS. 

Se se h'alasse da 1" volarf[o (!c fundos na 101 do O1'ca-
admittiria que fo"é po,sivel destino divcl'so, 
da nova dispo:;j,:ll.O que [l transfc1'cneia 
para outras yerbas. 

ar!. 13 da lei n 1,117 de 9;dc sctemlJl'o de 18~2: 

" 13, O g-Ilverno pOdel'{l arplical' as sobras 
tantes das ccolloli,ias fcilas na dos 
umas fi oulrlls l'uhrieas (!<t lei do 
rll)S volados em rd~llmas dei las não 
rcsl)C~tivas deSI,ez:'l5, c lJ1u\'cr precisão urgente 
ze- {l:::i. ,} 

Eu entendo 'ino as funuos, cnj,ls solHas ~c poticm destinar 
paro fiespczas Ili\'o1';05, suo os fundos votados na lei do 01'
çamcnto Il~ primeira avalia0iío do s'l'viço, O corpo legislati
vo entende WlC ,j,),OOO:O(Jü,;) é o maximo tias deSI)CZaS 
quo o gonrno ,le\'c fazcl'; estes tiO,OOO:OOO,{í clle divido 
cm Jln!.,~~I!as e as di,lriiJue pelos dill'cl'enleS serviços; mas 
em UIll paiz como o n<),;o, (linda moderno 110 sl'5Iema rcpro
sellL;lLivo; de lÜl1,QaS disti.l11cias) e cuJos serviço3 nno csuto to
dos ainrla aprceiadus devi(bmentc. pôde aconteccr quc umJ. 
lias "orilas dei~c sohras c em Dn!J'as fnllelU meios; portanto 
sceia impl'cvidul!cia que, no passo Ilue se lli'oilibe ao governo 
abrir eruditos c'll1lplcmcntares pam liescmpcnllnr os serviços 
YfJtadot'7 se rédú lambem flue; as SOhi'US vl;rificada.s se fJU3Selll 
de uns outros servicas, () fim dI] legislador está satis-
feito, inlcre,ses riu I'"h csliio cOllsullallos qUilndo 50 diz: 

u 1\11110 fillan~ciro bavCÍs de gastar selluo 
sc fazcm, outros não 

a nnssa-
~ohra3 uns para outros mil;ia tro5 

lem )lclo mini,tcrio Ih fi\~endll (l(151J'llJUI,lOS os creditos 
co m a li bcntitt:c tlc I!a~$tH' as s.ohras 

ou tros, 
Nno so entende tlahi (íue o milíisterio estcja autorisado para 

deixaI' de ex.ecutar certos sl'rviços, esta é u sua obriguçJo, 
() ministro ti 'j\!cm Ó votarl<l. uma I!ullntia pam um :lel'Yi~o 
n:!o cslú alltorj~ad() pll!'íl llãQ fazer sel"viço, sámcnlc 
nllm de ter meios para uugmcntar os a outro (lue elle 
entende !fac é mais l18ccsi'ario, nJas, comu cu dizia, dão-se 
Cll'ClllllStilllLli:1S em que o.~ sc('ríço.3 ga!.ilt1o roemos \lo que as 
qualltias (Iue lkio nt:uJa" c dão .. se outras circnmstancias 
'lliO fazem que oatros serviços ga;tclll maiô do que 11 quall
tia votada; doutro uC\ quanlia total votltda no orçamento !la 
o dircito de filZCl' il lrullsfCl'encia WIS sobras, 
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Qaando, porém, findo o anno ou antes de findo o anno, se 
ahrirem creditos naqueUas verbas em que são neccssarios, li 
lH'íncipio que creio que nenbum millistl'O da fazenda deixará 
de aceitar, e que o actual SI', ministro da fa~cnda já declarou 
muito expressamente' qne acoitava, que assim entendia a lei 
do or~al1lento; é princípio, digo,accito por todos os ministros, 
que a transfcrencia das sobras não ptíde ter logar, e que ficão 
annullatlas, 

A bj'pothese que o nobre senador pelo Rio de Janeiro figu
rou a respeito de um ministro da gucrra que, querendo fun
uos para compmr muito annamento, mandasse cscrever em 
exercicio diverso_parte das de$!Jc7.us feitas, para que na lei 
do orçamento uo exercicio ue que alie tratava lhe ficasse 
fundos suficientes para com elles o comprar, cu creio ([ue é 
abuso imill"ovavcl de dar-se no pair. j eslç ahuso nãO se 
poderia dar senão na convlcçUo fiue;l, camaras não loma-
rÍão conta dellc; (lc (Jtl~ o corpo lcg:íslatiyo nITo ll:!nl accilo 
nenhuma sobre o governo para impcdil' o desvio dos funitos 
publicos, f\esta supposição, be:n j mas na supposição razoa
yol, na supposlção <lue o nobre senador cslá sustentando c 
procurando, flue cada um de nós se esforce para a torna!, pra
tIca, a de rnlpoul!' que 05 um!wlros publreos SCjàQ dlsl,'al-
tios p~Il'a despezas indevidas ou para despcr.as que são do 
cxcrclclO, ,cu erC!o 'luc ahn,10 t,10 fli\>il"Hlt~ de escrc-
ver despezas cOllsidürilvei, em um exercicio a qllc não 1'01'
tcnci<lo, ôómcnle para que, lue sülmUluo fundos, alIe puries5c 
úlôp(\r dc\ics á sua vúlllatle pal'll serviços que não est:lvão 
decretados, não se repelirá no llmsil, 

Supyonbo gue já me expli(Juei a res,peito dos pontos Iln 
()uestao c, mUito espl'cssamcnte de proposlto contra a emenrla 
apresentada de cametor politico, e que tem por fim firmar 
pl'ccellentcs qllC podcrão servil' para outra occnsiãn, A res
peIto da. questflo de csnipturuçào cu repetirei que cUa li mui
to peqyCJ!a pam occupnr o sc:mrlo com ta"to Ci11ilCuho, (Iue 
d!llllaO c [Jropl'l<l de~la occ<lw10, e lJ'lC dclla 6e tl'atará 
convcnwntcmellte Cjunnllo se discuti!' a lei do Se 
fosse JlossíYel lratar dtlla d~sde jil, se f 0$',0 ent.rar 
dcsde logo nO exame da.lei do orcamculo, eu diria tamiJem 
al:;umas palavras a reS\Je!to do 'que disso o nohre senadol' 
q Ua.1 to ,!l esse artIgo da 81 do orçamento que em poucos dias 
1105 YJ1'i.l [t casa ... 

O SR, FElll\EtnA PE~?;A Já vcíu, 
, O Sn, Souu FlIA.NCO : - Já vcíu, !JClll, .. em que é auto

I'Isado o 1)01'81'110 com os meiO, necessaríos para consoli,lar 
ou pagar a dlYlda fluetu:lntc, A minbi1 opinÍ;lO 1\ respc·to (Ia 
questão de cscriptllraç~o é [Iue o govel'no, tendo oU\'ido as 
(lhservaçõ~s do se~ado. tiJmlo ouviúo 11. sua opíni~o a rcspeito 
dessa cóenpluraçao, e certo do que cllo ach'l prcfedvel que 
1m CSCl'lpturação se guardem os cxcl'cicios; 1!;l de aêtcndcr a 
;8,;0 .eli! lIoccssid"dé de uma determinaç,1o 110 corpo lügisla
tlvO, em uma matena (ine lcm estado semjll'c soL a ínspcccão 
c {Iireeção do minislcriu, " 
~ a respeito do projecto, qU3nllo nós vemos quo o minis

teno fOI glml.llo Jlot'JJrnlicas firmadas po!' decrelos como o 
de ::W, de JczcmLro, c ISiiO, por onlons ,lo thcsuuro anlí(!:<ls 
ljUe tym Sido repetulas desde 1847 ate flf;ora, epela escrip
lura~.ao que. esta, em uso, niio se pótle censurar o mini3lc.rio 
porque ee,ulwuou cs,ns pr'" ticas sc!,uidllõ alé "gora j clle, quo 
;rs at!llllltlu Irregulann[wtc na opillilio dos nohres senadorcs, 
emendará agora se melhor convier', Então não foi ]lrec:so lei 
para o úetcnlllnar, agom lambem não será preciso lei. 

Qual o alcance de um volo rio senado em contrario á 111'0-
!JOStll? com [lue fim? Previne dei'pezas inulei5? censura cles
]Jezas ~lleglles?, Eu já úemonstrei que não, já demonstrei 
li uc n.ily Im p~ng(} de .nbu3o , ~ por con::.equencta a 11 n.s3ün'cm 
tio pl'0Jecto nao tem IllCOllvelllclItc nCnlllltll e o senado l:lte o 
tem approvuuo üm 1 a é 2" disl'ussilO é de esperar IjllC o 
ilppro\'fii'ü na n,\ porque nito uppnl'ecem razões que o ucvão 
~lI~e:' d,cOlovel' dos ;;cus )H'irneiros volos, porque 1'1 sua rc
jc,çao IlllIJo!,l~lm\ a. rÜjJr~vaçilo (lc um 11ngalllcnlo que está 
lta constllUlçao do ImpOrtO, está nas leis do orcumcnto em 
,'igor, C5t[IIl~S necessidades pnblicas, e porque "ncnbuUl se
nador 'lucrenu contnbuir para que bouvesse meios de impe-

dir que o corpo legislativo se reunisse no tempo que a coo· 
stÍtuicão marca, como tunto convem aos IllLOI'eSses do estado, 

No -dia em quo, fornecido este meio, as C<HllaraS fosselll 
impedidas do reunir se, podcl'imnos dizer: f{ N,lo temos li~ 
berdade, não temos constil[':ção, » O 110550 juramellto é sus
tentar a cOllstituÍcão do imperio, 

Eu volo, llortiinto, pelo projecto tal qual elle veiu da 
camara dos deputados. 

o ",,',II'':)!'''Ct!'a Jl>cnua:-Euteorlo, SI', presidente, qua 
depois do debate (lue tem havido pOrlel'Íiio ser dispensadas 
qllaeslfuer oulras reflexões para mostrar que a razão eslá da 
parte daquelles que I'ccusão o sou voto a Ilroposlll do gover
no pOl' não llles parecer conformo ú legislacão que regula 
a nmteria ; mas a'llrla. assim julgo coul'enieilte não deixal' 
passar sem resposta algumas das proposicilcs [Iue acaba de 
emillil' o nobre sClHldor lwla provincia do i'arú, 

Sob!'o dous pontos vcrsiio as queslões quo o senado tem de 
decidir: o paganwlto, já de!cnnin1\uo Jlclo govcrno, do sub
sitUo e mais uespúzas tlas duas camara:; legislo Uvas dos ll1fZCS 
do lIIaio c junho do corrente anno, e o [Jedido de um \lDVO 
credito para os de julbo e agosto alé 3 de setembro proximo 
futuro, 

Quanlo 1\ prillleira questão, admirei-me de ouvir dizer o 
nobre senador pelo Pará que a emôllda do nobre senador ]l0r 
Guiuz não póde SOl' approvatla sem orfeusa da coustituicão, 
risto que uS 11etos du podor executivo não sujeitos á 
aPIJI'ovação do pode!' legislativo, e sem o risco estabelo-
ccr-se assim um IJl'ccodente, quc d'oro. cm diante possa so 
allc;ar em favor (la invasão da, altribuições de um por outro 
poder, Se Sll lrillélsse de qualquer darjuelles netos que ,\ 
conslÍtuíc,lo cOillprcl!cwlo e dcsil'na entro as atlrilJuícões 
I'l'opri:,s "do poder executivo, ou daquclles 'jua elle devé ou 
pódo praticar em virtude de aulol'isaçUo exprêssamente COIl~ 
ferida por lei, n~o podoria ser conlest~da a'opini:lo do llobre 
s()llnt!or; I1H\S parece-me l~'uallllcllle claro e lnllegavcl que 
outros nelos ha,l.lllC praltcauos pelo goycrno, emlJ[)rapro~u
são tlcsdc lugo seus (',lf~ilfJs, Deito todavia slljcitos it !1dinili
'Vu ajlprovaçrro do poder legislativo. Escusado me pai'cce cilar 
exemplos que eOllfinllom esla Opilli,10, porque 51!0 muito nu
merosos, muito frequcntes, e muito conheci,los ; e por isso 
limitO-\l[c a oh5cnHI' Ijuc o aeto que agol'il diseulillloS é um 
daquelles que se achüo nestc caso em vil'tudo de ICí5ülar;;1o ex
pressa, que Hão poderia SOl' outra ti 'visla dos artigos d~il coo::;" 
lituiçào que c.llllerclll au l,odcl'lcg-lslalivo, e não ao excculívo, ° direito de deLcrrnilUlr as dcspezas Jluhlicas, e os meios dc 
s'lti.fazé-Ins. (Apúildos), 

Pura justificar o acto do goYel'llo citou o nobre seu\ulor 
pelo Pará os artigos da cO!lstiluiçào e1ll que se dcclá,'a que 
os deputados e scnado!'rs YoneCl'úõ durante as sessões um 
sllllsidio jiccuni(lrio, a lei que o taxou !lO fim tia Hl!teced~lIte 
legislnlura, c HS r[uo aUlorisár,10 o 'Seu [Ja(;amento nos auuos 
fiuanccil'oS cln '1(iü:~~iaG3í V3G:J-·18G4 e 13Gi-18!i5; mas 
nJo oClllonsll'oll Ufluillo flue era mais cSôcll~ial, a saber
que na do ol'~anIellto de 1~Wa-:-186~ ha.via quantia consíg-
nall" ]Iara os dous IU~Z~s tle maIO e junbo, ou que, ,lÍnda IH10 
lti\velljo, podia o govct'i\Q IIHílldar fazel' o pur;ámento scm 
011'011511 do artigoj i (l:í lei de 9 de setembro dc 1862, quo 
diz o sc!,"uinte: (lalldo) 

«O ministro d,L f"zenda nITo JlQder:í ordenar o pa~amelllo 
SGb pella de responsabilidade, dc scrvico al;::um, sc~ (Inc Il~ 
lei que o bouvcr autorisauo estejilo consign,utos os funuos 
correspondenles iL dcsllet:.a, » 

Por ullimo repelirei ulHa obsenação, que já por vczes tem 
sidn nl1l'escllLt1.I:a na cn.sa, i'3to é l íJu~ O 1Jl'oprio governo não 
Jcü á lei :l íntelligencia agom lhe dú. o nuhre senndor 
pelo Parir" pois quo :,c a /lüO tcria vinllo pedir autol'i-
sllcão IHena ,las CiHll<lras pnra n de,peza [rue depois resolvcu 
Ill'1nJar fazel' sou sua rC3);oasalJilirlndo, 

NJoJoi menor a minba admira"M quando o bonrarlo senu
dtsse-nos que o caso de que tratamos está compreucn-

1),10 n:l pr"rnCil'il, mas na segunda parto do § 4,0 do 
arl. da liji de!l do setembro de 1800, e para que se co
oheça se é ou não admissivel esla opinião, julgo bastanle 
repetir lextualmente o ljw, dil, o mesmo paragrapho : (lcndo,) 
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« Se, porém, estiver reunido o 
derá o governo abrir os referidos 
eXlraordinarios) nom autol'isar as 
sojilo Jl~cyí~me,ite vutailas Om lei. . . . . 

" Exccptuilo-se 05 casos extnl.ol'dmanos, como SCjll0 os 
de epidemia, ou qualquer oulnl. calamidauc Ilublka. sediçITo, 
insurreição, rebelllilo, e outros do-lil natureza, em 'luO o 
governo poderá autorisar IH'éviumolltc a dcs[lcZCl., uanuo im· 
mcdiatamcnte conta ao poder legislativo." 

Como devem ser entendidas ~IS palavras c outros desta 
natltl'eZa? 

O Sn. lloDRlGUES SILVA: - Naturezn de sediç"o, rchel
liã.O etc. 

O SR, D. l\h:'iOEL: -Então r.5S;)' natureza é só em l'clacfio 
á sedição'l Ora, cá me fica a logiea. • 

O Sll. lloull!GllES SILn: - Em l'clação li gravidmlc. 
O Sft. FlluaEm.' Pll:'iIlA: - Os nobres 

fendem o rIo governo sustcntilO (lllC 

á scdi~fio,l'cbel!í;1o, e 
COlHO a qualllUPl' caso 

natureza. 

o SR. D. nI.\i'>OEL: - Apoiado-
O SR, FlmAmA.!. PI'~N.\. l-rijaS eu ueYo observar aos milUS 

honrnuos collegas quo, ainda sobre este ponto mIO estil v sua 
opiniflo de acordo com a (lo /ioverno. Se hOUVé",e esse ncor
do teria o governo mand;;do fazer immediati\l11ente a despe7.il. 
o dado conta ao poclel' legislntivo, lllas elle veio pedir antiei
parlamente o credito por julgar o caso cOlllprehcndiilo ni\ 1" 
parte rio pal'agl'apbo citado, como bem se conheco Ilelo teor 
da pl'orri~t }ll·oposta,. c pd.as eXlllícnçõe5 que nos derITo 
IIOIH'05 mllustl'OS do lInpel lO c da razenrln. Se a 
de pagai' aos deputados e senadores () sub,itlio 10>(0 
YCIl~itlo Po.u()s~e sei' cllnipal'ilda á al;:um d05 casos 
nanos lIldlcados ni\ 2" parte do IJarilgl'ullho que 
ler, nmiol' razão haveria para ([ue em identicas cil'cumstan
cias, qucro dizer-ainda não bayendo credito compctentc
mente concedido, o governo mandasse rnzor o pai!llmcnto de
vido a touos 05 empl'cgtl.dos puhlicos, aos pcnsionisL1.5 (lo 
lado, o aos operarios da.s diversas reparli\:<ies ((!Jloirldus 
Visto que os seus vcnCHllontDs estilo tambem Illarca!lo" 
aulorisados por lei, o não porlem ser demorados som prejuízo 
da propl'ia suIJ9i8tellcia ( apoiados). llém so vê, porém, que 
entenrhda a lei deste modo ficaría ~n(\lI!lada em gl'lludc pal·te 
11 attribuiçITo, flue 11 proprilt constituieilo do estaria con[cre 
ao poder legislativo do fixar annualménte as despczas pu
blicas. 

llu não considero esta questão como de cn.ractcl' politico, 
nem tenho por fim, tOIlHludo parte no debate, concorrer pal'll. 
que se dê uma demonstração de 110stilídade ao ministerío, 

f) Sn. D. !\TA NOEl. PaJ'ece tor esse camcter; já est:l 
:nUlto longa a dIscussão, para não ser uma questão de 
lmportullcla, 

O Sn: l/Enfim» .• PENIiA :- A questão é certamente de im
portanela, porqlle verga -sobre prineipios (opo'iadosl, mas 
digo que nã? a co!!side!'o como 80litica, COl:lO uma daquel
las em cuJfl. deCIsão deva In UI!' o esplrlto do partltlo. 
(ilpoiados.) Tratu-se do modo de cumprir fielmente as leis 
que. fixilo as dospezas publicas, o l'Cgulão a abertura de 
credltos; e, cu OI'CIO qUê totlas as VC7.es que cbegar ao co
llhe~imento do senado uma ÍlTegulariuade como aquella fi ue 
aqm se tem notado, u[o poderá cllc, sem fa!tar ao seu ]11'0-
IH' iO ldevcl','ideixal' .~de, . corrigi·la pela parte .. :que ..lhe 
toe a ... 

O Sn. VI5CO"UE'DE lTADOr.AlIY Nilo deverá sanccio-
na·la, . . 

O SIl. I,'llRRr:tr..!. PIll\'l\'A :-... e que nITo devel"li'oanccío· 
na-Ia com o seu voto, como bem auyerte o hourado senador 
pela provincia do Rio de Janeiro, 

Em summa, repetirei o qlle a este respeito já disse em 
outra occasião, isto é, que attendendo á natureza da des
jleZa, á legislaç"o que a: autorisa, e a outras circumstan
mas, entendo que o <leto do governo está muito longe de ter 

a gravi;J~dc que tcria so laes razões se nITo dessem, e que 
póde, jlorta:lto, ser npPl'ovario, cc;sando assim a re'sponsa
bilidade a que sujeitou-se o honrado Si' .. lllinstro da fazenda, 
como l'úCOIIl::CCCU e Llc~laJ'ou com toda a (ranquCZi.L Nüo 
poo,o, porém, julgai' o aeto mais rc~uli1r do que o julgiml0 
seus prÚpl'i05 aUlÚ1'0S~ nem concordar pOi' maneira alguma 
com ar{'.lOlIes senhores rlue entendcm que, por acbar-se COlll
[ll'chel\(Mo nos limites das attl'ihuições do governo, podc
ri,l subsistir Eom [l approvaçITo tio ]loder legislativo. 

QUil1lto it SOgU:lllil l[uesl,Yo, confesso que, tudo [Iuanto até 
ag'ora lenho ouvido, nUo pôue ainda convencer-me cio que 
niio dá-se dU[llicala de credito, quando pela proposta so 
peclo novamente Jllra as dcspo7,i1:i dos mezes de julllO e 
agosto ,lté:} de setembl'o a mesma SOllllll(l já consignada na 
lei do orçamento do actunl exercicicio. 

O 8n. SOUZA FUBCO :-A est.i (le conformidade 
cOm a I)ra tiea actual do 

O SIl. I/EnfiEmA PI;IiM :-Nilo jlll.~ar Ill'oce,lente o 
argumento dcdazido do modo ;é tem feito no theso UI'O 
a contah;lidade c escriptul'nçiiO deita dcspeza, porque já se 
mostroll que essa pratica deve eessar por ser lllnnifcstamenlo 
irl'c:julal', D~mnis, pal'cce·mo que,. quer se raça a contabili
dade de um modo, quer do outl'O, lstO e, IHIi' sess[io annual, 
ou ]JOI' exercicio, bastará o credito já concedido lIda lei 110 
orplllcnto rjue se achi\ aclualmcnle em vigor, com a unica 
diU'crenca de que no primcil'o caso sel'üo os mezes de julho e 
agosto illo :l de setembro consid.erados como ]lal'tc integrante 
da sess"o que começou á 3 ue maIO antecedente, ICyallflo-se por 
consc1!:uinte a respectiva de:;[lcza ao exercicio do lSG3-18Gi, 
e no segundo C1dO será esta Ulesma dcspcza considel'aJia como 
pertencente ao exercicio de lS64-1~G;;, cOIlI~il'lo-se pam 
este fim os quatro Illczes de se~s:l;) do I º de julho até 3 de 
se lembro do corrente anHO, e de 3 dJ maio ate:lO de junho 
dclll6ii, C,lmo me parece que inqucstionavelmcntc se deve 

Assim [ar-se-ha em virtude ou por conta de uma só 
torla a rlcspeztl. eom as camr\l'1l.S legislativas 

ao respectivo exercício; no caso, porém, de 
não por exercicio, mas por a.llnual, será nc-
t1iritlir 05 creditos cOllcellidoSl101' leis distinctas, 

para npniicar pa!'~e de um dc1ies ú dC:!{HJzt ta desde a de 
maio a'tó 30 de junho, C parte de ontro à que se fizer desde 
o 1" de julho até ~ i de sctemuro, 

Pill'a ainda mas COllfifll\ar minha Opllll,10 a respeito da 
duplicata ponderei (lue desde 1311 tem sido obsel'vada 11 
pratica do thesouro com que hoje se argumenta, sem que 
em qualquer dos annos que se seguirão o governo julgasse, 
nccessario !)edir ils camaras um credito especial para as dos
pezas do ju 1I0 e agosto, como llOue agom. 

O Sn. ,n;\ISTI\O D.\. F.\.ZEND.t: - Então bavia o da lei do 
orçamento. 

O Sn. Ilrnr.EIRA PENNA: - A flual das leis rle orcamento 
nllude o nobre mintstro da fazenda? A' findavr\ !lm ju 
!lho, ou a 'IU!l começava em juluo? S.; a que lindav,l. 
em junho bem se vé que em virtude ú pO!' conta della nUo ]lo
dia SOl' regullll1nente feita a desp7.a dos dous mezes porten
centes ao ,cguinte c~ercicio; se, porém, fillude a que começa
va em jl!lllo parece-me til mIJem daro que as circumstaneias 
1111 actunl ,essao 5[0 perfeitamente igu<ws ás daquellas cujn 
despúz,l. se fez sem quo se coucedesse um novo credito, 

Aquolles senlJOres quo, reconhecendo a cxistenciu di\ du
plicata, ontcndcm toda via dever sustentar a proposta, alleguo 
como principal nrgumeuto fi cOllsidérução de que o govol'no 
só iar!1 a uespeza legalmente devida, ficando por conseguinte 
nnoulada fi sobra que houvo!' do credílo; lllas ou já disse, c 
ainJa repito, quo scmelbante modo de legislar, sanccionund() 
um erro ou engano conbecido, não me parece proprio' da cir
cumspeçüo e sabedoria do se!wdo, (/Ipoiarlos,) 

;';::"AtimiLLimlo-se taas pt'ecedcntes, fluumlo Ibe for aprcsen· 
tado, por exeUlplo, u!n projecto de lei de orçamento, 
(lue em seu lmmelro artIgo autol'lse ogoYemo para despendcI' 
;;O,OOll:000,p, ainda que 11el11 somma tlns diITerentes parcol. 
las se vedflllue que importão sómente em <Ía,OOO:OOO~, po. 
ilOl··se-ba tambem dizér que não vale a pena fazer a emenda, 
que a lei pôde assim subÍl' iÍ sanc~ao imperial s~m ínCQJlve. 
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nicnte algum, por que o governo descobrirá ou reconhecerá 
facihncn te o erro, e só fari, a dcspcza que for realmente auto
risada. N noca, porém, concorrerei com O meu voto para a 
admissão dc SemeUHl.Ht.ls praticas, (lor que entendo que em 
todos os aclos omeiucs, e ]ll'incir~lnwflle nos (lo poder legis
lativo, por muito simples que sajão, licyc haver a mais es
crupulosa exactilião. 

1.'\a 2- discussão olTercei uma emenda, que julgou-se pre
judicada, senlio apPI'ovada a proposta por 18 votos COll

t!'an. 
Essa emcnda tinha por fim sómente o [,batimento lia som

ma que se pede para as despezas lie íulho e I1go:;to Iltê 3 úe 
setemhro j mas, observando alguns nobres senadores que a 
proposta nií.o podia ser approvuda nos mesmo" terlllOS em 
que fôra apresentada á cttmara des deJlutadQ~, porque nuto
risava o governo ]Jara uma despeza que depois disso se cITec
Juou por ordem sua, declarei que não duyidaria I1ceitar 
alguma outra emenda, cuja rdacção fosse mais conveniente. 

A lio nobre senador ]lor Goyaz, ultimamente oITcrecilia, 
parece estar nesta caso, mas Y. Ex., Sr. presidente, julgou 
do seu lieVCI' mamfestar ao senado a duvida que a respeito 
!lella lue oecorre, por entender que poderá ser cOllsiderad:l, 
não como. uma emenda propriamente Ilita, mas como uma 
disposição ~OV(l., CUjd .appl'ovação imJ.l0rt~ a completa rejei
çUo do projccto IJl·IOHl!vO. 

Parece-me que, sendo cxpre550 nos arts. 58 e 60 da con
stituicão que Cl!.(:a uma das camaras póde alterar ou addieio
nar os projeclos que lhe forem enyia<Jos pela outra, e decl a
rando o regimento do senado nl ar!. 60 que as emendas s[1o 
SUppl'eESÕeS, al!rlitamentos, ou COl'l'cçoes, d~.ve scr considerada 
como ullla vCI'da(\eira alteração 011 correcção aquella emend,. 
que, dando nova fórmu á proposta do govel11O, e reliuzindo a 
quantia pedida, concede todavia unm parte do credito, e nilo 
equivale, portanto, a completa rcjeição do pro.iecto. 

Atlefi'lcndo 1 porém, as observações de V. Ex., e respei
tando o seu escruJlulo, procurarei conseguir o principal fim !iue 
tenho em vistas por meio de outra emenda queagoraoITereço. 

O Sr.. pnE,lDENTE: Eu apenas chamei a attcncão do 
senado sobre as du. irias que tinha. Parece-me ainda 'que i1. 
qutsl:lo é importante e digna pOl' certo de estudo c exame 
por p:lrte do scnallo. 

Foi lida, apoiada e posta em discussfio a seguinte 
EMEKDA: 

~ Ao artigo unico da proposta. - Se não passar a emenda 
do Sr. Silveira da .Motta, em vcz da quulltm dc 55i:000$, 
diga-se a quantia correspondente ás dcspews d05 mcr.es 
de maio c junho do concnte anno. - Ferreira Pellna. )) 

O .§r. SHH'h'll tIa IUottll.:-Como autor da emenda 
que está em discussãO, substituindo a determinação da pro
prJ!ta do govel'llo pela formul •• de lUcra approvacflo ao acto 
I Ilegal (Iue praticou o governo, mandando paga" âs dcspezas 
do corpo legislativo nos mezes de maio e junho, para as 
quaos não tinha autorisação em lei do orca men to , corria-mo 
o dever, depois dos liiscursos do nobre miilistl'o da fazenda e 
do nobre senador pela proYincia do Pnl'1í., que tambem a im
]lUç;nOU, de sustentar' a doutrina da minha emenda. 

Eu julgava quo não teria mais occasiiio do oecupar a 
nttenção do senado, e muito menos cm bora tão adiantadl, 
em que sua attençi10 deve,com razão,ser mais dimei!; e pen
sava que não teria de occupar outra vez a attoncão do sena
do, porque a questão está mnis do quo elucidadã. Depois do 
discurso do nohre senador pela 11I'oyincia do [lio (10 Janeiro, 
quando encetou o debato, ficou patente a ferida que o gover
no !OZ na l~i, ficou patente a violação. dos principias constí
tuclOnlHJS. rodas as e:tcepcilos ou CVI1SIVaS eom que o gover
no pr~tendeu explicar Q êrro ou descuido que teve quando 
redIgIU esta proposta, totlas estas razões forão hoje pela se
gunda vez demonstradas como improcedentes 110 discurso elll 
sustentacão das idéas do primeiro debate, que o senado ouviu 
do iIlusti'e senador pela provincia do flio de Janeiro. 

Todas essas excepções, ou evasivas para explicar um erro 
ou um des.cuido, consistirão, Sr. pr()~identc, com magoa mi
nha YOU mJ.er, em um erro da adlUlUlstracão fi5cal da repal'-
1i9ão de contabilidade dQ thesouro, quei'cndo o governo, o 

primoiro respollsavel pelos erros da administração, fazer a 
vieiosa peliCITO de principios de chamar em sua defesa. os 
erros rlelle [iroprio : 

SeHh~rcs, eu julgava que o systema representativo no 
llrasll tlllba f CIto algum IJl'o!;resso, porém. estamos no I'C
~l'e5S0 mais espantoso; os hUlllens ql1e al'vorilrão a bandeira 
do progresso silo os meSlllO" quc vem defendor o 1'01'1'e5S0 em 
matoria rle fi5calisação, em matcria de contabilidade, em 
llllltel'ia de nnan~as, em ullla materia tão importante como 
osta em que todos os pal'lamcntos silo ciosos ue sua autori
dade, nunca cedem um palmo ús invasões do poder; porl[ue 
todos nós devemos reconhecer q'~e no meio das muitas ficcoes 
do goremo parlamentar, no meio da descrença gel'al do paíz 
a respeito, mesmo da elTIcieacia de muitas instituições suas 
que estão falsearias, ba uma cousa positiva, !tiL Ullla garantia 
sol ida que n05 restava ailltla c que é 11 ultima que os paizes 
livres saerificão e pert;cm, o direito de fiscalisar o SUO I do 
povo, a fortuna publica entregue ae thesoul'o a título de im
poslos. (Apoiados.) 

Essa ó a nossa ulllma guarida; pOllem os governos falsi
ficar as situacões, apresentar maiorias ficticias, governando 
o paiz, e míllistcríos ol'ganisados eout!';). as norinas parla
mentares j ]lodem apresentar-nos tolios os phenolllcllos da vida 
politica que ,fio capazes de abalor a cranca ([ue o paiz tem 
em ;:uns instituicuo.; mas, SI'. presidente, -cillquanto houvCl 
imprcns:l, ('mqúanto houver tribuna livre, cmquanto houver 
11 necessidade lias governos pedirem ao corpo legislativo todos 
os alluos a dee.relçiIo da despcza puhlica, Jlodemos reconbecer 
que a liberdade não está pOl'dirla, que ainda I'esta uma tnboa 
de salvaeão: esta taboa de snlvacão é o direito de fixar an
nualmenle 11 receita e despez,l púb!íca. (ilpoiados.) 

lHas, essa taboa dc salvaçãO fica entregue ao yaivem rle 
ondas muito encapdlarl<ts, fica ul'l'iscada a ser perdida pelo 
llllu[ragio, se nós. na guarda desses grandes principios, dei
xannos 05capar esta intelligencia viciosa c arbitraria a res
peito da fixa~ilo da receita o despez:l aunuaes. Eu urro quero, 
SI'. presidcníe, que nos escape esta ullica tabon de salva
ção, porque nas ontras taboa. de salvaçiIo cu já 'iO:.! P Grdcn
do a fé; quero guardar n8ta. 

O ]Juiz está vcndo que os goyernos lJcgão no ]loder judi
cim'ia, c5tl'afeg1io-o, reduzelll-O à nullidade,. a]losentão os 
magistrados superiorcs do paiz, lllaculão-~s, infamão-os, c 
depois fazem UUla mnno]J!'a : pratíCtlo ás escuras actos desta 
natureza, retirão'se ás escuras do ministerio e os outros 
ministros que vôm conlcntão-se com dizer: "Não fui cu 
que fiz isso. " 

Lcvantiío-sc falsas tueol'ias constitucionaes todos os dias; 
agora invcntou-se que o governo, assim como gastou ille
galmente com o pagamento apressado que fez ao corpo le
gislativo (eu hcide fazer um pal'cntllesis a reSIJeito desse 
pagamento apressado) assim como faz eS5C pagamento apres
sado ao poder legislativo, tlllllbem niio quer ter depois ncm 
ao menos a diffcrcnç.a e a rcgularitlade de yir ao poder 
le~islativo pedir aPl'l'o,a(:ITo do sou acto, na fórma de uma 
leI expressa; de maneira quo, SI'. presidente, llassllndo 
este principio, qual é a difficuldade que tem o Sr. mi
nistro da ftlzenda do condescender com qualquer de seus 
collegas que queira faleI' um grande csbanjtlmcnto do di
uueiros publicos, em qualquer ramo do s8l'Yico puhlico (lue 
tenba uma raiz reconhecida por lei, U1lliL décretacão feita, 
embora illsumciente, para lhe dar essa autol'isacão? S. Ex., 
com a mesma eondescenc'ia quo teve com seu collega do 
imperio a respeito do vagamento apressado dos deputados e 
senadoros, pólio pl'evaloC1:r-se de qualquer exigencia destas 
de algum seu collega sobre qualquer ramo do servlno puhlico 
que tenha I'econhecimellto legal, c dar 3, á. ou ü,UOO.OOO;l>; 
e depois, pergunto, qual é o principio de progresso hoje na 
chamada situacão nascente que tem sido tão fertíl em i'l
vençiles deste gime;o'! E' que o minist,·o, nflo sendo accusado 
pela camara dos 81'S. de]lutados por ter-Iue f CIto um pa(!a
menta apressado, nós não ]lo~emos nem aomcnos di7.cr ao 
Sr. ministro: "Y. Ex. precisa pedir ao corpo legislativo 
approvacão do seu acto; Y. Ex. precisa 1Icdir um bill de 
indemnidade; Y. Ex. commclleu Ullla illegálidade de que ó 
preciso que nós o absolvamos,)) 
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Ú govol'llo ['sI:, (;10 5U;ccpLivd a rc"peilu do seu direilll de 
fazel' esbanjamentos impunemente ... , 

O Sn. D. l'!h~OEL : - Esbanjamentos como este .... 
O Sn. S'LVEm,\ DA MOTTA: ... ' que o SI', ministr~ da 

fazenda SU5ccjltibilisou-se {loque cu rlisso que ello oru cri" 
minoso, no sentido lato dn palavra, e logo nos disso, note o 
senado: " Em'luanto eu mio for acclIoado 1)I'Ia camar:! ,1<1' 
81'S. deputado>, n[o tenho juize;;, " E' o mosmo '1ue se fez 
por occasião dos actos de 30 de dezembro; como o ministro 
não [oi accusado na camara, aprcsentoll-sc muil,o ICllidll 
nesta tribuna 0, como nós n:l0 podiamos ser juizes dclle som 
ser a.~cusado, lepido ficou e lepido se foi. 

O Sn, D. lI1A"OEL: - Semprc ha alguma diITerença enlre 
(IS dous casos. 

O Sn. Sll.V€IM DA MOTTA: - Quanto aos pl'incipios? 
O SR, D, lilANOU,L: - Vcj:,o a camara dos Srs. deputados 

como se tem comport:u!o comno,co, Ilerl'oitatncntc bcnl, lleei
tanuo nossas emendas com a melho!' vontade possivel, e 
agora quer·se mai,; esta emenda. 

O SR. FERREIlIA PENNA: - Não ha essa intencilo de en',1)n-
dar tudo. • 

O Sn. SILVEIH DA ~IOTTA : Os 8,.s, ministl'os nos fazem 
sontir a cada passo que não podemos com elles, emlluanlo ti
verem a maioria da camam dos 81'S. deputados. 

O SR. VISCONOE DE JE'jUITC"nONUA : - Até Já houve um 
ministro nesta casa que só Cllllou na confiança da maioria 
da camara dos deputados, sem au menos Callar nu confiança 
dit ooró<\. 

O Sn. SILVElr.A DA MOTTA: - Perdôo, V, Ex,; já bouve 
até quem nos nega,sc a qualidade de I'epl'oóentaf\tes tia naçãO 
em um aparto, dizendo que os representante. da llUÇ<10 en10 
só os deputados. ' 

O SR, D. MAl\'OEL: Isto niio ouvi. 
O SR, PRESIDENTE: - Altençào ! 
O SR, SILVE filA D." MOTTA.: - Hei de continuar a minha 

demonstracão, quo a llnica tabua de salva~,'o neste naufm
gio gel'al de in,tituicões, de id6as, é o direito que ainu:l tem 
o parlamento de dar' dinbeiro todos os aUU05 ao governo; o, 
se acaso lhe tir'arem este unico dit'eito, o !;ovemo, que lIoje 
mesmo, apezar desta l'e3triccãO, resvala continuadumente 
para muitos abusos, o que nào sera so pass,lr a tbeoria dos 
orçamentos de U mezes ? 

Já ó um adiantamento dit escripturaç<1o do thesouro, é um 
progresso os orcamcntos de I, mezes, e essa theorw, !lova 
de se pedir credltos para legitimar despezas que já se pagá" 
rão e que estão nos bolsos úos ucpulados e 2coadores !! re
de-se agora credito pUl'a iôto, o peJe-se demais a m:ds ore" 
dito para um anno, onde uma outl'a lei jiL deu Cundos neces
sarios, 

O SR, D. MANOEL: - :"Ião nos fizer1lo favor nenhum, 
O SR. SILVEm,\. DA illoTTA: - Alto lá; nesta ~arte, V. Ex. 

llerdoe-me, eu sou mais aproximado ao Sr. mlOi"tr" da Ca
zenda, por que acho que alie Cel. um Cavor aos deputados c 
senadores; ninguem pediu, é verdade, mas é mais pam agra
decer; Coi um favor ~uo eUe fez de sua complacencia. 

O nobre senador pela provincia do Pará n,io está aqui 
agora, mas eu deSEjava que elle estivesse pum corroborar 
a minha opiuiãO com a sua. S. Ex, quiz justificai' o <lcto i1-
legal que Cez o Sr. ministro da fazenda, dizendo ha poucn 
que havia alguns senadores o deputados li. quem fa.da Calta 
o dinheiro do subõidio, .. 

I) Sr., D, ~IANOEL: Eu declaro que hei de dizer tambem 
o mesmo. ' 

o 8a, D. ~lANOEI. o ::lI'. sccI'elariõ malltlúu a Ih i 
para $Cl' paga. 

O Sit. VISCONDE DE lTABOR,II1V: - Nos termos da lei. 
Sa. SILVEIRA D,~ MOTTA: Não frueil'ilo agora desculpal'-

se com o Sr. sccretal'Ío .10 senado e com a mesa, porquo 11 
mesa, defendo eu neste ponto, fez o seu dever: mandou li 

CoHm para o tbesouro, e o thesoul'o devia mandar "izel' : 
(f Esperem que haja dinllCiro {J<lm ist '. " Mas o nobre mi· 
nistro da fazenda fez-nos este favor; eu. como disse, Cui um 
dos l{Ue recebêl'ão e agradeço a S. Ex. ' 

O ::lI:' D. MANOEL: - Eu não agi·adeço. 
O SR. SlI.VEIRA 0,\ MOTTA; V, Ex. jil me di~sc lia 

pOUCO: "E para que recebêrão?" Eu vou dizer a raz,io. 
O SR. D. BIANO~L: Sim, rara qne recebêr<1O os senhore:, 

que p,stão Callando? 
O SR, SILVEm,\ DA MOTTA: - E V. Ex. pOrl[llC recebeu? 
O Sn, D, ~IANoEf.: - Eu recebi pOl'que me era derido e 

os senbores dizem flue não. (Nuo apoiados,) 
O SR. SILVEIB.I. DA MOTTA: -Os subsidios nos eruo devi

dos, mas O1ie nos enio devidos no tempo em que nos forào 
pagos por culpa do governo que desde poeira devia ter pedido 
ao corpo legislativo os fundos nccessarios para esse paga
mento. (Apoiados) 

O SR, D. MANOllL: - Pediu com muita antccipaçào; se Im 
culpil, é da camarll dos deputados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTU:-V. Ex. me está desvÍ<ulílo da 
minha demonstração. Eu declaro que, so acaso recebi, Coi 
sob a responsabilidade do Sr. ministro da fazenda; entcndí 
sempre qu~ elle tinha mandado fazer esse pagamento sob SUil 

responsabilidade, porque ,\ lei do orcarnento diz que S. Ex. 
n<1o póde manrlar fazer pal(amonto algum sem ter fundos nc· 
cessurios. S. Ex, nàn os tinha, recúr,heceu ({ue fez uma ille
~alidado; mas, ,to"de 'jU0 a I'eparti!.!ão fiscal se apl'osontit 
aquelle a quem a lei dá lae5 e tacs ven cimentos, tem eUu 
obrigação de indagar se no thc,;oul'o ha autori5ac:io, qnfl 
ordens COI'<1o dadas, que credito linh" o (l'ovel'llo? Não, Sl\
nhores: recebe sob a rO,;[lúI15abilidilde tiO ministro da r,I' 
zen da. 

Supponhamos nó., que o corpo legislativo não ,laVa. l,iII (h, 
indemnidarle ao nobre ministr\) tia fazenda; o que se se!;lIÍlt 'I 
S. Ex, tinha de repor ilO thesOUI'IJ 11 que Illitllllou Ilagar "em 
autorisação, e tinha de exercer, se!;undo o ti ireito ri goros", 
uma accito regressIva contra todos nós pUl'a so embalem' Ji) 

slfbsidiô por nós recebido. • 
Mas eu deixo isto que foi um pal'enthesis quo fica fechado, 

e continuo a demonstrar a minba proposição quo ê: nós do· 
vemos no senado mostrar-nos ciosos dessa pl'crogativa da 
fixação ~a receita e despeza, dev,emos mostmr-nos rigoroso, 
na apreCiaçãO destes credItos pedidos pelo govcrno. [,to lI:l" 
é matet'Ía de credito; chamar a isto credito li contl'af'i"r '.\ 
língua jlortugueza; nós nús devemos mostrar ciosos disto, 
SI', presidente, Ilorqno a unica cousa que nos resta 6 lixar 
annualmente o dinheiro que o governo pôde gasta~ [lOr anno. 

O SR. D, nI.UiOEL: -Só? 
O Sn, SILVEIRA DA MOTTA.: - Tudo o mais se tem falseauo. 
O SR. D. M.\.NOEL:- Desde quando prillcipiou este Cabea· 

mento? 
o Sft. SILVBIR! DA DloTTA: -Principiou ha muito tempo. 
O SR. D. MANOEL: - Ainda. bem. 
O SR. SILV~IRA DA &IOTTA : - 31as V. Ex. sahe' qu~ o; 

vicias aneigão-so, e com o tempo e,;ses inconvenientes Vi;O 
se úando em maior escalo. com a tcndencia csuanjild(),l'a do 
governo. O que mais qucr o nobre sena.lor pela provincia do 

O SR.:PRESlDENTE : - Peço attcn~ão, llio-Grande do Norte'? N<1o nos vem na lei do OI'Calllent', 
O SR, SILVEIRA DA IlIOTTA' _ Eu estou mais llcrto do nn mais essa novidade de 11m artigo que dá ao govel'llo Ô direi 1,) 

bre ministro da fazenda do ({ue do nobre senador Ilelo PW\. amplo e iIlimitmlo de obrir creditas? 
Coi um favor de sua eomplacencia, Devo dizer unJ.l causa. :,0 O Sn. D. ~h_NOEL: - Não, n:io diz i,'-o, ~ já não é COil<l 
senado: eu Cui um tios que receberão o pagamento Illegal I nova. 
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o Su, Sn,VIlIRA DA ~líJTTA: - N,io basta ja que a lei de 
1862., querendo IIÔr um paradeiro aos abusos dos creditos, 
tivesse determinado lIam garantia do (hesouro os casos, ~s 
conúicões e as formHlirlarlas com rlue esses crerlitos Ilodião 
fiel' abertos; Ilg,ora se '1uer annulJar iuleinullenle lodo o 
esforco e Il'ahalho cmpl'eglldos em 1862. para I'Cl;ulm'isar 
'HS fin:'\Ocas do pai~. E vem o minislel'io da situacão nascente 
em nOl\lé dos liberaes, pedir o que'? I'raticas (~Olllr~ a ga
rantia do purlilmento; quer allnullilr o parlamento, fazendo 
-crescer o nrbitrio do governo, 

Nào é este o pensamento que cstá dominando os actos da 
admillistracão neste periodo da situação nascente, que cstú 
deminlludo -todas as leiS feitura do go-'01'I10, inspiradas por elle 
eu 1)0101\ donos da situacilo? N,lo tem todos elles este mesmo 
eSjllrÍto? Alii temo. n'ós aínila ha pouco uma lei importan, 
tíssima toda de arbitrio dado ao governo, N,lo vou, íscUlir 

- essa lei [Iorque oUa nuo está em discussão, e cu não quero 
mfringir o regimento; mas toco neste Ilonto em /(eral vara 
deÍilonstl'ar qUe a feiç,io caracteristica da administração 
'uctual nesta sltuacJo Iluscente é o arlillno. 

Quereis a ultiuia prova do arbítrio, seuhores? E' o que 
acaba de fazer o governo n respeito deôte pagamento apre5-
tado, que ainguem pediU do subsidio do mez de maio e de 
junho, que deVia ser feito depois qu~ o corpo legislativo 
desse uma autorisação ao govel'llo para fazel' essa despeza 

Ora, senhores, tem-se pretendido até adlUl' rav,[lO nessa 
resolução. Admirei-me do nobre senador pela provincia do 
Pará, '6 sinto queelle não esteja pí'e,enté, ter haíido aqui, 
como razào deste p;ojecto,a necessidade que tillhil.o 05 dellU
tados e senadores do dinbeiro 11 E' o ultimo grilo a {lue nos 
querem reduzir! O governo sabe que os repl'C5cntu.ntes da 
nacão não são ricos, como di~se o nobre senarlor pelo l'al'à, 
quê teal.jll'eci.<l.o di.sto, e portanto esta circumstancia actuOl1 
muito 11oderosamcntc no nobre ministro da fazenda pam nos 
fazer ,H1uelle sen aelo ue cumplacencia, dI! apressar o paga
meuto dos subsidios dos senadores e IJeputados. Nilo, por 
muito competente que seja o nobre senador pela Ilrovincia 
do Pará para dar inleqll:eta~ão /lOS actos do nobre ministro 
da fazenda, eu sou o pnmelro 11 prolestur contra esta IIIter-

jJretacao; creio antes quc o noure ministro da fazenda foi 
evadô a fazel' e:lte pa~amellto com algllll'a antecipae<lo, por 

que em maio linha iniCllulo a medida da appJ'ovação· da des
peza, contava talvez com que eHa pussase antes do fim de 
Junbo, e assim se legitimaria o pagamento. Com esta expli
cação sÓlIlcute é que eu posso aceitar, e . uar por a~eita esta 
versão que o nobre senador pela provlllcla do Para deu ao 
procedimento do nobre ministro da fazenda, 

!:ir. preside.lle, cu vou concluir, porque estou faligado. 
na pouco acabei de uma cnfel'midade que mo tirou a voz, 
não d~vo exercitar muito estes meus orgãos, mesmo porque 
tenuo muito desejo de os ter desembaraçados e perfeitos... 
quando eu traI' em disollssão a lei do ocçamento, as leis de 
estradas de ferro, a indemllisaçãO BI'(lmacb e outros 
Drnmahs que bão de vir por abi, por isso vou t-erminar 
/lqui o meu discurso, 

Concluirei dizendo,que não nos tirem ao menqj; esla ultima 
laboa de salvacão do governo l·p,pl'esentativo. Estraguem, in, 
niquille'll todas as garantias constituciona~s, eslrareguem to
dos os outros poderes publicos como tem-se feito com o po
der judiciario; mas, emquanto houver 110 paiz estas dua'\; tri
bunas, emquanto houver no pajz liberdade de imprensa, em
quanto os debates das camal'as forem publicos e não forem 
napolconícos, 

O Sn, D, MANOEL :-Hoje são publicos em França. 
O SR. SILVEIn.!. DA MOTTA: ·-São publicos, mas V. Ex, 

sabe as restriccões que lia ali para a tachigraphia ; V, Ex. 
sabe que o coniJe de Morll!! é um modelo muito aJlerfeícoado 
do nosso presidente (ililaridade), portanlo, permitta qúe eu 
llse desta expressão, 

O SR, D. MANOEL :-Nilo é justa. 
O Sn, SILVEIII! DA. DlOTTA :-Emquanto ti, ermos debates 

publicos com lachigraphos e tivermos o direito de todos os 
a-111105 ,lizer ao governo: "V. Ex. póde só cobrar e gastar 
'50)OOO:{){)(l,~OOO " ; emquullto houver esta garantia, temos 

aiA uma cousa 110 pai~, emhol'iI o govcl'llo tenba éslrafeg;úJo 
tudo quanto é garantia constitucional. 

Tendo dnda a hora ficou adiada a discussão; e o Sr. pre
sidente deu para ordem tio dia da seguinte sessão: 

Continuação da discllssão adiada da proposta e einen'das 
rcfm'Hlas ; 

1" discussão da proposiÇfiO da camara dos Sr , dellutados, 
autorisando o governo a éOlltrutar, COm a companhia que so 
orgilllism, a constl'uCc,10 de Ullla via ferrea, pelo svstcma 
tmmroad entre a cirltirle da Cachoeira e a Chapada Diaman
tina, na proYlIlcia da Bahia, com um ralhal á VilIa da Fcirá 
de Sant'A nna, 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde, 

EAI '20 DE JULHO DE 1864, 

rnESWENclA 00 SR. VISCONDE DE AnAETÉ, 

SUlfll.\.IIIO.- Expediente,- Ordem do dia.- Credito ao mi
ni,;terio do imperio, Oi,cul'Ws rios Srs, visconde de Sapu
caby, Sill'eira da Motla, D, filanoel, Fel'reira Penna, ba
I'fio de S. Lourenço e presidente do conselho,-VotaCão.
Estl'uda ele feri'o, Discursos dos Srs, Sílveira da Motta 0 
barão de S, Lourenço, 

,\ 's 11 horas da manhã, achanrlo-sc presenlas os 81'S, 
condc de Abaeté, Marra, Teixeira de Souza, visconde 
Sapucaby, Ferl'eira Penlla, Mendes dos Santos, Siqueira e 
Mello! Silveira da Alolta

L 
Almeida e ~Ibuql!erque, barão de 

llunllba, bar<l.o de 8. ourcnco, JobIm, Dms de Carvalho, 
Fonseca, Souza Ramos, Araujo' Ribeiro, visconde de ltabo
rahy, Gandido Borges, D, Manoel, Souta: Franco, marqnez 
de ltanbacm, POlllpeu, Paula Pessoa, Dantas, visconde de 
Suassuna, Souza QueiroE, Rodrigues Silva. marquez de Ca
xias. ~iscoude de Jequitinhonha, Cunha Vasconcellos, Pi
mellta Bueno, marqucz de Abranles, Zacharias, Dias Vieira 
e barão de Pi apama, o SI', presidente abriu a se.são. 

Comparerêl'ão logo depois os Srs. marquez de Olinda, vis
conde da Iloa Vista, visconde do UrugU!ly e Candido Baptista. 

Fn1t<trão com causa participada os Sl's. barão de Cotegipe, 
bar110 de Maroim, bm'ão de Quarahim, Eusebio, Paula Al
meida, Sinimbu, Fernandes Torres, Souza e IIlelto e OU,ooi, 
c sem participacu.o os Sra. Ferraz, harão de Antonina, Car
neiro de Campos; Nabuco e Paranhos. 

Fói lida e allpí'ovadn a acta da sessão antecedente, 
Não bouve expediente. 

ORDE!I DO DiA, 

Continuou a 3' discussão, '1ue ficára adiada na sessão an
tecedente, da proposta do poder e~ecutivo abrindo um cre
dito su!,plementar para o ministerio do imllerio, com as 
emendas da camara dos deputados e as orrerecidas pelos 
Srs. Silveira da Dlolta e Ferreira Pellna. 

O Sr. Viseo,ule de 8npuenhy I Sr. presidente, 
COIIIO teuho de votar contra a proposta, e a favor de uma das 
emendas, quero dar a razão porque as:;jm procedo, apezar de 
ter sido dada .por alguns senhores que me precedêrão. Força 
é que eu explique o meu voto para que não pareca que faço 
opposicão ao nobre ministro, que organisou a pro·posta, nem 
ao nobre ministro que m~ndou fazer o pagamento e de quem 
sou amigo especial. 

Quando foi apres~lltada a proposta, não havia objecção 11 
fazer-lhe, eu votana por alia em tempo competonte; então 
não se tinba realizado a dcspe~a, nem havia credito para os 
mezes de julbo e agosto, porque Ilão tinba ainda sido adop
tada a resolucllo que posteriormente prorogou a lei do oroa
mento de 18~3-186i para o exercicio de 186<i-1865 ; mas 
depois o tempo fez com que não possa hoje ter logar a pro
posta em toda a sua extensão; porque, tendo passado aquella 
resolução, ha ~redito para os meze:; de julho e agosto, e, por
tanto, este pedido parece me demaiS nesta parte, 
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llara maio e junho ccrtamante não havia dinheiro, e eu Ora, como já estou acostumado a esses cntbusiasmos do 
estou prompto a acceder á proposta nesta parte; por isso nobre senador, dou-lhes o devido desconto. , 
nilo duvido votar por uma das emendas, e talvez me incline Mas, senbpres, quando o nobre senador assim se exprimia, 
à do Sr. Ferreira Penna, porque esta conserva a formula da a.sseverava: «.Temos por or~ !~herdade de imprensa, temos. 
proposta. A outra fica parecendo um assumpto est1·anho, dif- liberdade d§ tr1buna, temos .d1re1to de censura, temos d:ireita.,. 
ferente, apezar de que na essencia vem a ser a mesma cousa de accusl\4ao, temos até mms do que dá a eonstituici'lo temos. 
-approvar a despeza feita, ou o acto que mandou dar di o direito· do perdão. ,, · • ' 
nheu·o. O SR SILVEIRA DA .M · I é lifi 11. · t· · Não me faz pesl) o modo porque se tem escripturado no · OTTA. .- sso amp ca~ o ora ona ... 
thesouro esta despeza até agora, porquanto, se, como está ' O Sn. D. MANOEL :-São palavras textuaes do .nobre sena r 
demonstrado por todos os senhores que têm falia do neste dor. l)or consequencia ainda não está de. todo estragado o 
objecto e não tem sido impugnado absolutamente pelo nobre systema representativo ; ainda temos esperança de que esta 

··ninistro d~ fazen~a, a escriptu1·ação é irregular, deixará ~e bella fórma de governo ,continue a subsistil· e até se rege-
o ser daqm por. dmnte; passando a emenda, a consequencta nere. . . . . 
é r~gular-se a escripturação. (Apoiados.) .. E quando P!'lllCifliOU a estraga1:-se o systema representa-

Em summa, não acho nec11ssario a proposta quanto aos ttvo? Eu preciso desta pequena d1gressão para entrar na ma· 
mezes de julho e agosto, porque já ha credito. Niio é porque ter!a. Quando principiou a estragar-se o systenia represen
cu não queira concede~lo; concederia com muito boa vontade, tatlvo ?· Se me recordo t1o discurso proferido pelo nobre se
se a proposta nos fosse apresentada em maio. Eis a razão nado r pela pr•ovincia da Bahia, foi desde· o dia cm que houve
porque voto contr·a a proposta e por uma das emendas. por be!Jl a corôa dissolver acamara dos deputados, no dia . 2 

0 ~r. ilveira da !Uotta (pela ordem) . _Sr Jll'esi- 'de ma10 do anno passado; se pre~to attenção aos discursos 
rlente, á vista do que acaba de dizer o nobre ser;ador, ~chando · true 0 no~ro senador pela pro ri nela d.e G~raz tem profel'ido 
eu que a materia da minha emenda fica satisfeita com a do nesta sessao, é des~e que se fund~u a Sltu~cao que elle chama 
Sr. Penna, peço 'licença ao ~ena do para retira-la, 8~ v. Ex. ~~:c:~~s; teomc:neslura g,u~ no sentir desses tllostt·es senadores.' 
pretende pôr a votos a emenda do Sr l)enna aind'l que a P s bs1s~1a em todo o. seu esplendor o systema 
proposta passe. · ' representativo, dessas epocas em dmnte começou elle a de

generar, a corro~per-se, a estragar-se, a perder-se. 
O Sn. PRESIDENTE : - Perdoe-me V. Ex.; a emenda do Sr. . Ora, Sr. presidente, não diz a histor1a que uma .fór-nm .. 

Penna é a mesma que este senhor o!fereceu em 2a discussão ; de governo se estrague, se corrompa, se perca em tão pouco 
passando a proposta, ficorá piiljudicada a emenda. tempo; as fórmas ele governo podem degenerar, podem es-

Senhores, eu entendo o seguinte , c· para explicar-me tragar-se, mas é co~ abusos de longa data. Se, portanto, o 
meHlOl' seFvir-me-hei de um exemplo : nas leis de orça- system~ representatiVO entre nós está ~o estado em que o . 
mento, que se v o tão todos os annos, disse-se assim em nlgumas descrever:ão os n~br~s senadoye~,. força e confessar que não, 
das suns verbas: «Em Jogar de 200:000~.-diga-se 100:000$•, dave ser rsso ~tt~lbutd_o, nem a dissolução da c.amara no anno 
ou vice-versa: ((Em logar de 100:000~-diga-se 200:000$), passado,n~m a ~~t~açao nascente, que, no sent1r d?, nobre se~ 
como se põe a votos estas verbas? Põe se primcii·o a verba nador pela provmcJa de Goyaz, deve morr.e~r, se. Ja·não esf;t. 
da proposta, e, se a verba da proposta passa, não se põe a morta. 
~menda v~nc.ida na camar~ dos Srs. de1mtados, porque se Mas, senhores, q!ier o senado saber qúal é o unico golpe 
Julga preJ~diCada. Ora, for deste mesmo mod.o que _eu. puz a mortat dado nas instituicõe8 do paiz, dado na fórma de go
yotos o artrg? d~ proposta do governo na 211.dlscussao, e po~ ve1·no que nos rege, dado· n·às prerogativa-s-do Jlllrlamento? E' 
Isso ficou preJUdicada .a emen~a do. Sr. Fe1'1'e1ra_ Penna, que e uma ordem simr>licissima do nobre ministro da fazenda, mau
actualmente reP.roduztda, razao esta porque na~ a constde:o dando pagar uma divida sagrada. Uso de proposito · do epi
emenda nova; e uma e~enda ~ovar_nente oíferecld.a, mas nao theto sagrada, porque, S(Jnhores, é uma divida que procede 
é uma emend~ nova. Ers-aqm ~stit c~mo entendi. a emenda de uma disposição constitucional, é uma divida que nascé da 
do Sr. Ferre!ra Penna na 2.a drscussao, como he1 de entcn- •lei que marcou o q'uantum do subsidio dos membros da::; 
dê-la _na terce~ra, e como tenho ent~nthd~ tacs emendas na . duas camaras. }>o is bem, esse acto do governo, que a todo e 
votaçao das !Cis de orçamento .. Nada ha msto de novo. qualquer homem, que pensa desapaíx{)nada e imparcialmente, 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-A' vista desta declaracão eu parecer:ia o acto mais simples, o mais trivial e, direi, o mai:; 
não retiro a minha emenda, deixo-a ao resultado da vótacão. justo, tem servido, como V. Ex .. ha presenciado, de thema 
Se acaso passar a emenda do 81·. Penna, até eu mesmo "vo- para accusações as mais vehementes áo ministcrio, tem ser
tarei contra a minha ; e se V. Ex. julgar prejudicada, isto vi do de pretexto para se affirmar perante o senado que não. 
tambem não me prejudica. temos mais govemo representativo. . 

Ainda mesmo, dado o caso que a ordem do nobre ministro .. 
O SR. PRESIDENTE :-Eu, depois de encerrada a discussão, da fazenda não estivesse de coufol'midade com a lei, os no-

é que hei de dizer ao senado como hei de propo1· a votacão. d ê b 'd r · 
Em particular, porém, j'á disse ao Sr. 20 secretario, mas ao bres sena ores, que t m com atr o este acto, Ol'àO os pri-

meiros a reconhecer qúe elle se fundava em razões muito 
senado me parece que não posso dizer senão depois de encer- ponderosas·, lo~ro não havia abuso, não havia má applicac.ão. 
rada a discussão. · " das quantias que o governo maudo_usatisfaze1· aos dous ramos 
. ÁLGUNS SRS SENADORES :-Votos, votos. 

O SR. D. MANOEL :-Peço a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. D. Manoel. 
0-8r. D. ltlanoeh-Está acabado, estragado, perdido 

o systema representativo, e não ba mais esperança de salva
ção, excepto se passar a emenda oíferecida pelo nobre senador 
pela provmcia de Goyaz : << E' a unica tàboa de salvacão 
que nos resta», dizia hontem o nobre senador, com aquélle 
fogoso entbusiasmo com que costuma fallar nesta cas;;.. Pa
receu-me que o estava ouvindo quando se tratou de um de
creto que o nobre senador, cheio de indignacão, batia nos 
llapeis dizendo: << Senhores, vejão que horror· se pmticou ))' 
e no fim, estando todos admirados, appareceu a declarncão 
de que havia um decreto msgad9, porque se tinha inutiliza
do, pratica constante, como asseverúrão membros desta casa, 
que têm tido a honra de pertencer nos conselhos da corôa. 

do parlamento. Ora, senhores, dirá ulgum homem imparcial, 
que uma ordem para se pagar uma divida f~ndada em tãll. 
boas razões, póde concorrer 11ara o descr.ed1to do sy:temil 
representativo ? · ' 

~las eu pretendo demon$lrar ,. 81\ presidQnte, que a. ordem 
do go.verno,mandando satisfazer o subsidio das duas camaras, 
é, não só de conformidade com o espírito, mas, (IO~Ilrei até 
acc1 escent~tr hoj~, depois de mais maduro exame, com a. letra 
da lei de 9 de setembro de 1850. E desde já, noto como os 
nobres senadores 11ue quizerão achar nesta lei argumento 
para sustentar que a ordem do governo era.illegal, passsút·ão 
poi• alto sobre· parte de um paragrapho que hontem foi lida 
pelo meu nobre amigo que se senta à minha direita. 

Senho1'es, essa lei, entre outras disposicõe11, estabeleceu 
que, dumnte a reunião da assembléa geral legislativa, o ~o
verno Jliio pudesse decreta1· de~fleza alguma sem a compe
lonte autol'isaçao do potler legislativo, ex~-epto nos caso>. 
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cxtraordinarios de que Jalla essa lei, c eu preciso )ê-la para .I'ois o noh.re senador queria quo o n10narcha estivesse por 
pôr isso bem patente; hei de chamar a hermeneutica do no- sc1s mczes VIvendo no estado que acabo de descrever? E a lei 
hre .. senador pqr Goyaz em meu auxilio para que, sendo podia ter cm vista esta hypotbese? Podia reprovar a lei uma 
S. Ex., como é, jurisconsulto, me explique bem as palavras •lespcza feita para este fim? 
tJUe eu vou ler, e.sobre as quaes farei algumas observações. Disse-nos o nobre senador: (( O monarcba levaria a mal se 
( Le·ndo): (( Exceptuão-se (não me refiro á outra parte, por- o governo mandasse pagar a sua tio tacão. >J I,ois, senhores 
tJUe está conhecida) oxceptuão-se os casos extraordinarws, o inonarcba havia do viver por 6 meios, como se costum~ 
t:omo scjão os de epidemia ou de qualquer outra calamidade dizer, a credito? l,ois o monarcha para si, para sua augusta 
publica, sedição, insurreição, rebellião ... »Note, V. Ex., familia, para sua casa, havia de viver pedindo emprestado ou 
ató aqui vêm as excepcões com exemplos, e os nobres sena- havia de con1prartudo fiado, rara pagar quando se desse a sua 
dores par~rão aqui, "principalmente o nobre senador por dotação? Senhores, cstaopimãoéprima(aciemaisqueabsurda. 
Goyaz, e o nobre senad~r pela prov_incia de S. Paulo, som .Mas os nobres senadores me pergu11taráõ: (( E se o exerci~ 
se lembrarem que· a lm contem mms alguma cousa ; mas to e a armada estivessem sem os seus vencimentos ? )) A res
estas palavras que vou ler não suffragão a opinião dos nobres posta é a mesma. l,ois haveria algum governo, senhores, que 
senadores, o por isso talvez fossem esquecidas (tendo): .... consentisse que o exercito estivesse por espaco de 6 mezes 
a e outros desta nat·ureza. )) Logo, diz a lei, todos os casos sem os seus soldos e mais vencimentos? Háveria alguma 
extr.aordinarios, o V. Ex. bem vê que as palavras-desta na- camara que julgasse illcgal a despeza de'cretada pelo govemo 
tureza- não se podem referir a inssurreição e rebellião, é para pngamento destas classes? E o que digo della,digo t(lm-

. aos casos extraordinarios. Ora, senhores, é necessario bem a respeito de outras. 
não guerer entender as palavras da lei, já não digo o seu Qunl ,é, portanto, a razão, senhores, por que a lei tão sabia
espírito. A intelligencia unica destas palitvras é a seguinte : mente d1sse: ... cc e outros·desta natureza? )) Desde que ha 
em to(ios os casos extraordir.Jarios o governo pôde decretar ca~os cxtraordinarios que ella não previu, por que a lei não 
a dcspez~. A quest~o, ~ort;~nto,, versa sob~e se o caso cm podia prever tudo, por IJUe a lei não poJia prever que pudes
questão e extraord111arw; 1~to e,para depo1s. se existir um onamento sem os fundos nccessarios para pa~ 

Se a lei não se contentou com os exemplos que a pouco gamento de dcspezas do primeira necessidade e urgencia, a 
refari, se a leí julgou que era necessario acrescentar as lei Jeu aos executores este arbítrio : 1c Fazei a despeza sem
palavras-(c e outros desta natureza- n; pergunto, não é ao pre que se derem, além dos exemplos que aponto, outros 
executor da lei a quem compete examina.· quaes são esses desta natureza. " E' um arbitrio que a lei deu ao executor, 
outros casos . desta natureza. em que se podem decretar as e deli-o de propogito, e deu-o com muita sabedoria, o deu-o 
despezas, mesmo durante a reunião da asscmhléa gerallegis- para evitar os males que apontei de estar, P.or exemplo, o 
Jativa? Parece-me obvio que isto compP,te ao executor da lei, monarcba sem a sua do tacão, de estar o exerCito sem ·os seus 
e é para abi senhores, que cu julgo tjue as :egras da herme- vencimentos. Esta é que é a intorpretacão vertladeira da lei e 
neutica devião dil'igir as opiniões, e o discurso do nobre mlo essa intelligencia absurda, que deíta por terra a legisla
senador por ~oyaz, que .me parece nã~ ter dado bem ~llençilo cu o anterior, e até o preceito da constituicão. Permittão"-me, 
:t csl.a d1spos1gão da ICJ e de propos1Lo não ter Citado as jJOrtanto, os nobres senadores que eu de ma1ieira nenhuma con-
palavras - (( e outros ~esta natureza. 1> cordo com as suas opiniões, aliás muito rOSJleitavcis. 
· Senhores, quando eu fali e i h Jn vez, não estava bem certo Tinha se dado, Sr. p: esidente, um caso extraordinario, por-
na lei; fui para casa examina-la e estuda-la, e quando dei . que ningucm dirá que uma dissolução é um caso ordinario. · 
com esta disposicão disse: 1c Oh! se eu me tivesse recordado Ora, nós tiv~;nos a ultima em 1848; houve, portanto, o inter-. 
Jogo desta disposicao, para mim a questão estava acabada, vali o de 1:; annos, e acontecimentos que se dão tão raras 
11penas me limitaria a demonstmr que Q caso era oxtraordi- vezes mio são acontecimentos ordinarios. 
nariú, e se Q conseguisse, fica.~a evidente que a despeza era Portanto a dissolucão era o caso extraordinario, Sr. pre-
legal. » . · si dente de que falia· a lei ; ou o governo havia de deixar a~ 
· C+tei eu, Sr. presidente, um exemplo que me pareceu camara'5 sem seu subsidio, o que era contra a dispos~ç~o da. 
muito frisante, fo1 o seguinte: suppuz que por IJualquer mo- lei que manda 1~agar mensalmente. ás camara? o. s~bs1il10, e 
Livo na lei do orçamento não estava decretada a quantia ne- isto em confonnulatle com 0 preceito da constltmçao que de
cessaria para o pagamento d.a dola~ão de Sua ~lagestade o termina que as c.amaras tenhão. subsidi~.i ou_ então havia de 
Imperador; podht, e logo bCJ refenr outros exemplos. Per- fuzcr 0 qtw rcz, 1sto é, com mm~a antec1paçao, no. mez de 
t;untava ou ao senado, é possível que a lei pudesse prover maio pOI' cautela, notem bem, nao era por necessidade, pc
este caso especial na sua letra? ~las u lei de proposito ac- diu 0' credito ás camaras para pagamento da dospeza a que 
I:N.iiCOntou: ·~~ ... e outros desta natureza": para que, Sr. pro- mo tenho referido. · 
;ideute? Para preve1iir esse absurdo, esse absurdo, digo de Eu digo por cautela e digo de propt1Sito; estou convencido 
i'roposito segunda vez, que podia resultar de uma exeeucão do que 0 govcl'rlo podia m;n>rla.:·ü~SJr a despcza dando imm~
t;;o servil, tão servil, ainda repilo, IJUO pretendem dar á "lei diatam.ente conta ao pactei' ICgJslailVO; esta é que era a obl'l
''s nobres senatlores a t[UO me refiro, o principalmente neste gacão do governo nos termos do § qo do art. 4o da lei de ~ 
eit~.o o nqbre senador peliL pr?vincia d~ S. Paulo, porque, de "sctembró ue lõtiO. 
S. Ex. respondendo ~o m.cu d1~curso d.1sso que neste ca:so 
me~uio o governo não ]JOdJU abnr cred1to e acrescentou as J\las disse-se: (( Porque é lJUe o governo. em ja~eiro não 
JÍÍtlaVI'as que vem no seu discurso tle boje-que seria o pro- .pediu o credito? J> Para que, senhores? l~01s o ped~do de um 
pi'i'o moutli·cba o prim~iro a· dosapprovar 0 acto do ministro credito pam pagamento de despczas da m&Iorurgenma alguem 
se elle mandasse pagar a sua do tacão, não havendo fundos [JOt\P.I'ia suppôr que levasse ~m ou do~s mezes a votar-~o 
eon~igna.dos no orç<imento,c estandõ a asscmbléa gorallegis- nas carnaras 'I AJguem porlcrlil suppôr Isto? Era a mate na 
Jaliva reunida. · po1· sua natureza a mais simples, a mais facil.e. IJUe aJJenas 

Sr. presiilente, eu peco liccnr.u ao nobre senador para dizer podia dar Jogará discus~ao, cm qu~nto á po!Jt~ca, porque 
•Juo 0 absurdo desta thóse ó patente it primeira vista. Eu fi- podia algucm suppôr que 1sso era mctl!da de confiança, guan
gurei' a hypothese que se pó de dar do. poder estar o monarcba, do não é (apoiados) ; mas, emfim, p0~1~ alguem aprove1t~r a 
dando-se essa interpretação a lei, 4, l:i, 6 mczes sem a sua occasiü:o para dissertar con.o so_Len~ fmto nesta casa. P01s a 
dotação: o. que é a dotação ao Imperador, senoorcs? São os ma teria nrro é de sua natureza tao s1mples? Mas o que é ver
alimimtos CJUe a constitui~ilo marca para essa augusta perso- dado é que se tem divagado sobre a politica, que se tem itlo 
1mgcm: pode alguma lei Ler em vista que se prive dos ali- a situacão nascente e que so tem usado destes Jogares com
sne11t•1~ 0 monarcl.ta pelo c:;paço de seis me~cs? como lm de muns que V . .Ex. está ouvindo lrazcr-se pam a discussã~, 
\ivcr o monarcba? Como vive o homem lJUe, limitado a seu desde os primeiros dias do nnno conente. Ago1~a, Sr. pres1· 
oi·denado, ~ô-so delle pri va.tlo I~ o~· espaço Je seis mczcs, c deu te, já não nos annuncião a queda do gabmclo. 1

1
arecc 

tcn1 nccessu!adc de contrallll' .lllvHia:; para 111 anlcr··sc, ou d1• IJUC pcnlôrão a cspPrança de o dcrrocarom~ mas não querem 
\•iver a eredito, por niio podl\1' pagar o IJHC tompra. deixa-lo cm soccgo. 

,, 
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S1·. prc~id~nlc, cu não dei muita importancia a esta pro- parlamento, que no thesouro, ha 17 annos, se tom admitido 
posta, suppuz mesmo que ella passaria com muita facilidade uma pratica erronea, e que deve acabar. . 
aqui; enganei-me, porque vi que os nobres senador·cs qucri;lo Senhores, a accusaç~~ nl'io póde ·ser mais gravo, mas a 
um ensejo para de novo enristarem suas lanças com o minis- gucm? A todos os mrmstros do thesouro, desde 1847 até 
tcrio, c ainda uma vez fazerem ao menos crer ao .paiz que o boje. Pois, talvez 7 ou 8 ministros não forão examinar qual a 
ministcrio tinha violado uma lei, e por isso cm preciso uma P!atica d~ t)1esonro em materia desta or~em? Pois, não sa~ 
approvação expressa de seu acto. Não. ~ejo outm raz~o, b1ão os mmrstros, o que é que s~ escrtplurava nos livros 
porque mesmo os nobres âCiladores recouhecem que não destinados para serem escriptas as despezas publieas? · 
é o acto do governo que os obrigou a tomar a palavra; ·Senhores, o facto poderá ser verdadeiro, mas contêm uma 
p.n5 dizém que e tão simples. fundarlo em razões tão tlll'l'ivel accusacão a todos os ministros,· que têm estado á 
solidas. que merece logo approvação completa; outros dizem testa daquella repartição ; 17 annos de corruptelas, de abu-
quo as circumstancias qqe ccrcão este acto são de tal ordem sos. de más pmticas ·sem correcção ! · 
ríue o tornão digno de toda a indulgencia, mas querem salvar Foi neeessario que o nobre ministro do imperio dissesse 
o principio. O principio, meus senl10res, tambcm quero sal- uma verdade nesta casa, e verdade que foi contestada pelo 
var, o principio qu11rem salvar todos os membros desta casa, nobre senador pelo Rio de Janeiro, para que se:cntrasse 
sen) e;(.cepção de um só; se o principio é que ás eamarns no exame do que se praticava no thesouro, ha 17 annos a 
comjiete decretar as dcspezas, que isto é uma at!!'ibuicão da esta parte. . . . 
ilSScmblóa. geral, certamente que ninguem póz em duvida Com cffeito, Sr. presidente, o nobre ministro do .imperio 
nesta casa; para que, portanto, tamíl.nha celeumn? se hou- tinha asseverado, em resposta ao nobre senador pel() Rio de 
v esse algum senad_OJ' que puzesse em duvida o principio, os Janeiro,ctue a pratica do thesouro era como elJe tinha dito, 
puLres senadorc~ tmbão rnzão de levanta1·-so todos, como um porque tinha recebido informações exactas. O nobre senador 
8Ó homem, para comuater esso membro que as~im se expri- pelo Rio de Janeiro disse: «Eu acrerlito no que diz o Sr, 
mia; mas quem disputou isto, senhores? A questão está na ministro, mas V. Ex. foi mal informado.)) , 
ilpplic~ç~o do principio ;, este caso é da(!Uellcs cm Y,Ue a lei O nobre ministro da fazenda foi logo nes~e dia, ,ou no 
dá arb1tr10 ao governo? E'. immediato,examinar o que havia no thesouro a esse respeito; 

Fallou-se cm ataqu(l da constituição; mas, se ha ataque o segundo as informações verbaes, o que tinha dito o Sr~ Iili: 
da constituição, a pri~eira qt!O atacou foi a lei, que delegou uisl!·o do imperio era pura verdade. 
ao governo, como d1sse o nobre senador por s. Paulo, a O nobre ministr·o da fazenda disse mais: 
attribuição de. decretar dcspezas em certos casos. ABora, se- <<Exigi essas informações por escripto, hei d~ apresenta-las 
nhfires, o que cumpre exnminar não é se ~a violacão da ao senado. 'l · 

constituição, m;ís sim se ha víola~ão da lei; porque sobre a E no dia seguinte, em queS. Ex. assim se exprimia, ai
questão constitucional não tenho a meno1· duvida de qu(l o guem, que nã.o está na casa, foi fazer o exame da questão e 
governo não usu1·poú attl'ibuiçõcsdo poder legislê1t.ivo. disse-mf.l: << Aquillo que declarou o nobre ministro do impe-

~las, dizem os nobt·es scnarlores : << Queremos estabelecer rio é a pura verdade, posso certificar a V. Ex.» E note-se 
uma regra para o futuro. >> Com emendas? Já de passagem que é pesso:t que não ó suspeita, é pessoa que combateu a 
observarei que se nós temos um direito incontestavel ~ore- proposta e a pratica a que me refiro; é pessoa {]:Ue já esteve 
prova1·, de emendar, de additar as proposições da outra ca- á testa da rcpar·ticão de fazenda. · 
mara, devemos ser muito circumspeclos no exercício de um · l,ortanto, segunuo a pratica do tbesouro, disse bem o .nQbr.e 
tul direito; e, se este "é um principio incontestavel, tambem ministro do imperio, não ha duplicata. 
mais incontestavel é nas actuaes circumsti1ncias, mais ir1- E' má essa pratica? lla de remediar-se .daqui por diante, 
contesta,'el é em relação á actual camara dos deputados. não é em quanto ao passado. . . 
::3enhorcs, honra seja feita áquella augusta camara, ella ·Logo a quantia nedida pelo nobre ministro do im~erio não 
tem aceitado com a maior complacencia as emendas do sena- póde ser cotr~iderâda cm duplicata, segundo a prat1ca adop-
do nas leis as mais importantes; tem feito mais, Sr. presi- tada no thesouro, · · ' 
dento, nem te.m discutido, tem votado sem discu~stio; o que o Sn. v1scoNoE DE IunonAnY:- Alterada, pomQ v.ai itlte-
prova isto, senhores? Prova um g1·ande signal de respeito rar-se !Ja duplicata. 
uado a esta casa, prova o desejo ardente que nutrem todos os membros da outra camara de viver na mais completa hilr- O Sn. D. ~lA~oEL:- Perdóe-mo o no.br~ senador, @Q é 
mnnia com o senado. Pois bem; senhores, havemos de retri· no presente. 
huir esta benevolencia, esta bondade, estas provas de consi- O Sn. VISCONDE DE ITAnORAl!Y:- Daqui por diante.: 
dera~ão e atten~ão com emendas sem Mnhuma r.e..:es8idade? 0 Sn. D. MANOEL: _ Eq, Sr. presidente, decláro 3 y,,]x. 

Que doutrina estabelecem as emendas apresentadas pelo na- que não estou habilitado para ~tlir~ar se esta pratica~ hoa 
brc senador pelo Amazonas, e pelo nobre senador por Goyaz? ou má, não são meus estudos; Is lo .e para os no~re,S senru,lo

Querem os nobres scnadot'es manifestar as suas opiniões ? re5 que se tem pt•incipalmente dedicado a .estcs,estudos, !l 
Pam que forcar acamara dos deputados, ou a aceitar estas sobretudo aquelles que tem estado à t~s.La d~ r~par~içãll dil 
(\OH\ndus, ou ·julgando o projecto util, pedir uma fusão? fazenda; mas o caso é que lá .ostive1·ão 3, .4: e 5 ani,IOS, .não 

E não póde acamara dos deputados, tendo consciencia da souberão da pratica erronea e prejud!cial_,não puder.ãodar pro
lU me ira como tem tratado o .senado, das provas de ros1ieito vidcncias para .que ella cessasse, e c hoJe que se levanta uma 
Íjuo lhe tem dado, dizer : ({Basta, é muito: nem em obJecto g.ran~e celeuma na materht a mais s,imples, a mais t.rivial, 
tiio simples deixou de haver uma emenda? Pois bem, nesse como reconhecem os nobres scnadc1:es que ~eni impugnadf} ~ 
caso usemos do nosso direito ; não approvemos a emenda, proposta. 
mas julguemos o projecL? util,. e jleçàmos a reunião das 0 Sa. VISCONDE DE ITAnOnAUY :-.,.A mais trivial não. 
duas camaras cm asscmblca geral. )) ' . 

Para 11 ue isto, senhores, no fim 1Ja sessão? Para que is lo, : O Sn. ~· .MANOEL: -Eu vou responder aos argum,entos do 
t!epois· da boa. ha~;I_l1oni.a com r1ue temos vivido com o outro 

00~~~b~~1~~~·ador, senhores, .li'ouxe 0 exemplo da Inglaterra; 
J<Ht!o do pr~de1 leoislatrvo ?_ . . t b. "'Osto muito de citar a In~>laterra. · 

E.sta.razao pes:t solJ!'e m1m mm to, c o~ que deseJO lambem cu 0 S c~~~ONDE DE hAnonAnv :~ N'ão para a contabilidade. 
retnbUJr, por ass.1m d1zcr, com gcncrowlauo, essa bondade, n. • _ · .. 
e~sa complacencm com 11110 nos Lem tratado o outro ramo O Sn. D. niANOEr.: - Nao fallo ag.~ra .e~ conlabibdade 
do poder legislativo, ni1o hei do concorrer com o meu voto :G~slo. m~ilo da. I_nglatcr:a; s~m duvida ah ha g1·~n~ l'~S
pal'a r1uc passo nenhuma das cmenrJns. pc1to ;i lc1 c os num8Lr·os .:.a9 mu1to aca?lel.a~os {I~ rlect,e!ação 

V cio ninda, Sr. prcsidcutc, a riucst<io dü 1luvlicata ; c, . dns de.;pczas ; I~ as, scuhores, o que ~ promso pro;vat ,o que 
para os n~hrcs ::;en;Hlurc~ pórlei'Cm t1rar ru·ovoito desse argu- o cnso ~m qucs~ao é da~ue!les a _respctt?. dos. quacs o parla· 
mento, foJ lhes nw·ssano rçconhecN ~ eonfcs~ar, pêrante o_ mcnlo mglcz (1 da mau;r scycmladc; 1~so e o.que o nobre 
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senador pelo Rio de Janeiro c os outros que combaterão a 
proposta, não conseguirão finer. 

E'·-preciso, senhores, saber so na Inglaterra ha uma lei 
como a de 9 de setembro de 18a0, cujo m·t. !Í0 § ,fo cu ha 
pouco li; o que é preciso sàbet· é, so na Inglaterra ha uma 
lei que estabelecendo uma regra, o fazendo a clla excepções, 
depois ace1·escenta cc e outros desta natureza ,, ; isto é que 
é preciso saber se ha na Inglaterra. E' a mesma lei cujo fim 
prtocipal era corrigi!· um abuso quem estabeleceu a doutrit!a 
que póde dar occasião a abusos, pot'tfUO confere arbttno 
ao governo; o desde que a lei dá· arbiti'io, o executor r.a
t•as ve~es ~óde ser responsavel por ellc. Avaliar os casos. ex
tra"Ordmanos pertence ao executot·; e, eu pergunto, mnda 
um<t vez, se o caso cm quest<1o nao era um caso extraordl-
nario. Não ouvi ainda resposta satisfactoria. _ 

Eu desejárn que os nobres senadores, que se mostrão tao 
zelosos das prerogativas da assembléa g-eral, que se aprllsen
tão tão es tromos defensores da constitui cão e das leis, esco
lhessem outro terreno para mo5trat· ao niinisterio que elle se 
aífasta do caminho que deve trilhar e que decretou a despeza 
em .contrave~ção a uma.lei expressa. Em alguma ou~ra oc
casião podenao mostJ·ar 1sso, não era nesta; mas creiO que 
os nobres senadores estavão sofregos do medirem suas forças 
com o ministerio de quebrarem algumas !ancas com ello e 
tambem de obrigarem os amigos do ministerio ·a tomar a pl~
Javra, ni'io porque elle necessito .de auxilio, porque nos mt
nish'os membros desta casa, sobejão talento e conhecimento 
para se dtffenderem de qualquer accusagão e censura que 
lhes facão séus adversarws; mas portrue entendo que um 
amigo mostra-se nas occasiões, e eu que me preso de ser 
amigo, nas occasiões não deixo do emittir a minha bumilrle 
opinião a respeito das censuras que ~e fazem !lOS b~mens 
com quem estou ligado e a quem professo mmta cst1ma c 
amizade, não de agora mas de?r!e muitos a~nos. N<ío f~llo, 
portanto, porque os nob1·es mmtstros p1·ectscm da mmha 
fraca voz, do meu pequeno auxilio; fali o para cumprir ·um 
dever verdadeimmente de amigo e para Lambem lançar de 
sobro mim a censul'il que pódc resultar das palavras d?s no
bres senadores; porque, se ou approvo um acto que é Illegal 
e inconstitucional, se co.m meu voto sancciono uma ordem do 
governo que offendeu as attribuições da assembléa geml, a 
que tenho a honra de pertencer, estou como que no dever (,c 
n;tostrar que se voto em tal sentido, é porque estou C?nvcn
Cldo que na proposta, não ha nem sombra de oifensa a con
s~it~ição e nem mesmo á lei ; que a proposta ê uma pro~a de 
mm1o escrupulo da parto do ·governo, -porque, como disse, 
bastava dar immediatamente conta da dcspeza feita com o 
I>agamonto do subsidio dos membros das camat·as. 

Sr. presidente, quando o nobre ministro da fazenda disse, 
em um improviso na outra casa do parlamento, que tomava .a 
resvonsabili~ade do acto e. que até e~tava prompto ~ per~r 
um bill de indemnidade, VI logo (jue seus adveJ·sarws nao 
havião de perder o ensejo para se soccorrerom ás pala~r~s do 
nobre ministro, e dizerem: cc E' o mesmo nobre mu!Jstro 
quem se reconhece culpado, <ruem conf~sou que precisava 
de um bill de indemnidade. >> 

Mas Sr. presidente, admira-me do uma circumstancia; os 
nobres' s~nadores aproveitárão logo as palavras do nobre 
ministro, profcl'idas na outra casa, mas não se querem lem
brar do que S. Ex. disso nesta casa ha poucos dias. O nobre 
ministro da fazenda, om uma discussão de imp1·oviso, pro
feriu com elfcito as palavras aqui citada5; mas, S. Ex .. ~e
tirando-se depois ao seu gabinete, c meditando, como med1ta 
em tudo quanto diz o escreve, reconhece~ que não Jmvia .da 
sua parto a menor culpa, que não precisava de b1ll de w
demnuJade, que tinha cumprido a lei c que, portanto, c~tava 
tranquillo em sua consciencia. l?orão ouvidas nesta casa estas 
palavi·a~, pouco mais ou. menos; mas, os nobres. senar~ores 
não HUizerão do manCil'a ncnlluma ter cm cons1deraçao o 
que d1sse aqui o nobre minist1·o da fazenda, c só so Jembrão 
do que elle proferiu na outra camara. 

Eu concurdo, er. presidont?, com a segunda opinião c!o 
nobre ministt·o da fazenda; crew que não era ll caso do pedJr 
a ap[M'ovacão; que apenas deveria fazer o que lhe.ma~rla a 
lei, que é· r lar immetlialamentc conta ao podor Jogtslativo e 

nada mais. E' jnstamcntc esta a minha humildo opinil1o, o 
bojo ó opinião tambcm do nobre ministro da.fazendn.; todavia, 
como a pt·oposiciio veiu rb outm cnmara, como já foi votada 
em ta c 211 diséussão, hei do dar-lho o meu voto em 3n; a 
proposicão como está não faz mal qnod nbundat non noscct ; 
mas hei de oppôr-me ás emendas. 

Senhores, quando o nobre senado:· pelo Amasonas offero
ceu a sua emenda na2 11 chscussão, o honrado membt·o pelo 
llio de Janeiro, disse que não teria duvida.d? dar o seu 
voto a essa emenda mas desejava que fosse rcdtg1da de outra 
1uaneiJ·a isto c, o ;tobre scuadot· queria que se declarasse da 
maneira mais expressa c terminante que o senado approvava 
a dcspeza feita por ordem do nobre ministro da ~azenda. Ora, 
isto quer dizer que o senado reconhecia como 11legal o acta 
do governo, mas que attendenrlo ás razões om que elle se 
íundou o approvava. Mas eu que entendo que o acto do go
vel'llo é legal eu que entendo que o governo procedeu du 
couformidado c'om o artigo da lei que citei, e que no meu 
modo de pensar é claro, como boi de dar o meu voto a seme
lhante emenda? E deveras ó essa emenda quem ha de segurai·, 
firmnr cm bases solidas o systema representativo? Pergunto. 
a V. Ex., Sr. presidente: supponha que passe a emenda no 
senado e a outra do nobre senador pot· Goyaz, vàt• para a 
camar~ dos deputarlo_s, e os Srs. deputados dizen.1: cc 'faes 
emendas não approvamos porque não são necessanas ou por
que são cont1·a a lei. , Pergunto, como o senado firmou o 
systema representãtivo? 

Ora, os nobres senadores me pormittil.o que eu lhes faQ~ 
uma ollscrvação: a emenda poderá passar no senado; ella Ja 
cahiu na outra discussão, mas JIOderá passar nesta e crmo 
que se passar é por pequenino numero de. votos; os v~t~s 
quasi que se contrabalanção; o senado esta. purtanto, diVI
dido ; mas nós que temos combatido a emenda, o que temos 
maioria na outm camara, o que havemos de fazer, senhores? 

O Sn. SILVEIRA DA ntoTTA:- Cada um faz o sou dever, 
O Sn. D. ~IANOEL:- N<1o se trata do dever. O systoma 

representativo não cahe, não morre por passar a propos~asem 
a emenda. Não vêm os nobres senadores que até por 1sso a 
emenda é desnecessaria ? Dem se ·vê que os oobt·es senadores 
apenas querem medir suas forças c mostrar que .est;Io e_m 
maioria o que eu confesso. Os nobres senadores ato mandao 
chamar' os convalescentes, para quo a emenda não t.enha a 
sorte que teve na 2n. discussão. Quando eu hoje entre1 nesta 
casa,disso eomigo ((está a patria em perigo ? •> Ale os conva· 
lescentes comparecem á sessão. 

O Sn. SILVEU\A DA ~loTTA : - ArJUi não ha nenhum conva
lescente. 

O Sn. D. MANOEL : - O prop1·io no~re senador nos di~se· 
bontem : cc Ainda não po;;so faJlar, amda tenho osto pmto 
muito tomado por urna enfermidade que me accomme~tcu >> ; 

entretanto o nobre senador lil os tá no seu posto sem se Impor
tar com uma recahirla, o que D~us não pe1·~itta. Já o. !wbrc 
senador me titlha dito em part1culat· que tlllba soffnoo em 
sua saude · mas está no seu posto, e não é quniiJUer bron
chitc que o ha de affastar daqui, porque é preciso que passe 
a emenda salvadora. 

!)elo que toca á essas declamações ele que se ~ervcm 
as opposições de todos os parlamentos, o govet·no ~·cpt·e
scntativo está mo1·to ou prestes a perecer, etc., silo Já tM. 
sedieas rJu.e não fazem a menor impressão. . . 

EÚ disse isso muitas vezes nesta casa, e VI que mUitos fac
tos que se reproduzião,oodiiio trazer granel~ detrimento. ao sys · 
tema representativo ; mas agoya o facto muco que ha o o sub, 
sidio que se mandou pagar as camaras. 

O Sn. StLVElfiA DA Mo'fTA! -E os dcc~:ctos de 30 de de
zembro? 

O Sn. D. MA NO E r. : -Não se Ira ta disto agora, nem esses. · 
actos SilO do ministcl'io actual. . _ 

E a proposito o meu nobre amigo senador pelo Jlara na.o, 
estava hontem presente: IJUO accusação se lhe fez I Vou t.omar 
cm consirlcraçã.o. (Ao SI'. Sonza Franco). V. Ex. qu~t· ~ab~;r 
o 11tte disserão. ltontem? O nobre senador pela provtncJa de-
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úoytlz poz as mãos na cabeça e e~clamou: cc Isto foi dito 
pelo nobre senador do Pm·á I '' Po1~ o nobt·o senador pelo 
Pará vem dizet• na· presenca do honrado membro por Goyaz, 
npezat· de convalescente, ·que o subsirfio é alimentos e que 
muitos membros das camat·as precisão delle? 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTtA:-Disse, disse. 

tl'O, e~~~ ter~cÍI·o no anno que vem i o plano era deitar abaixo 
·d~u:! mtmstel'lo~ nesta _sessão; ~as as cousas ago1·a apl·esen
tao o~ttr~ aspecto. Entao, desammados (refiro-me com: muita 
OS[le~mhdade ao nobre senadot• ·pela provincht de Goyai), 
to~narã~ ao combati!; e, qualiJUer . cousa que appareça, 
abt estao elles com as !ancas em nste. O .que nãd haverá 
no or·Çamento 1 • 

O Sn. D. MANOEr.:- Estou repetindo. Que crime commet-
teu o nobre senador pelo Pará, ·crime tão grave que o nobre O Sn. SILVEtnA DA lUOTTA: ~ Sim,.senho1·. 
senador pela pt·ovincia de Goyaz .não lhe perdoou, como já O Sn. D, M.I.NOEL: ....;;. Está visto. 
perdoou aos St·s. ministros que ordcnárão o pagamento dos Se.nhores, disse-se nesta casa em um aparte a que res-
su!•3idiosl Pois o nobt•e senador pelo Pará vai dizer nesta casa p~ndt d.o meu lognr que um. do,s Srs. ministros declarára que 

·que I~lUitos membl·os da representaciio nacional precisão do n~Lo se Importava com a ma10na do senado e até com a con
sub5idio? Que falta da decOl'o, que· insulto! Eu mesmo, que fhança da cot·ôa; que queria apenas ter segura. a maioria da 
talvez seja um dos <rue mais precisão do subsidio, não quet·o c~1mara dos Srs. deputados. Senhores, se algum ministro 
qne r.inguem me'diga isto; estou insultado de tal maneir·a que d1ssesse isto, seu logar era no hospício de Pedro 11. 
~ufasi 1~ã1o defendo o meu nobre amigo ... Mas vou sempt•e, O Sn. Su.vEm.t DA ~fOTu: _Estava bem decretado. 
uc cnr e- o. 0 S D 1\1 · · · Senhores, eu digo alto e bom som que estou convencido n. . I, ANOEL: - Admrra que n~sta casa s~ ~rga se-
que al~>uns membl'llS das camaras precisiio de seus subsídios. me)hanle cousa, porque. se fosse o facto verdadeiro, então 
princip~lmente aquelles CJlle vem de fóra, aquelles que deixá- to~!~ o senado se levantal'la. c~mo um só homem contra. este 
nto nas províncias suas famílias e que portanto têm nccessi- mnusti'O. Mas ?S. actuacs mmrskos merecem esse conceito a 
(I ade do fuzer duas despezas, c<í. o lá. Poi5 todos no Brasil são r1uem .l~es d~r~giU. sc.melbante ataque? Ha algum facto dos 
)·icos? Srs. muusti·os que JUSt~fique semelhante accusaç<to ? Ora pelo 

amor de Deus l Isto nao tem senso commum. · 
E se acas<J esse subs'iclio não fosse uma cousa indispensa-

vel, a constituicão tinha decretado que fosse pago? a lei te- O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-,- O que valesão os Annaesl 
ria estabelecí1lo· o qna-ntum ? o gaverno teria mandado pagar do parlamento. 
·nos primeil·os. dias? E se não paga, logo b~ murmuração contra . O Sn. D. ~fANO EL: - Quem apoiaria um ministerio que 
·elle; que fana se não pagasse; que farta se fizesse {) que o ~hssesse: cc Não faço caso da maioria do senado, nem me 
nobre senador queria que elle fizesse, que era não mandar !~porto com a .confiança da corôa? 11. Quem _é que no pmz 
,pagar o subsidio l E note, Sr. presidente, o nobre senador nao se levantaria contra semelhantes ministros? quem não 
foi mais longe: disse que o ministerio não devia pagar o su o~ daria logo como loucos? E' isto muito serio, para que se 
bsiuio e .q.ue, como Linba pago illegalmente, agora intenhsse d1ga em uma casa composta_de homens tão respeitaveis . 
. accão contra os membras ilas camaras ((Ue o recebêrão... O Sn. SILVEIRA DA nioT"J;A: - 0 que vale são os Anna.es .. 
polire ministerio, teria de intentar cento e sessenta demandas'? 

Oh l senbo1·e~, pois é um insulto feito ás camara5 dizer-se O Sn. D. AlANOEL: - Sim, o que vale são os Annaes. 
que seus membros precisão de subsídio? Pois quet· antes ó O Sn. SILVElllA DA MOTTA:..:.. Apezar das correeções. 
nobt·e senador que os membros das camaras vi vão a credito, O Sn .. D. MANOEL: - 9ue corrijo os meus discursos não 
como quer o nobre senador por S. Paulo que viva a credito te~ duv1da, o apezar disso sahem com muitos erros: que 
o monat·cha ? f~na se não os corrigisse l O nobre senador disse-nos outro 

O Sn. PIMENTA BUENO:- Eu não disse isso. dm qu.e, nào podendo corrigir um discurso, o entregQU a 
O Sn. D. niANOEL:- Não disse assim, mas é a mesma um mmgo e que por isso este discurso sahiu com ími.itos dos

cousa. Que quer dizer não se pagar a dotar.ão ao monarcha propositos : ora, nem tenho amigos para isso, nem quero 
·por seis mezes ou m.1is ? ·Todo. o mundo sabe que o nosso I~commoúa-los, nem quero que me emprestem. os despropo
monarcba o que tem é para distribuir com os pobres (Apoia- sttos e absurdos que o nob1·e senador veiu confessar nesta 
dos), não tem fortuna sua, vivo de sua dotação; e.o nobre casa. Corrijo, pois. os meus discursos, e creio que isto fazem 
senado1· quer que nesse caso o monarcha durante seis mezes todos sem excepção de nenhum. · · · · · 
ma.rll!il pedir dinheiro emprestado ou compre fiado? Sr.. presidente, vou terminar dizendo que o fim para que se 

··~) Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Esta não é a questão. reunn·ão tantos homens a. formárão um grande partido cha-
O Sn. D. ~1,\NOEL:-E' a questão,· é onde nos conduz a tbeo- mado progt·essista foi regenerar 0 systema representativo 

(apoiados); tratemos disto seriamente; mas não se póde em 
ria dos nobres senadores, levada a tal excesso, que necessa poucos mezes reglln.crar o systema representativo, quando nós 
riamente se vêm expostos a que se tire della esta conclusão. sabemos que os males vêm do muito longo; e não aponto esta 

O Sn. SrtvEmA DA nloTTA:-Esta niio é a questão. nem aquella arlminis!racão; todos nós talvez tenhamos con-
0 Sn. D. MANOEL:-A questãO não é agora ele principies tribuido para a degeneráção em quo elle se acha, nãó a ponto 

é de deixar os membros das camaras sem subsidio, é de se de perecm·, não ; no Brasil não ha possibilidade .de outra 
levar a mal quo um senad!lr dissesse com franqueza que ha fól:ma de governo i neste ponto não ha mais duas opiniões no 
membr~ das camaras que não podem prtlscindir dos seus sub- palz. 
sidios. E' uma proposicao que nínguem póde contestar. Quando temos uma imprensa)iberrima, como disse o nobre 

Temos gasto, Sr. prêsidcnte, uns poucos de dias com um senador ; quando temos uma tribuna onde se diz o que se 
objecto que, no meu modo de pensar, não tem a importancia quer, quando temos de mais a mais o direito de. censura 
que lbe derão os nobres senailores; mas, emfim, temos des- levado ao sou ultimo auge, quando temos aindaem ultimo 
abafado. Os Srs. ministros ficárao por algum teri1po um pouco caso o direito de negar no governo todos os meios, quando se 
descansados, ha dias que a opposi~ão do senado os poupava; dessem as circumstancias referida!~ pelo nobre senador . por 
mas agora, no fim da sessão, ella, como vô que a da outra Goyaz, não. s1 pôde dim com verdade que está morto o 
camara vai diminuindo, quer continuar a luta. O faeto de tet·. ~ystema representativo. · · 
diminuído a opposicão na outra camara fez com que os no- · .. Embora o nobre senador continue a honrar o par!i
bres senadores anáassem um pouco cabisbaixos... O nobro do progressista com os seus motejos, embora diga por 
senador pela província de Goyaz annunciou aqui a morte do graça e para dar provas de espinto, que .a situação nas
minísterio na primeira sessão, entretanto o minísterio vai cento está estmgada, nós proseguíremos no nosso caminho. 
atmvessando a segunda, e está com muito boas disposicõe3 Nós entendemos que o ministerio actual não se desviou 
de atravessar a terceira Queria o nobre senador derrocar o ainda um apise da linha de-conducta quo deve seguir ; 11ós 
ministerio na primeira sossiTo, para na segunda den·ocar ou..; vemos no poder nossos companheiros do. outr'ora 11as · lutas 
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porfiosns a qüe tl05 obl'igárão o nobre scnadot· e os seus 
amigos polittcos ; nós vemos o-'rriinistcl'io omprogundo todos 
os seus esf~rço!r, p~rá, pouco a pouco i~ dando ao systema 
representallvo o bnlbo que elle tom perdido. . 

Emquanto os Srs. ministros seguirem este caminho, cm
quanto se mostrá.rém 'fieis ás .idéas cm que. nós todos c~m
mungamos, estou persuadido ~o que o. J!arttdo progresststa 
ba de continuar a prestar.:.:lhes o seu apoto. 

E' verdade que, p~r falta c~e intelligencia, Úm ou outro 
-amigo se acha em dtvergoneta. 

Digo por falta de in~élligenêià poi·quê,senliores, quando _nos 
reünim•>s, quando abrimos uns aos outros nossos cot·açocs, 
essa ·desintelligencia quasi desapparece. E o nobre. s~nador 
deve ter presente o exemplo bem rece'nto ,de uma. reumrro de 
amigos, na q_ual tambem se a~havfio alguns ~lissidentes, 
para nos explicarmos, para ·ouvtrmos com a maiOr ben~vo
:lencia uns aos outros, para mostrarmos quô nós, os amtgos 
do ministerio, .não ·temos ·ainda um só motivo serio para lhe 
recusar o. apoio que até agora lhe temos. prestado. As 
folhas do lado do .nobre senador, que rcfenrão este facto, 
com as maiores enexactidões que é possível, porque segundo 
me disser:Io; pouco havia até de exacto, tnes forão as infor
macões que derão a quem rêdigiu estes artigos ; as folhas 
do lado do nobre senador, apezar disso, reconbccêrão que 
·em uma reunião nu:rn:erosa pouquíssimos forão os que se 
decidirão contra ·o ministerio. E agora saiba roais o nobre 
senador ... 

O '811. Stí.'vF:IRA DA. MorTA:- Vamos a isto. 
O :Sn. D .. MANOEL: - ir para lhe tirar toda a esperança. 
O Sn. RontüGüEs·SrLVA dá um.aparte. 
O Sn . .0. 'MANÓEL: ;_ Perdoe~me o nobre senador; ouca e 

não vá já buscar thema para ·algum ... discurso ( Hilari
dade). 

O.Sn . .RoDRIGUES SILVA:- V. Ex. t~m muito espírito. 
O ·SR. D. MANOEL: -.E' a esper;ança de que "Cahia ~ minis

terio.O nobre senador contava mmto com grande dtvergen
cia na outra ·casa ... 

'O·Sn. 'SiLvi<:i'RA 'DA. Motu:- Nao, sen'l1or. 
O Sn. D. lliNOEL: - ... andava-se contando os votos, e 

até ."di.zia-se· : « As forças estão quasi equilibradas.>> 
O Sn. -~u;vF:m!A, nA. ·Mo'l'TA: ~Isto foi só na questão llra

·mab, em:qtie·esta.mos de ·a:ccordo. 
O Sn. D. MANOEL:- A questão llramah, -é mais uma pro· 

·va·da grande maí(}'ria que tem o governo. 'Mas vamos adiante.' 
.Algufis amigos ·da situaçã'o, alguns m·embros do partido' 

·pro-gi~es·sista . qu~ 'llstavão em dissencão com o. ministerio. 
'tál'V'ez por falta de explic~tções .... poderia não ser, não dei 
attên'cão -á vo'tacão -; era de ·noite, apezar de que, note o se
'n'ri:ilo; ·a sala. eslava mais que muito illuminada, o calor era 
'excessí'vo, entt·etanto até se disse que estava ás escuras, 
q'iiàndo o defeito era haver tuzes de mais; não sei como se 
v-otim. Mas ·o- que ·assevero ao no'bre senador é o seguinte : • 
que alguns amigos da situacão que estavão em disseQcão. 
com alguns dos 8rs. ministrós declarárão, que, apezát·· de 
•terem votado em ·um sentido, •não se separando ·como ·não se 
dev.ião separar de seus •amigos, sustentarião nas camaras o 
:ministerio ; :por-que? Porque diz ião : cc pertencemos todos 
::ao. grande·:pa:rtido :~r.ogressista; •a maioria decidio, devemos 
sustentar o ministerto. ~) ' 

:o Sn. SILVEIRA DA ·nlorn:- Disto ja sabíamos. . 
O Sn. D. ~hNOEL: -Já sabião? Então melhor; agora 

confirmo.. ..no ·maneira :que o numero ·que se diz que uma 
·ro1ba apontou ·como tendo diminuído, augrnentou. : 

O SR. •SILVEIRA ·DA ~IorTA: -Isto :não se deu na ·questàfi 
Bramab. · · 

O Sn. D. "AIÁNOEL: -Não tratamos agora da quest:Io 
Bramáh. 

O SR. Su. vmnA DA MoTTA: -Nesta estamos de nccordo: 

O SR. D. MANOEI.:- Tl'atamos du examinar se o governo 
conta ou não conta com grando maioria na camara dos depu-
tados. · 

o Sn. 'SILVEIRA D,\ nloTTr\: -Isso é fóra de duvida. 
.O Sn. D. l!ANOEL: -Agora é que o diz. 
O Sn. StL vi::ir.A DA ~loTTA :-Disse-o sempre. 
O Sn. D. MANOEr.:- Portnnto tranquillise~se o nobre se

nador, o afaste o seu pen~amcnto da idéa gue o persegue 
noite e dia que o ministorio deve cahit· .. O ministcrio, se
nhores, não cabe; o ministerio ainna não teve uma prov(l de 
falta de confianca da corôa, ainda não teve uma prova de 
falta de apoio da ·camara dos de~utados e mesmo no senndo, 
cm todas as medidas o ministerio tem tido a felicidade de 
achar os senadores dispostos a prestarem-lhe o ~eu voto. Ora, 
ne~tas ci~c~ms~ancias. como ó qu~ se_ -pó_de ~retonder liUíl 
cam o m1mster10? Pois ha de cahu· o mimstertO, pot·que os 
senhores querem,.pórque os senhores clecretão? Cahiu algum 
ministerio quando eu quiz? Não ; ha de cahii' o ministerio 
quando lhe faltar a confiança da corôa, quando lhe faltar o 
apoio da maioria das camaras. . 

Senhores, eu que conheco particularmente alguns dos no
bres ministros, porque vivô com elles ha muito, boje posso 
afiancar, sem merlo de errar, !lue, tendo ellos subido ao po
·der pelo apoio de seus amigos, manifestado da maneira mais 
clara, mais' patente, tambem hoje, quando esse apoio lhes 
faltar·,,clies terão abnegacão para dizer aos seus amigos: ·ccPot· 
vós subi ao poder, toméi esta pesada tarefa Eobre os meus 
hombros; ponós descerei do poder, mas ficai certos de quo 
nós continuamos a estar alistados nas fileiras do partido pro
gressist;l, e qualquer outro ministerio de ~migos que nos 
substituir póde contar com o nosso apoio: u · 

Vot~, Sr. presidente, pela proposição e contra ;as ·emllndas 
offerectdas pelos nobres s_enadores pelo Amazonas ·e .POL' 
Goyaz. 

4) §r. Ferll'eit•a Penua :-Posto que eu cs'teja conven
cido, Sr. presidente, de que nada mais se póde dizer que es
clareça a materiil em discussão, pedi ainda a palavra porque 
não devo deixai' passm· sem rcspos'ta o discut·so do hom·ado 
senador pela província do Rio Grande do Norte na parte em 
que se referiu directamente a mim, e á ·emenda que ·offereci, 

Obset·vou o honrado senador que, .bavondo .a camara dos 
Srs. deputados aceitado com a maior facilidade e compla
cencia as ·emendas feitas pelo senado ,a :diversos rrojectos 
seus, e dado assim uma prova do desejo que. nutre Ue .. mar
char em perfeita harmonia com est'outro ramo ·.do poder le
gislativo, não procederemos ·IJrndente nem acertadamente, 
se manifestarmos o p1 oposito de continuat· a .emendá<- t.odos 
os seus actos. t 

Quanto a isto devo obser.var que dive_rsos actos daquella 
camara têm sido por nós adoptados se.m a menor alteração ; 
e que se algr;ns outros Corão com effe1to emendados, e ella. 
adoptou essas emendas, foi certamente porque ás julgou, 
como o senado, necessarils e convenientes, e não porque quí
zesse praticar um acto de mera complacencia. (Apoiados.) 

De mais, convém não esquecer que as emendas feitas aos 
principaes actos legislativos da actual sessão, quero ,di.zer ás 
leis do fixacões de forcas, morecêrão o assentimento dos no
bres ministi·os (apoiadÕs), e .até .mesmo o voto, se não me 
engano, do· Ltonrado -senador pelo Rio Grande ·do Norte. . 

O Sn. 'S:LvEmA DA. AloJí!TA :-Algumas das .emendas fora:o 
Cifferecida:s pelos :proprios!ministros. 

O SR. _FERREIRA PENNA :-Pela minha :parte assevero, e 
em nome dos meus honrados collegas, com quem estou de 
accordo, julgo-me autorisado pam igualmente declara.r qu~ 
não ba, nem ·pode. haver a menor:intenção de razor :aetrite. a 
outra camara (apo~ados) nem de concorrer com o nosso voto 
para qualquer acto.que den.ote falta da consideração. e res
peito que lhe é devtdo (~powdos), ou que .po~sa amda de 
leve perturbar a harmoma que. todos nós deseJamos manter 
como convém á causa publica. (·Apoiados.) 

O Sn. DANTAS E ouTROS SENIIORES :_;Nem era necessario 
dizer isso. 

',,. 

. 
r 
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{) Su. l•'1~RREIRA pgNNA : - Pareco.u-mo necessaria esta 
declaração desde qno o nobre senador diss~ que a apresen
tação de tantas ,emendas mostmva o propostto ... 
• O Sn. O. ~IA.NOEL :-Não disso isso. Disse que poderia ser 

interpretada. · 
• O Sn .. FsnnEmA PENNi\:~ ... ou qucP.odel'ia ser intertJro

tada pela .outt·a camara como proposito ao não correspondet· 
étos desejos qúe ella manifesta de mm·char em hmmonia 
com o sénado. Sendo autor da emenda que so acha em uis
c'ussão, e desejando tambem dar ao nobre senador uma pro
v.a do apreço· que me mere~e qual~ucr observa~~~~ sua, jul
go de meu dever mostrar-lhe que o nosso procedtmcnto não 
p'óde ser as3im int01·pretado. 
. O Sn. D. MANOEL :-Dei diiTerenles razões. 

OBR. FERREIRA PENNA :.:.....Ma~ deu tambem esta que não 
posso deixar tmssar sem contestaçrro. 
· Offereci a emenda que se acha sobre a mesa, como já te

nho offerecido outras, e continuarei a faze-lo, sempre quo as 
julgue nocessar'tas segundo a minha intelligencia, pJt' estar 
convencido de que não a fazendo faltaria a um dever. 
(Apoiados.) 
· Quando as emendas forem razon.veis o nccessarias, parece

me que o senado não procederá com o acerto proprio da sua 
sabedoria rejeitando-as sómente com o fim de nélo reenviar 
os projectos á outra camam (apoiados). Quando, porém, não 
forem razoaveis, nem convenientes, quando parecm·em sm·
perOuas, ou acintosas, hypothese que não posso admittit·, 
cumpriráõ o seu dever combatendo-as, os membros do senado 
que deste modo as consid erarcm, assim como usará do seu 
direito a camãra dos deputados rejeitando-as (apoiaclos). No 
exercício do direito, que a constituição confere igualmente a 
cada uma ·das camaras, nunca se entcndou, nem se pó de en
ténder, que haja favor ou üfl'ensa de uma para com a 
outra. ·(Apoiados). 

O Sn. D. niANOEL: .,.- Principiei por dizer isso mesmo. 
. ·O Sn. FERREIRA PENNA : - Bem; estimo muito que o hon

rado ?enador aceite· a minha explicação, e que fiquemos de 
perfetto accordo sobre este ponto. · · 

Nada mais direi sobre a minha emenda, por parecer-me 
assás justificada pelo debate que tem havido. 
· o St•. barão d~ @t. Lo1trenço :'-Sr. presidente, na ·po

sir.ão de unidade em que me considero nesta: casa, não per
tencendo definitivamente á algum dos lados, s.ou forç~do mais 
vezes a! dar a razão de meu voto de que se J ulgão dispensa
dos ordinariamente os da mesma opinião, logo que tem Cal
lado um ou mais de seus oradores. Nem quero que o go
verno npute minha maneira de votar um acto do inteira 
adhcsão á sua marcha, nem que a opposicão me considere 
de SOU seio, quando me Uni!" com eJia em votação contra. 
algum acto ou· exigenCia dos Srs. minist!'os. Hoje vou dar as 
razões por que voto pela pt·oposta do govcl'llo, pedindo um 
credito para pagamento do .corpo legislativo na dupla sessão 
do corrente anno. 

Segur;lmente, Sr. presidente, fallo já nesta casa com al
guma timidez, porque V. Ex:. pat·ece que não gosta de meus 
raciocínios. que classifica de-divagações. · 

O Sn. SouzA. R.nros :- Hoje o dia é de jubilêo. 

legislativo, sem ler cífra vol.a.tla, ct·canilu assim um cl·edito, 
reunidas as camaras? 2. u U:~: erro d(l formula· na . proRosta 
que so discute? 3. 11 NéiO convem corl'igil' nos ta. occa~t;}O (l 

pr~tica ct·ronca do thcsouro, ou . stm contabi.Utlade i Ilegal? 
VeJamos. .· . 

!:Ir. presidente, cu não sei se houve abuso do governo, ott 
se o ministro infringiu a lei, pagando sem cifra ào corl'o.le
gislativo. · Uecorda-me pot•ém de que o paiz; no actua rei
nado, tem passado por dissolucõe3, duas contra cada um 
dos lados cm que r.lle tom cstaêlo dividido c alternadamente; 
devendo-se consid1ll'ar por conseg-uinte as desforras détcJ.as 
c tomadas reciprocamente, e se houver d11 proseg•lir a lll'il· 
tica t11Cará a vez ao partido consorva.dot· do convocar um a. 
nova camara. A dissolução, portanto, que motivóu duasscs
sõcs legislativas cm um só anno, não é facto novo . 

Sabe-se tamhem que não 6 costume entre nós obrar com 
franqueza, prevenindo-se, como cm oull·as nàçõcs, o corpo 
legislativo da resolvida dissolução, para que elle dô os meios 
convenientes. Pelo contmrio, o fino de nossa politica é narla 
rerel11.r-se do· plano adoptado, e po1· éonseguinte o acto é . 
apenas conhecido quand•1 o ouvimos lôr l . 

Perguntarei agora, Sr. presidente, como tenho eu sido 
pago, c tem sido pago o cot·po legislativo, em dia, nas trcs 
primeiras dissolucões, sem credito votado? . . . 

Eis porque cite1 o texto latino- quid est quod fuit, ipsum 
quod {uturum est. 

Parec!l-me ter ouvido dizer, que a disposição legislativit, 
qúe prohibe abrir credito cm presença do corpo legislativo, 
é posterior. Não sei; porém nós mesmos temos culpa do IJUC 
hoje achamos digno de censura- qtwrum .pars magna 
fuimus · ·· · · ,;, . 

Quando fazemos a lei, ou para não p~ivar .o governo do~ 
meios de accão, ou para rQservarmos uma defesa,., quando 
tenhamos dc"a infringit·, deixamos em sua letra c C.S[ririto 
uma tal elasticidade, do que muito bem se aprovei tão os ad
vcrsarios, quan1Jo no~ substituem. Salvo~-so os casos de 
guerra, peste, IncendiQ, · o outJ·as calélm1dades, .. ·etc .Isto 
é ficárão salvos os casos · extt·aordinarios c imprevig • 
t~s. Eu considero a dissoll!cão um destes casos extraordina
rios, e mesmo uma tcmpestiulo, rorque abre-se 9 oure da 
Cabula, o se desencadeão os vento_s que a vão fo1·mat·. . . . _ . 

o SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Ag01:a não temos dissolução .. 
O SR. DARAÕ DE S. LounENÇo:-Mas temos os.result:ulós, 

um dos quaes é a reunião d.e duas sessões ~m ··uin s~ ~nno. 
Verifica-se uma das bypotbeses da preventda · elas!lctdado 
das leis em casos semelhantes. ·· · :·. · . 

O SR. FERREIRA PEt-~NA :~0 mesmo governo. não ontcn~ 
deu assim. . · 

O Sn. BARAÕ DR S. LounENCO. :_;_ Ni'io it·ato da manok.'l. 
por que o governo entendeu á lei ; c sim dojuizo quo.foril'io 
do seu acto, para. o nã? classificar M ·.abusivo e ~rirninoso.: 
cu disse já que s9u umdadc. _s,·. prestdcnto,. se fura cu mt· 
nistt·o obrava. da mesma manetra. · 

O Sn. D. ~fANOEL :-Obravão todos. 
O SR. nA nÃo DE S. LouRENÇO:·- Digo .ainda mais,, cadit 

um de nós, todos mandarião pagar ao· corpo legislativo ·;··I! 
assim julgando os meu~. nobres c~llcgas faço justiça a sua 

O SR . .DARÃO DE S. LounENr.o :. -Parece que V. Ex:. não 
adopta o sabio aphorisnio da "religião Judiana:-não rejeitar 
a bebida salutar porque nos repugna ; nem o amigo porque 
tem defeito. Seret com effeito um amigo defeituoso~ resmun
gador, impertinente, porêm aproveit!tvel em alguma occa
sião, .como agora, quando o governo me vô a seu lado. 

intclligencia, e rcconhccula pruden.cta~ . . ·•· · · 

O Sn. Srt vEm A DA lUoT~ A : -Pedia autorisação em te nipo 
O SR. nARÃO DE S. Lo,unENco: - Sr. presidente, tenho ou

vido eslabel~Jccr-so aq!Ii princípios de· tanta severidüde e 
rigidez, que desconfio !!e . s.ua pmticabilidado(já que. mi(J 

Neste meu tsolamentoconse1·vo boa fé, e sou sincero, como 
creio que todos são; c havendo declarado' no meu ~rogt·ammii; 
que na duvida, ou quando a conviccão me não tmpuzesse o 
contrario, votariac?m _o governo, acfio-me bojo nesta situação 
-quid est quocl {utt, tpsum quod futurum est .- O que cu 
vejo é o que já vi; e tambem o que hei do vet·. Vejo no pre
scilte o futuro, como vejo o ~assado. 

T1·es são as questões ventiladas na discussão: 1.n Houve 
;~buso da parte do govemo, quando mandou pagar ao co1·po 

posso desconfim· de sua smce!'tdadcl . . . 
Ouvi que á fall~ de cifra se dc!xat·ia o. imperadOJ·,. comq. o 

ultimo funccionarw sem o~ pr~c1sos mcw~· .de: subs1~~encur, 
ainda nestes cnsos extt·aor!lm~t·tos: ... l .~uvulo· 9ue nlg~m d.e 
meus nobres collegas no tmntsteno assun pratiCas~c. fanto 
mais elevada é a JlOSi~:io, quanto mais meli~Mosa a sttuaçrro· 
á. qual se não póde detXtll' o recurso de mcndtgnr algum fai'Ot',. 
(Apoiados.) 

O Sn. D. MANO!lf. : - Esta ó a verdade. u. 
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O S'n. DARÃO DE S. LounENCO : - Eu, Sr. pr·esidente, que mas como o Sr. mini~tro do imperio não quiz receber 0 q!ll
nenbumas vistas tinha .em politica; que apenas sou um nau- · náo,. ~ .mostrou-se susceptível, seja, quero respeitar sua sus
frago, uma unidade, um isolado, sem a idéa de chamar ceptrbihdade,pOI·que nenhum mal vem della ao paiz; e porque 
adherontes e pqrtido, para constituir poder, assevero quo tambem p(mpo a da camara dos Srs. dopu.tados, negando-me 
pratieava o que fez o nobre ministro autor da proposta. ~ mandar-lhe uma emenda sem reconhecida utilidade, ou sem 
(Apoiados). mconvemente quando não seja adoptada. Estamos todos 

O SR .. D. ~L\NOEL: -Nenhum só; não tem excepção esta convencidos de que a proposta veiu de. conf9rmidade com os 
regra. velb~~ precedentes; e todos nós acreditamqs n11. au~encia de 
o Sn. BARÃO DE S. LounENC:O: ,_ Consintão pois que cu possrbrhdade de abuso de um maior credito, quando 0 thesou

não acr·edite nos protestos e,n" contrario, filhos sómente do. ro reforme sua escripturacão, pois que no caso contrario. o 
credito não é excessivo, é ô justo e legaL · . · 

calor da discussão. Eis porque, Sr. pre~idente, me abst~nho de ~oncorrer 
o·Sn. D. ·MANOEL: - É verdade. para a derrota do nobre ministro, nijo me despedindo de o 
O S11. BÚÃO DE S. LouRENÇO: - Alguns de nossos em- fazer em alguns outros objectos que têm de ser aqui dlscuti

haracos, partem de nossos precedentes, a meu ver m;tl esta- dos, quando a convcniencia ou a razão me demonstrar a obl'i
heleCidos. Eu, Sr. presidente,dei agora em pensar e recfietir gação de ~s~im proceder. Esta é a nossa posição .. E, cert.a
muito, nas longas noites em que não posso conciliar o som- mente, reJertando algumas medidas. approvadas pela camara 
no, e apago a luz a ver se consigo dormir; nas viagens á dos. deputa~os, ou modificando-as, muitas vezes daremos mais 
pé, que silo muitas, e à cavallo, para ent1·eter o caminho, valioso ap~ro ao gover!ro, que nem sempre, e com especiali
quarido visito meu trabalho do campo ; c nestas longas horas rlade depois de uma dissoluç;io, póde afrontar a forca nova 
muitas vezes os succcssos políticos de meu parz occupão mi- daquella parte do corpo legislativo : deve vêr-se na riecessi-. 
nha imaginação. dáde de fazer algum desvio, e esperar ·do senado a emenda 

do e~ces~o ou inconveni~ncia. Eu creio que isto succede mes-
0 SR. SILVEIRA DA MorTA:- O defeito dos outros é não mo a murtos dos praprros deputados, que se julgão sem for-

pensar. ças de afrontar a opinião da maioria, porque ouvi que alguns 
O Sn. BARÃO OE S. J,ounENCO:- E' antes defeito meu tal- tambem esperão desta casa 0 remedio á certas votacões, que 

• se resentem como disse, da forca de uma legislatura ii ova, de-
vez o pensar muito, porque posso ficar maluco. Com estas pois de uma dissolvida, e das mutuas concessões que se fa~{lm 
reflexões lenho-me convencido de que temos praticado erros, nas reciprocas exigencias. O governo, Sr. presidente, precisa 
até ~~ i~telligoocia .constituci~nall Vou dar um. exe!llplo : A de !er algu.ma .estrategia, e fugir com o cor.po em certas {)C· 
constrtmcão determma que haJa uma sessão lcgrslativa cada õ (H l d d ) r d d d d 
anno ·, eslá entendido que dando a mesma constituic_,ão ao Im- cast es ~ ~rz a e · s~o tu ~ são ver a es, quer agra em. 

aos Srs. mmistros, ou a oposrção, do que não c~ro. CQncluo, 
perildor a faculdade ou attribuição de dissolver a camara dos votando contra. a emenda do nobre ~enador por Go. yaz, por 
deputados. a consequencia é, que deixa de haver ou a sessão t 1 f d 
inteira, ou a. parte ainda por concluir, quando foi dissolvida. me parecer a e menos regu ar, trans orman o a propos~a ; e· 

con.tra a J'estrictiva pelas razões que dei. Deixo de tomar 
O mesmo preceito !JUe prescreve uma sessão ordinaria cada mms tempo ao senado. · 
anno, exclue duas sessões or~!inarias em um anno. E sobi·e-
tudo, quando ba remedi o para toda e qual4uer falf.a ou lacu- o S•:· Zacarias de Góes (presidente do conselho): .:.._ 
na, tendo o poder que dissolve a attribuiçilo de prorogar a Sr. presidente, reconheco; com o nobre senador pela provincia 
sessão ordinaria, e a de convocar uma extraot·dinaria. Pois do A';Dazon~s, que a díscussão tem cpegado ao ponio. ein qu~ · 

.porque nãô jantei eu hontem devo jantar .d~as veze~ hoje? I não e possivel accrescentar, pró nem contra, esclarecimento 
Não:sei .que razão levarão os nossos politrcos das sr~uações algum; mas o senado comprebende que devo dizer, ainda que 

.·anteriores a cstàbolecer semelhante precedente, que e causa em poucas palavras, o que penso sobre a questão . 
. ··,de:Jaes!embar.acos; e como este tenbo de~cober.tQ outro.s. O Não .sei, Sr. presidente, se o. nobre ~enador pela provincia 

nobre ministro aoJmperio, de quem faço o melhor conceitp, da Bahm, que acabou de orar, tem mmta razão quando pensa 
por seus talentos, honestidade. e intenções as- mais puras, que os. i~rpugnad. ores. da proposta de que se trata são levados 
moçoserri alguma duvida' de avantajadas espera~ças, (Apoiados) de espmto de opposrç.ão. No debate esses senhores se hão, 
naturalmente fez o que eu f~ria, o que praticava qualquer por tal !l'oqo pro.nunCiarlo, asseverando. que os não- domina · 
·~utro em seu Jogai·, com especialidade homem novo na gover- mtluencia de par!ld1, que não se póde deixar de crer em sua 
nança info~mava-se di). repartição. e esta lhe dizia o como palavra honrada; entretanto, agradeco ao nobre preo,pinante, · 
seus àntecessores titibào procedido; e da mesma sorte deter- senador pela provincia da Babia, o võto de adbesão que asse- , 
minou elle que se J>rovesse á necessidade do serviço. O nobre gura á proposta. 
ministro p~·ém f~i ainda mai~ escrup~loso, porquanto com Do debate se deprehende que duas são as. questões agita-
antecedencia pedm o respectivo credito. Talvez pensando das, ambas mui simples, mas inteiramente distinctas, se bem · 
S. Ex. assim, que lhe era necess~ria uma autorisaçiio para que alguns as tenhão confundido. A primeira é se a proposta 
regularisar o pagamento que tencronava mandarJazer, cum- do ministerio do imperio pedindo um credito de 554:000~ 
pl'là ter-se anticrpado, e não deixar a proposta para o mez de para as despezas das duas camaras. na presente sessão, está 
abril; porém, ainda sendo esta demora uma falta, é descl!l- ou não em regra. A segunda, vem a ser se o ministério da 
pavel ao ministro ·novo, e na presença pois, de uma camara fazenda mandando, antes de approvada pelo corpo legislativo 
1>ccupada em cons,tituir-se ; e não veJo, pois, motivo para aqu~lla proposta, pagar aos deputadQs. e seni).dores os re$-
.gra ves censuras. pcctlvos subsídios,· obrou legal ou i11egílhuente. .· . . 

Quanto á formula, sem duvida outra não podia ser: . N~ que t~ca a prim.eira q~es~ão ~nobre senador pela pro.-
S. Ex. pedia autorisação para pagar, e não approvação do vmcia do Rro de Janeiro, principal Impugnador da proposta, 

a-cto do pagamento ; e de abril á julho tempo havia para de- expressamente declarou quo justificada listava a mesma pro
'Cretar se esta autorisacão. . · posta,, s~ a escr}ptur~ção do thesouro era qual affirmara· o 

O pedido de um credito inteiro, e não de metade, procedeu Sr. muustro do 1mper10. · 
da pr~tica do t~esouro não interrompida nos dezeset~ a~n.os O SR. v1scoNoE DE ITABORAnY : - Que o Sr. ministro 
anterrores I Se e ~m erro, o t.hesou~o que o procure corrigtr. tinha razão para propor nesses termos. · 
-como deve, em VIsta desta dtscussuo ; (apotados) se não hl\ 
inconveniente da pratica nova como indica a Rerseveranr.a da O SR. PRESIDENTE oo CONSELno : -- E' o que me basta : 
\•olha, com o assepso de tantos ministros. O Sr. ministt:o do aceito o aparte do nobre senador. S. Ex., mostrando-sedu
imperio, portantQ, deixo. u-so guiar pela longa pratica anterior, vi doso e incerto sobre qual era 'o metbo .. do de escripturacão 
e . não põde ~llr censurado. E qual o mal que se possa ra-. do !besouro,. disse que, no caso de ser;qual affirmava o Sr. 
zoavclmciiie receia r da appro.v~ç;io da prO[JOsta, co1.no está muristro do imperio, razão tivera· este para: . apresentar a · 
ou foi feita? Se ou fôra o mHnsti·o póde ser que acertasse a proposta nos termos em que se acha conccbrda. 
emenda re~trictiva, procurando· se ref<trmar u escripturação; Ora, Sr. presidente, é fóra de duvida que no !besouro 
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faz-so, ha muitos-annos, a oscl'ipturação das despezas das inadmissível p11las razões, uinda não contestadas, que V. 
duas camaras por sessão legislativa e com respeito só no· Ex., Sr. _presidcnte,expendeu hontem. A idéa do nobre sena~ 
.exercicio, em que a ~e~ma llessão cmneça, e não f.rac~io- dor por Goyaz importaria rejeição ria p1·oposta, o exercic!o 
nando"a por dous ex:ermcws, ·de sorte que os. 4ous pr1me1ros do veto que a esta camara compete com relacão as propos1 ... 
mezes, maio e junho, pertençã~ ~ um e~erciCIO, e os dous ções da outra, e não propriamente emenda úa proposta. !. 
ultimes, julho e agosto ao exerctcto segumte. proposta trata de. um cred1to de 5H:OOO~Ooa, ao pàsso que 

Jal ·é a pratica do thesouro., P.ratica a~torisada P.clo pro- a emenda do nobre senador por Goyaz approva um acto do 
pr10 nobre senador pela pt·ovmcta do R10 de Janeiro, que ministerio dáfazenda, cousas int~it·amente diversas. Ter-se
agora revolta-se contra a sua obra, e pretende sustentar que .h ia de usar da formula do art. 59. da constil.uicão: cc O se.· 
esse methodo de escripturacão das despezas das camaras por nado torna ~ remetter a camara. a proposição~ (tal) a qual 
sessão em um só exercício,-é irracional e perigoso e deve ser não tem P,Orhrlo dar o seu assentimento )), e não da· formulá 
abandonado, lembrando-se de emendar a proposta em dis- do art. õ8: cc o senado envia acamara dos deputados a sua 
cussão para estabelecer no thcsouro novo metb.odo de cscrip- proposição (tal} com as emen~as ou addiçõesjuntas, e pen&a 
turação, como se fosse necessaria con~equencia da adopç~o 9ue c~m .ellas tem lugar pedir-se ao Imperador a sanc~ã.o 
dà emenda no · senado o alterar-se alh o systema de cscri- · unp_el'lal. '' · . · 

_ pturação ha tantos annos adoptado e seguido... · No mesmo caso não está, Sr. presidente, a elrienrla do no-
O Sa. VISCONDE DE ITAnonAnY: _ E' consequencia ncces· bre senador pela província do Amazonas, a qual, referindo~se 

saria. á cifra da proposta, pretende modifica-la, redusi-la á. despeza 
de dous mezes só ui ente da sessão. Aqui ba propriainente ai te-

O Sa. PRESIDENTE no coNSELuo:- Duvido, e appello para ração, e não rejeição da proposta. Esta emenda, porém,. con. 
os factos-. Entretanto, Sr. presidente, desde que se reconhece, forme o que acima expendi, não se funda em razões sohdasj 
e o nobre senador pela provinciado IUo de Janeiro está hoje visto como a proposta está concebida de accordo com a: pra~ 
convencido, que a pratica sempre observada no thesouro é tica constante de muitos annos, e não ha inconveniente algum. 
escripturar-se a despeza das duas camaras só no exercício em em a.pprova.-ht. 
que principia a. sessão, justificada se acha a proposta do mí- Não havendo mais quem pedisse a palavra deu-se por 
nisterio do imperio até no conceito do nobre senador pelo Rio encerrada a discussão. ' · . 

. de Janeiro, que assim o declarou, oedindo quantia para toda 
a sessão de maio ·a 3 de setemb1:o, e não para dous mezes 
sómente. 

O Sn. PRESIDENTE: ...;,Vou por a votos, em 1° logár â prO:.:. 
posta com as emendas da .camara . d'os Srs. deputados .. Se 
P.assar a proposta, ficaráõ prcjudic\ld~s ~s emen.das substitu
tivas ; senão passar a proposta, pore1 a votos,. cm to h>gnr a 
emenda do Sr. Fei-reira. Pennà, que se 1''efe1:e esp~cialmeút~ 
á ffies~Hl proposta, e, passando elfa, . fica~á VJ:Oj~!fie<tda. ~ d'~ 
Sr. Srivezra .tia. Motta. Se não passar, ,porém,. a emen~~ d?· 
Sr. Ferreira Pcnna, porei a votos cní ultimo .log·ar a emenda 
do Sr. senador Silveira da Motta. · , ·. - ·. ,' 

Posta a votos . foi approvada. a proposta ~àm .as êine~~as 
da outra camam, à a do Sr. Ferreirá Penna·, . ficando preJu
dicada a do Sr. Silveira dá Motta e f<it I;eniettida. a com~ 
missão de r'edac9ii:ô. . . . . . . , 

EST~OA DE FERRO. 

Quanto a outra questão, Sr. presidente, isto é, se o mi
nisterio dá fazenda obrou ou não regularmente, mandando 
pagar, antes da a:pprovacão da proposta, os subsídios dos 
senadores e deputados, pat~ece-me escusado discuti-la; porque 
admittindo-se que o governo, assim procedendo, violou a lei 
(a peior hypotbese que se póde figurar e que eu, pOI' a~rcviar 
o debate, concedo}, uma vez que acamara tempom·m, ap
provando a proposta, approvou o pt·ocedimento do governo, 
uma vez que não ha no senado um só voto de condemnação a 
tal respeito · contra o ministerio da · fazenda,. pois q~e ~s 
emendas .·que estão. sobre a mesa, tanto a do nobre senador 
pela. provin·via de Goyaz; como~.a .do nobre senador. pela pro• 
vinc1a do Amazonas, approvão o acto do pagamento dos sub~ 
~idios antes de: ·votada. pelo corpo legislativo a proposta, a Entrou ef!!-1a discussão a proposição da éama:ra dos dep':l: 
questão, a qüe me refiro, tenr perdido todo o valor. tados, autor~~ando o governo a contratar,, com a companh1a. 

d que se orgamsar, a construcção de uma vm ~errea pelo sys-
.. Unu 'VÓz ::- A questão vem a ser só mente a a fórma da tema: tram road, entre a ciãa,de da Cachoetra, e a chaR~da 
proposta. Diamantina na província da Bahia, com um ramal á VIIIa 

O Sn. PRESIDENTE D'O coNSELno:- E' verdade; a questão da· da: Feira do Sâilt'Anria. · · · .. · ·. · · 
:fórma da proposta é a' unica ;. turtu se reduz ao !fiethodo. de . . 
escl'iplura:cão adoptado rio thesouro. A esse rcspmto, porem, o sr. §ilvelra da Jlotta :- Sr. presidente, .este pro-
já eu díssê o.que convinha; já mostrei que a propos~a está, jecto pa1·ece de natur~za muito· innocente, -e. eu .ta.lve.z,~ão· 
formulada nos' termos· mais conformes ao modo da escnptura-! devesse fazer observação alguma agora na. P.r1~eir~ d1scus" 
cão do thesourô. · · . · sãu, porque; um dos artigos do mesmo JII'OJect~ diz que a. 
• A o- . • s· 'd·· . . . t'fl . - ' d ,:- ' companhia ·SC'Obriga, por clausula.ex:pressa, a ~aO'rec!amm· 

. , llc~ou-se, r. p~esi ente, , para. JUS .1.10ar s~ a a opça~ em tempo algum prestações, subvenção, ga~an.tia: de JUrOS', 
.de., qualq~~r. das en)en~as offerecJd~s.' o per1~o. de apr? . emprestin'los ou' outJ•o t]ualquer onus pecu111ar1o do e~tado. 
ve1tar~se ~ gó!~rno do ~xcesso d~ ve1 ba do subsidzo d~~ ca- A' vista disto, senhores; . fica-se fascinado com. este proJeCto, 
maras legislativa~, apphcando:o. a outras verbas, de.P,Ois de porque em' get·al hoie as emp1·ezas; que se começào e.que .. se 
p~ssados nove mez,es dp exerCJC!I) 1 nos termo~ .t\o mt.13 da, annunciiio . vem acompanhadas quasi sempre de. onus tnUito 
ler de 9. de, set,ém?ro de 1.862; mas, os~? receiO o .tota.lmen~e grandes para 0. thesouro publico, e esta; querc.ndo f~cili
tão, porq. ue ó cltá.·do artigo .s? a~to~I8a a, app!Icaa~o das tar-se, declara que não quer subvencão, garanlia de.JUI'O, 
s~br_as resultantes das econo~ws f~ttal na e~ecuçao o~ ser- em restimos, ou outro qualquer o nus pecuniario. do estado'. 
'Inço~ ife umas á outras rubriCas da lei ,do oiçamento, quando ~u contra esta empreza só. tenho uma cousa-...,.6 ella faze11 
os fttndos vota~os em algumas dellas não f6rem ba~tantos tanto benefició de graoa ... · · · 
par.a· as re,spectlvas despezas, e .houver urgente premsão. de . . • . . . , . . .. i , .. . ód . 
satisfa'le~l~s ; e, é certo que, o supposto ~xcesso na rubnca O Sn. BARÃO DE S. LounENÇO . - Ella csp~ra .. azer, P e 
dos ~ubstdtos das camaras, não se. po~erm .de modo algu,!ll estar enganada. . . . . 
considerar sobra resultante de e.conomta fetta na exccuçao o Sn. SILVEIRA DA DloTTA: - .•... é uma . eousa.; Sr~ presi~ 
do serviço. ~ dente, que: gera no meu animo algumas prevenções.... . . 

Fica assim demonstrado que não ha motivos ponderosos O Sn. BARÃO DE S. LounENco.: -.E' a regr~ geral das· em.· 
para alterar~se a proposta; mas r.s seus impugnadores que- prezas • 
rem altera-la, in~istem com tenacidade no seu intento ; faça o 
senado o que entender melhor. 

Direi por ultimo, o que penso a respeito do merito de cada 
uma das emendas apresentadas. 

A emenda do nobre senador por Goyaz é com~letumonte 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- .... e uma das razões p·or q~e· 
fico desconfiado é porque as emprezas apresenmo~se de ?rdt
nal'io muito exigentes· de favores. Ora, quando todos e.x1gem 
muitos favores, garantia de juro de 7 o;o, e quanta trwa ho· 



·Jus SESSÃO E~i 20 DE JULHO üE Ub"t 

twra insinuar o pedir rnvot·es novos, o eu vejo apresentar-se trar que m1o quero cousa que .li<JUO cm dcsar aos nobre~ sll
uma cmprcza que não ó pct]ucna, <JUO ó de muita importancia nadores) que isoladamente n<IO o fal'ia.? Mas, não estando 
u vantagem, devo <Juerot· 11lguma explicação, senhores; como convencido de que ora um acto menos justo seguiu u o pi· 
ó tJue· se p:óde fazer tanta cousa sem favor algum'? 11iiio uo meu pat·Huo p<u·a uiio me separar deli e. Por· tanto 

E .então. ]em.bro-me ~e que quando foi omprchen!lida a ha, mesmo para os homens bonc~tos, uma consciencia de 
estrada Unwo e lndustna, as aceões desta companlua, que partido c uma. conscicuciu de individuo. 
llào pedi~ favores, erão distrihuidás pelos amigos; era um Eu estou i~olado, Sr presidente, porque ainda nlio vejo 
favor mu1 :o grande ser accionista da companhia União e ln- motivos para me grupar; sou um cordeiro que pasta por 
llustria, e clla dizia que não queria favor algum do thcsout·o. essas charuecas, emquúnto não receia tempestade, diz o ada-. 
mas a bístoria da companltia União c Industria está feliz- gio: quando ronca tempestade os cordeiros se grupào e üs 
l\lcnle na· ordem do dia, todo o mundo sabe que o estado está leões se isolão. O nohre senador provavelmente se bade 
arriscado a· pagar por esta estrada seis ou oito mil contos, isolar, como leão que é, quando cu buscar_ o rebanho e o 
ficando coin o leito da estrada c até se1n o trem rodante. pastor. . 

Isso é a mar~ba das emprc~as entre. ~~s, e por i~so,_eu, r ~r. presidente, se b,;t proj,çcto de longa data, díscutido ~o 
v~~do es~~ p~o~ecto ,de ~~c não tet}ho_ tdca. nen~uma, fa~o p1uz, ó certamente este I. na tmpreusa, no parlamento, c cre1o 
c, tas comnder,tções. Se. al0 Ut'm tem 1déa deste proJecto dcvta mesmo que no conselho de estado se tem tratado desta prO'· 
ter d~do algumas exp!Jca)ões ao senado ant~s delle entm jectatla estr·nda de ferro. Como, pois, escapou el!e ao estudo 
em drscussão. Estes proJectos do obras publicas, senhores, do nobre senador? • · 
~<i?, co.st_u!flãb appar~ccr nas mes~s d_os parlamentos _d:ts na- Ai!rda m.ais ~h<~m.ou est.a emprcza a attenção do publico 
!;ÕC!:i crvrlrsadas pedrn~o voto dos 1ep1esentantes do pmz,sem depots das hortwe1s calam1dades por que passou 0 sertão da 
tJUC ~e salve a. dccenCI~ com que esse v~to póde se~ da~?; ~ provin~ia da .Bahia, _quando a _sccca assoladora fez espaúiar, 
}Jrc,CJso. que _ao meno~ o~ ll?mens do parlament_o pos~ao dtzer · ou emtgrar para o ltLloral mats do GO, 000 pessoas, qué, Ia; 
« Eu. v1 as mf~r~a~o~s, VI os estudos_ q~e se fizerao sobre a mintas, de~cam~das, verdadeiros esqueletos, c~bião mori~ 
estrada, te~ lae!S e ta~s vantagens.)) , _o!S homens. do P~!la- bundos aqUI 0 alt .... !. abandonando 0 ~Lho 0 pa1, e este o 
m~n~o g_ostw de votar com consct~nc!a porque Jsto nao é filho; e offerecendo ás povoa.~õcs de JJ~tra-mar, ou de sua~ 
priVIlegiO .de certos scnborcs que anda~ 1~o!ados neste mundo, proximidades 0 mais horroroso espectaculo.! O unico remedi o . 
quereni:lo só estar bem com sua consctenCI:ll. a males tacs, que dcspovoão o iuterior é sem duvida .o que 

O Sn. ~AnÃo DE S. Loun.ENQq .: - Peço a palavra. se P.edc ao ~o~po lc?isla~.ivo se~ algum 'sacr~fi~io do tbesoúro. 
O Sn. SJLVEIRA DA ~loTTA: _ Eu não tenho idéa nenhuma u.uanto a 1mpo1 tanc1~ de t.tes commumcações pelo !~do 

do negocio; agora estou jsolado, não sou. nem de um, nem ~con?~mco, bas~a qu~ s~rb~ ~ n~br_o sena~or,_ o <JUC tem s1~o 
de outro lado, ·quero vota1• com consciencia e não posso fa- .[.uhltcado, qu.e •t esttada, pi~Jectada ó 11 cammh~ d~ consumo 
ze-lo porque não veJo as in(ormações, as plantas, os. orça de m~~~d~ das mercad~t:ras .tm[~OI:~adas _na provmcm, . e que 
mentos, etc., para cu saber ó qu,o vou votar, aliás, ~r. pro- s~ ~ert.tmão pelos centto.s da B.ahm, 1\lmas, Goyaz, Ptauhy, 
sidente, acho, que ató certo ponto,~ uma indeccncia votar-se 1 ernm~uco, etc.. , ,. ,. . 
uo parlamento um projecto destes sem haver sobre a mesa 0 Acet ca d~s çstudo~S pr~paratonos qu.e auto usem se~elhan~e 
mats .iusignifican,te ~clare·c, imento sobre a empreza· e na pa- cmpr~za, direi : é o (ll'OJCCtO d:. estrada _que: tem _Sl?O maiS 
l;ma de quem vam,os votar? Deixe-me vOr (examinando 0 cst~dado, e co_m o qual se ~em. ~asto gr_o~s~s ~uan.ttas. Enge
JJrojecto) aassignatura lr da mesa da camara dos deputados. nhetros tem vmda de lr~glateua estudm, e. eJkammar os ter-

' _ · · , renos, e fazer o respecttvo tr<).çado; e boJe sabe-se desta 
~ Sn. BARAO DE S. LouRENÇO : -Os documentos la fi- em_l)reza mais. em Londres do que no proprio paiz!. 

cárao. E;u desconfiei sempre de sua realizarão, despida de outros 
o Sn. VISCONDE DE JEQUITil'illONll,A ; - Aqui já distribui- auxílios ou favore:, j porém por·que, aesconfio, sem, ter os 

n1o-se até impressos. precisos dados, hei de oppor-me á uma tentativa innocente? 

O · 8 · Hei de deixar aos povos sofredores de tantas calamidades a 
8R · »AnÃo DE · LouRENÇO : - N,unca houve empreza · conviccão de que seus males terião remedio, se ·o corp_o !e-

sobre que se escrevesse tanto. gislativo os tivesse attendido, sem sacrificio algum? CJuero 
O Sn. SILVElllA. DA. nioTTA. :....,.. Os docum.entos ainda não antes que tenhão o desengano, se a obra não se realizar sem 

vierão. culpa dos poderes do estado r quero, emfim, que os capitaes 
o Sn. n1~nÃo DE S. LounENco: _Estrada de ferro mais já despcndídos sejão perdidos pelo máo calculo de seu-s 

estudada no Brasil ainda não houve. · donos, ~não. por culpa vossa. . 
Tive occasião de conhecer os trabalhos da engenharia, 

O Sn. SrLvmnA DA MoTTA:-Já s.e. vê que tenho feito um sobre o objecto de que se trata, porque a volta do respectivo 
~crvico c~m estas obs~rvacões, po~que d~i ao nobre senador pessoal, existindo a febre amarella no littoral, e não tendo 
l'ela Bahra utna occastão ae me tn·ar do Is.olamento cm que ella apparecido erp tempo algum em nossa propriedade, forão 
e_slou .. ll~i de ouvil-o com muita attcnQão, hei de ter i.rresis ·as pessoas cncm:regadas dos ditos trabalhos os passar a 
ttvcl mchnacão para dar todo o cred1to; o nosso collega limpo e apcrfeico~r em nossa casa, fallo, portanto, com in~ 
mostra-se informado da empreza, é representante da .Bahia, teiro conhecimmito de causa. · · 
é um homem que sempre se tem interessado muito pela pros- O at:tigo de renuncia à todos os favores do govçrno, ou tio 
vet'idade daquella pt·ovincia, que tem feito ali muitos ser- corpo legislativo, que levanta as suspeitas do, nobr·e senador 
vÜ1oS e, portanto, está muito habilitado. para tirar-me do isola não é offerta da empreza, nem um_a jactancia; foi uma ne-
lllenlo (llll que estou. cessidade da situação, um deseng~no que se ace~t0\1., e q~e 

O S S L · 1 foi aconselhado pelo abuso h.o!·nvel. qu_e todos vamo:? prc-
n. DAIIÃO DE · ounENço : - sso não. senciando, e se tem dado no desfetxo das dlffer~ntes emJI~czas. 

O_ Sn. SrL,VEmA DA nioTTA: -,.Jlor este lado, Sr. presi- Ao passo, porém, que o nobre senador se espantou, até á 
dente, ó que eu fui levado a fazer estas observa~ões. desconfiança, pela ahnegaçiio do p1·ojecto, parecel).-m~ que, 

censurava pela demasia os vequenos ra:v:ores quQ ahi se con-
0 Sr. baríio de s. Lourenco: -Sr. presidente, pare- sagra I Sr. presidente, os que desejão tentar a empre~a qesta 

ee-me que o nobre senador que acitba de faHar teve mms em importante estrada, avaliando devidamente as. Clrcumstnu
vista mostrai' algum descontentamento por minhas exprcssõ(IS cias do tbcsouro, e, confiados no acerto de suas vistas e os
no anterior discurso do que fazer opposicão ao projecto que se perancas, renunciarão a qu(lcsquer fa.vores onerosos da· na~ão; 
discute. Creio que o nobro senador se Õfl'endeu com cu dizer mas 1iiro podiüo dispensar aquollcs beneficios ou favores gra
que votava com minha cousciencia isolada mas eu não quiz tuitos, porém, indispeusaveis á sua existencia:. I•edirào verbi 
~:om itiso offcnrler· aos nobres scna(!ores qu~ votão sem ser no yratia, vint~ _lcguas de terras dovolutas_para col~nisar, p~
Molamcnto ; salte-se,e snbe-se multo bem, que !ta uma cons-1 voando as vtstubanças da estrada, donativo que uao pesa a.o 
tlcncia de partido c. uma ~~ns~ier~ci_a iutlivitlual. Quantas lliesouro, quo at~les lucrarú com o !lcscnvo_lv~mcnto .da ag1'1-
vezes eu votei por ohyctos (,r1 pnncJJno l'Or mim para mos· culluru, e crrsctmcnto dn l'opulaçao. rcdtntO ns mlltai:i quo 
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tles~ohl'issc~l, cuja e~ploi·ação se 1.1iio faz hoje, c cujas l'i
quczas contwuão perdulas para o JWIZ, c descobertas o farão 
marchar para diante. Pedirão, cmfirn, iscncão de di1·citcs 
para seus macbinismos c instrumentos impõrtados pam a 
fuctura das obras, direitos <JUC não scriiio cobrados, nem por 
conseguinte arrecadado seu prorlucto, se a emp1·cza dcixas~e 
de e~lslii'. São, portanto, cxigcncias gratuitas, naturacs, 
r·azoaveis e consagradas, creio eu, cm lei gcl'lll, não sei se 
tle 18~2. 

Silva e Souza senador pela provirw:ia do Dlaranhão.- A' att
chivar. 

Foi lida pelo SR. 2° SECRETAmo.a redaccão das emendas 
feitas c aplH'úvadas pelo seqade, ú. proposicho da camara do~ 
deputados, reformando a legislação h;ypothecaria. 

Ficou sob1·c a mesa.. 
. RECLAM'AÇÃO. 

o J§t•, l!.ilvcira da Jllotto; - Sr. presidonte,. pedi a 
palavra para fazer pela segunda ve..: uma r.eclamacão contra 
a fórma inexacta com que o jornal <la casa dá. em extracto no 
dia seguinteJ segundo o c outra to: a noticia do que occorre na 

Deixe o nobre senador que o projecto passo á '2" discussão, 
IJUiln<lo o poderemos tliscutir em cada um de seus artigos; e 
ate lá cu />roporcionarei ao nobre senador os esclarecimentos 
de cuja fa la se <Jueixa, e que têm sido dados ao publico 
abundantemente. 

O Sn. Su.vEmA DA MoTTA:-Eu quiz dar a V.Ex. occasiiio 
de produzir. estas explicações. 

O Sn~ DARÃO DE S, LoUUENÇO:- Pois rogo ao nobre sena· 
dor. que ~ão pr~cure r~ tardar a passagem ou adopçi'io. de um 
(JI'OJCCLO mnocente, oi>Jecto das espel'ilncas de uma população 
que soiTre, e que apenas póde prejudicar a tentativa, ma~ 
que será de immcnsa vantagem se fór po1· diante. 

Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar 
por falta do quorum, ficou encerrada a discussão; e o 
t:ir. p1·csidcnte deu para ordem do dia seguinte : . 

Votação sobre a preposicão da cmnara úes deputados, cuja 
1• discussão ficou encerrada, e, passsando a 2a discussão da 
mesma lli'Cposicão ; · 

1a d1~cussão ·da proposição da mesma camara, que auto
risa o -governo á mandar proceder aos estudos techinicos e 
outros que fUrem necessal'ios à determinacfio dos dcsenvol· 
vimentos, mais uteis das actuacs estradas de ferro para o 
ínterí01· do ímperío. 

Lovantou -se a sessão a 1 hora e 50 minutos da tarde. 

EM 21 DE JULHO DE 1864. 

PRESIDEriCIA no SR. VISCONDE Dl'l AOAETÉ. 

Su~mAuJO. - Expediente. - Reclamacão do Sr. Silveil'il da 
~lolla.-Negocios do llio da P1·ata·. Discurso e requeri
mento do Sr·. Silveira dll. ~lotla,-Ordem do dia.-Estrada 
de ferre. Votação • ..,..Prolongamento das actuaes estradas 
de ferro. Discursos dos Srs. Silveira da Malta, Souza 
Ramos, presideutc do conselho, e visconde de Jcquitinhonha 
sobre um requerimento de ad:iamento da proposiçuo. 
À's 11 horas ela manhii., achando-se p1·csentcs os Srs. vis

contle de Ahaeté, Mafra, 'feixeim de Souza, l?errcint l,enna, 
Mendes dos S 1ntos, visconde de Sapucaby, Nabuco, Jobim, 
visconde de Suassuna, Araujo Ribeiro, Cunha Vasconcellos, 
Almeida e Albuqucr4ue, bat·ii.o de 1\luritiha, D. Manoel, Si
<Jucira e Alello, FeiTuz, visconde de Jequitinhouha, Dias de 
Carvalho, barão de S. Lourenço, Souza Ramos, Dantas,· 
Souza. Queiroz, marqucz de Caxias, Candi1lo Baptista, 
marqucz de OJi.nda, S1lvcira da 1\letla, barão de 11impama, 
Zachal'ias, Candido Borges, visconde de Haborahy, Rodrigues 
Silva, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparécêrão lt>go depois os S1·s. Pomplio, Paula Pessoa, 
mnrquez do Abrantes, llonscca, visconde do Uruguay, Souza 
J?ranc.o e visconde da Doa-Vista. · . 

llallárao. com causa participada os Srs. barão de Cotcgipe, 
barão de Maroim, barão de Qua1·ahim, Euscbio, Paula Al
meirla, Dias Vieira, Sinimhú, Fernnn1lcs Torres, Pamnhos, 
Souza c M.eHo, mar·quez de Itanhaem e OtLoni ; e sem parti
cipacãe os Srs. barão di}·Antonina, Carneiro de Campos c 

sessão do dm autecedentc. · . . . . . 
· Segunde o contrato, creio que o jornal da casa. é ohJ:igado 
a dar no dia seguinte extracto do que se venceu, de que se 
passou. , 

O Sn. FEUREIIIA PENNA : - O l'csumo da acta. 
O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA;- O resumo da acta, bem. 

Pois cu vejo a<Jui o seguinte, e o senado que teve piute no 
acto que diga se isto é exacto (lendo): cc O senado adoptou. 
hontem, depois de orarem os Srs . .visconde de Sapucahyi D. · 
Manoel, Ferreit·a Penna, barão de S. Lourenco e presidente 
d? conselho, a proposta do poder executivo afirlndo U!D cr~
dlte supplementar)) com taes e taes emendas. :Nãoha tal, se
nhores, a preposta do poder executivo foi rejeitada, não' foi 
adoptada. S. Ex., o Sr. presidente do senado, otreí:eceu a 
votacão a pro·posta do poder executivo, e ellc. foi rejeitada : 
esta. "ó a palavra de que se devia usar. O que foi approvadó, 
segunde a maneira por que o nobre presidente desta casa 
propóz a votaçiio, foi a emenda substltutiva do Sr. Hercu
lano Ferreira Penna, nobre 2° secretario. · . · . : · 

O Sn. D. MANOEL :- Substitutiva não ha tal, nem podia 
a emenda existir sem ser approvada a proposta. · · 

O Sn. SILVEinA DA MorTA:- Ora, essa· é' boa·! De modo. 
que nós todos que votamos contra a proposta não' temos 
senso; rejeitamos a proposta, e agora _entende-se q~e a 
emenda nilO podia ser approvada sem a proposta; O que se 
segue dahl é que, o que passou foi a emenda. · 

O Sn. D. ~hNOEI. :-Se passou, só a emenda, no meo 
modo do pensar era um COiltrasense. 

O Sn. SitVEinA DA ~[ooru :-Eu não quero saber de con
dicionaes- se passasse ou não passasse-; o que passou foi 
aquillo que a maioria da casa venceu, foi a rejei~ão ,da pro-
posta c a approva~ão da emenda. . . . . 

Ora, senhores, eu comprehendo. bem, que o Sr. presidente 
podia ter posto á vota~ão ... (ao Sr. D . .llfanoel) Eu conven~o 
ao nobre senador. . · .. • . · 

O Sn. D. ~IANOEL ·-Eu não me importo com isso.. ' 
O Sn. SrLVEmA DA ~IOTTA: -O nosso digno presidente 

podia ter posto á. votacão a preposta; ficando salva a emenda; 
se S. Ex, tivesse quetido fazer isto, podia se dizer que tinha 
passado a proposta com a emenda ; mas o· nosso digno ·pre
sidente não quiz sub!'letter á ,votaç~o a proposta salva a 
emenda; e tanto ass1m que na 2a d1scussão el)ten1eu qu9, 
tendo sido approvada a proposta, fica~a prejudicada a mate
ria da. emen~a do nobre senador pelo Amazonas .(apoiados), 
c por Isso nuo a poz á vot~ção. Logo o nosso dtgno . pres!
dente tendo posto na iJa d1scussão á votacão a proposta e 
sendo ella rejeitada, não podia o Correio M~rcantil, jornal da 
casa, declarar, contra uma vo~açã~ .. desta casa, que ttoha 
sido adoptada uma cousa que foi reJeitada. Portanto eu r~· 
clamo e peco providencias á mesa para que se niio repitão 
esses devotos equívocos a respeito ilaquillo que se passa na 
casa ; ninguem póde interpretar o pensamento dose·nado ... 

O Sn. D. MA.NOEL:- Isto é que é questão delana caprina. 
Jlimênta Uueno. · 

lloi lida c a pprovada a acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1 o sEcnETARI.O de~ co,nta. do seguinte : 

EXI'IlDIEN'fE, 
Officio de 19 do corrente do minislerio do impci'ÍI), com

municando ficar inteirado o governe imperial de havet· falle
eido no dia 23 de ·junho ultimo o Sr. Jua~uim Vieira da 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-E' uma questão importante2 
por,;ue so diz .que ~oi approvada a pr~posta quando ~lia. foi 
reje1tada (apotados,.. Peço, portanto, Isso ~V. Ex., e a ~a
neira por que V. Ex. prop()z a vota~lio fOI que.me autor1so.u 
a fazer esta reclamação, porquanto se V, Ex. trvess.e da pn
meir·a voz posto a votos a proposta, ficando s~lva a emend~, 
todos nós tínhamos votado pela proposta (apotadosL e depois 

l 
f~ 11· 
1:! 

~t l, 
il 
;t 
l' ;; 
i 



110 SESSO EM 21 DE JULilO DE 1864. 

peln emenda; mas V. Ex. mesmo foi IJUCm entendeu que, 
approvada a proposta, ficava p1'ejudicada a emenda. 

O Sn. D. MANOEL:-'-.0 senado já approvou a actã, que diz 
o mesm·o que diz o C01'reio A!ercantil. . 

O Sn. SILVEIRA i>A. ~toTTA:-Estou reêlainando. 
. O Sn. D. · MANOEL:- Não pó de reclamar; a acta está ap-

provada. . 
O Sn. PRESiDENT~ :-Eu bnho de fazer uma observa cão ao 

senado. Quando se diz: cc Ponho a votos a proposta n, q·uer-se 
dizer: cc Ponho a: votos a proposta tal qual JJ, c sem duvida 
a proposta· não passou tal qual. Se ella tivesse passado tal 
qual) de certo ficaria p.rejudicuda a emenda, porque a pro
posta concedia 5tii:OOO~, e a ementla reduzia esta quantia á 
metade. · 

Sr. presidente. toda essa rcscl'\'a: o pitl'lamcnlo tGm tid1); 
toda eBsa circumsprccão; 11bstenção de toda n curiosidade,. 
ainda mesmo da curiÔsidade a mais justificada. 

Torl JS nós vimos a importancia que tinha a questão anglo
brasileira, e todos nós sabemos que, no parlamento ínglez, 
depois das chegadas de todos os paquetes havia in tCl·pella
ções ao ministro dos negocies est1·angeiros da Grã-llretanbi\, 
a respeito dos incidentes particulares, que o conflicto, c de~ 
pois as negociacões Ião tendo. 

Todos uós soinos testemunha~, do que continuadmnento, 
quando chega vão os paquetes, nos trazião noticias de novas 
interpellacões sobro tal ou tal incidente. 

O governo inglez foi im1Jortunado successivamcnto, pa~so 
o passo, para que désse conta da mmba dá negociaçiio pen
dente. Eut1·etanto V. Ex. vê a pendcncia, a rosol·va, a ab
stencão de curiosidade, que o parlamento brasilairo tom 

O Sn. Su.VEJR.l DA lloTTA: -nias V. Ex. não deixou salva tido ·a respeito dos negocios do Rio da Prata, depois de ter 
a emenda. · sabido daqui uma missão d1plomatica especial; depois de ter 

· o governo annunciado uma politica de pura abstenção c· rlc 
·O Sn. PRESIDENTE:.- Não deixei salva a el'nenr!a porque neutralidade ; depois de ter sido eniciada no Rio da Pr·ata a 

puz a votos a proposta do governo tal qual. Se ella tivesse politica mais suostancialmente int.erventôra que se podia 
passado na votação, es(ava a emenda prejudicada; mas, não conceber ; depois de se terem annunciado já mallogros dessa 
têndo passado a proposta talqual, puz então a votos a rr d · 1 - d · lo 0 t a nu c'ado q 0 emenda. ·.p·assou, ·portanto, a pr·opo•ta co·rn aquclla emenda. po ' I C~ -o ln crvcnçao ; . epois r s er n . u I . ~ " essa m1ssao mandada ao R10 da Prata com tanta solemm
Eu não proferi as palavras. tat.quat, é isto uma verdade; mas dade, pam como que dictm· 0 de~ tino deste paiz limiLI·ophe·, 
entende-se.quc. se·:votou prnnmamcnte a proposta concedendo foi se collocar na cauda do ministro da Grã-llretanha, cujas 
5M:OOO~, e d~pois com a i'educção da emenda. relacões com o imporia estão interrompidas ; depois de se 

Aconteceu então o que acontece no orçamento todos os terein annunciado todos os successos, e de estar 0 paiz so
annos; é assim a votação que s!J faz no orçamento: <lm frego por saber 0 que é que se faz ; já se publicárão. ató o r
limitas verbas a proposta IWde uma quantia, na emenda fic:os diplomaticos e já se puhlicárão as condições do accordo. 
consigna-se ·lima quantia menor, e, quando as emendas sfio mallograco? 
appróvadas. se diz que a proposta passou com taes emen- o governo, se quizesse marchar de accordo com o parla-
das, isto é, não passou tal qual. . monto, se quizesse andar unido com elle, deveria ser o pri-
. O Sit. SILVEIRA DA MoTTA: -~las V. Ex. acha exacto o moiro que viesse pressuroso à tl'Íbunna faze1·-lbe confidencias 

que está no Correio ll!ercantil? . destas suas infelicidades e pedir o apoio das luzes e do pa-
0 Sn. PRESIDENTE:_ Para ficar mais claro devia-se tli- t1·iotismo do corpo legislativo. l'llas todas estas scenas têm-se 

zer: cc não passou tal qual a proposta do governo. )) Pó de-se passado, o paiz está cerno eu diss_e,. sofrego de saber qual-
fazel' esta declaracão · ·quer desenlace, c n~da se ~os d1z ; _:;abemos ~penas p~las 
' • · folhas os actos oillc1acs da Confcdemcao Argentma. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :---Sim, senhor; é preciso, · O ministro da Confedera cão Argentina o Sr. Elizalde, jul-
gou a bem do seu governo· e do seu paiz justificar-se, de· 
modo que publicou as consccruenc1as de toda a marcha d<~ 
negociação mallograda, e pultlicou· as razõe~ por que ella se
mallogrou. Ao menos o governo do nosso pa1z nos devo dar a 
copia do officio do ministro encarregado da missão especial, 
communicando ao go'\'crno imperial a razão do mallogro de
seus passos dados ·para a pacifica~:iio de Montevidéo, e a 

NEGO'C!OS Dó UI'O DA PRATA. 

.. 9 .l!ip.•. Silveira. dà miottn: -Sr. presidente, desejo 
fazer um requerimento· pediõdo informacõcs n.o governo a 
respeito dos negocias do Rio da P1•ata. Sinto que não esteja 
presente o nobre ministro dos negocios estrangeiros, porque 
a elle reconheço que cabo a especial tarefá de responder 
pelos negocios que: correm per esta reparticão ; mas, Sr. 
presidente, estando presentes dous nobres ministros, e um 
delles presidente do conselho, creio que não falto· á defe
reaeia e eEJõSideracão que devo ao honrado ministro dos ne
gocias cstrange_iros se acaso faço meu pedido de informações 
em sua. auscnCia, mas estando presentes dous seus honrados 
collegas. . 

A razão, Sr. presidente, por que me apresso a fozer e~ te 
i'eq~erimento é porq~e .depois das noticias que cbegárão pelo 
nav10 de guerra brasdmro Parnahyba e que se· achão bojo no 
Jornatdo Commercio e no Correio Jllercantit creio que não 
se pôde levar á conta de imprudencia do parlamento pedir 
ao governo al~uma nova de si, algum resultado dos trium
phos da. sua diplomacia. O senado, creio que tambem a ca
mara dos deputados, tem most1·ado a maior prudencia, a 
maior l'eserva, a maior complacencia mesmo, para com o 
ministel'io não tendo lhe pedido ató hoje conta dos passos 
falsos que a missão especial enviada ao Rio da Prata tem 
dado, cujos res~lta~os uma intelligencia medíocre podia 
prever e a expenencm está confirmando. 

Tem· havido toda esta prudencia e reserva; nós niTo que
ríamos que se nos imputasse a mais ligeira dose de respon
sabilidade por termos prestado, por termos interrompido os 
fios das negociações, por termos precipitado os resultados da 

· má: politica do governo. Nós não queriam os a responsabili
dade dos desaeertos, queríamos poder argumentar depois 
com os factos e mostrar que o governo desde os primeiros 
passos tinha marcba.do mal e que JlOr isso devia aNlbar 
mal. 

marcha seguida. · · 
Haverá incoveniente diplomatico boje em o minist1·o brasi

leiro confirmar o que o ministro da 1\epublica Arge,ntina 
d1sse na partiCipação ao generall\Iitre, chefe do. seu gover
no? Sc1·á inexacta a participação do ministro Ehzalde? Se· 
acaso não é inexacta, porventura o encarregado da m1ssão 
especial do llrasi111ão leria feito a mesma participação ·ao. 
seu governo para que o paiz JJossa sabor se ó verdade o que
Elizal!le diz? se acaso· nos eixi\mos que esse diplomata da. 
Confederação Argentina se collocasso á frente de todo~ mo
vimento pacificador, embora mallogrado, e nos deiXasse· 
sempre na cauda dos negociadores? · 

Este oillcio senhores, vindo pela canhonei·l~a Parnahyll/11 
deve conter a' confii•maciio das noticias do ministro EUzalde 
ao general Mitre .. Se ii.u:o ~ontem, ·.se ~ nobre ministro dos. 
neo-ocio:s esLrangmros achm· mconvenwnc1a em apresentar ao 
paf.lamen~o o o!Jicio ~o Sr .. Sarai·va, declaro que o pa!z pórlo 
tirar dalu uma 1llaccao mm to Importante, 1sto ó, o pmz pórlo
inferir dahi que as commúnicações. feitas pelo ministro !la, 
Republica. Argentma ao seu governo não são exactas. 

:Mas, senhores, agora que o paiz sabe jú. de torl?s .estas 
eousas, ]Jóde-sc porventura levar em conta de .curiOSid~de 
prejudicial á negociação, pe.dir ao ~overno .que rhga officHII
mente alguma cousa que t1ro o pmz. das 111certezas. dessa~. 
publicacões devotas que vóm nos Jornaes? Eu sm que o 
Co?'-reio" Mercantil 6 um<t folha que tem ató certo ponto al
gum caracter official, pelo monos é uma folh~t JfUO recel!e 
confidencias do govcmo; mas além do r1ue J~ubhca o Correw 
Mercantil, creio ~uc a Ga:eta Of[idal ... v. Ex. faz favor 
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tle i11andar-me a Gazeta 0(/lcial? (é satisfeito). Eu declaro 
que não vi, mas sou informado ngora de que tambem na 
Gazeta 0/(tciat se d;í a noticia do mallogro da negociacão e 
da retirailá dp Si'. Saraiva para Duonos-Ay1·es. • 

Pois, senbpres, será curiosidade prejudicial ao serviço 
publico, o ({UC· eu não creio, p!iJ•guntar ao gorverno se a. re
tirada do Sr. Saraiva para Buenos-Ayres importa. uma ro
tura complc;a de. relações com o governo legal da J.lepublica 
Oriental? 

O SR. FEnnAz: - Ficou lá o outro minis.tro. 

:cr a Pllellar para os bri11s da nação brasileh·a par(!. sustentar 
1n~m·esscs que não srto verdadeiros, que não merecão o sacri.:. 
fic10 da na~ão. · l1am não clwgar a esso passo ó pr~ciso que o 
goveJ'no peça cMselbo, porque tem sido 'infeli~. Se ~em 
custo em recuar, terá· talyez mais custo em avancar ~e 
tiver de continuar no erro. • ' 

Port~nto, Sr. presidente, eu vou manda!' á mesil o meu 
requenmento. Não fiz deste negocio objecto de uma inter
pell~ção especial para ouvir na tribuni\ explicnçõe,s do· nobre 
mmtstro dos estrangeiros, porque ·não qui~ accrescentar esta 
solemniclarle de interpcl!acào para um. pedido de iilfm·macôes 

O SR. SILVEIRA oA nfoTTA: -Se acaso não importa a desta ordem; podia parecer calculado de proposito o etrcito 
rotur11, rias relações, porguntaremos : cessou a missão es- deste appa1·ato: não, senhores. Se, entretanto, algum dos 
~ecial? . nobres ministros, visto que está presente o nobre presidente 

V. Ex. dé lícenca. para cu ver o sentido rias noticias que do conselho, que é o competente para dar informacões ares-' 
dá a gazeta officia1. Diz a Gazeta 0(/lciat (lê.) peito de negocios de todas as repartições, por maisnomínaes 

F'ortanto niTo é só o Correio Jf!ercantil que dá a noticia; que sejão as presidencias entre nós; se algum dos nobres 
o mesmo xornal oillcial publica que os ministros mediadores ministros quel' dar explicacões eu acho . que o senado . 
rlerii.ú JlOf finda a SUa missão especial de pacificação, e que precisa boje tle documentos, C precisa de document~S. princi-
0 81·. Samiva se retiro.u para. a Confedomç;Io Argentir1a, pai mente por uma outra razão: nós estamos em vesperas· da 
jttnlo a qual 11stá tambem acred1tarlo. discussão do orcamento, o orcamento dos estrangeiros tem de 

fi1as, senhores, é outra curiosidade que tenho do actual occupar muito ti nossa "ttenciio; ha 11uestões importantissi".· 
gabinete: até agora dizia-se que a. missão especial do Sr. mas em dia, que precisão d~· grande mdagação para habili~ 
conselheiro Saraiva era para o_ Estado Ül'iental; a missão tar-me e aq parlamento, mesmo com estes documentos, com 
especial foi apresentada no paiz como acreditada unicamente essa correspondencia que nos·póde então dar meios.de entrar 
perante o govemo do IMado. Oriental; ag-ora que a missão es- proveitosamente nessa discussão; é por isso que eu me ante
pecial infelizmente naufragou nos seus primeiros pnssos; agora cipo a fazer este re([Uerimento, aproveitando a opportunidade 
que o governo, depois de al~uns mezes. não nos dá noticia tlo e coincidencia destas noticias, vindas pela conhoneira Par~ 
ultimatum otrerecido pela m1ssão especial ao govc~no oriental; nahi&a; e aproveitando as vesperas da discussão .do orçamento 
depois que o governo tem guardado silencio absoluto a respeito para ter então nessa occaaião elementos com que J>Ol!Sa diri:~ 
da:retil'ada. da nota. ilo ministro brasileiro; depois que o nosso gir-me mais positivamente ao governo e oft'erecer-lhe as con~ 
governo tem guardado COJ?~l~to silencio. a respeito da con- sider~ções que julgo que se devem fazer sobre a. misaão 
testacão que teve a. nota HHCial da negociação; nós que não espec1al, sobre seus resultados, e, emfim, s.obre todas as ou
sabemos até hoje nem o que o Sr. conselheiro Saraiva exigiu tras consequencias que dabi se tem seguido e se hão, de 
como condicão sine q1f,a non; nós que não sabemos até hoje seguir ainda. · 
senão por iiiformacões particulares, e por estas cu declaro ao Limito-me, 1 o. tanto, il. faz~r este i·equerimento. 
governo que sei ·o que se passou; quando o governo não Foi lido 0 seguinte 
nos. diz nada até hoje a este respeito c vê-se um mallogro nEQUEIUMENTo: 
desta ordem, que está desairando a opinião do ~aíz, que lhe 
está causando incruietação, porque algucm ainda póde crer cc Requeiro que pela reparti cão dos negocips estrangeiros. 
que o resultado destes aesacertos seja uma guerm, não quer $e peca ao governo por cópia toaa a correspondencia do nG$~Q ·. 
o governo ao menos declarar-nos este mystc1·io de que o Sr •. enviai:Jo extraordinario e ministro plenipotenciario em miss[o 
c.l)nsellJeiro Saraiva, que sahiu desta côrte acreditado espe- especial no Estado Oriental do Uruguay, vinda pela.canh~ 
cialmente perante o .g9vcrno do. Estado Oriental; é dado neira Parnahyba ; e a correspondenCJa dos m.ilüstr~.s ingl(lz, e 
<lgora na folha oficial como acreditado perante o governo da argentino, e protocolos das. negociações conjunct~s qu~ (Gr~o 
Confeder~~ão Argentina em missão ~special ta.mbem? entaboladas e se mallográrão. · . . · 

Senhores, eu não quero fazer nms perguntas por ora ao (( 2. o Bem assim que se pergunte· ao governo se. o. nosso . 
governo, contento-me em fazer um requerimento pedindo, se ministro pediu as satisfações ao governo oriental pelas otren
não houver inconveniente, por copia o officio que o Sr. sas feitas á propl'!euade e pessoas dos brasileiros, e,que res. 
conselheiro Saraiva dil'igiu ao governo imperial pllla canho- posta teve. · . 
neira Parnahyba. communicando todos os passos dados para ct 3. 0 Se a retírada.do nosso min(stro para a Confe~era.ção 
a paciliéacão-do Estado-Oriental, em .summa um officio ana~ Argentina importa ou resultou de ruptu1!a das.relações meum· 
logQ do Sr. Elizalde dirigido ao general ~litr~, referindo-lhe bidas ·á missão especiaL -Silveira da Motta. )) . · ··. . · , 
francamente. todas as cau~as que embaraçárü() essa sua Sendo apoiado e posto em discussilo, ficou adiado poqedjr 
pl'imei1·a tentaLiva de negpcia9ão. Se aca$0 o nobre ministro a palavra o Sr. Zacharias. . . . · · 
!los estrangeiros ou o nobre presidente do conselho não (lchar o §11'. visconde de Jeqt~lnhonha ( pel~árdan.i) ,:;-
inconveniente: a publicação desse officjo do Sr. conselheiro O Sr. presidente do conse-lho, v1sto ser quem pediu a_pala:v~a, 
Saraiva o governo, qu,erend~ francamente corr~sponder-se poderia pedir lambem a urgencia: Eu uã? a peço porq):l.e não 
com o parlamento, pó de umr a correspondenc1a que tem sei as razões que arrastrárão o nobre presidente ào conselho .a 
havido da missão cs~ecial com o ministro da Grã-Bretanha petlir a pnlnna. · .. 
c com o roinistt·o da Con.fedcração Al'gentina, a~sim como com o Sn. PHESIDENTE no coNSELHO :-Pedi ·a palavra na ;for
o ministro oriental. Estas tres correspondenems silo as que ma dos estylos da casa. 
podem illustrar o parlamento e habilUa-lo p.ara rl.izer ao go-
verno do Brasil. · , O Sr. VISCONDE nE ~EQUITINIIONUA: :-:- Li.mito~me a .d'e~p~r-

<<· Prosegui ou nllo; parai. ou não i recuai ou não. )) Para tar a attencão de S. Ex. sobre se, na reahdado, era occas1ão 
que o governo ~·u;phe oom passo seguro em uma ~egociaçã~ já opportuna de pedir urg~ncia; podendo S. Ex. ·c~ntar . ~~m 
tão infeliz, ó. prec1so que tome conselho, ó preCiso que sa1ba meu voto para a urgencta. 
com que meios. co.nta, é. preciso que. faça com qu~ a ~pinião • o Sn. PRESIDENTE DO coNSELUO: -Darei as e~plicaçõcs 
do pmz o possa ammar !l pas~os ulteriOres., e que na~ ~~ com- sabbudo. 
Jli'OmcHo~ a sorte do 1mpeno por alguma susceptJb!ltdado- J 111 v E 
8inha o!fcndida, por algum capricho individual, em beneficio O Sn. VIsCONDE DE EQUITINHONIIA: - ., as se . , x .. 
elo qual se tenhão de sacrificar as vidas dos brasileit~os e os quizcsso dar já, eu daria meu voto •. 
l'ccursos do thesou.ro. Esté ó o rocei~ serio que tenho. da ORDE!l DO . .DIA .. 
complicação das questões do.Estaao-Or10ntal; é que por fim. 
apoz muitos zelos,. muitos ilesac~rtos, havemos do chega~ a 
uma pbase de capnclio c tio vel!etdade em r1ue se ha de que-

ESTRADA. DE FEnno 
Procedendo-se á votação, passou ela 11i discussão: qUe fi-
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cára ~cerrada, para a 2a o desta para 3a, sem debate a esp~·ituo_s~ apa1;tç do nob1·e senador pela pt·ovincia da llahla, 
proposição da camara dos deputados, que autorisa o gove1·no que eorr1g111 a mmlm expressão- rede de caminhos de ferro 
a cont!·atar com .a companbia ((Ue se orgn.nisar, a construc- - chamando - tarrafa de caminhos de ferro. 
çilo de uma VIa fet·rea pelo systema tram road entre a Eu aceito a emenda tlo nobre senador pela província da 
cida~e da Cachoeira e., a cbap,n.da Di~mantinn. na província da Bahia; e eu que estou acostumado a medi!· sempre o alcance 
Dahm, com um ramat na villa da Feirn. de Sant'Anna. do g1·ande espil'ito do meu bom·ado eollcga .. ,, 

PROLONGAMENTO DAS ACTUAES ESTRADAS DE 11ERRO. 0 Sn. ·FERRAZ :-Muito obrigado .... 
Entrou ~m 111 discussão a propos.i ção <da mesma camara O SR. Sn. VBIRA DA Mor·rA : - . . . eu que estou acosto-

que autoriSa o governo a mandar procede1· aos estudos mado a isso, apezar de não ter muita sagacidade, fui levado 
tecbnicos e outros que forem necessarios á. determinacilo dos aqui como que pela mão do nob1·o senador pela província da 
desemvolvimentos mais ·u:teis das actuaes estradas de ferro Bahia a comprehonder o alcance do seu apm'te. Este projecto, 
pára o interior do impe'i'io. Sr. presidente, não é uma rôde de caminhos defeiTo, é mn:t-

0 ~r Sih'elra tia lllotta:-Sr. presidente, 0 senado tari•afa de caminhos de ferro. Sim, eu podia desenvolvct· 
vai -occqpar-se de uma das ,mais importantes questões que agora n these para mostmr o espírito ria emenda do .nobre 
têm prendido a sua attencão, n questão do prolongamento da senador pela província da Bahia, eu podia mostrar ulguns 
estrada de ferro de D. Pearo II desde já; queslti.o que envolve conllccimentos technieos que tenho de piscicultura. 
a da fórma com que o legislador quer determinar o prolon- . O Sn. PRESIDENTE :-Eu considero este projecto serio e 
·gainento. . Importante ... 

Todos nós estamos convencidos ·de que a industl'ia do paiz, 
principalmente a industria agrícola, depende muito substan- O Sn. Su.vEmA DA ~IOTTA :-E cu tambern. 
cialmente do desenvolvimento das vias fet·reas; cu quereria O Sn. PIIESIDENTB :-E portanto me parece que deve sct· 
encarar o desenvolvimento das vias fcrreas no Brasil unica- discutido sem motejos e sem o ridículo. · . 
monte pelo lado industrial !l não pelo lado estrategico. UI ti- o Sn. Sn. vBrnA DA MoTTA :-Não aceito licões de seried<tde 
mamente até mais este engodo se o[ereccu para facilitar a 1 V E 1 • • 

d . f' , l"d te . •x.,nemlenmguem. passagem o proJecto na orma por que esta conce 11 o; 
quer,se demonstrar a vantagem de uma rede de caminhos de O SR. PRESIOENTE :-V. Ex. póde continua1·. Entendo que 
ferro .no interior do imperio, não tanto pelo progresso inrlus- uma proposiçiio vinda da oull·a cnmara é negocio. _serio~ .•. 
trial que dahi póde provir, mas 'corno uma rnedidá. estrategica o Sn. SILVEm A DA nlorTA :-Todos os objectos de que aqui 
qué póde prote~er o irnperio naernergencia de suas questões se trata, são scl'ios. . 
externas; e ass1m as estradas de fen·o, aprcsenta.das debaixo · 
do. po~to de !ÍSta es.t!·ate~ico, têm .um ~erto in~eresse de 0 Sn. PRESIDENTE: - .... e não me parece proprio, repito, 
actualidade, v1sto que 10rehzmente o 1mper10 tem t1clo nestes o ridículo e o motejo. . . 
~ltimos tempos contestações com uma grande potencia mari- O Sn. FERRAZ :-Em todos os parlamentos usa-se disso. 
ttma. Desde que esta contestacão appareceu, o governo tem 0 Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Todos os objectos que aqUi 
explorado a tendencia patriotiêa do espírito publico, tem-se se discutem são serios: v. Ex. não tem 0 direito de me 
apresentado como fortificadot· de fortalezas, e agora quer-se impór regras de seriedade, nem eu as aceito. 
apresentar as estradas de ferro como meio estrategico pat'a 
por .o. paiz a ab1·igo das eventualidades de uma aggressão es- O Sn. PRESIDENTE :-Não me referi a ninguem; o publico 
tt·angetra; quando, senhores, não passa pela cabeca de nin- ajuizará. 
guem a necessidade desses movimentos estrategicos, porque, O Sn. FERRAz :-0 publico ajuizará. o procedimento ~[do 
ainda mesmo quando clles pudessem ser proficuos ao imperio, V. Ex. 
por ~erto q~e não poderião ser aproveitados para ~s emer- 0 Sn. SILVEIRA DA ~JorrA:_ 0 publico ajuizará que adver• 
gencms proxtmas, porque até que.~ re.de dos cammhos de tcncia de v. Ex. roi dirigida quando eu fallava, c é preciso 
ferr~ tenha cb~gad~ ao valle de S. F1~nctsc? e se possa coru- . leclarar que não foi diri<>ida a mim . 
mumcar com as estradas do norte do 1mper10, q1.tantas emer- l t> ' · 
gencias tristes .e ameaçadoras se podem ter dado no impcrio, O_ SR. PRESIDENTE:- Não, senhor, é. uma proposição geral. 
sem que essa r.ede de estradas de ferro possa servir de defesa R_ep1to qu~ ento~do que todos os neg~c10s _que vêm ao. s~nado 
ou de commumcacão pal'il os productos que devão abastecer sao negocws ser10s, e não devem ser dtscut1dos com o rtdtculo, 
o li.toral do irnperio? nem com o motejo. V. Ex. póde continuar. -,1 

O S F . 111 · ,.. é d é O SR. SILVEIRA DA MonA:- V. Ex. deve reconhecer quo 
R.· EnnAz · - 1' as Isto nao re e, tarrara eu estava prose,.uindo na minha ar,.umentacão considerando 

O SR. SJL 'VEIRA DA ~JorrA: - ~I.uit_o bem, ~u aproveito o o projecto debai~o de dous pontos de t>vista qué ni~guem deixará 
aparte do nobre senador pela provmeta da Bahta. de reconhecer como serios, debaixo dos pontos de vista indus-

0 Sn. FEnnAz: -Não póde ser rede, porque ntio abran- trial e estrategico; fui desviado. um pouco do ~1~u caminho 
ge todo o imperio por um aparte que, no desenvolvtmento da propQstcao de que o 

O s s · M N'" . d · . pont(} de vista cst1•ategico era falso, me deu o nóbre senadot• 
. n. ILVEIRA DA OTTA:- ao é I e e, e lmrafa .. · pela província da Dabia, dizendo que isto não ·era rêde de 

O SR. FERRAZ; - Porque não abran1e todo o imperio. caminh0s de r erro, c1·a tarrafa. Eu não sei sé acaso a falta de 
O Sn. SJLVEI~A DA !loTTA: _E' verdade, não é rede, é seriedade está na palavra tarra{a. 

tarrafa. Eu estava demonstrando que as estradas de ferro no O Sn. FRnnAz: - N<10 ha nada de pessoal, .vá por diante. 
nosso paiz devião ser encaradas de baixo do ponto de vista 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNnA : _ Tarrara é uma rede 
do animação à industria, c principalmente á lavoura, que 
carece do estradas, por isso fallei em rede· de estradas pequena. 
de férro ; eu estava combatendo o falso ponto de vi:;- O Sn. Sn.VEinA DA MoTTA :- Ora, senhores, eu tinha 
ta debaixo do qual alguns donos da situacão, para facilita- entmdo nesta discussão como ferro frio sem calor nenhum ; 
rem a passagem deste projecto, apresentão:o como uma me- estava proseguindo na contemplaçiTo deste projecto ... V. Ex., 
di da cstrategica ; cc Oh I se houver uma guerra estrangeira, Sr. presidente, permitta-me uma pequena pausu, porque cu 
se os inglezes fizerem uma a~gressão ao litoml do imperio, preciso repousar um pouco, dar alguma tregoa ao meu 
corno hão de vir os gen(lros alimentícios? Se nossos portos espiri to para restaurar as forças com que eu tinha começado 
(dizem elles) forem bloqqeados, como hão de ser satisfeitas c qu·e V. Ex. perturbou; quero Yer se posso retornar o fio 
as necessidades da alimontaeão das ~ovoacões do litoral ? >> elas idéas que cu tin.ha tecido. (Pausa). 
J~ste foi o falso ponto do vista dcba1xo rio· qual foi encarado Eu senhores, quando considc1'ei as. ostrad:ts de ferro '! 

o projecto; ou o estava combatendo, quand()·, usando dos debaixo do dous pontos de vista. ou estrategico, ou indus- ;>, 

termos -rede de caminhos de fcrrQ- rui auxiliado pelo trial, estava me occupando primtJiramcnto do demonstrar a ~! 
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falsíJadc do ponlo de vi8lil C6lra.t~c~gi·~o. Nessa occasiüo fo1 O Sn. Sn.v~-:!nA liA l\loTTA : - Quaudu eu apa11Lei CSMI 
que eu f'ui auxiliado poJo aparto do nollt'e scmidor pela ~xprcssão ache.' um sy~tcma, portruc fts vezes uma p;dav!'il 
llabía que ·emendou, o cu creio que emendou muito bem, IIICulca, clcnunct~ um system~, c posso, porta 11 to, hoje dcb:lixo 
como elle costUina fazer sempre, a mctaphora que eu linha deste ponto de vtsla cstrategtco adop'lar a O[linião do nobre 
cmpegado, metaphora. que so acha abi em todos esses livros sena.dor pela llahia. · 
q11c tratão hoje do caminhos de ferro : bojo no mundo quando. 0 S C . 
~c ~uer !aliar desse systema geral de caminhos do fcl'l'O, mi 1 ~· ~·n!lSIOEN~":- ?'?0 0 ~obr~. semulor se dirige\ iL 
diz-se -rllde~ de caminhos de ferro - par·t sírrnific·tr tropo- m, hret que cu JUlgo lct cumpr.ulo JU o meu dever; os no
lo<>icamente qucJ estes caminhos cslcndid~s 'pclg cxt~nslo de _urcs ~cnadores trataráõ do cunwm o seu. 
u~ territorio vôrri a comprehender abarcat· c a chiunat· a um O Sn. Sn:VlliRA nA MorTA:--'" Assim estou persuadltlo, •rue 
centro commum, como fazem as redes, uo sentido natural e~to~ cumpnnrlo o meu dc~c~· i. c, portanto, V. Ex. não tinha 
todos os p•·oductos que naquclla zona podem estar com[lro- dtrCilo, nem dov~r de mo dll'lgtr a obscrvnção com que iotcr . 
bendidos .. fsto é o que eu tenho lid1J nesse pouco que tenho rompeu o meu d1scurso. 
lido a respeito de caminho!! ele ferro do paizes que tem em- Debai~o, pois, des!~ ponto de vista estratc~ico ett co,mbato 
prch011~ido muitos destes trabalhos. · üStc jli'OJCcto com. as tdllas <tue resullilo do nparle do. nobtc 

Mas quando cu us<tva desse tet·mo rede, o nobre senador scm~1 ot· peht llalua, rorque, senhores, em todos os paJZC5 elo 
pel~ província da Bahja corrigiu a minha m~taphora; c não n~undo, quando gr~ndes omprc~as de _ostr~rli1~ de fen·o Wm 
havm cu de dar attendio a um aparto rcc~tficatlor do nobt·c s1do planeadas no llltet·cssc da HHlustJ'Iil prmc!palmcnlo, nppa
sonador pela provínciâ da Bahia f{UO julgo cruo nunca diz 1·ece o olho vigilante dos governos, que encarando a dír·eccào 
nada inutilmente 'l industr·ial elos caminhos de ferrfí, e enxergando algum pcr·igo 

o Sn. FER!lAZ: -.Oh! muito obril\'ado 1~ara sua defesa int~rna ou externa, ou enxergando quo as 
o · · · hnhas fcrrcas proJectadas antes ~este modo do que daqucllc 

O Sn. S1r.v~mA nA MoTTA; - ncsdc que ellc corrigiu a cm beneficio da Industria, ou cm beneficio _,c1o movimento dll 
minhae~jlressão, Q\lC é a expressão dos livros) cu devia sup- grandes centros de população, lratão de melhorar essa dircc
por que S. Ex .. tinha algum fundamento: o que é que elle ção em relação ao ponto. de vista. cstmte~ico de defestt in· 
qiss!'): cc Entre nos não é rede, é ttu·rafa.» terna ou externa, aproxunando mats umaltnha á cst;qlovoa· 

O S F N• r · · 1. co 10 esta' cão ou úrluclle ponto f01'Lificaclo, esLendenclo-a mais por um 
. n. ·~RRAl:- · ao ~ 1 Is~o ~ ~.~ .' lsse. que :- ~ b. , fogar do quil por out1·o, dando;lhe ante~ CCI'Lil dírec~ão. 

p10post~, na~. é uma rede, é uma lauafa, Jl01 que nao a Ianbe Quando os governos da Europa. com olho VIVO sobt·e. ós ver-
todo c lmpct~o. dadeiros interesses cstrate<>ícos de defesa interna ou externa 

O Sn. SILVEIRA DA ~oTTA : -O nobre senador diss~ ~~e, I ii1t~rvindo ~nas gt·andes cfllP,rezas . de c<tmirihos· de fet·r~ po; 
como está proposto, nao é uma rede é uma tarrafa; S Ex., me10 dos favores, po1· meto da mspecr.ão que:tem na con
metamorpbisicamente, .como é o termo rede empregado, em- cessão de privilogios, JlOr meio da faculdâde que-tem de auto
pregou o termo .ta1·r~{a IH~r~ caractel'isar este projecto ... 

1 

risar ás co.mpanbías de?sas granrlcs· ~mprczas,_ rem imposto 
(Pausa). Isto foiillUtto espmtuosamentc que o nobre senador essas condtcões eslratcgtcas de defesa 1nterna ou extol'lla, por 
fez; cu cada vez estou aprofundàndo mais o cspitilo do apa1·te cetto que 11ho tem pt·occdido da maneira po1· que procede o 
do nohre senador: foi que senr)o o pensamento do projecto actual governo do .Brasil. Esses governos têm prc~curado 
estabelecer este pro'long~mento da estrada ue. fer~o do n. Pc- alliar,, não digo. subordinar, quan.to é possível o interesse in
dt·o U na esperança longtgua de sua commumcaçao com o do dustl'lal com o mteresse eslrateg.reo; mas esses governos tem 
vali e .de S. francisc~ para o norte do impel'io,. ou por nave- muito sagazme,nte int!'oduzido no pl~no dessas ob1·as g~g~~~
gaeões paremes de !'los, ou por estradas pill'Ciaes nas mm·- tescas, que hoje servem de commumcanao no mundo ctvth
geiis. dOS .rios, OU JlOI' OUtl'ilS VÍ~S fen·eas, qUll SC liguem á. da Sado, O {lellSamento da SUU. VU.l'itagcm CStrategíca OU dá de.-
lJabJa á de l~ernambueo, ou a alguma das A lagôas: a 1sto fesa interna e es.ttJrna. · 
chamou o. nobre senado!'pcla provwci.a da Bahia tarra{a. Veja o senado a maneit•a por ~ue o governo ft·anccz tem 

Portanto, Sr. presidente, note V. ElC. que ás vetes de- procedido na concessão de suas l111has ferroas; quantas pre-· 
baixo de uma expressilo concisa, incisiva, se pódc s4;n.!ficar caucões, senhores, quantas ardilezas tem empregado .,o go
um systcma: o nohre s·enador pela prov!ncia da ~a.!na no vei'IÍO Jrancez para fazer com que as linhas ferre·as sejã.o .até 
aparte que me deu, na metilphora de que usou eomgtndo a novos instt·umcntos de sua consolidação e novos meios de 
n\inha, levantou 'um .systema para antep~r a.o systema do defeza nacional. . ·· · .. 
projecto; é como cu encarei o aparte do nobre senadot·. Ora o projecto .de que se trata, .considcntdo debaixo elo 
Qual.ó o systcma? Vejamos. Note-se que cu vou .por (}ra ponto de vrsta_ esti·ategico, alguem, por .mais abertos que· te
muito dcvaga1·, occupando-me .sómente do ponto de v1sta. os- nha os olhos, já enxergou onde é quo está o aprov:eitamontn 
trategico ; ainda não ?hegu~i ao ponto, de vista índustr1al. que fez o governo, . deba.i~o desse Jlonto .de visl!a da csu·ada 
Nós . estamos cm 1a dtscussao, e esta c gera,!; o ponto do de feiTO de Pedro II?· Ct·c•o que nmgucm descobre ponto de 
vista estrate.gico é ntUíto serio, não posso dcix.ar do me oc- vista cstrategico nesta estrada. Considerando nós o pt·ojecto 
ou par delle. debaixo deste .ponto de vista, perguntarei o qu~ é que o Ho-

Portanto, quando me volto para o nobre senadot• pela pro· verno teve por fim? A rlefeza mterna? Oh l senbor.cs, po1s a 
vincia da Bab.ia, afim de aprofundar o <Llcancc de seu aparte, estrada de ferro de D. Pedro U,prolongandB-so para o interior 
c vejo nelle '~ anteP,osição d~ um systema ao systcm~ do ,da província de Minas, sem communicação ,dolhl pa1·a as .o·rt
projecto, eu devo dtzct· que S. Ex. está concorde com1go, tras estradas do ferro tJue estão comecailas, pódo so eonsrde
flOl'tJUO debaixo do ponto de vista estrategico não se póde r:u· uma. estrada icila debaixo do ponto de vista estrate_gi~:o 
deixar de reconhecer que, se acaso, pa1'a fa~ilitar a pass~- de seguranca interna? E' só para .Minas.que;se.quet~o ltonlo 
gcm deste projecto com as .autol'isaclies arbttrartas e pcl'l- :tie vista esíratcgico? I)ois o governo receia da provínCia dll 
gosas que nelle se ·concedem ao govoriio, alguem se lembrou ~li nas que. quer commuoicacõos mais ·ra.pida.s pàra mover 
d~ dar como razão deste ,Jlrojecto o ponto de yista.!ls~r~te- ;forcas: se precisar, afim de sustentar-a. ~rdcm na proviuci11 
gico, então a esses cu hei de responder Iacomca, mclstva- ,do }1inas, onde, como cm todas, o -espmto de Qtdem tan~o 
mente1 com -o aparte do nobre senador pela província da .predomina e tem }lrcdominado, apeza.r .de ter bavidQ outr'ot·a 
.Bahía, hei de dizer Jogo: cc Debuixo do ponto de vista CS• 'tentativas de pe1:tw·ba-Jo? . 
trategico os caminhos. de ferro projectados só pod~1·íão ser · Será debaixo do ponto de vista ~stratt3gieo, isto é, pelos 
pt•oveitosos á defesa do paiz, se acaso elles fossem a rodo dos recursos que ofi'crcce ao governo cm relacão á segurançit ex~ 
caminhos de forro,. mas não, sendo ellcs a tarrafa dos ca- terna? Senhores, debaixo deste pon~o de vista ainda n1io. se 
minhos de fe1·ro. » llóUc aceitar. Não posso reconhecer. que o governo ~cnbJt m-

Eis-ahi, Sr. prcsident~, V. Ex. por fim ba de rcco~hccer Lcrvindo neste )II.'Ojeclo, c so possa considora-Jo debaiXO tlcsle 
quo ·eu, quando apanl1~1 ~o ar a cx.prcssão mctaphonca do ponto du vista,· porqttc o .prol~ngamcnto ~IJ1 estt·arht d~ fc~'l'tJ 
nobre senador pela provmcta da llahta - tarra(a... ilo D.Pedro ll,conformecstc proJccto,mío da ao governc.mews 

o Sn. Fllnn,1z : _ 'fcm dat!o malhas pant uina lwnt. uovos para as cmurguncias do defesa extm'!'h · 

ltt. ,.,. 
~ •• <. 
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.Sorii!Ol'es, ,para se ver mc5mo que o JH'ojccto na:o pólio ser do ponto do vista ostrategico; mas, s(JJiuores, lll!lho coÍI
ton·sidli'l-ado debai}io deste pcnto do vista, que ó a demonstra- sci~ncia ~esta injustiça qu.9 o govomo faz ás in'leHções de 
clío que tenbo {efto desde o principie\ o que ó muito justo, muitos homens do parlamento que não Jbe fazem opposicão, 
IÍJUito espi:ituoso o aparte do nobre senador pela Dahia, que e que .apenas fazem uma ou ouh·a observação a respoitó do 
ellamou ~ ISto tarra{a. basta not~r-se que :o prolongamento ó anda_mento mms rc~ular quo se podi~ dar a certos n6gocil>s 
de uma hnba. s~m ca.déa de quahd~_de alguma. . publtcos, o que não o pot• certo oppos1ção, po1·que só chamo, 

A estrada va1 a um só p_onto_, 'Vai ao nos~o deserto_; e n~o, senb_ores, fazer opposição IJUando aquellos 11ue ccnsurão 
·tmuos do desert~ commumcaçao com o hltoral do uuperw,. deseJà(l que os governos caião, e eu não desejo isto.... , 
nos pont~s onde Já temos estradml de ferro' começadas, 'CO'mo· o Sn. D. lUANOEL :- Sei com certeza que v. Ex. de~e·a . 
são Dah1a e P-ernambuco. . . s J• • 

Ainda ma i~ ; 't'1lnto debaixo do ponto de vis ta cstrategico 1 e, V· Ex. bem sabe se ilU o se1. 
não se pód~··consicl~rat·vantajosamente o prolot~gamcnto da• o Sn. SrLV!llR'A DA Mo'l'TA :-Antes pelo contrario. 
e~trada de Cem> ,de p. PedroU, lfUC olla .ftH pr~Jcctada para. 0 8 0 'IIJ • ._E . d · · ,' . , . 
bifurcar-se em ·cert~ p~nto c scguu· o v alie do no. l'arahyb~, da 

0 1 
~~~-é n ANOEr. · u assim cseJet no tempo que c ta 

procurando a provmcm de S. 11aulo na Cacuoe~ra, o hoJe I I 1
• "

0
• 

esta idétt está sacrificada ; as aspirações todas da provínCia O Sn I'RESIDIINTE :- Attenção I 
doS. Paulo de !er um ramal de estmd~ de !erro até ao O Sn. StLVEIHA DA niorTA :- Eu faco observacoes dese-
Jlonto em que o._rw'~~r~l~yba tem ~~v.~ga~itO fac.t~ ~.sem ~nH Jattdo <[U~ o miniEtcl'io contin~e, _porqÜ~ entendo· que o paiz 
narago, a~é e~~as aoplrações mOJICJilo_ e moumilo resul- lucra mutto com uma expei'IOnma mais duradoura· desejo 
lando doo1 m:us .~ma_ P':?va d~ .éxaot_lclao _cl~ metapb,ora do que baja co~vic9ões li_Hlis profundas, e para isto é' preciso 

·nobre _senarlo1 flC)a .l:lubta. Se ~.caso e~t~ e~tw~Ia. ~hegando á que a expertencw seJa mms dolorosa ; os povos precisão 
-su~ ~Jfurcação !Jvesse de scgUJr o de~tmo pnmtllvo, que a sofl'l·er· dores pam Jbes aproveilar a experienCia. . 
,p~tfl.ylpto 1I1e foi. dado. pam a Cacbowa ~ procu~:ar a P~~- Scnbor~s, faço, pois, estas observações ; não q~ot·o más in
lincta de .s. Paulo '!o pon.to em que ella lef!! um 11o navega- terprctacoes ; e a prova de que tenho necessidade de me 

'·vel até perto díl: C<~ll!tal.; s~ acaso est.e prOJecto consagrasse justificar com o parecer da camara dos Srs. deputados, con-
'·esse mesmo.pr~.nC;IPIO, entao eu p~dt~ responder ~?~obre sideranqo o pro._jccto debaixo do ponto de vista estrategico, ó 
~enador pela Dab1a u ~esta parte V· Ex· não ·tem '<~zao de o que amda boje aconteceu nesta casa : ·estou ·tt·atando úe 
chamar tarra{a nO•P!'OJCcto, deve chamar rcdel J!Orque ~o uma questão debaixo do um ponto de vista scientifico, e 
~nenos ~ ca~unho de··feno tem ele parltr da provmct!l do I!JO houve esse incidente desagt·adllvel, que eu desejava muito 
·dê Janeiro, I_nterna~-se em S. _Pmr!o até ? porto ~a Cachoeua que se tivesse evitado. . . . 
o· receber. ah_I a fac1l·com~umcaçao flu:vtal do rw l~arabyba, Senhores, a razão por que consiileroi este ,projecto debaixo. 
desde pi·ancipalm_ente a v!IJ.a de Jacaroby ou aldem da Es-' desse ponto de vista fói porque no ,parecer da commissão 
·c.ada. ,, .Ent;~o tmhumus f{UC a· estra~a do ferro s-e não·er!l que elaborou este projecto na camara dos Srs. deputados se 
U'ma gra:n~e rêde SY.stematlca ~e cammho de ferro, aproxt· diz as seguintes palavras : (lendo,) . ' 
mava e l~gav.a ·n côrte .. á capttal de .s. P_aulo donde segue rc Em segund~ _Jogar:--: depoi~ dos rcc_erites acontecimen
outra estrada para 'Jul)d~ttb.y, e. para.os.gtandes e ~orescen- tos da nossa pohtiCa cxtcnor, o governo JUlgou.acerlado um 
t~s centros /lr~duclor~s de~sa pro;mct~ ; .~·~U pedm coutes- augmento nas desp~za_s das rer,artições militares. Novos e 
ta r a ~nctap 101 a do nobre senado I .pe~,t llan:ta, que clJamo_u mms elevados sacrffic10s se vão fazer para restaurar. e com
tamya ; mas sr;ndo. syste.ma do p~OJ~Ct~ somente a .c~ntJ- pletar as fortalezas, p~ra precrlc~er os .quadros d_o exercil_o 
nuaç~o de unra l!uha, podemos nó.~ Ôl.zet. que este .P' OJecto o deseavolvet· o matenal da arttJada. E' 1sto o. mms convem
de~.atxo ~lo .Jl~nto ~~e V'Jsta estrategtco e rede de cammho ~~~ ente? será isso proficu~? .Não cabe As commissões ~xamina
feit~? Não, e ta1ra{a como drsse o nobre senador pela lo, mas cumpre-lhes d1zet· que nenhuma despeza sena nestas 
Balna. circumstancias mais razoavel e mais de accordo com as 

· •Creio, Sr. presidente, que ~tenho me oe-copado do um dos exigcn~:ias da propr!a taç_tiea. militar,_ do 9ue aquell_as que 
lados da questão, que 1por lfmguem razoavelmetHc póde ser t~ndcm a est~ticleccr no wtcnor do Importo commumcações 
con!oiderado ·excenlrico. l1or 'toda a parte do mundo os ca- dtrectas, rapidas, baratas. ·. . 

'I( ::! 

minhos de ferro· são objecto de systen~a para os g_overnos ; . rc Antes de tudo, ó_ isto essencial .para o ,movín~ento de 
estes têm o dever do accommoda-los u segumnca Interna e tropas e do seu materml cm caso de guerra; dep01s, com 
externa do paiz; eu portanto1 tratando uo mais impot·tanto essas communicações internas pelos rios e pelas estradas de 
o.aminho de ferro que ·ba no llnperio, e que se prt~jecta pro- fer~·o, estende-se a ac~ão da aut?ridade ~ ~acilita-se o onga- ~ ' 
longar ereio que devia occupar-me do ponto de v1sta ostra- Jamento de recrutas. Emfim, e é tsto o pnnC!pal. actualmente} 
·tcgico ~ ó o qne tenho feito,_ n:Io h~ <~rrt~i de~locação, creio n:> ca~o do COJíll~ct~ ~om um paiz poderoso, a tarefa das _suas 
que não me desvi-ei 11ma si> hnha da mlimidade c da !ubstan- expedtçOes quast Imutar-se-lia a bloquear os nossos maiores 

, cia da ma teria. · portos; como o commercio intemo dos g-eneros alimonticios 
E, senhores, declaro que ·çu poderia:tor-me talvez disr,cn-· e dos c!e primeira ncces~idade ó no Dr~sll Jns!gnifi.canto pela 

sado de considerar este proJecto debatX? do ponto de vtsta aus~ncia de gran_des vras. de commun1caçao mtenor, o ~lo
cstratcgico.lÜ nosso· governo é t~o descmdoso desgas peque-· que_10 pó de _redu-z~r ~ pa1z ú fome, ~1atand_o o. coml?ercto e 
nas cousas, que vendo uma hnha ferrea, não pensa. que' excttanà? a 2mpactencm. popular. Assun1 pots, ~ raptdcz das 
}to~e-se no primeiro jacto c{il uma pedra dar-lho uma d11·ec- commumcaçoes por _meiO da lelegraphta electr~ca., a nave
cão muiUJ. (';Onvenlento para um gmnde futuro. E II e acredita gação a vapor dos nos e as estradas de ferro sao elementos 
;rue qualquer que seja o. principio d_c uma linh~ ferr~a, pode- de força e defesa militar, tanto quanto as fortalezas o os navios 
se depoi~ c~totlü-la ma1s para aqui ou para ah ; n~o vô que couJ:açad~s. '' . . . . 
devia ter um pensamento debaixo desse ponto de v1sta. Ape- . E1s ala c)onrlo ttrm a necess!dade de COI}temp,lar este pro
z:fr disso, porém, eu m1o me teria occupado desta face da JOelo dcbatxo do ponto do vtsta çstt·at~gtco. Se acaso esta 
quest[lo, se não uchassc no illustmdo parecer da ~amam dos contemplação é deslocada .o não .c séna, se os senhores 
Srs. tleputados que elaborou este projecto, estas palavras acbão q~o esto~ tratando dtsto umcame~te para tomar tem
ctue eu vou repetir e fazer consignm· no men dfscut·s~, por- I!O, attrtbuão tslo ao par~ccr da comnussão da cmnara dos 
quo muitos ot·a,fores que sem quererem fazer oppostcão ao. Srs. deputados, onde so dtz que esta rêde ou. tmTafa de ca
go-vern1l éomo cn, são' continua e injustamente taêbados minhos de ferro vale mais d:> que exercitos o navios encou-
cdmo opposicionistas, cstúo em ~m pe~go de' murto más in- · meados. . 
ttH'Vt'ClaeO~s a ·respeito tias coúsas _mais innoccntrs quo elle~' Eu, portanto .. senbore~, tenho estado ~a ~onten~P,lação 
dizem. Eu, verlti grat:la que eslou lazcnd? ~ssas observações. dcs~e pont~ de vtsta, o uln ó qu~ acho o prtme11·o delet.to do 
tunlo ad rem, e c;om esta calma o tranqUJihdade c sem pre~- · Jll'OJCCto. C?m~ o t~nho de cousrderar em sua gcn~~a~dade 
m, a esta hora ~ tachaclo de eRLat· querendo fazer opp~st- a.som Wl pt·tmClr~l discussão_, noto cm geral esse d~le1to cún
~i1~ a0.,guvcrno, so porque •trato da estrada tle ferr0, deba1xo Siderando o proJrct~ deba1xo desle ponto ele VISta. Devo 
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accupar me agora com o ponto do vista industl'ial, mas estou · que o govemo faz estas cousas, o (Jouco rigo1·, sen<1o o pouco 
muito fatigado, Sr. presidente. • zelo com que elfe. encara. a fortuna publica: havern.os àn 
o Sn. D. nfANOEL: _Não parece. Que faria se não fosso ontrcgar-lbo uma _dtcl~dura de morlo que clle. pos~a Julgar 

ó incommodo 1 . que os estudos ostao fc1tos, que não lia nada ma1s a estudar, 
, . , . . , . e possa. com um traço de penna contratar a; ptolongação da o Sn. SILVEIRA· D~ nloTTA. - fem-~o Stdo preCisO f~Zel estmda de forro de D. Pedro JL aló o 1'10 das Velhas ou 

uma grando.economta. de forças para pode1· estar profermtlo mesmo ao do s. Francisco, emp.enhando assim o paiz em 
estas. poucas palavta~. ~ . maiE 70 ou 80,000:000íf). qqe póúe custar esta ~strada. 

O meu fim, a mmh~ concl~~ao é ofl'~re~er um reqUel'l- pelo monos até ao rio das Velhas, o em muito mais até o 
m~n.to P.ara que este proJ.ecto v a as cornnussoes do em prezas : outi·o ponto?. . 
pnv~l~gmdas, o~ras pubhc~? e do f~onda. . . '. Niio, senhores, cu n~o posso crer quo o sena~o sem algum 

Paul. .demonsttar a neces.s1da~o d1st~, cu dcvta SCI!! duv1rla 'exame <f.'ls suas comrntssõcs possa entrar na d1scusstio. Não. 
ocr.~p~r-me do ponto de VIsta mdustrml; mas,.·~c~ nao po1·co :digo que não apJn·ove 0 projecto da carnara dos deJmta<~?s; 
o dlrCJto de occupar-mo t~mbcm dest~tJJarte,, her.de fazc-~o ·:estimarei muito que se não demore o exarnel mas ó pre<'Aso. 
cm tempo .. Parcce:~n;c\ porórn, que c o ovHlencm que. n.1o , C[Ue nós esclareçamos est~s pontos, .e par~ 1~so ó que ó ne
póde de1xm de ser sujmto a ~m ~ccurad? exame um pr~ccto ·cessat·io que 0 11rojecto va ás comrn1ssões rruhcadas do obras, 
desta ordem com as autonsaçoes J!er.'gosas que se dao ao publicas e de 'fazenda. 
go.!crno para faz~r contratos, 110r mats Import~ntcs q~e ellcs ·, Vou mandar 0 rcquol'imento, Sr. p,residento, porque · !'llo 
seJ<~o, logo que JUig~e q.ue os c~tudos techn1cos esta o ~on- . posso entrar na 2a 11arte do meu discurso-o ponto de v1sta. 
clu1dos,. o -que clle pode JUlgar anula_ mes~o que concluulas ~mdustriaf. desejarei antes ver o parecct· das commissões. · 
não csteJão, porque. pódo dar-se po~ 1llumwado sem o estar. . . ' · : .. . 
Se passar este proJecto, qJle autonsa o governo para fazer For h do, apoiado .e n.osto .em .discussão .o segmn~e 
ns contratos do prolongamento da estrada de ferro e a. vcn<lit ~ nEQUERIMENTO. 
da estrada de ferro··, a urna cornp~nhia es~rangeira, não pens~_m · cc R c uciro que{). proj9cto . seja remettido às cornmissijcs 
es nobres senadores que o govc1 no ~a de esper~r .a co~clusao do CIDfl~ozas priV'ile~"iadas e razenda.-Silveira da.Mutta. ,, 
de estudos tccbmcos; o gtverno J!Í tem a tdea for tu, c a : " · , . 
prova está. em que se faz U!l\ p1·oj~ct~ destes na camam dos 1 0 tllia•, <~J&uza namos :-Sr, pi·esllioote, r.éconhecendo1, 

deputat!os, contendo disposrç~es tão lfl'!portantes, podendo .o com 0 nobre senador que acabou de falla1·, a importancia: .da 
governo fazer tudo quanto q!uzer·, e a 1sto chama-se autorr- matcria nã.o mo opponho a q,ue seja examinada pelp senado 
sa~ão p~ra mandar !azor estudos, o .se proc.um fazer crcr.quo _ 0 mais ~Ltcntamcntc q~o for p,ossiYel, acho is~o até muito 
a qucstao ~o prolonoamento nao es~.t resoly1da I . fconvenicntc ; mas, por isso mesmo que a malerta se recom-: 
. Este proJecto parece uma formahdad.e; ~tsto ó· q.uo. eu .Podta 1menda po~ sua. imrmt~ncia, afl'ecta interesses ·pande~ ~o 

d1zer, ~orno o no~re senador p~la prQvmcra da Bahm. dtSSI) o .fíaiz, ó olijçcto da$ asprraçõcs da nossa papulaçao, e prrnc1, 
?Ulro dta a respmto de um. prOJ~Cto que eslava nc~la çasa, ipalmcnte da lavoura, que r~clarna ruelbor~mentos, sendo o 
e urna embaçadell~, p~rque, Sr. P!'~stúe~le, o govmno, mdc- ::principalra_ f<:cilidat!e das v1as de communrcação, deve este 
pend~nte de ~utonsa~ao a!g~ma, Ja esta P.ro~ed~~do .a .estes :projecto. ter. uma solu~ão breve .i convem que ne~ta s~ssào .o 
estudos. tcchnrcos, nao se1 ~ cust~ de. q.uo dmhclrO:,, tst? .é senado 1·esolva a respe.zto 0 qJle 1ul~ar em sua sabedorm mazs 
uma bagatela, e o governo nao cut.a saber de onde o.dinheuo {conveniente. Se. 0 proJecto ê defeituo~o, o 'Senado o emen-
sahe. . . . . . . . . ~·dará. · · 
~a poucos ~1as cu· vr n~ D~ano Offic~al orde~s do mmlS· .: Não está· nas vistas do nobre autor do rcqucri~ento, como:. · 

teno. da agricultura, designando até cngenhmro~ da com- ~decla.rou 0 eu c~eio, 0 protellat· esta discussão ; o nobre se- . 
panh1a da ~strad~'t de fc.rro .de ~·PedroU, para trem fazer :nador sem' dGvida deseja, como eu,, que .este obje~to tenba 
e~tud~s na d1recça? do no 1 ombu! afim de se sabet a conve- , uma solução breve. Assim, me parecta ma1s cm~vcmente· q~e
mencla que haverta no estabcl~ctmcn.to .do ~ma estrada de 'o requerimento do nobre senador fosse 6fl'oreci®·na.211 d1s~ 
rodagem a que se podesse ap,phcar dep<HS ~1'1l11os de ferro; . cuss<to ou que se limite agora o seu effeito ár 2a discussão, 
e outros estudos desta natureza em. outms dtrecções da. ~ro- 'Som prejudicar a ta. • 
vincin. de Minas. O gevemo tem assun ordenado sem autonsa- . ... . . . -:- . 
cão alguma para taesesludos, indicando por esta maneira r1ual ; O. Sn. ~u.vEmA oA ~OTT!. :;-Aqm .. os .. proJectos entrao em. 
õ seu pensamento reservado ; e, .Portanto, se. passasse um 2a drscussao logo depois da 1 ·· . . 
projecto destes chamado de a~toi'ISação Eara e~t~dos tcch- O Sn. S~uzA RA~~os :-Na 111·.d•scussão.trata-se· da uf1U~ 
nicos, mas P,ara estudos tcc,!lllJCOs q_~e ficao il6 JUIZO. do go- dade do projecto. Dtv~s exros1ções contem. este de q~e n?s 
verno decidir se estão ou nao conchudos, clle os dana logo occupamos, e .. a resp01Lo de alg~ma~ cu crc1o. que n;to ba, 
por concluidos o llcaria autorisad'o para fazer contratos para nem pódo b,wer, divergencia. C1Lare1 o art. to: (lendo) 11 O 
o prolongamento das cstmdas de ferro.: para vende1· es- governo fica autorisado para man<4ar. pro.cedcr a~s c~tudos 
tradas de ferro, para arrematar os scmços ~as estradas de tecbn1cos e outros que Corcr,n necessanos a dcLermmacao dos 
ferro · em fim ficaria o governo em ma tona de contratos desenvolvimentos mais ut01s .das actuacs estradas de ferro 
sobre' caminh~s de ferro com uma dictadura como ainda n.ão 'para 0 interior.- do imperio. Fica, outrosim,. autorisado par.a 
·se deu no Brasil, ao governo cm ncnllum ramo do serv1ço ·mandar levantar a, carta .gor~l da~ grandes vms d~ ~ommoor
publico podendo empenhar a fortuna de todo o futuro do ·cacão interior, ek. ,,. São drspos1çõos de ~mtl. uttl,1dade m.~~ 
Imperid e cmpenl.a.-la por um erro de momento que o go- ni(esta e sobre as quaos mo.- pare(le que nao ha d1Vergenc1a 
verno pódo commelter, contratando a venda destes caminhos de um ~o to nesta casa, . . 
de ferro com uma potencia. estrangeira que depois no? venha Têm-se levantado ~lguma:; .ernpr~zas no mtmto. de- trazer· 
aq,ui impô1· leis e que esteja senhora. de toda esta po~1ção es- melhoramentos ao patz, baseado somente nas asplr.aç?es de 
trategica que o. gQvorno quer croar:, 011 que mand:t d1zcr. que semelhantes melhoramentos, sem os estu~?s necessa.rtos. A 
crêa para pesar isto mais facilmente para alguns anunos · expcrien~ia nos tem mostrad? que ·a faethdac.!c em acolher 
mais desapercebidos. os8as aspiraiies muitos prcju1zos nos tem-tmztdo. 

Pois, senhores, ha de passar um projecto destes do autor•- 0 Sn. FtÚmAz :-Apoiado. 
sacão amplissima, quando o govomo a respeito de estmda de 
ferro que tem. um. capital determinado, que tem garantia de O Sn. SouzA RAMOS :-E' crcnç~ de muitos, c tambe.m mi
juro estipulada, acaba do fazer, como disso o nobt·e senador nha, que algumas obras em qu~ se tôn:t compromottido os 
pela província de ~línas-Goracs que se sentava ali ao pó do dinheiros publicos não s<to as mats vantaJOSas, ou pelo rnc
nobllo senador pelo Rio-Grande do Norte, um presente de nos não forão sufficiontcmente estudadas: com o que não só 
18 000:000~ n Bramah pelos ospcrdicios que se rez na nd- se tem dogpcrdiçado os dinheiros publicas~ como m·cado cort~ 
mi~istmcão da estrada de ferro de l'ernambuco? Nós esta· prevenção contm cs~cs melhoramentos. . . . , . 
mos cm ma teria de caminhos de feno vendo a facilidarle com E' de gran1lu nut:es3t !a,!e proco.!er-·se ao~ e~ tu lo~ nece,sa · 
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ri0!3 an~cs do contra!<ll'-Sü taes obras, c começar por aquellas começa hoje mesmo, tanto cm tlm como em outro caso. qual' 
'Iuc, oflcrcOt!nuo '!laJs Vilntagem, c trazendo menor ouus, oc a razii.o pam começar dcplfi% da tu discussão? · · . 
I zcrcm por IBSO diguu-s do Jll'cfct·cncia. O Sn. SouzA RA~1os : -E' não haver ta· discussão depois 

O Sn. SJLVElllA DA Mo·rTA :-Estudos. sim. .1lo Nrccer das commissõos. · . 
O Sn. SouzA RAMos :-o projecto 01:dcna estes estudos; O Sn. Sn.vEmA o,\ MoTTA ~-:- A" razão que dá o nobre so-

'tuando não contenha o~'tra ~ousa digna de ser adoptada pelo naflor cm un, aparte ó que me leva a fazer-lho est.ts conside
sct~a!l?, contém esta chsposJçilo, cm que estão lodos con- : raçõc.s part~ mostr~r n necessidade de ·que o proj~Cto entre· 
COI de~. · _ cm dtscussao rlcpo1s do parecer das commissõcs; porque, so 

O 8 8 M ~ ~. acaso passar o· projecto cm tu· disc:ussão antes do exame ·das 
n. ILVEtnA DA OTTA :...,.A çousa nao ll essa· . commissõcs, cu declaro que, como membro· das commissõcs,· 

O Srt. SouzA RA~ros :-Bem ; se o nobre senador está con- jít me reputaria até CCI'to ponto atado pela approvaciio do 
cot~Jc a este fl*ll'eit.o, ba de C(}nQordar lambem cm que ·o projecto cm ta di.scussão.. •· 
Jll'OJecw deve pas~ar pam a 2a discussão .. Então s.c cxar~i~e . o Sn. So'Uz~ RA~os: ....,. Nunca se entendeu assim. · 
com toda a attcnçff{l, fnção-se as emendas nccessllnas, chmi·:· : · · . 
IW~-sc todas 118 d'isposiçôcs que c!evão ser elimin:t~las; caúa / O ~Sn. Sn.vmnA D:\ 1\JOTTA: -A approvação. cm ta d'!s
um v~occda como ~ntcndcr ~nais conv~nien.te· aos inte1·csses cussao tem alguma stgmficllçãa, ·não· ó um acto vão... · 
tlf.l pa1z; mas o proJecto c?ntcm u~1a di~p.osJCào, pelo menos, O Sn. PnESlDEN.TI? oo CQNSEL~o :-:- Sigriifi'ca ~ue ó uiil o 
qu~ todos concordão que o da maJOr uttlidadc, do um alcan- pt'ojccto. . • . 
t;CIIlllllOn90. os S' M . s ' , . · _ . n. rLVEmA DA· OTTA: - era porventura a appro-

(~ Su. SILVEIR,\ D;\ ntoTTA :-Pa!il. !sso nao Cl'a precisO o vação cm 1a discussão um equivalente a acbaNe objecto d(;ll 
proJecto; as comm1ssões podem md1car· nos alguma cousa delibeJ·aÇão? Não ; objectos d'c dol,ibcração não. se julgã(} os 
ma1s. projectos que vêm d~ outra camara, pOI'q\le já ~precedente 

S b da apJlrovaçiio da outra camat·il)hes dá est<~< consideração, 
O n. Souu RAnws :-Eu desejava, portanto, que 0 no ro dispensan,do-os dü· se1· julgados objectos do delibera~ão; logo, 

~cnado"r mandasse um mlditamento ao seu requerimento, a,o se passar o projecto eQ1 1" discussão,. qual ó a significacão 
t!ual dou meu voto, afinf de IJUC o adiamento tenha logar que tem? E' q.ue se julga o pt·ojcéto util; bem. ·.Mas, senho
scm- prejuízo da ta diBcussão. Como nã'o desejo contrariar 0 rcs, a utilidade do projecto é com,plcxa; alguem poderá pôr 
nobre senador, quero mesmo, tanto quanto fol' possivo!, ir ilfl cm duvida, como disso O nobre senado~, q~e.é nccessario, 
accordo _con,1 a sua opin('i'io, não me animo a mandar. 0 addi- fazer esLudos tecbnicos quando se tem de prolongar um\l 
tamcnlo Llo Li\\C tcuho fallado,espcrarei ;, I{Uc o no~ro senado~· linha fcl'l'ca? E' i·sso D;ma utilidade ? Ningucm clúvida: isto 
0 f{!g~tlerarci, porén.l, nu e, se passar 0 requ,m:imcnt.o do nobre está confessado; mas o projecto consta porventura sómento 

., de determinação de estudos techn\cos? . Não, senhores, isto é 
~cnatlorsem este utlllítamento, q~e julgo muito razoavcl, meramente accessorio, isto não é o p,rincipal.do projecto. 
convirá guc as no.brcs commissões dem, quanto antes o seu Pois 0 governo. precisa úo autor~sação p,ara m.andar fa:eer es.-

llí\rccm· (apoi~dos); e, como me parece que alguns dos mcm- tudo.s? Não disse eu bn pouco aos nobres senadores que o go
.n·os d.as commis':Sóe~, ~c que trata o ~equcri.mc~to, se ~cbão verno, indep~ndentc desta autorisa~ão, está m~ildánd~fazcr 
un(}cdrd~s. tomo .a lrbe~ ~ad.c de lembr,tr ao nobte. prcsi ente estudos tecbmcos para prolongar a)mba fcrrea? Está mcum
a n~ccsstd,~td~ de su~~ttlm-l~s, a~m de que qt~~n.to. ante.~ !Jido esto trabalho ao~ c~genheiros.da cs.trada. do ferro d~ .D. 
possa o senado occup,u-se deste objecto, sem dumla 1mpor I·Pedr·o 11; Jogo, 0 prmc 1p~f não ó esta autonsação para.cs.-
tanlissimo e mqito digno da sua attcnção. tudos technicos. . · · . . 

~. s.,.. §Uv~h·a'!.l\a !Uotta:-Sr. presitlcn~c, tenho mu,ito O nobre senador tirou mais partido da s~à a,rg~mcn~téão., 
de8l'jo tle co.ncorllar cun1 o ineu nobre ~:;ollcga scuado.r por quanto á necessidade de passar o projecto cm ta 4iscussão,. 
1\liíH\s, ~. a n\anifcs~a'1<io q"e S. ·Ex. fez da. no~es~idade .de porQU:c comtem.plou s9mcnte a nccessid~de dos ~studos tech
UI~ add1~amcnto a,o. rcclucrirnento, para se rcstrmg11· o adm- nicos. Nesta parto lhe dou razão: se "fosse· possrvel separar
ll,ICQtO sóiu.cnte á '2a t iscussilo causa-me grande embaraço, mos o projecto, cu, dir~a.ncs~a parte~concordo~;: ínas .. é· q:ue 
porqu,l:l o. que tenho em vist<t ó o çstudo da. materia na a ta discusssão a!fccta não só os parl\graphos do art.. 1° que 
esplierà do. legislador, não ó o estudo da. ma teria na csphcm são os que dizem respeito aos cstu~os technicos, como tambem, 
~os ·estudos tcclmicos; porque isto dc~c ser mais demorado c ao arl. 2", 3°, ató ~o. ·· . . . . • 
pertence a outros que têm outra tarefa. Mas. este embaraço Ora, agora noto o nob,re senador, como lhe d~sso, o mcon
({Ue ~cnho, Sr. presidente, es.to constrangulJ,ento cm que vcnionte pratico, diga"'os assim, que resl\,lta de a~oplar-se 
c'stou, contemplando a indicacão do nobre senador para a sua rostl·ic.cão. O nobre senador ·sabe que as discussões. 
~~stricção, nasce . de uma ra~ilo muito fundada, que quero dos pl'ojectos· no primeiro tramHc se fazem cm glob.o .. ·. 
e;Jlô.t· o s. ubmetter .uo sou ç!'itcrio e ~o do senado. . o .. Su. SouzA, RAMos: _Na s.u tambem . 

. Eu desejo, coma o nobt·o senador, qr,~e este negocro se de- · 
cida, .. não o qqc~o protel"r; m.as el.L desejo que o_ senado, na O Sn. Sn.vEm,\ D,~ Moru': - ... sabe que na i(\ discu~são. 
ll:Prcctação deste Importante trabalho c das vanada.s 9u~s- nós podemo:; encarar o. projecto em, grande, no. pOJ\\O de v1sta. 
t~es quo encerra este proj~çlo, guarde toda a sua JUnsdt.c- geral, o que em um projcc.to destes ó alg~ma cou.sa. 
çao, toda a s.ua fiscal\saçao, ~o do o seu exame ; que não 0 Sn SouzA RAMOS: _ Tambcm se póde (~er isto na: ~a 
passo por cousa alt;l\!lla. O pa1z, scnllorcs, ol~a v.ara nós, . , ; .1 t t d . ·t to . · . ·. 
itãil pensem quo clle não olh<v c e so acaso. o' pmz v& que . dt~cussao, quanuo so ra a 0 ai • · • . · . 

}loj.~ no im: ~rio·tudo cs~á rcdu.z.ldo' a ~odçr executivo, 6 pela i O Sn. S1~vEmA DA Mo~TA: -:-Se .a:caso dmx~rmo~· P,?:Ss.~r 
a,bdtcacão do poder· legislativo; é preciso que; nó8 guardemos ago~tt o proJecto ~m {n d.1scussao, nmguem mms poderadls
a~ altríbuições do poder legislativo; ó preciso que cllc ox.a- I c~Li-lo. ~\l gcncra!1dado, hcarçm,os como que m.·rol.hados pclns 
:mmc as q11cstõos.. · ; thspostço,cs cspec1~es dos m·t1gos; havcmo~ de ser cb~m.mlos 

Note o nobr~ senndo.r uma ra~ão pratica, que VO}l submct- :à lli~cussão c~pccral~de cada um tlcllcs, nao havemos do- P~
tc~· à sua consideração, para I[UO o pNjocto ~~~"~ H' ás com- • dcr.l~w.cF coustileraça.o alguma geral·; o note.(} ~enn:d?, P~Ia 
flllSsõcs pm:a o 9xamc autos do. passar mn 1(1, .uls.cussão; se : vt.mbc<~r a. pro~cdcnc1a n~st:~ mmlm argumentaçct~, deduZI~~ 
acaso o prOJ€Cto passar cm t:t dtscussão c dopo1s !or para as ·do clflllto JH'ULJco tl~t ~·cstncçao proposta pelo: no~te senadOl · 
commissõcs, noto o. nobre senador'cruo isto so opera no mos- i o projecto está rcthgulo pela nova escol,tlcglslaLJva .f1U1l ~.cs
tno acto cm que cstan~os· porque como é projecto da camara • cubriu esta. engenhosa mvençüo do se fa1;er um proJecto Im
dos deputados o tem a 2~ discu~são imrnediatamcnte tlo(lOi~ 'pot·tanLi~simiJ co111 um artigo sú o ehcto de paragrHphos I 
da 1a, so acaso este JH'OjccLo passar hoje cm 111 discussão, Depois que se (e'l. cslR descoberta ... 
Cllll'illll~O na 2a, p.assau~lo o m~u adi~llllCUtO, ()_que se .segue ó o Sn. 1'1\ESlllENT!l no CONSELHO:- De 1(\ICm é ena? 
ljUll hoJe o mesmo proJecto fica a1had~; C!ltao o a1l~amcnlo , ,, .. , · .. . __ 11. .. 1 1 . v Ex.. ner ro· 
rnnwç•l hpjo mesmo. Agora pcrf)Unlnrct: po·1L; se o a,Jramenlo U Sn. ·':IH.\!Wu\ DA filo1 fA · .t!tl {te · · · fJ. 
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eriminaçõc~? Creio que V. Ex. mesmo já fallou contm i~ to, 
tJuando era meu collega na camara dos Srs. dCJlUtados. 

O Sn ... PnESIDENTE DO coNSEI.no: -Então o mal é antigo. 
o Stl. Sn,VEIRA D.\ ntoTTA:- Depois que so fez esta des

coberta impor·tanto de redigir-se um pl'ojccto com um artigo 
c 1í0(laragraphos, ficou limitado-o direito de discussão, ptn·
quc os Sr~. 1wesidenles, com razão,. quando se tmta da •Jis
cussão doi artigo, obt·igão o orador a cingir-se ú materia do 
al'!.igo· .. Ora,. ~igão-me . os senhores : h a com[Hehcnsiia, ha 
mesmodorça pulmonm· 'JUe chegue para discutir um projecto 
desta ordem, dividido por artigos como está este, Lenilo o 
art. 2°, senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c 12 paragcaphos? 
. o Sn. D. niANOEL: ...,.J::;so já vem do detrás. 
O Sn. S!LVEHiA DA MonA:- Quc1· ver o senado como

nós ficam~~ presos? Aqui está, verbi gratia, o art. 2° .. (Lê.) 
01~a VCJilO os senl!Orcs se acaso, quando so puzer cm dis

cus~ao o ar~. 20, ha co~1prchcnsão sínthel.íca p:tra podm· dis
cuttr toda_s est:ts matertas no cspa~o quo de~e ter ''.m discur~o, 
embora nao seJa da escola franccza, mas s1m da mglcza .... 
Agora o gove.rno 6 da escola ingleza, diz ellc ; o nobre eena.
dor pela ~alua é yttelll nos podia dize1· se acaso é verda·do 
O lJUO O gOVCI'li'O nos diz; 

O Sn. D. 1\IANof.a; :-E' da escola de V. tx. -

O Sn. Sn.vt~mA ot. MorTA : -PQrtanto &~. prcsi~ente · eu 
oiTereço estas. ra.zõe: á consilleração do ~ermdo, e. especial
mente á.~onsHleraçao. do r!obre. senador. pela provincia de .lki.
nas. As~'"} com~. eu Já a~tantet-me a dtzcr quo nilo qae.ro de-
morar· a dtscus~ao. do {ll'OJe~to, assinr tambem o nobre seni!; 
d~r pela provwcu.t de Mmas deve não< q11erer limitar tea
tnngr~ ~stlt 1a discussão. O nego.cio tem oo ir llok áS 
commtssoes, tanto passando a. restnccão do nobre senador 
como .não passando ; as c?mttlissões h~o de se apressai' a. da~ 
seu p~tre~G'r; que necesstdad~ ha, P'HS, de que o parecer da 
cOJ.nmtssa~ q~w te.m de :xammar est~ negocio sejil dado de
pois da pnme~ra thscussao, o assrm der1emos de ter meios de 
discutir _larga~ ente o projecto? o nobre senador nà() quer 
que se discuta rsto '! Não posso crer. · · . · . 

Portanto, ~~·. pt·esident~, eu pedia ·mesmo ao nobre sena
dor que conSHicrasse que 1sto vmba pór uma granda limita:
~ão. ú discussão do P!:Pjecto, ~ que e_stà limitação. é tanto 
!naror quanto a redacça~ do proJecto é artificiosa ; é um p&·o
JCct.o desta ordem em sets artigos, e o artigo mais importan
te tem '12 pm:agro phos ! O nobre senador mesmo .que (!Jm 
estudado o proJecto, e que sabe discutir as materias drga
me, louvo-me em S. Ex., diga-mo se eUe é capaz de discutir 
este; 12 paragr·aphos de· um folego oratori(J; nem ba. nio-. 
guem que o seja. Então já se vê que a restriccão do nobre 
sen~dor vem ~ ser um embaraç? á discussã.o-. · Dêixe; portan-

0 Sn . .Su. VEIRA nA MorTA:...,. Se acaso tivessemos de dis- to, a· o negociO pam ·as comm1ssões. ellas . não o demo•·ão ; 
culit· o art. 2° com 1~ paragrapbos, que contém n1ateria quando vie!', terá a discussão geral; não se deve desejar 
dessit natureza, quem é que pódo fazet· um di~curso analy- prender a d1scussão geral em uma materia desta natureza· 
sando todas cssa.s matel'ias? Quem ó que póde te•· cabeca · e dcp?is entramos na 2a discussão detalhadà, que, ten: 
nem pulmões para isso? . • . ' do,-se Já tocado na discussão geral, torna-se mais: limitatf'a ~ 

O Sn. D. ~LlNOEL: -Qu!indo cu di7.ia isso, v. Ex. r·ia-se. a hás o nobre seaador com a. sua. restriccão rouba-nos os U-
mit~s mais extensos da: discussão. ~. . . · 

O Sn. Souzt.· RAn!Os:-E como ó que se pódc cm ta dis-
cussão discutir o projecto todo? · O Sn. SouzA RAMos:- Não é esta a minha infençã&. 

O· S~.· Sir.w:mx o A ~forrA: ---,Se acaso, porém, nós tiver- . O Sn. SrLvEmt. DA DlorTA: -Digo que tem este effeito ; 
mos (lmdil o direito de ta discussão, poderá com vantagem tmtndo-n~s esta extens;io, o resultado é crue flaventos' àe 
fazc•·-se o. seg\lin~e: eu. que tenho de occup;u·-me d<t discus- estar a!J~I resvalando de. uns para ol:itros arUgos, c ponM o 
são do Jlrojecto, posso, verbi gratia, fazer um discurso ria es- Sr. pros1dente na necessidade de estar fazendo adverteneias .. · 
cola ingleza q respeito dos par.agrapbos to, 2o e ao; algum Qra, e.u ni'io desejo que o. Sr. presidente tenha nunca-ooces-· 
outro se.nador poderá ocetwar-se de. outros trcs paragraphos s•.dade de fazer _advertencms, porque eu procill'o mui ti) ein
o d•scut•r som ser crlf<!donho ao· senado c cansm·-se ; alguns gn·-me ás m\\tenas em discussão, como é mell: direito e meu 
desses paragraphos poderão, no detalho desta discuss;1o, Uca•· dever; não quero estar recebenr]() adverteneias, porque seDa.
a cargo d~ no4re senador pela Jlrovincia da Uabia, que ainda dores já não prcci~ão de advcrtencias pcdagogi~as, ·a.IJGO· 
ha pouco em i ttiu já Ulll pensamento sentencioso a respeito não se p.otlem subordmar. . . · · 
deste project(),. e que já nos dise!l íliJ.Uir em um conselho qqe .Eis a razão por qtltl querg que h~j:t 11.iscussão nm~la. ·; é, 
!lc•t. ao Sr. presidente do consel~o, (j'\.le cm nosso paiz os ne- seJa-qual fo1• o resultado, smto mutto que o .itobres.eoodO't' 
goc10s de cstt:ada do feiTo vão sendo· pcrigosQs, por11 uo: j(t se não aquiesça a. ~stas minhas c~nsidoragões, .iJllll não têin por 
apr·cndcu. aqq1,. como na Eu rapa, a fazet· palitiea. ft custa das fim protelar a d1scussão do proJecto; ar,tes l~e affianeo quu~ 
estradas de ferro.! Nós f[UC esta"'os nc~~e 111·eci(úcio de aclmr se ncaso houver uma discussão· geral, amptrr, fure~ scrn 
politica á custa das est1·iu1t1s de ferro, como disse· 0 nobre tropeços, sem embaracos, á 2A discnssão · ha. de ser ma·is 
senador pela ·nahia,, como havenws de cercear a ta dis- prompta. E direi ao no'h.re semtdor a rnzã·o por ljltC', .se acas<J 
cussão? · llouvm· ufi\a d1scussão geral, livi·e, o não sómento e-S'sa dis'...; 

· O SR. s.o~zA R.~Mos: _Não se !{uor cercear, continúa cussão limitada de artigos artificiosos o ·projecto lucrâtá'·cm 
~gm:a a 11L discussão·. andamento, po!q~e. este Jlrojecto, senhore-s1 ~óde•so· dizer 

que tem Ull\ art1go su; se acaso o senado o:ssr~trr a u'nla d~-
0 Sn. Su.vmnA nA MorTA: - E' nesta, discussão que es- cussãQ solemne no primeiro tmmite; quando cflegaiillw, ;Sr. 

p~1·o (hoje não o fiz, p1wque só me OCCUJlei de um ponto do ·presidente, á 2~L, esla\·á tudo exhausto, p~rque ó art; 1°; 'Oetbi 
Vlsla da qucsliio) desenvolver, quanto me pel'miltirmn as mi- r;ral'ia, o· seas paragraphos determirião que os·tu'do's 'feclín:icos, 

. ubas forças, este gra,nde pçnsanwnto do no.bro senador pela míüs po•· â!(ui, mais por ali, mttis cac1rocira, inerros cacho• 
~mvincia da lla~ia ... ~ eira, nwis rio, menos rio, tudo ó estudo, e nós estamas · na-

O Su. FllnnAz : _.Qual é·? disposi•ção do não: negar autorisagão ao go~crno pcrra ·estudar, 

O S 
(!. porque desejamos átó q~e o g<ivetnó estude ;·ne!fa parte nlio: 

· · n.- ll)n.vEmA o,\: ~toTtA: -De cotnparar as eslrauas tle ha de acliar·o nobre sc.nad'or tropC'gó, porque·:este· attigo niio 
fmo do BrasiL.. · som·e coutostação : querem que se e'Stnd'e·? Sim, senhoreS'; 

O Sn. FJwúz : - N:<io; ·esta do lJUO se trata.... se estudo, não re·ci\Samos estu!fos; mtts note' o nobt!l' senador 
. O Sn. StLVEIIIA; IJA Morr.A: -... com 0 ba:nco· dos Esta- que o que que1·emosindagar não é se·ha necessidadl·rde'cstc.i:dO'; 

llos·Unitlos... · · · por~uo parece a(ó uma plaisantetie}azer-~o 'tlfri:t Jef autor~-
{\-. sn·. FERR'.''Y. , _ Ali 

1 
sam o o go~erno para estudar : à co~sa: toda, senhores, esta 

v " ·- cm que,. rccommentlando·so ou. determinàn,ro.se éllrtos esta-
O Stl. S~LVI~IRA DA mor·rA: ~ ... contrarimlo cm suas ~re: dos, so doixit inlcitamcnto ao arbitrfu· do governo· O• àprceiar 

tcnçõcs gigantescas pelo presidente Jakson. Ilci de dcsonvol- a proticicncia: dcss'CS· csl"'dos, ap1•eciar oo encargos pubrrcos 
l'cr osso rlcnsamcn[o, pow.w, senhores, nesta matcria de cs· que são nccossarios, a imporlancia: dcll'cs· o ns- operações' lfo 

, traJas do fct-ro já o'uvi ao nobre senador 1,c(a 1,rovincia lftl na- credito p1;ccisas para se pagarem as gal'lHitias· do juto. · 
Ida duas grandes idéas que mo têm iHuminado muito. . 0 Sn. SoozA Ihntos: ~-Agora. aprecia nm pouco o poder 

O Sn, FEnnAz: - Muilo ohriga1lo.. . . . Jogislntivo. 
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O 811. SILVEIRA DA Dlo'l'TA: - ~lanJando íiUC cllc aprecie? os projectos, mesmo os que vêm da outm camarn, · pasEão· 
O Sa. SouzÀ RAMOS:....;. Não, apreciando mesmo. 'pela 1" discussão. 
Q Sn. Sn.vEII\A DA DlorTA.:- Agora? antes de tudo? sem o· Sn. SJJ.VEIRA· DA MorrA::- nras na camara a 2a discus· 

saàer o que é preciso dar ? são faz. ás vc~cs de 1 a: ha discussão geral. 
· O Sn. SouzA. Rutos :- J.á aprecia as. circumstancias fi. O Sn. PnEsmENTE oo coNsELno : - No 1° artigo; mas 
nanceiras do paiz. . :não ha ta discussão, porque presume-se util o projecto. 

S . Não leva. á sua. conta.. a. disposiçfio do regimento do senario 
O Sn. JLVEinA DA niorrA: -Neste ponto estou cm dis- 1que não· presume util, n<1o suppõe demonstrada·a utilidade d~ 

cordàricia comptcta com o nobre sóiutdor. p1·ojecto, nem aindtt partindo da. outi'a camara., de sorte. que 
O D MANOEL : -Assim é que começilo as scisõcs. se pó de reprovar logo na 'Jn discussão um· projecto que dttli 
O Sn; · Sn."VEmA DA nloTTA:- O nobre senador sabe como proceda. se entendeJ·-sc que é i nu til. 

ellas comccão. O Sn. CANDIDO JlonGES : -Não ·é possivet · 
O corpo "legislativo não pódo. cmi.t~ir hoJe ?m juizo sobre o Sn .. PRESIDENTE DO coNSELHO:- Como não ó. possível? 

o~ encargos que O' thcsouro 1~ubhc~ v,u recebei c9m· as auto- Se 0 rcgrmcnto do senado manda passar pela tn u1scussão 0 
mações pa:a obras que nao cstao estucl<~das arnda, e q~o, ,projecto· que vem da camnra tempor·nria, como dispõe a rcs
port~nto, nao p~dE!lllos sabe.r que obras ~ao. Port~nto, ~r. •peito de quatqucr outra proposieil:o claro ó que póüe ser 
presidente, eu na~ .posso s~crJficar a cxtcnsao dn 1 ~ chscu~sao; 'rejeitado cm 1a: discussão. • ' · 
proponho desde Ja ·o adiamento, c o senado deiibemra em . , . _ _ ... 
sua ~bedoria como entorlcler .. O projecto,antes de entl'dr em ; Q Sn. CA.N~~o?. D_?nGils .. :-U~s.nao.por nao ter ut1hdnúc, 
ja drscussão, deve ser exammado, o depois do parecer das serm wua ofi(,n~.t ,t. ou ti ,t camara. 
comm.issõcs nós discutiremos, farP.mos uma discussão geral, ' O Sn. PRESIDEN1'E Do coNsEwo:- O caso ó que, não dis
que amda não houve. c depois votaremos. ·pensando a 1 a discussão, pó de ser o projecto preliminar· 

Ainda noto mais, senhores, uma razão pela qu;tl se deve mente rejeitado antes que se estudem asdivcr·sas disposi
votar para que este projecto vá. já ás commissões; o ó que cu cões nclle contidas, o que equivale a declara-lo inutil, ser:n 
creio que não p1ssou pela mente de nir:guem que oRtc p1·o- ju·estimo. Mas, como quer que sejá, o senadotcm de facto 
jecto· viesse ao senado e não fosse oxnmtnndo por uma com- . em su<H; mãos o meio de, observando aliás o·scu regimento, 
missilo; todos contavão que um negocio tão importante il'ia '•salvm• a dcferencia devida ao outro ramo da_legislt1tura; o
para uma commissão. Sei dll· muitos collegas que estão dis- :vem a. sct· : approvar em· 1 a di~cus~ã:o os projectos que 
postos n faHar nesta ma terra, e que têm seus apontttmcntos, .'de lá vêm, reservando para a 2a os seus cscrupulos, toda· 
mas que não ostrouxorão porque conta.vão que o projecto, logo . a sua sovel'irladfr. 
que entrasse em 1n discussão, iria para uma das commissõcs : E' o que deve fnzer no presente caso, cm que menos a 
para ser examinado. : defcrcncia que a· iilcontcstavel. utrliclade do nroj~cto éstá pc: 

Por isso, Sr. presidente. (eu já não. posso fallar mais-), hei ! dindo a sua approvação. · 
de votar pelo meu requerimento. , Disse· o nobre sena\lor pela provincia de Goyaz, Sr. presi-

0 sr, zacharlas de Gúcs (presidente do conselho):- 1 dente, que no projecto em. discussã~ c~ntcmpla o goyerno· 
Sr. presidente, desejo que V. Ex. me declare se a~ui, como um ~randc plano de~estmtegra., c ~erV1u 1sso úo them·a mc~'
succcde na outl'i.l. camara, a ta·discussão versa exclusivamente . hau;nvel para rcllb~ao de todo o_gcnero. . 
a respeito da utH.id-ade do projecto. : ~nt·retar~to o nobre senador na:o deseobrru um plano·estra-

• • • . 
1
, -. • 1 teg1co. S~flilO em alguma~ pal~wras avulsas do parecer da. 

O Bn. rnESID~NTE. - Drz o ar~. 7a- d? regu!lcnto.. _(lendo) comm1ssao do obras pubhcas da outm camara 1 
«Na 111 d1scussa? l~rà o secretar.ro o t1tulo uo. prOJeCto e lfallou· lambem S. Ex. da escoltt ingleza o da. escola. aca· 
nome do autor, md~cando· a· matel'!a, q-ue ~crá d!scutrd~ cn~ dcmica dando a enfendc1• qUI) o goverh'li'· serruo a· escola· 
glob~ sem se entrar.no cxnme de cada art1go.)) Este artrgo e in~rleza~ · .o. · 
apphcavcl-ás proposrçõcs da camara dos deputados. ; Declaro, Sr; presi1lcnte, que não me consta. que o governo· 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSEr.no:- Na discussão em globo prcfim c siga uma escola: o nobre senador pcnsaJ•àt a· esse 
creio, portnnto, que deve predominar o exame dtt ut.ilidade respeito como quizer. O que sei é· que G nobre senador pm·. 
ou não u~ili~ad~ do projec~o, e, sendo ~ssim não posso deixar tcnce ~uma escola especial, pois que· ainda hoje c~moç9u a.· 
de assentrr mtmramente as obscrvaçoes do nobre senador fallar as 11 horas e sómenl:c agCTra no fim da sossao deixOil' 
pela p1·ovincia de ~linas, que ha pouco fallou .. impugnando o a tribuna·. · 
requerimento do adiamento do nobre senador pela província Essa força elo pulmões, c~sa abundancia de·termos, é o· 
de Goyaz. que cu não. Lenho. nem é dado a todos. · 
. N9 projecto, que se discute, S1·. presidente, ha uma i~éa o Sa·. viseoncBe d.e .VélJuithahonha:- V. Ex., Sr. 
dolmnante, a do prolo~Jg:tm~nto de uma_ ou_de todas as vms presidente, faz-me o ob~cquio de mandai' o pr·oj~cto fJUe se
feri'eas com_eçadas n~ 1~peno ; a aulonsa~ao p~ra fazer cs · discute? 
tudos tcchmcos prclmunares, o outras d1sposrções, que no · , ,. , . ) 
projecto se encontrão não têm a mesma importancm que (E satts{ctto. 
acJÕ.ella idéa, são-lho 'subordinadas c de certo modo acccs- Devo da.r ao senado a. ra"tão por que fui obrígaclo a pedir. 
sorias. a V. Ex. este obsequio, isto ó, o projecto que se discute. 

O projecto; pois, tcn_dc a solver um probl~ma, ? ~o prolon- ..:.Esta raz~o,, Sr. presidente, já a enur.iciou o nobre .s~1~ador 
gamunto das nossas vms ferreas> sobre CUJa ut1hdade niio pela Jn·ovmcm de Goyaz, quando d1sse que a oprnmo do 
póde seriamente suscitar-se duvida no senado, e conscquen- senado cm que este ~mj_octo fosse remctt!do ús duas commis
temcnto deve ser approvndo em ta disccussão, sendo embom sõcs ou a umtt cornm1ssao, afim de exa~mar c dm· sobre eiiO' 
depois submcttido ao estudo e exame das commissões, que seu pnrecor; o então, s~ndo esta. a Oll,ÍIIIào geral do senado, 
indica o requerimento em discussão. · natural era que não vJCssem prcvenulos todos os senadores 
. Nem diga o nobre senado!' que é indiffcrcntc ir j<i, ou re- com o projecto e os. apontamentos necessa.rios pam entrarem 
metter-se depois o Jn·oj.ecto para o exame dns commissões. Se na J a djscuss<i~. . . . . ~ . 
for approvado cm 1a d1sç~ssão, fica a? menos desde já reco- Eu, ~r. presi~Jente, fur um desses: eu tmha mten9ao, ass1~1 
nhoorda pelo senado a utihdt~dc do prOJecto, no que se presta como ~und~ hoje ~enho, de votar pam que o (li'OJecto. ~e.1a 
homenagem á verdade; e pms que com effeito a utilidade da rcmctt1dO as commrssues de fazenda e de el~p.re:-as pnvr!e. 
proposicão é incontostavcl, o defercncia a. outra comara que gia.das; sendo esse. o pensamento que me dmgJU, v 1m para 
ap~rovo·u a proposição que ora. se acb_a aqui cm discussão. o s~!1ado sm~ o JH'OJecto. . . . . , 

J.'*l camarn dos deputados, ~r. prcsHicn.to. todtt proposição E1s o motivo, po1s, por que fu1 obngado .a podrr a V. Ex .. 
do senado entra logo cm 2a discussão, chspcnsa.da a 1n pelo que mo fizesse a honra. do me mandar o pr·n11ecto. 
regimento, .em consequoneia de suppó1·-sc util o projecto q11c ~r. presic!cnlo, não está nos meus !HilJJtosl o tenho. por 
o senado approva. No senado procede-se diversnmonto: to1los mtnta~ vezes dado a ~ahe·lo ao senaclo 1 rmpugnar [ll'oposJ~õcs 
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ou opiníõos suslentatlas pelo nollre senador pnr Minas, que 
im1)Ugnou o requerimento do nobre senador pvr Goyaz. 

Tem o nobl'll senatlor, a qnom tenho ngora a,hom·a tle re
ferir-me, tal iuauencia sobre mim, que dilücilmento mo animo 
a contrarhtr suas proposições, o em geral Jll'Ocuro semr.rc 
accommodar as minhas áquellas que o nobre senadot· enuncta, 
pOt'IJUC vejo sempt·e nollas o sinete tia pl'Udcncia c do inte-
resso publico. .· 

'Pel'lllitta-me, pois, cr nobre senador, que hoje eu tome 
a •palavra pari~: sustentar uma pt·oposiçiTo contraria áiJUella 
por ello enunctada. 

Creio, Sr. presidente, que se discute actualmente o adia
mento e de passagem direi" que a discussão não tem versado 
verdadeiramente sobre este ponto; tem mais verdado sobre o 
projecto, seus artigos, sua convcnicncin, sua utilidade, etc., 
do que verdadeiramente sobre o adiamento, isto ó, sobre a 
r-emessa do projecto ás duas commhisõos do fazenda o de em-
prezas privilegiadas. · 

h'u acho, St·. presidente, que ent1:0 nós devo ser dogma, 
objecto áccrca. do qual não deve haver discus;;ão, verda
deiro axioma parlmpentar para com nosco, que todos os 
objectos importantes .sejão primeiro discutidos, averiguados 
e examinados nas com missões respectivas. (Apoiados:) Quan
to mais ilnportante for o projecto, tanto maior deve ser a 
obrigacão do senado de o enviar ás suas commissões. C1·oio eu, 
St·. pre'sidente, se me não engano, e se me acho em erro peco 
a V. Ex .. que mo tire deite, porque ê erro que tem do mflÜir 
muito no méu modo de proceder no senado ; creio eu, Sr. 
presidente, que nesta casa nunca se pccca por demasiada 
prudencia ; creio eu, senhores, que. as cãs brancas, de que 
nos achamos todos cobertos, forcão a necessidade de se 
examinar sem~re, de se desejar que os objectos sejão 
bem averiguados, não só pelo que diz respeito á sua utili· 
dade ou á utilidade de suas disposições, e do accordo des
tas disposicões com os preceitos constitucionaes ou de leis 
já estabele'cidas e regulamentares; como tambom pelo que 
diz respeito ao desenvolvimento, á analyse das disposi
«Xies dos projectos, para que não apparecão nollas absur
dos, . para qne. não appareção disposicões contt·arias ao 
fim prmcipal do projecto, para que não· apparecito disposi
cões inuteis, frívolas, que não Jlouem s o não desacreditar 
êompletameute o senado brasileiro, que pet·anto o paiz ó re
conhecido como uma corporação qüo tem todos os titulos para. 
mereém· delie essa attenção .e esse ~restigio, tão indispensa-
veis ao andamento dos negocws pubhcos. . 

Para mim, .portanto, é axioma que todos os objectos oll'ere
cidos á conSideração do senado sejão primeiro discutidos nas 
commissões especiaes ou proprias, ou aquellas a que o senado 
tem já d~termina.do quaes os ncgocios de que se devem in
cumbir. 

Que prcjuizo poderá haver ou antevm ·se na remessa de 
um proJecto desta ordem para as comrnissões de fazenda c 
de emprezas pt·ivilegiadas? O nobre senador pela província 
elo Minas, ·que impugnou o re~uerimento, disse que a ma
teria era summamento gmve c 1m portanto, c que precisava, 
urgia, prompta deliberacito, e que o projecto podia ser 
emendado na 2n discussão; mas porventura seret eu quem 
disperte a allenção do nobre senador afim do que veja elle 
que as razões que estabeleceu não são procedentes, eu que 
em ópoca nenhuma desejo contrariar a S. Ex. ? Porventura. 
porque um objecto é grave, não deverá por isso mesmo ser 
accuradamenttl examinado nas commissões da casa ? 

O Sn. SouzA RAMOS :- Não mo oppuz a i~so. . 

commissõi}S de fazenda e 1lc emprezas pl'ivilogiadas '? J'tJís 
poderáõ ellas negligenciar, Sr. prosident~, o c'stlulo destepro
JOClo? Pat·a o faz~rom, Sr. presidente, soda mistet· que (IJI.Ír
mitta-mo o nobre senador por ~li nas que cu tiro as conclusões) 
f,u·-so-hia mislot·, Sr. presidente, quo não procedessem as 
com missões com aquelht boa fé que se esp!lra eM deve espe
riU' ele senhores que. obtivorão da maioria do senado votos pilra 
constituir estas e aquellas commissões. (Apoiados.) · 
· Uma vez, pois, que ·Se não póde duvidar da boa fé das 
commissões, o m·gumento com quo fundamentou o nobre 
senador sua impugnação não procede ; pelo contrario ; de
vemos ficar certos do que: 1°, o proJecto por grave deve ser 
examinado nas commissões; ·2°, que as commissões, por grave 
que é o objecto, o examinaráõ e trarao ao senado o resullado 
do seu exame e estudos. 

Não procedem, pois, as razões olferecidas á consideração 
do senado pelo nobre senadot· pela província de Minas. 
o Sn. SouzA RAMOS :- ntas v. Ex. 'veja que eu não me 

oppuz ao estudo da materia. · · · . 
O Sn. viscÓNDE DE JEQUITINUONllA :-Pareceu-me antes 

~uo S. Ex. estava preoccupado com uma idéa· e vem a ser : 
S. Ex; reconhece grande utilidade no projecto, e como está 
possuído desta gmnde utilidade, não admitte du\'ida o 
seu espirito1 não vê a menor contradita, crê que todos 
devem estar possuídos .dessa. evidencia, crê que todos 
aquelles que não se achão possuídos desse pensamento estão 
em camin~o desvairado c podem pôr em risco . a passagem 
do pt·ojecto. Eis como interpreto o afan com que .o nobre 
senador por Minas s~ oppoz ao adiamento1 c P.or conseguinte 
pretendeu que o proJecto não fosso remetttdo as commtssõe!l 
ue fazenda e em prezas privile~iadas, como propoz o· nobre 
senador por Goyaz. Sr. presulente,. além das razões que 
acabo de dar para mostrar que S. Ex. o nobre>senador por 
Minas não teve razão na impugnaca:o que fez do requeri
mento que se discute, ha tambem · oútra, e ·eu· a formularei 
com uma pergunta ao nobre senador, a quem tenho· a hon.~a 
de referir-me : S. Ex. pomntura crê que a commi_~ã~ 
nomeada pelo senado para o exame deemprezas privilegiadas 
sómente deve ter exercício a respeito do propostas. futeis' ou 
de pequena importancia ? ou porventura estáS~ Ex. con·~ 
vencido, como e$tou, que essa commissão foi nomeada pdo · 
senado muito principalmente tiara examinar toda~·~ quaesquer 
propostas de em prezas que tenhão de· ser dectdtdas nelle-'e 
que forem graves? Então esta de que se trata está no caso,· 
6 justamente uma daquella.s que o senado. em sua sabedória· 
quer que sejão examinadas pela commissii.o de emprezas 
privilegiadas. . 

Senhores, não é nccossario examinar minuciosamente os 
artigos do ~rojecto para nos convencermos da gravidade de 
suas disposlCões; .o nobre senador pela província de Goyaz: 
no seu muitô illustmdo discurso, ha pouco proferido, âe., 
monstrou. com eviuencia q.ue não era. possivel, e . não ·é 
mesmo possível, achar um projecto que tenha mais valor, 
que Lenha mais iportancia do que o projecto que· se dis-
cute. , · . • 

Então já vê V. Ex. que a argumentaçiiO do n.Jhre senador 
pela província de Minas não procede; pelo contrario, ella 
servo para consolidar as t·azocs que tenho, e em que se fundão 
tambem alguns nobres senadores, para votar pelo requeri
mento do nobre senador pela provincm de Goyaz. 
o Sn. SouzA fuMOS :-Eu ttmbem hei ue votar. . ' . 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-S. Ex. ha de VQtar· 

~elo requ~rimento do nob~·e senador? Então por que . raz.ão. 
S. Ex. o 1mpugnou ? . . . . , O Sn. VISCONDE DE JEQUETtNnoNnA :- Poderei cu tirar 

uma conclusão desta ordem ? Pelo contrario, devo tirat• uma 
conclusão inversa, isto é, devo dizer que, por isso mesmo 
que o objecto do pt•ojecto que se discute ó do grande impol'
tancia e gravidado, deve ser elle examinado nas commissões 
a que o qilor remctter o nobre sonauor pela província do 

O Sn. SouzA Ruros :- N<io impugnei, pedi U[JCnas ao 
mesmo nobre senador que fizesse üm additamento, não pre
judicando a 1a discussão. , 

Goyaz. . 
Demais, porque o objecto é gravo, poderemos nós entender 

ou crêr que as conuniBsões o porão de parte, o não ostu
daráõ, e não tt·arão ao conbocunento do senado o resullaclo 
tios seus estudos e exames ? Não será um pensamento tal. 
uma opinião desta ordem, uma verdadeira injuria feita ás 

·· 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINllONIIA :-Sr. presidente, a bô
nevoler.cia com que o nobre senador pela província de Dtinas 
acaba de tl·atar-me, dando-me uma explicação, a qU:e de, 
corlo ou não linha direito, mas que ó toda devida a essa re
conhecida bundarle do nobre senador para com seus collegas, 
faz· com gue ou tomo em consideracão o aparte do nobre se-. 
na.dor. Vejamos se na realidade elle ú procedente. . 
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Disse o uooro scnáilor que não impugnava ó rcqucl'imento, me convenço de que S. Ex., :r.el!.ISO como ó po los iulercssc~ 
lilas que queria que ficà-Ssc liv.re a 111 discussão, podendo-se geraes o pela digniditde do senado, viu, o viu bem, que era jus
vota& o adiamento quand!> se lnHasse da 211 • Para cu rcs- tamc~te occasião de cl!amat· .a atlenção do senado para que 
p-ond(lf ao nobre seniuJor pela província do Minas, ó neces- o pt'UJCCto fosse rcrnclltdo às duns comrnissões de fazenda e 
sal'io qull me rcOr:~. t\S proposit:ôes proferidas p.elo nobre pre- de cm prezas ltl'ivilcgiadas; e porque nesta occasiào não direi 
sidcnlo do conselho contra. o requerimento de aúiamento. eutambema V. lk, não exporei a.o senado, bem que abora 
·· O nobre pre~idente do COI)Selbo, meu digno collcga pcl<t ?Stcja ext!'Ct~amente adiantad11, 9ue este pr·ojecto. é gravo, ó 
Bahia, di:;se que a ta discussão devêm vct·sar unicamente unporlauttssnno, não talvez debatxo do ponto de. vtsta cm que 
sobre a utilit.laúe do projecto. Eu pedl:i'ei a S. Ex. J!CI'mi~sào tem sido cncantdo, isto .ó. como um dos meios mais cllicazes 
para ~izer gue ess~ dl~posicão é a do regimento da camara do proteger a Jtossa languida o semi-mol'ta agricultum? Não, 
temporaria, wmo disse o 1Íobre pr:csitlonle do senado. Aqui St·, presidcute, não 6 debaixo detile ponto de vista que eu en
se diJcute ? projecto em globo, lomfio~se em considcraçüo curo nossas cstmdas de ferro; elhls tôm uma missão ainda 
to®~. as. dispoSJções do projecto o vota-se sobro cllc .cm mais elevada. ou, se mlo é mais elevada, é inteimmente e~-
gcral. pccial e proru"ia das condicõcs om IJUe nos achamos. 
~ntão já vê S. Ex. que, se nós temos de di~cutit· em globo Senhores, a industria agi·icola uo .Bt·.asil, se não está morta 

o J)t·ojecto na ta discussão, se nós temos ele av<Liiar sua uti- tlc todo, ba do moner necessariamente. N<io ha. meios parl<t~ 
lidado, se nós tomos, em uma palavra, de proferir um juizo meut1u·es ou legues pam l~e .(IOdcr dar vida ou pelo menos 
sobre aua imp01tanc~ e grav:dade, não será esta a ocea- alenta-la; não. . · 
siiio justamente de remetter o projecto a uma ou mais com . A fulla dé bt•aços lla ~c torna-la languida e an·asta-la a uma 
:mis~ões para examma-lo e -tér se na realidade·é cllc. util, se vtda, que se llle pormttla chamar. uma vida comr.lctamcnhl 

·é conforme com a constituição, se está em todas as suas. par- morta. Este futlll~o amedronta. mrt comcão brasileiro mas 
tes nos termos de ser adop~ado pelo senado ? Certamente. n;io haverá rernedio. • ' 
Ainda, po1·tanto, não foi procedente a argumentaçilo do no- Desapparcecndo a intlustria agt·icola, unica fonte áctual· 
bre senad~ .pe~a pr. o. vincia d~ Minas-Gor aes, assim como me. t)t~ de. nossa riquer. .. :~, ficará 1. >.r·ost.raclo, lançado no abysmo, 
tambem nao ro1 procedente a argumentação com que o nobre na mtserw, e na penm·ta o nosso parz? Não. Sr. presidente ; 
p.residente do conselho quiz impugnar o requerimento, le!n- mas é necessn.rio que os podel'es do e~tado.so compenelrem 
brando ao sena~o o modo como se devôrão fazer as 1 as drs- 1 be1"!1 desta silu~ção, e ,lli'Ocurem. saber c descobdr qualé o 
()ussões .dos proJectos. mm o de SU!lJH'tra agncultura mortil. . · · 
. E nesta ocC;l$iijo, Sr. presidente, mcordo-me úe que o Em minha opinião, Sr, presidente, ha de acontecer no Rra-

Qobre presidente do conselho, meu digno collega pela pro- s1l, pouco mais ou menos, o que aconLccc.u na Franca. A agl'i
vincia da ,Bahia, lembrou ao senado que na .camara tempo- cultura, por 'falta de capitaes, 4.o fomento, ern uma paiaVl'a, 
raria. os projecto.s que são remcttidos tio senado et·iio toma.- viu -se na. Franga lev<tda e arrastada ao ullimo estado de de
dos logo na '2a discussão, conto para disjJertar a alte~~:ão do cadencia; e entendia-se naquelle tempo, segundo os econo
senado relativamente a uma compensacão dessa dehcader.a, mistas daquclla époc(!, que a Franca devêra screminentemen
desse procedimento lienevolo da camará tcmporaria para com. te, ?Cnão unicamente agl'icola; Quésnay e outt·os economistas 
t:l senado. assnn opensavão; mas o tempo demonstrou fJue foi a indus-

Senbores, o nobre senador pela Bahia, meu digno coltega, tria cornme,·cial, que foi a industria manufactureir·a que, ga
nessa (}Ocasião não repassou cm sua memoria as conúições nhando c accumulando grandes capilacs, viet·ão cn; soccot'l'O 
especiae.s do senado b1:asileiro. O senado brasileiro, 11enhores, da agricultura o a t8m levado ao estado em que ella hoje ·Se 
ha pouco disse .ea, é uma eorpot•ação (onde não pódc haver· acha.. (Apoiados.) ' 
demasiada .prLidencia.) é um corpo essencialmente conse,·va- · Esta é a mesm11 sorte que havemos .de ter; não percamos 
dor .. Na c.amara tem·~oraria póde uma ou outra vez {omar-se a esperança, St·. presidente: se úefinha a agr·icultura, o que 
uma deliheracão rapida o precipitada, mas no senado não é na realidade não pôde deixar do ser, :visto como-faltão~lhe os 
isto admissivél,.niio é posstVOl, póde-se dizer; é um impossi- bmços, que entre nós são, e ainda serão por muitos annos, 
vel moral que no senado se tomem deliberações precipitadas; capital, a industria commercial, manufatureira. a industria 
tudo, senhórcs, está calculado para q11e nós procedamos des- f<tbril hão de vir em soccorro da industria ag1•icola, isto é, · 
ta maneil'a, e é por isso que ·no regimento, regimento que ha de dar-se a nccessada accumulação de carlitacs, e, accu. 
tem sua data da jnstallação do senado logo depois de jurada a mulados cllcs, scráfomenlo, cngranúccer-sc~lHt a sua co-irmã, 
constituição, se diz que todos os projectos teriio tr·es discus- a industria agt·icola. Bo os poderes SUfll'emos .do estado ti
s.ões, porque convem que se discuta na. 1a, que se renovem as verem todo o juizo, fomentando, animando as industrias de 
~rgumentacõcs na. 23 , que se renovem ainda na 3a, que pos- que fallei, o resultado será esse que acabei de olfoi·ecer á 
sa o projecto ser emendado na. 23 , possa se-lo na 3~. consideração do senado; e não teremos nada que lastimar. 

Mas, por defel'encia á camara temporaria, tamhcm o se- V. Ex. sabe com que facilidade o commercio accumula 
nad~ adoptou uma disposição enl seu regimento : os projec..:< capitaes; V. Ex. sabe quão rapidamente se fttzcm as fortunas, 

·tos que v~m daquella camara, Sr, presidente, passão logo e se trata dos lucros e vantage11s da i!lllustl'ia manufactu
da ta disou.ss[o para a 2a no mesmo dia cm que se dá por reira e fabril : lucros, Sr. presidente, que nenhuma compu
finda. a ta; não ha interstício ent1·e a ta e 2a discussão, o racão têm com os lucros quo offcreco a industria agrícola 
Q que não acontece com os outros projectos q.ue não são re- pela rapidez com que eiles são accumulatlos. Uma vez que 
mettidQs pela camara temporaria. O senado .brasileiiO en- sejão es.sas industr·ias prudente, e sufficientemento attendidas 
tendeu que umaproposicão da camara tempora,.ia vem já pela legislag.io e l'oderes supremos do estado, hão de dar 
com o sinete do exame, ê que por consequencia elle poúia ter, em resultado o que acabo de ex~ ar 1\0 senado. 
toda a contemplacão com a proposicil:o. nlas, pcrguntar-se-·me-ha: cc E porqun dizeis vós isto nesta 
. Na camam temporaria, ·porém, cl'eterminou-se quo os pt·o- occ<lsião, tratando~se de estradas de ferro? » Senhores, pelo 

jactos que vão do senado não tenhão ta discussão, entrem nexo, pela hgação que ·li!l entre uma .cousa c outm. Eu disôe 
logo em 2a discussão. Eu creio, 'Sr. presidente, gue uma ao senado que as estt·adn.s úc ferro erão os promotores mnis 
cousa está CDmrletanwnte compensada pela outra. Se a ca- cfficazes e poderosos pL\ra a industrút do todos .os gcneros. 
mar.a temporarra, em sua sabedoria, julga que os projectos, Se nós já ttvessemos al~uma industl'ia manufactureira e fi~
uma vez discutidos no senado, podem deixar de ter tres dis- bril, decididamente as c~lmúas de ferro hoje existentes ha
cussões, tambcm o senado entende que11s proposições vindas vião de dar lucros muito maiores; não dão. porque ainda 
da camara temporaria não precisão de interstício para p,as.. nossa industria commcrcial e fabril ou manufactui·eira és Lá 
sarem da tn para a 2,a discussão, npeUtr de versar a ta dis- ainda por nascer. 
cussão sobre a-utilidade publica., de que nos fallou o nobre Ass1m~ já vô V. Ex. que, se eu tivesse a honra de ser 
presidente do conselho, meu digno celloga pela Babia. membro da commissão de emprczas proyilegiadas, este pro-

Senhores, quanto mais refticto ácorea da utilidade do re- JectO' entrava hoje na min~a carteira, e depois de amanhã cu 
querimonto do nobre scnacor poh1 provincitt de Goyaz, mats era capaz de dar um par~cer sobre elle. Ora, este senti-
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mento nutl'ido por mim ponyue nrro será tambem o senti
mento dos nobres senadores membros das commissões de 
fazenda, e de emprezas privilegiadas? 

UAI s;,, SEN.I.DOl\ :~Qua.es silo el!as? 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIN!IDNHA: -Eu não tenho bem 

presente, mas, se V. Ex. clésse licença c o Sr. 2° secretario 
tivesse a bondade de me dizct· quacs são este anno os mem
ln·os da commissão do fazenda c de em prezas privilegiadas; 
eu muito agmdccct·ia. (Depois de ler a relaçiio das commis
sões do senado). Oh I eis aqui senhores: são membros dessa 
commissão o Sr. Manoel Felisardo ,Jc Souz;t c Mello, o Sr. 
conselheiro Candido Borges Monteiro e o St·. harJo de nlu
ritiba. Ora, cu dirüi-: Os tres nobr!lS senadores, cujos nomes 
1icabo do pronunciar, são evidentemente do numero darJuelles 
a quem nunca o trabalho ó dcsngm'Javcl (apoiaâos) ; hão de 
dar conta da mão com a promptidiio possível. Que receio 
tem, pois. o nobre senador pela província de l)linas ? 

Om, pelo que respeita á commissão de fazenda, temos o 
Sr. viscourle do Itabot·nhy, o St'. José Mm·ia ela Siiva Pam
r,hos e o Sr .. Bernardo de Souza l?ranco. Do St·. visconde rle 
ltaborahy não ha palavra a dizer; Do Sr. José Maria da Sil
va·P~ranliOs, igual~cnte; e elo St·. lJcl'llardo d_e Sou~a _Fran
co, s1m senhor ... mnda menos ... Não e assun _?Esta bem 
composta, Sr. presitlcnte, esta ~ommissilo adn1l!'avel~le~te 
.bem composta .. ; sim sc11hor... rem membros da ma10na, 
c da. minoria l V; Ex. não ncha? 

Por isso permílta-me o nobre senador pela província de 
l)linas que eu; desfazendo ou procurando desfazer os escru
pulos r1ue actuão no espírito do nobre scnadot·, creia que 
~- Ex. vota pelo requerimento do nobre senador pela pl'OV\11-
cia de Goyaz, sem a clausula do não suspender-se a 1~ dts
cussão. 

Perguntar-se-me ·ha, Sr. presi1lente: Por que motivo o no
bi'C senador pela província de Goyaz quer que· seja o 
projecto remetttdo a duas commissões, indicando a da fazen
da ? A 1·esposta, Sr. prcs[Jcnle, me parece facil; todo o se
nailoestú. convencido de que as despezas que se hão de fazer 
com os estudos acerca da verdadeira prolongação das ~slr~
das ele fert·o actualmente comecadas ou existentes; os dwher
ros publicos que se tem de despender S<lO de grande monta ; 
logo, qual é o resultado·? E' que deve ser examinado o pro-
jecto pela commissão de fazen1!a. · 

O nobre presidente elo conselho, hoje, quando fal!ou neste 
objecto, como que não tomou em consideração a Importan
cia das despezas, quero dizer, o estado do nosso tli~souro 
publico. (Apoiados.) Pareceu-lhe que o que se dev.era ao 
contrario procurar saber era qual o prolongamento m;us con
veniente, por onde devia passar a estmda; mas, quanto aos 
meios, S. Jk delles pareceu não cuidar achm·, talvez, uma 
bagatella. E para mim é esta a grande difficuldade _em que 
labora actualmente o paiz, é a fa1la de ~enda .P~bltca e ~e 
capitaes (apoiados), a grande e enormisstma dtvtda que. J.á 
temos ; de maneira que o thesouro, só para pagat· o~ dtvr
dendos dtt nossa divida externa o interna, absorve, creiO eu, 
que bem uma 611 parte da renda geral. Se combinarmos o 
que acabo de dizer com as despezas que actualmente so fa
zem com o exercito e com a marinha, verá . S. Ex. q~anto 
resta para o pagamento dos empregados pubhcos e exped~ente 
!líi adn1inistracão. Se no fim da conta se lançar tam~e~ o 1]ue 
se paga com ás garantias de juros, diga o no~re mtmslro da 
fazenda, que mo ouve; se não é objecto proprw pm:a,. sem a 
menor duvida dilacerar o coracão de ~ualquer brastlell'O so
frego por ver 'o seu paiz prosperar e adtantar-se cm mcl~ora
mentos materiaes e moraes, que não srro outra cousa mats do 
que verdadeiras sementes que se lancão na terra para depois 
se colher o ·Sazonado fructo. ( Apoiadôs.) · 

Demais, ·senhores, além das despezas com os estudos para 
outras de nao pequena importancia com contratos, etc., etc. 
Confesso, Sr. presidente, CJUO a nenhuma menção feita pelo 
nobre senador presidente do conselho, das difficuldades que 
cncontrm·cmos em acbar'os fundos que se tem de desponrler 
com as disposicões deste projecto vcrdadeiraménte magoou-
me. V. Ex. veja. (Lê o projecto.) '· . 

Veja V. Ex. a despeza que se ha de fazer com este § 2° 
do.m't. S.o Não pára aqui. (Continúa a ler.) 

Em uma paÍavra é uma conlinuacão inrlefinita de dcspczns, 
é rima accumulacão tal de dispendios, que não sei .como po
del'iamos votar sõbre smt utilidade ~em que fosse esta parto 
do projecto submettida a commissão de.fazenda .. 

Senhores, duas razoes me farião nfio esperar que o minis
tcrio apoiasse este proJecto: a primeira é que o governo, me
lhor do crue ninguem, sabe o estad() do ttwsouro e dos seus 
compromissos jà existentes, e que não ó possível tornar atrás, 
pOi'C{Ue nós não havemos de pcrdct· o credito que gozamos em 
toda a Eur·opa. Sl'. presidente, para Y. Ex. sobcr o credito 
de que gozamos, direi o que me consta ter dito um nego
ciante de primeira ordem de Londres, uma casa' muito conhe
cida, e que têm variadas e importantíssimas reln.çoes ba 
muitos annos com o :Brasil; fallo, senhores, da casa Knowles 
& Fostu, por occash1o de se deitat· ao mar um dos vapores 
rruc navcgão para o llrasil. . 

Senhores, disse o St·. Knowles: cc A minha, casa n~gocia 
lia muttls armas com o ll1·asil; pois lJem, nem cu, nem meus 
tios, fundadores d;t casa Foslct· llrolbcrs pel·ddt·<io, ou foriio 
obrigados n pefdor, em toclo o decu1·so de nossas relações, um 
\Íutem com um brasileiro, e nem me chegou a noticia de ..que 
um:t casa brasileim se comportasse de forma para com outra. 
que não merecesse este elogio. >> Ora, por e.sta declaração 
avalie-se o credito de que gozamos na 11rimeira praga com
mcrcial da Eut·opa. Quererá o. nobre ministt·o da fazenda que 
este ct·erlito seja diminuído? Não quererá pelo contrario que 
elle seja cada vez mais consolidado? . . . · . . 

0 Sn. ~UNISTRO DA FAZENDA:-Apoiado. 
· 0 Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNllONJIA:-Estou Certissimo disto, 

nem e1·a preciso o apoiamento do nobre ministro, porque estou 
convencitlo dos sentimentos eminentemente patl'ioticos e bra
sileiros que o animão. Portanto, estou tambem certo de que 
o nobre ministro da fazenda entende que é preciso defender · 
com todas as forcas o credito do Brasil. · 
· Mas nossos rec'ursos são pequenos; para fazer c~tes estudos 
é preciso despender muito; e, depois, pat·a fay.er os contratos? 
Todos elles vêm com o nppenso da garantia db juros... . 

Estil
2 

pois, CI'<l, St·. presidente, uma. das razõP.s que eu 
tinha pam crer que o ministcrio havia de votar contra este 
projecto. · · · 

Agora tenho outra: é que os nobres ministros nflo têm .. cer
teza, nem mesmo têm desejo (eu é que tenho), do contmuar 
muitos annos na administt·ação. Ora, se, pois, os.nobt·es mi
nistros não têm certeza

2 
nem ainda desejo (cu sou que nutro 

este desejo) de permanecer no miílisterio, como é pos~ivel 
que sustentem esta autorisação? Senhores, se os no~rcs mi
nistros me asseverassem, ou se me asseverarem amanhã, ou 
cm ou'tro dia, qu!l hão de ser cllcs !JU<l hão de executar este 
projecto, oh!. .. cu votada pelo projecto; porém, no c,'lso . de 
duvida, V. Ex. pcrdôe-me, Sr. presidente,. voto contra tal 
autorisacão. . . . . 

Mas niTo é cnsto de que se trata, vamos primeiramente exa
minar c ver o que isto é, remcttenúo a uma commissiio; que 
essa commissão examine, que nos dê um parecer circumstan
ciado c bem feito, lucido, que habilite o senado pam votar 
uisposicõos trro extmordinarias, como são estas contidas no 
projecto. (Apoiados; mwito bem.) 

'ft1ndo dado a hora ficou adiada a di.scussão. 
O Sn. PnESIDENTE deu para ordem do dia seguinte: 
Continuação da mesma discussito. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e ~ minutos da ·tarde; 

4tl•l sessão 

mi 22 DE JULUO DE 18Gt 
PllESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ. 

Summuo:-:- Expediente. - Ilectificaçii.o do Sr. Silveira ~a. 
niotta c eXIJiicação do Sr. Fcrreim Pcnna.- Ordem do d~~
-l'l'olougamOiltO das actuaes .estr1tdas de ferro. Votaçao 
do adiamento. 
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Abactó 2 Mafra2 Teixeira de Souza, barão de S. Lou-
16 
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renço, Ferreira Penna, Almeida Albuquerque, ntenrles dos 
Santos, barão de MUI·itiba, Silveira ua r,Iotta, Jobim, Araujo 
.Ribeiro, viscúnde de Suassuna. visconde de Sapucahy, mat·
~uez de !~anb~bem, Cunha Vasconcellos, Souza Ramos, 
I ornpeu, Stquetra e Mello, D. ~lanoel, Dan tas, Dias de Cm·
valho, marquez de Caxias, Rodrigues Silva, visconde de 
lt~boraby, marqu~z de Abrantes, Souza Queiroz, Dias Vieira, 
P1menta Dueno, vtsconde do Uruguay, barão de Piraparna, 
Candido Borges, Zacharias e visconde da Boa-Vista, o Sr. 
presidente abriu a sessão. 

Faltárão com causa pm·ticipada os Srs. bm·ão de Cotcgipe, 
);arão de Maroim, barão de Quarahim, Euzebio, Paula Al
meida, Paula Pessoa, Sinimbú, l<ernandes Tol'l'es. Paranhos, 
Souza e Mello, O· Ottoni ; e sem participa cão os Srs. Ferraz, 
barão de Antonina, Souza l~ranco,· Canrliao Baptista, Car
neiro de Campos, Nabuco, marquez de Olinda e visconde de 
Jequitinhonha. · 

:Foi lida e approvada n acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1° SECnETAnro deu conta do seguinte : 

EXPEDIENTE. 
Um officio, de 20 do corrente, do mínisterio da guerra, 

acompanhando o parecer do conselho supremo militar, re
quisitado por deliberação do senado, áccrca do projecto da 
camam dos deputados que extingue o castigo corporal em 
relaçã? ás praças yoluntarias e cn~ajadas, e do p~recer da 
cornrntssão de marmha e guerra som·e o mesmo proJecto. -
A' commiss'ão especial. 

Outro, de 21, do 1° secretario da carnara dos deputados, 
communicando haver Sua ftlagestade o Imperador consentido 
nas resoluções da assembléa geral que declara ter a viuva 
do marechal do campo Gustavo Henrique Brown direito ú 
pet·cepcão de metade do soldo com que foi reformado o dito 
marcciial, e que autorisa o governo para conceder a D. Ama
lia Hegis Muniz Barreto o monte-pro que percebia sua mãi. 
-Iuteirado. 

Ollicio do Sr. senador Paranhos, participando que, por 
incommodado, não tem podido comparecer ás sessões do 
senado.-Inteirado. 

o ~··· ~ilveh·a tia llllotta:-Sr. presidente, na sessão 
ue hontem eu fiz uma reclamação contra o cxtracto,quc dá o 
jornal da casa do que se passa na sessão do dia antecedente. 
Esta reclamação dizia respeito, não a incidentes da discussão, 
mas á inexactidão relativamente ao que se tinha vencido na 
casa. Tinha-se vencido na casa, que.a proposta do governo 
pedindo um credito, foi rejeitada por 21 votos contra 16, e 
<.Jue tinha passado a emenda substitutiva do Sr. Ferreira 
l1enna, e o jomal da casa publicou que tinha siuo approvada 
a proposta. Eu não esperava uma inexactidão destas do jor
nal da casa, fiz a minha reclamação, c V. Ex. disse-me que 
ficava feita a reclamação a respeito. 

Eu entendí que, sendo a minha reclamacão a respeito 
daquillo que se tinha vencido, se devia dcchira-Ja na acta, 
por que não era objecto insignificante. Podia, quando se 
approvou a acta de hontem, não sendo esperada uma cousa 
destas, ter escapado tal inexactidão ; porém, desde que se 
verificou que havia inexactidão, era preciso saber-se (e é 
ncgoeio .a que eu ligo alguma irnportancia), donde proveiu a 
inexactidão. A inexactidão proveio dos empregados da redac
cão do jornal da casa.? Se assim é, feita a minha rcclamacão, 
êstava tudo coticluido. • 

Mas, Sr. presidente, a inexactidão que publicou o Correio 
Mercantil mto podia deixar de ser (por isso é que cu pedi pro
videncias a V. Ex.) não podia deixar de ser ministrada pela 
mesa ou pela secretaria; o facto é que o jornal da casa des
culpa-se com os cmpregndos do senado que lhe rninistl'Úrão 
urna minuta de extmcto inexacta; e a mesa, de quem e a 
espero as .providencias para a exactitli1o daquillo que se ven
ceu, não deu, a meu ver, a providencia que cu tinha pedido. 

Se acaso se tratasse sómente de uma reclamacão de dis
curso, ou de aparte, bem; mas cu reclamei contra a inex
actidão que appareceu no jornal official do senado, e esta 
rcclamacão é fundada em que o jornal recebeu as informacõos, 
ou da mesa ou da secretaria. • 
· Como ó que nós havemos de conservar, Sr. presidente, 

esta mystificacão - cahir urna proposta e dizm·-se que a 
proposta foi approvada? Eu reclamei, entendo que 'Se devia 
na acta declarar a minha reclamação, e, se acnso não se de.
clarou, tenho de fazêr uma declaração nesta. Requeit·o, por· 
tanto, que se insira na acta urna dcclaracão que quero fazer 
para salvar a inexactidi1o. • 

Por esta occasião, Sr. presidente1 perrnitta Y. Ex. que cu 
convenca por mais uma razão. o sennrlo da necessidade de 
nlgumá providencia a respeito da publicaCiíO dos tt·abalhos 
do senad!). O jornal da casa contmúa nii infelicidade das 
inexactidões ; agora, publicando o requerimento que fiz 
hontcm a respeito .dos negocias do Rio da Pt;ata, que foi pu· 
blicado exactissimamente pelos outros jornae~ (isto ninda 6 
melhor, tenho presente o Jornal do Commercio c o Dia?·io 
do Rio, ... que transcrevem cxactissimamentc o meu requeri
mento) ; o jornnl da casa dá o seguinte, como aa parle do 
meu requerimento (lendo) : << Se a retfrada do nosso minis· 
tro para a Confederação Argentina foi imposta ou resultou 
de ruptura das relacões incumbidas á missão ~spccial. » O , 
Jornal do Commerció e o Diario do Rio dão o meu requeri
mento exactamente; dizem- importa ruptura ou interrupção 
de relações - e o jornal da casa é tão infeliz, ou por outra, 
eu spu tão infeliz com o jornal da casa, que ató nisto estou 
contrariado ; põe-se uma asneira na minha boca. · 

Estas cousas, Sr. presidente, exigem alguma providencm 
da mesa, e cu a espero do zelo com que V. Ex. administra 
o servico do senado. 

Até ágora a folha encarregada da publicocão dos trabalhos 
tinha um empregado aqui; chamava-se red·actor dos tt·aba
lhos do senado ; era o empregado que preencltia aquillo que 
não é dever dos tacbigraphos; os tachigraphos são para 
tomar as discussões, não SiLO para tornar os incidentes que 
ha no senado; não são para tomar os extracto!3 daquillo 
qu~ se venceu na sessão, afim de se publicar no dia se
gUio~. . 

A ter aqui um redactor o jornal da casa é obrigado, senão 
expressamente, virtualmente pela letra do contrato; porque 
desde que o contrnto lhe impõe a obrigacão de no dia se
guinte d.ar extracto daqui!lo que passou, é claro que o jornal 
tem obngação de ter aqut um empregado para esse fim, e cu 
não o vejo. 

O que se segue daqui, Sr. presidente? Segue-se isto que 
V. Ex. estâ vendo: ha uma inexactidão ; quem é causa 
della? Os empregados da secretaria do senado são os que 
rninistrão notas pam o Correio Mercantil publicar? Eu creio 
que não, nem devo ser. Quem é que as toma? ninguem. 
Daqui é que resulta que todos os dias agora o jornal que 
publica os trabalhos do senado commetta inexacticlões. 

Eu pedia, portantG a V. Ex. novamente a sua mais que su~ 
fficiente attencão para este negocio e que remediasse isto. · 
Não digo mais· nada, quanto a este ponto, porque V. Ex. 
ha de fazer tudo quunto for necessario. 

Mas quanto ao primeiro ponto do meu discurso relativamente 
á actá, cu desejo fazer inserir nella uma declaração qualquer 
de que reclamei conll·a a inexactidão de ter sido approvada a 
proposta. Não offercço emenda, porque não se trata da acta 
ae .hontem, mas quero fazei' esta declaração. 

O Sn. PRESIDENTE: -Quanto á 1a questão do nobre sena· 
dor, eu já hontem expliquei como entendia a vot~ção, ~ do 
que eu disse então acabo de receber as notas tachtgraphiC3S 
neste momento. Eu as vou ler, para ver se sntisfazern ao 
nobre senador. Dizem ellas o seguinte; leio-as taes quaes: 
(lendo) · 

« O Sr. presidente : -Eu tenho de fazer uma observação 
ao senado. Quantlo se diz: «Ponho a votos a proposta>>, 
quer-se dizer: « Ponho a votos a pror.osta tal qual 11, e se~ 
duvida a proposta não passou tal qua . Se ella tivesse pas
sado tal qual, de certo ficaria prejudicada a emenda, p1:n-que 
a proposta concedia 5M:OOO$, c a emenda reduzia esta cluan
tia á metade. 

« O Sr. Silvei?·a da ~lotta: -nlas V. Ex. não deixou 
salva a emenda. 

cc O Sr. presidente:-Não deixei'salva a emenda, porque 
puz a votos a proposta do governo tal qual. Se ella tivesse 
passado na vota9<1o, estava a emenda prejudicada ; mas, nãO 
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t~ndo passado ·a proposta tàl qual, puz então a votos a 
emendá. Passou·, portanto, a proposta com aquella emenda. 
Eu nao proferi as palavras tal qual, e isto uma verdade; mas 
entende-se que se votou primeiramente a proposta concedendo 
51ii:OOO$, e depois com a roducção da emenda. 

o 
nobL·o senador pL·opoz a respeito do inexactidões cu tenh 
recommendado umas poucas de vezes.... ' 

O Sn. SILVEmA DA nloTTA:- A recommendação é pouco. 
p Sn. _PnESIDENTE : -A mesa não tem a fazer a esse res

peito senao rccommendações ou annullar o contracto uma. . cc Aconteceu então o que acontece no orçamento todos os 
annos ; e a5sim a votaçfio que ~e faz no areamento ; em 
muitas verbas a pro~osta pede uma quantia, na· emenda con
signa-se uma quantta menor, c, quando as emendas são ap
provadas, se diz que a pmposta passou com taes emendas, 
IStO e, nãO paSSOU tal qual. 

vez que não so cumprã.o as condições.... ' 
O Sn. Sn, VEIRA DA MoTTA:- Não tem alguma multa? . 
O Sn. PRESIDENTE : -Não está bem claro se se pôde ap

plicar mult~s neste caso. Demais ás multas pódem acabar 
co~ a publicação ~os debates,, e persuado-mo· que i~to não 
sena agora convemente, poderia haver alguns embaracos; O 
que ~ ~erto .é que pelo contract? a em preza do Cqrreiô Dler
canttl e obrigada a fazer as rectificações necessams, e estas 
hão de fazer-se. 

cc O Sr. Stlveira da ll'lotta.-- ~las V. Ex. acha exacto o 
que está no Correio Mercantil? 

cc O Sr. pl'esidente: -Para ficar mais claro devia-se di
zcL': cc não passou tal qual a proposta do governo. » Pódc-sc 
fazer esta declaração. 

cc O Sr. SiltJeira da Motta :-Sim, senhor; é preciso. » 

Eis-ahi, pois, o que eu disse hontem ácerca da primeira 
questão de que acaba de tratar o nobre senador. Parece-me 
que houve a maior clareza. 

o Sr. Fe••••eirn Penna :-Parece-me que sendo publi
cadas no jornal da casa, como devem ser, as observacõcs que 
acaba de fazer o Sr. presidente, ficará satisfeito o fim·que tom 
em vista o nobre senador pOL' Gr.yRz ; mas , como encar
regado de ~scalisar a redacção da acta, devo dar tambem 
alg~n~a explicação. 

E mncgavel que o facto passou-se como o referiu o nobre 
senador; posta a votos a proposta do governo, foi rejeitada; 
mas sendo igualmente corto que antes da v o tacão o Sr. pro· 
sidente havia prevenido o senado de que, no éaso de ser re
jeitada a proposta, poria a votos a minha emenda, que só se
referia ao algarismo, e tendo sido ólpprovada esta emenda, 
outra cousa não se podia entender senão que a approvacão 
recahira sobre a proposta na parte sómente em que conceuia 
um credito, e sobre a emenda true reduzia a somma pedida. 
(Apoiados.) · 

VeL·sando a emenda sómente sobro a quantia,· o referin
do-se em tudo mais á proposta, parece-me claro que se esta 
tivesse sido inteiramente rejeitada, fical'ia a emenda sem· base 
alguma, nada significaria, nem poderia, portanto, o sena
do envia-la, como tem de enviar, á outra camara. (Apoiados.) 

o Sn. D .. ~L~NOEL : - Isso e evidente. 
O 'Sn. FEnnlllRA. PENNA : - Entendido assim o resultado 

da votacão, isto é, que a proposta fôra approvada com a 
emenda:· e parecendo manifesto que a maioria do senado não 
tivera outra intenção, isto mesmo declarou-se na acta, que 
já foi approvada; c de conformidade com ella fez-se a pu
hlicacãp no jornal da casa. 

Se; todavia, o nobre senador por Goyaz requerer que se 
declare mais preci~a, ?U circumstanciadamente o que occor
reu, não me opporeL a Isso. 

O Sn. D. MANOEL : -O Corl'eio Mercantil dá hoje a ex
plicaçüo. 

O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA : - Continua a inexactidão. 
o Sn. D. nL~NOEL : - Não ha tal j lêa : (( para maior 

clareza. >> 

O Sn. SrLVEinA. DA nloTTA.:- Já li; o-para maior da
reza- está em italico (lendo) : cc Rectificando a noticia que 
dêmos hontem da sessão do senado na parto relativa á appro
vacão da proposta do governo abrimlo um credito supple
mé~taL' ao ministorio do imperio, cum:He-nos dizer para 
matar clareza que essa proposta não foi approvnda tal qual 
viera da camara dos Srs. deputados, mas com a emenda do 
SL·. Ferreira I>cnna, que a modificou. >> 

o Sn. D. MANOEL:- Perfeitamente; isso é que e a p"iit;a 
verdade. 

O Sn. SILVEIRA DA ~Ioru;- Não haja essa desculpa com 
os empregados da · secretaria. · 

O Sn. Pn~siDENTE :- A secre!aria t~m obrigação de man~ 
dar uma cópra da acta ; é a umca obrrgação que lhe é im
posta pelo contrato. 

Continuarei, pois, a fazer recommendacões, as quaos não 
serião talvez necessarias, porque têm o inesmo valor, som 
duvida, que as recommendações feitas pelo nobre senador. 

ORDEM DO DIA. 
l'IIOLONGU!ENTO DAS ACTUAES ESTIIADAS DE FERRO. 

Foi submettido á discussão, que ficám adiada na sessão 
antecedente, o requerimento do Sr. Silveira da ~lotta, afim 
de iL· ás commissões de em prezas privilegiadas e de fazenda a 
proposicão da camara dos deputados que autorisa o governo 
a mandár proceder aos estudos technicos e outros que forem 
necessarios á determinação dos desenvolvimentos m:tis uteis 
das actuaes estradas de ferro para o interior do imperio. 

Pi·ocedendo-se á votaç:1o, foi approvado o requerimento 
referido. 

O Srt. PRESID.ENTE declarou esgotad'a a materia da or.dem 
do dia, e deu a seguinte: 

~iscussão do requerimento do Sr. S~lveira da Motta, offe
recHio na sessão de 21 do corrente, pcdmdo ao governo conia 
da correspondencia do enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario do imperio em missão especial no Estado Onen· 
tal, e outras informações. 

Levantou-se a sessão ás 11 horas e 40 minutos da manhã 

<I:ia sessão 
EM 23 DE JULHO DE 1861. 

PIIESIDENCIA DO SR. VISCONDE Dll ABA.ETE', 
SumrA.mo.-Expediente.-Ordem do dia.-Negocios do Rio 

da Prata. Discursos dos Srs. presidente do conselho, Sil
veil'a daMoUa, ministro dos negocias estrangeiros, Pimen7 
ta Bueno e Ferraz. 
A's 11 horas da manhã, achando-se prcseilte o Sr. visconde 

de Abaeté, Mafra, visconde de Sapucaliy, ~lendes dos Santos, 
Carneiro de Campos, D. nlanool, Queiroz, Araujo Ribeiro, 
Fonseca, Souza Ramos, Jobim, Cunha Vasconcellos, visconde 
de Itaborahy, visconde do UL·uguay, Rodrigues Silva, Si
queira e nlello, barão de S. Lourenço, Silveira da Motta, 
Paranhos, Dias Vieira, Teixeira de Souza; Ferreira l,enna, 
Dantas, visconde do Jcquiti.n~10nha, PimBnta Bueno, Alm~ida 
Albuquerque, barão de Munt1ba, Nabuco, marquez de Caxms, 
visconde de Suassuna, Fonseca, Zaéharias, Ferraz, Paula 
Pessoa, Souza Franco, marquez do Olinda e Pompêo, o Sr. 
presidente abriu a sessão. . . 

O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA : - Não cst:i má a trica : 
cc para maior clama » I O Co1·reio Mercantil explicando as 
nossas votacões I (Ao Sr. presidente.) Esporo que V. Ex. ha 
de remediar tudo. 

O Sn. PRESIDENTE: -Quanto á seg~a questão que o 

Comparecêrão logo depois os Srs. barão de Pira~ama, 
marquez de Abrantes, Candido Dorges, visconde da :Boa Vista, 
barão do Antonina e Dias do Carvalho. 

l~altc\rão com causa participada os Srs. barão do Cotegipe, 
barão de Mm·oim, barão de Quarahim, Eusebío, Paula Al'
meida Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e ~lello, marquez 
do It~nhaem e Ottoni; e sem partici~agão o Sr. Candido
:Baptista. 
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J?oi lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1° sEcnE1'Amo deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

O officio, de 22 do corrente, do mínisterio elo imperio 
communicando haver expedido ordem aos presidentes das 
})rovincias para providenciarem afim de que a sua correspon
clcncia com :1 camara dos Srs. senadores sej;t dirigida dit·cc
tamcnt(l ao St·. 1° secretario, e não ao official maior da 
secretaria.-lnteirado. · 
. Outro, de 21, do Sr. conselheiro João Pedro Dias Vieira, 
1mrticipando que, por dCCI'eto de 20 do corrente, houve por 
bem Sua 1\lag,estade o Imperador nomea-Jo interinamente 
ministr.o o secretario de estado dos negocias de agricullum 
commcrcio e obras publicas, durante o impedimento do Sr. 
conselheiro Domiciauo Leite Ribeiro.-Intcirado. 

Dons officios, de 21 do corrente, do '1° secretario da ca
mara dos deputados, acompanhando as seguintes 

PTIOPOS!r.ÕES. 

cc A assembléa geral resolve: 
· ({Art. 1.• O governo fica autorisado a rever os regulamen
tos n. 46ti de 17 de agosto de 18i6, c n. 108 de 11 de de
zembro de 181.i2, relativo a terrenos diamnntinos, e a fazer as 
alteracões, que forem neces:arias, guardadas todas as dispo-
sições· das leis ~igentes. . . _ . 

cc A!·t. 2.o l'tcão revogadas as 'dtspos1çoes em contrano. 
((Paco da camam dos deputados em 21 de julho de 'l$Gt

Francísco José Pttrtado, presidente. - Tito Franco de Al
meida, to sccretario.-Josá Angelo l!Iarcio da Silva, 2° se-
cretario interino. · 

cc A assemnléa geral resolve: 
cc Al't. 1. o O governo fica autorisado para conceder á pro

'Vincia do flio Grande do Sul meia lcgua quadrada nas terras 
do Rincão do Saican para nella cstabelece1:-se a freguczia de 
Nossa Senhora. do Rowrio, crcada pela lei provincial de 4 
de dtlzcmbro do 1860. 

c< Art. 2. 0 Jlicãorcvogadas as disposições cm contrario. 
c< Paco da camarn. drs deputados, 21 de julho de 1864.

Frar.cisco Jose Ptwtado, prcsirlente,.-T. ~;anco de Almeid~, 
1o secretario. -Jose Angelo llfarcto da Stlva, 2° secretano 
interino. >> 

cc A asscmbléa geral resolve: 
cc Art. 1,0 O govcmo fica autorisado a rever o plano da 

or"anisacãct,ilo corpo de saude da armaria, approndo pelo 
de~rcto ri. f'm51 tle 30 de setembro de 18ti7, e a fazer as 
alteracõcs n~cessarias, conservando as disposições do art. 3° 
rio dcéreto n. 607 de 23 de abril de 18i9 e dos iu'ts. 2° e 
seus§§, 3o § 1o, 6•, 11, 12, H e 38, ddo plano tlc 30 cdle se
tembro de 18a7, sem augmcntat· a cspeza marca a na 
verba respectiva. . . .. . 

cc Art. 2.o Ficão reyogadas as chspostções. em contrar~~· 
» l1aco üa. camara dos deputa1los, 21 de Julho do 1864.

Francisco José Furtado. presidente.- r. ~rancu de Almeirl~, 
1 o secretario.- José Angelo Mareio da s~tva, 2° secretariO 
interino. '' 

cc A assemhléa geral resolve: . . _ . 
c< AI'L. 1.• P.ieão revogadas as d1spostçoes dos §§ 11, 12 

c 13 do art. '2° da lei n. 1,083 de ~'2 de agosto de 1860 .. 
cc Art. 2.• As companhias e soctcclades anenymas, ass1m 

civis como mercantis, se rcgular(tõ na nomeaçfio, f~nc
ções, c duração de suas directorias pelos seus respccltvos 
estatutos. . 

. " Art. 3. o Fi erro revogadas as disposicões cm contt·ano 
. c< Paço da camam dos deputados, '21 rlc Julho de 181i4 .. -
Francisco .José Fnrlaclo, prcsidente.-T. Franco de Almeul0, 
1" secretario. -Jose. Angelo llfarcio elo Silva, 2° secJ·ctano 
in tcrino. )) 

cc A asscmbléa gct·al resolve: . . 
c< Art. 1. o As porcentagens dos co,rrctorcs co.nstt t~c_m 1h

vida p!'ivilcgiada, e scr~to comprchend:das na dtsposJçao do 
arl. 876 ~ 3° do codigo commcrcíal. 

cc Art. 3.° Ficão revogadas·as disposicões.em·contrario. 
cc Paço da camara dos deputados, 21 ·do julho de 1864. _.... 

P.rancisco Josá Furtado; presidente.-r .. Franco de Almeida, 
1• secretario.- Jose Angelo Mareio da Silva, 2° secretario 
interino. >> 

cc A assembleia geral resolve: 
cc Art. 1.° Fica approvado o decreto n. 3,210 de 28 de 

de ahtil deste anno, que _ prorogou por ·Cinco annos. o prazo 
concedido a José Jacomo Tasso pelo rleC!·eto n. 2,444 de 27 
de julho do 18ti9, para explorat· os Jogares do interior das 
provincias da Paruhyba c Pernambuco, oqdc lhe forão conce
didas datas minet;ilcS,· ficando isentos dos dir.eitos de importa
ção os objectos destinados para a referid~ exploração, bem 
como .tios_ de exportação os productos mmeraes que forem 
cxtraludos . 

.Jc Art. 2.° Ficão revogadas as disposicõcs cm contrario. 
c< Jlaço da camara dos deputa<los, 2 !'de jttlho de 1864.

Francisco José Furtado. JH'esidcnte.-T. Franco de Almeida, 
1° secretario.- José Angelo 1llarcio da Silva, 2° secretario 
interino. l> 

cc A assembléa geral resolve: . 
cc Art. 1.•· Fica o governo autorisado a reformar o contrato 

celebrado em 23 de junho .de 181)8 com. a companhia de na
vcguçrro a vapor do Alto ·Paraguay, alterando, sem augmen~o 
de suhvennilo, a escala dos portos em que os ~arcos tocao 
actualmente, c obrigando a companhia a substttun· algum de 
seus va!Jores por outros .do mesmo calado, com as proporções 
neccssaÍ'ias para transporte de passageiros e carga. . 

cc Art. 2. o Jlicrro revogadas as disposícões em contt·arto. 
cc Paco ,Ja camara dos deputados, 21 de· julho de 18Gt

Francisco Josá Furtado, JH'esidente.-T. Franco de Almeid~, 
1 o secretario. -José Angelo ~la reio da Silva1 2• secretarto 
interino.)) 

cc A assembleia geral-resolve: . . . .. 
c< Art. ·Jo l~ica o governo autonsado a auxthar desdeJ~ com 

a quantia de 50;000$, por uma só vez, a q~em se obngar a 
lancar no rio das Velhas, ou no de S. Jlranctsco um vnpor diL 
forca miníma de 20 cavallos, e a sustentar a. navngaçüo nos 
mesmos rios, com ns seguintes condições: 

cr 1.a Estudar JH'aticamente as principaes rlifficul~adcs que 
oiTct·eco o rio das Velhas á uma navegação franca por vapo-
res maiore5 · . · · 

cc 2. a Dete'm1inar os portos, em que estas difficuldades se 
cncontrfio nas di vcrsrs estações do anno, e orçar as dcspezas 
necessarias pat·a se removerem ; . 

cc 3. a Formar uma cstn:tistica do valor dos eh versos pro
duetos, permutados em toda a linha de navegação actual, c 
da importannia que podem ~roduzir os fretes; . 

cc 4.a Apresentar estas mformações dentro do pra~~ de 
cinco annos. . 

c< Art. 2. o Fi cão revogadas as disposiçõ~s cm contr~no. 
cc Paco da camara dos .deputados, 21 do JUlho de 18M.

Fmnciico José Furtado, presidente.- Tito Franco de Al
?neida, 1 o secretario.- José Angelo 1llarC'io da Silva, 2° se· 
crctario intel'ino. )) 

Farão a illlJlrimir. . . 
Dous offieios du 22, do rerendo sccrctano da mesma ca· 

mara, acompanhando as seguintes: 

PnDP0510ÕES. 

cc A assemblén gerallegislativ~ resolvo: . . 
cc Art. to Fica o govcmo autoi'ISado a conceder a comJM

nhia de naYcgaç~o i't vnpor no rio l1araltyba, os favores ~len
cionndos na conLliçiTo '2tn do contrato celebrado com a Com
panhia nrasilcira de Paquetes á Vapor, cm data do 17 de 
dezembro de 181)9. . . . 

cc Art. 2.o Ficão revogadas as disposições ~m contral'l~. 
cc Paco da camara dos deputados, em 22 do Jlllh? de 18~·L 

- Ftai~eisco .José Furtado presidente, Pedro L'utz l'emta 
de Sonza., 1o secretario.-' llcn?'ique. Limpo de Abreu. 2° se
cretario interino.)) 

cc Art. 2. o As tittrihuiçõcs que o art. 2ti elo rcgulamenlo 
11. 80!i de 26 do julho de 18íi t confere aos corretores, co.m
vrehctlllcm ;,s transacç~~s que se fizerem c~1 hasttt puhltca 
~obre os objectos espcctficatlos no mesmo arttgo. 

c< A asscmbléa gcmlrcsolvc: 
cc ArL. to l'ica o go1erno autorisado a mandar pro.ccdei: a 

oxplorar.ão dos rios Xingú, Tapajoz. t•urús, Japura, Iça c 
Negro, ims llrovincias do Par(l c Amazona~, 11uando o per-
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mittirem. as forcas do thesouro, afim. .de ser decretada oppor-~ dezembro de 1859 com a Companhia Brasileira de Paquetes a 
tunamente a livre navegação e com'!lerci? dos mesmos rio_s. Yapor. . 

(( Art. 2° Ficão revogadas .as dtspos•çõcs _cm contrarto. ((Art. '2.o Ficão revogadas as disposicõcs em contrario. 
(( Paço da camara dos deputados_, cm 22 de JUlho de ,1864. ((Paço da camara dos deputados om 22 de julho de 186-i.-

- Francisco José Furtad~. prcs1den~e.- ~ed1·o Lutz Pe- Francisco José Furtado, presidente.- Pcd·ro Luiz Pereira 
reira de Souza, to· sccrclano.- Jiennq'fe Ltmpo de Aúrcu, de Souza, 1° secretario.- Henrique Limpo de Abreu 2o se--
20 secretario interino.>> · crctario interino. >>, · ' 

(( A assembléa geral resolve : O mesmo rléslino. 
(( Art. 1° Fica o governo autorisado a fazer as despezas Outro officio, de igual dattt, do secretario da mesma ca-

neccssarins pam a transferencia da faculdade de direito do mara, communicando que Sua Magestade o Imperador con
ltecife, podendo contratar a compra do edificio. qne na- sentira no decreto da asscmbléa geral que fixa as forcas de 
quella cidade se está constt·uindo para Gymnasio, ou de terra para o armo financeiro de 186i a 1865.-lnt<iiradô. 
outro qué tenha as ncccssarias accommodaçõcs. · Um officio de 13 do c~mcnte, .do presidente da prcvincia. 

(( Art; 2.o FiciTo revogadas as disposi~ões ~m contrarJo. do Uio-Gnm~e do Sul, acompanhando um .exemplar da col
« Paço da camara do~ deputados, cm 22 de JUlho de 186L lccçào das leiS promulgadas no corrente anno, pela assem· 

-Francisco ·José Furtado, presidente.- Pedl''J Duit Pe- hlélt legislativa ela mesma província.- A' commisssão de 
rcita de Sottza, 1° secretario.- Jlenrique Limpo de AIJl'eu, assemblêas provinciaes. 
2° secretario interino. » . Foi suumcttida á discussão, e sem debate approvada pàra 

(( A assemblé_a geral resolve: . ser remeltida á outra camara, a redn.cçilo que ficá~a sobt·e ii 
cc Art. to Frca o governo autonsado a estabelecer o mesa na sessão do 21 do corrente, das emendas feitas e ap-

montc-pio mili~ar. ~ . . _ . provadas pelo senado á proposição d,<t camara dos deputados 
(c Art. 2.° Ftcão revogadas as dtspostçues em contrariO. que refot'lllll a l(wislacão bypothecarta. 
c1 Paço da camara.dos dcputa~os, em 22dc jul!t? dc18~t O Sr: pres_Hlente déclarou que ia-se officiar ao Sr .. minis-

- Franc.isco José Furtado. preSH!cntc. Ped-ro Lmz Perc1.ra tro tio 1mpcmo, pedindo a hora e Jogar cm que Sua Magestade 
de Souza, to secretario,- Henrique Limpo de Abren, 2o se~ o lmpcrudor, dignar-sc-ba reccbú a deputação do senado, 
crctario interino. >>. que, na fónna .do cstylo, tem de it· curuprimentílr ao mesmo 

(( A assembléa geral resolve: . . Augusto Senhor no dla '29 do corrente mcz, atmivérsario na-
(( Art. t,o Fica o governo autorisado· a crear mais dous lu.lícJO de Sua Allcza [mperialaSra. D. Isabel; e cm seguida 

Jogares de tabclJiüo. do judicial c not~s do município da. farão sorte<t~lo:; para a dcputaçã?: os Sr_s. : marqucr. de ~~JI·an
côrte, c levando a sms o numero dos ex•stentcs. . tcs, Souza I!mnco, Rorlngues S•lva, vtsconde de Jeqmtmho

(( Art. 2. o Fi cão revogadas as tlisposiçõcs ·cm contrano. nba, Siqucira c ntello, D. Manoel, Carneiro de Campos, Pa-
(c Paço da .camarn tios deputado~, cm 2'2 de julho de. 181it ranhos, Silveira da Motta, marqucz de Caxias, Pt:mpêo, barão 

- Francisco José Fw·tado, prestdcnte.- Pedl'o Lmz Pe- de S. Lourenco, Candido .fiorges e Fonseca. · 
reira ele S~uz~, 1~ secretario.- Jlenriqtte Limpo de Abreu, • ORDE~I DO DIA. 
2° secretario mtermo. 11 

(( A assembléa geral resolve: 
(( Art. t,o Fka o governo auto1·isarlo a modÍÍ!car o con

tmto ·que fez com a companhia da linha intermediaria de 
vapores. . -. . _ . 

(( Art. 2.o FrciTo revogadas ns dtspostçoes em contrano. 
Paço da camara dos deputad~s, em t:r2 de julho_ de 186_í.
Francisco José Furtado, prcsidente.-Pedro Lutz J>ermade 
Souza, to secrctario.-Henriquc Limpo de Abretf, 2° secre
tario interino. >> 

cc A rissembléa geral resólvc: 
(( Art. to O governo· fica autorisado a rever e allerar o 

reguiii.mento do cot·po de sau(IC do exercito, conformando o 
plano de sua or_ganisação com o do C?rpo ~o_saudc da arnut~a. 

1c Art. 2.o Frcão revogadas as 'lhspostcocs cm contrano. 
Paço da camara dos deputau~s, em 22 dê julho_ de 186.i~ -

· Francisco José .Furtado, presldcnle.--Pec/.1'0 Lutz J>eretl'a tlc 
CJ.:mza, to secretario.-Hmriqtw Limpo de Abret6, 2° scCJ'e-
taiio interino. » . ' 

(( A asscmbléa geral resolve: . . 
(( Art. 1. o Fica o governo autor•.sado a mnnún~· cxtralm 

mensnlniente uma loteria cm llencficw do monte-p10 dos ser
vidores do estado incluidas neste numero. as quo jú. lhe CorãO 
concedidas, ató que seja reformada <HJUCI!a instl 1.::tição. . 

(( Art; 2o }<'i erro revo<>adas as dispCisicõcs em contmr10. 
Paço da camara dos dotmtad_os, cm 22 t1e julh~ de 18~t
Francisco José Ful'tado, prcsidonte.-11eLlro Lutz Perwa de 
Souza, 1" sccrctm·io.-Henrit)ne L~:npo de ;i/JtClG: 2° secre
tario interino.· 11 

((A assembléa g-eral re~olvc: . 
(( Art. 1. o Os lllbos menores dos offictaes da ftrmnua tem 

direito, rcpartidamcnte com suas it·mtis solteims, ao monte
JliO de marinha pela mesma fónna estabelecida para o montc-
}Jio geral dos s.ervidorcs do eslado. . . " .. 

(( Art. 2.° Ftcão rev(l6adas as dtspostções cm contt·ar10; 
I>aco da camara àús deputados, cm 22 de julho de· 18Gi.
J?f(wcisco José Furtado, yn·csidenlo.-Pcdro Lttiz l'CI'eim de 

. Souza, 1 o secretario.- Henrique Limpo ele AlmtG, '2° secre-
tario interino. l> 

(( A asscmbléa geral rcaolvo : 
11Art. 1.o Ficn. desde já npprovado o decreto n. 3,091 do 7 

de maio de 1863, que alterou o contrato celebrado em 17 de 

l'iEGOG!OS DO niO DA PRATA. 

Entrou em discu:,são 6 requerimento do Sr. Silvcim da 
nfotta, o!fcrccido. na sessão de 21 do corrente, pedindo ao 
governo: pelo ministcrio dos nego cios estmrigciros, cópia da 
corresponôencia tio e1wiado cxlraordinal'io e ministro pleni
potenciario do itilpcrio, cm missão extraordinaria no Esta'tlo 
Oriental, e hcm assim outms informações relativas ~ essa 
missão. . · · . 

. e 81·. Zacilnl'ias (pl'esiLlente d9 conselho) : -'-Sr. _pr~
stdcntc, quando antc-bontcm o nobre senador pela provm~Ia 
de Goyaz motiv~u o requcl'imento quo ora. :s~ discute, tive 
cu de, na ausencta do meu collcga o Sr. mllmtt·o dos nego· 
cios cstmngciros pedir a palavra, e, pois, sou hoje obrig-ado 
a tomar ('lll primeiro lon-ar parte no debate, se bem t·econheça 
fJIIC no a~sumpto sujcil~ a p:llavi;a. mais naturalmente com· 
pita ao meu cu!lega. · 

Direi antes !(c tu((O, Sr. presidente, que no estado act~al 
tios ncgoeios no Rio da Prata parece . ao governo q~e a chs· 
cussão delles cm nossas camaras pó'Je ter algum mconve~ 
nicnte, perturbando nli a ma~cha dos _acontec!mentos. ~n· 
trcLanto o senado fará o que JUI!!ar nuus propno de sua cts· 

) b d . '-' ' . cumspcccilo c sa c orm. . _ · , 
O rcqúcrimento do bonratlo senatlor por Goyaz consta de 

tres partes. . . . .. 
. Na primeira pede, pe.la rcpnrltciio .dos negocros es_tt·anget

ros, cópia de toda a corro~potH1CI!CI~t de nos~o ~nvwdo ~x
traordinario o ministro plcntpoten?Htrto em m1ssuo. espectai 
no Estado Oriental do Uruguay. vmdtt pela cauhonCII'a Par
nahiba, c !ht corre~pondeneia dos minislt·~s iliglcz ~ lll'g"!!n
tino. as~im cúmo dos prolocollos das ncgoctações conJuncla~, 
qmdorfLo cntaboladas e se mallogTát•ãô. . ·. 

Sr. prcsidc:tlo, o~pt·otocollo das nogocwçõcs conJunct~s 
dos mini~tros ·mediadores: se o houve (do que o governo ~ao 
'tem sciencia), posso assegurar ao nobt·e s~nador pela.provln
cia de Goyn, que nfio vciu pc.la canhoncll'fL l'arnn!Hba ... 

O Sn. StLYmnA tJA nlot·u: - l)otlia ter vindo antes. 
O Sn. PnEsl!lB1\TE no coNsEr,no: -Nem ant~s; não consta 

que honvessmn sitio lli'Olo~ollisadas la~s _negoetações: . ·, 
Quanto a corrcspondQncta do no5so muu~tro > ponde! ai e1 que 
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o governo acha. por ora inconveniente oxhibir a respectiva 
entrega, sentindo por isso não lhe ser possível satisfazer o 
<JUÓ pretende o nobre senador pot· Goyaz. Não duvida, com
tudo, expôr a substancia della, de que aliás, já deu noticia 
o Diario Official e resalta das publicacoes da imprensa desta 
côrte, como da do Rio da Prata. O governo recebeu pela ca
nhoneira Parnahiba diversos officios do nosso ministt·o, nos 
quacs diz, em summa, que, mallograda a generosa tentativa 
de conciliação entre o presidente da banda oriental e o gene
mi Hons, pelos motivos quil são notorios, isso mesmo decla
rára áquelle presidente no dia 7 do corrente, partindo a 8 
para Buenos-.Ayt·es. Eis quanto a este respeito posso com-

. municar ao nobre senador por Goyaz e ao senado. 
Na justificciiO do seu requerimento, ~r. presidente, o no

bre senador, ·a quem respondo, disse uma e mais vezes que 
a canhoneira Parnahiba havia sido portadora da noticia de 
revezes de nossa diplomacia. Eu, porém, acredito não ser 
preciso grande esforço de intdligencia para convencer o no
bre senador que taes revezes não houve. A missão do nosso 
ministro, Sr. presidente, com quanto não fosse de guerra, na o 
era promover a paz no Estado Oriental, mas fazer perante 
o governo daquella republica cncrgicas reclamações a bem 
dos direitos o interesses de milhares de subditos do imperio 
ali residentes. A mediacão para o restabelecimento da paz 
no Estado Oriental foi apenas um incidente, que veio suspen
der por breve tempo o curso da missão especial, mas não era 
a mesma missão, e, pois, mallograda ... 

O Sn. SILVEIRA DA nio~TA : -Então mallogrou-se. 
0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELllO: - , . , C, pois, mallograda 

a tentativa de paz, reassume a missão especial o seu curso 
sem ter soiTrido o mínimo revez. l1erguntar-sc-ha. : E convi
nha porventura que o ministro brasileiro se associasse aos mi
nistros argentino e inglez, tomando parto no mencionado in
cidente? 
· O Sn. DANT.ls : - Esta é a questão. 
O Sn. PRESIDE!'iTE DO CONSELno : - Seja. esta a questão. 

Sabe o senado, como sabe todo o paiz, que o incidente da 
mediação para a paz, niTo foi provocado pelo ministro bras i· 
loiro, não procedeu !!e sua iniciativa ; foi o Sr. JWsaldc mi
nistro das relacões exteriores da republica argentina quem, 
auxiliado pelo ininistr·o inglez, espontaneamente lembrou a 
mediação e vciu a Montcvidéo tratat· deli a. Chegados a Banda 
Oriental os ministros argentino e inglcz procurárão logo o 
nosso ministro, c o convidârão a apoiar os seus esforços no 
sentido de restabelecet·-se a paz na republica Oriental. Con
viria.. que o Sr. conselheiro Saraiva repellisse o couyite? En
tendo que não. 

?'al que esti'l!erem os seus agentes no caso de poder prestar no 
interesse da paz o sem prejuízo tambem dos seus comprimis .. 
sos internacionaos e da protcccão devida aos subditos brasi~ 
leiros. >> • · · · 

Na alludida conjunctura, 81·. presidente, o St·. conselheiro 
Sat·aiva julgou ver o caso previsto no período acima tra.ns
cl'ipto, de poder, com os seus bons officios, .com o seu apoio 
moral, e sem damno do sua missão, servir os interesses da 
paz, c consequentemente accedeu ao convite dos ministros 
argentino e inglcz. O governo entende que elle procedeu 
bem. 

Cooperando, porém, para a mediacão, diz o nobre senador 
pela província do Goyaz, o nosso "ministro 11ndou na cauda 
dos ministros argentino o ingloz I E' precisamente o que no 
Uio da Prata se diz com relação ao Sr. Elisalde ; lá so 
aflirma que o Sr. Elisalde andou na cauda dos ministros do 
Brasil c inglcz. E' conta, pois, a ajustar-se entre folicularios 
do Rio da !'rata e o nobre senador pela província do Goyaz ; 
dccidiio entre si a CIUC:itão. · 

O Sn. StL vEmA DA. nloTTA :-Não li nenhum artigo nesse 
sentido. 

O Sn. Pnr-:SIDENTE no CONSELno :-Notarei, porém, uma. 
diffcrença. E~ses folicularios são homens apaixonados, indi
víduos cm ·quem o espírito de partido {) mais exaltado se acha 
encarnado, ao passo que o nobre senador pela província de . 
Goyaz é um varão que todos os dias nos declara ser superior 
ao espírito de par lido ... 

O Sn. CANDLDO BoRGES: -E ó. 
O Sn. PRESIDENT.E Do coNSELHO: - E' um orador que tem 

o merito invejavel de proferir os seus discursos fazendo entro 
uma e outra palavra tal pausa, que parece nada dizer sem 
pensar e reflectir muito. lUas o que lhe hei de fazer? Sentir 
~ómente que o nobre senador pela província de Goyaz, tendo 
á sua disposição um vocabulario tão rico como o nosso, fi
zesse uso de .um termo. em todo caso inconveniente, quanto 
mais sendo verdade constante de documentos officiaes já pu
blicados, como scja,o officio do Sr. Elisaldo ao seu governo, 
dando .conta . <Ja. mediaçlio mallograda, que nos esforços, em
bom Htfructrfcros, generosos que se empregát•ão a bem da 
paz, teve o nosso ministro uma parte mui distincta. 

O SR. SJLVEmA DA ]foTTA : -Em muitas dessas corres
pondencias nem apparece o nome do enviado brasileiro. 

O Sn. PRESIDENTE DO cONSELno: -A segunda parte do 
rccJuerimento do nobre senador pela província de Goyaz, Sr. 
pl'esidente, é esta (lendo) : (( .Bem assim que se pergunte ao 
governo se o nosso ministro pediu as satisfacões ao governo 
oriental pelas olfcnsas feitas á. propriedadê e pessoas dos Se o ministro brasileiro, Sr. presidente, deixasse de a.ccc

der ás instancias dos ministros argentino e inglcz, c a media
cão tle3tcs houvesse conseguido a plZ, dir-se-hia a todo o 
iempo, clamar-se-h ia neste mesmo recinto : o ministro brasi
leiro foi inepto, deixou escapar a opportunidade, que se lhe 
oiTereceu de, fazendo a Banda Oriental um gt·ande beneficio, 
colher para si o para seu paiz essa gloria assignalada. Se, 
JlOrém, falhasse a modiacão, como infelizmente rnallogl'Ou-se, 
dir-se-hia: a. falta de adhcsão do ministro brasileiro aos es
forcos e louva.veis intencõcs dos dous ministros mediadores 
foi talvez a. verdadeira. éausa do mallogro, c, pois, à culpa. 
delle se deve cm grande parte lancar a continuttÇilO da guerra. 

bl'asileiros, e que resposta teve. >l . . . 

Sr. presidente, o ministro brasileiro dirigiu ao das relações 
exteriores da banda oriental, om 18 de maio, a sua primeira 
nota. Nessa. nota não fazia. o Sr. Saraiva ao governo dc]fon
tevidéo o ultimo appello, não declarava ainda. disposicão para 
usar da força em defesa c protecgtl~ dos subditos do Ímperio, 
se, porventura, n•lo fossem attentltdas as suas justas recla
mações ; faLia ainda um a ppello para. os verdadeiros princí
pios do direito internacional, apresentando um quadro fiel de 
nossas funuadas queixas. 

A' primeim nota de nosso ministro respondeu o Sr. Ilcr
reru. em 2í do maio ... Sob a influencia de taes refléxõcs, Sr. pr·csidcnto, que 

naturalmente acudirião ao espírito do nosso ministro, tomou 
clle patte na mediaçiTo, com a qual nenhum damno causava 
ao objecto que o lcvàra ao lUo dit Prata, antes podia fazer
lhe multo bem, sendo que a paz na Banda Oriental é sempre 
um.facto de summa importancia para o Brasil, o qual, camo 
se sabe, não póde, pela fé dos tt·atados, ser indi[ercnto a in
depcndcncia c {L estabilidade da republica vizinha. (Apoiado). 

Nem o ministro brasileiro, Sr·. presidente, podia, na cor•
junctum à que se alluúc, esquecer a. politica internacional 
do gabinete, claramente traçada no sBguinte período do ultimo 
relatorio do ministorio dos negocias estrangeiros: ((A politica 
do impcrio ó de abstenção e neutralidade, niio só nas dissen
sões o conllictos cxtel'llos, como nas lulu:.~ intot·iores daquclla 
republica1 sem proJuiso, poróm1 dos bons offlcios c apoio mo-

O SILVELRA DA MorTA: -Dirigindo uma nota dó 40 pa• 
ginas. _ 

O Sn. FERRAZ:- Isso é costume velho. 
O Sn. PRESIDllNTtHO coNSELno :-' ... oppondo ás observa

cõcs do nosso ministt·o aprccia.cões menos exactas, ao <Juadro 
lle olfensas feitas por oricntáes a br·asileiros outro de sup
postas oiTcnsas praticndas por brasileiros contra oriontaes, 
tgual se não mais avultado. 

O Sn. StLVEmA DA ]forrA:- Elles sempre tem saldo. 
O Sn. J>RBSJDllNTE no CONSELHO: -Teve, pois, o Sr. con· 

sclheiro Sarail•a de dirigir ,ainda ao Sr. Herrcra uma .nota 
ctn 4 de junbo, e o foz restabelecendo a verdade dos factos, 

r 
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mal apreciados pelo ministro das relações exteriores da repu
blica oriental. Nesse ínterim chegarão de .nucnos-Ayres a 
~lontevidéo os ministros argentino e inglez com o desígnio de 
offerecer os seus bons officios para a pacificação, ficando a 
nossa missão especial. .. 

O Sn. SJL VEJRA DA ~loTTA : -Burlada. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - ... interrompido por tal 

incidente, como o senado já sabe. 
A terceira parte do requerimento do nobre senador pela 

província do Goyaz é esta : << Se a retirada uo nosso ministro 
para a republica argentina .importa ou resultou de rompi
mento das relações incumbidas a missão especial. )) 

Sr. presiuente, declaro que a iúa do Sr. Saraiva a Buenos
Ayres não importa nem resulta de rompimen{o dns relações 
incumbidas á sua missão. Fôra esta, como eu disse, suspensa 
pelo incidente da mediação. 
. o SR. SIL VEI!l.A DA nfoTTA: - Elle já está em nrontevidéo. 

O Sn. PRESIDENTE Do CONSEI.no : -Terminado o incidente 
c antes que tornasse ao objecto especial ue sua missão, o 
nosso ministt·o, ·que tinha credencial para: o Sr. ~litre, presi
dente da republica argentina, julgou oppor·tuna a occasião de 
it· a Buenos-Ayres, e para la se dirigiu, mas no presuposto 
do ~revemente insistir nas reclama~õcs, apresentando o seu 
ulhmatum. · 

Esse ultimatum, Sr. presidente, que transpira do relatorio 
ultimo da repartição dos negocios estrangeiros, não é guerra. 

O Sn. SJL VEIRA DA }IOTTA:..:.... O ministro já o apresentou? 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Em ultimatwn não será 

guerra, ha de traduzir-se no caso de não sermos attendidos, 
no uso da força para proteger os subdi los do imperio, que 
silo em territorio da republica ol'iental victimas de continuas 
violencias, mormente durante a luta fratricida que orna dillt" 
cera. E' um recurso admittido pelo direito internacional com 
o nome de represalias. 

O Sn. FERRAZ:- As represalias são já um meio violento. 
O SR. SILVEIRA DA UoTTA:- Se não é occupacão do ter-

ritorio oriental o que vem a set·? • 
O Sn. PRESIDENTE DO coNSEL!IO : -Não é occupacão de 

tenitorio\ é a .approximação de nossas forças ao territorio 
da repubhca VIsmha, será mesmo a entrada momcntanea de 
nossas forças para impedir violencias contra os nossos conci
dadãos, mas voltando .logo a fronteira. 

O S11.. FERRAZ: -As represalias são sempre um começo 
·do guerra. · 

O Sn.. PRESIDENTE DO· coNSELHO :-As represalias, Sr. pre
sidente,· não .são comeco de guerra; como assevera o nobre 
senador pela província" da Dabia. 
· O ·sR. FERRAZ:- São sempre. 

O SR. PRESID!lNTE no coiSSELno:- Sempre, não. Pó de das 
represalias seguir-se a guerra ; isso ó outra cousa. 

Tal é, Sr. presidente, o estado dos nossos'negocios no Rio 
da Prata. E' possível que os acontecimentos se precipitem 
chegando-se ao. extremo da guerra. ~las o que é certo é que 

m()u requerimento, devia corresponder-me, assim como ao 
senado e ao paiz, com mais alguma. franqueza do que o fez. 

O Sn. FllnRAZ :- Eu acho que foi, talvez, além do que 
convinha. 

O SR. Sn.vmn.\. Di MoTTA :-Principiou S. Ex. intrinchei
rando-se na reserva diplomatica, como que, querendo impór 
si,lencio á. d!scussiio. do rcqu~rimento, co~ a declaracão pró
vm, de (!UC JUlgava Inconvemcnte toda a dtscussão sobre esta. 
materia, por cnusa do estado da questão intemacional. 

Exagerou S. Ex., por tal fórma essa sua reserva diploma
.tica, que deixou de dar caracter official a factos. da missão,. 
ou que tem relação com clla, c que estilo no domínio pu
blico, já pelos jornacs do Rio d<t P1·ata, j;i por algumas 
correspondencias que têm chegado ao conhecimento do paiz, 
baseadas nas revelacões desses jornaes 

o que significa, senhores, rlegar-se o. governo a dizer-nos 
alguma cousa officialmento sobre esse processo da mediação 
conjuncta, entre o representante da republica Argentina, o 
ministro inglez e o nosso enviado extmordinario.? 

l)ot·ventura, senhores, póúe mais haver alguma reserva 
nesta ma teria, quando nos jornaes do Rio :da Prata. já estão 
publicadas todas as notas trocadas entre os. mc.diadores, e o 
govemo do Estado Oriental, entre os mediadores e o gene
ral Flores, c entt·e o governo do Estado Oriental e o general 
Flores? 

Esses officios, publicados por extenso, ·não devem consi
derar-se o transumpto dos pro tocollos das confe!'encias que 
houve entt·e o govcmo oriental e os tres ministros mediadc
res ? Para que nos vêm erlt;lo o nobre presidenta do conse~ 
lho dizer : << Não convém fallai· nisto, não fallemos nisto ; 
podem per'igar os interesses da nação ; estes ncgocios são 
muito melindrosos, são questões diplomaticas. )) r.ançando 
assim mão de logarcs communs, que não têm applica~ão 
nos governos constituciona'Cs, senão quando a divulgação 
dos negocios póde prejudicar as ncgocia?õcs pendentes, mas 
não a respeito das negociações acábadas I 

Pergu~tarci: a tentativa d~ arranjo amigavel entre o g~
verno omnlal c o general Hores não abortou ? Sr. presi
dente, a prova evidente do que deve-se reputat· este nego
cio terminado, cmbom possa ser recomegado, ó que o mi
nistro inglez c o ministr·o argentino rctirarilo-sa para. Bue
nos-Ayres e o nosso ministro acompanhou-os, por que tem 
andado sempra atraz dclles, cousa que desgosta aos q11e, 
como cu, aprecüio o caracter pessoal do nosso enviado ex
traordinario ; é um cavalheiro que merece muita estima do 
paiz ; lamento, pois, que o Sr. Saraiva ande fazendo esse 
papel, necessariamente por causa das iiistt·ucções que tem 
do govemo; nã? póde ser outJ·o o motivo. . 
. Attenda, ~orem, o sanado, ás razõc~ que te~ho pa~a. d1zer. 
que a negocwqão de paz estava tet·mmada ; o preCH30 que 
cu a acompanlie desde o principio. 

Como começou ;t negocia_çilo de tlaz, senhores ? Foi por 
iniciativa do gt verno ·hmilctro ? Não ; o mesmo nobre pre
sidente do conselho concordou comigo que o nosso envmdo 
apenas foi cooperador. . · . 

O Sn. FRESIDENTE no CONSELHO :-Como forão todos. a guerra nãoestà nas intencões do governo brasileiro, o qual, 
só sendo a isso compellido; a aceitaria. Acrescentarei que, O Sn.. SILVIliRA DA nloTTA:- Do quem foi a iniciativa? 
longe de querer a ~uer;a, o governo imperial alimenta as E' preciso que o paiz o saiba. A iniciativa, senhores, partiu 
mais bem fundadas esperanças de que as cousas não chega- do ministro da Grã-Bretanba na republica Argentina. 1omou 
ráõ nunca a esse deplorava! extremo. 0 St·. Thomthon a iniciativa de interpúr os seus bons officios 

E' o que tenho a dizer. entro o governo de Montevidéo e o 'ge'neral Flores; com que 
o Sr. ~ilveh•a da i11otta: -Sr. presidente, releve o fim scr1hores? Foi porventura o representante do ·governo 

senado que ou principie ngradecendo ao honrado presidente inglez levado a e:sa tcntat.iva para. dar apoio ás ~atisfações 
do conselho a apreciacào que fez da prudencia o pausa (e que erão do vidas ao Bms!l pelas offensas que tmha rccc
:vou fazer verdadeit·o ·o seu dito) qué emprego nas discus- biuo ? A idéa. da negociação de paz, sogundo publicárão o~ 
sõcs desta casa, ~rincipalmente quando se trata de assumpto jorn~cs, partiu. dos repr·esentantc.s do governo ingler, P 4? fll~ 
internacional melmdroso, para penetrar o qual S. Ex. devia publica Argontma~ desta r~pubhca que tamhem lom qiJ.e::;tt~es 
saber que cu marcharia com passo tímido, porque conheço o pendentes.com o Esta~o One~tal, P?rquc aonserva sob Q seq 
alcance das palavras proferidas em uma tribuna tão autori- poder a Il?a de Marttm Garc~a, CUJa posse ó. d1spu.tada pelQ 
sada como é esta,' com referencia aos interesses do Brasil govemo onental. . . . i ~ · 
cm luta no Rio da Prata. I E não só os tmmstros ·rnglez o argentino t verao a con· 

~las, Sr. presidente, o nobre pre~idente do conselho ten~o- cepção, . COJ!lO a primeir~ entrc~vis~a com o general Flores, 
:me feito justiça, quanto á prudenc1a com que fundamentei o em tem tono da republ\ca Argentma, a bordo de uma ca .. 
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nhoncira. inglcza, antes que seg-uissem para ~Iontevidéo e 
fossem entender-se com o St·. Saraiva afim de obter a sua 
cooperação. 

Logo, senhores.· deve-se reconhecei' que o Sr. Saraiva foi 
chamado pant a coopcracão de uma idóa cuja iniciativa 
tinha. inteiramente pertencido aos dous l'epresentantes da
quelles governos. Eis a ra:ão, senbo1·es, porque, no discurso 
com que justifiquei o meu requerimento, disse que dcsgl·aca
damcnte o enviado do ll1·asil Linlra a·ulado na cauda dos mi
nistros inglcz e da Confedera cão Al'gcntina l Não era este o 
Jlapel grande que cabia ao enviado do llrasil nas questões de 
montevidéo. 

cc Annuncia-so a ida de agentes diplomaticos para o Para~ 
guay c o Rio do J aneil·o. )) 

Com esta lei tum, creio tc1· provado a minha. assoi'Çiio-que 
nesta nesociagão de JHlZ a Iniciativa não partiu do governo 
do Dmsi!; que o governo do Dmsil, cm todo o desenvolvi
mento da ncg-ociagiiO, fez um prtpel suballerno, e que ultima
mente, depof~ de se ter frustrado a tentativa de paz quan:lo 

Trago isto, Sr. presidente, para provar que a obra da 
pacificacilo teve origem no pensamento do agente de um 
governo· com. o qual o governo do Urasil, quando não des
confiasse de suas intencões gene1·osa~, devia ao menos con
servar-se em r.:um·da, • em guarda delicada e melindrosa, 
porlrue tem as suas relações officiacs·ínterrompidas com o 
governo impeJ'ial. 

Entretanto, senhores, o prtpel que nos coube nessas tenta
tivas de paz, foi de mera cooperação 1 de auxilia1·, todo se
cun_dario, subalterno, c eu poderia até dizer - foi um papel 
de InnocentC' .... 

O Sn. FEnnAz :-Isto é que não fazia mal. 
O Sr.. StLVEillA nA MoTTA:- Pam confir·mar esta minha 

apreciacão permitta o senado que eu leia uma noticia da 
ullima hora, vinda pela canhoneira Parnahyba, e ua qual o 
nobre ministro tambem nada nos quiz dizm·, posto que é da 
lle{orma Pacifica do tlia 14, em que sahiu llquella canbo. 
neim. Diz a Jie{'orma Pacifica (lendo): 

cc Falia-se de algumrts conferencias p1·eparatorias que se 
haviiio effectu,ulo em pre1•isão de determinadas eventualida
des cnlr~ SS. Exs. os Srs. l.larbolani, ministl·o da I tal ia ; 
Maillefer, ministro de França; Creus, de llespanba; Leite de 
Azevedo, de Portugal; e Letlson, do Inglaterra. Este ultimo 
rli·plomata deve tet· recebido instrucções pelo ultimo paquete, 
segundo se lê na seguinte correspondencia rrue transcrevemos 
da Nacion., etc. n · · 

Eis o primeiro ponto a que eu queria chegar; nest~s cir
cumstancias, a Jegacão brasileira estava de banda em todas 
as combinacõcs do 'corpo diplomatico pelo ministro inglez, 
cercado dos· ministros f1·at1cez, italiano, portuguez o hespa· 
nllol ; o ministro brasileiro era posto de parte. 

Ainda mais, vejamos a correspondencia a que se refere 
este artigo e que devia ter chcgrruo ao conhecimento do mi
nistro inglez, o Sr. Thornthon. (Lendo.) 

cc De uma correspondencia datada de Londres em 23 de 
maio c dirigida a Diario de Pernambuco, extrahimos o 
seo-uinte: 

~c A mala do Brasil vinda no ultimo paquete de llordéos foi 
artui distribuída na mrtnhã do dia 21 do corrente, e alguns 
jornaes publicárão posteriormente que ·a esquadra brasileira 
foi rcforcada em Montevidéo com uma divisão sob o commanrlo 
do vice-Ühnirante barão de Tamandaré. O motivo allegado 
para este passo parece ser a nccessiuada de apoiar pela força 
ii continuaçno das reclamanões que o . Bras1l tem contra o 
govcmo de montevidéo, embora. se acrefhtasse geralmente que 
o ministro b1·asileil·o só recorreria a este meio em caso ex Ire
mo. Entretanto; suspeita-se cm Inglaterra que o governo im
perial busca sempre pretextos para difficultar as suas relacões 
politicas com aquella republica, afim de incorpora-la ao "im
perio, dada a occasic1o .. , . 

o Sn. D. nlANOEL:- Tem-se dito isso. 100 vezes. 
O Sn. SILVEIRA nA MoTTA:- E nem assim aproveita o que 

se diz . ( Continúa a lê r) : 
cr • • • • • c ó provavel l[UC o govel'llo britannico, descon

fiando, nas circumstancias prc6entes, da politica bmsilcim 
r~m Monlevidéo, se apresse em ordenrrr ao seu ministro resi
donto naquella republica, que observo attentamcnte os passos 
rt4e der o governo uo .Brasil para apoiar c levar a e[cito as 
PIJíiS reclamacões. . 
. " A Inglaterra tem que t~mar um dcsforço do llrasil e. pó de 
agora apresentar-se o enseJo. As relações entre o llrastl e a 
Gnl-Dretanha. ainda estão iutorrompida$ .. 

parece que o ministro brasileiro quer recomegar surr·s reela
magões, o representante do .governo inglez reune o COI'flÓ 
diplomatico pam tomar providencias sobre a eventualidade do 
emprego da forna pelo governo .imperial, e começa por pOr 
de parte o representante do Ilrasrl. . · 

Ora, senhores, sendo essa a má posicão que o nosso en
viado, sem duvida cm virtude das instruccões que recebeu do 
governo imperial, aceitou, entendo que déve haver comnosco 
mais franqueza; o governo devia explica1·-nos o seu pensa
mento, não só em relacão áquillo que disse o nobre ministro 
que tem intenção de faz61', e que se diz ha muito tempo quo 
se ba de fazer, e não se faz, mas em rela~ão áquillo que se 
fez e que se mallogrou. . . 

Senhores, é tiio conhecida hoje no Rio da Prata a ma1·cha 
falsa que tO!UOU o governo· do Brasil, intromcttendo-se na 
negociaçã9 de paz entre o governo .deMontevidéo e o general 
Flores, que não ha ali, póue-se dizer, duas opiniões a esse 
respeito . . 

l.;cndo os jornaes do Rio da Prata; os de ~lontevidéo, tanto 
os que npoia:o o govel'llo de Aguirre, como os que podem ter 
nuançns coloradas,, e os de lluenos-Ayrcs, incl.usive a Tribu
na acha-se a segmnte sentença contra o llrasii, na execução 
desta missão especial: desgraçadamente não ha um liUC não 
reconheça que o Brasil foi codilbado .. 

O Sn. D. ~IANOEL:- Isso tem uma explicação muito facil. 
O Sn. Srr.vEmA DA 1\IoTTA:- O nosso ministro recebeu das 

mãos do ministro inglez a concepcão da teritativa conciliato
ria entre Flores e Aguirro; acl)mpãnhou até certo ponto esse 
ministro quando foi á camprtnha, a de certo ponto cm diante, 
não podendo ir pot· causa dos seus incommodos de. sande, 
mandou o s·eu secretario o Si·. Tavares Bastos, ·de inaneim 
que houve sempre da prtrte do Bmsil uma testemunha secun
dm·ia para apparccer no movimento intentado por Thornton, 
de acordo com Elisalde. 

Este mesmo papel de andar atraz foi que o nosso ministro 
continuou a desempenbrtr depois de frustrada· a negociação; 
Thornton e Elisalde retirarão-se para Buenos-Ayi'Os; logo 
apoz, nas suas aguas, foi o ministro brasileiro; . Thornton e 
Elisalde vollúrão para ~lontevidéo, e logo apoz-ellcs era es-
perado em nlontevidéo o Sr. Samival ~ . • 

O Sn. MINISTRO nos ESTRANGEmos : -Donde teve essa no
ticia? 

O Sn. SJL VEIH DA nloTTA : - ( Mostrando os jornaes ) . 
Estti aqui.. · 

O Sri. D. lUANOEL :-:--Na Reforma Pa;ifica ? . 

O Sn. S1L VEIRA DA lUoTTA:-Não é só na Reforma Paci(zca, 
Sr. sen~dor ; creio que mesmo os nobres minist•·os não 
podem contestar; isto é, sé contestarem, dilo má idéa de sua 
policia, porque é facto averig·uado que no dia H o Sr. Sa
raiva era esperado cm Montevidéo. 

Vou ler uma carta. de pessoa muito habilitada, de um 
brasileiro muito distincto, que está no Rio fht Pmta haannos, 
que não tem ali posicão official e que póde fallar desemba
rar.adamente. Veja o nobre senador se_é verdade ou não o 
qu"e estou affirmando; vou ler com pausa·: (lendo). 

cc Agrade co-lhe as noticias politicas que me dá. Para pa · 
ga las lhe rémetto a Refor-ma de hoje onde poderá ver, com 
a devida cl'itica, o que se passou aqui ultimamente a res
peito da paz. Sou mui pequeno para julgar sumidades poli
ticas da nossa terra ... 

-Isto é demasiada modestia do correspondente. ( Continúa a 
ter) cc ... mns está me parecendo que ainda desta vez, em vez 
ue amigos fa1·cmos novos inimigos na republica. 

cc Se com os negocias publicos se brincasse cu diria que 
estam(}s jogando o passa. adiante das iniquidades que com
uosco praticou ahi a Inglaterra: _!~alta acrescentar ao que. 
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diz a Reforma, que o presidente se pr·e5tou à mudança mi- dellcs postos no exercito oriental, ou exercendo cargos civis 
nisterial exigida, mas a sua combina~ilo, aliás muito ncci- do estado. 
tavcl, foi in limine regeitnda pelo Sr·. Elizalda, a quem. sem << 2. 0 A immediata destituiciio e responsabilidade dos ag-en
conhecer os individuas pt·opostos, appr·ovou o SI'. Sar·aiva. >> tes do policia que têm nhusailo da autoridade de que seacbão 

Sem conhecer, de certo, p~rque razão. os tlous indivíduos revestidos. _. . 
-propostos n~o. enio agradavc1s ao Sr. Ehsnl~le. Sabe se que ,, 3. 0 A indemnisação ela propriedade que, sob qualquer 
cm ~lontevtdllo ha. tntcresses cm antagonismo com os da pretexto, tenha sido extorquída aos brasileiros pelas autori
re[lUblwa Argentina, e talvez alguus em maiot· antagonismo dacles militares ou civis dn. republica. 
'do qull os que · ha com o Bl'ilsil; e esses indivíduos que Sr. c< 4. o Que sejão postos em plena libeJ·daue todos os brasi
Sal·aivn. impugnou como S!'. JWsalde pam não serem aceitos, leit·os que houverem sido constrangidos ao servico das ármas. 
scrüto talvez mais a favor do llr11sil do que a favor da Aqm não diz por !iuem, se conslmngitlos 1ior l<lores, ou 
republica Argentina. (Cont·inúa a ler). por Aguirl'e. E' vel'dauo que, quanto a este artigo, natural-

« Se não ltouve falta houve pelo menos precipitação nessa mente a tal contestação das ~O paginas havia do fazer a 
resolucão que nos vai trazer uma guerra, talvez para servir enumeracão dos brasileil'OS que estilo alistados no exercilo 
a interesses argentinos. de l<'lores. (Continuando a ler) 

- « Em verdade itcho cousa muito difficil de casar. os nos- « ü.o As convementes orilens o inst1·uccões aos diversos 
sos ·interesses e influencia na Banda Oriental com iguacs pre- agentes da autorida~le, rccommenúando-llies a tMior solici~ 
tencões dos do outro lado do Rio tia Pnlti\. tude no cumprimento de seus deveres c comminando-lhos 

,; Tudo, }>Orém, é í:UJUi extmordil\ario e imprevisto, c seria as penas em que tert"[O do incon·er se deixarem tio tornar 
en,.racado na verdade que so realizassem os rumores que e!fectivas as garantias a que têm direito os habitantes da 
corrent com visos de verdade neste momento. republica. 

c< Diz-se que ps dous generaes estão cm negociação, c que « G.o O fiel cumprimento do acconlo celebi·adó e subsistente 
a paz será imp~sta no governo pela fo1·ça <lrmada dos com- ent1·e o govemo imperial e o da republica pelas notas revm·
.Latcntes aceitando Flúres o ministerio que re.cusáriLo os ne- saos do28 de novembro e 3 de dezembro de 1857, no sentiilo 
gociador~s ou outro semelhante, o que daria cm resultado de serem reciprocamen!e respeitados.os certificados de na
que os ministt·os interventores são mais Flôristas que o me?mo cionalidade passados pelos competentes agentes dos dons 
Flôres. · · govemos aos seus 1·especlivos concidadãos. 

cc Agora, como no tempo de Rosas, não é de pÚI'-se Flút·es « 7.o Que os agentes consulares brasileiros, residentes na 
ou Oribe no poder por móro capricho, o. que pretende a con- republica, scjii.o tt·atados com u con.siilcragão c deferencia 
fedemcão argentina. Suo outms as suas vistas, e nestas entra devidas ao cargo que occupão. >> 

sempre a ani'mosidade e rivalidade que _nos professa. Ora bem l Sii.o estes mtigos que determinão o objecto da 
« E qunnto_aos tleste ~aflo.são todos 1guacs. Se.ha g~erra missão; anota do S1·. Saraiva, apresentada :ui S1·. Hm·rct'it, 

contra o Hrastl Flôr·cs vtmra as armas contra o tmpeno. >> devia tratar de totlns estas exigcncias. Houve, segundo nos 
Eis-aqui um.a aprcciaç<1o que o~pl~ca a sc_ntença d1~da a disse o nobre presidente do conselho, uma contestaciio a estn 

respeito do codlllto que levou a mtSS<tO espccwl no Rw da nota, pretendendo-se que. os aggr·avos que a "republica 
Pra.ta. Oriental tem do govemo do llra~il e os prejuízos !fueJho 

Portanto, senhores, essa negociação de paz nasceu de um temos causado silo muito maiores do que os allegados na 
pensamento do minist1·o inglez pal'a premunir-se contra p1·e- nossa nota primitiva. IIouve, pois, reconvenção, como se diz 
tencões brasileiras no Rio da Pr·ata; c nasceu a Jlar das idéas cm ma teria forense, no que os homens do Esttulo Oriental 
da 'republica m·genlina que tem pretenções sobre 0 estarlo stio lwbi!issimos; '[ll'ocurão sempre fazer reconvencões; mas, 
oriental e a quem por corto nito póde fazer conta a sup1:cma- pet·guntarei: o nobre ministro ha pouco disse-nos que o nosso 
cia. da influencia brasileira naqucllCls lognrea. Tenrlo alu nas- enviado extmordinario replicou ; S. Ex. fará objecto de se-
cido a concepciio dessa pacificacão, vê-se, que nos promenorcs, gredo em deelarar a data da replica? . 
no uesenvol víinento, o .ministró brasileiro fez um papel suba!- O Sn. PnEsmEN'rE DO CoNsm.no : - E' de 1 ou G tle julho. 
terno· c o nobre 111'esidente do conselho assignalou .bem o o Sn. SILVEIRA DA ~loTT.I. : - Fói justamente quanuo o 
papel 'que coube ao nosso ministro chamando-o cooperador; nosso enviado extraordinario replicou, que começut·iio cm 
foi um méro ajudante d'ordens. ~;uenos-Ayres a~ conferencias do. ministro inglcz com o Sr; 

Agora, pergunto, Sr. presid~nte, seria essa a politica l\Con- Elisalde para se mterpôrem no mero das nossas reclamaçõos. 
sclhada ao governo? Nuo se pode pergun~ar nada aos nobres Con·eu aqui que 0 governo oriental tinha sido até l'cquel'ido 
ministt·os por que elles não querem abJ'II'-se com a gente. pelo nosso ministro para retirat· a sua. nota de contestação; 
:Faco tod~ a justica ao Sr. Saraiva, é um brasileiro, a respeito sabe-se que aquelle governo niio cenveio em ~etiraz- a sua 
do .·qual não posso pronunciar uma palavra que nem de leve nota, c isto foi que deu log~r a que o nosso mimstro, ~e.den~ 
deva susceptibilisa-lo sem dôt• minha; mas sabe-se que elle do da retirada da nota, repltcasse ; sabe-se (o nobre mrmstm 
obra em vir-tude de instruccõcs do governo; tudo o que digo m1o quct· declarar nada, mas convém que se diga o que so 
é com o p;overno que )he 'de~ ·_instrucções ~ ayprovou_ o que sabe) sabe -se que 0 nosso ministro, tendo insistido na reti
elle fez; Pergu~to, po1s, a ~ol~ttea _q_ue a mrss~o espec!al de- 1-adn da nota do governo oriental, pot· que esta contestava 
scnvolveu no R10 da. Prnta e a politiCa que fo! ~recomsada? de frente 0 nosso direito de pedir satisfa~ões, c tendo-se o 
E' a politica iniciada no relataria do nobre mtntstro dos es- governo oriental recusado a isso, o nosso ministt·o cltegou ao 
tt·angeiros? O relatado diz isto: (lendo) . . . 11onto de por sua parte acceder a·que so·retit·assem ambas as 

« A posi~ão, portanto, 9ue acaba de_ tomar o 1mper10 c~m notas. . 
a missão especial que env1ou _a ~fontev~déo,, sõ tem por O~JC- Per~untarei, portanto, se é certo que o nosso enviado cx
cto prestar aos subditos brastleu·os, alt rcstdentes, a devida tntordmario condescendeu em retirar a nota, que entabolava 
protec~ão. >> • • • _ a negociação ; o que ó que ficou 'l 

Na parte do relatorJO consagrado ao obJecto da missao, o . . . 
nobre. ministro assignalou se to artigos que servem para d()-, . O Sn .. D._ M:\NOzr.-- O no~re. senador sabe ISSO com cor
termina-lo; entendo que estct sele artigos devião ser tran- ·tcza. ou c amua da Rc{o·rma 1 actfica? 
scriJ1lOs ipsis Mrois na nota que o Sr. S;miva dirigiu ao O Sn. VISCONDG DG JEQUITtNnoNnA.:- Niiorospond.a, vá o 
govcrn~ ~e Mont~vi~léo, quando lhe d~clarou. q_ual o fit!l de nobre senado!' andando }Jara diante. 
su.a· missa~. E, a VIsta destes sete :u·tlgos, ~Ju!ze o pa~z se o Sn. D. MANom.-: .;,_Devo responder; niio se assevera 
fot para 1sto que o governo mandou a mtssao espccml : um facto desses· sem mais nem menos. Agora digo eu, qut1 
(lendo) . . m1o é exacto. 

« Tem por fim o govllrno 1mperml obter : . . .. 
« 1.o O devido castigo, senão de todos, ao mllnos dos prin- O Sn. ~u.vmnA DA M~~TA: - St·. presJ~ento, olbanuo pata 

cipaoscriminosos queexistomimpunes, occupando ató alguns, o relatol'lO do nobre mmtstro de estmnge~ros afil
7

de conho-
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cer a natureza da missão especiàl, e olhando para os factos 
q_ue s~ passão no ~stado Oriental, desde que a mis~~o espe
cml la chegou, creio que a conclusão é esta ; ou as wstruc
ções do govcrn~ são diversas das doutrinas do seu relatorio, 
ou e~tão essas mstrucções não tom sido cumP,ridas,. 

P01s, . senhores, para fazer todas essas ex1gencias tão pc
r~mptorms de satisfação por offen?as, por insultos, de indcm
msação por damnos, de garantias contra oJfensas futuras, 
va.i uma missão especial, e, quando duas potencias estranhas 
se querem mctter de permeio entre o governo de Montevidéo 
e um general que lhe disputa o mando, o ministro do Brasil 
em missão especial suspende, como disse o nobre presidente 
do con~elho, a sua negociação,. associasse a uma _tentativa 
de pacificação no papel secundar10 que fez ? Esta e quo é a 
politica do relatorio do nobre ministro dos ostrangeiros ? 

Senltores, o Estado Oriental dà cuidados ao imperio, cus
ta-nos muito dinheiro, e tem tambcm custado muito sangue 
bJ·asileit·o derramado cm defesa de seus interesses, de sua 
autonomia; esta cxperiencia custosa, ha muito que dura e 
se repete ; mas todos os dias reconhece-se que é csteril. 

Vejo que desde as convenções J,e Predour o Mackau, em 
1810 e em 1842, constantemente se estão tentando no Rio da 
Prata em prezas de consolida cão de ordem legal naquella I'e · 
publica, com a csperanca dÍl achar-nos um dia em frente de 
um governo que offereç"a garantias para tratar ; desde essa 
época, porém, todas as tentativas têm sido baldadas; esta-

Senhores, eu veJo que o nosso governo está procedcnrlo ao 
revez daquillo que o simples bom senso ensina. Em t~da a 
parte, quando se tem de chamar a razão e ao dever uma 
nação-que se separa dellc, quando se tem de exig-ir uma sa
tisfação, nenhum guverno tem a ·ingenuitlade de, dirigin
do-so ao offensor, exigir que primeiro se torne forle para 
deQois responder ás exigencias que lhe vai fazer 1 

Pois, vamos no Estado Oriental pedir .satisfações ao go
verno, que está atrapalhado com suas dissencões intestinas 
e temos a simplicidade de parar e dizer : • 

« Não ; deixemos estes homens fortalecerem-se e depois 
brigaremos I )) Ets a que se reduz o papel que fez ( por isso 
chamo simplicidade ) o nosso ministro no desenvolvimento 
da missão especial I QuandD estavamos apertando com o 
governo oriental, exi~indo satisfacões nos termos destes 
sete artigos do relatono, que constftuem o objecto da missão 
especial, mettem-se de permeio para baralhar o jogo o minis
tro inglez e o ministro argentino, que erão interessados cm 
opporem-se ás nossas vistas, e o ministJ·o do Brasil cede, 
e não só cede, mas coopera, reserva.ndo-se para pedir depois 
as satisfacões quando o governo oriental estivesse bem 
fortalecido· I 

Senhores~ o qne se póde seguir daqui ? Pode seguir-se 
esse resultado de que· se !aliava na ultima hora da sabida 
da canhoneira Parnahyba ; os ministros interventores· virão 
mallograda a sua pacificação ; porém, surgiu uma nova 
Jl,base, uma n~va solução para o problema ; Lucas l'tloren? e 
Fl8res entendtão-se na campanha, de accordo ; elles Im
porião a Aguirre um ministerio da sua affeição c garan
tia, e assim ficavão reunidas todas as forças do Estado 
Oriental, que estavão até então desunidas, quando é certo 
que daquella desunião o Brasil devia tirar algum proveito, 
proveito que tirão em taes circumstancias todos os govemos 
que tem alguma sagacidade, para não dizer outJ·o l'lOmel 

Tratamos, pois, de proporcionar meios de que fizessem as 
pazes, sem attender a que depois havia de verificar-se o que 
prophetisou essa carta escripta de Montevidéo, e que ha 
pouco li. . 

Julgaes que é Aguirre que está indisposto com o Bmsil? 
Estaes enganados; e já temos a experiencia de longa data. 

No período de 1854 a 1857, senhores, o nosso govmo 
auxiliou a Flores para que se fizesse eleger presidente da 
Banda Oriental. O nosso collega pela província do lUatto 
Grosso, era então, creio que nosso ministro na republica 
Ol'iental, e carregou até com a culpa de tet· ajudado o partido 
collorado e concorrido muito para a eleição do general mores. 

l~lores esteve, pois, na presidencia e pergunto: quaes 
forão as satisfacões que o governo do Brasil teve em 181>7 
das muitas e an"tigas queixas que ahi se tmnscreverão de 
todos os relatorios, passando de uns para outros? 

Lendo o relatorio do Sr. ministro dos negocios estrangei
ros em 1857, vejo que ~ situação das reclamações d~ Brasil 
em relacão á Banda Oncntal erão nessa época com l'lores o 
que siio "boje com Aguirre. 

Onde estão as vantagens de fazer-se a pacificação, coope
rando o Brasil para ella? Era ligar mores com Aguirre para 
termos contra nós, na exigenc1a das rcclamacões, as duas 
forcas reunidas? Era supplantar Aguirre o enthronísar Flores, 
J>ara chegarmos ao mesmo resulta?o que em 1857 ? . . . . 

Eis, Sr. presidente1 porque cu d1sse que não comprehendia 
semelhante marchal 

mos sempre no mesmo terreno. · 
E, senhores, o que significa esta politica exterior que devo 

ser uma apreciação das conveniencias do estado; o que signi
fica esta politica que tem agora por base a disputa entre dous 
governos, cuja legalidade a republica Argentina tem posto 
em duvida até hoje? Os jornaes c os homens eminentes do 
Bucnos-Ayres desconhecem essa legalidade. 

Quando se tratou de ofiereccr amnistia ao general FlóJ•c:, 
a Tribuna, jornal de Buenos-Ayres, accusou Elizalde de trai
ção por ter pretendido sujeitar o general Flôres á amnistia de· 
um governo tão illegal como o de Aguii·re. Naquelle paiz, 
senhores, onde se publicão as opiniões dos seus estadistas, 
mesmo daquelles que são favoraveis ao Estado Oriental, cod
tuma-se dizer, para debilitar a força moral do governo de 
lUontcvidéo: cc O governo de Aguirre é t<io illegal como o de 
Flôres, com uma unica diffcrenca, e é que um é presidente 
na Campanha e o out1·o na praca; um foi eleito pelos solda
dos c o outro foi eleito em umã rcvolucão parlamentar, que 
altet·ou a constituição do estado. )) • 

O Sn. FERRAZ :-Um golpe de estado com a deportação de 
senadores. 

O SR. SrtVEIRA DA ~fOTTA :-Uma especie de quinteirada. 
O SR. FERRAZ :-Não houve mortes. 
O SR. SILVEIRA DA ~loTTA:-Ora, quando tal é a apreciação 

que desses dous chefes se faz em Buenos-Ayres, manda o go
verno do Brasil uma missão especial a Montevidéo para re
clamar satisfações por aggrav?s recebidos, para exigir garan
tias, para apresentar um ulhmatum, como esse de que ha 
pouco os deu noticia o nobre presidente do conselho; mas, 
no meio da empreza, abandona o papel que lhe compete I 

Senhores, desde quo ·o nosso enviado extraordinario per
cebeu, e devia perceber, que os Srs. 'fhorntliom e Elizalde 
chegárão de Buenos·Ayres a Montevidéo para interporem-se 
entre elle e o governo Oriental, o papel que lho cabia 
er:t o contrario daquelle I[UC representou. O procedimento 
da missão especial devia se~ este : cruzar os braços: cc Que
reis tentar uma obra de pa~Ificaç~o? Tontaes, e vereiS.ll nias 
precisamos de vós. cc Depois vere1. l> 

o SR. D. ~lANOEL :-Talvez que se assim fosse o nobre 
senador fizesse grandes censuras ao nosso plenipotenciario 
em 1\Iontevidéo. 

O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA. :-Este era o papel, senhores : 
cruzar os braçus, não recuar um só passo dos tramites das 
reclamacões em que estava, e osperat· o desfecho da nego
ciação. • 

Quero encarar agora este desfecho, visto que os nobres · 
senadores entendem que dahi podia resultar alguma impu
tacão á posicão do nosso ministro. Supponbamos que a ne~ 
gociação se inallograva, como se mallogrou ;_ o nosso minis
tro não passava por esse desastre, ficava rmdo-se: ·cc Oh I 
este Sr. Thornton, esto.:Sr. Elizalde, que é destas regiões, 
ainda não sabião como estes negocias se arranjão aqui? » 
Podia ficar-se rindo.... . 

O SR. D. MANOEL :-Era mesmo um caso para riso .... 
O SR. Su.vEmA DA MoTTA: - .... e tirar muito partido 

disso; porque, na verdade, s~nbores, nesta ultima phase d~s 
acontecimentos da Banda Ortental, entro os chefes que mms 
ou menos se tôm approximado dos interesses brasileil·os, 
está sem duvida al~uma o general Flores; e, se acaso a con~ 
ciliacão, a tal mediacão, se mallograsse, não em por cert~ 
cm detrimento do general l~lôres. 

... 
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Mas su~ponhamos o inverso, que a pacificação se fazia ; 
seguir-se-ti ião dahi os mesmos inconvenientes que . se segui
ria se ella se fizesse com a cooperaçã.(} do .Brastl. 

O Sn. D. MANOEL :-Isso não combina com o que o nobre 
senador disse ha pouco ; parece que está em contradicção. 

o Sn. SILVEIRA DA ntoTTA :-Está enganado, e cu pro· 
sigo. . . . 

Seguir-se-biiio os mesmos inconvenientes e maiores, sem 
duvid~'l. alguma, se acaso a pacificacão se fizesse com a coo
peracão do .Brasil. Entendo, por isso, que o enviado bi·asi· 
leir·o • não devia dar um só passo para a pacificação ; e sim 
limitar-se. ao terreno das reclamacõcs. 

Senhores, porventura, nas quêstões do Rio da ·Prata não 
estão hoje em lula todos os interesses oppostos, todos os an
tagonismos que fermentão na Confederacão Argentina? N;1o 
sabem os nobres ministros da protecr.ilo ·que o general Mitre 
tem prestado, segundo as queixas ·do governo oriental, ao 
general Flóres, seu cooperador na luta da Confederação? 
Não s~bem os nobres.ministr·os qu~ es~a posição de faut~r da 
rebelltilo contra o govei'Oo de Agum·e tmporta o antagomsmo 
de uma potencia rival da Confederação Argentina, que está 
sempre de mão armada para auxiliar o Estado Oriental con
·tra todos aquelles que se apresentão com prctenções a seu 
respeito? Está definida, está clara, está conciliada a posição 
do general Urquiza á frente da provincia de Entre-Rios, onde 
se conserva como um terti.us, que tem de decidir as questões 
entre o Estado Oriental e a Confcderacão Argentina, da qual 
ello tem queixas profundas. Como éntão, senhores, vai o 
governo impera! innocentemente cooperar para fazer-se uma 
obra de pacificacão que é toda em detrimento dos seus inte-
resses e do seu Jireito? · · 

Tenho feito as minhas observacões para caracterisar a po
sição da missão especial, e tenho (li to quanto entendo que por 
ora posso dizer para mostrar que ella não representou o papel 
que, cm minha opinião, devia fazct·. 

Porém, senhores, o nobre presidente do conselho terminou 
o seu discurso com palavras muito significativas e que devem 
exigir algum desenvolvimento mais. 

Disse-nos ha pouco S. Ex. que se ião restaurar as recla
mações, que se ia offerecer um ultimatum, com ameaç~ de 
emprego de represalias em tempo de paz. Não caractensou 
as represalias; disStl·nos, porém, ingenuamente : cc As re
presalias são muito innocentes; consistem em mandar o 
exercito brasileiro entrar no Estado Oriental. » 

tudo isto, admíttirM este direito das gentes 1 em que se firma 
o nobre presidente do conselho para chamar simpliccs repre~ 
sal ias u. invasão do territorio. 

E se acaso se tem de dar um passo destes, o nobre presi~ 
dente do conselho, que vê como a nossa missão especial tem 
sido codílhada no Rio da Prata pelos ministros inglez e ar~ 
gentino ; que vê que o ministro inglcz estil vigiando os nos~ 
sos passos, e que ba de aproveitar todas as occasiões de sus~ 
citar-nos embaracos, como nos vem dizer que vai mandar 
invadir o Estado ·oriental ? 

Senhores, á vista desta declaraçã() do nobre presidente d(} 
conselho, e reconhecendo eu que, embora com menos pausa 
do que eu, S. Ex. falia sempre com muita prudencia, mesmo 
prudencia sem pausa; acho que nãó seria imprudencia con
cluirmos esta sessão pedindo sessão secreta, para S. Ex. dar· 
nos sem inconveniente o resto dessas noticias, que talvez 
não queira dizer, cm·am populum. Entretanto S. Ex.levantou 
a ponta do véo; disse que mandou-se invadir, mandou-se 
entrar o exercito na campanha oriental. Quando o governo 
diz que ba de mandar fazer uma cousa destas,é porque já está 
completamente preparado para a execução ... 
. O Sa. SouzA FaANco:- Da reprcsalia se seguia mandar ; 
mas S. Ex. não disse que já mandou. 

O Sa. SILVEIRA. DA MorTA :-Gosto de apurar estes apartes. 
W na verdade preciso notar-se que, quando o nobre pre

sidente do conselho exemplificou 'a reprcsalia, disse cc v. g. 
fazer entrar o exercito no territorio oriental. >> lsto o nobre 
presidente do conselho disse a quem, senhores? Ainda sé 
fosse a mim, podia-se tomar por um gracejo; mas disse-o em 
1esposta a um aparte do nobre senador pela província da 
Bahia que .lhe fez uma pergunta a tal respeíto ... 

O Sn; PIMENTA. BuENO : _.;.E isso está no relatorio. 
O Sa. SILVEIRA DA ~forrA: -E, demais, essa idéa está. 

no relator10 como muito bem diz o nobre senador por S. 
Jlau·lo. 

Declaro, Sr. presidente, que eu tinha tencão .de retirar o 
requerimento, se o nobre presidente do consefho fizêsse o que 
eu julguei que elle fazia. Eu lião queria que S. Ex. nos 
apre~ntasse toda a papelada referente á nota do Sr. Saraiva, 
que veiu pela canhoneira Parnahyba, porque sei que isso ha 
de tet· enchido as pastas da secretaria de negocios estran
gctros ; nrrn queria tudo isso ; contentava-me que S. Ex. nos 
dissesse officialmente o mesmo que já sabemos particular
mente. Direi porque; as noticias desses aconteéimentos in · 
tcrnacionaes tem grande effeito no interior do paiz. Aqui no 
Rio de Janeiro póde-se.mandar pedir a um am1go os jornaes 
do Rio da Prata; e ainda assim quantos assignantes tem no 
Rio de Janeiro os jornaes do Rio daP1·ata? O nobre mii1istro 
dos negocios estrangeiros e poucos mais.... · 

O Sn. D: }1ANOEL: -As nossas folhas não transcrevem? 
O Sn. SIL VEII\A DA MorrA:-Transcrevem uma outra cousa. 
O Sn. D. MANOEL: -Muita cousa ou quasi tud.o. 

Ah I senhores, pois vamos invadir o Estado Ol'icntal, com 
exercito brasileiro, sem ter um fim determinado? Se o nobre 
mini~tro nos dissesse: cc Vamos occupar territorio tal, que 
está litigioso; vamos occupar o rincão tal, sobre o qual ha 
um tratado de permuta que nunca foi cumprido, já não era 
pouco auxilio prestado ao gencml Flôres, ter uma diversão 
externa, ou comprehcnderia as reprcsalias do nobre presi
dente do conselho; entretanto, declarou-nos a~enas muito la
conicamente: ·cc O governo manda invadir o Estado Oriental 
pelo exercito brasileiro>> ; mas até onde h a de chegar? por
que· estrada vai? o que quer? Vai bater-se ou vai só para 
mostrar-se em parada do procissão? E se é para batet·-se que 

·exercito manda o governo invadir o Estado Oriental e sujei-
tar-se aos azares de um revez ? As forcas que o Brasil tem na 
fi'Ontcira não são por certo aquellas cóm que devia apparecer 
exigindo o. cumprimento dos deveres que o estado 1•izinho tem 
para .comnosco ? 

O Sa. SzLVEIRA DA }foTTA: - Transcrevem uma ou outra 
cousa; e digno nobre senador, todas essas folhas não re
cebem tal ou qual inspiração do governo mesmo 11ara as 
transcripções. 

Não quero dizer que o go' crno esteja desapparelhado ; 
creio, senhores, 'JUC para supprir a imprevidencia do gover
no bastnrá o patriotismo da pt·ovincia do Rio Grande do Sul. 

O Sa. MAIIQUEZ DE CAxtAs :-Apoiado; isto é verdade. 
9 Sn. StLVE!nADA .]IoTTA :-Se acaso o governo n.ão tem 

bOJO na frontcmt mms de 3, 4 ou 5 mil homens, e var teme
rai'Íamente faze1· uma invasão, estou que a província do Rio 

· Grande do Sul h a do compensar a imprevidcncia do governo. 

0 Sn. n!lNISTnO DOS ESTRANGEIROS: -A exccpcão da folha 
official, nenhuma outra recebe. • 

O Sn. D. }IANOEL:- O que V. Ex. tem Hdo está publi
cado cm todas as folhas da nossa terra. · . 

o Sn. Sn.vEmA DA ~IoTTA: -Está enganado; o que eu li 
não apparcceu em folha alguma. , 

O Sn. D. MANOEL: -Pois essa nova mediacão que se cs~ 
tava preparando não foi noticiadtt nas nossas folhas ? 

O Sn. SILVEIRA DA ~IoTTA: -Não, senhor .... 
O Sn. D. nfANOEL:- Veiu, eu li; essa não está má l se 

V. Ex. não leu, eu não sou o culpado. 
O Sn. I'RESJOENTE : - Attcnção ! 

Mas, senhores, o nobre ministro só faltou dizer-nos hoje 
que ia declarar a. guerra ; fallou-nos mesmo cm guerra; 
disse que mandava invadir o tcrrilorio, chnmanrlo a isto rc~ 
Jlrcsahas. Não sei se os homens do Estado Oriental e o mi- O Sn. StLVEIRA D.\ ~IOTTA: - Deixal'oi o nobre senador 
nistro inglez1que está por lá olhando muito attentamente para acabar o seu discursosinho para continuar o meu. 
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Sr. presidente, como disse, eu tinl1a tencão de retirar o 
rcquertmento, porque contava com o que o nobre presidente 
tlo conselho não fez; contava· que S. l~x. nos dissc·sse algu
ma cousa; não tudo, mas alguma cousa; e elle não nos 11uiz 
dizer mda. 

Para contestar-me era pmciso que algur1ta cousa nos dis
sesse, e S. Ex. tinha uma mm·gcm immensa para faze-lo ; 
porque lm muit<i cousa que e~tá .no do.minio de n~o pequeno 

· numero de pessoas, e que totlav1a e prec1so que o pa1z ou!Ja ~a 
hoc<t do governo ; pOI'l(lJO, desgraçadamente, este nosso pa 1z 
estú. mo affeito a set· ii\fiuenciado pelo governo, quo ató já 
não acredita senão naquillo que o govemo diz. 

Antigamente só se acreditava hos livros de letra verme
lha, depois nos de letra redonda agora é EÓ no que o go
verno· diz. 

J~' preci;~, pois, tr!J.nquillisa~ ~ p~z; porquel lembre-se 
o nobre ministro, que esta notiCia nao tem. elfcito sómente 
na capital do imperio, onde ha orgãos do publicidarlc; onde 
ba pessoas que pode!n ter os jornaes d~ Rio da.~rata. 

No interot· do pmz, quando se ouvir a noticia de que o 
nobre presidente do conselho, respondendo a um aparte do 
110bre senador pel~ provincia da ~ahilt, <;u).punba .duvidas 
quanto á sua deflmciio de reprcsalms, exemplificou dizendo : 
{tverbi grati.a, mandar o exercito invadir o Estado Orien-

. taln, esieja S. Ex. certo, de r1ue a populaçã~ so ha de es
pantar; ba do se julgar que estamos. cm pei:Ig~ ~e gue!m; 
e, essas desconfi<tnças c çssas suspettas prcJudtcao mut~o o 
puiz. pela gmnde perturbaç~o que causào ao commcrcw e 
a todas as transacções. 

Ainda hoje, porém, retirarei o requerimento, se o governo 
entender que é incomenícnte .... 

O Sn. -D. MANOEJ,: -·Depois de ter falia do umas poucas 
tio horas quer retirar? 

O Sn. i?JJnnAz :-Não é generoso ; deixo mnis alguem 
lHllar. 

O Sn. Sií. vEm A nA ~loTTA:- NJo retiro já.; IMS por fim, 
(1uanilo nli.o houver mais q~cm .queira t~i· a mesma ?uriosi
<hde qufl eu tive não terei duvtda de rcLII'ar o rcquCI~mnto, 
o~ mesmo antes,' se o governo entender qufl elle pórlc preju
dicar. Não quero Ct\rrcgar com alg-uma re?ponsabilirlatfe, 
visto que o nobre presidente d_o conselho esta tiio avarento 
de informações, que não nos (hsse nada ... 

O S11. FimRAz: -Eu acho que disse muito. 
O Sn. PRESIDENTE no coNsEr.rro: -Está ouvindo? ... 
o Sn. SIL VIWIA DA n1oTTA:- Estamos discordantes, e não 

é a primcii·a vez. 
O Sn. FEnnAz: :-Creio que é sempl'e. 
O Sa. Str.vEinA D1 .MorrA: - Tambem não é sempre ; 

Y. Ex. niio seja exagerado. 
Tenho, S'.'· yresidentc, tir!o._cm vist~ obter i!tformaçõ?s 

que tranqud.hsasscm a .or:rnao do patz a :cspetto do. mao 
exilo que vat tendo i~ miSsao especta! envlilda. ~o fito da 
l1rnta. E dig-o que vm. tc~tdo, poi"q~c os nobre~ mtnistr~s, ha
vendo mttndado a mtssao especial pni"a o J;stado Oncntal. 
ngora já nlargánio o cir~ulo ; dizem que t.am!!en2 é espec!al 
J!ll1'1t a republica AI'gentma.; .de modo qne c mts.sao espectai 

]
Jara muitas parle? f Daqm a nada o Sr. Sarmva tcn:t tnm
tCill missão espccw l para o Paraguay, e com uma wcum

stancia mais do funccionm· a missão especial sempre junto 
da missão ordina·ria, naturalmente para llilver npresentantes .. -. 

O Sn. D; nfANOlll.: - Jslo é historico, tanto na EUJ·opa, 
como na Amcricn. ; os exemplos vicrão de lá; isto ó que é 
fóra do questão. 

O Sn. SILVEJI\A. DA. MorTA:- Ahi vem V. Ex. com a his
toria antiga. 

O Sn. D. MANOEr.: -Pudera não.... E' o que V. Ex. 
queria, que nós a esquecessem os .... 

O Sn Su.vmnA n,~ MorTA: - Sr. presidente, tenho mani
festado 'o m<lu pc!tsrtmen.l~. Em 1° lognr, .penso que ? gorcr
no devia ser mms oxpltctto e que o podta ser sem mconve-

nicnte. Em 2° logar, apreciando os resultados da missão 
especial, entendo que ella não tem conseguido o fim que se 
teve em vista, e que, pelo contrario, os negocios estão em 
peior estado do que eslavão antes. Em 3° legar, declarei 
que estava prompto para retirar o requerimento,· se· o go
verno entendesse devidamente que não mo podia dizer mais 
nada ... 

o SII. D. nfANOllL: - Já. o declarou o nobre presidente do 
conselho. 

O Sn. SILVIliH DA MorrA:-Por ora não o retiro 1 afim. de 
não prejudicar o direito t]\Hl o senado tem para intcrpôr a 
sua esclarecida opiniiio nesta questão ; porque entendo crue 
nestas ma terias deve-se dar .:oncessues ao govemo, aind11 cru e 
ellc não as queira nceitat·; ao menos ficará com uma res
ponsabilidade mais pesada por não ter q11e1'ido ouvir. 

'fcnbo concluído. 

o S1·. Di1\s 'Vi eh• o. (ministro dos estrangeiros):- Peco 
a palavra, Sr. presidente, para fazer alguns leves repMÔs 
áccrca de algumas proposições otrerecidas á casa pelo nobre 
senarlor que aQaba do ra:lar. 

Uma della~ é relativa ao interesse que, segundo clle, tem 
o Brasil na continuaciío das lutas no Rio dii Pmta. .Assim 
pretende o nobre senÍ1dor que a missão especial errou ... .,m
plctttmente cm coopemr para que a paz e o socego prevalc~ 
cessem naquelle paiz. Creio, Sr. ta·esidente, que, em vista 
dos nossos compromissos internacionaes, ningucm duvida 
qua, longe de apreciar a anat·chia no Estado Oriental, o go
vel'llo imperial deseja -pelo contmrio paz e soccgo naquelfa 
regi.io, porque só deste modo poderão prosperar e gozarem os 
brasileit·os ali residentes das garantias que um governo regu
lar pódo oft'ereoer. 

O governo imperial, na situação pt·esente, enviando para o 
Rio da Prata uma missão, tinha drl attendcr não só it repara
çrro aos mnlcs que ali soffrem 'seus concidadãos, como tum
bem á neccssirlarJe de pór termo á excitaçuo dos espiritos na 
nos~a fi"onteira. Nestas cit·cumstancias difficil era a missão, 
se, porventura., desde logo fosse apresentando o uttimatum do 
que estava encarregada. Assim, o nobre conselheit·o Saraiva, 
ao chegar áquella republica, fez a apresentacào dos motivos 
que o êonduúão ali, recapitulou todos os aggra vos recebidas 
pelo Brasil, pediu a reparaçilo dellcs, e ao mesmo tempo fez 
ver ao governo oriental que eBtava desejoso do entrar cm 
combinacão sobrfl medidas futuras, que dessem cm resultado 
garantias para o~ subditos do sua nação. Q governo oriental, 
como bem ponderou o nobre senador, vel'U. com uma recou
vcncão a esta manifestacão; S. Ex. o Sr. conselheiro Saraiva 
rcpficou, declarando aó mesmo tempo ao governo oriental 
que ia olfcreccr á consideração do governo imperial arruella 
reconvencilo. 

Nas circumstancias da repulJiica nuo se póde ncgnr que o 
governo de Aguirre era f!'aco para faz.er cumprh· niuitas das 
promessas que o govcmo 1mperml deseJava cm ordem a tran· 
t[uillisar os brasileiros ali residentes ; e, pot·tanto, a renli 
ZiH.:üo da comminacilo por falta de satisfações podia tamhem 
npl·cssat· aqui!lo qué não descjavamos, isto é, cooperarmos 
muito dircclnmcnte pura dar ganho de causa á revolução quo 
lavrava na Campanlw. 

Collocad.ts as cousas nc5te pé, apresenta-se em Montevi
déo o ministro dos estrangeiros do Buenos-Ayres, ncomrm
nhado do ministro ingll'z o Sr. 'fhOI'Jiton, para promoverem 
um acordo entre o presidente da RepubliCa c o general 
Flores ; solicitou a coadjuvação do nosso ministro, c este, 
que queria tol'llar bem patente que seu pensamento não era 
encostar-se a nenhum dos partidos, se não cooperar para que 
cessassem as lutas prejurliciaes a Lodos, aos oriontacs o aos 
estrangeiros,· lu.tas cuja co11tinuaç;io ~~o pod.ia deixar de pro
pot·cionar occastão a quo se fizessem vwlenctas contra a pes- . 
soa e propriedade do subditos brasileiros, quer por parte do 
governo logal 1 co.no se c~pi·cssou o ~obre sena!lol', CJ!ter por 
parte de l<'lorcs ; não porha nestas Circumstancws deixar do 
empenhar muito sinceramente os seus esforços para a conse
cttcilo da paz. 

1: nem so diga quo a realização da {Jaz importaria em for-
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tnlcza do governo odental, fortaleza que havta de ser prcj u • 
dicinl ús reclamacões que tínhamos de fazer. Se o governo 

· oriental"estava frâco, incapaz de fazer valer os preceitos de 
sua ·autoridade na Campanha e em muitos Jogares da repu· 
blica. que \'antagem tira•m o Brasil cm constrangê-lo por via 
das a~mas a uma satisfação ? 

.'-... O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA : - Então para que mandúrão 
pedir satisfagões a um governo fraco? Devião ter dó úelle. 
· O Sn. ~IINlSTno DOS ESTIIANGEmos: -A missão especial, 
como se disse no relatorio, apezar de it· incumbida de apre
sentar um ultimatum, ct·a uma missão de paz, era uma mis
são destinada a apreciar melhor, no theatro dos acontecimen
tos, os successos, c poder providenciar ali cm ordem n que 

· satisfizessemos o nosso pensamento com a menor somma do 
sacrificios que fosse possível. Nilo sei mesmo porque não so 
deva suppor que, cooper·anda para que a p.~z se verificasse 
na repul~lica or_iental, o c_nviaào extraordinal'i_o do imperio 
não . havra assun de prcdrspOI' melhor os ammos pura a 
obtcocuo do fim a que elle se propunha. . 

Entretanto, os esforços empregados para a paz pelos tres 
ministros mediadores mallograrão-se; é um facto inconcusso; 
mas maliogrados esses esforços, nlo se segue que o ohjccto 
da n'!issão esteja prejudicado. Em muito natural que as ne
gociacões de paz trouxessem uma suspensiío das nossas re
clarmicões; mas, mnllogrados esses esforços, á. missão especial 
resta àínda o apresentar ao gove!'no oriental o seu ulti
matum. · 

·"o Sn. SILVEIRA DA UoTTA :-Já lá está o Sr. Thornton. 

gencia nos esclarecere\. acerca do modo como devamos pro
ceder. 

~o desto meio, que não ó commum, nem' ordinario, resul
tarem damnos o inconvenientes para o governo legal da·repu
blica, queixe-se elle de si, e nilo do governo brasileiro, que 
não enviou pam lá. a missão especial. nem reforcou suas 
fronteiras pam dar ganho de causa ao partido em opposic.ITo, 
mas unicamente para que, como estrangeiros, os brPsile1ros 
ali residentes gozassem de todas as garantias ofi'ertadas pela 
constituicllo daquella republica. 

Se os csforcos para a paz niallograrão-se, o que perdemos 
nós ? Ern (IUÕ foi prejudicado o enviado extraordinario do 
Brasil? · 

O Sn. FERRAZ : -Só os princípios é que o .Corão •. 
O Sn. ~HNISTno Dos ES'rRANGEmos:-Agom as nossas recla

mações terão a ligitimidade que para muitos a pl'incipio não 
tinblo. · 
-..o Sn. S11.YE!M DA MoTT..I.: -Quando houver rebcllião no 
Brasil, a Inglaterra !Ja de querer pacifica-la. · 

O Sn. FERRAZ:-Estc é o principio ferido. 
0 SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS : - 0 aparte ·do nobre 

senador leva-me um )lOuco mars adiante do que cu desejava. 
Sr. presidente, não é meu fim agora cmittir minha opinião 
acerca dos negocias do Uio da Prata, não nos cabe examinar 
se mores tinha ou nã.o razão de lançar mão das armas para 
querer conquistar o governo rla repunlica, mas, o que ó para 
nós facto inconcusso é que ha 11> mezes elle se acha ah lu
tando .... 

O SR. nrrNISTno DOS ESTRANGEIROS: - Nem com a demora O SR. FERRAZ: -No Rio Granel c lutámos quasi 10 annos. 
nos devemos julgai' pt·ejudicados; porque, s~nhorcs, o esforço 0 Sn. ~nNISTRO DOS llSTnANGEmos:- ... o governo legal não 
pelo nosso agente empregar! o para consegmr a paz, revelou tem forr.a para sulfocar a rebellião, e promatto as~e estado 
bem que o pensamento do governo mio era fazer conquistas, de cousás tornar-se duradouro em prejuizo do orientaes o 
que o pcnsament? do governo n~o em. dar ganho de cau~>a .a estrangeiros c de todos quantos ali residem. · 
este ou aquelle ·tado d_a republica Oncntal; e. se as comph- \ 0 S 8 ,, · t lHo . _Vá 

0 
Sr. Thornton pacificnr 

cacões daquclla republica, como o nobre senarlor reconhece, ,_ ll. rr.,~r,n: 0• TTA. ' 
polfem com facilidade attrahir pnra ali interesses estrangei- os E~tados-Unwo~. . . . .. 
ros, quer dos governos das repulllícas vizinhas, quer d.e o~-· O Sn. FERRAZ: - Lá ba bellrgcrantes rcconhectdos. 
tros governos; mars um<t razao para que o governo brasi· 0 Sn~ Mt"ISTRO oos ESTRANGEIROS: -0 nobre senador, nil.0 

leiru marcbc com todo o .tento. · · sei se levado pela leitura de alguns jornacs do. Rio da Prata, 
Se, apczm· de actos re1terados de nossa parte para promo- fi~rurou 0 mmistro in"lcz como assumindo a dmccão da paz 

v.et· ~ paz.~ soccgo. daquella região, _nu o o temo~ po~ido ~on- p~ra burlar a missão ~special do ministt·o brasilcirô; mas, e.tl 
s~guu·, e arnda.ma~s não tçmos podrdo conscgurr alr amrgos observo Sl·. presidente, que, se o ministro inglez, de comLt 
srnccros e parttdanos do tmp~no; se, a pezat· d_o todos esses nacllo c~m 0 ministro das relações exteriores de Buenos-Ayres, 
esforços não podermos. conscgurr llOI' mc!os pactfi~os repara- tivesse pot· fim burlar a missfio brasileira., porque interess~, á 
ção aos aggravos fertos aos-nossos nacronaes_, nuo podendo Confcderacão Ar<>entina o triumpho do Flores, naturalmente 
nós . por outro lado, cruzar os braços a r~.sper:o dessas per- desejaria 1jue cste0acontccimento se realizasse o mais depressa 
scguições, ó cet'to que não teremos o,utro remedro sc!1ão ol!r·ar pos~'ivcl,ellc c 0 Sr. ElizaltJc nrro to~Jari;io a deliberação do 
e obrar de quo modo: senbore~? I:nzendo, como c comn~a- ir a Montcvitléo para cntmrcm em uma pactuag<1o da qual ne
ção estabelecida no ult~matum, JUStrça pel~s nos~as proprras cessariamentcdevia resultar a continuação do governo.blanco, 
nu1os. Se temo~ na campanha uma G!lilllttd_ade Immensa do muito embora se pudesse dar na politica urna alteração do quo 
cidadãos lmlsiletros, se ~stes solfr·cm ''tolcncras em. suas pes- resultasse um governo que garantisse a touos c não a um 
soas e bens, se a repubhca, !!elo _cst~do de anarc!Ha cm que só partido. . , . 
so acha, não póuc fazer e~cc:tva a ler, o ~ue nos r~sta a nós ~Parece portanto, quo, se o pensamento da Confederação 
paiz limitt·ophe? Fazer JUSltça pelas nossas propms mãos, Ai·<>entina era 11 ctivur, ii1citnr, ajudai· a causa de Flores, não 
11rerlispór as cousas, afim do ra:cr cn~rar no ~I·u~uay a força pr;cederia assim; pelo contrario hrwia de desejar quo a roa
quer do ten·a, quer de mar, nao for, St·. I re~tdcude, para lizaciio do nosso ultimatum collocas~e o .governo legal do 
fazer ameaças mas teia soi~lento para _apomr <ts suas Montevidéo cm circumstancias bc~1 drfficms~ e pel~s quaes 
justas reclamações desattendtdas; e, co_nstderanrlo. o estado facilmente se poderia prever que ~lor_es haVIa de tirar par
de desordem em que se achava a Uopu~lrca, ga:a~tu· melhor tido tlcllas. 
e mais cfficazm~nte a. sorle dos s~b J:tos. b~asrlctros contra ~...,_ 0 Sn. Su.,'EIIIA nA MoTT.~: _ O resultado ria pacificação 

. os vexames c vwlencws de que alh sao vrctrmaa. era a fortificucão liO governo lega!, c isto dillicuilavaas nossa3 
'-o Sn. SJLYE.ÍIIA D.l n!oTu: -E' preciso um exercito per- reclnmacõr.s. • 

- manentc. . , . o sn." ~~~~rsrno DOS ESTIIANGmnos :-,~ idéa. de governo nas 
O SR. MINISTRO DOS ESTR..lNGEmos :-Não set como obrar do etrcumstancins da rcpublic.a não póde dmxar do comprchendcr 

modo di~ercnto. . . os dous bclligernntes. 
. ~Ias, drz o .honrado senador: «Nosso caso c precrso termos 0 S p, . . _ Floros J'á está rcconhecirl como b~lli-
ali urn cxer·c1to permanente. » .. , t R? Ell!IAZ • 

···~-O Sn. StLVEIIU DA MoTu: -Para fazer a policia da Cam- geran ° !tf C . 
}lanha. '-O Sn. Su.n;m,~ DA 11 OTTA: - reto quo o nosso governo 

. . · não reconheceu alllda como tal •. O Sn. MINISTRO oos ESTnANGIHROs : - Pruncrramcnte, e ' . p ·d of, • 
natural que, como excepcional, csto eslatlo llc cousas não O Sn. MrNrs.Tno n~s ESTIIANGil~ROS :- O! oe-~\os n te~ 
possa tor muita duração no Rio da I>rata; e ortlão a cmor- senadores, a disCu8sao quo nos O'Ccupa é tmpot au e e s na 
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:~s palavras do govorno podem ter muita significação (apoia, 
dos) : cu empreguei a expressão-belligerante-não para 
designar aquelles que não estão reconhecidos como taes .... 

O Sn. 11mENTA .Bu.ENO: -Peço a palavra. 
0 Sn. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS: - .... C sim, para in

dicar aquelles que combatem os contendores. (Apoiados.) 
lUas isto não me priva de declarar ao senado que os es
criptores do direito das gentes reconhecem como bellige
rantes os partidos que, no caso 'do de Flores, sustentão a 
luta por tanto tempo. 

O Sn.. FERRAz :-Não senl10r. 
O Sn. MINISTRO nos ESTRANGEIROS : ....:. Sim, senhor. 
O Sn. FEnnAz: - Peço a palavra. 
0 Sn. MINISTRO DOS ESTRANGEIIIOS:- Entendo, portanto, 

Sr. presidente, que o governo de sua parte tem feito as 
~a~ifestações que julga necessarias para t_ranquillisar o es
ptrito do nobre senador autor do requenmento e eu asse
guro ao senado, como já o fez o honrado presidente do con
selho, que o proposito do governo e continuar nas suas re· 
clamações apresentando o seu ultimatum e obrando em con
sequencia delle. 

De passagem direi que o proveito que pretendeu tirar o 
honr~do senador que acaba de fallar, das expressões do meu 
honrado collega, quando exemplificou as represn.lias não é 
procedente porque o nobre presidente do conselho alludiu se
guramente ao que já consta do relatorio, isto é, que, no caso 
do governo oriental não querer ou não poder dar as satisfit
ções, nós fal'iamos justiça pelas nossas proprias mãos, ~ de 
certo que não podemos assim proceder sem fazer r~presaltas, 
muito embora não possa o governo, de ante-mi1o, d1zet· qua~s 
serão ellas. Hão de ser aquellas que dêm em resultado o fim 
que annunciámos, fazer justiça por nossas proprias mãos. 

O Sn. SILVEIRA DA ~forra: - E' múo esse principio de 
fazer justiça pelas proprias mãos. 

O Sn. D. MANOEI.: - Quando é necessario o que se ha de 
fa~er? 

o 8r. Pimenta Boeno: -Entendo que devmnos agra 
decer ao nobre senador pela província de Goyaz o ter con
corrido para que_ o paiz tiyesse_alguns es~larecimentos offici~es 
sobt·e seusnegoc10sem Montevtdéu. (Apotados.) Esses negoctos 
incluem niio só interesses de magnitude, mas actualmente 
alfectão até a honra brasileira. 

Em taes circumstancías não convinha., nem convem que o 
paiz saiba do que tanto lhe importa só por periodicos ou car
tas privadas, que nem sempre silo exactas. 

· Nem se diga que alguma discussão póde offerecer inconve-
nientes para as actuaes negocíacões pendentes. A este res
peito eu desejaria que cm nosso· paiz se observasse sempre 
um certo meio termo; que não se considerasse a tbese como 
absoluta, sem cxcepcões e sem .limites .. 

A'cercn. da opiniilo que assim manifesto, e para dar-lhe 
autoridade, repitirei algumas palavras de um homem que 
julgo competente, o Sr. Deffaudis, escriptas no seu opusculo 
iiccrcn. do ministerio dos ncgocios estrangeiros. Acho que são 
bem fundadas, e que consignão bem a di!l'crençn. que ba 
entre os ·governos absolutos e os governos consti tucionacs, 
como o nosso. 

O Sn. lrEnnAz:- Os absolutos têm precisão do maior 
publicidade. 

O Sn. PmENTA n UENO :-Vejamos como pensa esse esc ri p
tor competente. 

Diz clle: (lendo) « Nem scmJJre é exacto allegar que o mis
tel'io ou segredo que cobre os pensamentos e projectos, seja 
mais fuvoravcl do que as discussões da tribuna, no successo 
das negociaçqes. diplomaticas. Tal proposição tem pelo menos 
ea;cepções c ltmttes. . . . 

cc Os governos representativos mmtas vezes tôm nec~ssi
dade de ver qual ó a melhor regra de conducta a seguu·, o 
que a vontade nacional demanda como preferível: o interesso 
do paiz, pois, e só elle, é quem deve prevalecer: sem isso não 
ha o apoio nacional. 

« Com cffeito os goVCl'nos livros são dilferentes dos govcr-

nos absolutos, tem necessidades diversas: nos governos a.bso
lutos o povo não têm vontade, ou sua opinião não• tem im
portancia; o que importa então silo só os desejos e interesses 
dos governantes. Nos governos livres não ó assim: poucas 
vezes ha necessidade de segredo, para que não se saiba antes 
rle tempo o pensamenlo ; isso e especial e provisorio. A mór 
. parte das vezes clle narla pó de soffrer da publiéidade, pelo 
contmrio póde ganhar muito. . 

cc Isso, pois, depende da diversa natureza das negociações, 
da posição dos governantes e de circumstancias especiaes. 

cc O segredo exigido como principio absoluto e um ardil 
para que o governo evite a discussão, siga só suas idéas ainda 
mesmo quando menos boas; .e dissimule suas faltas. 

cc Demais hoje é mesmo quasi impossível, porque a im
~rens~, a multiplicidade de rel_ações, o li~re exame, a ~ntel:
ligencia actual tão desenvolvHla descortma tudo, e ate adt· 
vinlta .. Torna-sel pois_, um anachr~n~smo. • 

cc So uma pohttca mcerta ou ma e quem pode temer sem-
pre a publicidade. -

cc Ha, pois, um meio termo, ou ao menos distincções a 
fazer. De&ie que não ha interesses serios a occultar, cumpre 
informar o paiz. 
L cc Não conyem mesmo muitas Yezes que o paiz reste muJo, 
e como que indilferente, quanto a solu!JàO das questões que 
to cão cm seus grandes interesses ; significaria isso que o es
pírito publico não se preoccupa delles, que ba fraqueza. 

<< Convem quasi sempre a publicidade no parlamento, uma 
vez que haja a nccessaria prudencia e discricão. 

<< Em 1818 quando o congresso de Aix-la:chapelle traba
lhava, os deputados se expressárão em fogo e cbammas con · 
tra a occupação cstmngeira, e isso serviu muito para obte_r-se 
o bom resultado. O mesmo aconteceu em 1831 para obrigar 
os austríacos a dcsoccupar a Jtalia. )) 

Ao par desta opinião que me parece muito bem fundada e 
applicavel ús nossas cir~umstanctas actuaes, cu reconheço o 
principio rle que cm ultima analyse pertence ao criterio do 
governo para fazer as cxcepcões e marcar os limites de taes 
d·iscussões, salvos, porém, os factos consummados. Assim nas 
poucas palavras que vou dizct·, não me refemei senão a 
actos taes, ou aos que já estão na notoriedade publica. To
carei mesmo nelles, não tanto por amor de vistas retrospec
tas, como por causa do algumas observacões que possão 
ainrla ter applicação conforme as eventualidades. 

O governo imperial cm seu relato rio dos negocios cslran · 
gciros, expressou com toda a clareza qual era o fuudamonto 
c o· fim especial da sua missão ao Estado Oriental : disse
nos: '' Os brasileiros sofft·em ali tropelias, depredações, in
sultos e assassinatos, á que é preciso, é urgente pôr um ter
mo: esse é o fundamento e fim della, visto que minhas recla
macões nfio têm sido attendidas, é o ultimo appello amigavcl 
qué' o Brasil faz, etc. >> -

Chegando a nossa missão extraordinaria a nlontevidéo, 
feita a sua primeira api·csentaÇilo, a resposta do presi
dente della já suscitou alguns miios agouros. Dirigiu o nosso 
ministro <t sua primeira nota de reclamações ; e fosse porque 
apparecessem 01~ se attl'ib1dssem versões de paz a todo o 
transe, ou fosse porrJUC fosse, elle recebeu uma conteõtação 
com que não devia contar. O nosso direito era claro, não 
podia ser desconhecido, não era mesmo novo, grande parte 
delle[unda va-se em reclamações já produzidas, e que não ti~llão 
tido olucão. Não obstante isto, o ChO é que o governo orJCn
lal, ontêstando, não só desconhe~eu a justiJ:a e direito ~ra
silei o, mas, como ba pouco se dtsse, usou até de recrtmina
cões de um:t rcconvonciio desagradavel. 
• Ora, para que a missão fosse consequente com seu funda
mento e seu fim, desde quo pelo governo oriental a qu_c.stão 
foi collocada ueetc terreno, já não era tempo do um uluma
lum? N<io soi : no menos ernquanto eu não vir razões espo
ciaes, creio que j(L seria consequente para manter-se a !orça 
moral. 

O nobre ministi·o, porém, disse que essa contestação, se eu 
bem ouvi, !o i aceita ad rej'e1·endum. N~o posso co~preh~ndçr 
bem o seu pensamento. So o fim da missão espeCial f.Ql ext
gir justica pelas depredacões, vexames c assassinatos dos 
subditos • hrnsiloiros, se "o governo oriental denegava-se a 

I 

... ,. 
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fazer essa justiça, se ossa era a qucstrro prevista, ~omo. rc
ccbéra contestação ad ~·e(erendum? Sendo esse o obJecto 
especial da missão, as instrucções modclladas pelo relatorio, 
necessariamente o prevcniri<ío dos tcrzn, s e marcha a seguir 
em tal caso? P<1I'a re,ceber acl referendum era Jlreciso que 
occorresse um facto ou proposta imprevista, ou a cujo res
peito o nosso ministro não tivesse poderes, nem instrucções 
suffi~ientes. 

dado, .mas está autorisado de ora em diante a tratar o gene· 
ral Flores como belligerante, ou sej::t em caso de neutralidade 
entre as nossas forcas e as delle ou cm quacsqucr outras 
eventualidades. • ' · 

Ne!Jl discutirei. ?S princípios de direito internacional a este 
rcspm~o, que alias nã? so.trrem d~yitla, discussão em que 
oEtrar1~ .se fosse prec1so ;, parto Ji.l. de um reconhecimento 
ti~o poslttvo do governo onental;. e não só deste tuas além 

Quandó perguntei se lião era tempo de um ultimatum, e 
disse que pensava affirrnativamente, perguntei por ·mais de 
uma razão ; por quanto não só o governo oriental denegou ·se 
a fazer justiça ao governo brasileiro, mas áccresce ainda, se
gundo consta, que o ministro b1·asileiro exigiu que aquclle 
retirasse essa sua resposta offensiva, e que o governo orien
tal nem a isso se prestou. Algumas cartas accrescentão que o 
governo oriental lhe declarüra que só a retirarra se o minis
tro brasileiro ·retirasse a sua nota. Em face de taes circums
tancias o que restava a esperar ? . Eis o por que pergunto se 
não era tempo do ultimatum. Havia denegação peremptoria 
de justiça ao Brasil, havia alem disso a recusa de reconside
ração de uma resposta tão desagradavcl, não ~e aceitava o 
ultimo apello arnigavcl, o que restava? Seja como [ôr. en
tendeu ·Se que não em tempo ainda de um ultimatum; e eu 
nfio tlstou habilitado por modo absoluto para censurar isso, e 
só sim para ao menos po!· ora notar como inconsequente, 

Entretanto, c,omo a contestação foi ·recebida ad referandum, 
esperou-se por mstruc~ões do governo, e por fim com elll&s, 
ou sem cllas, replicou-se no dia 4 ou 6 de junho insistindo
se na reclamacão . 

d1sso, como que a?cito, pelos m~nistros da Inglate;ra, da Con
feder~ç<to Argentina e do Brasil, representantes que não se 
as~oCJão para tratar com revoltosos. · 

Já antes o general FI <ires tinha o tem forca sufficicnto 
para manter-se independente, para resistir aõ governo da 
r}raça desde muito tempo, para occupar e dominar uma por
ção de tcrritodo. E' o caso de um povo dividido cm duas 
secçqes,. e cada urna com o seu governo mais ou menos 
[ll'OVISOI'IO. 

De!xcmos, porém, isto; e vejamos outras razões por que 
eu disse que estou de accordo com o nobre senaaor pot· 
Goyaz, em que a politica que o nosso ministro devia ter 
s~guido seria a da abstenção,. nunca a da. cooperação mc
dtadorn, e mormente com o ad1amento de sua mtssão. 
. Digo isto, senhores, porquanto quaesquer I[Ue fossem as 

VIstas, os pensamentos e os fins dos outros ministros, o en
cargo do ministro brasileiro era o da sua missão especial. 
que não se devia deter em sua marcha por essa outra consi
deraç~o. Qua! ~~ria C?m effeito a unica hypothese que o 
podcna deter'f M e umcmnente alguma que lhe asseg~rasse 

Achava-se a· questão neste estado, o governo oriental nada 
tinha respondido, eis quando apparece o incidelite da pacifi
caeão. 

o bom exito daquclla. 
l,ois bem, perguntarei: o governo oriental, os ministros 

inglez e argentino qnando pedirão ao ministro do Brasil que 
sustasse o andamento da sua missfio e se associasse a elles, 
derão-lhe a seguranca ou ao menos a promessa solemne de 
que, feita ou não a pacificação, a reclamacão do Brasil seria 
attendida? Se lhe derão, porque não se exige a realizacão? 

~m quasi tudo estou de perfeito accordo com o nobre se
nador por Goyaz at·espeito do que em tal bypothese couvinba, 
que a missão brasileira praticasse. Entendo que inquestiona
velmente convinha que so abstivesse de tomar parte nessa 
mediacão, e darei algumas razões. 

Primeiramente observarei que, estando o governo do Bra
sil com as suas relações politicas cortadas com o governo da 
Inglaterra, não sei como o ministJ'I) do nrasil se julgou au
t?risado a exercer essa acção conjuncta com o ministro da 
Grã-Bretanha, sem que ao menos precedesse o asseuso do 
seu governo. · 

Em segundo logar cumpre attender uma outra questão não 
meno~ g:ave, cuja solução ~óde ter applicação ulterior o que 
contnbmu para· que eu p9dtsse a pahtvra. l'ara com quem o 
ministro brasileiro aceitou o encargo da rnediacão entre o 
governo da praça e o general Flores? Foi para ·com um re
voltoso ou para com um governo de facto de parte da campa· 
nl1a, isto é, para com um belligerante? Houve da parte do 
presidente da republica reconhecimento exp1·esso, ou sómente 
virtual, de que o general Flores era um belligerante legitimo? 
Que houve pelo menos virtual, para mim ó fóra de 11uestão, 
c cu direi a razão; o que não sei é se houve expresso. 

Nesse caso haveria ao menos alguma segurança, nossa 
justiça não seria mais contestada, já esta vã garantido o nosso 
direito qualquer que fosse o exito da tentativa de pacifica
ção. ~fa~ não só sustar a sua missão, como cooperar activa
mente, sem resguardar o servico brasileiro, é realmente para 
sentir. Por falta dessa previsãÕ perdemos tempo, dinheiro; e, 
o I[Ue é peior, a força moral; não foi, pois, inuifferente; 
crea1·ão-se porventura novas difficuldades. 
.~~;Jnsisto em que a molho r politica seria a da abstenção, 
ainda mediante a indicada garantia, sustando~se apenas o an· 
clamento da reclamação, insi!to, digo, por muitas razões .. 

De duas uma: ou a pacificação era inúispensaucl ao bom 
exito da missão; ou não era: se era, o que não creio, en·ára 
o governo brasileiro, porque desconhccêra urna condição es
sencial pura bem dil'ig1r a sua missão, para bem formular a 
marcha della, e segurat· o seu bom exilo. · 

Se não era essencial, então para que deter-se sem razão 
sufficiente. Servisse o ministro in~lez a Inglaterra, o argen
tino á Confederacão, e o brasileiro ao .Brasil ; não havia 
motivo para .ceder tal passo. 

A cooperacão poderia mesmo ser prejudicial, altendendo ·· 
ao que muitõ bem ponderou o nobre senador por Goyaz. O 
mimstro ~rasileiro;nesta cooper~~ão criaria necessariamente 
compromissos, terta parte na mstallação de um n?vo go
verno, na escolha ou approvar.ITo de um novo Rabmete, e 
como é que orll'anisado elle havil de pô-lo am dificuldades 
ou torturas? Elle seria porventum forcado a concordar em 
uma ammstia, e seguranca geral para· o desarmmnento de 
todos, e como depois pedir a punicrro de Lucas ~loreno, ou 
de outros chefes que têm mandado· assassinar os brasileiros? 

Desde o momento em que o governo oriental concordou, e 
incumbiu aos ministros do Brasil, da Inglaterra e da Confe
deração Argentina que fossem, de sua parte e com agentes 
seus, tratar com o general Flores, certamente não entendeu, 
nein podia entender sem grande dezn.r seu e o:trensa a esses 
mi'11istros, que alies ião tratar com um revoltoso. Os minis
tros brasileiro, inglez o da Confederacão Argentina· certa
ménto podem ser mediadores entre um· governo legal e um 
belligerante, mas não para com um rebelde; o contrario po
deria ser degradante para o seu caracter de representantes de 
seus governos. Eis porque digo que o governo oriental desde 
esse momento reconheceu o general Flores como belligcrante, 
pelo menos virtualmente; niio sei, porém, se o fez expressa
mente. Notarei mesmo que isso não admimria, porque este 
estava em todas as condicdes de ser reconhecido corno tal; e 
não só pelo govemo oriental, como por qualquer dos"govera 
nos desses mmistros. Para m1m este facto ou ponto de direito 
ó importante, não só por honra da missão brasileira, .como 
pelas oonsequencias que dahi resultão. Na minha opinião, 
sem que eu acooselbe, mas pt·evendo as eventualidades que 
so vão seguir, o governo hrasileiro póde não usar da facul-

Ou ficarião impunes os assassinos dos brasileil·os por accordo 
do seu 1~inistro ? Portanto a cooper~ção .Podia trazer-nos 
graves dlfliculdadcs. Essa cxce.pçrro d1latol'la, essa perda d!l 
1ef!1po e ~e força moral só semu para collocar 'as tlous~s cm 
pewr posição. . . 

Eis1 senhores, o que penso a esse respeito, som ammo de 
opposição, nem de cen~urar o nosso ministro sou um dos 
que prestão toda a cons1deracão ao talento e nobreza do ca_ v~
lboiro que temos no Estado Oriental; mas faço est~s consl
deraç!'ies, para que, se no .volver .çontinuo do t~rbtlh.ão ~a,e 
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cousas orientacs ainda se reproduzirem tentativas de pnz ou demos tomar, por certo,o partido contrario, sob pena de can
outra eventualidade que a ninguem ó dado prevr1·, visto que cellarmos do tratado de paz, amizade e commercio celebrado . 
nli tudo é maravilhoso, sejão ellas torlas na considerncão que com a Confedemção A1·gentina, ~ artig~ pel~ qual nos obriga
rneJ·ecerem. Nem cu queria fazer opposicão em negoéios ex- mos a nos nbstet· de qualquer apo10 d1recto ou indi1·ecto 
teriores (apoiados.), salvo algum grav"e erro: nem desejo qunliJUCr partido, ou revolta que pi·etendesse desconhecer a 
que se gere novas difficuldades; as actuaes jit nuo suo pe- respectiva autoridade soberana e leg-itima, sob pena de re
quenas. cuarmos na marcha o systema politico que temos seguido 

Levadas-, porém, as cousas á altitude em que estão, tendo á respeito dos negocios externos desde os primeiros dins, 
nos a just1ça, sendo ella denegada, que meio resta ao gover- póde-se ns5im dizer, de nossa existencia p.olitica, sob pena de 
no do Brasil senão o de fazer justica 'por suas proprias mãos? destruirmos tudo quanto fizemos á bem da banda oriental, 
(Apoiados.) Sem duvida, sonho rés, quando nao se quizer sob pena, emfim, rle condemnarmos tudo quanto praticamos 
punir nem aos agentes publicos, que assassinão os brasileiros, para oppormo-nos á intet·vcnciio dos paizcs visinhos nas lutas 
aos que dcpredão suas fortunas, aos que insultão sua~• fami · mtestinaos que se derão na província de S. Pedro do Sul, 
lias, os que commcttcm tantas tropelias; quando não so durante longo tempo... . 
quizcr dat· as indemnisacues que SiiO devidas c garantias 0 Sn. PmENTA lluENO :-Pcc.'o a palavra para uma expli
p<!ra o futuro, o quo há de fazer o governo do Dt·asil? O 

d . cação. mo o pratico dessa justica, isso pertence á sua sabedoria. 
l~oi, Sr. presidente, parü fazer sómente estas obscrvacões O SR. FERRAZ :-Que temos de algum modo procurado dar 

que pedi a palavra, c hesito em tocar em 11m assumpto ·que força ao general Jllores, que por todos os motivos, se não 
tein ligação estreita com este, porque não sei se haverá pódc deixar de reputar rebelde, é coura que ninguem pólio 
nisso inconveniente. Antes da missão divulgou-se, com maior contestar. 
ou mcnot· fundamento, que tinha havido oll'cl'ta de uma ncciio Nós temos officiaes bonorarios do exercito, um cajJitão 
conjuncta de RutJnos-Ayres ao governo do Drasil. Actu.al- pelo menos, que vence soldo do thesouro nacional como co
mente a ida do ministro brasileiro a Duenos-Ayres póde fazer roncl ao servi~~ daque~le general. E rrue yrovidcncias temos 
ou tem feito .suscitar a idéa,· se não do uma acçuo conjuncta, tomado sob!'e 1sto _? Nao ? chamamos, n~o declaramos esso 
ao menos de alf}um accordo. acto contrano a lm e aos mteresscs do pmz, o reconhecemos 

0 S , e • r aind~ como cidadão brasileiro, c todos sabem que pela cons-
n. MJNl~TRO DOS ESTnANGEmos. - PeQO a palavra. tituicão um tal individuo tem perdido os direitos de nosso 

O Sn. PmENTA BuENO:- Eu não .peco revelacão. nenhu- concidadão. 
ma ao_ ministerio ; ~a7:endo estas obscrvâgões, deixo á sua sa- Outro facto. Pela fronteiJ·a do Chuy passou para o nosso 
bedom, ao_ seu arbJtno, es~larecer desde já ou não o pe~sa- tcrritorio um individuo que vinha acossado por uma partida 
mento puhltco a es·se respeito, para que elle não ~e desvmrc. do f}cncrnl FloJ·cs: este individuo foi preso c sacrificado ! O 

A dar-se qualquer accordo, quanto mais qualquer acçuo con~mandante da fronteira, que é um major da guarda nacio
conjuncta, ó isto assumpto tambom de tanta gravidade e im- nal não obstante conhecm· ou dcvet· conhecer qual seria o 
JlOrtancia qu_e demanda porventura algum conhecimento em res~ltado da entrega desse infeliz ;i força que o perseguia, o 
tempo do pa1z. . . . . . · . . • prendeu c o entregou a seus algozes, que Jogo ao passarem 

Senhores, eu d1sse a pnnc1p10 que JUlgava qnc a opuuao da linha divisoria o degolárão. 
1o Sr. Deffaudis tinha bastante applicacão ás nossas cir- · · . 
~umstancias, ató mesmo por que sendo tãÓ vizinhos 0 Rrasil O _SR. ~!INISTno DE ESTRANGEIROS :-E o governo não provt-
J ~Iontevidéo, tão f1·erJucntes as relacões, a troca de cartas c _ dcncwu? · 
Je jorna:~s; não havendo em Montevideo, segredo algum sobre O SR. FEnRAZ :-No meio de tudo isto o nobre ministro 
JS negocios publicos, tudo quanto se passa ali ó mais ou me- cm Montcvidéo, contra o que o nobre mini~tro de cstrangei
lOS conhecido no Rio de Janeiro. Entretanto os jornncs fallão ros afiancát·a ao parlamento no seu relatot·w, coutra o pro
L linguagem de seu partido, as cartas nem todas tem a pe- posito dó ministerio rcconluicido c manifestado d'um modo 
·1ctração, o criterio c a certeza do que relatão. Assim o nos- positivo, aceitou a missão de coopcrado1· da intervenção ini
;o corpo de commcrcio, nossos interesses todos, não só na ciada pelos mimstros inglcz e m·gentino. Alguma razão forte 
~apitai do impcrio, como nas províncias, se affectã.o c im- determinou por certo este pas~o. O contrario não é possível 
!lressionão, sem que se saibão bem governar, ou dirigir : acreditar-se. 
~úmprc pois rectificar o pensamento publico, presccndir da Aceitou o convite; porque, ao que parece, elle desde logo 
,·escrva que não fôr essencial. Todavia reconheco, que o mi- reconheceu, como declarou cm uma de suas notas, que a 
1isterio é quem tem c deve ter o criterio, a detei·minacã.o das base das rcclamacões a seu cargo e do bom cxito da sua 
Jxcepções e limites de tal publicidade. • missão era a paz fnte:na da republica. Não duvido que o ro-

o s1•• Fm•raz:-Sr. presidente, um incidente da discussão conhecesse; mas dcyta tomhem convencer-se de que o g~ne
-ne obrigou á tomar a palavra quando fallou 0 nobre minis·· ral Flor~:' qu_c ~qm se pretend.e rcconhe~er co.?lO belhgo~ 
ro dos negoci_os estrangeiros tocou de l_evo em um ,POnto, rantc, nao .P~et~cm ~.ma causa JUSta, e não esta sómente á 

3m que não podm cu estar de accordo, e dct neste sentido um frente de ctdadaos ouentaes ... 
1parte. O nobre senador pela província de S. Paulo expia- O Sn. Pll!ENTA BUENO: -Isto que importa? 
1ou-se nesse !lJC~~o assumpto; força é portanto que cu o Sn. FEnnAz:- ... a sua pl'incipal e maior força se com~ 
lefcnd_a os prmctpws por amor dos q~aes com outro~ pro- põe de eslrangeiros, e que o governo oriental tem a seu dis
mgn~t em tempo~ por ~erto melhores. ~s~e ponto ó a mter- pót· (orcas respeitaveis. 
1ençao nas lutas mtcstmas dos estados vtsmhos. Não Importa, diz o nobre senador por ~- Pa_ulo! Eu_o acl~ 

O SR. MINISTRO Dos ESTRANGEIROS:- No interesse da paz. miro neste momento; porq!lc pot· cs~a doult·ma admttl~ a 
O SR. FERRAz:- Ainda no interesse da paz não se mter- possihili~ade de que, por mm o de e_ngaJa_menlo c~ o .estrangmros 

rem nos ne<>ocios domesticos do paiz? ou em vu·tudc de ~ma grande cm1graçao de Vtstnhos, possa 
· " , . um rebelde por mm o d_a_ força mudar a f~rn~a do governo, ou q Sn. PRESIDENTE DO ~ONSELHO: -A. P.az do es_tado ~mn- dcJ'J'ihar 0 govemo legttuno c fazer substttm-lo por pcss?a _de 
al mt_cressa-nos; . mas nao tomos a po!Jtlca de mterVll' nos sua parcialuladc, contra. a vontade nacional, tendo o dtrmto 
10gocws desse pmz. do ser reconhecido como parte belligerante. Não sou destes 

O Sn. FERnAz:- Intervir pacificamente, como mediadores princípios, sou da escola antiga (apoiados), prefit·o isto aos 
,u como o nobre ministro quizot·, é sempre it1tervit· nos nego- princípios que o nobre senador expóz c quer sustentar. 
:ios domesticas de ~m paiz, ~ considemr as duas partes, o 0 SR. PIMENTA DuENO:- E que são dos cscriptorcs. 
roverno, o OS subdttos, OU Ctdatlãos que O combatem, como Q d f · !' t (' t d 
1artos bclligcrantcs, c é isto que nuo posso admittir, que não O Sn. YERRAZ:- uan _o o~ q~c -~a pra tca cs ar IS a .e 
~oilvcm que admittamos, attentos os princípios que sempre algum pa1z procedeu asstm tao !Jgenamcntc, como o nohro 
.ustcntamos outr'ora, e que cumpro não esquecer. Não po- senador aconselha? Onde os exemplos? 



SE8SÃO E~l ·2:3 llE JULUO DE loll1 

o s11. l'll!lli'i'r.~ l}usi'iO:-Jit pctli a palavra. I O Sn. ~;EnnAz.: -Si!~l, consta t:unhcm que houve replica; 
[ r I. t - t · pma rc rca. mas daqt11 por t.hante nua posso alcancar o fio o marcha dol:i o Sr.. FmmAz:- n e.1zmcn c nua a ere1 · p 1 ·, 1. ·. ne~ocios. • 

Co1~o c de que manemrl .. , O nobre ministro disse que o nosso ministro na Bandi), 
Sen~ por ccr:to ~1:1 :te to de l,n~cur a qu,e p~r. q.u.1l,q ~~r ':lOdo Oriental tomou ess~ replica atl re[erendum. Não sei se a ex-

as IJaçocti cons1dcrusstJm um r_cLelde con.o p.u te bei!Jtlerantc, (Jl'Cssão e bem cah1da :quando so trata do uma contes tacão e 
só [IOl'ljllC tem fo.rç~ cstr.angeu:a. ~ s.t:u S.uldo. \mra .c~m~~~~r de uma replica, o ministro tem ou deve ter todos os porlét·es e 
um gol'erno legltJ!,Jo, só P?IIJUe tu,n em P'112 c~tuwoello instruccões parn. o fazer. O rc{e1·endúm é sómcnto admiB~ivel 
tjl!~lll J~cs !Jroporcwnc .. (~S r~ic1or~ ~ru:a p~r:u:·~ar a paz do seu q~~ndo· hn um p1·oc~dimento ou. proposta que não se prcvc

7 pu1z. Eu, fttll? ~.m, t.llc~e, n"\·~? a~p!tc.'tÇ<l~.. . . 'ruu, quando seu objecto não esta dllntro dos 1~o~eres; m.as e 
.Mas. Sr. pte~ldente, o no:.J e ".er~<lüOI V di ·l mars · .0 . quo impossivel qne os potlercs qu<! teve o nosso nmustro plempo

nconselhou. a? governo, ellc que ulsse IJUO 0 _nosso muustro tcnciario não so estendessem á contestar as replicas que se 
p!cnipotencmrw dovta cruzar t)S bntço.s c nao tomar parte lhe fizésscm · a miss<iO especial na hypothese contraria soria 
ua inlcrvcn,;il.o de yaz~ co,m,o rr~e dcpors .ac~nscl!~o-~. que se uma. cousa· i~util, sem1o ti vosso es~es poderes, senão tivessll 
r~conhe~:~1 ~·!ores co~~o b~l!J~cr,'1 ~tc, o ,depois se .a~~~m ?0.0~ autorisaçiio para contecitai' as notas. que solJre o assumpto c 
vier o sJgumos e o ,lJurlemo~ p.~ra obtenitoB afinal as satls objecto a seu car"O lhes fossem envmdas. 
l'a0ÕCS Je nossas reclamações l mas, di~tie-EC :0a Devia Jogo IMVC!' o ultimaittm>>. Eu não. 

O 811. PI:tiENTA BuENO :-Eu não disse isso. posso conhecer as circtmlstancias quo vrecedêrão ou se ~e-
, , . l' · . II · 1 . l 1 guirão a eõscs fac lo~. Entretanto cabe-me ponderai· uma cu·-

O s. n .. l•JWHAZ .- '0
1 um CO!l~C .10 ouvu 0 P01 010 0 mun- -t· · . 1 lt' 1atum deve ser sco·uido sempfe de al-

I · ·t á. 1 • 'PICUCia do r obre SCll'l''or cum~ ancw · un 1t ,n · o 
(o; C6CüJlUU por Cel O JCn> l ' " ' cruma medida forte ; O esta vamos liÓS preparados nesse mo- . 

O Sr.. PmENTA Eu~>i'iO:- Não escapou. :~lento para Iancat· máo de uma mc'dida forte? Não seria irri· 
o Sn. FrmnAz:- Os mestres se esquecem muitas vezes, zerio, não servii·ia de chasco um tal procedimento? . 

no correr dos seus discursos, dos pontos onde devem tocar e O Sn. SILVEWA DA mOTu:- E p6rquc mandártto até um 
ató onde ti c vem cbegar. . . . almirante? 

O Sr.. ·Pt~mNTA lluENO: -Eu nilo disse isso. O Sn. FEnRAz : - i\Ias diz o nobre ·senatlor: cc Mandârilo 
o Sn. F!lHHAZ:- ••.. c, aco~tumados a da1· fiçues nem até um almirante. " Senhores, pelo am(}l' d!l-DeuslNfio sei 

sempre medem as suas palavras, como 0 nobr·e senador pela se a partida de um almirante com duas ·ou tres embaroações, 

ln·ovincia de Goyaz, na phrasc do nobre vrcsid. ente do conse- será uma força su!üdeute pum fazer vingar os resultn.dos de 
ho, medeia, mettqnllo entre uma e outra largo espaço de um ultimat,um. • · 

tempo para relluelir. O Sn. SILVE!IIA I)A MonA: - Então é rídiculo mn.ndar 
Senhores, tambem infelizmente não eõtou de accordo com 6 um almirante. 

nobre senador, quantlo disse que entre nós não se deve sempre 0 Sn. !<~:nnAz: _E dependi<Lo, Sr. presidente, as mcdi
SI!(.;ttir o prineipio de seg~ello, ou de resct·va nos ncgocios.cx- das só meu te da forca naval? N<1o depcndiiio tambcm da forca 
tei'ÍOJ'cs, quando r::llcs e.stao pendc?l.es. O no~r.e senarloJ: Citou ue terra? E a forca· de terra estaria prcprrraila? São cruestões 
il. opinião de um homem que SC!'VIil como !lltniStro da l'Joança que o!1'ere91J á considCl'ClÇÜO do.s nODI'OS s.euadores; pois, que, . 
neste paiz . mas não sei se essa opiuião será a mais fo1·te, de uada sei. Parece-me, .JlOJs, que, alllda quando h.ouvcssu 
a melhor 'ú vista do exemplo que nos fornecem a Inglaterra · d d' 1 l 
c 08 paiz~s civili~ados da Europa. Ainda ba pouco tempo não cabimcuto para o ultimatwn, sena pru ente a 1a- o por a-
so po1lia sabe1· o que se passava na conferencia. de Londres a gum tempu. 
respeito da Di!litmarca? (Ila ttm aparte). Oiz bem o nobre O Sn. SrLvgmA DA MoTTA: ..:.... Se niTQ estt~vão ,prepárados, 
minbLI·o, Iord Oerby rllconhcceu isso; assim fa7.Ctn os homens não mandassem a mtssilo. 
tJlÍe aspiriio subir ao po:Jer para bem scrl'ir seu paiz .. Essas o Su. F!lnn.~z: -Não sei quaes são os verdadeiros mo-
razoes (JUO sc produzem cm favor da não reserva, são razoes, ti vos da missão. 
~e11 uorcs, talvez proprias de uma gazeta exaltada, mas nunca 0 Sn. SILVEmA DA r.loru: _Estão no rclatorio. 
de un1 homem do estado que amJ. de vcras seu paiz. 

O Sn. FEnnAz :- N<1o sei qunes forão os prépar~livos quo 
mas disse-se : te Especialmente para nós essa rc~ei·va não se fizerão, mas av:>.lio que não llouve tempo sufficiente para 

se deve . gua1·dar, JlOrqu~ en tr~ nós e a banda orieutal h a. faze-los. . . 
uma. vizinhanca tal quo Immedtatarnente tudo se ~ube. )) Eu Nesta or.casiJo, senhores, revelarei um. pensament~ (JUO 
não posso crei: qu~ Jo tud~ sc:rsaib:. \os nohl'D:l ae~adores lenho ha IÍluito tcmpn,, dou pouco peias nussues esp~ciaes; 
mesmos nas .suas mformacoes estilO divergentes, o suo con- a sua historia no Urastl, qucl· daquollas que têm SidO en
trariados pelas declurações dos nobres ministros, n<10 sô cm viadas á Europa, lJUCr datrucl\as que.têmsi~o ~~v!adas ao 
datas, mas ainda nos r~sultados. Ui o da Pnita, ·com excepç;Io umca da que ~e1 dmstd!Jo_PCio 

Eu d1sse, senuores, que ás vezes ou quasi sempre os g~- Exm. presidente tio souado, prova 9ue !laO proa.uzu·ao o 
vcrnos absolutos quo não têm fiscacs, vcem-sc na. necess1- effeito descj.1.do; e se nó6 (assemos dzscutu· bem cs~~ pon.to 
dade de ser mais francos, do guardar menos reserva, do quo poderíamos t•rar o cm·ol~rJO. de que pelo. mcnos:tlg.u]nas 
os "OVel'!los constitucionaes. Isto é nma verdade ; todas as ilellas farão, (1ua.ndo não Illle:raaJcnte.mutezs, lllUitõ falacs 
sui's 1eis são :precedidas ue exposic.M do motivos, e o fim. . · · . hl' d ao ll1UZ. • • • . . . d' I . . não·ó outro senão illustrar a •opmiào pu 1ca para po er lUas, Sr. presidente, o nobre mm1.stro tsse a gum~s 
chama-la a favor das medidas que .se adopt:Lo. N?s governos cousas que parece-mo que se deve d~. suas ,palavras . mfer!r 
constitucionaes asses preambulos são desrHlcessanos, por~ue 0 não cabimento da missão; e por Isso ,peço ~o nobre mt~ 
ha as camaras que fiscalisão os actos do governo, h a a 1m-. nistro que se digne de, no ponto. em 9ue vou .tocai'., cscla
IH'ensa que os 'denuncia, O? censum,, hn. intoira publicidade, l'ccer um pouco ao sanado. D1ss!l S .. Ex., defendendo o 
quando os interesses do paiz, não,reclanüt_o rcscna. . nosso ministro plonipotcnci.ario •. quanto ao facto tle to.m.ar a 

lHas talvez me perguntem : cc E agora e tampo opportuno. ~i a intervenção que Ih.c .Co1 pedtda ou proposta pelo m~mstro 
ou :nilo ? '' O ·nobre senador mesmo me parece crer, CJUC niio da [no·Jaterra 0 pelo mm1stro de Buenos-Ayres, que nao OJ)Il. 
é tempo opporluuo, e vejamos se é conveniente fazer essas possi~cl exigir satisfaeao ile um governo que as não po1,lm 
revelações. Cone, c não po.ss,o dar por certo seu~o 3 que ilar, do um ·governo que .por sua fraqueza n!lo tinha ruews 
oueo da i boca dos nobres llllm~trps, que a nossa nussao es- do fazer respeitar o quo promcttessc .... 
pecial, logo quD chegou, depois de apl'esontar .suas credon- 0 Sn. SILVEIBA DA !loTTA :-Porque mandou 11 missão? . 
ciucs, dirigi~ uma TJOl~ ao g~vomo da B~1n'da qnerit!d, e , que 
esta ·nota. fot respondtda : 1sto é que c a.vcnguado ;- <:este o Sn. l'EnRAZ :-E' o que ou hia porgun.tar. t•ois P,odia 
ponto por diarile cu não posso alcançar o fio... · ter callimento cm se-melhunles circuinstancws. uma m:ssao 

O Sn. SILVEinA oh. MoTTA:- l•'oi replicada. (jUa5i armada ou uma missiio que tinha JlOlti~struc~oes a 
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0 .a l'l'\Jl'·(';i,t'li;t 't (.tpuiu:l:;o). S0 o govt'I'IIO arlu<iltl.a I se !;i\'t:reecrú. Eu pit:ll'ri:t aqui rtc!amar a propriil i\ctlorithtie 

:1al!da Ül'lcnt~~ c o gol'crno leg1tlino, se o goycmo t!o BrNl dn tt!~I.L'lllilllho do nolin: lll:li'CJilCZ lJUO dil'i;riu ali n~; opera
o r~eonbcce como .tiil, a pon~o de m;uHiat·-l!Je t!lll<L mt,;s;iu C::i- ~~õcs nu tempo da gt:url'il conll':t Hosas: crau;n exereito forte, 
pt•ewl. e de let· ali un.m nHssüo pcnnancnlc; se o governo C'l'a llin excreil.o qtte rnarchav11 a seu lim, c de um lado l' dl: 
1.mpcrwl egtava ha mu1to . certo de que aquelle goYlli'IJO era tH!li'O quantos crimes, qunnlús all.onlar!os n:to se eornntcU.er:to 
l.n~eo, p~I'IIUO ex;tccr!l<\1' a eitn~~.;io. em qt!o t:llc sn nt:liava '! na pe~~o:t !lo,; pi;~lprios ofiiciac~, das proprias p:1rlida~ do 
J~ao yot!1a por scumimstt·o ortil::n!'lo cnia:JOLir nlgi!ma lli'gO· nos~u~'~creilo'! hio se l;;·:Hpi··~ e.~tas oliri.!<lda~ a lilill'l:il;lr 
etaçao com o Om ile prevenir esses ftlaque~. c~se~ il!,:gl'il\'03 prCI't'.oida~1 cnt!lll EC estiy;:ssem em um !mi~: int8iramtmLL1 
qu_e m~~mo por m.na corrcspondcncia. l!tW se attrilJUc i~ pro- i11imig,1. · 
pna nmsão especial, s:1o exagerados ? (} ~ t• • . · 1 1 •J!I. ~!Al\QUiiZ DE '-••IH\:1 :-1c·l11 C YCI'i i\! O • 

. O .sn. vrsco,'l).ll n.rl Ji?QIIIT!:ino:;.n·,\ :-Corre~1·1ondcncia ::l- o" " li' 
I I ;:);:. !J:,:nn.\Z·:- .J' O (
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tn ll!H a a proprm Imssilo CS!Jccial 'I ~ 1 . 1"S ;:m:~a!;as 1 tl rcprr::;a!ia': piil'it com u:n (:ovr:rno quo se 
_ O Sri. llrmn.1z :-A' algucm t!a propria missrro cspcci;d. thz l'raeo, scr;'t o 1p111 dizÍit lot·tl Pnlmel'õlon·;t t't!,pcito da 
Se o governo estava as~i1ll disposto a reeonht!t:t•r C!:::;a pqsi- 1\llenunh:1. C<lnlra a Din:!lll:Jt'C:t. ~:r'r;'l a no:;it:itn do lobo ou do 
t;iiu.do governo oriental, por.,ue cnvia1· a l'iil'liil naval qun. lc;lo ennl.m o eot·deiro. " SM('l1W~1 f,H tl'·~ piim com o fl'aco, 
t'Oitlorme a mesma cone,potlllencía, lev:nlt<lll celcum:l em par;1 Clllll iltfUIJ!Ie~ quoreconhet:L:mn~ !'rac11S. •> A llliS~il mi~s:lo· 
r.:Jda a populaç;1o, c corno qnc cxeitou os animos con[ra a ó de paz. t~.io po.km;Js· def.ei;~r ne:u um ~•:i naln~o de t.Jrl'i\ 
;;21pposta prdençiio de dornitt~o da pnrte do govct·no ([O Bm- da B:\nda Oriental quando letllDS LallliJS Lcrms inc•dl::s,quan
~~r. contra as protcnçües do unpcrio ·t do !.cnllli:\.tantas riquez;t:l n:t!uraes que niTo podemos lnvrni' 
. Se o govcmo imperial ~uppüc o declara que o governo OLl ílpruvt·llill',quc niio podemos mesmo reeo!lhecer onde exi::ltl 

oricntnlrH1o tem a forca ncec~saria nara tlar ;:s s:tlisl'aeiic.s seu jazigo : por,jlJC poi;, Sr. prl'sidunlo, lod;ls esl;ls cou~a~ '? 
c:(igidas ou para tl'lantor suas promÔssas, o fi:zc-la~ n•:i'pei- SüniHJrCõ, em Lodos os tempos o& mini~terios mai..; ou me
t. r; pam <Jue esse npantto bcll:Co na provint:i:t do H i o Gra11- nos <>:dcm a alr;mna reclnmac;1o, a algtuna celeuma i E:l'it 
d·e do Sul, cm consequenr:ia tlo qual se di~lmllem milh::i'C3 contm is:;o que eu dcscjav:t qu~l o mini:;tr.rio t.ive:::sc um peito 
de bmços tia lavoum e da int!ustria? (,\puiwlos). Pdl'a que dcJ brn!JW. qtll\ cerrasse os ouvidos i'is exn~t'rat:õcs c attcn· 
'~"~nos gaõtar grandc5 sommas tle dinheiro com a orga11i::1a- dcsec somot!l.e pam o tjU l fosse .in~to e t·a;:oai'OI. PouhtTo-so 
~iio de um exercito 'I tot!os os aggt'ili'Os, toda:; a:; queixas nm um eadinho propriu, 

N<to, senhot·cs, cu cslou pi:'rsuadi.lo tlc fjrrc 0 minislt•rio om um cadinlw justo, t.l crc.io que nlio pod~t'<itl oli:ereccr ma
tem intenções pacilica5, mas que cl!e nilo pt\dc IJem apreciai' Leria eu motivo justo pam reprcsnlia:;: ou para guerra. 
os gritog, as queixas ue alguns brasileiros qllc cxi:l'lClll quc·r o nobi'C senador jli h Jll'OYirda de S. Pauto aconselhou (l 

11:l JH'OVincia do fiio-Urande dv Sul, quer na Banda Ü1·ie1:tal. jusliç.a pcias nossas p1·opriclS müos i cllo leve t·azüu, quando fci: 
Esses grilos, scnhorc~, Sito ás vr.zc5 m:li5 exagerados do prcecder a stut [JI'O[}O~içiio de outra~ anteriol'es, que importiio 

que o do v ião ser i avull:lo nwis no horisonle do que na renli condiclies pam urn tal extremo. E' verJatlo o curso dos !IC
t.hlllll ~iio, e eu creio que o governo devia do um modo muito g·ocios nos pódc levar a esso pasw que cu 1;üo direi temem
sedo examinar até que ponto essa celeuma era funtlada, ou r~o, .niTo d~·ci arriscado, ~<lo, ·nó5 o pod9mos da1· i ma~ quo 
rr:ul. ' dtre!, scn<tO <lcsnccessano, senüo mutt!, no menos pesado 
. ·Para mim, Sr. prc3idcnte, cu en~ent!o que devia alguma: par~ as 110 ~'3a·S finanças, pam o estado em que nos a-chamos. 

CQusa fazer-se, mais o que se fc:t. foi de mais. N:io lia cxem- Senhores, o mal que nós soífremos <tCLualmenle não ó nem 
pio de uma missãG tão appamtosa i o governo apresentou-se da ~itur.gilo, nem da uão S"ilunção politica i ni1o podemos aLtn
il camara dos Srs. deputado~ pedi11do a licença; n•IoJmm cm- hui-lo a isto ou úquillo i o mal que nós tememos, que nó:> 
p1'egar um, mas dou~ de seus dignos membros, um os quaes vamos scnt'ir, e que todos os dias se aggmvar:'t rnai~, é da 
toma uma parte muilogmnde e muito activa na sua direcçiio, nossa sittwçrro economica. (Apoiados.) Nós vnmo-nos apro
sentlo, o outro um talento que' eu reconhc~o raro c qu{l ao ximando a esse ponto onde os braços faltarát'i ú agricultura. 
mo:::mo tempo tem ali uma posi0ilo impor~anle. Esla mi:;siio, onde o.s .nossos productos, a nossa. hnportaçüo, a nossa expor
acompanbad;t de um almiranle, de um mo;,imento de tropas, laç;io ri'il eEcasseando· pouco n: pouco ; onde as nossas rendas 
de u111 mo-vimento da úmada, creio, Sr. prc:;idcntc. que devia ir;io lambem par c pa~so dcíinl!atHio, esgotando se os nossos 
dll!' pat·a muito, mas eu tenro rjuo de p:u·anada. Temo rrue du cofres. E~lu est.<tdo morbido ataca a todas as classes da so
pttm natla pe'la .. conshlerução da fmquoztr d·o governo ot·tcntal; cicdade (apoiados), e eu creio que nos devemos prover este 
tomo, S1·. presidente, que seja nulla, pOl'tJU.l de certo poderá f1d.U!'O, tfue nós n<lo podemos nem com estas despezas de for
ohlt'r uma ou outrlt concessüo, un1a ou oulr:\ pi'omessa, mas tilknçõe~ com o fim de p1·cvenir ataques contra nossos portos, 
concessões, perdoe-me o senado que eu diga~ do· govemo ar- a meu ver iuutei5, que não podem servir pat·u. cousa alguma, 
g·i.!nlino em épocas passadas c do governo de ~fontcvidéo, cm uem, S1•. presidente, com estas demonstracõcs de forcas para 
totlo. sempre tem sido hurla3 (apoiados) i sil'o perfeita:s pala· com um e~tado que é nosso vizinbo, e que; so pot·ven(ul'il tem 
vras, vazias do todo o pctrsnmcnto serio, que nilo podem dado motivos do ag:gmvo o ofl'ensa, todavia nós devemos 
nunca ser acreditadas por homens que Lêh1 c:;ludatlo'a lris- ohtci· a ~atj.sfnção po,r ~utro meio que mlo seja o da ameaça. 
tOI'ia d:H[ucllcs paizcs. de reprcsal1a, o da mtunagiio. 

E o resultatlo qual ó? Será sempre, Sr. prcsitlcnt·e, ill!Uillo Senbores, dirtJi que nós fazemos muito uctunlmento: nós 
~uo nós temos presenciado ba muito tempo: continuas recla- marchamos como um homem prodigo, um homem disperdi
mações, trocas continuadas do grandes, extensas c, eu pode·- cador, o nosso defic'it cresce de dia em: dia; a. nossa divida 
rei dizer mesmo, luminosas nolas, e nada mais. O desl'eC'l!O imhlica pas-so o passo caminhará pela via. desse progresso; 
portanto, Sr. presidente, não me póde agradar i nrro póde ser nós tomos, Sr. presidente, encommcnda de artilhel'ia, creio 
aqucllo que eu pouia desejar: é uma missão demais, é uma que do um só autor, do uma só fabrica, para tres annos. 
dcspeza tambem. 0 S , N · r d 

·.Eu espero que a missão coutinuo, 0 ttltimatltm não foi • n. VISCONDE DE tTADORAIIY :·- ão se ped1r.ão .unos 
aindit apresentado i mas, pergunto cu, o que faremos? En- pura isso. 
traremos, camo o nob1·e ministro disso, pela Banda Oriental O Sr.. llEnr.Az:- Quando cu estava na Europa vi que se 
para occupar algu.na JJ?Siç;io? O (jUB faremos? Policiai· a lrabalbavt: para isto, quo e., tas oncommcnrlas tinhüo sido 
campanhn. dl'l. llanda One11tal para ver quem mala nossos feitas i entrel~nto rlnqui a dons dias essa artilhcria será inu
ci·t!adüos ou lbc.s toma a propriedade? Nilo é possivel que o lilisada. As pcç;:s de Kncpp tem produ~ido bastante c!fei~o, 
uosso cxarcito possa Ltzcr tanto; um grande exercito urro o siio lloje cncommcndadas pala Hussia o servirüo tlu mUito 
fn1·ú, é preciso occupar ttulo, c é o quo não se podcrú obter, co11lra o cerco empre'hcndido pela Prussia contra as fortale
e cu auguro de tudo isso maiores .nalcs: quuntlo o pó de um zas da .Dinamarea; daqui a dons dias pelo progrosso que ostit 
soldado hmsileii·o entmr no ten·e110 da Banda Oriental, maior fnendo a arle de guerra serão tambcm inut.ilisadas, serão 
.lol~nmo dcs~cs attcnlados, dessas mortes, ~essas tlcprctla~:õcs precisas outms; o estas peças quo se dizem ser 31)0 ou iOü 



1\)\l mais mesmo, do que scrvir:to nestas circunstancias entre uma missão lão'lmportanlc :,cm iu~trucl'õe~ tio ~cu governo;... 
nós? m~ts, lambem não se pólio negnr, gue dt!ranto o começo desta. 

Ett me lembro, St·. pl'esi:lcnto, do quo um nobt·o oslatlisla m:ssão, gue cm. toda de p~~, potltuo npprtrccct· cmcrgencias. 
rio meu paiz, que oceupa uma P?siçil.o eminente no r~mo nao prcvtstas ou que podermo trazer allcracão no pensamento, 
elos serviços dos negocios cst.mngwos, lm dous atmos t!~ssc. do governo; c entito, na proximidade em i1ue Montevidéo Sll. 
na camal'il dos 81's. deputados, tmlando dos nossos lt)mlcs. acl!a: nflo s~i. que seja motivo de reparo o uü~so enviadu. 
com o Paraguay, quo nús dcvinmos a~ando!lilt' o pnnt? estm- soltctlar a optnHin elo governo parn..obt'ü.t'. 
togi~o do l~i'to de Assueat·, purquc bOJO ~~ta recont:ecnlo que. Neste entretanto, como disso, aprcscnlarào·se o ministro. 
as fortalcws nfto valem nada; ao tlepo1~ um bab1l general, da Confederação Argentina c o ministro inglc1.; devo, porem, 
ao menos um hubil administradot·, o Sr. Souza e Mcllo, di5se rcvc.lar á casa, o que deixei de fazer a ·ta vez ttue faltei ; o . 

. nesta casa IJUC as fortalezas não valiiio pot· si cousil algum:\ ministro inglcz vciu no caracter tlc.parlicular. 
ao prcscnlc, á v:isttt elos meios de guerm que se tiuhão des- Isto consta cl;ts communicações que lhe fizera o proprto. 
coberto c h~ilo cada c!ia mais se apct:l'd~·.oant!o. Orn, .se i~lo. Sr:. Ag~i~·t·e .. Qu\m tm?ou a ctiantcit·:: na negoci:tçilo de pa~~
sc dá, senhores, p:u·a que ser e=;:: e tmpn~to voluntano clm- fot o mmtstro da Confcllcração Al'gentma; este fotquem con
mado su!Jsc·ripcão nacional, todo funtlido cm unJ<t cu usa que vitiouo enviado. bra5ilciro pam coadjt!VUclo, na rmpreza, qull 
scrú inulil ? ' c;hamnrc:i civilisaclom, de pôr termo ás pcrturhacõt:s daquclla. 

St·. prc&idcnte nos somos um povo fraco parapovos como -rcp\tbliea, mecli:u~to um acordo cnlr~ os di_Jl'm:eótes pnt:tid~3 .. 
0 in/)'lez. um pov~ infnn!c. 0 que nos convém é a ili'•nit!aclc · _l~enhun.1 filcto tau m~nHJt!f.oso podm ser mdlfftrcnle '.' nll~
('a ~csistencia pasdv.t !rue nos elevará ao cume ri<~ gloria sao e;_p?ctal, q~~ande: ~~r.~IJ:-n~entc, .. a.~OI.l!!J::nhanc.r.? a i·l~:.:es, 
(ap?wdos). Se nos cm,n·~bendcrmos uma _guerra com na~ües s? a~~l·l:! envoh.Hius .ttc ctdU,d<~.os br,t~Ilell~~· , D~,o, ,IJOJ~~\ 
maJs fo!tes .do que nos! nações, que tnzcm abalat· mesmo l.emb.'~' aor~en.~tú? ,lJ~IC o ex~rc.Jt~,.d?. t>_e~lCr,tl Fl~tcs n,to c.·~~ 
áquellas que JUl~>üo-so ma1s o·ucrre1ras; se nós cmprellcntler: cum[.o~to C!C brttsti~IIOS ou e~tr,m"'cu ~~, ne!le t.\mbcm c~t" 
mos uma gucrm::otal, oh! senhores, march,;rcrno:; de dt•sfeitl.t~ ~~t1 • er;en!·1:es, c HJres encontm apow cm um dos pa.rtttl0s 
e.m desfeitas, do derrotas em derrotas niio a1cnnem·emos l~lorm , i.I,.Jepubhca. · 
alguma; nfo.podüremos senão alguma vez por"acaso detnit.tit· El'il bem natural que o enviado brasileiro, quanrlo ~o pcclia· 
algum babil general, como fez a Dinanm!·~a, para colot·m: a o seu auxilio pam a paz: se não es~juecesso do objecto prin
frarruozn. quo to.do o mundo lho reconhceta. l'_at·n. ~ue pots, cipal da sua missfio; mas, so o objecto principal da mi~E:lo. 
senhoJ·cs, tan.tn. dcfeza, parn quo. tanto ap)Hlralo bel~ltco? nbrangia quesitos, alguns dos C{Uctes podi<lo ser satisfeilo8 

Mantenhamos o nosso exeretto dc modo que seJ:t nmn. cs- log-o pelo governo oriental e outros estavão ainda dcpentlen
cola perfeita, de modo que clle scJ<t disciplin:ulo; ainda .f!UC tes da J'ort;tleza do governo, isto ó, elo vercladcit·o domínio tia 
I!C'llwno; c deste, modo poderemos manter u.ma oppostÇiLO ~~~ c das nutoriliacles legitimas cm todo o LerriLodo da repu-
forte pam com n.quclles com que poclemos medrt·-nos. bJJCíl: era bem provavcl r1ue esses acordos tliio potlesscm · 

:lHas, tu~o isto. Si'. presidente, eu creio que ui'lo vale nada tomar um caracter definitivo a ponto de que, mallogmdos os· 
para nacões fortes. . e~forcos p:tra a paz, esti vc:ssc.mos inhibidos do aprcseutar· 

]~u da"rei um exemplo. Thluis nos valeu o protcato feito por c~scs"acot·dos. 
V. Ex., cruanuo ministro dos negocias estrangeiros. contra o 
uitl Abct:cicen1 de que to.dns ns.mcdidas dü rigor ele WlC .por
vmltut·a enü1o podesscmos lancnt· m<lo. Mais !lOS vnleu, w1o 
ohstunté' muitos erros que.pre"ccrlêrão, à posição so!n·:~rtccir·a 
que nós tomnmos cm relac:lo 1i bgJ;ttcrra, descoo' I!::/o os 
erros e nwlovolcncia de scü mini5tro, lançando-o mesmo rto 
l'idiculo par·a com os seus coaterraaeos, do cgte todo o nppa.
rato bcllicoso uc que temos lançado mão. Isto é, crue é 

) 

verdauo. 
filas, em relacão ú Banda Oriental, lnrlo est.;i feito; é pre

ciso que o govc'i·no mantenlm-se em uma posiç:io forte, datio 
o primeiro passo ; ó preciso com rlignitlatle sahir .. se tla posi-
cão, cni'io t'ccum·. : 
• Não tenho por fim fazer opposic;io ao ministcrio ; é uma 
queswo em que devemos intervir: Se o minislcrio cnlcndct· 
cp1e são necessarios fundos e. outras quacsquer medidas para 
sur~cnti\r a dignidade do paiz, cu as darei todas, e creio que o 
senado me acompanhará tumbcm. (1lpoiallus.) 

€:1 §t•, ID!&~<s Wich'<h (Mi11ist;·o dos ncaocios cs!rangcitosl: 
-Venho outm vez á lt·iblllia, Sr. presidente, pat·a dar a
g-umas explicacucs no honrado seJHttlor pnr S. Paulo, e, natu
ralmente, hei ·ue aproveitar a occasião para tambem respon
der ao honrado scnatlor pcl:t Bahia que acabou ele fallat·. 

O nobre scnadot· por S. l)aulo deseja que o governo emitta 
o sem juizo sobre boatos que se espalharão de uma combi · 
nação entre o nosso enviado extmordinal'io e o go~et·no dil 
Confecleragã.o Al'gcnlina para uma acção conjuncta. Deyo de
clarar ao nobre senador que ossos boatos não tem !untla
mcnlo; e. se S. Ex. prestou atlcncão ás palavras que 
JH'oferi, quando fallei pela 1n vez hoje~ devia ver que o tH'O
posito do governo do nrasil ó obrar só com o !im de obter 
as satisfações a que tem direito, c de Jlromover o !Jom-cstm· 
dos cidatliios brasileit·os no Estado Oriental. • 

• • O . ' '- -dOI' ··, 

E, scnhoJ·es, as rcfl.cxões r1ue nos sug-gcre agom. a mcdia
çfio mallognltla ele pa1., talvez que niio tivessem enbimcnto 
an.tes de vel'incndo este mallogro. Na propria repnhlit:it 
ot·tcntal, blancos e.colloratlos moderados, prcconi~i'trllo o pro
cedimento dos ministros mcdiadore3 e aindá agora, dcpoi~ ele 
prcjudicatlos esses cxforços, gazetas de. Montllvidé~> escriptn~ 
por b!ancos, ma~ hlancos motlenulos, ainda insislcm p;u·a .. 
tjue o govcmo n~.o deixe passar a occasii'lo ele· dar socPgo :i 
republica .c nfi.o C!Uct·cr anniquillar, n:io direi a inclcpendeucia. . 
ilaquelle paiz, mas uma organisagão duradoura alli. 

o Sn. Su. VEtaA DA Thlü'fTA.:-lUas sem intct·vcncào ue minis· . 
tt·os estrangeiros. • 

o Sn. nnNISTfiO DOS ESTnANGE!llOS:- o· lronmdtJ senador ' 
record;l·me. um pouto sobre e· qual cu. tinha tambcm de 
fnllar e vem .a.ser o consideraNe uma iotcrvencão nas clis
scnçõcs da r·cpuldiea o fac-to clrtmct!iacão pam a'paz. 

Senhot·es, 'il· ·di1fercnça. é immcnsa ;· quem oti'erccc seus 
IJons oilkios pal'il harmonisar; congt·nssat·, niio toma bando 
por um ou outro lado ; quern o1l'crccc seus hoas ollieios para 
accommcHlilr,- pam apasiguar, n<io tem o fim de empregar . 
meios de l'orçn pam constituit· a seu gcit'J um governo. 
(Apoiados.) Portanto, como por· esse neto dizet· o honmtl\'1 .. 
senurlot· pc!a [li'OVincin. ela llaltia que Unhamos contrariado 
tmtndos a11 teriorcs, cuvul vendo-nos IMS lutas. iutemus da 
rcp~blica.? 

O hom·ado senaclor aincln entendeu· quc•ngora nos achamos , 
pcior do que quando enviámos· a missão .. Niio-penso t!o 
mesmo modó que o honrado senador. Se os csforçospam a .. 
pnz se mallogt·úrão, não se mallogt·ou ó f.r~cto bem patcnlll 
do pensamento do governo de não querer pi·oteg·cr com pre· 
foroncia pal'lido algum daquclla repulllica, nem t<iO pouco 
ter o proposito de l'azercontJUistas do torriLorio. , 

huvendo . dcsproz:tdo · esse meio quo podia collocar a. 
nó ·du 
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Eu disse a primeira vez que fallei, que, além dos répü.ros
aos aggravos recebidos ali pelos ]lrasileiros, nós como lirni
trophes tiniJamos o direito de intervir para aeommodar as
excitaeões que existem na nossa fronteira. O governo do
Brasil; se cruzasse os braeos, como talvez seja a consequen
eia do que disse o bonradô senador pela provincia dil Babia,
ardcria entre dous fogos, ou teria de ver os brasileiros pre
cipitarem-se pela Campanha oriental até Montevieléo, ou teria
de passar como um governo indiITerente aos maies dos seus
concidad,ios, que cstãoa soIrrer em um tcrritorio tão pro
ximo. Entre estas duas altemativas o governo lançou mão do
alvitre que a prudencia c o hom senso inclicavão ; fez seliuir
para ali uma missão especial, revelando assim que conside
rava graves as circumstancias em que teremos de ohrar. Se
a fez acompanhar de força, não foi para fRzer amenras,
Sr. presidente, foi, porém, para refor~ar sua fronteira.collo
cando ali maior numero de navios, porque o es tOldo ele
desordem em que se achava a republica, tornava mais eo:lli
nuos esses vexames, e força era que nos prer-arassemos para
favorecer melbor os brasileiros. .

O SR. SI'LVEIRA DA 1I10TTA: - O go'\"erno mandou para a
fronteira a corveta Nitherohy!

O SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS :-Diz o honrado senador
pela provincia de. Goyaz que mandou-se a 'corveta NithenJlty
e que esta não fOI pnra a frontClra; mas senhores, n;io te
mos fronteira 'com os departamentos interiores da rcpnbliea,
que tem desembarque no rio Uruguay em pontos importantes?
Não a temos no Salto? Não a temos em Paysandú?

Assim, Sr. presidente, eu entendo quo o governo tem dito
quanto basta, para qne o senado possa bem e devidamente
apreciar seu pensamento. O governo nfio póde, nem indicar
desde já as medidas que tem a tomar, nem trazer ao conbe
cimentq da cas,! muitas circumstancias que podem, de um
momento para outro, alterar o seu modo dé pensar. O sen:l~
do, supponho, que não quer isto; portanto, devé-se mo~trar
satisfeito com as explicações dadns ; e neste caso me parece
que está sem objecto o requerimento do honrado senador pela
Ilrovincia de Goyaz. '

O honrado senador pela provincia de S. Paulo, entre as
observações judiciosas que patenteou á casa, emittiu seu
parecer sobre o modo como devemos conSl(lerar no Estado
Oriental o general r lo'es, se como belligerante, se como
rebelde.

Entende S. Ex. que, pelo facto de ter o envi:ldo brasileiro
aceitarlo a merliacüo para net'0ciar com o general Flores, se
deu o reconheciÍnento implieito de belli~erante ao mesmo
Flores. N;io sei, Sr prrsiuente, ,e esta deaucçiío ou concluo
são póde ser rigorosa. lIlediar, olferecer bons oficios para se
pêr termo a qualquer dissensão, é permittido, <linda que não
tenhüo o caracter de belligerantes os contendores. Para que
um partido que 5e levanta em um paiz qualquer pretendendo
() governo, tenha a denominação de belligerantc, o direito in
ternacional cxige, além de forças proprias, outros quesitos
sem os quaes ilão se póde solicitar esse reconhecimento da
parte das potenci:ls estrangeiras. O governo brasileiro, não
só ainda Mio reconheceu dtrectamente o general Flores como
beUigerante, senão tamhenl entende que o facto de haver o
seu enviado extraordinario aceitado a mediação de paz não
importa esse reconhecimento.

O SR. PRESIDENTE DO COl'SELlJO: - Apoiado.
O SR. Mli'iISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: - Dadas estas

explicações, termino aqui o meu discurso.
O Sn. PRESIDENTE: - O Sr. Pimenta Bueno tem u palavra

para uma explicação.
4) !>-l'. Pimenta Bueno: (llara uma explicação) :-0 no

bre senador pela provincia da Bahia poz-me na necessidade
explicar algutJ1as idéas minhas.

S. Ex. não me ouviu bem, ou não deu ao meu pensamento
a sua verdadeira interpretação. Eu niío aconselhei ao governo
que fosse ou não tra tar com o general Flores; o q'le cu disse
foi que o facto do governo oricntal pedir ou incumbir os re
presentantes das tres nações que fo,sem de sua parte tratar
tom o general Flores sohre a pacificação c até sobre a orga-

nisação do governn, importava, paio mcnos implicíl.amrnle, ()
reconhecimento de qne Flores era nm heJligerante legilimo.

Disse mais,que nem cu pndia admitl.ir a ]]l'pothese de t.rat.ar
nc~sc~ termos com nm revollosu, P0i'/jUC clla seria desairosa
ni10 só ao ~overno orie-ntal , como aos ministros dos governos
do nr~sil, da Inglaterra c da Confederação l'l'~elltina. Acre~
centel qlle, chamando a attenç'io para essa hypotbe,e, cu o
Iay.ia, não para aconc;clhal' () governo do Brasil l1 tra tal' ou
nuo com o general [llores, m(IS para Cjüc n110 olvirlnssc o di
direito que dabi lhe re5ultava nas e.-entualirJade3 que oc
corressem.

Consequcntemente toda a ar;umenlnciIo do nobre oenador
a este respeito não tcm üpplicaç;;o aa tj'uc cn d,;sse. Em uma
cxpii'2~ção não po"so entrar úm uiteriores rlc~envolvimentos,
c por iss::> limito-me il asscvcrar ao 1l0hi'C 5enador qne lilborou
net:se ponto em perfeito cquivoco,

Tambcm eu nfio acom:c1hci o Olini~:,eri0 qne r,,:e~s(l. jusliç:'l
por suas mãos ntU que~lões precerl{':ntc~ Cflm o E~l(ldo Orícn
tal. Eu o quo rll~5e: c repito, foi qü~., r1í~r1a a hypnlbe~D de
flUO o governo orielltal decididamente nilf) rJuizessa fnzcl' jus
tica ús reclamnr,l1~s hrasilcira~. eu nilo via cr.m eíTcito out.ra
m~eio; c convillária. se me pc,:mi:tc, ao n0h"o senador p~la
Bahia que indicasse qual seria eS'e 01lt:·o meio.

O SR. raESIDENTE DO c '~SELno : - ,'poiarlq; isso é que
se queria. .

O Sn. PmE:,u BUE~O: -. A ultima explicação flue lenho
de dar a S. EL é que, quando citei li opini,;o rln :8,'. Oilfau
rlis niio o fiz na Imnte de ser ella ou não' a primeim auto
ridade; disse po~iliYamcllte que es:-a opini.lo no men pcn~nl'
tinha muita ri pp:icaçào ús nOSSllS clrcumstancias na queslil0
precedente.

O Sn. Fr.~nAz: - Eu qncro a palavra para explicar do
me~mo morIo que o nobre senador eslú razendo.

O Sn. rnESIDf.~'TE : - Eu dei a palavra ao nobre senador
para tIma explicação.

O Sa. PnlEliTA Dur.~o: - S,;o estas as explicações que
não pude evitar, porque o nobre seilado,. Jlela Babia não quiz
ter a beneYolen~ia do attender os Uleus apa7'tcs de reela
J:1ação.

Ficou a ciiscussão adiadn. Jlcla hora; c o Sr. presidente dCl,I
para ordem do dia 2,j :

Continuação da discussão adiada do requerimento do Sr.
Silveira <la ~lollaj

2' discussiio do parecer da commissjo de constituição ácer
ca da '2' el,ição de eleitores especiaes de senador fcitas em
15 de maio do corrente anno, ua freguczia da cidade da
Campanbn, em Minas Geraes;

3' di5cu5são d,\ proposiçjo da c~mara dos deputados, que
autorisa o governo a conlr,at;l%" com ,1 clJmpanhia qne se 01'
ganis(ll', a cOllsll't:~çll0 de uma via rei'i'e;'! pelo systema de
tram-roru!, entre a cidarle da Cr.cbQeira e a Cb~pada Dia
mantina, na p"ovinci:l da IJa.hia, com um ramal á villa d:r
Feira de Sa"t'Anna.

Lcvanlou-:;e n sessão às 3 horas da tarde.

E~121i DE JULHO DE t SG'i.
Prlr;:SlDENCU no sn, VI:=ir.or;DE DE ADAETÉ.

SUlJõlARIO -Pareceres.-nedacc;;o da~ cmcndas.-Oi'dem de
dia,-Negocios do Rio da l'râta.-Continuilção da discus
são do requerimento uo ~>. Silveira daMolla.- Discursos
dos Srs. I'arauhos, presiJeiJ!e elo conselho, O. Manoel c Sil
veira da II1olta.-nequerimento verbal do mesmo Sr. ,e
nador para retirar o seu requerimento e approvaçóio l]or
votaç~o. -2,<1. discussão do parecer da com':1iss;10 de c~n$
tituição, ::ícerca da segunda eleiçãO de eleitores especlaes
de senader. -Encerramento da discussão.
A's 11 horas da manhói, achando-se presentes os Srs. '-;s

c.onde de Ahaeté, l,lafra, Teixeira de Souz~, Ferreirn I'cnn~1
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í'tlendcs dos Santos, marfTuez de llanhacm, barão de S. Lou
ron(.:o, Carneiro do CamilOs, barão de ilhuitiba, Almeida o
Albuquerilue visconúe de Suassuna, JobnTI, Pompeu, Paula
Pessoa, D. 'iI/anoel, Araujo Ribeiro, Cunua Vasconcellos,
Souza Queiroz) l)imcntil fiucno. Fonseca) Dantas, ZaCbUl'laS,
Soum Ramos, Souza Franco, Si1lueim e 1Ilello, visconde de
Je1luitinhouba, marquez de C;lxias, marqul'z do Olinda, vis
cunúe rie Sapncaby, vi;conde de Hahoraby, Paranbos, Rodri
gues Silva, barão de Pirapama e Fcrraz, o Sr. pr~sidente
ilbl'iu a sessão.

Com p.arecGrão logo depois os Srs. marquez de Abrant.e"
visconúc da Boa-Vista, Candido Burfíes, Dias Vieira, Silvaira
da Motta, Caodido Baptista e Dias tie Carvalho.

Faltá~'ãO com causa partieipaúa os SI:S. barão d? Cotegi
pe, banto de ~laronJl, baril0 de QnarahllTI, Euzeblo, Paula
1I.lmejúa, Sinimhú, Fel'llan,les Torres, Souza c Mello e Olto
ni; e sem participacão os Srs. barão de Antonina, Nabuco e
vi,conde do IJruguaY.

Foi lida e approvada a acta da sessão anteccdente.
Não houve expediente.
O SR. '2,0 SEcllIlTAmo leu os seguintes

PAREGEHES:

A commissJo de instruccão publica, a quem foi presente o
requerimento uo e:Jtnúante'Antollio José Teixeira pedindo para
que sejão considerados validos alguns examcs de (Ireparato
j'io:J íeitos em novemhro do 1830, e dez~mbro deí861, alle
gando que a resolucão ullimnmente publiciUlil. que amplia a
~ annos o prazo pal:a a validade tios eXilmes feitos pcrante as
faculdades e inspectoria geral da instrucçJo primaria e se
cunrlal'la da côrte não o comprehendo por 11;;0 ter etrelto re
troactivo, ó de pareccr que o dito reqllerimellto seja archi
vado, vi;to que a citada lei não só comprelJende os casos oc
correntes depois de sua promulgação, como os anteriores,
com tanto que não QxcedJo aos ~ aonos nella amp!Iados; e se
o requerimento se acha neste caso não precisa do favor que
pedc; e no caso contruio, não parece iÍ. commissão conve
niente derogar cm seu favor a lei novíssima deste anno. Sala
das com missões, em 25 de julho de 18ôi-Tholllaz Pompw
ele Souoa Brasil.-Jose Martins da Cmz Jobim.-José Ma
noel ela Fo nseca.

Fieou sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalbos.
A commissão d~ instrucção publica, a quem foi r~.meltiúa

a proposição da camara dos deputados autonsando ao gover
no á coneeder um ônno de lieenea, com os seus vencimelltos,
ao conselbeiro pr. J'eúro Autran da Molta e Albuquerque,
lente da faeuldade d~ direito do Recife, para tratar de sna
sautle onde Ibe parecer; e ao padre Dr. 1\l,\mctle Josá Gomes
da Silva igual favor, afim da commissão verificar c declarar
o emprego do dito Dl'. Mamede; tendo ex~minado os docu·
mentos, que acolllpanhárão a proposiçiio, s6 encontrou uma
petição do conselheiro Autran altestada, em que expõe c jus
tifica sua enfermidade, e nada ba a respeito do Dl'. nlamede;
mas foi informada, por pessoas fidedignas, que este exerce o
cargo de profcssor no collegio de Artes, ou curso de prepa
ratorios junto a f..culdade juridica de S. Paulo, e que so
acbf\ realmente enfermo e no caso de merecer o favor que
lhe dá a proposição.

Por isso, a commissão é de parecer, que o projecto está no
caso de ser adoptado.

Sala das commissões, 25 de julho de 18G~. - Thomaz
P01ll1JW de SOllza Brasil.-José Martins da Cruz Jobim.
Jos!! 1I'/anoel da Fonseca.

Fi.cou ~eservada para ser tomada em consideração quando
se discutIr a proposição a que se refere.

Foi lida tambem a redacção das emendas feitas pelo senado
á proposta do governo, convertida em projecto de lei, abrindo
um credito supplementar para o ministerio do imperio.

Ficou sobre a mesa.
OROE~I DO DIA.

NEGOCIOS DO RIO DA PRATA.
Continuou a discussão, que ficára adiada na sessão antece

dente do requerimento do SI'. Silveira da Molta, acerca da
missão ospecial do imperio no Estado Oriental.

o "'r. pUI'anhos:,-- Desistil'ia !L. palavra, Sr. presi
dente, se o 8enaúo jul.gnsse convcnientn pôr termo ao debate
suseitf\do pelo re'lael'lmento do nobre ,el\núor peln provincia
de Goyaz, ou se os nobres ministros julgassem que a eonli
nuaçilo deste debate póde trazer graves inconvenienles ao
pai~. .

O SR. PRESIDEN'TIl 00 GONSELrIO :- Desdc o principio as,in
o julguei.

a SIl. PARANrIOS: - O nobre presidente do conselho aeaba
de dizer que desde o princi~io julgou a discus,ão inopportuna ;
mas S. Ex. não tolueu o debate, apenas recommendoll á cir
cunspccção e (Jl'Udeneia do senado os limites dentro dos quaes
o eXall)e de tão ll)elindro,o assumpto devia ser circumscriplo.

O SR. SIL VEIIlA DA MOTTA: - Quem o alargou foi o
governo.

O SR. D. ~lANOIlL: - Foi a prudencia que faltou na dis
CU~::iãQ.

O SR. SILVEm" DA ~IOTTA: - Se alguem o alargou, fo.i o
governo.

O SR. D. MANOEL: -Não foi; veremos isso logo.
O SR. FERREIRA PIll'NA: -Devia ter-se pedido uma scssITo

secreta.
a SR. D. nIANoIlL: - Niio, senbor.
a SR. PARANrIOS: - A diseussão dos negocios exter

nos ó sempre melindrosa, pl'incipalmente da parte de na
ções que não estão na lillua das grandes potencias, que não
poucas vezes sublituem o direito pela força, e mesmo podem
retl' oceúer de pretenções as mais positivas e solemnemeote
úe, I .radf\s, SCIII desar, Gomo sacrificio á paz geral. nlas, se
a·c!'cussão r muitas vezes inconvenieote, se a reserva abso
luta é, em al;;uns casos, inrlispensavel, tambem é fóra de du
vida que ontras vezes o silencio, ou discussões incompletas,
são de maior ineollveniencla do que um debate mais franco e
mais cOIlC!udellto.

Nos tel'll1OS em que se acha a !quest,io, eu duvido annuir
ao convite do nobre presiúente do conselho.... .

a SR. D. ~IANOEL: - Agora de certo
a SR. PARANBOS: - ... se elle formalmente não nos disser

que esta discussão p6de ser interrompida no ponto em que se
acba, scm que paircm duvidas sobre as intenções do governo
imperial, sobre a direcção de nossa política, relativamente
aos interesses brasileiros que se acha0 em conflicto no Rio
da Prata; que o silencio não poderá ser m;lis nocivo do que
a continuação do dchate, limitado como este tem sido pela
prudencia e patriotismo do scnado.

Eu não tenuo a pretonçiio (\e trazer alguma luz aos pontos
em questão, mas sinto em minha consciellcia um forte im
pulso para não conservar-me silencioso; minha consciencia
me diz que tenbo nesta occasi;10 um dever a cumprir, por
isso mesmo que mais úe uma vez fui orgão e agente ~a poli
tica externa do imperio junto aos governos do Rio da
Prata.

Sou amigo, SI'. presidente, da paz, tanto quanto o nobre
senador pela provincia da Bahia que fallou na ultima ses
são. Como eUe elltendo que a paz ó uma necessidade vita;
para o nosso paiz; que dentro dos limites do imperio temoS
emprego util e urgente a dar aos nossos braços e aos nossos
capitaes. Mas,nem o nobre senador pela provincia da Bahia,
a quem me refiro, nem o humilde orador que ora se dirige
ao senado, quererá quo a paz seja mantida a todo cust!)..

O SR. FERRAZ :-Naturalmente.

O SR. D. nlAIIOIlL E: SOUZA FRA.t'lco:-Apoiado.
O SR. PARANrIOS :-0 nosso dever, pois, é assegurar ao

govcrno o apoio dos representantes da nacão, sempre que a
dignidade e os interessos do Brasil exijão imperiosamente que
saiamos de nossas condições normaes, da política pacifica
que tem sido sempre o fito do governo imperial.

O SR. D. MANOEL :-Apoiado.
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O Sn P.lnANnOS ;-As~egurando, porém, eSie apoio, a ~e
guranca dove ser acompanharia de ;tlrUl1)aS observações, ou
conselhos, que, 10Jll(e de crem'em emDaraços ao governo im
perial, lhe sirvão <le esclarecimenlo e de força.

O SR. D. l'rIANOEL :-Isso é do nosso dever.
O Sn. PAnAl'iHOS :-A conjunctura em que nos achavamos

em l'r!onlevidóo me parecia summamenle grave.
O SRó FERRAZ :-Agora ?
O Sn. PARANnos :-0 governo imperial julgou necessario

enviar uma missão especial á republica Oriental do Uruguay;
o objeclo desla missão cxlraordinaria eslava declarado o de
finido nos docl,menlos olIiciaes. Enlão a maior resorva se
impoz o senado sobre l:lo grave assumplo; á visla das re
commendações dos nobrcs mini5lros, ning-urm se animou a
disculir nem a conveuiencia, IWlfi a opporlunidado da missão

"especial
O SR. SILVEIRA nA MOTTA :-Nem na falia do throno.
O SR. PARANnos :-Enlendemos convenienle deixar inleira

liberdade do acção ao governo, não venrlo em suas declara
ções uma posiÇão extrema, da qual elle não pudesse sahir
sem desar ; não vimos nessas dedal'ações, eu pelo menos
assim as considerei, um compromisso de. recorrermos á (orça
necessaria e immedialamenle quo nos,ns reclamações,
taes quaes linhão sido al'reciallas nesta corle, não (ussem
aceilas e satisfeil:ls pelo governo orienlal.

Nesse presupposlo, apenas iniciada a queslão, e eslando
li vre a acçilo do ,"ovemo .para seguir. ou nilc deliberações
exlremas, eu comprehendl o re:,;pellsl 1l reserva do se
nado.

O Sn. FERRAr. :-Não houvo reserva.
O SR. PARAl'inOS :-Pela minha parle ohservei-a.
O SR. FERRAZ :-0 SI'. visconde de h'luitil!honha fallou

nisso.
O Sn. l'ARA~nos :-0 nobre visconde de Jequitinhonha,

assim como oulros de noSsos cl)llega~, disse ::I~uma cousa a
respeito da missão, mas sem discuti-Ia (apoiados); mani
[eslariio uma ou oulra apprehensão (ap:lia.dus), mas nada
avenlurárão que pudCi;se embarnçar ou enfra'luecer a ac
Ção do governo imperial, lolhar-Ihe esle cu aquelle alvitre,
e,ta ou aquella der.el'nlinaç.lo.

O SR. vlscoNnll DIl JEQ~'ITIl'inONnA :-Eu Risse que linha
sido mal feito, que não SD devêra empreGar uma missão es
l'eciaI.

O SR. PARANnos:- Mas e~la !lrOpoSiçilO 11"0 imporla dis
culir o objecto da missão (apoiaéos), o; meios de que ella
podia ser:ir-se ...

3R- D. fuNoEL.-Nern o dinheiro <;1;.'-; 1,:'ou o Sr.
SIIt'UÍ'va.

O SR. PAnANHos:- ... as consequencias a qne podia con
duzir-nos. Foi uma opinião generica que o nobre senador
enunciou a re~peilo das missões especiaes, nesla parle de accor
do com o nobre senador pela provincia da Bahia que fallou
na ullima sessão. E' um iocide"te dcsle debale. no qual não
quero empenhar-me, se as missões especiaes são ou não con
'Vcnientes.-Em meu humilde parecer, ellas são algumas vezes
alé indispensaveis.

O Sn. FERRAZ: -Ninguem fallou nisso; fallou-so na hislo
ria dellas.

O SR. PARANnos: - Nessa hisloria mesmo o nobre senador
foi inexacto e injusto.

O SR. FERRAZ: - Ahl mo esquecia... eu soi que a sua
aproveitou muito...

O Sn. PAnANnos: -Tambem não 9uero agora conteslar este
juizo do nobre senador pela provincla da Bahia; seria da mi
nha parto prelenção desarrazoada esperar do nobre senador,
actualrnenle, um juizo ameu favor. Essa missão especial, quo
o nobre senador leve provavelmenle em vista no seu eO~lCeilo
geral, já foi julgada por auloridade competenle, pelo govorno

110 meu paiz, e cslou plenamenlc salisf"ito com o juiw qu~
dclle ouvi. Os meus pequenos sorviços for:10 amplamente
honrados; conlento-me com este resullado, filbo da jusliça e
muoificencia do governo do meu paiz, embora opinião lITo
cumpelenle não leuha o assenlimenlo do illuslrado senadol'
pela província da Bahia.

Mas, como disse, náa devo lonwr lempo ao senano com in·
ciúenles; o objecto de que lrat"mos é summameohl iill~or
lanle e sobre elIe deve fixar-se a nossa altencüo. '

Enviou-se} dizia eu, uma misSlão e~pecial ã McntcviLléo; o
seu objeclo eslava definido. Pens;irilo muilos que sc nnSS<l~
reclamações, laes quaes linhüo sido formuli\d~s nesta curte,
não fossem att~nditlas, a cOllsequcncia ncccssaria e irumediala
seria o recurso á força por parte do Brasil. Esta conjunclul'a
é que me parecia summamenle grave, comquat1lo cn esteja
intimamente convencido de que o Brasil, apemr das difficnl
dades de suas circumslaneias actuaes. lem recursos e meios
sulficíenles para se (azer respei lar pci-anio os guvernos vizi
nhos. [Apoiados.)

COnSi(lerando a allilurle do nosso enviado exlraordinario
anle o governo de IIlonlevidóo, comu ella podia ser em virlu
de das prescripções do goven,o imperial ou do arbilri,) amplo
que esle lhe deixára; considerando que o nosso enviado ex
traordinario tivesse apresenlado um nLtima/um, e esle ulti
ma/um fosse rejeitado, eu, SI'. presidenle, julguei a media\"io.
bra;i\eira associada ás dos minislros argenlino e brilanni~o,
do mesmo modo que os oradores que me precedêrão.

ESlabelecida a crise...
O SR. PIMENH BUENO: -Apoiado,
O SR. PAnA~Hos: - ... enlre o nosso enviado extraordinario

e o governo orienlal, estabelecido o confiiclo, declarado o
nossu empenhu do honra-salij;fação ou recurso á furça, eu
lambem não podia explicar-me como o i~ustrado Sr. cúnse
lheiro Saraiva julgou possivel sahir dessa altilude repenlina
mente, para ir aceitar a iniciativa estrangeira, associar-se á
mediaçrro iniciada e proposl~ pelos ministros de Buenos-Aj'res
e de Sua Mageslade llntanlllea.

O seu procedimenlo, nfio obslante o re~peilo que tribulo á.
perspicacia e ao caracter desse di.linclo brasileiro, era para
mim inexplicavel. Na posiçllo de oITendi-:os, ante uma dene
gação de justiça, 'lue era a bypolhese que cu presuPPul!ha,
n[io podlUmos ser mediadores do guverno onenlal, alllda
quando oulras considerações não nos arrastassem do convite
anglo-argentmo.

Outras conEiderações, porém, mililavão para que o nosso
minislro não lomasse parte nessa mediacão oillciosa.

Em primeiro logar, a lIIediacão pareda ter UUla origem de
hostilidade, pelo menos de descollfiança, conlra o Brasil.
Essa origem pareceu-me, e parece-mo manifesla, embora os
mediadores modificassem o seu jui7.0 c as suas disposicões
depois de lerem chegado a Múntevidéo. •

lim seguado lugar, o nosso enviado exlraordinario devi:!.
respeilar, para com o minislro brilallnico,o interdiclu em que
se achão as relações oIDciaes do governo imperial com o de
S. M. Britannica.

Mas, sellhorcs, as declarações dos nobres minislros, se eu
bem as compre!lendi, nos dão a conhecer que a posiçãq do
nosso euviado exlraordinario em l'rlontevidéo era outra. Elle
não linha apresentado um ultimatn1l!, não estava mesmo
obri~ado a apresenla-lo; o seu juizo sobre as reclamações
quo tinha de apresentar e que. articulou ~ontra o governo
orienlal, a norma de seu procedlmenlo ullenor, llào lhe esta
vão invariavelmente lracados ; elle podia modificar o seu juizo
e proceder á hora e como as cireums lancias melhor aCOllse
lhassem.

Das declaracões dos nobres minislros, e de documentos of
ficiaes que correm impressos, ou colhi esta porsuasão - que
o Sr. conselheiro Saraiva, eSludando os factos no thealro em
que elles tiverão logar, ouvindo as explicaçõe, do governo
oriental, modificou o seu juizo, senão a r~speilo de algumas
de nossas reclamar.ões, pelo menos a respello das consequen
cias immedialas que nossas exigeneias devião ter.

Entro nestas explicacões, por/lue me lJarece que ellas não
causari\õ o me.nor embáraço ao governo imperial, nem ao SC1J.
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i'oprcscniJ.llLc em Thlontcvidóo, e pOl'que rcôro-me n documen
to, que estão no domínio da publicidade O ~ov3rno de
Ilionlevidéo publicou, senbores, toda a correspondencia em·
cia1 rclaLi~.'a. á tloiplice mediação j ellu. se aeoa colligida
(mos/rando um t-iv1'o) nesle folbeto, do qual, crdo eu, ha
mais de um cxemplal' no [lio de Janeil·o. LJaqIJi se vê como a
mediação foi concebida em Buenos-Ayres, e que eu tive razão
para di7.cl' que a sua iniciativa partiu do mini~tro britannico.
o Sr. 'fUornlon. (Apoiado.)

Aceitando, SI'. presidente, o papel de mediador, recebendo
do governo orienlal a declaracão de que as bases formuladas
pelos tres mediadores er;10 âceilas pelo governo da repu
hlica, o Sr. conselheiro Saraiva enunciou este juizo, que
lm,so a ler. Penso que o senado ficará permadido, assim
como en estou, da modilicaçJo que se operou no espirito do
nosso enviado extraordinario, quanto ao ohjecto e plano rle
sua missco. Diz o Sr. conselheiro Saraiva, em nota do 25 de
junho ultimo: (Lendo.)

« A paeificaçJo da republica Oriental do Uruf:uay é um
acontecimento tanlo mais feliz qu~nto vem crem uma situa
ção que permilte um termo proximo, por meio de ajustes
dignos e amigaveis, ás desgr(lçadas emergencias que lorná
r;io embaracosas as relacães da mais sincel a e cordial <lllli
7.ade q~e o meu governo ·deseja cultiyar com o da repuhlica.
E' para mim sobremaneira agradavel expressar de novo a
V. Ex. que estou mui disposto a occupar-me, com a maior
hreviuade possivel, desses ajustes. ))

Desta nota, (ujo sentido titteral é confirmario por outros
documentos, cu coaclui que o Sr. couselheiro Saraiya tinha
yisto na cessação da lfita iotestina daquelle estado, na paci
fica çJO da republica, a melhor solUÇão que pediamos dar aos
reclamos dos subditas brasileiros ali resiDentes. E' conse
qnencía tambem deste juizo, que o nosso representante, até
certo ponto, julgou attendiveis as razões r,ue o governo
oriental allegou em sua contestação. As declarações do nobre
ministro dos negodos estrangeiros mo confinnão igualmente
neste juizo. Eis as palavras do nobre ministro, segunuo o
extracto do Jornal do Commercio, que creio exacto: (Lendo.)

" Nem se diga que essa paz bavia de ser prejudicial ao
paiz, porque concorreria para fortalecer o governo oriental,
e o tornaria mais apto para negar as satisfacões e reparacões
que exigimos, Se o governo de Aguirre nãó domina a cam
panha, e,tá ali fraco, que yantagem real podemos tirar de
constrangê·lo, por meio das armas, a dar-nos satis(acão e
conceder-nos reparação? Como poderá elle fazer exeêutar
na campanha aquillo a que se obrigar? Concorrendo, pois,
para a paz do Estado Orient~l, o nosso enviado predispunh~
melhor as cousas e os animos para o boro resullado da sua
mis:;ão.»

Não sendo a altitude do nosso enviado extraordinario uma
posição extrema, da qu,ll elle não pudesse sahir sem que as
suas rcclomações fossem satisfeitas, ou elle tivesse recorrido
aos meios materiaes para esse fim; reconhecendo elIe que
haVia circumstancias atlenuantes do procedimento do g'JVerno
OrIental, que algumas de suas allegações erão attendiveis,
ou que a causa primaria e principal do soífrimento dos bra
Sileiros naquelle estado era a revolução, a luta iotestina, eu
me explico como o Sr. conselheiro Saraiva não duvidou
associar-se á mediação iniciada em Buenos-Arres_

O SR. FERRAZ :-Então appreva?
O SR. PARArmOS :- Não estou aqui approvan<lo, ou re

provando; estou explicando os factos e apreciando-os. Eo
tendo que. collocado naquellas circumfitancias....

O Sn. FERRAZ :-0 que faria?
O SR. PARANROS:- .... nãO havia desar em aceitar a me

- diação.
O SR. D. MANOEL :-Apoia~o.

O Sn. P,lu.mos: - Sómente lamento que ellll não (asse
previs~a c iniciada pelo governo impn,rial ; porquanto, se a
IlJlClalIva partIsse da nossa parte, o nosso enviado extraor
<lmario não se veria obrigado a aceitar o concurso <lo minis
tro britannico, subsistente o interdicto de nossas relacães
oillciaes com o govel'llo do seu paiz. •

O Sa. S,LVEIRA DA 510TTA : - A missão especial foi pani
fazer a paz.

O SR, D. i'fíANOEL :-Não foi tal para fazer a paz.
O Sn. PAR.l.NUOS: - r'rocurarei justificar uma proposic:iO'

minha,quo suscitou nlgum reparo da parte do nobre senarlor
pela ílabia) .que ba pouco.me interrompeu, a de que a me
diação fOI 1Il1clada sob o mlluxo de flcsconfiancas contra (J

imperio. Eu Jisse e repito, e parece-me que êste juizo não'
póde ser contestado.".

O Sn. FERRAZ :-Não está aycriguado.
O SR. PAR,INllOS : - .... que o ministro britannico conce

beu desconfianças contra o imperio na enviatura dessa mis
são e nos passos que ia dar o nosso enviado extl'aordinario.
Aô razõ"s que podião influir 110 animo do minisiro inglez
ninguem as póde conhecer precisamcnte, mas todos nós po~
demos conjeclura-Ias. .

O Sn. FIlRRAZ :-Ah! são conjecluras.
O SR. PARANHOS: - O estallo de nossas reJacões com a

Gnl-llretanha, as apprehensões qne o goyerIlo daquella
nação tem sempre munifestnuo a respeito de nossas intencõe&
no !lio da Prata, as cirCulllstancias que precedêrão á nóssa
missiio especial, (actos que não vem agora ao caso referir
mas que não podem ter cscapado á memoria dos nobres sena~
dores, enio proprios a tornar a nossa missão especial sus
peita ao ministro britannico.

Osenado sabe, porque lêmos todos nas folhas do Rio da Prata
segundo as transcripções que Jizenlo as gazetas desta cOrte'
que o nosso procedimento em I\lontevidéo foi logo assoeiad~
aosactosdo almirante hespanhol,no ['acifico, contra o Perú tl>
ao estabelecimen'to de uma monal'chia no I\lexico. '

O SR. FERRAZ:-Não me pareceu que houyesse razão nem
fundamento; é uma estrategm da imprensa.

O SR. PARANIlOS:- Nem eu estou articulando estes factos
para justificar .as desconfian9as que se conc~bêrão contra nós.
Podia ser tachca dlplolllatlca, mas a taclIca lIão produziria
seus effeitos, se o ministro inglez e o governo de lluenos
Ayres não fossem impressionados por eBa.

O SR. FEnR.l.Z:-A da ta é posterior.
0. SR .. PARANllos:-Como, senhores, de outro modo explicar

a IRlClatlva de uma mediação pelo governo d~ Buenos-Ayres,
que se achava desaVIndo com o de llfonteVldeo? As relacões
officiaes, .c creio que até as re.lações commerciaes, cstávão
lIlterrompldas entre os dous palzes. Como explicar-se que o
governo de Buenos-Ayres julgasse aceitavel pelo governo de
Montevidéo, a sua mediação para a pacificação daquelle es
tado, IStO e, na lucta entre o governo da republiea e o ge
neral Flores? Como explicar este procedimento, esta inicia
tiv a, no estado em que se achavão as relações daquellcs dous
governos, e quando a desavenca entre elles provinha de que
o governo oriental julgava ô de Buenos Ayres protector
da revolução, a euja frente se acbava o general Flores?

O Sn. FERRAZ:-Explica-se bem pelo resultado.
O SR. P.l.RAN'!OS:- Como explic~r o prompto assentimento

do governo ol'lental a essa medlllção, que por outro lado
lhe devia parecer suspeita, porque até então elle tinha consi
derado o governo de Buenos-Ayres como o mais efficaz pro
tector do movimento revolucionario do general Flôres? Uma
razão muito forte e superior devia actuar ao mesmo tempo
nos animos do governo d.~ Buenos· Ayres, do ministro.inglez
e do governo de Montendéo; e essa razão predommante,
senhores, a meu ver, não foi outra senão desconllanca eontra
o Brasil, desconfiança de que a nossa missilo especial não
tinha sómente por fim os propositos declarad06,e Silll levava
em mira consequencias mais s-raves para o Estado Oriental.

(Ha um aparte.)
Era um juizo it'fundado, sou o primeiro a reconhecer; e,

quanto mo era possivel, quando discutimos o voto de graças,
procurei prevenir esse juizo, mostrando-me convencido do
contrario e provocando explicações do governo imperial a
respeito de sua alteração de polilica no Rio.da PraIa,
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Tendo, pOIS, a mediaç"o inciada em Duenos ·Ayrcs essa
orit:em, e füzeudo parte llcllü o mini~tro inglcz, a posição do
no"o eoviado extr'aordinario era mais cspiobosa e meoos
il~rada"el doque ser!a, se pol'l'eotura a iniciativa partisse de
nos;. Ulas não creIO que bouvesse desar pnra o Impeno na
aeeilação des,e convite, desde.que a posição do nosso eo~
"iado extraordirwrio n,10 craaquella que presumiam os, mas
outra e mui diversa. Crcio mesmo, e os nobres ministros nos
poderiiõ dai: explic;lç~es a esiercspeiio; creio mesmo, que o
1I0SS0 enviado extraordinariú foi eoovidado pnra essa mediado
dizendo-se-Ihe que a sua inlCi-venção Cl'á neces,aria para o
hom exito que se tinha em vista.

O SI1. FERnAz:-Estano folbeio isso?
O Sn. PARArmos:- Est:'t no omcio que o SI'. D, Rufino de

Eliznlde ministlo das relacões exteriores da republica Ar
gentina.' cum dos mediadorê", dirigiu ao seu'governo dando
conta do rasultado da mediação.

O Sn. D. MANOEl.: - Já se publicou nas [olhas.
ci SR. PAUANllOS: -Ahi dis::e o Sr. Elizalde que, cheg-ando

a Montevid.eo, reeonhecêm que a mediaçã,O não podia ser
bem suceedida sem o apoio da opinião puhlica e a interven
ção do ministro brasileiro.

O SR. D. MANOEL: -Isto é digno de nota.
O SR. l'ARHDOS: -E se houve, como ~os revelou o nohre

senador por Goyaz, rssa conferencia a hordo de um vailol'
ioglez eotre os Srs, Thol'llton, Elizalrle c general 1l101'es,
era natural que o juizo rio SI'. Elizalde se [ol'masse antes
mesmo de chegar elle a ~Jontevirléo; em natul'al que então
o general Flores lhe fizesse sentir que não podia aceitar con
dições que o obrigassem a depôr a armas, sem que este des
fecho fosse sympathico aos hl·ólsileiros.

Foi, de certo, para asse"urar as s~'mpathias dos brasileiros,
que a intervenção do ministro brasileiro tornou se indispen
savcl naquellas circumstancias.

O SR. FEunAz: - Isto destl'Oe o principio de desconfiança.
O Sn. PUA/mos :~O nohre senador com os seus apartes

obriga-me a along-ar o meu pobre discurso. Pois o nobre
senador não arlmitte a possibilidade de uina desconnauca que
se vá attenuando até desvanecer-se pelos factos ulteriores?

O Sn. FERRAZ: - Não a posso admittir da parte de Bue
nos Ayres.

O Sn. PARAI\DOS: - O nobre senallor pela Bahia não sabe
conciliar essa desconfianca contra o Brasil com o convite ao
ministro hrasileiro, para· que este se associasse á mediação
que tinha por fim evitar eventualidades em que o objecto da
mesma desconfiança poderia realizar-se?

O Sn. FEunAz : --:- Depois das explicações dadas pelo go
vcrno Dão era pOSSI vel.

O SR. l'AnA~nos: - Eu, pois, lJuizcra, Sr. presidente, que
a mediacão, para PÔI' termo á luta intestina em que se de
bate a republica do Urnguay, se er'a ne.cessaria, se era a
melhor empreza a tentar para sa tisfazer aos reclamos de
nossos compatriotas residentes naqueiJe estado, eu quizera
que essa imciativa partisse do governo im perial, e então
todos os reparos que com razão se podem fazer a essa me
dia cão, pela origem que ella teve, pela parte que nel1a tomou
o ministro britanico, todas essas objecções não terião agora
Iogar.

A attitude do nosso enviado extraordinario não ara a que
eu receiava; portanto, a conjunctura em que nos achamos
collocados não é tão extrema como a alguns se tem afigurado;
pelo menos eu nutro esta tranquillisadora persuasão.

Não estamos obrigados a recorrer á força;. poderemos ser
levados a este extremo, mas não é incompahvel com o de
coro do imperio re~unciaf. a esse meio, ~u adiar o seu em
prego, conforme mais convier aos nossos Illteresses.

Fizemos reclamações ao governo oriental, nossos compa
triotas têmsofIrido, seus sofIrimentos reclamão prllteecão ;
mas, li vista dos factos que :lcabo de analysar :lttento o· pa
pei de mediador que assumiu, o nosso enviado extru01'dinurio,

a dllClaraçi'io que eUe fez, aceitando es,e encargo olíiclOSO,
cu creio que não estamos eollocados em um<t slluaç~o cx
trema. Creio que o recurso nos meios materiaes, IllIe nos
pôde levar á guerl'il ou a ulím intervenção arlilarla nas dis
senções internas ria republica Oriental, não é consequencia
neçessaria e infaiJivel dá posição que tomámos perante o
g~verno oriental.

O nohre preside'nte ,io consl'lho C seu cl>1Iega nos fallitr,io
em represalias; mas, se cu mc "'10 engano, e Deus queira
'Iue assim seja, os. nobres ministros n;10 attribuem ao nosso
enviado uma posíÇãp diversa rJarjllella em que cu o eonsidero.

Os nobres ministros nno nos fa1lál'ão em repre-alias como
uma eonsequeneia immediat'l e indeclillavel de nóssas recla
mações perante o. governo oriental.

Ao que me parece, o go\·.orno imperial conserva inteira
liberdade de açção par,a renuneinr a esse meio. ou adia-lo,
conforme as clrcumstancias melhor lhe nco.nsclharelll, con
forme mais convier aos altos interesses do imperio,

O Su. SILVEIRA DA MOTTA: - Aindo na ultimo sessão nn
nunciál'ão o ultima/um.
. O Su. ·D. MANOEL: .....:. E' outra couso.; se as negoci acões
fúrem esgotadas. - •

O Su, PAIIANiIOS:""':' O emprego de represnlias, os nobreó
ministros, todos os nobres senadol'es, conYil'ão comigo, pôde
levar-nos a uma guerra; seus elfl'itos são talvez mais grave.s
do que o de uma interveuçã.o armada para pacificur o ü::taiJo
oriental. As medidas de rigor que forem elllpregadas contra
o governo oriental serão outros tantos auxilios prestados á
caU5a da revolução, á empreza do general Flores.

Não estará isto nas intenções do governo imperial, mas o
resultado não pôde ser outro. As hostilidade, coalra o g'o
vemo de Montevidéo importa apoio, indirecto sim.mas eft1caz,
ao general Flores. Eu, pois, peço ao governo imperial que,
mantendo inteiramente livre sua acção, não julgando desde
já questão de honra pnra o ünperio o recurso a esses meios,
pondere bem, dada ulDa dessas conjuncturas, o que mais IlOS
convem, se represalias, cujo efIeito necessario será o trium
pbo da causa revolucionaria, se uma interveneão armada.

Eu n~o desejo que .cheguemos a nenhum de"stes extremos;
faço votos para que o govc.rno imperial não seja ohri aado a
lançar mão de represalias,faço votos para que nrro seja obl'iga
do a intervir de mão H.nada na luta entre o governo de Mon
tevidéo e o general Flores; mas, se a escolha de um desses
meios extremos fôr inderlinavel, peço ao governo imperial,
que está no centro dos negocios, que pôde bem apreciar todos
os acontecimentos, que pondere qual das duas medidas tem
mais inconvenientes,gual das duas medidas é menos perigosil:
se uma intervencão mdirecta por meio de represalias, que
nem contenta o governo de Montevidêo, nem contenta o ge
neral Flore5, se uma intervenção franca, tendo por fim paci
ficar a republica, não no interesse de um dos partidos, mas
no interesse da paz, ne interesse da união oriental, e a bem
de todos os neutros.

Os nohres senadores attendão hem que eu Dem aconselho
represalias, nem ac09selho intervenção; mas cOllcedo que
possamos chegar a uma destas extremidades, e entao peco
ao governo que medite se a intervenção indirecta (chamo iil
tervenção, porque ha de ser com efIei to) por meio de represa
lias não será mais inconveniente do que uma intervencão
franca e directa. •

Sr. presidente, cu associei-me de ha muito tempo ao pen
samento de V, Ex. e de outros estadistas do imperio, quo
nos recomrnendão abstenção, (ahstencão bem entendida, quo
não quer dizer inercia ou indifIerençaj nas questões internas
dos estados vizinbos.

O SR. D. MANOEL: - Esta é a regra.
O SII. PARANIIOS: - lUas, se eu sigo este principio, tam

bem entendo que ninguern, e menos homens de estado como
o Dobre senador pela provincia da Babia. pôde dizer em ter
IDOS ahsolutos - nunca interl'encrro, nunca represalias. -
(Apoiados.) •

O Su. FERfiAZ' - Eu não disse-nunca represalias, nunq
inlervençllo..
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o Sn. PAHNHOS: - lIa circumstancias que nos podem
levar a um desses extremos. Quando a dignidade e os in
teresses do imperio exigem, é for~.oso que nos sujeitemos a
taes consequencias, por mais conlranas que sejüo aos prin
cipios normnes ,Ie nossa pulitica, ás nossas dispos:ções paci
ficas e aos nossos interesses internos.

O Sn. D. l\IANOEL : - Isso é aconselhado por muitos es
eriptores distinctos e é pratica das nações. inclusive apropria
Inglaterl'a, que é inimiga declarada das intervenções.

O Sn. PAMNIIOS: -- Ouvi outras proposições, que não
posso deixar passar sem alguma contestação.

Procul'a-se, SI'. pl'esidente, no !lio dil Prata, e é tactiea
antiga, alfastar o governo imperial de relações estreitas com
o de Buenos-Ayres. Os nobres senadores, que lerão as U\ll'
mas eOlTespondencias do Rio da Prata, hão de ver esse pcn·
sarnento bcm saliente.

O Sn. D. MANOEL: - lia para isso uma raz:lo muito
forte.

O Sn. PARANIIOS : - Em l\lontevidéo n:lo se descj:lo rela
ções estreilils entre o impcrio e a republica Argentina...

O Sn. D. l\IANOEL: - l'on[ue havendo. aquillo está
acabado.

O Sn, PAnANH~s : - ... o ba sempre uma arma poderosa
para impedi-Ias, arma manejada, ora contra nós, ora contra
a republica Argenti..a. Diz-se em llnenos-Ayres : cc O Brastl
caminba para a absorpção do Estado Oriental, é o pensa
mento occulto de sua politica; " insinua-se em l\lontevideo
tambem muitas vezes: cc A republica Argentina quel' an
nexar a si o Estado Oriental. "

Eu não acompanho aquelles que formão juizo muito
desfavoravcl da importancia que podf'm ter relações estreitas
entre o imperio e alguns dos estados vizinhos, principal
mcnte a repuhlica Argentina; não sou daquelles, Sr. presi
dente, que dizem que os nosSOS vizinhos falt:lo a todos os seus
compromissos, que ser:lo inuteis todos os ajustes quo com
elles celebrarmos. Entendo que se deve dai' desconto ús cir
cumstancias excepcionaes em 'lue se tem achado alguns desses
g-ovmlOS, e em que ainda se acb.a o da Hepublica Orient:11
do Uruguay.

Essas apprehensõe.', a que me refil'o,são principalmente re
lativas á republica'Oriental do Uruguay; nós todos, porém,
devemos re.conhecer que aquelle paiz ainda não chegou ÚS
suas condicões' de estabilidadc. Altribue-se à vontade ou
proposito ó que muitas vezes nasce de circumstancias que
nenhum govel'llo, nenhum partido, póde dominar.

O Su. FEnRAz: - Esperemos para o futuro.
O Sn. PAnANlIos ; - Esperemos para o futuro, diz o nobre

senador pela província da Bahia! Se com eITeito nos pudes
semos Isolilr. , '.

O Sn, FEunAz ; - Não é neste sentido que digo.
O SR. PAnANllos : - .. , da republica do Uruguay e dos

outros estados limitrophes, se não tivessemos com esses es
tados vinculos muito esll'eitos, interesses de paz, de segu
rança e de outra ordem, poderiamos adoptar o conselho do
nobre senador,

O Su. FEnnAz: - Esperemos pelo futuro para obter isso
que o nobre senador deseja

O ~n. PAnANHOS: -l\las as situações geographicas e as
relaçoes naturaes dos povos não podem ser alLerada<; a von
tade de quem quer que seja. E' forcoso admiltir os factos, e,
~egundo elles. o as circ~mstancias oecurrentes, provei' aos
mteresses reclprocos e COlllllluns,
. E é \nexato,. SI'. pl'esidente, em face de noss[, historia
mternacLOna!,.dlzer que todos os ajustes~ue temos feito com
os estados vlzmhos, torão inuteis, não tê.n tido execução.

O SR. FEnRAz: - Eu não disse todos.
O .SIl. PAnANllos: - Nesta proposição absoluta, mesmo

relallva'."~nte. ao estado oriental, ha grande inexatid:lo,
grande lIlJustlça.

Sr. presidente, eu estou convencido de que as boas rela
~ões entre o imperio e a republica argelltina são da maior

conveniencia. A republica ~I'gentina está em condições muito
diversas aquellas em que desgraçadamente, ainda se acha o
E,tado Oriental. A republica al'genlina está destinada a re
presentar com o imperio um papel importante no Rio da
Prata: e ella se tem mostrado, por mais de nma vez, dese.iosll
de culLivar comnosco relacões amigaveis e estreitas. O a~tual
presidente daqnella repub'iica, o g'eneraI Milre, iem manifes
tado COIII muito tino e prudencia as melb.ores disposições para.
COlllnosco,

Eu, pois, não aconselharei ao governo impel'ial que se
dei~e dominar pOl' essas prevencões e caiil na rede daquelles
que procurão por diversos meiós aITastar os dous ~overnos e
povos nm do outro, impedil' uma perfeita intelligencia e
amizade cntre elles. E' minha convicção que, n,io só com
relaci10 ás ci"cumstancias actuaes do Estado Oriental do Uru
guay, mas tambem tendo-se em vistil os intel'esses pel'ma
ncntes do imperio e dos seus vizinhos, essas boas relações
8(10 necessal'ias.

Em todo caso, senhores, é prcciso rcconhecer uma verdade,
e é que a peior politica será aquella que nos puzer mal com
todos, quc nos collocar em unidade....

O SR. D, l\lANOEL; -Apoiado.
O Sn. PARANIIOS : - .... nos a!fastar de todos, unir a todos

contra nós,
O SR. FEnRAz' - Será uma politica nova.
O Sn. P,IRANIIOS; - O nobre senador está !:lo prevenido,

quc seus apartes nem ao menos correspondem ao que eu
digo I Acabo de dizer que a peior de todas as politicas será
essa; não a altribui ao nobre senador, não altribui à pessoa
alguma.

O Sil. FEilnAz; - Por isso digo que sera uma politica
nQva.

O Sn. PAnANuos: - Essa política n:lo póde ser premedi
tada, mas póde ser consequencia, e e esta consequencia qno
devemos cvitar. Ninguem entre nós póde propor-se ligar a
todos contra o Brasil; mas o pensamento director de nossa
politica, as nossas apprehensões. os nossos actos Jlodem ser
taes, que o resultado seja aquelle; rl'sultado não desejado,
mus possivel e que seria funesto ao imperio.

Sr. presidente. eu termino aqui o meu dIscurso, acompa
nbando o nobre senador pela provincia de S. Paulo no juizo
que enuneiou sobre o alcance que pÓlle ter a mediaç,lo entre
o presidente da republica Oriental e o general Flol'es, quanto
ao modo por que este general deve ser considerado pelos ou
tros govel'llos.

O nobre senador pela provincia de S. Paulo, a. meu vêr,
ennunciou um conceito muito exacto, digno de ser conside
rado pelo governo imperial, na previ,:lo de todas as eventua
Iidades que nos podem sobrevir no Estado Oriental do
Unlguay.

O nobre senador disse, pouco mais ou menos. oseguinte:
cc O facto da mediação solemne eJIe~tuada pelos ministl'os de
tres nações, medíaç"o não imposta por elles, mas aeeita pelo
governo oriental, importa virtualmente reconhecer este go·
verno o general Flores nas condições de belligerante. » Esta
[lroposi\,ãO foi coutestaua, mas creio que uão póde sê lo com
boas razões.

O Sn. D. MANOEL: - Como bellígerante legitimo, disse o
nobre senador por S. Paulo.

O Sn. 1):~nANllos: - As observações do nobre senldor por
S, Paulo liverão este alcance, em que eu o acompanho per
feitamente: o governo imperial tem o dil'eito de reconhecer
o general Flores como belligerante. Póde não usar desto
direito ....

O Sn. MINISTilO DOS ESTilANGEIROS: - Como n:lo USOll
ainda.

O SR. PARA~llOS: - .... mas o proprio governo oricntaI
o autorisou para isso, E de feito, senhores, quando nós sa
bemos que arjuella luta armada dura ha mais de .. anno; qUe"
o genel'UI F ores domina quasi toda a campanha, que POI"
mais de uma vez tem chegado ás portas da capital da repu
blica, que nessa vllsta extensão de tel'ritorio oriental é elle-

19



H6 SESSÃO EM 25 DE JULHO DE 1861.

a autoridade de facto; aceitando essa triplice mediação, o
governo oriental não declarou-se impotente para vencer a
revolucão, 11([0 tem e\le ~irtualmente reconhecido o general
Flores 'como belligerante? Seguramente que sim. O govern.o
imperial, pois, póde reconhecer o general Flores como belh
gerante, tem este direito.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
O SR. PARANHOS : - Talvez não lhe ~onvenha isto; mas,

se as eventualidades possiveis da campaRha da Estado Orien·
tal tornarem aquelle reconhecimento ne~essario, a bem !le
nossos direitos postergados e da populaç'o brasileira ali
residente, o governo imperial o poderá fazer, sem dar justo
motivo de queixa ao governo de IIl0ntevi!léo.

E não se diga que daremos assim um múo exemplo, que
póde ser allegado al;;um dia contra o imperio, qlle é contra
rio aos nossos precedentes. A revoluçãO do general Flores
no ~stado Oriental do Uruguay não tem comllill'açào com. a
revolucão por que passou a provincia de S. Pedro do RIO
Grande do Sul.

O SR. )lARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
O SR. PARANllOS: - A revoluçãO desta provincia não era

para o imperio o que a revolução do general Flores é para o
Estado Oriental. O governo impel'ial nunca se mostrou impo
tente para chamar á razão e ao gremio da familia brasileira
os nossos irmãos dissidentes naquella provincia....

O Sn. PIMENTA BUENO: -Nem aceitou mediação.
O Sn. PARANUOS: - Ao mesmo tempo que lutava com

aquella rC'Volucão, dominou varias outras commoções inter
nas; e islo sem pedir auxilio estranho.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Nem aceitar.
O SR. PAnANHOS! - Assim, pois, o governo imperial tem

plena liberdade de accão a este respeito; póde e deve proce
der segundo sua sahéderia lhe dictar e os interesses do im
perio exigirem. (Apoiados, muito bem.)

O !!ir. ZOCbOl'lo8 (presidente do conselho): - Desde o
principio, Sr. presidente, co\loquei sob os auspicios da cir
cumspecção e da sabedo.ria do senado esta discussão, re
ceianilo que ella, desvairando-se algum tanto, pudesse ser
nociva a marcha dos acontecimentos no Rio da Pra ta.

Estou hoje convencido, SI', presidente, de que o desenvol
vimento do debate tem justificado o meu receio, bavendo
sido enunciadas varias propoi-ições em meu conceito incon
venientes, Proseguindo, entretanto, o debate, força é que,
por parte do governo, se dê resposta a algumas dessas pro
posicões, e começarei por uma, que ouvi ao nobre senador
pela'provincia de Goraz.

Disse S, Ex., Sr. prcsidente, que no IUo da Prata o go
verno do Brasil procedêra na emergencia de que se tem tra
tado, ao revez do que indicava o bom scnso. O bom senso,
na opinião do honrado senador por Goyaz, exigia que o go
verno e os seus diplomatas aproveitassem, para apresentarem
ao governo da banda oriental as suas reclamações, o mo
mento em que a republica estivesse eufranqueci!la pela
dissensão intestina que a Ilagella, fraccionando-a em dous
partidos hostis, ao passo que, por parte do Brasil, tratou-se
]lrimeiro de pacificar, isto é -- de tornar mais forte a repu
blica vizinha, para então reclamar,se I

Esse conselho, SI', presidente, que nos dil o nobre senador
pela provincia de Goyaz, de tirar partido das desavcncas do
estado vizinho, faz lemhrar a regra de governo domestico de
Catiio, o qual acoroçoava a sizania entre os seu! jJara me
lbor dirigi-los e domina-los, ou a celebre maxiJYla politica
divide et impera; divide, alimenta a dissensão se queres do
minar. Mas esse conselbo ao Brasil eom relacão á banda
oriental seria inspirado pelo bom senso? De mãneira algu
ma. (Apoiados.)

NiDguem ignora, Sr, presidente, que a dissensão intestina
da republica vizinha augmeuta e aggrava as queixas de vio
lencias e extorsões de nossos COmll1ltl'Íotas ali residentes,
sendo certo, por outro lado, que o governo legal de algum
modo pôde des~ulpal'-se,embora se não justifique, da falta de

seguranca no territorio da republica, allegando o seu estado
anolmaI: Nestas circumstancias a paz importaria a dimi
nuição do mal de que nos queixamos, a cessação de um pre
texto para se nos negar justiça.

A paz da banda oriental interessa, pois, altamente ao im
perio, mesmo sob o ponto de vista d~ .nossas reclamações, e o
bom senso pedc que, não fallando Ja do dever que temos de
não sermos indiITerentes á estabilidade e a indepeudenciú da
quella ropublica; por nossa propria conveniencia façamos
votos e concorramos quanto em nós couber para que ali reine
80cego. Nem se diga '1ue, assim tornando-se mais forte o
Estado Oriental, recrescerú a difficuldade de alcançar o im
perio as satisracões á que tem direito; porquanto, por muito
unido e prospero que seja o povo vizinho, por mui forte qne
seja o seu govel'llo, não tel'á fOf'ça bastante para emharaçar o
governo imperial de fazel' as reclamacões que, justas forem,

O nobre senador pela jJrovíncia de S, Pilulo, que tomou
parte no debate, fallando,da lnediaçüo disse que o nosso mi
nistro, achando-se interrompidas as relacões diplomaticas
entre o imperio e a Grã-Bretanha, não podia unir os seus
esforcos aos do ministro inglez nas diligencias de pacificacão,
de qüe o senado tem noticia. Se bem que mui respeitavel 'seja
a autoridade do nobre senador pela llrovillcia de S. Paulo,
pel'mittir-me-ha S. Ex, Ibe contestemos a procedencia de sua
proposição. .

O rompimento das relações dlplomaticas, entre o Ilrasil e
a Inglaterra, iDlporta,como consequencia necessaria, que ne
gocio algum,que diga respeito directamente aos dous paizes,
possa ser tl'atado por diplomatas seus, onde quer que se
achem; mas por certo não veda que em assulllptos que in
teresssem a uma terceira potencia, possão ~ ,correr e tomar
parte ministros do Brasil e da Inglaterra,

O SR. SILVE/nA DA MOTTA: - Ponha sempre o hrasileiro
em ultimo logar.

O Sn. PRESIDENTE DO co:'<sELno :-Accresce; Sr. presidente,
que,na mediacão que tem sido objecto da discussàO, o minis
tro inglez interveiu, conforme a sua propria declaração menos
officiól do que ofliciosamente.

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEInOS: - Apoiado.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Islo não quer dizer nada,
O SR. pnEsIDENTE DO CONSELllO : - Quer di'~er muito; quer

dizer que, tratando-se de uma cooperação occasion"l e de ca
racter puramente officioso, nada embaraçava que o ministro
brasileiro e o inglez se entendessem a bem da paz da repu
Llica oriental. Tratava-se C(Jm etreito de uma simples media-
ÇãO, a qual, conforme o direito das gentes, muitas vezes nãO
é mais do que uma pura formalidade empregada pam o eITeitO
de se aproximarem os contendores,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -'Não foi o ~inistro inglez
quem iniciou?

O SR. pnEsIDENTE DO CO!'/SELllO : - Tomasse ou não a ini
ciativa, o certo é qne propúz-se prestar os seus conselhos, os
seus bons oflicios,mais particular do que ollicialmente.

O Sn. SILVEIRA DA II10ru : - Um minisU'o inglez de ca pote
vale mais do que um ministro nosso de fardão.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O senado vê que não
devo tomar em consideração semelhante aparte.

O SR. D. MANOEL: - Não, não é pcrmillida esta discussão.
O Sn. SILVEIRA da MOTTA :-E' uma metaphora
O Sn. D. IIIANOEL : - Deixemo-nos de metapboras.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELOO: - Observou ainda o nobre

senador pela provincia de S. Paulo que, do facto de tomar o
nosso ministro parte na mediação, seguiu-se, senão expressa,
ao menos implicitamente, por parte do governo brasileiro,
o reconhecimento da quahdade de belligerante no general
Flóres.

O SR, PIMENTA BUENO: - A segunda parte é exacta.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELDO: - Sr. presidente, sei que

muitos publicistils admittem facilmente a existencia do guerra
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ci vil, e, por consequencia, a qualidade d~. belligerante no
partido que levanta-se contra o governo legitimo do estado,
e tem sulficienle forca para resisti r'-lhe ; mas ha outros pu
hlicistas, e a essa opinião me inclino! que, mai.s exigent~s e
cautelosos, só reconuecem guerra .clVll, prop.r~amente dita,
quando o partido ou facção que resl~te ~o legitimo go~erno
domina conslderavel extensão do terrItOrIO do estado, da-lhe
leis, estahelece ahi um governo, admini?tra justiça, e, em
uma palavra, exerce actos de soberama, caso em que o
direito das gentes o considera pessoa moral, e, por tanto,
belligerante.

Ora, segundo a opinião dos publicistas que eu adopto, o
general Flores não é ainda verdadeirame~te beUigerante, .n~m
por talo reconheceu até hoje o governo ImperIa\. Os mmlS
tros mediadores, otrerecendo os seus bons officios para a paz,
não prejulgarão essa quest,lo. deixarão-na intact~. Ao pl'e
sidente da banda oriental é que cabia manifestar escrupulos
de, pelo facto de tratar com o g-enelal Flores, reconhecê.l.o
beUigerante; os ministros mediadore~, que, com assenti
mento delle, o puzerào em contacto com o seu adversario,
nada tinhão com isso.

Ponderou o nobre senador por S. Paulo, Sr. presidente,
tratando sempre da mediação, que o nosso ministro a nrro
considerára com a devida cautela. , . ,

O SR. PmENTA flUEM dá um aparte.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO : - ... porque, tendo a mis

são especial por objecto fazer reclamações...
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOliUA : - Não foi cautelosa

mcnte considerada?
O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO: - Estou por ora referindo

o que disse o nobre senador pela provincia de S. Paulo.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINUONUA: - V Ex. é dessa

opinião?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Estou mencionando a

proposição do nohre senador por S. Paulo para depois res
ponder-Ibe. A proposicão de S. Ex" repito, é que o nosso
ministro o Sr. Samivã não foi cauteloso em adherir á me
diação, porquanto, sendo o fim especial de sua missüo fazer
reclamações. associou-se aos ministros mediadol'es sem exigir
garantias pam serem depois·de feita a paz, attendidas as
nossas reclamacões, as quaes, sem essa prudente prevenção,
poderi;lo ser gràndemente pl'ejudicadas com o perdão e es·
quecimento estipulados no accordo de paz.

Sr. presidente, o receio manifestado pelo nohre senador, a
quem tenho a honra de referir-me, perdôe-me S. Ex, que Ih'o
diga, seria, em todo o caso, vao. E' principio inconcu5so em
d!reito internacional que a amnistia, conce~ida no restabele
cimento da paz, só abrange aqnelles actos que llà·o serião
pU1lidos, se a calLsa dos inu'iviciuos contemplados na mesma
amnistia houvesse triumphàdo. ASSIm que, no sentir de
todas as antoridades na ma teria, os cr'imes ordinarios jamais
se considerão comprehendi los na amnistia,

Ora, SI'. presidente, os factos que servem de fundamento
as nossas reclamações perante o governo da republic,t orien
tai, são crimes contra as pessoas e contra as p"opriedades
dos subditos do imperio que residem no terrilorio daquella
rrpublica, são, pois, crimes communs, que nada tinlJilo que
ver com os crime, politicos que, por ventura, houvl;ssem de
ser comprehendi~os no accordo de paz estipulado entre o g-o
verno de !llonteVldéo e Flores.

Dirijo-me agora ao nobre senador pela provincia de mato
Grosso.

O nobre senador disse que, segundo lbe parecia, a conse
quencÍlt necessaria, immediata de nossa nllssão especial na
repnblica Oriental, desde o momento em que não fosse atten
dida, seria o recurso á forca.

O r~curso ú forca, Sr. 'pr,esidente, sel'á consequencia ne
cessana do facto ae não serem consideradas pelo governo da
handa oriental as nossa's ju.tas reclamacões, mas nada exige
que seja o resultado prompto e immedíato de uma primeira
d~negação. Supposta semelhante denegação, ainda o nosso mi
mstro terá de apresentar o seu ultimatum, c só, depois deste,
empregar-se-ha a força,

No modo de pensar do nobre senador pela província de !llato
Grosso, Sr. presidente,a iniciativa da mediação; se m~d.iação
convinha que houvesse, devêra pertenc~r ao nosso mlD~sh:o.
V. Ex., porém, comprehende, Sr. preSIdente, que serIa ID
compativel com o plano e fim conhecido da missão especial a
iniciativa de mediação, para restahelecel' a ordem e assegu
rar paz á banda oriental.

O Sn, SILVEIRA DA l\loTT~:- Sem duvida.
O Sn, PRESIDETE DO CONSELUO :- O fim da missão foi, e é,

reclamar justiça e segurança em prol dos .direitos e d?s inte
resses de nossos conCidadãos, e não propriamente paCificar a
republica vizinha. O nosso ministro fez bem, em não repellir
a tentativa de pacificacllo su~citada por outros; fez bem em
prestar-lhe, uma vez qüe ella apparecêra, o seu apoio; mas,
dahi a tomar a iniciativa, vai alguma ditrerenca. Não podia
nunca, portanto, a iniciativa dl1 mediaçllo pm:tir do nosso
ministro,

O SR, S,LVEIRA DA !lIOTTA :- Nunca.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO:- O aparte do nobre se

nador por Goraz, que aliás agradeço, suggere-me uma oh·
servação, e é que, ao passo que o nobre senador por 1\lato
Grosso quizera a iniciativa de mediacão exercida pelo minis
tro brasileiro, o nobre senador por 'Goraz repelle completa
mente essa idéa, assim como toda idéa de mediação, de onde
se vê que não ha accordo e não ha harmonia de pensamen
tos do lado de onde tem partido censuras ao governo.

Disse mais o nohre serrador por !lIa to-Grosso, Sr. presi
dente, que pelo que tem colhido das explicações dos minis
tros neste debate, o nosso plenipotenciario modificou o seu
modo de pensai' a respeito ao objecto da missão. Tal não ha,
senhores; o nosso ministro não modificou o seu juizo a res
peito das reclamações que tinha de fazer, assim como não
'alterou nem podia alterar o objecto de sua missão. O que
aconteceu foi que, contestando o SI', Herrera a sua nota, o
nosso ministro que não tinha obrigacão de apresentar o ulti
matl,m em certo e determinado praio, deu conhecimento do
estado da questão ao seu governo, ernquanto a mediacão
desenvolvia os seus esforços no sentido da paz. •

Sr. presidente, o nobre senador pela provincia de !lIa to
Grosso deu a entender que o governo de Buenos-Arres sus
peitou do fim de nossa missão especial, porque coinCidiu com
os actos de violencia do almirante hespanhol contra o Perú...

O SR. PAR~NUOS: - Eu não disse isso como censura ao
go\'erno,

O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Contesto a existencia
da suspeita, a que o nobre senador pelo !llato-Grooso allude,
observamlo primeiramente, que não havia ainda noticia das
"lOlencias do almirante hespanhol contra o Perú, quando a
nossa missão especial foi enviada ao Rio da Prata, e lem
hrando, em segundo logar, que estava então nesta cOI·te o
Sr. l\larmol, plenipotenciario argentino, o qual, por meio de
uma nota, annexa ao relatorio do ministerio dos negocios
estrangeiros de maio ultimo, pediu ao governo imperial ex
plicações a respeito do objecto de nossa missão extraorilina
ria (, republica oriental, e as teve francas e completas para
infol'mar o seu governo.

Depois, Sr. presidente, não hei de ater-me ao que dizem
jornaes, a hoatos vagos, para averiguar o que pensa o go
verno de Buenos-Arres a respeito do fim que teve em vista o
governo do Brasil, enviando a n1ontevidéo uma missão ex
traordinaria. Devo dar mais fé a actos autenticos do governll
da "epublica argentina, e desses actos, principalmente do
olicio de 11 rio corrente mez, a que já tive occasÍtlo de re·
ferir-me, dirigido pelo Sr. Elisalde ao seu governo, depre
hende-se perfeitamente que o governo argentino., longe de
suspeitar das vistas do flrasil, faz inteira justiça ás suas in
tencões,

(j Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Tudo isso é verdade?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Quer V. Ex. que eu

dê mais credito a cartas particulares, a escriptos anonymos,
do que a um documento des.a ordem?

O Sn, SILVEIRA DA MOTU: - Porqlle Y, Ex. não mostra o
olicio do nosso enviado?
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o SR. PRE,IDENTE DO CONSELHO:-O nobre senador não póde pede nas circumsta~cias aClua,es. (Apoiados.) Não quero dizer
exigir mais explicações do que as que lhe tcnho dado. que, mudadas as clI'cumstanclas, que dada.s novas emergen-

d cias, o ~overno imperial hesite em cumprIr os seus deveres,
O Sn, SILVElnA D.' MOTTA: - Esst s dous oflicios hão e se fór a~rastado a necessidade da intel'\'encão armada ou da

concordar. guerra; siio direitos que a lei das nações' l:ec~nbece, e de
O SR. PRESIOENTE DO CONSELlIO:- Pareceu o nobre senador que nenhum povo póde, em certos .casos, prc.:cllldlr. Aflianço,

pela provincia do ~Iato Gmsso satisfeito c~m as explicações porém, que, por ora, o governo IInperIal nuo tem em mente
do ministcrio, porque ellas o .convencer~o de que a n?,sa intervir, nem fazer guerra.
situação com respeito a banda onental não e extL·cma. AlIJua ,1) SI". D. ltlnlloel: _ Sr. presidente. se o nobre sena-
bem ! dõr pela provincia de Goyaz tivesse aceitado o conselho do

A nossa situação, SI'. presidente, relativamente a Monte Sr. ministro da justi~a, esta discussão estaria ha muito tempo
"idéo, não é com elfeito cxtrema. Ainda não empregamos finda; o nobre senador veria que seus desejos não podiãO ser
força, é pos~ivel mesmo que a não empreguemos; mas, se.as completamente satisfeitos, pois que o governo entendia, e en
cireumstanclas nos IInpelhrem ao emprego da força, e,se tendia bem, que não podia immediatamente prestar todos os
recurso não é ainda a guerra. esclarecimentos exigi rios no requerimento que S. Ex. fcz: e

Supposta a hypoll~ese de não serem at.lendidas as nossas deveria o nobre senador accitar o conselho, ou antes acceder
reclamacões de contllluar a ser oITendlda atrozmente em ao pedido do SI', ministro da justiça? Eu creio que sim;
seus dil:eito~ a grande porção de brasileiros que reside em porquc no cstado me!indroso em gue se ach,!o as nossas re!a
territorio da republica, o Brasil nrro ha de de crnzar lIupas· cões COI11 a banda onental. nas Clrcumstanclas em que esta o
sivel os bracos ; ba de praticai' o que, em taes casos, pratl' liosso p!eniputenciario em' mis,ão especial, a prudencia e~i
cão os povós civilisados, ha de a.proximar as snasJurças ~o gia quc ainda não e~trassc.mos no eX~llllc dos nctos de.sta OlIS
theatro dos acontecimentos, e, abl, se o governo onenta\ nno s,10, porque ISSO podm prejurhcar os Interesses do plllZ
qnizer on não poder fazer-nos justiça, faze-Ia 1'.01' suas pro· E de feito, SI', presiuenle, a discussrro, no men Il~odo de
prias mrros, na pbrase energlca, mas I'erdar!elra do J!ubre pensar tem prejudicado allament~ os Interessrs do palz, Co
senador pela pruvinc!a de S,. Paulo, ,1 quem aCima refen-me. mecad~ clla, e depois do discurso do nobre senador pela pro
O gOl'erno do Brasll não pode ser Ill(hlferente ao clamor de vincia de Go]'llz, não podia deixar _de rrogre,:Iir ; era. pr~ciso
40,000 on 50,000 eompatriotas que residem na banda orien- responder ao que se rhsse em relaçuo a nllssao especial jnntu
tal. (Apoiados,) , . ' • , á fiepublica Oriental. . .

!tias, ainda uma vez o direi, esse recurso a força nao e O transumpto do discurso do nobre senador pela prOVlllela
gnerra, constitue apenas reprcsalias, Se o? nobres sena!lo· de Goyaz é o scguinte:. censmas. as mais fortesao gove~~o
res descobrem em sua sabedona outro melO de obter o JlJl- do paiz, e ao nosso plemputenclarlo no Est~do Onental. ~,tO
perio jnstiça e protecção para .os seus subditos, no ca.so de ha um só acto do governo, não ha nm so acto do plempo
não querer, ou, antes, rle nno rodeI' o g~verno onental tenciario bl'asileiro que não merecesse as mais fortes censu
presta-la, apontem-no. Peço-lhes, como na ullJlua sessão pc· ras do nobre senador. No pensar de S. Ex" a missão está
dia-Ibes o nobre scnador pela pronncm de S, Paulo, apon- completamcnte mallograda, a missão tronxe nm grande dezar
tem-no. 9 governo do llrasil, pois, ha de _nsar do recurso para o paiz.
qne menCIOnei, sem ter, entretanto, a pretençao de fazer guer-
ra ú banda oriental. Não foi só esse, Sr" president.e, o inconveniente ~es~a di,s-

cussiio ; na casa se pllltoU o palz em nm estado .tao mfehz,
O SR. D. MANOEL: - Nem precisa. com financas tão arruinadas, com forças tão dlllllllUtas, que
O SR. rnEslDEIiTE DO CONSELllO : - Assim é, agradeço ao falUio os J:ecul'sos precisos para obrigar o governo do Estado

Ilobre senador o sen aparte; o govel'llo -do llrasil não tem Oriental a salisfazer as nossas justas e fnudadas reclama-
neccssidade de fazer gnerra a Montevidéo, embora faça jus- cões!
tlça por suas proprms JUãos para que os subdltos do impe- • Ora, quando nós estamos,a ~raços com dimcnldades n:1 r;,
rio llão sejão assassmados .. '. publIca Onelltal,. 9uando ate nao estamos longe de !ançal m,~o

, ". . Tc 'c dos mclOs coercllll'OS para obngar aquella repubhca a satl,-
O SR. D. MANO..L.- N,IO sepo rou~ados~._ fa7.el' as nossas justas reclamações, é qne se vem ceusurar a
O Sr. pnEslDE~TE DO COlisELno:-Slm, nao seja~ roubal)~ missito especial, ó que se vem dizer que nó? não temo.s mclOs,

e surrado?, ,(!IIultos apOiados,) Mas, disse o. nob.I,e se~Jad~1 que não temos força, que nito temos dllllJelro, q~e flUO lemos
pela prO"IllCla de ~lato-Grosso, antes nma Illtenenç,tO dl- I recursos par., leyar ao cabo as nossas reclamaçocs, no ca~o
recta armada, do qne o rccurso que o governo declara prc- de não serem allendidas? l'ar~ce.mc isto, senhores, maiS
fel·ir.. . ., c proprio de opposicionistas ,do que. de estadistas. O nobre

Hespond~rel ao honrado sen,:do~' que a .llltel\en?IO arma· senador pela provlllclU de Hoyaz fOI na verdade o.PpOSICIO
(la não sena tolerada pelo direito llJtern~ClOnalna~ pre~entes nista excessivo, mas, penllltla que eu Ibe dl~il, nao esteve
circumstancias, A intervenção ~rmada, com el~clto, e per- na altura de um estadista; desconbeceu por algnns momentos
Initlida pclu direito das gentes quando a propna segurança os verdadeiros inleresses do seu paiz.
do eolado interventor a reclnma,ou quallflo este, na presença l'\eslas circumstancias, é neeessario que, n50 só o g?verno,
da gnerra civil do outro paiz, r~solve·se apoiar e I~roteger mas tambem tndos os qne a.mão (Ie coração o seu palz" pro
aqueUe dos bell1.gera'/ltcs que Ibe parece ter mais ra2ao, _ curem responder a esses IlIustres ~en~dores que aS?lm se

Ora, SI', preslllen.te, a scguran,ça do Impen,o p~r .cer~o Q;JO exprimirãO, e mostl'ar quenem a rnlssao ospecllll esta !nal
reclama nem autol'lsa que elle Illtel'\:elll~a n,IS dls,ensoes de lograd.\, nem della se scgnlll o menor .desar fl,ara o pal~, e
1\I0nt.cvidéo, e, por outro latlo, o llrasil nao tem 1~IOtl"O para nem ao paiz fallecem recursos p~ra obl'lgar o Estado Onen
Ilrderir ali nm dos contentlores e .ajuda-lo a trlll,mpha!·. O tal, que nem póde terminar a luta em .que est.á empenharl~,
que exclusil'amenle move e. dete!'mlna o go"erno Impel'lal a a cumprir seus del'erc~, tlando as satlsf~ções justas, que sao
tomar em l'claç~o ,i! rel'ubhc~ o!'lental a allllulle, qne tenbo exigidas pelu governo Impe!'lal. _
IH'ocurado dcfimr, e a olJl'lgaçuo IIldecllllllvel,en: que se ac~a... ~r, presidente, n,10 iL as IIlstl'ncço~s que o governo de~ ~o
de proteger naquellas parag:ens a hOI~ra, a v~la e a propl'le- nosso ministro, em miss;1o especllllymto, ao governo onen
dad~ demLlhares (.Ie brasilCll'os; (apOIados) nao tivesse I) 1Jl~' tal; mas, pelo rC6ttltado r!a dlscuss.~o,. por1.e-se_amr~ar q.ne
peno ah tantos mdhales de subdltos. a defende~, e assegulo o fim da missão, talvez UlllCO, fUI eXlgu' satlsfaçao a I~spelto
ao senado que o governo não, tomaria as, rncd[(~as.que o~a dos sete pontos mllncionados no relutorio dos negoclOs es
vê-se ubrigad? a tornai:, medidas que, ahas, uao Importa0 trangeiros.
guerra, nem II\tervcnçao armada. O Sn. SILVEIIIA DA MOTTA:- E eJles disserão que não a

(lIuum uparte.) davão.
Quando digo, SI'. presidente, qne não se trata de interven· O ~n. D. ~1AIiO!:,L : - ~oi este ~ fim da missão ;_0 ~r, con-

ção nem de guerra, refiro-me apenas i! soluç,lo qne o caso selbelro Saraiva nao levou lllstrucçoes, ao meuos nao consta,
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para iniciar qualquel proposta a respeit.o da cessação da
luta em Ilue está empenhado o governo onental com o gene
ral Flores.

1Ilas, depois que o nosso plenipoteneiario passou uma nota
ao governo ol'iental, a respeito dos objectos referidcs, e re
cebeu do miuistro das relações exteriores resposta a essa
uota, apparecerão em 1I10utevidlio o ministro inglez e argen
tino, convidando o nosso plenipotenciario para cooperar com
eHes na pacificacão da Republica Oriental.

Senhores, nesie facto eu vejo, tanto da parte do ministro
inglez, como da parte do pleuipotenciario argentino, uma
prom de consideração para com o ministro brasileiro, e o
reconhecimeuto de que a cooperação deste era indispeusavel
para oDom andamento das negociaeões em que aquelles i,io
entrar. O que ha digno de censurá neste facto? Pois se o
ministro brasileiro n,\o li que tomrL a iniciativa, se li cOllvi
dado por dous plenipotenciarios afim de cooperar para a pa
cifieação do EstrLdo Oriental, não ha aqui por ora senno houra
para o ministro brasileiro o para o governo que eHe repre
senta,

O SR. SILVEIRA DA.lIIOTTA: -lIlenos essa.
O SR, D. lIlANOEL: -1I1enos essa, diz o nobre senador.

Pois, senhores, convidar-se um diplomata, afim rle cooperar
para a paz de uma republica, póde ser desairoso? Julgar-se
quo essa cooperação li indispellsavel não li dal'-se importan
cia ao plenipotenciario brasileil'o? E o nohre senador diz:
cC lIIenos essa"? E' uma novidade esta proposição em refe
rencia a um acto que estamos acostúmados a ver praticar
nas grandes nações todos os dias,

Pois na guerra da Crimlia não forão convidadas dill'erentes
nacõcs para o fim de livl'ar a Turquia de sei' absorvida pela
llu'ssia? Agora mesmo não estamos vendo as nações COI."'
dando-se mutuamente para pôr termo á luta entre a Dina
mar~a, a Pmssia e aAustria? O imperador dos fraucczes não.
conl'ldou ba tempos as nacões da Europa para mtervlrem ua
guerra fratricida que assola os Estados-Ullidos? Porventura
disse alguem que a resposta negativa da Inglaterra e da
Il.ussia ao convite da França trazia desar a esta ultima po
tencia e ao seu imperador? Luiz Napoleão não convidou, ha
pouco, as nacões da Em'opa para fornwrem um congresso,
afim de se iratar dos grandes interesses daquella parte do
mundo; e, porventura disse alguem que a recum de al
gumas potencias, e principalmente da Inglaterra, trazia desar
ao imperador dos franeezes?

Pois se nada disso trouxe desar, como é que se diz que li
desairoso o convite dos dous plenipotenciarios ao ministro
brasileil'o para cooper~r para um fim tão humanilario Cllmo
a pacificação da Republica Oriental do Uruguay'? Como se
enxerga, a não ser por espil'itu tk opposiçilu, nesse aclo t:io
expontaneo do ministro brasileiro em aceitar o convite,
humilhação do Brasil? E pel'~unto: podel'ia, devoria o mi
nistro brasileil'o cruzar os braços, como di;se o nohre senador
11e1a provincia de Goyaz, ante esse convite feito pelo Sl'.
Titol'nton e pelo ministro da republica Argentina? Quando o
Brasilt~nto interesse tem mostl'ado em todos os tempos por
arluella ropublica; quando o Brasil tanto tem feito, j,i delTa
mando o sangue de seus subditos, jit contribuindo com largas
sommas para a paz do Estado Oriental, seu plenipotcneiario,
sendo convidado afim de cooperar para e;sa mesma paz, havi;,
do cruzar os braeos? E' isto o que o nobre senador aconse
lhava que praticasse o ministro hmsileiro?

~lilS o nobl'e senador disse: Foi convidado o ministro
brasileiro de proposito para depois ser humilhado ou cotli
lhado, palavra de que só uso pal'a mostl'ilr qlle eHa não tem
applicação nem devia ser proferida no srnado. Com elfeito,
senhores, convidar-se o ministro brasileiro, dar "se-lhe esta
grande prova de consideração, de esttma e de respeito, jul
gar-se sua cooperação necessaria para o fim de se pôr tenuo
á lula sanguinolenta, que rlllI'a já ha tantos mezes. diZ o"nobre
senador, li dar o ministl'o inglez codilho uo Sr. Saraiva. li
humilhar o Brasil? Não comprehendo semelhante DIodo de;
encarar os factos.

lIIas foi codilhado o ministro bl'asileiro, porque? Porrfue
a paz não se fez? Então forão codilhados os tres ministros
mediadores.

Senhores, as melhores intenções presidirão, no meu modo
de pensar, ao pl'ojeeto daquelles tres diplomatas j e, se
não foi seguido de feliz resultado, alll'ibuamos i5'to unica
mente á influencia exaltada que domina na Il.epublica Orien
tai, e que actua poderosamente sobre o presidente, e o obri
g"OU a não aceitai' as condicões olferecidas pelos mediadores
e aceitas pelo general FlUl·es. Nem esta opinião li minha só; li
opinião de todo o homem que pensa seriamente nas cousas
daquelle estado.

N,io cito folhas, não estou disposto a cita-Ias na tribuna;
mas refiro-me ;is opiniões de pessoas muito respeitaveis. Se
o p esidente intel'ino da Il.epublica Oriental tivesse as mãos
desatadas e esti,'esse livre, havia de ter aceitado as condicões
ofrel'ecidas pelos merJiadorcs e aceitas pelo general Flores.

E, SI', presidellte, ncssas boas disposicões estava o
Sr. Aguirre; o SI'. Aguirre tinha declarado que aceitava as
condições. Se cu pudesse referi I' alguma cousa pal·ticular que
sei a este respeito. eu mostral'ia que na ultima hora. á sahi
da, não do Parnahyba, mas do paquete, o que se tinha allir
mado li quo as dispusições do presidente eril0 as mais benefi
cas, e que quasi que se podia afiallçar que as condições serião
aceitas. Quem, portanto, ficou mal neste negocio? Ninguem;
e, se alguem ficou mal. fOl'ão os tres plenipotenciarios, a co
meçar pelo plenipotenciario inglez, que tinha tomado a inicia
tiva nesse negocio e que tinha orrerecidu a sua mediacilo
officiosa. •

Nunca, senhores, se ouviu dizer, nunca se leu em eseriptor
nenltUm, ao menos eu nunca li, que a rejeicão de uma me·
diação ofliciosa importasse desal' para a poteiicia que a tinha
olferecído; pela mesma razão que ninguem dirá que, quando
um individuo se interpõe ent,'e dous amigos para que se con
ciliem, quando emprega todos os esforços para esse filA, e os
amigos não aceitão, fica maio terceiro que ofl'ereceu os seus
bons oflicios.

Isto, senhores, que nós infezmente acabamos de ver reali
zado no Estado Oriental é, como eu disse ha pouco, o quo
tem acuntecido na Europa desde os tempos mais antigos alé
nossos dias.

Portanto não acredite o nebre senador que o Sr. Saraiva
fosse codilhado, que o SI'. Sat'aiva, aceitando o convite que
lhe !izer;lo os dous plcnipotenciarios inglez e argentino, pra
ticasse um acto desairoso,

Ainda, Sr. presidente, o Bras!! teve UIDa occasião de mos
trar quanto se interes,a pelo bem·estar da republica vizi
nha; o Brasil sente, deplora profundamo,nt') que um povo
que está tão pertu delle esteja lla 15 mezes em luta, que tanto
sangue tem feito del'l'amar; o Brasil deplora que um paiz
com tantos recursos que ia comecando a prosperar, de re
pente visse cortadas em f1ôr as suas esperanças flor causa
de uma luta, cujo resultado, cujo ultimo termo ainda niio se
póde bem pl'ever. O Brasil, port<lnt'), quiz, como sempre,
contribuir' eom o sou conting-cntc pal'a n pacificação de um cs+
tado vizinho, que nunca deixnu de merecer-lhe o mais vivo
interesse; r\ assim que o Brasil ha d') pl'ovar continuadamento
que nenhumas vistas tem sobre aquelle estado, sen<1o con
tribuir para a sua tranC[uillidade, para sua prusperidade.\

Admirou-se o nobre senador pela provincia de Goyaz
de que o plenipotenciario brasileiro fosse Wo innocente
que justamente aceitasse o convite na occasi<1o em que
ia f<lzer, on tinha feito redamações da maior importan
cia. I;to quer dizer em outros termos: o plenipotenciario
brasileiro devia qnerel' a continuação da luta, por,!ue a fra
queza em que se achava o Estadu Oriental, eonse'luencia
della, ll1inistrava"lhe Oi meios de obter com m<lis facilidade
as satisrações qne exigia. Senhores, nos caleulos do egoi,lllo
estas razões podem prevalecer, mas as razões deduzidas da
politica e da humanidade reprov<io altamente semelhante dou·
trina adoptada pelo nobre ,enador.

E, com efl'eito, senhores, que queria o nobre senador quo
fizesse o Sr. conselheiro Saraiva ~ Convidado para cooperar
para a pacificaçJo da republica oriental, devera responder
« NilO aceito o convite »-e no dia. seguinte dizer ao ministro
das relações exteriores - « Se em um prazo dado não derdes
as satisfar:ões qne exigi, empregarei a forca e com tanta
maii vanta'gem quanto vós vos achais em uni estado lamen-
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tavel; 1). republica está devi.dida p~r dous graudes part~dos Ie~sas nações do g:ue as. tres oulras que ~enc~onei, que~o
que se dlspuLão o mando, e ainda vos não pudestes terminar dizer, o SI' AgUlrro, seja qual for o mollvo, julgou mais
a lULa; 11 general Flores na campanha suppõe-se tão sobe- conveniente accedel' á mediação dessas outras nações do quo
rano como vós na cidade; eu empregarei a força, se quanLo á das tres referidas; o SI'. Agnirre, talvez livre da pressão
antes não f(jrem dadas todas as satisrações exigidas ,] " do parLido exaltado, en tendeu dever aceitar as condições

Senhores, isto seria yroprio de Tunis, ou de Marrocos, todas, que já forão aceiLas por Flores e propostas pelos tres
mas do imperio do Brasl, catholico e cevilisado, não, não, mediadores de Ilue fallei qnando havia recusado essas con-

Quero, porem, suppOr que esta douLrina fosse aceiLa: o dições, e por conseguinte contribuido para que ficasse de
que responderia o ministro das relações exteriorcs ao ulti- nenhum. elIeiLo a mediaçãO, continuando assim a luta,
matum do SI', Saraiva? cc A republica está em luta; se não E, fCita a paz, o que nos resta? Desar? Não. Porventura
tem forcas para chamar aos seus deveres o general Flores, não I'1lmos nós continuar naquelle «stado com as nossas re
que meÍos terei agora para attender ás vossas reclamacões? c)alnações? Porventura o Sr. Saraiva recuará porque está
Quaes ser:1o as eonsequencias de obrigar os subrlitos (la re- feiLa a paz? Porventura mudúrão de natureza as nossas
publica a annuirem a essas satisfações? " E diga-me o nobre negoeiações? Não; o Sr. Sa.raiva proseguirá no camin!lO
senador; o que se bavia de fazer? que tem segUIdo, segundo as snstrucções do governo; o ::lI'.

O SR, SI VEIRA D MOTTA:- V. Ex, léa 1\s tO pab~inas, Saraiva esgotará todos o~ re_cursos diplomaticos, e depois
L A . delles esgoLados, lançara mao dos meIOs que o governo lue

-'. O Sn, D, 1I1ANOEL :- Sim, logo tratarei dessas 40 pa- houver indicado, afim de obter a reparação de tantas injus
gsnas, ticas, de tanLas tropelias, de tantas afrontas, que têm sof

O Sn, SILVEmA DA l\IOTTA:- ElIas dizem o contrario disso frido os brasileiros no Estado Oriental.
que V, Ex, está empresLando, Ouvi dizer: cc O governo é impotente para levar avante o

O SI', D, l\lANOEL :-l\l.,s o nobre senador que acha re- seu ultimatllm. J> Pois o Bra~il cl:iegou a ponto de, não poder
curso para tudo não nos indicou o que se devia fazer, disse nelll com () pobre Estado OrIe~_tal? O ~rasll esta tão baldo
que o Sr. conselheiro Saraiva devia cruzar os bracos. de recursos que mesmo o E,t~do Onental ba de zombar

. _ . .' delle? Senhores, é duro ouvir IStO na tnbuna do senado I
.0 SR. SILVEIRA DA lIIO:TA :-Devla na.? urgir o3overno Esse discurso ha de ser lido e applaudido em 1I10ntevidéo, Jlrin

onental durante a quesLao da l'aclficaçao, mas nao tomar cipalment~ ror,aquelles que têm mostrado má 'Vontad~ á mis
Jlarte nella. _ são espeCta ~e que se acba encarregado o SI'. SaraIva, por

O SR. D, l\IANOEL :-Perda~; mas se eu ,tenho mostrado nquelles que se negão a dar-nos as satisfações que com tanta
que o dev?r do governo em justamente conLlIluar a. mar~11U justiça reclamamos, Jlor aguelles que, unicamente como pre
que tem Lido sempre para com aquelle estado, IstO e, eVitar texLo, suppoem que o BraSil não tem senão um fim em vista,
derramamento de sangue e nhafar a luta? pO~'que, .note o que ê absorver o Estado Oriental.
nobre sen~do!',. eu tambem enLendo que a. luta e llIIlUlIlente- Digo como pretexto, porque não ba neRbum homem de
mente prejudiCial aos mteress.es do Brasil; mas. eu me re- juizo naquelle esLadú que não reconbeça os beneficios que o
servo para tratar desta questao quando fallar da mtervencão Brasil tem reito aos seus conterraneos o desinteresse com
e quando tiver de responder ao nobre senador pela provin"cia que em todos os tempos lbes tem prestado seu auxilio para
de l\Iato-Grosso. que elles pudessem ,'encer as difficuldades com que tiverão

Digo. porém, de passagem, senllOres, que essa luLa não de lutar,
faz mais nem menos do tlue contribuir para qne srjão asso, Ainda ultimamente, no penultimo ministerio presidido
lados os campos do Estado Oriental, onde esl:lo eSLabeleci- pelo Sr. mal'qurz de Olinda, o governo brasileiro mostrou
dos ma)s de 40,000 brasileiros, e alguns eom fortunas consi- por focLos bem pa tentes quanto se intereosava pela sorLe do
deravCls; a luta n:lo serve senão para q~e os brasileiros Estado Oriental, [JI'otegendo a justa causa, concorrendo com
abandonem as suas la,'ouras, as suos prolll'ledarles, as suas seu apoio moral para o triumpho da legalidade, e ao mesmo
esLancias, e vão alistar-se nas fileil'as do general FlOres, o tempo consultando a segurança illlmediata, os interesses
qual conta com mais de 2,000 brnsileil'Os, a luta não serve essenciaes do 1ll'osil. Fui esta razão principal que o dirigiu
senão pal'a a maLanca de subditos brasileil'os e ao meslllo nessa tal qual intervenção que houve da parLe do Brasil na
~emllO p"ra o roubo de sua propl'ledade; e não devemos ter republica do Urugua'V,
Interesse em acabar com a luta? O nosso plenipotenciario Ora, senbores, estes factos tão repetidos não Mo de ter
devI.a cruzar os braços? devemos censurar que elle aceit1sse convencido cabalmente aquelJa repuhlica que o Brasil toma
a mlsS,l? da pacificação, quando nell~ vai o proprio interesse por ella o mais vivo interesse, que não tem nem somhra do
do Brasil? Estranha maneira de raCIOCinar, desejos de abson'el' aquelle estado? E como absorver aquel-

1I1as o nobre seua{!or disse: " Deixe continuar a luta, não le estado, Sr. presidenLe? Não está a indepertdencia da repu
se metta n?lIa, J> Uma de duas: ou a luta continúa, e por blica do Uruguay garantida pelo BI'asil, e, alem do Brasil,
consequencla os males que della têm resultado para o BI'asil, pela Grã-Bretanha e pela Conrederação ArgenLina ? Pois a
ou ella cessa em virtude de uma ouLra mediação de que ,nos InglaLerra e a Conrederoção Argentina nào cnmprirúõ o tra
fallou o nobre senador pela provincia de Goy:u, referindo, se tado, quero dizer, deixarúõ o Brasil absorver o Estodo
a uma folba, a lI~rorma Pacifica, que se publica na republi- Orient~l? Oro, meus senhores, a dizer a verdade, I>SO não é
ca Argentina, Ora, V, Ex, bavia de ler, COllIO eu li, trans- seuiio um pretexto rle que se servem alguns homens exaltados
criptas em algumas dos nossas folhas, as palavras a que se daquelle paiz para subtrahirem-se aos deveres que têm para
rererlu o nobre senador, que sUpJloz que isso esLava em tal com o llrasil.
segredo que só elle sabia ou que sabi,To só algumas pessoas Mas eu espero que no Brasil ninguem apoie tão injusta
que liHo a((uellas folhas, e deste li>gar eu lhe assegurei que prevenção, e que não saião vozes das tribunas das camaras
tinba lido isso, não nas folhas argentinas, mas nos jornaes principalmente que viTo autorisor nossos adversal'ios na re
brasileiros que tmnscrevêrão essa noticia dada no mesmo dio publica do UruguilY a dizer: cc Vêde o que se diz ao Brasil;
em que sabiu o paquete, isto é, que 05 plenipoLenciarios de lá me>lOO, emlogar L:To solemne como as tribunos das ca
algumas nações, e noLe-se que enLre ellas não se aehava o da nl<1ras, se diz i;to. " Não, Sr. presidente, fique liquido que
Inglilterra, mas sim os de Portugal, Hespanha, eLc., se ti- o Brasil não tem plan') nenhum a respeito da republica do
nhão reunido para tratar de uma nova mediação, pam ver se Uruguoy, que deseja vêr cada vez mais tranquilla, prospera
consegui<To lquillo qne não I'UdHão obter os tres plenipo- c independenLe.
tonciarios inglcz, al'gentino e brosileiro. 1I10s supponba o lIlas o nobre senador pela províneia de Goyal estabeleceu
nobre senador que a nova mediação é olIerecida e aceiLa, e uma hypothese que achei um pouco éxtraordinaria, Se o
cessa a luLa. nendamos graças a Deus. ministl'o bl'osileiro, disse S. Ex" aceiL~u o convite, ao meMS
_O que o Brasil, a Inl5laLerra o a Confedernf.~o ~rgentina devia exigir que i1S duas ouLras potenclas m?diadoras gara!1

nao puderão obLer, obhverão os francezes, os llaltanos, os Llssem o bom resultado das satlsrações pedidos pelo IlrasII
hespanhóes e os portuguezes, Pois bem, forão mais felizes Ob J senhores, acredita o nobre senador primeiramente qua
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era da honra do Brasil soccorrer-se a outl'as potencias para I nador andou mal informado. Que o Sr. Saraiva ~avia de
serem garantidas as justas satisfações que elle pedia ao Eôtado voltar a lHontevidéo depois de ~erminada sua missão junto ao
Oriental? O Brasil, senhores, que tem sempre sU5lenlado de Ilueno-Ayres não ~a duvida alguma; mas o proprio ~o
seus dil'eltos, independente do auxilio das outras potencias, vemo imperial ignora ainda quando foi que o SI'. conselheiro
havia de nesta occasião exig-il' a garantia dC5,eô dous pleni- Saraiva I'egl'essou ou havia de regressar para lHontevidéo ;
pole~ci.arios? E, SI'. presid.ente, podia o ~Ienipol~ncia~'io entrelanto o nobre senador, dando muita imporl'!.ncia a arti
braSileiro entrar em uegoclacão com o plcnlpotenclarlO m- gos de gazeta, e, note o senado, gazetas que soo em geral
glez, quando, na opinião de S. 'Ex., elle nem podia aceitar o infensa5 ao BrasiL ...
convite deste? .... °Sn. SILVElllA DA MOTTA:-Nem todas.

Era deconta para o Sr. Saraiva dizer ao mml5tro mglez: _ . .
cc Apez~l' da intelTupção das relações. dos nossos govemos, .,O.Sn. ~ .. fih.~OEL :-:-: .. nao dUVidou .asse~erar q~e o ml-
eu desejO que nos presteis vossa g-amntla às negociações que n~'~lo ~'~~llello retuala-se de Bu~no.-Ap~~, ul.Jlcan!ento
estão pendentes enlre o governo do Ilraôil e o do Uruguay?» p,lla sebull na cauda dos dous plenlpotenclallOs aIgenlmo e
Qual seria a resposta do.plenipotencial'io inglez a eôta exi- mglez 1 .
gencia? E' facil de preve-Ia. Ora, senhores, admira que o nobre senador, sem p"ovas,

E acredila tambem o no~re senador que os plenipotencia- sem documentos., dls5e~se. cousas dessa _ordem que po~em
rios in!5'lez e ~rg~nlino .ac.eital·iiio esta c.ondição, s~m a qual fazeI' ma,~ ao palz e 11l'eJu,dlcar a r~putaçao do SI': Saraiva.
o plenllJotencmTlo brasileiro não accedena ao convite? NIlO E note se que. o nO~le senado.1 co~eçou pOI tecer ao
era isto o mes.mo que dizer pOI' meio indirec~o -cc Eu .não SI'. ~ara~~a o num pompo~o. elo~JO I. E na verdade lnqual,l:
quero de maneira nenhuma tomar parte da medmcão que Ides ficavel e••e sy.tema le pnnClpl,aI pOI levar un~ homel? a.
orrerecer ao governo da ['epuhlica do Uruguay II 'Í Creio que nuvens, pam depOIS faze-lo halxar ao rez d? cha~: "E um
sim, Portanto rara que o nobre senador apres~nta Ul!1a 11l'- m~ço de talento, um no~re caract~r; ",n~s ~ u~ Mllocente ;
pot~es.e 'Iue e.ra .IJ'realisa~el para qualquer, e mUlto maiS para seb~'u na ca~l.~a dos llo~. pleOlP.o,enclUllOs, nao soube to
o plempotenclal'Io brasllen'o? Faz tão pouco caso da capa- mar sua poslçao e rebaIXOU o Blasll. »
cidade e talento desse illustre brasileiro, que pudesse pel'- O Sn. S,LVEIRA DA MOTTA: -.Eu não disse isso.
sua~ir-se que ~Ile devia propôr com~ condi~ão. es~encial para O SR, D. MANOEL: _ Mas é a consequencia necessaria do
aceitar o convl~e que os dous plelllpotenclarlos ~nglez e ar- que disse.
gentmo garantissem o bom resultado das negocmcõeô pen. ._ '
dentes entre o Brasil e o Uruguay? O SR. SILVElllA DA 1I10TTA: -Nao adJUltto.

O nobre senador, Sr. presidente, mestrou wna descon- O SR. D: AlAMEL:-Oh! pois o nobre senador não disse
fiança tal dos gov~rnos inglez e argen.tino que..chegou a que.a aceitação do convite para a mediação rebaixava o
a!Jl,:mal' que o conv.lte era feito de propoôlto ao Ulllllstro hra- Ilrasll?
sllen'o para o rebaixar. °Sn. SILVEIM DA lIIOTTA: - Foi um resultado.°SR. SILVEIn.~ DAi lHoTu: - Eu não disse isso. °Sn. D. MANOEL: -E accl'escentou mais, o que não com-°SR. D. MANOEL: - Era feito de proposito para o ter na p,re~endi, que ao SI'. Saraiva então incumbia tomar a inicia-
cauda. .. Iva na negociação relati\a á pacificJção.°SR. SIL"l'EIRA DA lIIOTTA: -Para perturbar suas recla- °Sn. SILVll1RA D.l.lIIoTTA: - Discordei disso do Sr.Pa-
mações. aRhos.°Sn. D. MANOEL: -.... e o trouxe constantcmente na O Sn. D, 1I1ANOEL : - °nobre senador disse que, ao SI'.
cauúa, disse S. Ex. Assim disse o nobl'c senador: "Partirão Santiva coopel'ar para a pacificaçào, devia ter tomado o pri
para a campanha oe dous plenipotenciarios; apoz, isto é, na lJ\~iro logar, °nobre senador não queria que elle fosse coo
cauda) foi o plenipotenciario brasileiro, c pouco depois o se- perador Illas iniciador; o no~re seuador queria que o Sr.
cretal'IO da legação em missão especia I; voltárão para Bue· conselbeio Saraiva tomasse o Ioga r que tomou o SI'. Thornton
nos-Ayres es plenipotenciarios inglez e al'gentillo, e foi na de primeiro mediador ou daquelle qne iniciou a mediacão ;
cauda o nosso ministro;» de maneira que, no pensar do nobre esta é a verdade, é o que resulta do discurso do nobre se
~enador, o Sr. conselheiro Saraiva andou sempre na cauda nador pela (JI'o"Vincia de Goyaz,
dos dous ministros inglez e argentino. SI'. presidente, V. Ex. se ha de recordal' da discussão um°SR. SIL"VEInA DA MOTTA: - Isso é verdade. pouco, senão muito, calorosa, que ~ouYe na outra casa do°Sn, D. MANOEL: _ Agora acaba de confirmar com parl~mento, por occasião de u.m ~'equeri,!!ento orrerecido po~'
u.1l1 aparte dizendo: "I5so é. verdade.ll Senhores, é uma apro- um I~l,u~tre deputado pela PI'OVI?CIU de 1Il,lOas, que pe~'tence a
clacão en'onea dos acontecnnenlos que se estão passando no oppo'I,çao e que, e conservad?I., requellmento rel.atlvo aos
llio· da Prata. Pois, senhores, estai' o S,'. conôelheiro Sarai- nego CIOS d.o. Brasil em. iIlonteVIdeo, ou antes requenmento em
va em lHontevidéo, irem á sua casa os plenipotenciarios in- que se pedm? esclal'e~lm~ntos ao govel'llo a respeito dos ,factos
glez e argentino convida-lo para tomar parte em uma media- atr.ozes prall~ados p~mclpallllente na campaR~a ~o Estado
ç,10, e dizer elle que aceitava, é andar na cauda? Dizem ~I'lental contla subdlt.os ~ra~llelros'"tanto em re\,açao ,as suas
elles: "Vamos á Campan~a entendel'-nos com o "eneral Flo- "VIdas com~ ,1S suas ptoplle,dades. Factos os mais hOlrorosos
['es, con"Vém que V. Ex. venba com-nosco;ll responder o mi- forão refendos nessa occaslão ....
nistro brasileire: "Eu irei tambemll,e acompan~a-\os,ou f05- °Sn. FERREInA PENN,\.: - Parece que alguns desses factos
~e logo ou depois, é andar na cauda dos plenipotenciari05? não forão bem averiguados.
lIIaI.I~gr~r-s.e a I?ediação, ~izerelll os ple~ipotenciari?s inglez °SR. D, MANO~L: _ Recordo-me de que um, illustre de
e al.~entl~o: ccNos vo.ltamo. a B~enos-:\Yles,ll e o.S.... c?nse- putado pela provmci.a de S. Pedro do Rio-Grande do Sul,
lheno Sal alva, q,ue tm~a u..ma CI edel!clal que o aCI edita Junto sustent3ndij o requel'Imento recon~eceu que os factos el'ão
do gov~rno da Con~~deraçao Argentma, ~ntender, e entender vel'dadeiros, e accrescentou'mesmo alg-uns outros aos. muitos
bem, que era occa,smo opportulla d.e pa.rtn· par; ali, a,fim de referidos [leIo illust:'e deputado por 1Ilinas. A pintura ,que
apreseutar sua ~al ~a de crença ~ tlatal de ne~o~lOs Impor· esôe honrado representante da nacão fez dos factos atroclSSI
tantes em relaçao ~s duas repu~licas e ao BrasIl, e, senhores, mos pralicados contra brasileil'os; tanto em relacão ás suas
um ~cto que ~uto~'lse o nob~e senador a SUppÔf que o nosso vidas, como ás suas propriedades, commQveu geralmente 11

[llen~potenc!a~~o .a,m~a cont~~uo~ a andar ua cauda dos dous camal:a, e esta commoção rem, bem exprimida no jOl'llal que
plelllpotellC13IIO' 1U"lez e ai "entmo ? nos da conta da sessão desse dm.

Mas o nobre senador accrescentou: C( VoHárão de Bueno- V, Ex. sabe mais que um brasileiro, que é talvez, s~não o
Ayres a J\lontevidéo os dous plenipotellciarios e da~i a pouco primeil'o, um doô primeiros estancieiros no Estado Onental,
devia voltar tambem o Sr. Saraiva. » lUas ~isto o nobre se- onde tem toda a sua fortuna, que me dizem ser consideravel,
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veiu ao Ilio lIe Janeiro pedir providencias ao governo em seu
nome e em nome dos muitos brasileiros que habilão a cam
panba do Estado Orientai.

V. Ex. sabe que muitos desses factos estão no relato rio 110
nobre ministro dos negocios estrangeil'oii, e ninguem ignora
que eites já daliio lIe muito tempo, Aaora naturalmente têm
se au~mentado em consequencia da lulf, que existe entre o
particlQ hlanca e o partido colOl'ado, entl'o o governo e o ge
neral Flores. V. Ex, sabe, como sabe o senado todo, que
essas matanças, essas depredações forão parte para (Iue mui
tos brasileiros so fossem alistar nas fileiras do genera Flores,
e hoje tenbão engrossado por tal maneira as forças delle que
o governo do Estado Oriental não póde ?ulfocar a lutll, não
!lóde pôr termo a essa. chamem como qUlzerem, eu chamarei
guerra civil que existe na banda orienta!. Eis, SI'. presi
dente, explicada a necessidade da missão especial que o go
verno mandou ao Estado Orienta!.

Podia o governo ser sUl'do a lfl0 justas queixas feitas nu
seio da representacão nacional? Podia o governo consentir
em que se repetissem factos atrozes que tinbào sido trazidos
ao conhecimento do publico? Podia o governo abandonar
esse grande numero de brasile'Íl'os que habil<io na campa
nba e que possuem fortunas, e fortunas consideraveis? Pois
hem, senbores, o governo lancou mão da diplomacia, enten
deu que devia mandar um hr'asileiro de'tanta consideraçãO,
como é o Sr. Saraiva., para pedir a satisfação de tantos ag
gmvos feitos ao Brasl!.

Ora, não faHemos na pequena despeza com essa missão,
senhores, porque já está demonstratlo que o Sr. Saraiva
não levou as algibeiras cheias de dinheiro. O SI'. Saraiva e
o seu digno secretario tiverão as. ajudas de custo que se
costumão dar para taes missões, e os ordenados que costu
mão ter os diplomatas daquella categoria, Portanto não
fallemos em dinbeiro.
'O SII. SILVEmA. DA MOTTA:'- Nuncafa\lei.
O Su. D, MA.NOEL : - Perdoe-me, fa\lou-se aqui.
O SII, SILVEmA. DA MOTTA: - na muito tempo.
O Sn. D, MANOEL: - Não ha mnito tempo. Portanto, se·

11hol'es, j:l se vê que não é a questão de dinheiro que nos dc
ve occupar. Amissão .. senbores, tinha um .!in! de grande ,im
portancm. a missão fOI confiada a um hrasilell'o mUI dlStlllC
to. (Apoiados,) Como, pois, censurar-se o governo porque
[NCUrOU o melO pacifico .de obter, ?alisfação dos aggravos,
antes de recorrer aos meIOs coercItIvos?

Ora, senhores, a missão do Sr. Saraiva logo no principio
foi acolhida com desconfiança e depois com plena confiança.
Quando o SI'. Saraiva declarou qual era o fim de sua mis
São, que elle não tinha em vista senão obter a reparacão lIe
aggravos, mas obte-la pelos meios diplomaticos, tódos se
tran~uilisúrão, acabou-se essa desconfiança que existia, e o
SI'. Saraiva principiava dehaixo de hons auspicios a desem
penhar a sua miss,10.

A primeira nota que elle dirigiu ao governo oriental não
respil ,I senão amizade e paz.

O Sn, FEnREIIIA PENNA: -A publicaç,io dessa nota e da
resposta que lbe deu o govemo ol'iental será muito conve
niente e uecessaria, para que r.ada um possa formar o seu
juizo.

O Sn. D, MAilOEL: -Em tempo opportuno será satisfeito o
nobre senador; emquanto estú pendente uma negociacão não
Opóde exigir a publicação de taes documentos. •

O Sn. FEnREInA. PENNA.: -E' o que eu digo, será muito
conveniente.

O Sn. D. !llA.riOEL:-Ni10 se exige, sen]lOres; e os nobre,
senadores estão acostumados a lei' nas folbas inglezas o escru
]lulo com que procede, u. opposi,ÇãO nestas materias;. faz uma
moeão, e quando o mlmstro dlz-« Não posso satisfazer n,
/lllni mais uma palavra se profere; a moção, como lá se cha
ma, é retirada itnmelliatan~ente, p~rque !Jinguem na Ingla
~erra qllor sa~er senão aqmllo que e POSS\vel pubhcar-se nas
circuJJ)s~ancil).s em que se acha uma negociação.

Portanto agual'de o nobre senallor occasião opportuna para
pedir, para exigir mesmo que todos os documentos relatll'os
á missi10 do Sr. Saraiva sei ,lo apresentados nesta casa ,e estou
convencido de que o governo 05 apresentará; se a assemblêa
geral não estiver aberta, elle fará o que costuma fazer, isto
é, mandará ajunta-los ao relatorio 110 ministro dos negocios
estrangeiros, Se o nobre presidente do conselho, se o SI'.
ministro dos negocios estrangeiros tivessem podido ler todos
os despachos sem compromelter os interesses 110 paiz, sem
causal' detrimento á marcba rias negociações pendentes, ell~s
o tcrião feito, porque SS, EEx, tambem não tiverão duvida
em dizer quaes el'ão as vistas do govemo, quando fossem
esgotados todos 05 recursos diplomaticos, Digo mais, e isto
sirva de resposta ao nobre senador por Goyaz : o nobl'e pre
SIdente do conselho talve~ fosse mais longe do que denria ir.

O nobl'e senador por Goy:lz dIsse: « Nada dlsserão, nada
lJiostrál'ão, nada lêrão,» Ob 1 spnhores, pois o chêfe do
gabinete não disse perante o senado- « Esgotadas as nego
ciaç~es, empregaremos a força (nem empregou só estas pa·
lavl',ls), lançaremos mão das represalias? » n:;o decli.rando
guerra, porque ninguem diz que as represalias fossem se
auidas logo de guerra; póde-se lançar mão de represalías
~em que baja a gueITa, !I[a5 disse lioje o nobre presidente
do conselbo. « Se, porem, \lOS declararem a guerra em conse
quencia das represalias, nós a nceitaremos". "

O Sn. FlmnElIIA. PENNA :- Mas o governo deve antes do
recorrer a represalias, ou a qualquer ncto de hostilidade,
fazer bem potentes os aggravos que temos solfrido, para
que a nação fique convencida lia justiça de nossa causa.

O Sn. D. lIJANOEL : - Necessariamente, isto está encarre
gado ao nosso ministro, isto é objecto das notas que o nosso
ministro bll de dirigir ao governo orienta!. O nobre senador
sabe que não se ba de lançar mão desse meio antes de justi
fica-lo perante o estado, perante o mundo, dando as razões
do nosso llrocedimento.

O Sn. FEIIIIElnA PENNA.: -Isto ê o que eu desejo.
O Sn, D. !I[A.NOEI.: - EstA claro, e o nobre senador quo

me honl'U com os seus apartes deseja uma cousa justa e
persuado-me de que ba de ver o seu desejo completam~l;te
satisfeito, E' assim qne se procede em toda a parte, e o Bmsil
não póde deixar de seguir o exemplo que Ibe o[erecem todas
as nacões do mundo.

Eu: SI'. presidente, ainda tinha muito que dizer, porque
este olljecto presta-se a uma longa discussào ; mas vou ler
minar, e antes lIe o fazer tocarei em uma quest,lo, a meu
ver da maior)mportancia, de que se têm occupado alguns
nohres senadores.

Senhores, o Brasil já tinba lIireito de intervir com mão
armada lIO Estado Oriental; mos o governo procede com
tal circumspecç,10, com tal moderaçã~, com tanto criterio,
que nem lança mão por ora desse du'eito, e talvez, sendo
obrigado, recorra ainda a outros meios para fazer valer as
suas justas reclamações,

Eu ,disse, Sr. presillente,.que o go_verno do Brasil tinha já
o direito lIe lançor mão da lIltervençao. Quando se dá a in
tervenção lIe UU! paiz nos negocios de outro? 05 antigos
pensavão que é permittido tomar as armas, em nome da
sociedade bumana, contra um povo que viola os principios
sobre 05 quaes repousa a ordem geral, assim como em um
estado particular se pune os perturbadores do socego publico.
Entretanto outros pensão que um governo não tem direito do
intervir nos negocias de outro governo, Eu sigo esta opini,10 ;
mas admilto uma excepção, quando a segurança Immediata e
os interesses essenciaes do govel'llo est,10 compromellidos.
Nenhum estado póde deixar perecer seus interesses essen
ciaes, sob pena de perecer elle mesmo como estado. AIngla
terra, que se mostra tão ciosa do [lrinci [lio de que nenlium
governo tem o lIil'eito de intervir em negocios dos outros go
vemos, entrando em guerra contra a Franca, deu em 1793 a
famosa declarac,10 de White-Hall, na qual' sustenta que tem
o direito de intêrvir para salvar a si e a Europa 1I0s males
que pesão sobro a França, Public!stas d~ boa nota, concor
dando COm a regra que estabeleCI, admlttem a excepção de
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qn~ liz menção; c [oi fundadól neHa ~uc a França interveiu
l':Jl 18'26 com mão armada na llespanha, mandando um exer·
Cito de 100,OlJO hOIllOOS, commandado pelo duquo de An
gouleme.
· Pois. bem, senhores, applique~os a excepçiio ao Bm

Sl\: pode-se negar .que os. noss?s Illteresse. essenciaes, que
a nossa segurança Immedmta tem solfrido, soITrem e hão de
so~rer grande detrimento com ~ luta do estado do Uruguay?
POIS estcs m~iles todos ha pouco aponlados, esees objeclos
da reclamaçao que o nobre senador pela provincia de Goyaz
leu, essas morles. es.ms depredações, esse conlinuado suslo
em. que vivem 40,000 brasilei,·os na Campanha do Estado
?nenlal nã.o süo conse~luencia da lula? EUa, portanto, Mo
alTecla a segurançn Llmnedlata, os intesses cssenciaes do
DmsJl11sl0 me parece evidenle, e porlanlo o ~overno do
llrasil pouia, se I]uizesse, ler jú inlervindo com ~àO armada
para a cessacão da lula.
· }'.oi po~ estas razões que eu julguei que o governo bra

SileirO linha feit.o bem quando no I'enultimo miilislerio
preSidido pelo Sr. marquez de Olinda, linba dado toda ~
f,orça moral ao go~erno . da republica do Uruguay contra a
levolla, porque lIISS0 IllO os mteresses essencmes, a segu
rança In\llledlata do Brasil.

· DIas o nobre senador pela provineia de Mato-Grosso nos
dls~e: "~ense bem o governo se convirà usar das represalias
ou llItervll' com mão ann<lda 1I0S negocios d<l republica do
UruguaJ'" Não quero sobre !sto emi.tLir o meu juizo, porque
e u~ os casos em que nos pl'lnclpalmente, os arnio-os do
g~bmete, ~eypmos deixar-Ibe inteira liberdade: elle qtl'e exa
rume as op!l!l~es do noure senador pela pI'ovincia de Mato
Grosso, e deCida o que é que os interesses do paiz reclamão
se uma int.ol·venção arnwda, se o emprego das represalias:
caso o 'lLUllllatUln tio St'. Samiva não óeja attendido. .
. Termin~, Sr. presidenle, repetindo o que disse no principio:

a prudencla pedia que esta discussão se não tivesse realizado,
os IIIteresses do palZ reclalDavão que se seguisse o conselbo
ou antes que se attendesse ao pedido do nobre presidente d~
conselbo; mas o honmdo senador pela provincia de Goyaz
deu de mão ao conselho, não quiz satisfazer ao pedido, e o
seu dIscurso foi a: mais forte censura ao governo e ao Sr.
Sal·alva.

O SR. SltvEmA DA MOTTA dá tiin aparte.
O Sn. D. ~iA.MEt :~Não, é tal'de; eu bem sei o que o

nobre senador vai fazer; mas é tarde, 11 discussào está esgo
tada, c, ,se tomei parte nella, foi porque entendo que, quando
um braSIleiro toma a si e pesado encargo que tomou o Sr.
Saraiva, quando só por patriotismo, por dedica cão aceita
uma mIssão tão espinhosa, não é proprio, senhorês, de nós
representantes da nacão tornar essa missão IÍlais difficultosas
n<1o é dig-no de hom'ens generosos aecusar já severament~
aquelle Il1ustre brasileiro, não é convenienle que nós facamos
causa commum com os adversarios que tem aoje o Sr. Sa
raJva e quo tem o llt-asil, principalmente no Estade Oriental.

lUas esquecia-me de um ponto sobre o qual eu não posso
deixar de dizer duas palavras apenas. Peço ao governo (e
nesta parte estou de accordo com () nohre senador por ~lato

'Orosso) que procure estreilar as nossas relações com o go
verno da confederaçJ:o Argentina; estou persuadido que
lllSSO vai o inte.resse do Dt'asil, o interesse da confederação
Al'gentma e o IRtel'esse da banda oriental. Quando o Brasil
e a confedefacão Argentina estivel'em em boas relacões, eu
n~o tenho recêio pelo transtol'l\o da ordem publica na repu
hhca Oriental; e é por isso 'lue os euJtados dali procurãl)
por todos os meios semear a sisania entre o .Brasil e a con
fed~ração Argentina, para que não haja nunca uma alliança
sóhda, que tanto deve contrihuir para ti,'mar a ordem nas
republícas do Prata.

Parece-me que V. Ex" SI', presidente, des[le ffiuito nutre
estes, sentimentos, pois que procill'oU quanto lhe foi possivel
estreitar as relacões do Brasil com a con[ederncão Argen
tina, na missão especial do que foi ali encarregadõ .

. HeI de votar contra o requerimento. O nobre senador já
disse que o ia retirar, porque conseguiu o seu fim, que é
mostrar-se opposicionista decidido ao ministerio e ao mesmo

tempo cahir de rijo soiJre o Sr. conselheiro Sarai"a, ue
[Iuem se diZ amigo e il [luelll fez pomposo elogio. .

O §lI', §Uvch'lI da J'ilotta :-Quando oflereci o rcqueri
mento.que se discute, propuz-me a obter do "overno os es·
cl~reclln~nto~ que, a respeito do gravissiu!o as~umptn dc que
no. temo•. occupado pudesse elle dar sem IIIconvenicnle. Esta
clausula e ,ubentendldá sempre qlie nas camaras legislati
vas apparecem pro[1osi~ões desta natureza. O nobre pl'Csi
dent~ do .conselho, no discurso com que respondeu às minbas
o~serva_çoes, lt!Jstr~ndo a prinCipio alo-um tcceio de que a
d"cuss,w Se extraViasse, adiantou toda~in declarilcões taes
que obrIgou-rue a fuzer um discnrso unicainente pái'a toma:
las ,na deVida consideração. Assim travou-se a discussão.

Esto~ .convencldo de.que, muito longe de acontecer o quo
o nobl c senador pelo Rw Granue do Norte aea])a de aillrmar
o meu requerimento serviu ao paiz e ao governo. '

qo~sta que ova[',or Gerente nue hav.ia sahido para Mon·
levldeo pel? !t1O-tirande do Sul, arnhou, Ora, creio que
est,eHcOn~eCll1lCnto ha de dar Iogar ti que o governo aproveite
a [i1Scussao, em beneficIO da causa publica; que essa forca
maIOr a.a de ser mais um benelieio de Divina Providencia
(per~utLao os Srs. mllllstros que eu invoque a Divina Provi
denCia) em favor dos interesses do iffiperio.

Esta, pOIS, sallsfe'to. o lIIeu fim, que [oi fazer servico ao
palz e aogoverno, e creIO que o consegui, concorreodo'para
q~e o pai!, ficas~?hem IIIf~rmado do estad,) dos nossos nego
CIOS no RIO d'lllata, e para que o governo possa prevalecer
se da arribada do Gerente afim de dar boas providencias
aproveitando os conselaos do senado. '

Requeiro, portanto, perrnissilo para retirar o requeri-
mento. •

Subrnettido á voíaÇão este requerimento verbal foi apPN-
vado. '

..E~tr~u em 2' discussão o paror.er da commissào de consti
tUlçao ace~ca da '2" eleição de eleitores especiaes de senador
[CIta em 1;) de maio do corrento na [reo-uezia da cidade da
Campanha, em 1I1inas-Geraes.' o

Ning-uem pedindo a palavra, e não se podendo votar pOl'
[alta do quorum, ficou encerrada a ~Iscussão ; e o Sr. presi
dente deu para a ordem do dia se"'umte:

Votação s~bre o parecer cuja discussão ficou encerrada;
3" dlsCU:isao da propoSIÇilo da eamara dos Srs. deputados

auton~,ando o govern~ a contratar c?m a coril'panhia, que s~
orgam.ar, a construcçao dc uma ~Ia ferrea pelo systema
t:mnroad, entr~ a CIdade da Cachoeira e a Chapada Diaman
tIna, na PI'ovmcla da Bahia, com um ramal á Villa da Feira
de Sant'Anna.

Levantou-se a sessão á, '2 l/i horas da tarde.

AC'fA DE '26 DE JULHO DE 186i.
enESlDENCIA 00 sn. VISCONDE nE ABAETÉ.

A's 11 horas da manhã fez-so a chamada e achar.l0·se
presentes os Srs. visconde de Abaeté. Mafra, Teixeira de Sou
za, Mendes dos Santos, visconde de SapucallY, Carneiro de
Campos, Ferreira PenHa, mai'quez rle Itanhaem Fonsecil
Almeida, e Albuquer~ue, Araujo llibeiro, barão de s. L(ju~
"cnco, D. Manoel. vIsconJe de Suassuna, barão de Muritiha
DIa~ de Carvalho', Souza Queiroz, Cunaa VasconcelJos, Si:
qnwa. e Mello, Dantas, P?l1IpeU, Paula Pessoa, visconde da
Boa-Vista, marquez de Caxias, Souza Ramos Zacharias
barãO de Pirapama, Paranhos e Rodrigues Silva: '

FaltárITO com cousa parlieipada os Srs. barão de Antoni
na, baràode Cotegipil, baráo de Maroim, barão de Quarahim
Souza Franco, Candido Borges, Eusebio. Paula A.lmeida'
Sinimhú, Dias Vieira, Pimenta Bueno, Fernandes TOrI es'
Souza e Mello, Otioai c visconde de Itaborahy; e sem parli~
cipacão os Srs, Ferraz, Candido Baptista, Silveira da Motta
Jouirn, Nabuco, marquez de Abrantes, marquez de Olinda;
visconde do Jequitinhonha e visconde do Uruguay.

Não havendo numero sulliciente de Srs. senadores, o SI'.
pl'esidente declarou que não podia haver sessáo.
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SESS:\ü Eí\127 ílE JULITO DE 1851.

í8G·1.

4l~P sessão

EM '27 DE JULElO DE

EXPEDIENTE;
Officio, de 23 do corrente mez, do millislcrio do imperio.

conlendo a relacão !'olicitarla pcr dl,liberação do senado, das
I;ratificacões nrro taxadas por lei, lllas comprehendidas nos
credit'J8 -dos servicos respectivos, actuolmente pagas por
a'luelle ministerio ..:.... A' secretaria, para ser presente a quem
fez o requisicãe.

Omcio, de'i!tual data, do 1" secretario
putados, acompanhando as seguintes

PROPOSIÇÕES:

" A assembléa geral resolve:
" Art. 1.' Fica o goveroo autorisado a reformar a secre

taria de eHado uo~ negacíos de agricultura, commcl'cio e

P8ESIDENCIA DO S8. VISi;ONDI> DI> ABAI>TÉ.
SH!nl.lllIO. - Expediente. - Proposições da camara dos 81·s.

deflnwdos.-Hequrrimcnto de licença do Sr. senador AI
mciela e Albuquerque.- Officio elo preslflcnte da provll1c.m
da l'al'ahl'ba.- Credito suppiemcntor para o minisiel'lO rio
imperio.-Ordem elo elia.- Approvaçlio cio parccer da com
missão de eonstituiclio soure eleJciio (Ie cloJtor~s especl~es
,I e sena(10r.- Discús!'ão do orcamento do imperio. Dis
cursos dos Srs. Pompeu c SilveÍra da l\lDtta.
A's 11 horas da manhã fez se a cbfmada"eac!lanr:o-~e pre

~elltes os Srs. visconde rle Ahaete, IIlafra, 1Clxelra ao. uOllZa,
\\lendes rlos Santos barão de S. Lourcnco, Souza Ramos,
n. Manoel, Almeidd e Albnquerqne, Araufo Ribeiro, Siqueira
e Mello, Cunha Vosconecllos..Paranhos, [{odrigues Silva,
na!!tos, Pompeu, Fonscca, Dias (Ie Ca r,va 1.110 , marqu~z de
Abrantes Ferreica Penna, marauez de CaXias, VisconDe de
Hapucohy, Dias Vieira, Ferr~z, 'Zaehar~as, P~ula Pessoa.
visconde rle Suossuna vl'conae de Je'lUltcnbonna, ,'!Sconde
ela Iloa-Vista e barilo 'de 1I1u"itiba, o Sr. presidente abriu a
scs~ão.

Comparece:'lio logo depois os Srs. Souza Franco, Carneiro
de Campos e Silveira da Motta.

FaltiÍrão com causa participada os. Si'S. lwrilo de Cotegi~e,
har;10 de Maroim, barão de Quorahml, CandI<lo Borges, Eu
,ebio. Paula Almeirla. 8inimbú, Fernandes Torres, Souza c
Mello, marquez de ttanhaem, Ottoni e visco~de de ltaborahy;
e sem participação os .Srs. b~r;io de Antonllw, barão, cl,e 1',
rapama Candido Baptista, Pimenta Bueno, JO\lll11, Nanuoo,
lIlarque~ de Olinda e visconde do Uruguay.

Forão lidas e appro'l'adas as aelas de '25
corrente.

O Sn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte

Ü SR. l' SECRETARIO dou conta do officio em que parlici- obras puhlicas, c~\IIpal'allllo se ús domai,: srcl'l\tal'i<l5 de ps(,,
pon o Sr. senador Souza Franco que uão pouia. comparcc~l': do, )Jclo qne'respeila ao pcssoai c ycnCi'l1'ênlos, ni10 podo;:o
PI)1' 8 (lIíl~\ a~ ~e8SÕCS fio senarlo) por ter fallccHJo sua Irma a excedel' Ú del'peza m;lrCilda na \"t'r:~a rcspcc.tiva. para o CX~I'
haronoza de Camelil.-Mandou-se desanojar o Sr. senador. cicio finar:cniro de 18(;.J. a 18nti.

O Sr.. PRI>SIl>ENTE deu a ordem do dia sCl;:uinle : cc Art. '2.0 lbunl autol'isac;io lho ó concedida em relar~c
- ao cOI'·l'eio. - -

111 parte (até a chegada do SI'. ~inisll'O (lo imporio): - c( n.rt. 3.(1 Ficf:o l'('\'l)gíHlas ílS dif-pof-i~'üf's ~m eOlltl'(1rir:.
As matcrias já dcsig-nadas, e 2a d~scuss;io da proposlçfio ( ('(IÇO da Cllmara dos tlCptllildü~. em '!.:J de julhr, de jgn·~..
da caInílra dos 81'S. dfl.pntnt1o:;, «ulon~alldo o governo a COIl- FraJlcisc5 Jose! Furlarl.o, !ll'('sil:el:lü.-Pedro Íiui,; Pe·!'eirc.
('r.der 00 conselheiro DI'. ["tiro Aulran da III<1t:~ e AlbuqllOI'- ele Sou:a l' socl'ctorio.-llenriqllc Um)''' de Abl'cu, '2' se
'lUA, lente da faculdade (lo direito do [(ecifc, um anno ,Ie crctal'h:irl.crino."
lieenca com todos os "encimenlos, e igual favor ao DI'. pa-
dre Mamede José Gomes do Silva, com o )lareCCr da com- l< A oS5~mhJoa gernl resolve:

C( Al'l. 1. 0 Fie(\.'- o I!0venlo autorisíih]f) a rror~~!l15ar ~
l!Jissão de instrucçlio publica. ariministrae:,o central da morinb'l. re en';o os re~ulament"s

~" parle.-1" discuss;io da proposta rio g-overno que fixa, da secl'eL,,:ia de estado, cOllt.adori:l. intcn:lencia. ar5ena"",
ri ~espe7.a e orç.a (\ rcceita geral, do l~pcrlO p~i'il o cxerC1ClO cal'ili\íliflS de portos" e .tl']í1.l'l('I·~:c:Jeral. de roodo \l redll7ir
de 18Gí-1SG5 com as emcnl1ns fe,t'Js e opprovarlas pola o p05soal. !'implificanrlo o Irahalb'o c rlimiilllinrlo o rlcsl'er.a :.
-(;ümnra dos Srs'. <leputarlns, e em se.guida a '2.1 diseussilo da c barmoni~t1lldo com a nova organisaçfio a instítuiçil0 do
mesma proposta nos art3. 1°, 2' c 3", com as cmendas res- conselbo novaI.

lJectiYa~. rr Art. '2 .•(1 Fieão l'cvogad:\s as disposiçõe.s em c'onll'ario.
O Sn. PRnsmENTE con'l'idou dcpois os Srs. senadores prc- 'CC Paço cia camaTa dos dcputarlos, em ~3 de JUJllO rle 18(;1.

sentl's para trabalharem nas eommissões. 'I-Francisco .Jose Furlruio, - prcsidente. - Pedro L'uiz I'e-
rcka ele Sou:a, 1" secretilrio.-Ilcilrique Limpo de Abren,

1'20 secrctario interino.)
C( A as~emhléa gcral resolve:
cc Al'L 1.° Fiei.! o governo autori:-,ado a con!:.r:lf~r n navc

plÇi\O a vapor ~6·· Belém, no l)Hfnná, P{\j'~l Drmera:'í\ OL:.
S. Thomaz. de modo a e&treital' as. COllimUlllcacõcs entre o
imperio e os Estados-Unidos, não excelicndo o·moximo ua
cJespeza. ú quantia de UO:COOii.

C( Art. 2.° Ficão revogadas as di~ro~ü;f1e~ e-m contrario.
C( 1)é\co da. camari1 dos depulado~l em Q~l de julho do 186l.

-Pta>icisco Jose Furtado, presiJent.e.-Pcdro Lv.iz Pereit(,
de Souza. 1° secretario.-He'l1rique Limpo de Abrw, 2"se
cretario interino. "

cc A Hsscmbléa Rerol resolve:
" Art. 1.° Fica. o g-overno autol'isado para cumprir a rk

cis.io rlo poder jurliciario, pagaodo o qne deve o faZGncl ..
publicJ ao reprcsentante competciltemen1.e habilitQuo.rlos bel'
deiros do espolio do conde da Barca, prccedendo a neccssaria
liquiuoçlio no thosouro. .. .

cc Art. 2.' Flclio revogarlas as ,hspo3fç.õcs em contl'ilTfo.
" Paco do camara rios deputados. em 23 de julho de 1884.

-Fmnéisco Jose Fm'lado, p,·esiclente.-Peclro Luiz PeTeira
ele Souza, l' secretario.- Ilentique Limpo de i\b'l'eu, 2' se
cretario interino.

" A assembléa geral resolve:
C( Art. 1.° Fica o governo autol'isauo a entrar e.m ~.iu~tes

cc'n a sociedade illontravel Silveiro c Comp., obl'i~al11:lo.se
relas dividas dos colonos, e sobrogandQ-se nos dircitos que
tem sobre elles a mesma sociedade.

« Arl. '2.' Fic[o revogadas as disposições em contrario.
" Poco da camara dos depulados em '23 de julho de 186i.

-Frarlcisco Jose Furtado, presidente.-Peelro Luiz Perein:
de Souza, l' secrelal'io.- Henrique Limpo ele Abreu. 2' se

e 26 do mez eret;l"io interino. "
Forlio a imprimir.

Requerimento do Sr. senarlor Almeida e Albuquerque pe
dinde Iicenca ao senado pilra retirar-se á sua provineia por
ter uma peSsoa de sua Camilia gravemente enferma, devendo
a licenca pedida comecar a 7 de agosto proximo.-A' com
missão -de constituiclio:

Officio de 15 tio corrente, do presidente da provincia da
Parabvba, acompanhando um exemplar da exposicrro eoIU
que lhe foi passada a o(lministrnção (!a mesma pr?vincia

da eamara dos de- pelo 1° Yice-presldente a 18 de maiO ultlmo.-A arcblvar.
O mesmo Sr. secretario declarou acharem-se sobre a lM$<l

alguns exemplares do opusculo intitulado-ncu!imelllo rk
flOt'a sciellcia de econom.ia politiCO-'1l1oral-do DI'. José Fcr
mri.-1I1andou-se distrihuir.

Pelo SI'. ~o secret.ario ki lido o segl;inte



I( O Sr. SClli.lllol' F]',llll;i~co Je Paula PI~:;S(la, iilllcg-alHlo
achar-~e enfermo, de mOllo quo nüo púde continuar a as~.istil'
aos trahalhos do sen:ulo, e ser [lcnnsel!1arlo pelos medir.os.
como noCe.5_;ul·lO, o tratamcutu desvellado que s; encontra IlO
seio da fdmilia., pcdi) licenea para retir.:r-se pelo resto ria
sessào do COI'l'ente annu. pt::rcelicndn o respectivo ~llbsiJi().

(C A (·.ornmisslio de com,tiLuicào, a quem foi remettida, de
onlem do senado, a petição dú~ ill u~tr~ SCfiltl!Ol:- recollhecendo
digna tle alt~nçào a causa que o o!H'I~a a flrIval'-IJOS lia .SC1ll
valioso concurBO, e l'espeital1;1a os precedentes da Cll:3a , e üe
parecer ouc se defira como requer.

(( Paçô do senado. 27 de julho de 18G..í.-l'ist'Dnde de
Sa1JltCahv. -S:n~za Ramus. I)

Ficou refervado p~ra enll,1r na arrIem ~os trabalhos.
Subrnettida fi discussão. foi sem debate i1ppl'ova.da, pnJ'a

~er remetti\la à outl'a camara. a I'eda.cçü.o quo fiCÚi"ê~ sobre
a mesa Iln ultima sc~sl10. das emenda:" do senado, {i proposta
do poder executivo, abrindo um credito supp\emenLlr para o
ministerio do imperio~ convclrtido em projel~i.u d~ il1i.

Forao ~tH'i.e:)do5 pnra a deputacfio que Linba de receber o
Sr. ministro do imp"rio os Srs. llollóeca, barilo de S. Lou
rellço e marrruez tie Caxias.

r O Sn. '11~COr~DE l>~ J~QUITli'HlO~[B.;-Sr. prcsiJclIlc, estúu
lão ancioso dc ouvir o nobre senador pela provincia do Ceará,
lue, a faHar a verdado, desisto do toua a eontcstação.

6 §u-. E..»G.Il~n~H.:-1!l (movimento de attellcão):- Sr. pl'esi
,,"nte, senuo esta a prirneim vez que tenb.o· a b.onra de [all,lI'
tiO senltcio, em presença de tão respcitavcis como il1ustrar!os
anciões, eu principio por pedir perdào da minha temeridade e
por invocar a bcnevolencia de meus illusll'es col!egas, pnra
mim tanto mais neccssaria (luanto, além da falta de habito
ua tribnna, accresce. a do' capaei(lade, e até de saude, de
sorte que mio ti sem dllUenld'lde que posso [allar.

PrOlllclto não abusar dessa bellevoleneia nas poucas ob
servaçOes que tenho de oITerecer á consideração do illu;lre
ministro e ao senado, em relaçáú ao orçamento do imperio,
quc ora se discute.

Sr. presidente, mio julI'O neeessario dizer o que sou e o
fllJe pel!so em politica) apezar ue serem mc.da as pron~SÕtS
puliticéls. Pl'ovinciano obscuro, eu creio, nilo {Jh~~tal1tc, ser um
pouco conhecido nJ meu paiz, pela con,tant'.Ía e lealdatltl
com que h,\ lu,lis d" 1í annos tenho lutado na politica d,r
mildlil terra naô tileir"s do partiuo liberal.

Todavia, moderado por senlimento o por idéas, pertenço ,I
\lolitica liberal moderado, ou a essa escola que n50 r1escr~
das inslil.ui~0tls riu paiz , () que vê no racto fUiluameulal, 11:\0

ORDEM DO DL\. -aó uma. das ma i.; bellas concepções do cspil'iLO humano, como
Votou-se e [ui appmvado o parecer da cOlTill1isôão dc eon- o penbor tia prD~peridade e fcll~jdade do paiz. Eu sou. \ll"'

sli"tuic;]o úcerca da 2<1 eleicão de eldtores e~JpQCiae5 de se- tnllto, (:e~:3a ~:::c(lla que nada. maü; d('5('ja~ que nuLla mais 11S

~ltlUOl'~ feita. em 15 da maio~ dQ anno corrente n:1 fn~g-uczi(l pi!'il do que á :leI execução ua constitlliçilo !lesen\'orvida p~r
da cidaue da Campanha, em nIinas-Gerae~l e cuja ulLima leIs c por net.o:; govel'llament.aes; que urro Il1'flo o seu C51'1-
discussão ficál'a etlct:\l'l'ada na ses.... i1o anteceueBtl.l. r~lo e nem ::,ophismcm a sua letra.

Achando-se na sala. immediata o Sr. milli~lrú llu imperio, .Eleito pelo sutTragio de meus concidéulãos ele l1m!>os os !a-
foi introduzido no salào com as fOl'lua!itlatles lo estylú c ,1us pnliticos. o que prova a confiança que lhes inspirava a
tomou assento na mesa. 'n1odel'a~~i1o uo meu caractel', e hOIlJ'a.do com il e2culha. da.

Entr:Ju ern 'la, t.liscussão c, scm dcllato, passou para 2il • corôa, eu nJo trago ao corpo legislativo outros s(mlimCilt.o~
tenuu sahido o Sr. mini~ll';j parn votar-se, a proposta (la e uutras rliéi.\s que o desújo muito ~illcero de COIlCOrl'er llUanbJ
poJar ex.~eutivo que fixa, a dCSVe1..l e orca a I'ec(~ita g-cl'al 110 de mínba part0 -esteja. para. dotar o ~aiz com <uJucl!as mc
jmperio para o ex.ercidu UI) i8Gl a. ·lEG5, eom as elllandi:\S didHS que r~claí11;~o sua.s ncces:3idaues, e ~uc (Ioss:io pro!f!.I)

í..Ía Ci.)rr'Laril uos ueputados. ver o seu de~;{.:.'rivulvimento c prOSllCl'iJiltfc. Convoncido, POi'~'1
TO)'I)i'lndo a en!n)I' o SI'. mil)istl'o, seguiu se <l ~;l ('li~l'tls~~Ol de que o ~o"erno se acha nas mesmas disposicõcs: cu lue

"omeçanrlo pela do art. 1" da propo~ta, que [oi julgada finda, lell110 IlI'estado o meu [raco apoio, e continuarci ã presta-lo,
para vot.:n-5e nfillal C(lm o~ ue!l1ijis al'líg-os e p~l'agr;'l)hos. elllquallto meconvenccl'ua sincerit!a{ie do Slla bo;)~ inlcll~õ('~.

l)l1ssou·se á discuss:Iú do art. 20 com 1l:5 elncnJa;; I'CS- 81'. Tli'c:iidente, jul!:~o ter JitD bastante para definir a mlnlu
p€ctivas. posi~G.iJ ~oElieul se pon'cntlll'rl era is.:!o Ilecessnl'io. Cn.:io que

o pi:iz estú já satisfeito ou fartu de progl'ammas, c de ouvii'
O Sn. PRESlDENTE.-Se oiTo h~ qnem peça a p~JJVr1. sobre discussões ílb::;tr'ltas sobre polilica i portanto eu pl'escinr!n

o art. ;0, vou consultar u senauu se o julga su1ilciel~tem{;[jte des::;c terreno, ;.;ara cntr:lr nasligcir:1s observaeôes que tenho
discutitlo. a fazer COlll relação a alGuns objectos da publica admillis

O Em. VISCONDE DE JEQfJITINrro~u.\ (pAl'l ordem):- Mas o t[·"eão.
quo 6 que se vai votar. Sr. p,'esitlellte'! Uma uas medi lias que a eorôa recommendou a altenção

o Sn. PRllSIUIWTE:-E' o art. 1', menos o alG"-ri;mo. tlo corpo lel'lô!ativo, c qlle POI' mais de uma vez tem si,lo
apontaua. pelu:-; ~eus miui5tros nos relatorios, e a. rerorma

O Sr.. VIGcormE OE JEQuITtr<noNuA:-Niio sei enlilo sohre o eleitoral. COhl c1Ieilü. senhores, llarece que não ha 110 paiz
'lue possa recahir a VO!:Jç:io. duas opilli6es i\ respeito da imper[eiçlio da nossa eleiç,lo.

O Sr.. PRESIDENTE: -Tem sido esta a pratica E"ta imperfeição reôu:ta, não su da execu!l'io da lei, como
t\lmbem d<llei em si. Quanuo a in~tituição é defuituo8a, a

O SR. VISCONDE Vil JEQlIlTINIIONIIA:-f!1as V, Ex. perdôo·. l'xeeuc,io lI.lo faz mais do que ng~l'avur o mal. A lei ti de-
O artigo qual é'? E' este: (lendo) [eitulJsa em si, e na minha humilde opilliàQ duas s<1o as qua-

" A despeza gemi do imporio ]Iara o exercício de 18Gi- lidaues ou condiçOes eSReneiaes para 1ue a eleiç"o exp:'im'l
1R6ã é fixada na quantia de 5i.8W:í07,;5766, a qual seriÍ a vmfade ou a vontv.de do povo. A primeim e(lIltlicão ti U'M
distribuida pelos sete diversos ministerios, na Iórma e~peci- qualificação verdadeira, a segunda é a liberdade' plena do
ficada nos artigos seguintes. " votar a aljuelles que sào qualificados. E-m minlJa provincia,

Deduzindo-se deete arl. 1° a quant.ia. r~sla: A de.~peza e creio que em todo o impel'io, as lutas eleitoraes, os confiie
I'enil do impcrio para o exereicio de 186í-1863 «...• pon- los, as desordens, q~e mais de uma vez tem en;angucnl:lc!u
tinhos, reticencia... » será distribuida pelos sete mini~terios, as urnas, têm resultado da falta da realização destas duaô
II~ fórma espeeificada, Logo, não ba objecto sobre que ,·e condiçoe~, e eopeeialmente do direito de votar.
votar, nem ba objecto sobre que discutir-se, porque, a fallaT Espiritos il!u~trados, allenderdo ou cOlIsiderando os ddei
a verdade, perdôe V. Ex., não sei como poder-se-bil; dizer tos do nosso sy;tema eleitoral, têm pen~ado que a salvação
que a de~peza não ba de ~er distrihuida pejos sete mmiste- do systema rcpresentativo só eotá na eleição dirccta. Eu cn
)';os,' nem o que se ha de dizer sobre isto. Ha de se dizêr: tando que a c1c;~,lo directa tem a vantagem de pOr cm COII
~im; o que, pois, se devia fazer era gU[lrdar este artigo para tacto o cOl~stltuinte com os mandatarios, e porvcntura lhe
O fim. dará mais [orça e indepentlencia; porém, se a eleição til·

O SR. rnESInIlNTE o-mas tenbo tle observar que a pratica recta tivcr os meô\llOS vicios que a indirpcta, ióto é, óe a
t(,nstanto tenl sido c~ta , nJo me julgu autOl'batlu píH't\ rdlcr~· quali11~a~ão não for n~n1ad('il'a, :50 o qualiflearlo /I;~(l tivcr
I: sem CX,lme , ['leu:! !IlJenlade de rufar, eu se S~tl3 voto' forem nu!hllc;.,t!%
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pelos votos multi pIos de oulros, ou de indiv.iduos não quali
ficados, pouco importa que seja direela ou indirecta, o re
sullado sera o mesmo.

Em minha provincia, como disse', os conf1ictos que se de
rão por mais de uma vez, e que desgraçadamento desde o
anno de 1852 até o anno de 1860 produzirão 2~ viclimas ao
pé das urnas, quasi que não tiverão outra origem senão a
falta do recoohecimento dos votantes. As mesas, chamadas
soberanas, não só entendião que o votante tal não era o ver
dadeiro, como fazião com que os seus correligionarios votas
fe:ll uma, duas, tres, oito, dez vezes, como eu testemunhei lia
Jlropria capital do Ceará em 1860. Debalde se appellava para a
imparcialidade da mesa, debalde se recorreu até ao presidente
da pl ovineia para pôr termo a esses abusos; dizia-se: a mesa
ó a unica competente para cOJlhecer da identidade do votante;
e por detraz da mesa estava a policia armada para sanccio-

_nar essOl decisão soberana. E' este abuso (lue convem princi
palmente evitar. Empenhe-se o governo, procure o corpo
legislativo dotar o raiz de medidas taes que garantão estas
(luas ~ondicõe. de verdadeira qualificação e liberdade de voto,
que por ullimo a eleição será a expressão da inte,nção do
povo, quer seja directii, quer seja indirecta. Cumpre cuidar
seriamente de remover este mal, so se quer salvar o systema
representativo, cujo credito vai sendo seriamente complo
mettldo entre nós.

lIlas. Sr. presidente, ainda ha outro defeito afóra este, que
convem tomar em consideracão. O ar1. 79 da constituicão do
imperio diz que uma lei regulamentar marcarú o modo pra
tico da eleição e o numero dos deputados, relativamente a
população do imperio. Vê,se dOlqui que a constituição
Quer que a base d.a eleição seja a populacão, que um
deputado seja eleito por tantos individuos.· e que essa
quantidade de individuas, ou que essa proporção da popula
ção, seJa igual para todos, como acontece em todos os paizes
regidos pelo systema representativo. IIlas, Sr. presidente, ha
qU'll'enta annos que foi prom\llgada a constituição, ja des
nppareceu a geração que a viu sanccionar, e até hoje a lei
não marcou a base da eleicão, isto é, não determinou o nu
mero de habitantes quo deve dar um deputado. Entreta.nto
isso e da maior importilncia; porque a constituição basêa a
representaçao na, população, que deve ser igual para todos os
representantes, Ilob pena de uns representarem mais, outros
menos, e [alsear-so assim o preeeito constitucional.

Nem mesmo ainda se marcou a relação com que se devem
contar na massa da popu.laçao os escravos para [armarem o
numero dos habitantes que devem eleger um representante,
Sabe osenado que nos Estados-Unidos se mandão contar cinco
escravos por tres pessoas livre's no numero dos habitantes,
que se fixa em cada censo decennal para a elei.ção dos re
presen tan teso

Dir-se-ha: « Não ba um censo COmpleto da populaçãu do
imperio,)) CJm eITeito, é uma triste verdade que até hoje,
depois de quarenta annos que [armamos uma nacao civiJisa
da, regida por um systema.que se funda n_aopilúáo e vontade
do povo, nno se conheca amda a populapo do Impeno, não
se tenha feito um arrolamento completo; embora a constitui
ç~o prescreva que o numero dos representantes ~erá deter
illmado na razão da população; embora a lei de 19 de agosto
de 18~6 ordenasse o censo de oito em oito annos; e isto é
tanto mais singular quanto o governo colonial mostrava mais
interesse a este respeito. O ultimo censo do tempo colonial
de que tenho noticia é de 1819, de que faz menção o desem
bargador Antonio Rodrigues Velloso. Depois disto tem-sefoito,
é verdade, em al~umas provincias alguns arrol~mentos par
elaes; mas nao Ila um completo de todo o Impeno. Não
obstar1le não haver um censo completo da populacão do im
peri?, h~ todavia arrolamentos parci!le~ ~as provincias, e,
apphcando a esses arrolam,entos os pnnclplOs da progressão
)lUmana, se vê que a população do imperio é hoje, mais ou
menos, de dez milhões e tantos habitantes. Eu tive o cuidado
de tirar dos \'elatorios dos presidentes de provincias e outros
documentos que cbegarão ao meu pode: uma resenha da po
pulação das provinelas do imperio; eu não direi que seja
exacta, mas lambem direi qne,. se pecca, é por defeito.
P8'<O resenha se verá que a eleição r,fá fa!,eada em ,ua

base com relacão ao numero da1luelles (Iue concorrem para a
escolha de caaa deputado.

Peço ao senado lice~ça.para 101: a tab.ella, que confeccionei,
da população das provmcIas do Impeno, segundo os dados
de que [aliei, e mostrar a desigualdade que existe entre as
diversas provincias com relação ao nnmero de habitantes,
que eorrespondem a cada deputado. (Lendo.)
Provincias popul. liv. escrava 1 deput. por
Amazonas.. . .. .. . . . 68,000 1,000 3~.000 livres.
Para. . . . . . . . . . . . .. 300,000 ílO,OOO 100,000 '
Maranhão. . . . . . . . .. 330,000 70,1100 55,000
Piauhy . . . . . . .. . . .. 200.000 ílÜ,O('O 66,000
Ceara. . . . . . . . . . . .. oOt,OOO 36,COO 63,000 'I
Rio-Grande do Norte 2nu;OOO 25,000 100,000
Parahyba... 250,000 30,000 liO,OOO
Pernambuco 1,040,000 260,000 80,000
AlagOas.... . . . .. 2;}O,OOO tiO,OOO 00,000
Serg-ípe. . . . . . . . . . .. 220,000 55.00U ti5,OOO
Bahia 1,100,OO() aoo.OGÜ í8,OüO
EspiriLo-Santo 50,000 '15,000 2;;,000
Prov. do r.,io e côrte. 1,llOO,OOO 400,00!; [;3,000
S. Paulo........... 700,000 8H,ilÜO 77,000
Paraná , ' 80,000 20,üiJO '!'O,OOO
Sanl-t Catharina.... 135,000 15,000 0'1,000
S. Pedro.......... 380,000 ! O.().O() 63,000
lIIinas 1,200,000 250,000 60.f\00
Goyaz.. .. .. . . .. 205,000 1:;,000 102,000
Mato·Grosso.. .. . . . . 9Q,OOO 0,000 4.5,000

Desta resenha, Sr. president'l, se vê que a representacilo
regula desde um deputado por 2:i,000 habitantes até üm
por 100,000. Não é esla a base que a constituicão quer. A
constituição diz que os deputados serão designados na razão
da população; por consequ.encia quer que haja igualdade;
esta igualdade, porém, não exi~le, e nem poderá ter logar em
quanto não se fizer a resenha eX:lcta e completa da popu
lação do im pedo. E~ não sei qual foi a baso que tomou o
governo quando nas lIlstrucções e decretos de 2G de mar00
de 182i designou o numero dos deplItado~ que devia dar
cada provineia, numero que depois tem tido alguma alte
ração. Em todo caso, essa desíg-naçilo devia ser pl'ovisoria até
que a assemhléa fixasso defl!litivamente pela lei de que fall-il
o arl. 9'1 da constitui~:iio; porém e·te provisorio, como mui
tos outros, em nosso paiz, ainda continúa.

E, se quizesse descer com a minha analyse aos districtos
eleitoraes mostraria ainda a desparidade que existe nos cir
culos eleitoraes de uma mesma provincia. Eu apontarei só
para exemlJlo os dados comparativos que tenho do Ceará.
O 1° districto de minha provincia em 1860 tinha uma po
pulação absoluta de 198J30 habitantes, e elege tres de
puta dos , isto é, um por 66, H3; o 2° districto tinha
164,Ul, ele"e tres d3putados, um por M,810; o 3°
com urna popu~atão de 139,351, elege dous, isto e, cada um
por 69,G77. -

!\ !Jase para o nnmero de eleitores é tambem tão arbitraria,
tão fóra de todCl principio racional, que parcce ditada ao
acaso. Diz a ki que haverá um eleitor por ao votantes, mas
que nenhuma [reguezía poderá dar mais eleitores que o mi
nimo:, que deu nos annos de 1842 e 18U, e mais um quinto.
Esta limitação teve L.l"ez por fim um correctivo ao a!Juso ;
porém o legislador esqueceu-se de que nos annos de 18~2 e
18H já se tinhão dado graves abusos; e este conectivo
os veiu sanccionar. Embora uma freguezia tenha depois
crescido em população, ou, decrescido, não podera jám<\is
alterar o numero de seus eleitores. se a sua qualificação não
desee. A este respeito nota-se na provineia do Ceará, e natu
ralmente em todas as provincias, as maiores desproporções.
Eu citarei um exemplo, para o senado apreciar a minha asser
cão. A freguezi't de Santa Quiteria em 1860, com a popu
iação absoluta de 9,380 habitantes, elege 15 eleitores, um p.or
625; a do Acaracú, com 3,885 habitantes, e pertencente
ao mesmo districto eleitoral, dá 2i eleitores, um por 161,
quasi um quarto do num 1'0 de habitantes necessarios para em
Santa Quiteria dar um eleitor. A [reguezia da Barhalha,
pl'rlene~nte al' 0" r1istritlo, com a pop\ll~ç~o <le 1I,~81 hahi-
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j,,"les, ele.ge 19 ü!cilor(" Ulll plll' G2,;; ~ da Tclha, tio meamo,
com a populac110 de lU,51li h~bitnntes, elege -ir; eloitores, um
por '2:3a, quaii um terço da população necessaria para fazer
um cleitor na Barbalha! 1'01' tal mcio a minoria póde muito
Jegaltnento vencer a maioria de um districto, o que é um
absul'do, que aliás re,ulta da propria lei regulamentar.

Portanto, Sr. presitcnte, a reforma eleitoral, que cumpre
fazer para restaurar o systema representativo em sua purcza,
deve n,lo só realizar as duas condicões de que [allci, como
basear-se na populacao, para que ilada eleitor corresponda
ilproximadamente á- um numero igual de habit~ntcs, e cada
depu lado do mesmo modo a uma população igual, tanto
quanto possa ser,em cada di,tricto e em cada provincia.

E, por fallar em pOjJUlacão, pergunto ao nohre ministro: a
Cjue vêm e de que uti idalie sel'vem estes mapp~s qne totins
o; annos enchem es ,eus relato rios 'I Eu fa 110 dos nmppas de
obitos e dos nascimentos do municipio da côrto. Se é para se
ctlnhecel' o mO.vimcnto da população, então porque não de
todo o Impeno'1

~jas, Sr. presidente, peco licença ao nobre ministro para
perguntar-lhe se, já nao digo elle, porque um ministro~não
tem tempo para essas bagatelas, masalguem de sua secretaria
lançou os olhos fobre estes mappas para vrr o absurdo quc
dellcs resu!ta? Tomarei um rei" torio ao acaso, o de 18G'2,
para most:'ar ao senado esses absurdos por uma simples com
l':lI'"ç:lo. Creio que no anl\o de 18G2 não bouve peste, ou
epidcmia no Rio de Janeiro; segundo o mappa annexo a este
relato rio nesse anno, nas 18 fl'eguezias do municipio da côrle,
heuve 6,3'19 haptisamenlos; acrescentando >i 01°, como se
costuma a fazer nos calculas estatisticos, para o nnmero
c1aquelles que nascê"ão mortos ou que não clJegánlo a bapti
~ar-se, teremos 6,571 nascimentos em 18G2. Bem; agora nas
10 fre;uezias urbanas morrêrão 8,726 ; isto é, 25 "lo do que
nasceu nas 18 freguezias; e comparando ainda a natividade
das 10 freguezia~ urbanas com a mortalidado nas· mesmas,
tcmos que naóeêrão <1,750, morrêrão 8.72G, isto é, 83"10.
Isso é impossivel. A população desta cidade já estaria ex.
tmcta, se fosse exacta seruelhante proporcilo entre sua nalt-
vidado e p,lortalidade. •

Senhores, pamaquelJes que se dão ao estudo do movimento
da população, das leis que re~em a progress:Io humana, estes
roappas inspirilo s6mente desprezo, porque vê-se que são
evidcn\emente falsos, isto ê, o dos baptisados, salvo se pelo
menos outro ·tanto dos nascidos não se baptisão; mas {Iara
aqucllcs que não se dão a este trabalho comparativo, '1ue
tomão as cousas prima facie, servem de inspirar terror para
uma terra como a cidade do Rio de Janeiro, onde a morta
lidade é quasi o duplo da natividade; terra de morticinio,
onde, por um que nasce, morrem dous. lUas, por fortuna
desta grande capital, semelhantes mappas não são exactos.
Se eu devesse calcular a população da capital do imperio
IIc10 numero de baptisados, contando 1 por 25 habitantes,
como acontece em todos os paizes tropicaes, a população do
Rio de Janeiro seria de 118,700 habitantes; e não ha que:n
ereia que no Rio de Janeiro haja tão diminuta popu!ação
absoluta. Se eu devesse tambem calcular a .lIa mortalidade
por essa população que suppõe a natividade, eu diria que no
Rio de Janeiro morre 1 pessoa por 1<1 habitantes, o que não
acontece em paiz algum, nem na Batavia, em Bombaim,
nas Antilhas, no Scnegal, na costa d'Africa, nas Indias, etc.,
onde a ll'ortalidade é excBssiva por circumstancias locaes de
grande humida, e e ardente calor. Na Europa regula a
mortalidade dc 1 por -i0 pessoas, termo médio; e não desce
abaixo de 1 por 32 ou por 33 habitantes. Não, no Rio de
Janeiro não posso suppõr que a mortalidade exceda de 1 por
35 habitantes, e então a populaçilo desta cidade deve ser de
300,000 habitantes, o que está em relacão com o seu mappa
de obitos, que deve ser exacto. -

Senhores, a falta de censo da população do imperio faz
dizer a homens illustrados como o noure senador por JUato
Grosso, tão versado aliás em todos os conhecimentos da
administracão do paiz, que a população do imperio é de
5,000,000 ne babitantes livres e 3,000,UOO de escravos, o o
nobre scnador fundúu-se para isto dizer em documentos es
tr~ngoiros, em peças inglezas. Eu dirci ao nolJre senador

quo o inglez tcm muita razão dc sahcr tLldo, mas não tem do
sabcr mais daquillo que se passa enlr'e nós do que nós mes·
mos; elle não sabe mais dOf[ue nôs a populacão do imperio.
Por dados que tenho, e que pude compulsú collegi que a
população d? imperio é hoje approximadamenté de 8.400,000
habItantes lIvres, e a população escrava de 1,700,000.

Nem se diga que nisto ha exageração, porque o censo ul
timo, feito no tempo colonial, em 1819, e que traz o desem
bargador Antonio Rodrigues Velloso em sua memoria, já dá
como população do Brasil nossc tempo qualro milhões e qua
trocentos mil e tantos habitalltes. Ora, calculando se~undo
as leiS da progressão humana, não pelo calculo de ~lallhus,
que faz duplicar a populacão de 25 em 25 annos, mas por um
caleulo mais razoavel qlie se tem observado entl'1l todos os
paizes novos, que não são contl'al'iados em seu desenvolvi
mento, isto é, na razão de 30 annos, nós teriamos hoje nunca
menos de treze milhões e tantos mil habitantes; entretanto
pelos dados '1ue eu tenho, polos al'rolamentos que eu compul
sei, pelo incremento razoavel que ~dtiiei~nei, a população
não cxcede de dez nulhões e tantos nul habitantes.

O Sn. SOUZA FRANCO:- V. Ex. estudou isto muito, mas
eu acho que vai muito além.

O SR. POMPEU: - Era preciso enião descrer do arrolamento
feito em 1819. Se em 1819 havia <1,100,000 babitantes, n:l0
é possivel que hoje, nao havendo motivos que obstassem o in
cremeato da população do paiz, deixem de existir 10,OUO,000
de hahitantes; entretanto que o calculo da progressão dá
13,000,000.

Sr. presidente, o nobre ministro reconhece como uma das
medidas de q~le nccessitamos uma reforma na organisaeão
das administl'llçõos provinciaes. Com elfeito, basta attendel'
p:ll'~ as extensas attribuições de que são incumbidos os pre
·s'dentes de provincia e a falta de auxiliares responsavei~, a
quem comctlão estas attribuições, para conhecel' que muito
difficil é a posição de um presidente de provincia, e que por
conscque,)cia não podem deixar de ser por sua inexperiencia
fataes ás mcsmas provincias. Presidentes a quem, além do
pouco conhecimento interno da provincia, accresce a falta d'e
pessoa- ás quaes incumbão certas commissões ou a quem
consultem sobre eertos objectos e individuos, o que acontecet
E' que o presidente, não podendo conhecer as pessoas e cou
sas da provincia, ha de por força cons.ultar a certos indivi·
duos; e estes que, _e fossem responsavms pelos conselhos que
dão, os darião com mais cautella, muitas vezes iIludem /lO
presIdente de pro>incia. E' por consequencia uma das maio
res necessidades que sentimos na administração publica o ga
nisar a administração provincial, de maneira que ella tenha
auxiliares com que possa desempenhar a sua mis;ão.

fia tempos, creio que foi em 1!l56 ou em 1857, o govemo
consultou um nobre senador, conselhciro de estado, sohro
este objecto, e eu li o luminoso parecer apresentado pelo no
b"e visconde do Uruguay a este respeito; mas depois disto
não me consta que o governo, nem o corpo legislatIVO, tenba
tomado medida alguma. O nobre ministro no seu relatorio
reconheceu este dereito, mas creio que até hoje não apresen
tou proposta alguma tendente a essa reforma.

~Ias, Sr. presidente, n[o é s6 na organisação da adminis
tracão provincial que se notão defmtos, ha tamhem outrO
assumpto que precisava ser muito estudado a considerado, e
é a circum5cripção dos territorios provinciaes. Senhores, e
um grande inconveniente pam o imperio que as provincias
não sejão mais ou menos iguacs entre si; da igualdade daS
provincias depende a gflrantia dos direitos de todas, e, ainda
mais, depende tambem certa li berdade de acção para o
corpo legislativo e pará o governo. Porque é Silbido que
as provincias grandes exercem forte pressão sobre o corpo
eaislativo e sobre o governo; de sorte que nem sempre
elles podem evitar esse jugo, e as provincias pequenas dilfi
cilmente podem fazer Quvir suas necessidades, e converter
em actos as suas aspirações. Para prova disto citarei um
exemplo. Quaes são as provincias do imperio quo gozão do
heneficio de estradas de ferro? Conte-se o numero dos repre
sentantes das provincias, e ver-se-ha quaes são aquell1\S
que têm gozado até hoje desse beneficio,
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Sr. presidlm.le. ~1;tO trago illlUi esla cOllsitlel'nç,ln [lO!' ciu- "O~ ~e ohiar que nfio n dl'lCrminaçilo ou l!lf!uend;j lÍr;;. JlI'0:.1
mes. ou por IIlVCJêlj não, senhores, e~lit lOllge de mim tal nentes. !tiuitas vei:es, pil:'a flilnir-se um vi~·al'io. dj·\'idc-.-.:e it

pensamento. Cito jô~o sómelll.e para provar CUlllO as provin- i'regue.zia; outras vez(~s íl. (re~uezia tal d:í. tal\lo~. ll~cit.o:·c~.
cias grallde::i se fazem mais reSIJcilal' e ou\'~r, quer no pada- quer-se aU~'mcnLar o Gum~rú d(~ dBiturc~ da OUli',l ,{~ uividü-~~
m~nto, quer perante o goverllo, do que as provincias pc- e~::a. bfcllzment2 sfio estes os lnativas que aetuüo fl. n~ajlJr
quenas. ~ldrle das vezes para él divisão de frc~'Je7.i.é!s. Tod({\'ia o nu

O Su. PtlE~DEs DOS.SAriTOS:- Não acontcce ISSO á provin m~ro de 1:2:;0 IHHochias HUC ha no iIl1tll'.rin. Fe~~llnrJo o relnlo·
cio de ~1inas. rio ultimo, ufio é ,ufllcicl,'le para a n,,',sa r;olJul,ICfiO, Nilo !la

plli~ algum cilthalieo em que haja uma p~I'Ot:ltil~ ~ L'or t~llL05
O SR. D. MANOEl,:-'- E esta! E' uma verdade o que está lJalJitantes como e~iste no Bnlsil. . ~

rlizendo o nobre :cna~or pelo ~ea~á~. e~ l~!Ube.m me queixo E; por tl'at~r de~tc. ilssumpL~l pergunL;'U'('i iHI ~lOhrc mini~ll'G
cio mesmo mal, lelallvamente ü provlIIClrl (.ue Icpresento .. se uma ljueSli.lO su~cltr]ua antIgamente entre () pfldcl' e~r)il'i-

O SR. POMPEU:- O senado sabe de quanta illOuenciu fOI Itna! e o tcmporal a re;;prilo da divi,üo de [rct:l'c7.ia, se ;,cba
rara os destinos da França a medida, que a constituinte to- já decidida. QUtstiollou·,e se pejo ilelO addicion:\1 competiil
mou, de acabaI' com as provincias rl'anr.czas da antiga mo- e,xdusivamerrte a:=1 asscm1;léas proviílcil1es a divisão cl:dei=ins
narcuia. e dividir a nílcão em drl'íll'lamellLús quasí iguaes. lica da::; pt'tlvillcía:;. sem (flW {l~ hit:{loi' pude:.;scrn tur píU'!e
Jo:sta medida salvou iillvez a integridilde tla França, e é ne>sa divisito. Senhores. eu I'iilelldo que c, aclo al1tlicio"al.
della que hoje (lepend0 mais a for\.a tle acJliesITo que existe como ja ela lS1G live ol'Casj[io de sus(r.i1lar 11'1 callJara dos

- naquelle imperio. 81'S. depl!t.ndos, comm::ttendo ás assenibleu5 proviilciaes fi

Eu não digo que se faça isso no Brasil; \la nelle gnmdes direito d;, c!ivisITo ecclesi"stica, não tirou,nem pudia tirar, rm
capitae,; ha localidade, que, por circum,laucias eSl'l1Ciil"', um pai. c,,:halico, o direito que tem o oráiceurio de inlervir
reunem maior população, e que nunca poderão tleixar de ser na divisão de seu bispado, isto é, lia el'('açr,o de cooporudo
proviucias grandes e preponderalltps; porém uma tal e qual res do seu minislel'lo ,agrado. Que" se attl':ida ú hisloria ,/;,
igualdade se poderia conseguir. igreja. quer se ütteu(}a no fim ria Cl'eae·1o daiS fl'eguezj~1s\ quer

Eu não quero iguald~u.Je com relação ao territorio; ha pro- ílinda ú di5ciplina recente do CUflciJiQ 'frif:entino, o direitu de
viucias, como a do Amawn;ls, que tem' Gil,BOa Idguas qua- erear freguezias ou de rlividir em l",rcdlÍas um bispado n~c
dradas, e que não poderifio deixar de ser Ul\la provincia só- se ),óde tirar ao oJ'llinario.
mente, emquant.o sua população 101' insigailicante e dissi- O Concilio Tridelltino, na· secç~o 21., De Reformatione.
minada; mas eu quizera que as cil'cum,ci'ip',ues das P"o- cap, 13, diz: Maadal sa"cla sJllcdus cT'iscopis, pro t,,{iO!'i
vincias fossem mal'canas ou cIesignallas com t'E:~la~ão á sua ai/im,atum tÜ commÜSal'Unl sa!nle .. ut distincto populo i,~
população, tanto quanto isto fosse possível. Kio queria, por cer/as pl'o]JriaS~t'e parnddas, uniwiquc SUU1i! p!rpct,wm,
exemplo, ver uma província com 1,1)(iO,()(:O hahitü!llcs, j)ecu!ic:rumq1lB lJ;lfDch'im assigncnt, A frnnça mesma, pela
{;omo a de Jllinas, e outras COID 40,000 úU 50.00() habi- concordata celcDI'arla el\tre o primeiro consul e Pio VII, de 2~
tnnt~s. ' de novembro UIj 18Gl dc!~:!)u ao podei' B3pirituíll a l'eSlílUri.1.-

na tempos «presentnrão-se projectos àividijlílQ a PI'OVLlc1n. ç;1o e novas Cil'Cnnlf.Cl'ipçõc:; dos l)!Sl!ados e p:wocl1ias.
ele lUiDns em lIuas e creüatlo uulra.no cCIILr~ elo Ce;jr~l apa- ?ilüs nITo precisa. o CClIlciHo '1\dênU.íl0, q~e é todavia lei
nu(~ndo parte. de Pernambuco , llauli.l, e cre:o {IUC ue, ~üY;'~; do L1Jpei'io; t)(!sl<t a n:zilo e o fim a IT!Je se propÜ9 h rEviMiu
sena co[~venlente que o gOVCI'~IO ,lomasBe ~m consl:j.p,ya~(iO L!e rre;:::uc~it\~. A díviMi.o do umu. fl'~~üezid. COllsíste em as:;,i~
e~se:; ,pl'oJectos e cret.lsse pl'o~lIlCJas ~les.siI5 ;_,u~~ lu.ca!illi.:u~S, nar c~rla por~i1o do rebanuo ue um i)~l!'llCLo IJa)'a ouLro ; ma.:5
nao 50 com o fim de li" uauuo a:5 provlnC.li\::i \ CU;"í.il: t;euê~I~I.al1C qnem é rue l~(~l:C c8;s!il.r~r o vinculo eSIJir;~:Jt\l que jiBil o rc
C.OI~lO. tambem d.e promover nessa~ ~o~allllal.JE;s 1~ liltlUSi.l'W., a hallho ü. ;8:1 p,\sLor ? O r)(lUCr tcm;lorül '? t~úr corlo tl1je nJo.
actJvldaue ~ ~ nqu:za qu~ tacs dJV1~OeS co~tur:l"w trazer com LO;jo', (lUIj irhuuj't~t l:ue il ai-senil.iléa proviiJcial ou que o i~O'
a Lilta aummlst.raçao publica. verno raÇa a.' Jivi;;fi.ó de Uir.:t L:c'bueí;iü, se o úi"dÍii,::rLo, <. se

E, vor fallar em circumscripcões tp.rritt)l'Üll~S, faUan~i tt:.ffi- ("lJ~eac tiliG comnle.t:eu a mi:::~ãD a um ~,acerJ(;tc para ad
J)em das circumscripcões ecclesiasticrls. Senhores

1
não La mil1ibtral' os Si1Cr[l.llH:\·:jtos ;'. uma r)or~flu ti11 Jc reLLuhú
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paiz alg-um calholico Ja extensão do Brasil (tal1~.0t:.1ll fJ~:J na rcs1i:;nr a pnrte desla p8r~~G P:lJ'ü. nulrü saccnlol.e :l quem
tão f!;rande em 'parte algumn), mas com a pop~lhçrro Cj~;e tü- vá ('a~~r.1ettel' de ilO'V0 es~·ú l!lini.~t2.rin? I'or conscf:uiiite a
mos, que contenha só 11 bispados. Um I'D.l;: qU3 (; deu:5 di~'i::ião de fregUG2iílS nUílca 1Jcdcrá produzir s~u ef::'eilo, em··
terços da Europa e qno tcm uma, pOptd~lÇ;"i{) de mais de l1u~.ntQ IJ lJispú llão d3r a insí!lui l;;1::; canollic.a {lue consist.e
10,000,000 de habitanle& conta sómente '! 1 bispattus I A. em t!:::s!;gUl' a missão e~pirituul ue u.m purocno e conrL!'i-la a
Fran~a tinha antes da anncxaçITo do SUi)":'l 80 J1lSpados; autro, .
l'ortngal com 3,000,000 de habitantes nc C'i1llilleilte tinoa Di"-se-h" que isto) é uma I])[,leria mixt~, eomo existem
até ha pouco tempo 12 bispados, Em Fraoç~ o bi,pa:!o m~ior, ! mui!", em nOSSQ ~aiz e nus outros pai1,es cduoJiro" Conse
o arcebispado de Paris, tinha apcnas nlais d~ l,O{)~J.(~{~~.; ;;-,; ! ;;0; rnas qu:::cra qHe ficaBsc de 'anla vez ns:::entadn c liquiJn
JlUbilantesj outros. porém de 100,000 até 9~} DOe) b(t1i>l~I'·.'. : ':jue as asscmbléas l;rovi:lciac3 uuo podem Jjvidil' .t'reg:.rezias
l\las nós temos bispados, como o de Pernaulbuco, que se CO-I' s~m G C(lnrur~O do seu j1"stor, (il]JUíacfoJs).
tende soure uma área do mais de 16,000 le~ui:is lJu(ul1~\.d=.t;;. Sr. pl'eSidellte, este USSUl":lpto me Icya a uma queslJo COll
tão grande como a França, com uma vopulaç.üo de 2,200,000 n'2:~a. g~.: ~H~rguntaJel a~ nobre ministro por que razüo tem
hãbitantes. Já em 1819 o desembar~ador Velluso, na memoria tieixa.Jo do hal'er concurso no bispado de Pernambuco, e (lar
notavel que escl'eveu a respeito do Brasil e Purtnf'al, llconse- cOll~e!;uinte no do C~,,:'Ú, Oito annos se pa,,,ír;io sem hal'Yr
loava ao monarcha a creação lle 33 hispadoô nc Ilrasil, que concurso em PerlwmiJuco, J outros tantos no Cearú. Jlorque
elle dividia pela popu\acão na razilo de 4.0,ÜGO habitanles, era p,u'te inter.ante (lo bispado de Pel'n;,miJuco, posto Ijl'"
pouco mais ou menos. • ultimamente fosse dcsligndc, O Concilio Tri.Jrntino é exp,.eô-

Seria, pois, conveniente rever a circumscripcITo ecc1esias- so a este respeito; manda qne em lO dias <10 conhecimento
tica (lo imperio, crear mais algumas dioceses, áo menos uma da vdcancia de qualquer fl'cguezia o bispo porá em concurso
em cada provincia, de modo que possa o hispo pel'col'l'o-\a, a freguezia ..aga, O alvarú, chamado das faeuldac!es, de 11
{;umprir o seu munus apostolico, e assim executarmo, o pre- de aJJril do 1781 e a lei de 22 de abl'il de 13~g marcITo l'
{;eito constitucional que reconheceu o catholicismo como reli- modo do praticar esses concursos, O alvará marca 30 dias ('
gião do estado. detcrmiil<l que o bispo até a 'la embarcaçfio (~Ul] parta ,:0

E o deleito da circurnscripção ccc1esiastica não é só na porto do bispado remclla ao rei, I'~meaa ao gOYél'110 ÜS 1'1'<1
alta circumscripção; é tambem, e muito, nas parochias. Eu pon"s dos sacerdotes que concorrGl'il0, Entretanto o nc;brc
sei, Sr. presidente, que o govemo têm recommendado aos mi'2ist:·o disse no seu relatorio ultimo que con>i~:tou ao COII
presidentes de provincias que limitem quanto for possivel as selho de est,.do sobre tres quesitos a este respeito, Si'.
tendencías que têm as assemhléas provinciacs para crear pa- presidente, V. Ex. f;'tZ o obscquio de maiHl(lr-mc o relalorio
l'ochias; mas, infelizmente, as assembléas têm o\\trlJs mali do nohre mi:Ji5tro !lo impcrio? (E' satis/~ila). O noiJre n;inis-
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ft [lesnivon (!!iz o Sr mirlist:'f) nn ~·C'U rci:1toriCl) G gOVC1".lO 1 O 51. PO:UPEU :.- 11i) muito temro que em nosso paiz se
que n sec{'iirt do.~ r.r,;~C'f:i05 !LJ impel'in do cnll::d'uo de c~~a.,ln ! levantou a bandelJ'a do:; meihnnunentos materias e de pro
fUl'lTIulas:.:ê ha~('2 de 'n~l~:-:idtl:, qtW tt~r:ll;io f o;' Rm: 1_~"]'0'~~'O inda.;;tl'iul; neE·Lc intuito têm-sü derramado rios de

(f 1,0 0b~t:lT';1 rcpl'c·!ncçiir> no r(~c.to n~t.:it'1 fi'C'1 1:'"'DiJ (le d;nb(l~i:O. ScnllOrcs, eUllrlO ropro ....o a.tcndeacia que a::;piru i1

OCc1ri'lil p~~' !n.'l;';O tempo V(lB"ns ('5. be~nefidfls ,rc.r.!2.;iü.~ricos ; t1p;-~l're!~;flar o ~r~baJb{) llumano, condição da cívilisação e uo
(( ~.o b11b:lrJ\,ar que SI'';;:' f1rllOC10SamcntC reduzido o lill- pri)~~'D350 SOCHlI, que sy, traJuz por mclhoramentos matc

mero (lOS proDo5tos ('~:j,l;:~iilo~ nclo citadJ ai~'(ll'ú. e hem assin1 l'li t 3:,; c trabalhO' apcrfel~oaJo é ulUa pl'ora do descnvolvi-
o de "brir-,~ 'um só CO"lcurÕo' n~ra vnrios bOn~al:i0S; ;no!1lo social, bem; mas a par do industrialismo material não

(( 3,0 !nriicar (funüs os documento:; rC~L1tiY03 lltl G:'JnrUl"fO. s::. devia. ter esquecid~ o desenvolvimento moral, porque a
rpn dcyiio cm todo caso :;01' remetLülos DO gov;:r;\o CO!"H;1S rl:;ueza dO estado, mUltas vezes sem moral publica. é mais
rc~pccliv"s proposl"s. " ,,:n i:lslrumento de corrupção c de ruina do que de felicidade.

Se!lbOrC", ell creio (IUe a sn.luciio de,tn, rpesl:lCS ,~ arh~ IPõréi1\ o que se tem feito até hoje. já não digo em favor da
110. nlv!1rá .d.a~l r~l~u]d;~.dc5. nn l~rd~.!n;~:1)/1. ci,t,"da.c no pro- il;n:';;l pul:lica, mas ao menos pal'~ ohs-ta-r o regresso dclla ,?
pr:o t:onei!1O 11'ldeni.t~n. O ConCElO l['J(lÚl~tlHO {lIz rplc!J ~,ucm 11i.~IZeS5e promoyel" a mOl'alldade de um puvu d~vla
riins dcpoi~. da vacancia. dn fre:zuerill, ('~ta seja po--t"."l rl C!Jr1- r~.ul.dai' e;:;pecialmente em prutegcr a religiao. porque sem re
<'-urso] p. o tlivar;'t m(]ilrla que cm 30 dias ~e faça o cnH{~llrS!) e Ij~l:i.') 11,10 ha moral, e não pódc haver religiãO sem cuHo, e
que. feito o concurso, imm2:Jiatnmento o hi;po rCI:Htt;-:. ao 11'5.11 culto sem.ministros. O que é que se tem feito até hoje
~o\'crno as pl'()rr)st:l~ r!o1S o[1j>nsitores appl'ov;\f;QS, C;nlO Il,~- em r~lV?r~03_ministros da ~gl'eja? ACi1.bo de luoslrar as con
queBe te~lr') n:~o hílvia rf)m:nllnicllç(jesr~sulnl\~s. det,,;o:nil1r.y- ~;'a(i~i 1l\slgmlicantes, e a IIIstrucção do cl~ro C'stá, ~;10.doil'ci
[~C que ale a seç:uiH.la Cmb::lI'C3!":;Io quc s~1!n5se do portli rIo blS- ai;;!ndouada, mas de tal sorte compl'omettlda que nao SCI se
jliulo ~e femeHcS5CIll as prüplISl.'lS. O alvará r!etcrmin,l ta'il1- di.'.~_ü ;';:suitarf\õ ~lgl1ns males. .
nem qU(lP,S os riocumei1V)~ quo devcm í1.comp1n!laI' C5t~j~) Pl'0,- DU:,:3 .academlas de canoncs, que ha telJlpos uma ICI creoll-,
pO,stas, e que n;(f' llOdcrn ser l;l~:L~ do qt:c il pi'(jC('~50 rIa n;i~\('a tlverão execução,
habiliLnçiio qne faz~m os sacm'ootes que se pl'Opoer:l (~o con- PerCJrJ'enrio o relatorio do nobre ministro e dos prosillen
'~UI'SO. PI}!' conseguinte nfio sei a qua veia a c0:1sulLa da í.cos r\2.S provincias, eu encontro por toda a parte as catbedraes
nobre milli,tro. 3 ~5 'na trizes em ruinas ; noto que fallão alfaias, que o culto

SrolJ!lores, a faltit tlo concurses niio f só um grave md \):"'" pU'JliCU totlos os dias desappareco.
a if(reja e que ccnlr;lrL o Conciii,) Tri:lontitlo 8 ~S l'C;.;.;rl~ O 5eminario de Olinrla esrt quasi a feehar·se, pOI'que niio
l13is; c lambem fatal aos 5a~~crdut.l~5 alie s~ nr:'pocm ao mi,j;:;- \J~r\,? sustentar seus empregados internos, e o dc Cuiabá nuO'
terio da igreja. Digo que isso ri hta!, I'ill'q\:e pur UDIa ;"ler- pórie existir sem que o governo lbe sustente o reitor e o ,ice
pret~lcão do thcsouro as C01l.l:,-rua:=; dos Dill'üellfj3 ei)(~Ommün- reitor,
dados· forrro reduzidas á mel,J:,le. i';:;(. s~i cm 'lU'3 "e runr'iJu . No Ceará o bispo, apezar de .suas louvaveis intenções,
o tl.le~ouro parLl esta interpr~tn<:.;}.J. Com ('U~iJitO, senhol'i-:e, aInda não pôde fundar o semrnal'lo; e porque? Por uma
que diITcrcllça ha eutre urll plll'ocho Cnc.ollEl1C!lrhdo :3 um p3.- fIuestJo muito pequenina. senhores; porque perliu ao g-overno
rocho collado ? PorYentur~l il fUilcçJa CCclC3i;isUca riGe e;~8;·- o íl!uguer para uma casa, e o governo ainua não Ih'o quiz
cHão nii;) é a mesma? POJ'vclllul';) um não tem o mus;no ~l'i'IO daI'.
de juristliceiio que tem o ülli,o? Pnr\"e'ttul'a o srrvicoc[lue tienhores, vou expliear isto.
pl'estão nr:o" é o mesmo? O pnrocho cnco:~\:ntnd(ldo lílUiLns
,.ezes nuo tem culpa (10 niio scr collado. pnl'l]Ue pa~5:1o-3e O governo mandou elll tempo que o bispo do Ceará esco
longos anllOo sem que haja concurso no bispada ; entretanto Ihessc uma casa para um seminario ; mas então o presiúente

b j . . I .. ri.' ['lovincia, DI'. José Bento, lembrou um ediücio que tinh'l
(I po 1'e sacei'( uLe que reCeiJ3 a cllcommcnr;a GC uma ltii'I'.I:t l d I d b 1 . ._
lia de ver-se ret!uzic!o a perceber metade da coa';rua que n SCl;Vl;.O e azare to urantB o c o.erg' sito a meta le~ua. da
estado m[\rca. poque o thesouro por uma iiJtcrpr':laç}'j 0,1:\ c.1:,,:u,', em ~~_ deserto ~ ao pe e uma la,?ôa. ~jUlt"S
:,ómêllte. pois que n<lo !la lei que ísso rJeterm liJe , fJ":':;~ r'~- ;,., ·C"·IS mostrar~o ao preSIdente que ~ casa nuo convlll~a
t1uccJo ! . I ,.... " mUltas razoes, por longe, por msalubre, etc.; nuo
.. " . . . . . " 'I 0',:;[8nte, malldou-se fazer uclla certos reparos e gastou-:'B

Sr. prcsiJente, cu qUI7.cra al:lli" V~·I:j:· ao ,'la!;: o l~lI",~,ro cum i:'to mais de 1:000~. Depois de feita esta despcza, o
ljUe me re~ponrJes~e o segulille : 1°, S2~ Cl~ YJ;J;,<l ;i.) hl'illO:';1) 0lS:jQ fez ver ao presidente que de maneira alguma convinha
alvi.ll';·l. uas laculllades de l·i lle'abril de 1'7~',1, o f!0\'Zi'i10 (rUe ~ryllHJlla casa para o seminario e a obra parou' entretanLo
representa o putlroa,:o se julga tamuelll com ,iil'ci,o "li appre- e!ÚEcava uma ca:'a para collegio de orphãs co~ esmolas de
sentar par,! os beneficios occlesia~ticos: silli['les ou eurm!os. suas ovelhas. Esta casa se acból em tal pé,que póde aceommo
:nuependcnte de concur~o e proposta eplSrlOpill. li u""do o pre- dar SO alumnas internas; e,querendo converte-la em seminario,
,ado teaba delXaJ.o oe fuze~' ~ propost,1 nu teiupo ,bl eve mas sem prejudicar o seu destino, pediu ao governo uma
I'rescnpto no alvara;, 2°, se,nao Julgando-se com tal (lII'e~to. subvencão para alugar outro predio que sirva de eollegio das
como entendo, pOIS aeve prcvalecer a doutl'llla do ConclllO, orphãs:
e não desse alvará u&UI'paúor dos direitos episcopaes, qual o _"
meio que tem de obrigar os prelados a f"zerem propostas em O que fez. o governo ? N~o .annuIlldo a e.sse pedido, man-
te~po para os beneticios Vilg-OS ; ;)0, :,e.iá tem usado desse dou ao preSllle~~e d;, provIlleLa ~~ contlllu~sse. a. obra d~
melO; lio, flnahnente, por que motivo até hoje se não têm lazareto d.1 .La~oa F~nda, para selVlr de sem.ma~lO: e dest~
apresentarlo os sacerdotes que forão propostos pelo. ü"ado m,\~elra InhlblU <lO bISpo de fundar o seu semmar~o , porque,
Jmpo de Pernamb-lco ha m"is rle seis meze3 '? pOI eerto, o preslde~te ha de ter ~ b0!D senso de n.ao ~xeeutar

Senhores, tem-se dito que a sorte 'do emprega rio publico essa ordem, para.n~o despen~er mulIlmente os dlllhelros pu
em nosso paiz é desfayoravel. tem-se dito me,mo que a ma- bltcos eom um sei VIÇO que nao se presta ao fim a que o des-
gistratul'a é sobretudo muüc,mLll paga; eu convenho j mas, t1n~ o gov6rD?_ , , .. .
se ha nm" claose desherd~da entre nós, é certamente a classe .!lU espero amda que o ~obre mlUlstro, reconheeendo aJustlça

J ecclesiastiea. Eu niio digo que isto seja uma vergo:1ba para do pe~iúo, satisfaça ao bISpo.. . _ .
o palZ ; mas por cert.o não é g!oria.:,enborcs, nós r~uuzirmos S;)nUOre3, fallando em scmmano, nao posso de!xar de to-
o nosso clero ao esl"do quasi de miscria em que ellz se acha. ear cm Ulll assumpto grave, que vem a ser o ensino theolo-
O primciro fu~ceio:lario eccleoiastico cutre nós, um princine gico. . . .

. rI;\ ig-i'eja, um bispo, tem uma congruil. senborcs, i,:;nal a (Ie Eu quizera oaber do nobre mmlstro se a. qu.estão suscltad.a
um omci~l SCCUild:ilio (lo ~:ccretaría! Um cone.JG

1
um :Ja~'a- pt;hl (~eCl'eto de 23 do abl.'ll de 1863,.secularlsando,o~ seml

cho,. tem UDlrt ccn~rua ig'ul'J a 4ue ? Não sei; o:}o b:l um Ei.1::l..3 1 que provocou da [Jnl'~e do .episcopado brasl1elro tão
~J:ltlí:UO ';U3 lcnDa 000,';; ! jllsL,s reclamações, se acha Já deCIdida.
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, E!I Jlão encontro Ifada a este respeito no relataria do nobre
1I111l1stro actual. O seu silcncio me faria crer que com elreito
essa reclamacão tivera so\ucão completa e eu estaria ainda
ne,te doce engano, ou conlinuoaria nelle,se 'não lesse por acaso
~utr~ dia uma resposta que corre impressa, datada de 10 de
Janeiro deste anno, do muito iIlustrádo d digno ,bispo do
Para.

, S.enli~res,. em minlla lIuníilue opinião, o decreto de 2~ de
abril fOI 1l\~1~ uma dessas tnstes IIIvasões do poder temporal
so~re o espIrItual, embora diga o governo que seu fim não
fOI oulro mais do que proleger a igreja, o que acredito, liJas
essa 11I'oteeç;10 foi de senhor, foi de dominador.
. D~sde q~e o governo ente.nd.eu que a titulo de pfotecção a
Igreja podm nome~r Il demItt.lr ltvremenle os professores,
approvar compendlOs de doutrina sagrada, rever os eslatutos
marcar o lirocinio dos alumnos, delerminar mesmo tempo d~
seus estudos para ascender ás ordens, é claro 'que o O'overno
.privou b episcopado de um dos mais importantes dii"eiloS
lllherenles a sua missãO, qual é o de formar o Clero, os seus
c~operà~ores na vinha d~ Senhor. Porque enliio o bispo já
nao sera mais que um lllspector ou delegado do govel'llo.
l'orveiítúra póde-se negaI' ao episcopado o direito de formar
e preparar d seu clero, e pai' conseguinte de fundar esses
colleglOs onde se devem e,!ucal' na doutrina c piedade os
,"IVOS levitas do cuHo ? Niio é possivel.

Desde o principio da igreja, desde que 'ella teve estabili,
dade e os bispos puder'ão ter assento visivel, elles cfeárão
em suas Casas ou junlo á sua sé internatos, esses seminarius
onde fornlavão desde crianças aquelles a quem destinavão
para seus cooperadores. Já no sexto seculo o qunrto concilio
de Toledo determinava que aquelles que fossem destinados
ás funcções ecclesiasticas, fossem educados desde a infancia
ao pé das cathedraes, debaixo da vigilancia immediata dos
bispos_ O concilio de Trento não fez mais do que restaurar
a antiga disciplina da igreja que se achava um pouco com
promettida com a creação das univen;idades desde o se
c~lo XIV. O Concilio Tridentino determina não só que o
bISpo estabeleça um seminario junto da sé, como que nomêe
os professores, designe os compendias e marque o tirocinio
daquelles que aspirão ao sacerdocio, Entretanto o decrelo
de 23 de abril tira essa attribuição do episcopado e a confere
a~ /:overno. Ora, o que fica sendo, repilo, neste respeito o
biSpo com relação ao poder temp~ral na execução desse de
crelo?

Nada mais, senhores, do que um simples inspeciot do go
vemo. E com que titulo póde o governo ingerir-se nos semi
narios ecclesiasticos, ainda mesmo COIllO patrono, para'no
mear, demittir professores, dar ou approvar estalutos,
Ilpprov1l:r compendias, prescrever as lIabilitações necessarias
aos aspirantes ao sacerdocio~

Senhores, eu respeito e faca juslica ás intencões do go
verno, tributo homenagem aó saber·profundo, li mesmo ve
nero o caracter orthodoxo do nobre ministro que referendou
esse decreto, poré~n peço perdão ao illuslre Sr. marquez de
Ohnda, a quem tnbuto toda a veneração, para, como repre
sentante da nacão, como sacerdolc, posto que indigno, e co·
mo catholico, únir desla lribuna o meu protesto ao dos vene
randos bispos do Brasil contra a doutrina pouco ortbodoxa
desse decreto. Faca votos par:. que o governo, reconsideran
do esse decreto, restaure a disciplina da igreja, concedendo
aos bispos o direito que se IlIes quiz tirar, e de que o poder
temporal nao tem necessidade. Acredilo que o governo, tão
illustrado, como orthodoxo, não quererá por capricho deixar
d,e ~ssentir ás justas observações dos pastores da igreja bra
Sileira.

Senllores, eu faria injustica ao senado e ao nobre ministro
do imperio, se desconhecesse que elles reconhecem que o
Inunus docendi, a doutrina sagrada, foi dado sómente áquelles
a quem o Espirito Santo mandou ensinar: Euntes, et doce te
Dmues gentes, etc. Não ha, portanto, da parte do /taverna a
missão de ens~n~r a doutrina sagrada, mas lia a ohrigação de
proteger a rehglão, de sustentar o culto; porque então essa
Invasão do temporal no espiritual~ Porque em tempos de li
berdade e de progresso não se ha de conceder á igreja a li
berdade pl'ecisa pal'a conservar sua autonomia~ Porque em

~~sd~ ~~1~~_f~r~ el~~~t~e:l~rf~~~ul1l<l imilm' a Fraa~H, 1111U b~
, En~ França, como s~be o nol?re ministro, o poder temporal
I~spel,ta a Independenclll do e~l\scopado, protege os simina
nos, conSIl,n~ as fundos necessarios para a educacão ,lo
cler'o, mas nao se envolve nisto: os bispos nomeãô livre
mente os p,rofessores, deslg-llilo os I~ompendios, marcão o
tempo ~e t!rOCIllIO dos aspJnlnles; emfim a direccão interna
do selfllllano p~rtence exclusivamenle au opiscopado.

Não quero dizer que o .governo não lenha a interferBncia
que deve ter n~s sCJ?manos e que lom em todas ;,s causas
do nosso y,I\Z, IstO c, fi mspeeção de policia e economicu,
a da hyglel<e pubhca, etc,; para prevenir ou punir de301'(]ens
que possào porventura occorrer n?s semiJJario" que oITcnd,io
as leIS, perturbem u ordem ,puhhca; p,1ra viO'iur sobre as
condiQões hygienicas , e de salulmdade que de~e ler o edtfi.
Clo.,; _fiscal 1,0111' a applica~áO dos fundos publicas; é esta a
mISS,lO mUllo nobre, muao IInportaule que compele ao 0'0-
verno, o

O Su. FONSECA: - Fica extincto o sacer,!ocio,
O S8: PO)IPED: - O _que acontece? E' qu~ muilos hispos

d? Orasl!, quefepl'e.senl!,o a este respeito, preferem antes
fiCar anles sem scm~n:1rlO e sem e~sa prolecção que o go
verno dá, do 9ue sUJei lar-se a essa mterferellcia do go\'erno,
Honra ao salHo ~ IlIuslrado elHscopado brasil~ira, que soube'
com tanto respel ~o, coino firmeza, rel'!'esental' ao go'verno
contra a usul'paçao desse docreto; e essas reclamacões arti
culadas pelo muito digno bispado do Pará tiverão em Franca
grande applauso. o

Sr. pr~sidellte; esta ques~ão suscita-me o~lra com relação
a um aVISO que ua pouco h do nobre mmlslro d~ ImDel'Ío
annulIando as nOI?eações feilas pelo cabido de Pcrnan/buco:
~esd~ que Ii o aVIso do nobre minislro, tive muita duvida"
respeito de sua legahdade, apezar do. muito respeito que tri'
but.o a~ seu saber; e esta mmha dUVIda cresceu mais (e até
e~tnnCl. q~e me.u bumilde parecer fo~se con~rmado) quando
VI 1\ opllllao ~o lllustre bISpo do ,Para, O aVIso annullav:I a5
nom~açõ~s fCItas pelo c.abido de Pernamuuco, in sede vacante,
do vlg.1I'I0 geral, provlsnr, ,e n[o se.i mais que officiaes, di
zendo qu~ t~les nomeações so competlão a.o vigario capitular,
que o cabido sómente podlll eleger o vlgario capitular e o
econo01O,

Senhores, n tazão da minha duvida é a seguinte: O ca
bido,como sabe o senado e o nobre ministro in sede vocante
ass!lm.e '! dir~ito pleno do ol'flinario, o di;'eito ou poder d~
jUflSdlC~ao. e~lsc_opal, qL!e se Ih~ consolida; portanlo, tem n
mesma JUrIsdlcçao que tInlla o biSpo, e, á excepção dos aclos
q~e dependem do poder de ordem"póde iazer o que fazia o
bispo: nomear todos os funcclOnanos ecclesiasticos de no
meação episcopal. !la sómente uma limit:le~o enlre IIÓS e é
pelo decreto de 19 de abril de 1842, que prohibiu ao c;bido
in sede vacante pôr as igrejas em concurso e Cilzer
pro~ostas; portanto, afóra esta limitação, o cahido pórle fazcr
aqUll\o que o UISpO pode fazer; por conseguinte o cabido de
Olmda elegeu vahelamente os seus officiaes.

Além disso, o Concilio Tridentino manda que o bispo aue
vai succcdor na sede vacante tome immediatamente contas' ao
vigario .capitular, ao econo~o e nos outros ofIlciaes que ti
verem Sido nomeados pelo cabido. O Concilio Tridentino ex
prime-se des~e m.odo - vd aUii, constituti -; logo, suppõe
por esta dlsjunctlva vd que, alem do economo e dO vi~ario
capitular, o cabido tem nomeado outros ofliciaes. o

Depois, ha ainda outra razão, óenhores; quem foi que no
meou es~es o,fllciaes. ? Foi o cabido presidido pelo deito no
meado vlgano capltu!ar; .logo, ~ssas autoridades farão no·
meadas pelo propno vlgarlO capitular, que assistiu o presi
diu ao cabido.

Se, quand'o o vigario capitular presid ia ao cabido, foi que
este fez essas nomeações, o acto do cabido neste caso não
foi mais do que um conselho; por conseguinte, as nomea
ções, no meu humilde conceito, tinhão sido validamente fei
tas, e a decisão do nobre ministro, que aliás respeito muito,
não me pareceu fundada em direito.



Eu. P';tll;l aiad:l <l!k,~~:lr Uil.Ll ci~·l.~tlm.:taneia para mim va
lio~a, e era que rssu e:l!llllo ('ra pr('~idirlll p~lo dc;10, o
nrw. O,,, Joarl'Jim Francisco rb Farias, hojo vi!i:lrin capitu
lar, um dos mais dnulos e benonlCrilos saccI'l1ales do
Urasi!.

E em todo cnso 1 ainda qunlldo rwli:l ro.~:~c a elc!~~;il reilil
pelo cabid". 11;10 (\ o !inverno o c"mprlt'nle para conllccel' e
f)pcrcL:ll' essa nullirlade; I)OrqllP, não lem jurisdi~:;10 ccclesia:,
tioa, e ncm é na maloria sllj'~ila superior, a ~uem so de
volva o conhecimp,nLn das irl'rguJill'id;lfles (ptc po::.Mill htiver
no rxrrcicio da j!lrisdi\·fi·) rce!e,i"-liea. ~uer dos cahides,
qller dos ordio,1rios, a quem a'IUl'lIrs r'eprescnLl0. Em t;tI
r.aso, me p,1rcce 'rue, só ao motropnlilano, a ~uem dl!vnlvo
('lm!Jrm a jnrisdição do cabido ~uando nfio clogo o vi~ario
capitular nos oito dias da vaoancia da sé, cunypetia conbecer
dessc ac.!o : mas nunca ao governo', ,

Sr. presidente, n,10 ~a,sarei deste as:'ulll:llo, sem ~ue
ainda f'lça daqui um proteslo contra o avi,o de 10 rJr maio
(Ie Um:i, r[ue vedou o ing-res"o e l"'ofissão na., ordens reli·
giosa~.

1'oi", senhOl'es ha no fi,'a:'il libordade pal'a tudo, só não
I~a par:L arlll~Hcs ~uc qucirão. ~rguir os .consel!l,o.s I evangc
Lcos, aperfercoando-se na vrda monasllea? 1\ (,e mais!
Podia o g-ovérno, por um simple" avioo, fechar todos o"
convento, ?

Ainda considerada esta maleria dehaixo do ponto pura
menle industrial, suppondo se ~lW um individuo proéura a
vida mOilaslica sóménle por especulaç:lu, pedia ser cüarctada
essa 1iher'dade '!

Embora se diga ~ue os oonventos boje em nosso paiz mio
têm mais a mesm~ razão de ser que ti'er,10 em outros
tempo", não se porle;:'l nu'nca pôr em duvidn a imporlancia
desles esLlhelecimr,ntos, nr.m COlldelllllar uma instiluiçãO ~uc
foi aconselhah pela divfna sabedoria, ..

Tamhenl aproveito aqui a occ'asiilo p'ara pl'olest~r contra o
que dis~e na outra camara um illustre deputado pelal)l'ovin
r,ia do [lio rIr) Jalll)i','o a respeito dos I'e)i~iosos capuchinlJos,
l1enda !JOmf.'n":g-e"'i ao talento de"e illustre deputado; mas
peço perdão para dizer que llfio concor:lo cum elle no juizo
qae fez a rb"l'eflo de~ses dignos sacerdotes,

Seuhores. eu nfio s'ei hem o que cstes respeitaveis saccr'
dotes têm Coito de mil! para o sul do illlpp.l'io ; mas a:ffiallço
q~1Po n'l nOl't~, em (lprnambuco c 110'1 111~nha T'1'cvintia, elles
têm foito os ma;,; r<'lcvanlcs servi~,os. O Ceú,í air\lb hoje se
1'ccordn. com shlldadc, com a mais prorunda venel'nç<io. do
nome do illustre frei Vidal, que missionoll a~lIella lu'ovincia
no fim do seculo passado ~ c:5ln ,frade fei mais ao" Ccar;'l do
~ue ~uanto" g"overno" lr1m havirio na'luella provincia alé 1,0
je. Tamhem niio poss,o deix<tr de mellr,ionar o nome de um
illmtre capuchillho qu'e hoje existe no Hospicio tle,la capital.
o Rev, frei Cacl:tno: esse homem apostolico prestou n:l0 só
impol'tantissimos servicos á r'elig-ião no norle do Brasil, como
á ordem publica, -

O Sa, FEIWlilA PENN,\ : - Apoiarlo,
O Sa, Po,rrEu: - Foi este illu,lre sacerdote ~uc evitou

em Pernambuco um:l dessas revoluç:,c3 fanalicas do povo,
uma: especie de jacqucr'ie, quando o pnvo em massa, e mui
tos IÍiilhares, se levantou fanaticamente contr'a o regnla
mcnto do senso; o govcrno da provincia viu-se coagillo, scm
forças, e nem havia [orcas bastantes pam oppôr-sr; c o que
fez Frei Caetano, senhores? Com o crucifixo e sua palavra
dispersou cstas hordas fanalisadas, Além desscs serviços
pi'estados it ordem, frei Caetano fundou um colle;;io de ,OI':
pnãs em Papacaça, na mesma provineia, ,

O Sa, SOUZA RAmos, - Anoiado, E' um rcl,ftio"o muito
digllÓ e que tem pl'Cstado serviços muito valiosos:

O SR, Po,rPEu: - E não só em Pernambuco. como ne,la
cidade,onde reedificou, ou antes arrancou das ruinas, o bello
templo que se vê no seu b.ospicio, no morro do Castello, o
sem despeza ou subvcncão do est,Hlo: são estes os titulos
q!l0 recommendão esso digno varão apostolico, e que o torn,10
<hgno de nosw respeito e 3ratid'10. Entrelanlo a recompensa
de tantos serviços são o,sas palavras que escnpão na tribu
na; reliro--me ao que se disse na outm eamara,

Se o :lll.:,trr.ilu ''''pui"do, a (I'wm me rdir 0, c"live,;,e iute"
mdo dtls louv:lveis ;er\'i~os prestarlos IHllos e,lpuehinho" no
norle do imperia, c"tou corlo (pie, juslO e bonrado como é.
lbes faria a jusliça ~ue IIw,; tributo, '

Sr, l','esi:!enle, tem-se dito ~uc o esta rio n:l0 tcm bastaale,;
meios p;f;'i1. su~prir ° culto publico; cu JCIÍlbral'in ao nobre
mioislrn uma medida. Exi,;te cnlr~, nó" um costume dimeil
de arrancar 'se, um costume que cu qualifico do pernicioso,
~\Ial é :1 tolcrancia rias !otenas ; é" o jogo qiie eu n:LO duvido
~uali{icar de immoral, mas seja. Poderia o Rnverno conse~uii'
do corpo legislativo que só houvesse loterias em favor rio culto
pll!,lico; ao 'I>enos sr'ja urna taxa em favol' da piedade,

Correm cem lolr.ria,; por anno; o g-ovcmo pedisse a todo~
os bispos do !lrasil irtforma~õe3 do cstado dó S~U:l bisparlos,
do estado material das parochias e rias su'as c"lherlraes, e
na p,'oporç:lo dpssas necessiriades consig-nasse para cada bis
pa:do o prorlucto de tantas luterias.

Seria 11m beneficio imnionso para o material do cllllo ri
<10 ,mesmo ~cmJlo alliviaria o ,th~sollro de grande despeza, '

Sr. pl'esHlenle, não conclUirei as mmhas obsel'vacões scm
Ilue falle ainda em oulro assumplo, o ria instrucção ·puhlica.
N,l rliiCUSS;,o rio \'oló rle g-raças um illustre senador pela
provincia ri,l Bahia fez u'nla critica, a meu ver muito justa,
a respnito do nosso 8yslcrria de inslruc. iio, Elle disse, mai"
ou nlenos, qne em nO;so paiz se dava in3trucção p,1I"a lU1lo,
menos para aquillo para que em mais necessario, isto é, a
iilslrucçiio profissional; (lue havia acrráemía" rio direito,
:lcademias rle medicina, e"cola" m'iJital'es e de mariliha, ele.,
e todavia não havia onde a(lu'elle" ~ue se propo'em il ag-rieul
tura colbessem a dou'li'ina e pratica da inslrucção ag-ricoia,
e eatrelanto a agricullu'l'a ri e será sempre em n05SO paiz a
pl'imeira fonte ria riqueza pu!,lica:, '

S0nhorcs, eu n;;o ~uero fallar por ora da insfrucção 1'1'0
fi"sion,t1; mesmo não censuro o estnbelecimento ria i,rstruc
Ç;LO superior; eu quíiera ~ue em nosso paiz houvesse esco
la" para (odos os rall1'os de conhecimenlos h,umano:l, Von a
uma co usa mai" modesta, porém em meu entender mais util;
fallo da instfucção primaria,

o. lI,ue ,é qu~ se lem feito ató hoje para a: in'trucçlo pri
mana 1 lIu ser, SI', prc,;rdenle, ~',e esta ~uestão ria 1Il3lruc
çiio pl'imal'ia foi a ~lle mais custou iÍ Europa eivrli"ada; a
Al1emanb'a, a Ilo!lnnda, a Suissa, a Ilelg-ica j,i g07,:tvão do.;
beneficios da inst,'ucç'10 primaria, e a Fraaça ainda n,10 sahia
ria sua rolina. Ma" hoje que a I::uropa inteira lem levado a
instruoc'lo primaria ao gr,1O que lhe compete, não acho raz:l0
plausivel pal'a o abandono em que esta se acha entre nós,
tanto nas pr'ovincias, seg-undo tenho lido nos relalorios rio:,
presidr,ntes, comonlesmo na cl1l'te, sol>' a immediata inspec~ão
dü governo g-eral.

E a este respeito eu ~uizera perguntar ao' nobre ministro
porque não no" dá noticia em seu relatorio do estado desse
importante ramo ,lo serviço publico lias provinciati,

U decleto de 18iíi, cr'eando a in;;pcétoria na curte, obrigou
o inspector geral da initruccáo primaria e secundaria a rJar
nOlicia e ~presentar o estado da me"ma instruccão em todo
o imperio; mas debalde hei procurado 1I0S re1atorios do"
nob;es miniitl'os noticias da inslrucç;lo primaria das 1'1'0
vincias; e, se quero saber ,Ie alguma cousa, recorro aos
relatol'ios rios presidentes de provincia,

Mas lembro-me de que em um dos relatorios anteriores,
creio (lue o de 857, vem uma somma rio e"tado ria in;;truc
COLO publica das provineias c o mappa da populaçi1o (bs
êscolas .. Senhores, quereis saber ~ual era o numero do alum
nos? Sessenta e nove mil e tantos; supponll:lmos 70,000,

Para uma população livrc .rie 6e~e milhões"e tantos Imb!
t.antes, que então deVia ter o IInpel'lo,destes 7,000,(\00 rlel'l.'l
bver 1,000,000 tle irmr1e pscolar, de Ga 14 annos, e deste
1,OilO,OOO de meninos sómente 70,000 recebi;lo instruc~ão
publica!' _

Nilo tellho nOlicia presentemenle ua populaç:'o das escolas
publicas prim:lrias rias provincias, mas telluo ao lIlen~s, da
rJo municrplO da cOrte, U relatono do Inspeetol', do mUlllo,1'1O
diz que o anno paósildo as '(2 escolas que eXlotem crcad,b
a'lui 1"01';;:0 fre~uenladas por '2,93:! alumnos; bem. U IlIU
nicipio da côrte tem 300,000 halJltantes hvrc5, 117 <la P"l'u-
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lação livre é lIa illaúe escolar,úe Ca H annos ; pnr con8equcn
ç,ia exislem .\.5,000 moninos na iúallo de rec.eber insll'llc~'ão.
islo Ó, meninos úe 6 a H annos, e desles 45,000 n1eninos. só
a,OOO recebeln inslruccão publiea. SlIpponlla-8e quo a in
slrucção privada dá uns '2000; ainda assim,Cttão ~O,OOO 86
110 municl pio da cúrle,quo não reeebem instrucç,10 do Iluali
dade alguma.

SenlJores, para moslrar mais a (Iesproporção do ensino
e·nlre nós com a populaç:to.eu cilarei semprc ~sle,dild~ eom
paralIvo, Na Prussla, no telllpo em que Mr. COllsm fOi man
dado pelo g-overno franc1l esludar o sj"slema rle ensino pri
mario na Allemanha, havia um alumno por oilo habitanles,
na llollanda um por seis !lilbilanles: e qUI'reis !'aherdlO mu
niei-pio dacurloa rl'lação dos alullInos COIll a populaçao? um

.por 100 hahitantes! .
Senhnres, eu entendo que a instrucção primaria não Cs~

.uma prolecção do es1.1110, n;lo é sómente uma divida da
civilisac;10 e uma promessa lia eonstitniç,'lo; é mais do que
isto, é üm dever de lodo o governo regnlar. A!'sim como
ao govel'llo incumbe prevenir os dl'li"e.tns e promover quanto
I]ste.la d'l sua partc para a ·felicidade de um pai" elle deve
l:lmbem lomar as medid:ls Ilecc,sarias p:lr:l a edueaç'lo pu
hlica, porquo a ignor:ln ~ia ú meio c<llilinho p:lra o crime.
Sem a cultura da intellkencia. ~em a r.ducilc,lo moral e
religiosa,o que pode ser o bomem? Eu it'lúbro-IIl"~. SI'. presi
dento, de ter lido (11Ie na Esco,sia antes das c"colas popu
lares os crimes mu tiplicavão-se espaotosamente; IiO <lnno de
1G!lG fundarão-se as escolas populares, e em me no!' do meio
;.;ccn]o, (Jiz a rcyi~la de Edjmuurgo , os crimes desl'(ú'ão con
sideravelmente, ao P<l"'O que tlUgl.nculoll a mUI';llidade 11U
hlica com o hem estar do povo.

I'ortanto cumpro que o corpo legislativo tome medidas
para a Cdl!C IÇi10 pOjlular, medid.... s fla~('r" a e(lllcil~.;10
ohrigatoria; 11;10 a considero sóment.o como um b"nefieio (Iue
o po,'o p6do repl'llir, mas como um denr n,ue tndo o cidad'lo
.Ieve cumprir. O sellado sabo quo na Alh'l.ria, nüo "ci se
"gora, mas anteriormente, no tempo do gOVl'l'pO ahsoluto,
ojlCrario nrnhllm podia casar sem provar ql'" sabia leI' e
c~crever. Na I'russia, como em toda a Allemanha. Ilão só o
pai ou lutor ti obrigado a provar que o lilbo ou tutelado re
eohe educaçüo, como esta obrigaçüo na falta se tl"1I1uz por
multa e prisão. .

Eu sei quo no regulamento úa curte a e,luc.1çã.o primaria se
diz obrigatoria, mas o facto que pl'e;;encio é este: é que dos
It[j.OOO meninos que (-xistem no municipio da cú'I'le só 3,000
recebem educaçüo puhlica: logo, o preceito que ohriga os
pais de familia a mandarem os seus üllJos para as escolas
não se tem cuml'rillo.

Em nosso paiz lJa muito que o governo lomou n tarefa de
hltor ou curador do povo em todos os ramos de indus~l'ia ;
porque não se ba de encarregar lambem do import;lIlre deveI'
lia cducac'lo popular? N'lo quero dizer com 15:;0 qlle 01';0
verno tO'lrcte II liberdade do ensino, mas sim qoe tome
eITectiva a obriga~üo da instrucção, '..

E' verdade ql'e a instrucção nas provlIlclas corre por
conta das re,pectivas asôembléas e presidentes; mas o acto
nddicional não exclue o g'oyerno da ing-erencia deste ramo
de serviço publico; porque, sendo os prcsidentes delegados do
I'0,'erno gerol, podem. rece1ier e executnr o seu pensamento
de accordo com as respectivas assembl!'as.

Em um paiz como o nosso, onde felizmento o ]l0vo c todo
liomogeneo em raça, costumos, religião, é úa mms alIa con
veniencia conservar e cimenlar pela continuação desses laços
a unidade do mesmo povo. e nenlJum meio póde ser mais
conducente do que a educação uniforme. Convem, portanto,
uniformisar a educacrro em todas as provincias, para que um
brasileiro do sul nãó'seja dilferente por sua educação de um
brasileiro do norte. Esla uniformidade de educaeão será' mais
uma I(arantia da unidade do imperioc •

Insinue o governo aos seus delegados nas' provincias para
que procurem uniformisar o ensino primario com aquelle que
se adoptar na cúrle; procure tambem subvencionar as provin
nia~ com 1llgum auxilio pecuniario, para ecc?rrer ás dcspezas
Ja IIlstrucção, quando os recursos das provlllClas furem 11I

sufficlCntos, quo assim fará um dos maiores beneficios li socie
dade, ruaxillle á gera~ão futura.

Eu sei lambem que 1Ia muitos pais pobres, que rr!io po,(;;
ri'lo marlllar seus I11lJos pal'il as escolas; mas, uma vez que
ao governo incumbe 100uar medidas para li odueacrro do
povo, devia estender e,sas provirlenc.ias. de facilíLar 05
meios para.que aquellc$ qUi); nüo podem mandar seus lillJos
frs escolas llvessem 0llportunnlade para isso.

Na França, sabe o nobre_ministro que se ~reúrão os asy
los da mfancia; porque nao 50 estabelece lôtO entre nós'!
Q~antas crianças !Icsvalidas 11<1 por abi, que. se lornaráõ de
PO"'IS réos de pollel", e que entretanto I"HI"l'Ião SOl' cidad'los
utds se a I1Ll0 carirlosa rio I';overno as tirasse d" indi~en-
cia e trarasse de salva ·Ias por meio da educ"e.üo ? o

Eu nüo sei. Sr. presidente, se a IIO!'oa con;Liiuicão esta
helecendo a instl'ucç'lO pl'ima.ria gratuita, fez g-rap:do hcndi
cio ao povo ou se fez um mal. A qliesl;io ria in;;truccão
graluita 1);10 tnm sido resoll:ida completamente na EUI·oÍm.
A e,onstituinte france~a, (101' um desses rasg'os Ile patriotismo
rlc, que foi ;('mpre inspirada, p,~tabeleceu a inslruc~:IO ~Ta
(mta; a eOll\'l'.nç;lo qUlz executa-Ia, pOI'úm debalde; o (\
França voltou d'p,Pllis ao sy!'tema oppo,to, passou iL especu
laç'lo, como industna particular. No tempo do directorio e
do impel'io voltou-se ao meio lermo, creárão a instruccão
comlOunaL mandilrão que as communas se incumbissem da 'iu
Stl'UCÇ'lO primaria; e l"mhelO este proposito nüo produziu bom
elTei lo. Foi s~ o gO'lcrilO de jullJo quc pag'ou esta divida á
I'r'lIIC"; foi o Sr. Guizot qucm Ulaudou o Sr. Cousin visitar
a Allcmanha e a [101l"nd" para implautar cm França o S1S
tema de edlleaç,lo popu!.lr quc fM.ia a prosperi,lade daquelles
paizes; foi qU['1\l fez votar a lei, orgauica da instrucçüo pri
maria de outubro do lS:33, E&ta le.i, sem tornar gratuita a'
iustruccüo, se",lo para os polJrc5, sel\l ilrar-lho o caracter
commuilal. elevou-a lodavia como unia im1lortaute fuuccüc
publica, sllbveneionou os professores, dcu-llJes o caracter' de
empregados publicos, e cercou-os de garantias e respeitos.
Entretanto, uma vez que mltre nós a constilui~üo .10 imperio
onlellil '1l1e a instrucç;10 seja gl'iltuita, respeitemos religiosa
mente a ,ua prescripç'lo; mas o governo procure lirar deste
beneficio todo o resultado vantajoso ao palz: con!inúo a ser
~ratuila;J. instrl!cgüo primat'ia, mas seja o POI'O obrigado a
reeebe-Ia. Aproveite-se meIbor o quo se úespendo com esto
sOl'viço.

Senbores. entre nós gasta-se sempre muito para se obtor
pouco. Na I'russia cusla um alumno 43 centimos, na Uollan(!a'
1 franco e 25 centimos; querem saber quallto no municipio
da cMte cusla um alumno? 1i3:,3 ! Aa:ora!la deôta dilferenca:
n,ue 11<1 1101landa, na Prussia e l1a AlIemanha ba com oITcito
instru('~:'lo para o povo, e no Ilio de Janeiro nem a decima
parte do povo receJlC inSlrucçITo,

· Tambem, Sr. presi,lcnte, não se póde ler instrucção sem
·que baja professores. IIleslres não se improvisão. Algum la
lento e mesmo saber, e outras virtudes, podem ser qualidades
muito apreciaveis, o o devem ser, para o professorado, mas
não bastão; é preciso, além disto, o Iiabilo, que só se adquire
pela pratica.

Ora, eu nào njo que em nosso paiz tenha-se procurado
fazer ou crear professores primarios. Sei que em algumas
provincias tentou-se o que .se. clJamou escola normal; mas,

·ou seja porquo forrro mal dll'lgldas, ou porque em nossa lerra
as cousas boas de outros paizes sempre medrão mal por causa
do palronalo, o cerlo é que as escolas normaes creadas em
algumas provincias não produzirão bom e[eilo.

O senado sabe que na Europa ha dous systemas de formar
professores: o syslema allemão da Prussia, que é o das eseo
las normaes, e o systema hollandez dos alumnos mestres.
Qualquer desles syslemas é. preconisado pelo Sr, Cousin, o

:qualquer delles tem prodUZido os melhores resultados; a
'Franca adoplou o systema das escolas normaes. Entre n6s
o regulamenlo da instrucçilO primaria da côrte adoplou o
systema de alumnos-mestres , mas não sei porque a inspec
toria da instruccilo n:lo nos dá noticia alguma a esle respeilo;
ignora-se qUQ rêsultados tem produzido esse systema,

Em minlJa provincia, ondo, seja dito úe passagem, a in·
struccão publica principiou a prosperar até que houve um
presidenlo quo quiz fazer da iustrucção um inslrumenlo de
polilica, quando começaV!l a prosperar, eu, na qllulidade de
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,lireclOl àa ínstruccào, fui quem a pedido do entao presidente,
o Sr. couselheiro PirllS da Molta, iniciou o systellla holl~n
dez; esse syslema ia produúndo bons resultado, ; mas, reti
rando-me depois lIa dircctoria da instrue~áo, nunca nnis so
fallou no systcma do formar pro'fessorcs, e hoje a inslrucção
dccahe ali a olho~ vi>tos.

E' minha humilde opiniáo que, so e governo quer Scrla
mente cuidar da educaçilo puhlica, cumpre formar viveiros
de mestres, 011 estabelecondo escolas normaes, porém COlll o
rigor que se observa na Allem<lnha o França, UIi crc<lndu
classcs do alUl8nos mestrcs. porém do UIU modo proficuo
.:l util.

Tambem Roto um grande defeilo no prog-ramma d<l instmc
ção primaria entm n~~; é muito limitado, Uoje em lod,~ <l Eu
ropa a instrucção Ilrimaria comprehende dous gl'àos, o 1° grilO
puramente elcmentar em 'lue se ensina aqllillo que li indis
llensavel a todo homem-ler, eocrever e calcular -; o o '2"
gl'ào em que se alaq;<l a esphera lIa instl'Uc~,io, <lccl'eseon
tando a educ<lção elementar, gramrnalic:l, noçeos de googra
phia, bistoria, geometria pralica, do phy,;ic<l, canlo, olc,
Entre nós o regulamento da inslruccão publica da cúrto, creou
tambem dous graos, lUas nao vejo no relatorio, nem nos map'
p<lS dos alumnos, que aqui haja lIl<lis e"colas do '2" gráo No
Ceará tambem crpnrão-se, à imitac,io da ciÍl'te, d'lU; p',ios;
mas um presidenle !lou vo que 1ll~lldou UC<lbal' imlllcdiutu
mentJ COIII as do 20 :;:ráu,

E' netavel quo unla iastituiçIo li[o bem <lccita n<l Europa,
tão precouisa,!a, o rccolllIllendalla pOI' MI', C'Juóin, quo u foz
adoptar em França Clll t833, no tempo do ministerio do MI',
Guizot, tenua provado tão lIIal enll'e nós; m<ls, qualoluer quo
seja o resultado desfavoru.vel oblitlo eull'o uós, hei do sem pro
éonsiderar a iuslrllccão primaria superior como uma neecssi
,datle reclamada pelll sociedade,

Senhores, é indispensavel alargar o progT'Unm<l reslriclo
da instrlicção primaria. Porque pelo primeiro goráo reduzido
ao programma elemental', apenas se dIo nocõe3 mui lo Ii
geiras e indispensavcis para o homem poder viver na socie
dUllo ; mas 6 muito limitado para dai' o desenvolvimento
intelectual ás c1àsses que se pl'opoem itó artes, e outraó pro,·
fissães, quo demandllo mais cullul'll de intelligenci<l,

A creaçIo das escolas do '2° grito é o meio do supprir
esta lacuna sem obrigar essas classes menos favorecidas da
fortuna a reCOlTerClllá instrucção clasóica, ou superior, \;io
caru, e direi l\lesmo perigos<l a certos respeitos. 1'onluo, na
verdado, por alguns lalentos felizes, quo a instrução classica
desenvolvo o arranca utilmente á sua condieção primaria,
quantas mediocridades contrahem gostoó e habito,; incolll
pativeis com a condicão modesta em quo devi,io Ilcar; o,
uma vez sauidos do súa espbera nalul'al, ignorando o rumo
quo devem. tomar na vida Ilratica. lomão-so seres ingrutos,
IOfelizes, descontentes, pesados a si e 'I sociedade,

O senado sahe quo,à imitacão da Allemanha e da lIollanda,
a Fra~ça pela lei o!'ganica 110' 1833 mandou crear como ob ri
;;atona uma escola de 2" grito em c<lda communa urbana
que contasse mais de 5,000 habitanles. .

Entretanto o ensino do 2° gl'áo, scm entrar na ii1strucção
classica e scientifica, dá todavi<l a um<l I)arlo numerOS<l da
população um<l cultura um pouco ma is elevada que a'tucHa
que lhes dá a instrucção I'rimari<l element;\('. 1I,le ensino
superior, quo todavia não saue lias linhi!s modcstas do cn"ino
pnmario, ajunta aos conbecimentos intlispen"aveis a todos os
nomens os elementos do geometria pratica, que fornecem os
primeiros dados a todas as profissães illlluslriaes ; as .noçues
(le phisica, e de historia natural, que nos familiarisão com
os grandes plJenomenos da natnreza, e são tão fecundas cm
avisos salutares de todo genero ; os elementos de musica, ao
menos do canto, qlie dão a cultum esthetica ; a geographia,
que ensina a ~i visão do globo que habitamos; a historia
pola qual cessamos de sol' estranlJos á vida e ao destino da
nossa especie, e faz-nos, como diz o sabio llollin, comtem
poraneos do todos os povos; o sobre tudo a historia ratria,
que nos identifica com ella ; finalmente um desenvolVimento
mais extenso do cathecismo, da bistoria s<lnta, dos evange
lhos, de maneira que inspire á illocid;lllo respeito e venera
ção pelaó grandes verdades quo o chri8tianismo trouxe ao
mundll,

Além disto, SI', presid~nte, nolo uma grande falia no eu·
"irlO primario em nosso paiz, e li!\ do elemento religioso,
Apenas seensin<l o catuecismo aos meninos, Ó a unica noc,10
religiosa que se lhes dá; fóm das eseolas primarias não' se
encontra mais, nem nos estudos secund<lrios, nom. no supe
rior, noção alguma d'a religi'lo ; o por i8so tanto mais neces
sario se torna lJojo o ensino do 2° gráo, Clll que se desetl
volvem mais os elcmentos da nossa religi<to.

l'ortill~, com.~ di7.ia, SI', presidente, nãolÍ só ~Iislcr,quo so
creem VIVCU'OS de professores IJaI'<l que haja enSino ()rlluario;
Ó l;uubem pre,ciso que a Borle desscs funccionarios seja nllJ,is
protegida,

Scnhore.s, para ser professor pl'inBl'io ü preciso a reuniiIll
de muitas qnalidltdes ; Dev~ saber mais do que aquillo que
ensina, alim do ensinar com intclligencia o goslo ; vivendo
em UIll<l eSl'''era humillle, tenua todavia uma alma elevad<t
para con"ervar a dignidade de scntimcnlos e mesm,) dI!'
maneil'lls, sem <lS quaes não oiJteril o respeilo e conlianl'ií
das familias; deve edifici\(' com sua vida religiosa; devo
Servir de cOllsellJeiro, e sohro tmlo nllo pl'ocura[' salJir do
sua siluaç'lo; por'luo, ,levo eslal' convoncido do quc nclla
prallca o bcm, e decidido a 11101'1'01' na sua escola no scrvico
1[;\ instrucç,j.o, ql10 devo ser para ello o serviço do De n5 l\

dos homens. Taes são as Ilualidades uuo Mr. Guizot recom·
mentia aos professoreó; pori'nJ fale los laes que se <lppro
Y.imem deste mOlldo e, por certo, tarefa dimei!, ma,; in·
dispensavc!, ou nada so lCt',i foito pela instrueClio, tlo. como
,o diz na AlIemanlJa, o profosso!' e a escola, tln!,bem Uill máll
I'I'0feósol' é uma desgraça pam a mocirlado qno lhe é con
liada. Nllo se pócle contar sempre COIU essa virludo, é pl'e
eiso anima-lo; a ~limacão, consistiria na con~idcl'acão com
que o govemo devia cel:ear o pro[e5'ol'. Senhores, ·quanta.
distincl;ães honorilieas honrão por uhi 03 peitos até do von
dairoó, o jú se viu qne Ulll professor I'rimario tivesse um,l
'venera cm seu peito como [lI'emia de longos servil'O~ I're,la-,
dos ao paiz'? .

O Sa, SILVEInA 0'\ Morn :-Alguns têm,'
O Sa. PO:~PEu:-N,10 conheço nonhum la pela minfla terra
O Sn. SILVEIIU 0.\ nlorn:-Serviços eleitol'aes, b<l muilos

professores 'lue oó tem preslado.

O Sn, PO'(P~U o-Convem, portanco, aninlar essa cla,s~,
cerca-Ia (te considcracfi.o.

Conviria alem dissó cuidaI' na sua sorto em relaeão à vc
lbice e na "orlc de suas familias, Sei 'lue isso tl·a.ria.' grande"
onus ao esta,lo, mas b~ um meio termo. Lembro me que elI'_
França crcal'iio-sc as caixas ccollomicu5 de prcvi(lcllCii.1, que
"iollm grande heneficio. Em França não l\<l aposentadoria ou
jU11I1aÇ,10 pam os professores; mas ha esta medida: tira·"o
uma vlg-eóima parto do ordenado do professor pam um;',
caix<l cbamada de previdencia; este dinbeil'O callitalisa-se
de scis em seis mezcs no lllCsouro, e, quallllo o professor tem
de retirar-50 110 SU,I escola, se lho rc.litue esse capital au~-
mcntado. "

l'oder-se-hia fazer m.:lbor entre nó,; pOller·so-hia tirar
essa taX:l (e ti '[o), formar um fundo que se pllzes~o a rendl'r
no thesouro, como rendem os dínlJeiros dos ol'plJãos, c com
osse fundo, quando o professor so tomasse invalido J pI'OCU
\'a"se aposontadori:l, podi<l abonar o thesouro o quo faltasse
I'ara a quantia neccssaria aos sens· honorarios aló <l lMrte ,

Ainda mais; eu !cmiJraria no nobre ministro a medi dn de
obrigar a todog os prOfC5StíreS, no pl'im.eiro ~nn(}. tJe sua. no
mea~ão, <l conslituirem p'Jns.:io no montu-pio dos servidore:'
do estado, adiantando o tlJo~ouro a.quanlia necessal'ia par:,
esse Hm, a qual depois o professor pagaria com seus ordena
1105, desconl<lIHlo-se para isto uma certa quota, Esta medida
scria uma garantia para as familias dos professoreó. Dir-se 1J;l
que coarcta-so a liberdade dessos funccionurios; mas qwid
tntle? Em muitos casos não se deve coal'c{<ll' a liberdade pam
fazer uln beneficio '!

Ainda uma outm providencia com relac;'io á instl'uc,~~o
primaria eu lembraria ao nobre ministro, e'ó relativa à f,ll!.\
do edilicio,; prol'rios p<lra as escolas, N,jo sei se no !lio de
Janeiro' existem edilieios propdos para esse fim, mas na~
')ulras pravinci,\s n~o ~xiôlclll SCllhc1'l)'., ~1Jl t,,,los os pa;lP"
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~ivilisados a escoL. publica é feita por um modelo assentado
\leio governo; são todas feitas pela mesma fónlla, attenden
'Io-so ás condições de hygieno e de eapaeidalle para o pro
fessor e para os alumnos. Entre I)ÓS não so procede assim; e
II que acontece?

Dl'lermina-se q~o o professor que tem certo numero de
alull.nos, numero que elle escreve l<i no seu mappa, tenha
direito li eer).a qualltia par" o aluguel de ulDa casa; e muitas
vezes esses mapp"s vôm com algarismos que não eorres
pondem á oxactidão; muitas vezos o professor, para voupar
adespczi e" ter' maior lucro, aluga Ullla casa insufficlCnte e
'lue não tem 115 condições hygienieas e nem dl< capacidatle
para os alumnos.

Portanto, senhores se o governo quer sériamento ()CCU
par-se deste objecto Ja maior maplilude para o' paiz,deve
comecar po~ exigir o cumprimeoto da lei, Se é que isto
exisle' determinado nos regulamentos, isto é, o cqmprimento
'[iL instrucção obrig'atoria; deve dar professores babili!ados,
lTeando para isto viveiros de' mestres, ou seja pelo, systema
bollantlez de alumnos mestres, oU pelo syslema alIelllüo de
cscolas normac's, poréin escolas nOI'maes qúe mio sirviLo
.Jepois de pretexto paraacommodar anJbados incapazes qqo,
só porque tóut estas ou aque!las qualidades, se reeQmmendão
para esse fim ; deve mandar fazer jlOr um systema assentarlo
e com as condições bygienicas e acommÍlt!.açües necessarias
casas proprias para escolas: sem essas providencias nunca
teremos ins~ruecâo pl'Íma ria.

Sonhores, eu'estou bastante fatig-ado; tinha mats algumas
consideracões a fazer, 'mas I~esonarei par'a eutra occ'asiãÍl ;
jlorém ainda não concluirei sem dizer algunJa cousa a re.-
peito da saude publica, . •

. Não encontro norela;ori() do npbre miuislro uma palavra
a resp~ito dó choler,a-mol'bus OI\) minha' provinei;i.Dira o
nobre ministro que não tinha noticia disso; póde ser; mas,
sc,nhore., o choler~ quo assolou a provincia do Ceará em
18-62 f"-zend·) 13,000 viclimas, que conlinuou no annó
tle 186:J, desde janeiw até junho, o (\ue, rcapp(trecende este
anno um mllrço, temfei\o grando numero de victimas no
interi~r da provincia, nrto podia escapar ao eonbecimenlo
do' nobre llllllistro; e todavia' não mereceu uma palavra no
:,eu relatorio I E' cousa muita pequena...

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -lUas ti notave!.
O Sn. POMPEU:'-'" rilas eu fallava sobre isto para lem

brar ao nobre ministro uma eircumstancia: em 1862, quando
o eholera assolou metade da provinci<t' do Ceará, appareceu
da parte de muitos cidadãos respeitaveis uma dedicação tlue
honra os sentimeDtos pbilantropicos do nosso povo; appare
ceu tambem da parte do alguns medicos muita dedicacào e
,Iesinteresse; entretanto estes serviços, quo forão trázidos
ao conhecimento do governo, e ainda mais direi, que forão
pedidos pe~o governo em dous avisos, esses serviços. digo,
nijo merecêrão a J1Iinima: recompensa I Tanta dedicaçãO, tanta
philantropia, que em outras occasiões, em 1855 e em 1856,
(Iuer nesla cõrte, quer em outras provincias, foI t'lo liberal
mente recOmpensada, no Ceará não teve a menor remunera
çãol E o que aconteceu? Apparecendo o cholera este anno
outra vez, nótou-se uma differença enorme da parte daquellas
m~smas pessoas quo tinhão COUl a maior dedicação e caridade
prestado (jS maioreS serviços. Senhores, a Ylrtude bumana
IJ~e~isa ta~lbem ser aninjada, (Apoiados.)

~r. preSIdente, peço perdào ao senado por ter abusado de
slla heQevolil altençào, e con91uo as minhas observações
lll'ollleltentlo que Illais p.ara diante apresentarei algumas
emendas á:;erca do presente orçamento, com relação aos
objeclos tle que me occupei. (Muito bem, o orador iJ ctlmpri
;r.ontado por llluitOS l/e seus colleyas.)

li) l!ll'. t!lUveh'n da lUotta pronunciou um discurso
{Jile publicaremos ne appendice a este ,·olurne.

'Í'c:lflo dado a hora, ficou adiada a discussão, c, retirando
ep o SI', ministro com as m~smas formalidades com 'lue foi
recebido, o Sr. presidente deu pam a ol'llclU do ,lia seguinte:

l' lJa:lc (ati, à chegada do SI', mini,trfl) - 1" discuósão
da llHlt~Cer da cOll1lui';j~J.{I rir. i113Lrurç,ln 11ul,lie~ i'tccrca r.lo~

requerimento do cst~dallte Antonio .fosé Teix ,ira, pedindo
Ilue scjào eonsidcrados ~alitlos alg~ns exames dc Jlreparato-
rios; . .

3' discussão da proposiçãq ria ~amara dos Srs. rleputa(los
que autorisa o goverllo a contratar, com a companhia que se
orgalllsar, a constl'uceão dc UlUa via ferrca lJclo systema
tram j'oad entre a cidaúe de Cacboeini e a Cllapada Diamal\-
tina, lia provincia da !Jahiu; . ,
. 2" dila da proposição da mesma eomara, que autorisa o

goyerno a conceder um anao de licença com todos Os venci- '
mentos ao consellwiro Dl'. Pedro Autran da Mattao Albu- ,
querque, e aO Dl'. padre nlarncde Jose Gomes da Silva,
com o parecer da commissào de instrucção publica;

1· discussão das proposições tla dita camara, autorisando
o governo:

1', a niandal' extralJir mensalmente uma lotoria em bene
fiçio do monte-pio dos servidores do estado;2., a reformar o contrato celebrado com a eompanbia 110
lIavegação a va por de A!lo Par~gua y.

2' partc.-Continuação da discllssrro, !lOS artigos 2° e 3°.
da proposta do poder executivo Ilue n~a a despeza e orça a
receilu geral rlo imperio para o oxercicio ,\e ltiGi-ISGti,
com as emendas da calHara dos Srs. deputados.

LeVUlI!OU-Se a sessão ás 3 bor,!s e:Jli minutos da t,!rdo.

EM 28 DE J ULUO DE 18G4,
pnEsIDE~CI~ DO sn. "lscoraIE DE ADAETÉ.

Su~mAn'o.-Expedienle.-Omcios do ministerio do imperio .
-Ordc?J' do dia-Prillleíra liarte.· -['arecer da commissiio
úe instrHccão publip.--Lioencas.-Yia fen'ea tram road.
-Discursõs dos Srs. Düntas'o barüo de S. Louronoo.
rrequerim~nto do SI', Dantas. -Segunda par·le. - ()rea
mento do illJ~erio, com a emenda do Sr. Silveira da nloúa.
-Discursos. dos Srs. Candido !Jorges, ministro de estran·
geiros, lIerreira Peuna, ministro do' imperio e Dantas.
A's 11 boras da manbà fez-se a chamada, e acbando·se

presentes os Srs. visconde de Abaeté, nlafl'a, T~lxeira de
Souza, Ferreira ['enna, D'lendes dos Santos, barão do Muriliba,
b::.rào de S. Leurcnço, Jobim, Ferraz, Araujo llibeiro, FjJnse
ca, visconde de Suassuna, Dantas, D. Manoel, barão de l'Ü,L
pama, Cunba Vasconcellos, AlllIeida e Albuquerque, Canrlido
.Borges visconde de Sapucaby, Siqueira e Mello, Souza Quei
roz, Pompeu, Dias de Canalho, marquez do Olinda, marquez
de Caxias, Dias Vieira, marq uez de Abralltes, Paranhus
Souza Ramos, c Zacbarias, o S,'. prc:;idente abriu a sessiio:

COlllparecêrão logo depois os Sl's. l'imenla !Jueno, visconde
da !Joa-Vista, Silveira ria Molta, Nabuco, Souza Franco,
visconde de Jequitinhonha e Hollrigues Silva, '

Fa!tiLrão com causa participa,la as Sl's. barão de Colegipe,
harão c1dlaroim, bar;Io ,Je Quarahim,Eusebio, Paula Almuida,
Paula Pessua, Si:tÍmbú, Fernandes Torres, Souza e Mello
marquez tle llanhaelll, Otloili e visconde de Haborahy; ~
sem [lanicipa~ão os Srs. bal'ão de Antonina, Canllido !Ja·
plista, Carneiro do Campos c visconde do Uruguay. .

Foi litla e approvada a acta tla sessão antecedente:
O SR. 1° SECRETAlllO duu conta do seguinte

EXPEDIENTE.
Oficio de 27 do corrente, do ministerio 110 imperio, COlp

municando que Sua D'lagestal1e o Impcrador recebera no lJa~r.
do !Joa-Vista, á 1 bora da tarde, a deputação do selJado qúe
tem dc o felicitar uo dia 29, anniversario nataJicio da Sere
nissima l'rinceza imperial a Sra. D. Isabel.

Mandou-se communicar aos 81'S. senadores membros da dc
putação, que nrro sc achão presentes.

Outro de 2G, do mesmo ministerio, communicando que
Sua Magestade o Imperador ficara illteirado do parecer a[1
provado [leIo SOll1ltlO acerca da eleicão feita na provincia do
Pernambuco, da qual procedeu a úOllleação do conselbeiro
Fl'a 'c.i:.:co Xavier Paes llaITclo 1131'i.l o logar de senador, vago
pelo fal!t'rimento 110 \,i:;(olldc UI' AlbU1lnell!UC, c ljue. fõr~
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lel.la a \larlieií'a~Jo ao preôidente da dita provincia. - In
lell·,][10.

Forão i'orle:ulo? para a t!cpulaçJtl, (Iue linha de rcceber o
S,·. minislro do imperin. 05 81'S. vi5eonde de Suassuna, Can-
dielo llorg-ep e Silycira da ?/iolU. .

nECI,A~LI çÃQ.

C".', ()IIuulclo !3lll·l;';I',.:-si·. presidente, Y. Ex. recor
da-se de qne eu fiz 'um re'luerimenlo com muita anLeceelencia
pCllinllo que fusse enviarIa ao scni1r\o un1il relação circumô
landada das g-raliJicncúes rI,irla,; pelos dilrel'erites ministerios
sem autorisac;10 de léi. V. Ex. sabe sem duvida que cSS5e
meu requerilúento tin'ha por fim' obter c,chirecimentos que
nie servi,sem para a discussão do orçamento; entretanto o
orçamento acba-so em (li~cussã~, até hoje apenas ~ sccrcta
ri:! do imporia enviou ao sentido ri rclaçüo <.las gl'atificaçõcg
ali conceJidns sem aulol'isac;1o de lei: os mais· millisterios
ainda mlo mandárao e::,scs csclarccimelÍtos. Eu não s"ei se é
preciso novo requerimento ou se basta simplcsmcnte qlle a
rcclamaçJo '1ue acabo de fazer seja publicada no jornal da
casa para que os S1's: millislros cumprüo com o seu dever. '

O Sn. rnESIDENTIl : - Persuado-me de que basta a recla
npção.

O Sn. CA~DIOO nOnGES :-Então eu me scnlo.
G §r. illi"" 'YiciJ'a (ministrotle estrangeiros pela ordem:)

-.- Pedi a palavra pela ordem, para declarar ao hOIlI'ado sp
nado r, ao mellos I'ela minha parte, que eu já assignei o olll
cio da resposta á sulJicitação do senado; não sei se ainda
115.0 chegou cá. ' .' .

O Sr.. C.lN·DlOO DOl\GES:- A mesa póde informar.
O S". 1II1~ISTno DE' ESTnA~GElIloS:- Crcio que assignri

honlem ou antes de hontem. V. Ex. saho que, não 'bavendo
tcm{lO ma cado pu.:a saLisfazer a c~sas cxi~cncias, oito é para
estranhaI' qualt[ucl' demora que possa baver motivada pelos
lrabalhos lliarios e mais urgcnlcs.
, O SR. CANDIOO DOnGEs:- Eu disse quc era para a dis-
cussão do orçamenlo. ' . ' '

OjlDElII DO DIA.
1" PA~TE.

Entrou em \" lliscussão e passou selT) dobalú, para '2,", o
pareceI' da commissão do instrucção publica acerca do reque
rimcnto do cstu,:allte Antonio José Tcixeim pedi lido que sejão
considerados validos alguns exames dc preparalorios.

Seguiu-se em 2" disêussão, que ficára adiada a II do cor
rente, e passou pal'a 3", tamben~ SC,lll debate, 11' proposição
da camara dos depulados autol'l~an"o o governo a concedel'
um anno de licença com todos os vencimentos ao conselbeiro
Dl'. Pedro Autmn da MaHa e Albuquerque lenle ,la [acui
dade de direito do Recife, c il;ual [;Ivor ao Dl'. padre 1I1amede
José GOll)es_da Silva, tomando-se. em conoidoruça.o o parecer
da commlssao de mstrucção puhlIca.

'Teve logar a~" discuSS,iloda proposição da mesma ea
mara que aulopsa o governo a contratar com a companhia
(Iue se orgnnisar, a eonstruc~ilo do uma via fOl'rea pelo sys
lema tram road, entre a cidade da Cacboeira B a Chapada
Diamantina, na provincia da nabia.
,o Sr. Dautas: -Sr. presidentc, eu não mo opponho

cOll,lplet.amente neste projecto; acho que o governo e o corpo
legIslativo nao devem emharacar que se organise- (Jualquer
cO,mpanbia destinarIa a fazer éstradas de ferro, o ate mesmo
con~enho que se llle conceda os privilcgios que se têm con
cedIdo a alg-umas; mas acbo quo este projecto contém em si,
~lém d~ alguns inconvenienles, uma concessão absurda,
mexequlvcl e que ba de trazcr ao governo emharacos muilo
,erios. '.

Q prim~íro e mais importante que eu tcnho n notar é o
arlIgu ultimo; C uma fac,uldnde que se concede, e que não se
concedeu ninda a nenhuma estrada de ferro, nem a nenbuma
~ompanh~a que s.e orgauisasse; . é a, Daveg.ação do rio de
S. FranCISCo. O no de S. FranCISco e a IDalS de tres secu
1~5 naveg'ldo; o seu vallc é muito povoado c cheio de planta
:oes e fazendas de gado, está 110 uso de lodos, c 11,10 pódc

passar ao dominio de alg\lcm; e como 'c concede a sua oa
vegar.,lo n uma companhia? Calcule o corpo legislalivo a imo
pos,ihilidatlo dessa concessào, a resi"teocia que ha de cneon
trar, e a somntu de dinbciro quc atinai ha de pedir para
resgatar uma concessilo mal calculada.

Tem-se concedido, é verdade, a navegaç,lo por cello prazo
,de alguns rjos quo precisão de aJJCrfeiçoal1lenlo, algun,s rios
ohstruidos, ()nc não estilO ain a lJavcg-aveis, como, por
exemplo, o rio Doce e o Mucury. Mas conceder-se a nav~ga
ção, seja qual rÓI', dQ:rio de S. Francisco 11 uma,companhia,
quo l'rovayclInente tem de :;er estrangcira. sel11 definir-so
qual a naturcza da navegação e o tempo por que so concede,
é um absurdo illlJualificavel. I'ortanlo, eu acho qüc eslo pro
jccto dcveria ir a uma commissão para emenda-lo; esta con
ICôs,10 necessariamentc passou de5apercehida na camara do~
dcputados.

O 811. FERnAZ:- E' exclusiva?
O Sn. DA~'rAS: - Se não é exclusiva, para quc vem esta

~oncessão? Quem pódc vedar que etita ou outra companhia
possa usar da navegaçilo que é franca' a todos? Note o nohre
senador que aqui tie diz (lendo): « A conceder á. mesma com
pan\~ia a uavegaçilo do mesmo rio com todos os favores es
taluldos na Im, etc. " A concessão da navcgacào a uma com
panhia iniporta a exclusão da nllvegncão a "todas as outras
companbiati ou individuos? Se n,lo imporIa, então não é ne
cessaria esta concess<lo, porque a companbia póde entrar no
uso commum do rio. Farei outras observacões sobre o ar!. 1.·

Eu quizera que se n:io impozcsse ao governo a obrigaçITo
de ol'ganisur uma companhia; ordinariamente o governo en
carrega-so da org-Hllioação da com[lanhia quando se concede
garantia de juro~. A inlervcnci'io do governo na organisacão
da' companbia dú-lho uma éerta paternidade, e estabelece
q'uasj um compromisso de garantia de jm'os aquelle~ que en
~rarem com ôCus papitaes, no caso de sobr~virem emharaços.

O Sn. B.\nÃO DE PmAP,\MA : - Ou encampe-se.
O Sn. DU'TU : -- Ou cncampação, o que eslá em moda.

Eu quero que se conceda todos os henificios, mas quero tam
bem que o govel'llo não se encal'regue da organisaçilo, a~sim
como não se encarrel;ou na primeira lei que decretou á es
trada de ferro para Minas, c a respei to da companhia da es
trada de ferro para Olinda, onlle sc nito deu nem g-arantia de
juros e nem illterven(:ão do governo; quero que se diga:
« Fica concedido á companbia que so organizar tal e laI be-
neficio. JJ -

Portanto, Sr. preEidonte, eu acbo que nào devemo" volar
contra cstc projecto ; e nITo podendo votar pelo Pl'ojeClo tal
qual elle se acha, desejo quo vá á uma commissão para o
aperfeiçoar. Não é possivel quc se coneeda a quem quer
que seja a navcgação do rio de S. Francisco, cujos vaJJes são
lão habitadlls. Eu sou nalural do rio de S. Francisco, e sei
bem que é o maior de todos os absurdos o conceder-se 11 na
vegação de um rio já. navegavellla seculos.

la me esquecendo de dizcr tjue não se espccificão aqui
quaes ,ão as faculdades que o governo fica autorisado a eon '
ceder, e que não alterem as eSlabclecidas na presenle loi.
Quaes são estas concessões? Fica ao arbitrio do governo
faze las? Eu sei que a algumas eompanbias se têm concedido
a Isenção da guarda nacional e isencão do recrutamento;
mas não sei que mais favores se b:lo de

o

eonceder a esta com
panhia, para pór o governo a ahrigo de exigencias, seria bem
conveniente que se enumerassem todas as concessões. Nós
sabemos que muilas vezeg o governo é obrigado 11 fazer
aquillo que não deseja... .

O Sn. DAnÃo DE PmAPÀ~U : - E nós lambem.

O Sn. DANTAS: - ... e nós lambem fazemos muitas vezes
aquillo que não desejamos; é do caracter brasileiro Q ser
condescendente.

Portanto, eu requeiro á mesa que este projécto vá a com
missfiO de emprezas privilegiadas para pUflfica-Io, emenda-lo,
tirar todas eslas concessões, quo acho que sITo prejudiciaes
[\0 cslado.

Foi lido, apoiado e pllstO e m discussão o soguinte :
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REQUERmENTo sómcnte á eHe, fillue imlJutado o mallogro de tantas
iL á . ã e~peraneas.

« Requeiro que o projeclo em discussão v eonllDl :5' o Nilo quero concorrer para que lIquem i~utili~~tlos tão
de empreEas privilegiadas para o reconsiderar. Paço do se- avultados 6aerifidos do trabalho e do dIllUCII'O, la consu
Illado, 28 de julho de 18M.~ Danlr,lI.. '1 midos nos preparativos da eIH(lreza, creio que para mais de

.. Srl barõo de S.l,o,II,cnço:=Ell não m;, qllero oppôr liO:OnO,s ou 80:000$ 1 que taes prejuizos, se existirem scjão
á todo lranse ao requerimento do nobre ~n.ador, {J~rque. em·. allribuides ao máu calculo dos que os soJtrem, C nüo ao
verdade tlesejo que projectos de tanta mage.Ilude e Importan- proposito e má vontade dos legisla~lores. Se é u!n sonho a
da sejão considerados e rCJ;ons~deradIl6 mesmo. o. que eu realização da estrada sem a Eubvençao, que o verifiquem os
receio, porém,ó q'!e seja eSlíl~ddla~enta um.~se~~1tura d~da emprehendedorcs.
este aDRO 3Q proledo CRI. dlsClIssao, que fi ~llils tem SIdo Se porem passad·os annGS, nos vierem pedir algum auxilio
muito demmado; desde mllltos annas, SI'. presidente, que sc extra~rdinario, recusemo-lo, como estou disposto a faze-lo,
trata desta ~mpreza. . certo do que o tuesollro o nJo pÓlle dar.

Eu creio que llóS, pelos eSllandalos qll.e .têm »avlllo, vall1:0s A nave~ac,10 do ultimo artig-o cu reputo um,a excrcceneia
cahir em um vido ainda mais (Jf{lju~liclal. ,Pelo qu.e ve~o, ao projceío, "na qual n,IO pe;,iei, aCI"()ditando, c_omludn" que
creij que é já impossível (Iue se organIzem enwreza~ no.palz, ahi se trata dl\ navegaçil0 it vapor. A concessao, pnrem, e·
_ainda as melhor combinadas, e que mostrem a 1lk11O\' abne- facult;\l.Lva e o ~ovel"!lo est,l bbiEtildoa filzer o que fvr mai,;
gação dos eofres da nação, porque se di~: « P-odem à todo convenientd. E~I vista do rcparo quc fa aeere" de,;la
tempo reclaolar 1» não bailada que resIsta a ullIa ~al des- exerecencia o nobre senador, antes do addiamcnto, nào
confianca, duvidarifl do votar por elle, se não COITesse o perigo de

O S~. DANTAS: - O meu fuudamento não foi só esse. ficar o projecto sepultado. Sr. presidcnt.),eu quero sincera
mente o bem paiz, e com especialidade o de minha provineia.

O SR. DARÃO DE S. LOURENr.O : - Quer que respollda a e não desejo de fórma alguma SUI'i"'ehender o se"i1do, e est..
lodosjunto~?' minha sinceridade' UlO podcria levar até prestül" meu voto ae

Senhores, tenhamos a COf"agelll de rejeita!' o lfUll de exa- addiamento, se fosse de elll"ta duraçlo.
~erado se pretende já de nós, e se p~etell[ler para o lutUl"o.
Está aeautellado no projedo que se discute, e bem exprcssa- O Sn. FEnn.\Z : - Peço a palavra.
mente que não haverá direito do reclamação; o que mais Ficou a discussão adiada pela hora, e passou-se á ':la parte
podemos nós fazer? Se quere1l10s tud? prevelllr, dlgamo.s: da ordem do dia.
« Fiea de ora em diante vedado que haja emprcT.as no palz! Achando-se na bala immediata o SI'. ministro rio impcrio,
As mal tentadas tem nos levado ao c:dremo da desconfiar dc foi i~troduzido no salão com as formalidados do estIlo c
todas; o paiz ficará estacionario. » Creio 9ue a consequen- tomou asscnto na mcsa.
cia quc se pretende tirar do~ nOS50~ erros, e pararmos. Por- Continuou a discusSão, que ficára adiada na sús5ãu nnto~
lanto, por este lado eu não Julgo rasoavel o adHlmellto. ccdelltc, do arL. 2° da proposta du poder executivo, que fix~

O Ilrojecto não está completo, SI'. preSidente, mas ha uma a despeza e orça a receita gern\ do imperio para o exerci cio
lei, a de 6 do junho de 1852 que preenche as lacunas destc do 18Gi a 1865, com as respectHas emendas da caUlara dos
projecte, porque autor!za o gOI'emo a contratar_ em;Jl"ezas de deputados.
estradas de ferro deball':o de lacs o taes con(liçoes, quc vem @ Jiir. FeI'reit0R Pc.... a:-Posto que n.-LO mc tenha sido
expressas nos ·dilferentes. artigos da referi.da '?i. Ora, nesse possivel prosti~r o meu frae? apoio ao ministcrio adual, no
caso qualquer contrato vlIIl.la ao corpo lcg·lslatlvo para ohter que diZ respello a politlca mternn, POI' estar convcncldo de
a sua aplll"ovação; este vai anlcclpadamente approvado pclo que a marcha "OI' elle seguida, com o fim de fn'/oreeer s&
corpo legislativo para o govcrno e~ntratar;. o governo .ha de mentc a um pa!·ttdo, não cürrcspondc aos vcnladClros Hlte
cino-ir-sll no que faltar ao que esta determmado na ICl dc 6 re»cs e nccesSIllades publicas; posto que no toennte a po
de runho, isto é, o tempo de duração, a maneira de se a1ll01'- litica externa note tamuem cem pe;:ar, quanto á~ qucstões
lisar o capital empro~ado na estrada, r.ara.(lue ?s~a volLe ao do Ilio da Prata, alguns aetos j;\ praticadus, ou ôlnnnuciados
governo, ou ao publico, e outras m~ls dlSposlçoes de pre- pelo gabinete, com os quaes não posso conformar-me, ta\vez
venoão c de prudencia ql1e suo menCIOnadas na sobredlla por faltarem-me os esc\areCllllentos prcclóus. ou por defolto
lei. 'Eu não penso que rasoavelmente se poss~ desconfiar da de minha intelligencia, vendo-mc assim inhibido d~ dar-lhe
.sabedoria e do zelo do gov-erno, 6uppondo-o meapaz do ser um voto de adhesilo e confianc!l, t'IO franCO e decls'vo eom~
um bom proellndor da c?,.usa publica.na. realizaçã~ d,e tacs desejo dar ao govemo do meü pai~ sem"re (Iue se tratar de
contratos, acompanhados la de suas pnnclpaes e maIs ImjJor- manter ou defender os direitos e a dio-nidade da naç;;o; con
tantes cODdicões. tinúo t;davia a nutrir o mais sincero ,Ie8cjll de auxilia-lo em

Agora o (jlle 6U acuo mais importante, e tal.vez ra~oavel, tudo quanto interessar 11 rcgularidade d~ marcha da atlmi
é o que disse o nobre senailor a resp.C1t~ do ullil~lO artigo do nístraç;lo, ou pude.I' contnbuII' p~1'a o Ulclho~'alllenLO de qual
projecto sobre a navegação do fiO S. Fr~IllCISCO, sobre o qucr ramo do serviço publico. Com estas ",'tas cnlt'o agora
qual não tinha feito maior reparo. Desde m~lto, elll._venlade, na discu8são do IU'ojedo tle 101 rio orcamellto, asscv('rando
que ouco fallac da empreza do ParaylJ,(lssu, e fonao-me de quo por falta de minba leal cooperaçãõ n,lo deix~1I::1 eHa de
continuo os ouvidos as queixas e reclamações de .uf!la lOP~- ser uma verdade, seguudo a pl"Om05Sa feita pelo Ulllllsteno no
laçãe, que nesla empreza co.lloeava sua futura fellCHla e, ao seu progrilmma. . .
Ilasso que nenhum saen.fiClo se pedia aos cofres pnb!lcos. Antcs de eu traI' no exame particular das dlvcrsas verbas Ib
Tive como disse já, occasião de ver 05 trabalhos tecullllcoS que prctcndo, tratar, aproveitarei a. opporluniilade para I,etlil"
dos 'engenheiros que CJ;I~loravão os l~g'ares, os ljuaes, e_m ao bonrado Sr. 1111l1l5tro do lmperlO alg·uns esc!areWllcntos
Ilossa propriedadc o~ reumrão c .passarao a llmpo;porel~l,nao sobre dous IlssulllJ!los importantes, que pertencem á sua rc
estudeI o desenvolVimento (los (,,[rcrentes artigos do pl"eJeeto, partição: as eleições mUllicip~e5, l[Ue tem de ser feitas em
senão lia parte em que deixavão de sobrecarregar o thesouro, setembro proximo, e o commerelO das earnes vcrdcs lia Cidade
que para mim era tudo, do Rio de Janeiro.

. Eu desconfio SI". pl'esidento,que,npezar dos favores eonee- Na 1a sessão dcste anno tive a a hom'? de olIereeer á con.·
didos, a empre~a nâo se organisanl. sideracão do senado um projecto, que foi tambem assignado

O Sn. FERRAZ :-Eu tambem. pelo inu~tro senador o Sr. visconde .do Uruguay, declarand~
que as dISpOSIções do art. 108 da lei de 19. de agosto (~O 18tl>

O SR. BARÃ/) DE S. LOUIIENÇO: -Não me \lIudo, rois, que mandão suspender o recrutalll;ento GO dIas ~nte5,e"íl (lias
llcreditando votar desde logo um grande beneficIO á mmlm depois das eleições ge~.:es de ele.ltores, e prolllbem qualquer
provincia, Entendo, porém, qne se a tentatIva deste. grande ostcntacilo de forca mIlitar, no (lia em que ellas se fizerem, e
b~m se houver de mallograr, não .dev~rá 6uccede!' o. mfortu- á distillicia mcnol: de uma Iegua do Ioga!'. da reuni;10, silll
mo pela negativa do corpo IcglslatIvo; e que a ell~, e applicayeis, ás eleições de yere,ld')res ~ llllWS de paz, e ;;.
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qual1luer e!eicãu parcial de eleitores a fluO porvontura se
tenha de proceder. Enten,li.lo muitas pessoaa quo, allento o
espirito da lei, era escusada a cxplica!jão, mas nós a julgamos
nece5sa"ia á vista do um a'i50 do llIinisterio do imperio de
.... do 18í8, que, contendo decisão em sentido contrario,
acha-se ainda boje em vigor.

O projecto foi approvado com grande satisf'lç.io minha por
llnanimidade de votos do senado, e na outra camara passou
tambem em 2' discussüo sem que uma só voz o contrariasse,
Na 3' discussão, perém, tem sido impugnado, e, posto que
eu não esteja ainda sciente- de todo o debate, consta-me que
o principal, senão unico, argumento con5iste em dizer-se que
naquelle acto o senado arrugou-se a inic'iativa sohre ,'ecruta
menta, que a constituiç,lo confere privativamente á camara
dos deputados,
, Aguardando, como cumpre, a final deliberação que a ca
mara em sua sabedoria tivor por mais acertada, peço tod,,~
via permi5s110 para observar, 1°, que o projccto não tem por
11m estabelecer qualquer condicfLo para o recrutamento, nem
illlcrar o mOllo do faze-lo, mas unicamente interpretar a lei
,ias eleições na parte relativa a uma providenf'Íi\ que o
legülador julgou neCess'll'Í<l para garantir a lioerdade rios
votantes; 2°, que se o artigo que se trata de inteqll'elar
contem realmente materi<l sobre a qual deva caber a inicia
tiva á c.amara dos dcputados, ó tambem inegavel que eBa
,iá a c.xerceu quanrlo arloptou e enviou ao senado o ]lrojecto
duqueila lei; 3°, flue se neste caso se descobri3se invas.io
ou ofTensa da prerogativa da camara, mais procedente tal
vez seria o argnmento contra algumas da~ emendas ullima
nlente Ceitas pelo senado ao projecto de lei hypolbecaria,
isentando ccr'tos aclos e titulos do pagamento f\O sill!o e da
sim; emendas que Corão adoptadas sem que qualquer dos
Hinst:'ados senadores que cxaminár50 a materia descobrisse
neBas a iniciativa ,solll'e imposlos.

Entretanto desejo saber do honrado- Sr. ministro do impe
rio ~e ainda est:l1Ido llendento o projecto, e quaiHlo mesmo
lenba de ser rejeitadu, o ministcrio não julga conveniente e
~ropl'io dos principios liberaes que professa, Us:lr d" facul
dade quo inquustionavelmcnte lbo compete, de lletemlinal'
lJue se suspenda o recl'ut"mento, e qualljuer ostentacão de
força militar para que não influa nas eleiçõc:l munícipes
esse meIO de coaccào.

O nobro prc~ideilte do conscllw te\'e a bondaile de com"
municar-mo par[icularmente quo u governo tomava na devida
consideração este assumllto, mas faço a pergunta porque
estandQ já mui proximo o dia 7 (Ie setembro, ainda não vi
publicaria qualquer ordem, que aliús dcvel'ia ~cr expedida
com anticipacão sufficiente para poder produzir seus bene
ficos eITeitos nas províncias mais remotas.

Tamb,'m aproveito a opportunidade para PQdir ao noJ)re
ministro do imperio que baja de informar ao senado se por
ventura ch{!gou-se a fazer elfectiva a respoosólbilidade, ou ao
menos a d'em:-ssilo, de alguma das aulori,iades policiaes e
outros empregados all'.oviveis, pertencentes ao partido domi
nante, contra fluem o governo imj1erial recebeu diversas
l'epresenlações e qUilixas,accusando-os r]'e violencias e abusos
commellidos nas eleicões geraes de 1SG3, seguntlo consta dos
i'ela.tori~s das repartÍções do imperio e justi;a, apresentados
em Janeiro deste anno.

O nobre presidente do conselho disse lia outra camara que
o ministerio de 30 !le maio mostrara-se tão severo o imparcial
a este respeito, quo em vez de tolerar, ou encobrir os abusos
commellidos pelos empregados!le confiança os havia denunciado
em seus proprios relatonos, mandando entretanto colligir os
esclareci,!,en.tos e provas n.~cessarias para proce~er-se como
fosse de Jusllça, e havendo Ja decorrrdo tempo mais que suJli
ciente, creio que não será fóra do proposito a pergunta que
agora C..ço.

Eu não toc~ria neste assumpto se porventura tivesse ha
vido um per!lão ger ll,ou so as competentes autor'dades obser
vassem imparcialmente a lei a respeito de todos os culpados
por aquelles actos.

O SR. C,\NDIDO DORGES:-Não tenha susto disso.
@ Sa. FEnREIRA PE~NA:-O que posso porém inferir do

•

correspondenci,1':! til' ,livl1róil,; vrovincia; é '11Ie sómenle COli'
(ra con5ervadore~se tem forllltldQ proc-e;sQ5" , ,

O Sn, (;, NDIDO flollor:s II OUTnos SGNIIOnE3: - Isso sim,
O Sn,. lIGr.nEIIlA PENN\:- .... e além de parecer-me istO'

uma InlflUld~de que n,lo dere paS8ar em silendO', ahi vejo
mais uma prova IllH males a. flue fica ex.posto qualquer paiz
sempre flue as palxiles e os IIIlercsses ria um partido podem'
mais do flue a lei (apoiados).
, Com elfeito, sl'Dhures, 'luO i,léa lloderão fazer da imparcia

Ittlade e rediJ.lo, direi mesmll da moralidadc_ do IIUSSO ~o'
vemo, cumo podenlu ter fé nas instituiciles os babitantes ~tos

'Iogares, que havendo presenciadu os fados occorrido!t durantll'
<lS "!eiçõ~s~ observarem, finalmente, que d'ontre os culpados
S<l 8<ln sU1elt08 a pr?cessüs, e a lé .11:-<191110 pel'seguidos, os ([uO'
pel'tencem ao parhdo veneJ'lln 1'1:ando os outros mio sÓ' im
puncs, mas ai,nda mantidos ('m cl\Jpl'e~os de confianca OIJ
scnrb para elles nomeados 1'01' elfeito da proteccào dõ rar
titio dominante? \'jlpoiarlos.) Fados tiio prcjudiéiaes á forca
moral ~as ~eis o ! as proprias autorithldes cnc~~Tegadas da süa
e:ccuçao nao podem cIlmar de ler funestos ef!C1tos, nem se do
\'Ia espcra~ flue Cossem tolerados por um ministerio que pro
clama a-Justlça-como uma das bases. como uma das mai17
solelllnes prolllessa~ d? seu progmmma politico. (Apoiados).

Qu"ntQ ao com-milrclO das cal'lles verdes e á administracãO'
do matadouro, não refcrirei agom quan[o tem Decorrido neites
Ulllmos tempos, por que todos o sabem. As queixas, porém',
q~e, se repetem c7U Ilarte dos cl'ÍJdores e boiadeiros da pro
VIllCIiI do illlllas, em consequenCJa dos considcraveis prejuizos
que têm s(}fIrido, e que altribuem à falta de medidas c.apazes
de debellar o monopolio que se faz nesta cidade ....

O Sn.lt~El'iDES DIlS SAN-Tos:.,-Apoiado.
,O Sn. I;Enltlm~ Pll:'fH:-.... e a previsão de aJ~uma

cutra crise ~emelhan,tc ás que)á tem' haVido pela escass~z de
ulll_genero de p"llllelJ'a .necessldade para t,lo numerosa POplf.
J,a~,,-ol cl'l~es que causar<to ao glWel'llo não pequena inquía
laça0', obrigando-o ate a t(llIHlI' algumas medidas excepeio
naes, - como' fusso o- adiantamento de avulfadas sommas
pelo tbesouro para a cumpra de gado; tudo isto indu:r-me a
pedir ao nobre ministro do imperio que haja de declarar ao
!'enado quaes as provirlencia~ que pretendo dar, além das
l<lmbradas no seu rel"lul'lo; cUJos e!feltos não poderão deixar
de ser muito I{!ntos, como 50, Ex. mesmo reconbec.e.

Quem se recol'da das questões que se suscitárão entre a
lllma. c~n:ara munitipal e o minislerio do impepio' por causa
da ~dmmlstração e poliCia do matadouro, deve realmente
adnllrar quo, f~llflo vagado hll meze5 o logar de agente om,
cral, o g~vorno não julgasse cOllveni.ente provê-lo, lIem to
mm qu;J!'quer outra dehlroração; e Interessando ao publiC<l
a e:-ópheaç,to d~ste Cacto" ou antes do esquecinwnto em quO'
parece_ te~ cabIdo um negocio qU8 o ministerio anterior jul
gara tao Impor:ian~e e u,rgen!e, Olt espero que o nobre mi-

'D\stm do imperio baja de informar' all seoouo, ae porventura
entende, como o seu l!lustre antecessor, quc convém manter
os decretos de 9 de deIembro de 1851 o 1° de maio de 186:J
ou' se pretende revoga los por Illil parecerem incffieazes o~
olfens ivos das attribllliçães que' a lei do 1° de (}utubro de
18'28 conCere ás eamarn~ municipaes.

Yas5alldo a tratar das verbas dO' o.rcalllllnto, cOlOOçarei por
declarar que, olferecendo-sc-me duvláas sobre a materia de
a\>gumas das emendas da ou-tra camara, não me !oi possivef
obter ]leia leitura do debate 0 do resultado das votacões
todos os esclaretimentos de que pr.eciilllv~, porque 000'· en~
contrel essas emendas eolU a eonvelllente dlabneeã!) enlre as
'I ue !orão no~amentc r~digi9as ~ impressas pira a 3' dis
cussao. Por ISSO po!lerer mais faCIlmente enganar-me em al
guma das observacões que a respeito dellb.s tenho de fa2er.

Quanto aos §§ à' o 40 do artigo 2", parece-me mui' proce
dente a observaçãO que fez o nobre senador pela provincia
de Goyaz, com o fim de mostrar que tendo de realisar-se
brevemente o casamento das sorenissimas }ll'incezas convirá
~onsignar desd~ já osfunrlos neeessarios para pagau;ento da&
despezas autonsadas pela lei de dotação ullimameate pro
mulgada, poupando-se assim ao governo a necessidllde de
abrir um credito exlraonlinario .
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De um {lJlartu dalhl [leio Hobre ministro do imperio não
jiÍJde bem inferil' qual seja fi opiniüo de S. Ex. a este res
peito, mas em todo o caso jul~o bastante lembrar que a ob
servac;10 do nobre senador por Goyaz está de accordo com o
que sé praticou a resppito; ,das S"as, D. Francisca C D. ,Ja
Iluari~, COlllO se vê JI<\S leis de 9 de agosto de 18<1.3 e 9 de
setembro ~e 18G'2, art. ,'22 § 1°., .' ,

§ 10 secretaria tle"estrdlJ.--::Na .propo!;ta do govcrnoperle
se a quantia de 170:7803, e um;! e/l!elllla da camara dos
deputados a re,duz,:1 1Gl:980$, inclusi'e H):O~O;ll para con
tinuar-se a reimpressão da legislaçüo, de, 1808 a 1837, e
1:200$ pnra a codilkaçüo das decisõcs,iicerca de eleições.

Naquella c:.m.. ra forãq ,o[erecidos,. c pas,;arilo elll 'to di,;
cuss,lo dous artigos additivos, um cquiparantj<> os ordenados
e mais vencimentos dos empregad~. ,da'; fJiITerentes secreta
rias de estado aos que actuitllllente perçcbel\l os,da seereta
r,ia do ministerio da agricuiLura, segJlnl!o .15 categ,orias dos

_,empregos, e outro autorisaado o !(oycrno, para, reformar esta
ultima repartição, harmonisando-a coni ü$ demais secretarias
~e "r~tado, pelo que respeita ao pessoal e ~os ,vencimentos,
com tanto. que não haja excesso doe despeta IlJarcada llU verba
respecfivil. - Na 3" discussão, l'otelli, approvou-se ,sómente
estq seH4u4~, ~i'lig-o, que afiual, fui separad,o uu órçaniento, e,
remellldo ao senado como projecto dlStlllctO:

Entre as enlendas qLJe acompanh~o' a prop'osla ha outro
artigo nddilivo que dispõe o seguinte (lcl/do) : «Ficão sup
vrimidos desde já os Icrgares de cdnsultur lias secretarias de
csta~o.

n Serão süppdmidos,á proporçrro que vagarem, os seguin
tes logares: na seéret.lria rle estado dos negocios do imperio
os de praticantes, uni de '20 oIDcial, um de amanuense, um
de continuo.»

Este artigo. n~o entrou ainda em di>cussão., !!ias podendo
se agora tratar de tudo qUJ!lto s,e comi'I'~henfle na vel'ba
seçretaria de cstado"":' apI'o,veitarei a opportuliidade para
sl'DI'e elle fazei' em preseuça, do nobre ministro algumas
obsel'l'aeões, ,,'

Em 11I7imeifo logar direi que ndo lúe parece justo de determi
nar-se que os lugares de consultores ,;ejão supprimidos desde
já, ri os oulros á medida flue forem vagando', pois que se
esla ullima di>posicilo tem por funrlaniento, segundo se diz,
o desejo' de respeil,ar certos direi tu. 'l'hruil'idos pelos actunes
funccionarios, ainda quc assim coutinue o estado a fazer
despczas que de'de jú se julgão desnecessarias ou dis[len
saycis, a mc:sma fnZt10 milita á (iH'OI' dus consultores.

Parajustilicar a suppressão dos cousultores allega-se que com
ella far-se-ba n~,l peqneua econqniia dos dinheiros, publicos
sem detrimento algum do serviço" porque a. suafalla póde
ser mui bem suppri:la pelos dircclu!'o,; "eraes e chefes de
seccão das secretarias de estado; pelo procurador da corôa, e
pohis secções do conse)bo de estado, r,nas não pensaril UO
meslilo modo, quem a\lendcr, como ~umí're, á natureza de
cada um desl~s ampi'egos, e it especiliall;"le das funcçõe,; e
deveres que lhes são inherentes, segundo as leis e reg-ula
mentos aéiuaes.

Os directorcs geraes c cnefes de seccão das secretarias' d~
estado devem esclarecer com informação dos factos, para
serem presentes aos ministros, os neltocios que por ellas
correm, e dirigir os tl'ULalbos do expediente para que sejiio
feitos eom a maior exactidão e pontualidade; mas não são
competentes para exercer todas as funccões proprias dos con
sultores, nem podem ser leg-almente responsaveis pclos pare
eeres que derem; o procurador da corôa deve ser e é onlina
riamente escolhido d'entre os juriscoosultos mais luibeis e
provectos, porque o seu principal encal'go consiste em dar
parecer sobre questões de direIto, podendo portauto fallar
Ibe, sem que isso sirva de embilraço á escolha, estudos e co
nhecimentos especiaes de ecr'tas materias de grande impor
tancia, que hoje constituem a principal occupação de ill~uns
dos ministerios, como por ex.emplo a construccão e admiuis
trações das estradas de ferro, a colonisação, eic.; as secções
do conselho de estado, compostas de tres membros, e cer
tamente muito habilitadas e competentes para auxiliar o go
,'erno no exame o SOlUÇ1LO de certas questões mais graves
e,lmportantes, nem podem ser incumbidas de muitos outros

trabalhos que hoje se achão a cargo uos consuiiurcs, sem quo
baja lirande demura na. sua expedi~.üo, nem estilr com cada
um dos ministrQs em coutacto t,LO frequente e illlmedialf,I
como estão os consultores, e como realmente convém quc
estejão .r~lra q~e possão entend,er-se ,ohre quiesquer assullll'tos
que eXIJao mms prompta decisão,

Com e/feilo, admira que estas e ouLI:as razões, allegar!a.s
por l!m homem tão illnslrado e competente como Ó SI', sena·
dor Nabuco, para justificar a crear,"o dlls c:;nsultore" levada
a e/feilo enl 181í9, e por 131113 cousit/r,,'ada como In'edida do,
aHa co'nveniencia para o SCl'\'iço a· ci.\rg-ô da suprellla i.ldmi
nistração do estado ...

O SR, NAnuco;~Apoiado.
O SR. FERREIRA PENNA:7'" tenMo d6sapl'areeido em 1.10

pouco tempo, formando-se uma opinião inteiramente coutra
ria; e ainua mais notavcl me parece a facilidade com que os
acluaes nünistros dispen~'Lo a cooSCi'ação rle funcci~narios,
que IIlcontestavelrnente tem presta o, e porlel'lão coutllluar a
prestar á administração serviços de um valor muito mais
elevado, do que o dos vencimeutos ,que perccLem dos.cofres
publicos. Todavia, es,peral'ei os e,claro'cinlentos que bouver
(113 dar-nos o nobre mllüstro' do imporio, para pronunciar o
meu voto sobre o artigQ additivo do liue tenllO fallado .•

Visto que se trata de sUllprimir elllprel'OS por aúior ria
econonlia, com o que não deixo de concordar até certo ponto,
julgo 0ppol'tuna a occasião para ohservar Ilue na verba-se
cretarias de estado - poder-se-ba fazer não pequena redue
çao, suLstituinuo-se os actnaes correius por praças de caval
iaria, escolhi as dos reginwntos de linha,ou do COqlO policial
da côrte, á medida que us 10g-ai'Qs foi'cm vagando',

Com 31 cOrJ'eios faz-se presentemeute urna despeia ann\lal
supei'io'r a 53,000$, quç sem detrimento al;,;um do servico
publico, nem o/fensa dos dj!'eitos por eVes adrluiddos; poderia
em breve tempo licar rellllZlda talvez ,i qUlll'ta parte, alem de
poupar-se ao lhesouro o cncarno de futui'as aposentadorias,

Esta mesnia medida jii eu iOdiquei ha muitos ilnnos quando
tinba assento na camara dos ueputados, e se alguma objecçilo
se Ibe fez foi (;"io fuHl que escapou até boje á miuh:l remi
niscencia ; agora, porém, a vejo adoptada po'r uma das emen
das da mesma camara, mas sóniente para a seáetaria de es·
tado des \legocios da guerra, não podendo descobrir a razilo
por que deiÍd de ser ex(eusiva a todas as outras.

§ lI. Gabinete ,imJlcriat.- Na proposta du governo p.e~e
se a mesma quantIa de 1:090$ marcada para os exerCIClOS
anteriores, e por uma emenda da outta camara aug'U1enta
se-lhe a de 171$i'28, equivalente a parte da gratilicacJo pag-a
pelo nrinistel'io du imperio ao encarregado uos trabãlbo,; de
B,;cripta do conselho do estado, Parece-me, por~m, que esta
,Iespeza sc'ria mais propriamente inGluida na verba- coo,e·
lho de estado-, e que eni vez de dividir se o total da graLi
licac"o pelos sele ll1inistel'Íos, llevcril ser paga sómente pelo
do ímperio, poupando-se assim ao funcciollilrio a obriga,ão
de apresentar alle~tadGs em tantas reparticões par.: provar o
o/fectivo cumprimento dos seus deveres. •

Quanto aos §§ 13 e 15 ([Iresidencias de provincias e camara
dos deputados) noto que as respectivas ajudas de eusto n"o
se achem incluidas n:!. tabella do arl. 12 aduitivo, que designil
as verbas do orçamento, para as quaes podera o governo
abrir Credilos supplementares. Parece me que a falta desta
faculdade poderá em certas circumstancias trazer emburaç.oS"
il marcba da administração, e ainda menos justincavcl a

,julgo quando observo que a outros ministel'ios é ella conce
dida para satisfacão de uespezas de ig-ual natureza,

Tambem não "devo deixar de a[lrol'eitJr a opportuaidade
para ch..mar particularmente a attenção do governo sohre a
consideravel despeza que se faz por conta do estado com a
acquisíção de mobilia e outros objectos pai'il o serl'iço e de
coração dos palacios das presidenclas,

Em 1853 expedirão-se ordens para que todos estes objectos
se achassem sempre inventariados, e sob a guarda de certos
empregados; m"s, essa medida, que algum melhommento
trouxe a este ranlo ue servico, poderá tornar·se muito mais
completa e efficaz, organisando-se um~ tabella que designe
com toda a precisão e clareza os oh.lectos que poJem ser
comprados ú eusta da fazenda puhlica, ErUlI\Lll1to islo se nii~
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fizer, enlfjUanLO depender sómenle do arbiLrio de cada presi
dente a acquisição daquelles. que io~em do ,eu I:O,.to,. deverá
a despeza augmentar-se de dia em (ha com a substl tUiÇJO de
mui Los que se estragão ou extravião facllmmte, podendo-se
até entender {lue é licita a compm de pianos, quadros,
ricos apparelhos e vasos de porcellanJ, c outros arlígos de

. luxo, como já alguma vez sc Lem entendido, segundo me
consta,

Quant? á verba-Bispos cathedraes, parochos e relação
meLropo;htana-para a qual se pedc na pL'oposta a quanLia de
1,083:934;;)980, convém repetir uma Qbservação já fcita pilr
mui Las vezes, isto é, que esta despeza, sendo j:l tão eonsi
~el'a"Cll poderá em poucos annos tornar-se supcriol" ÚS
fOI ças do tbesouro, se as assembléas provinciacs continuarem
a creaL' novas varochias com a mesma facilidade (11Ie alé
agora tem havido, sendo a isso movid:ls Illuitas vezes 11 ..10
tanto pelas necessidades reaes dos povos, como pelo inte
resse quc um ou outro partiLlo politico póúe ter nas deieGes,
(1Ipoiados).· •

Recordo-me de que, lia poucos anllOS, fui oITcrecida ao
senado por parte da commissiio de fazenda uma emenda ao
orcamento para o fim de dekrminar-se que não se levasse a
clréilo o provimento· de nO":ls parochias c comareas, em
quanto o poder Icgisbtivo ~eral n,io concedesse credito
para pagamento das congruüs c ordenados dos procuos e
juizes de direito.

Essa emenda, que llarecia-me inteil'amente conforme a cons
tiLuiç'io do estado, foi combatida pOl' diver'sos omtlores como
oa'ensiva das alLrilJUições das assemblélls provinciaes, ea lJues
t;10 ficou até hoje indecisa.-Entretanto eu creio que se o go
vemo imperial reite!'llr as convenientes recommendacões aos
presirlenLcs para que não lIrestem o Sel[ assenLimenLo a
semelhantes creações, quando não forem caLalmcnto justi
ficadas, cessarãõ em grande parte os excessos c aLusos que
até hoje se tenl notado. .

Para a verba-seminarios-perJc-se na proposLa .10 gover
no a qnantia de 191 :GO()$, que uma emenda da eamara dos
deputados reduz a 1i.íO:OOO.;i\, sendo com os professores exis
tentes, nos termos do decreLo n. 3,07:l de 22 de abril de
18(j3, - 81 ,OO()$; para mais dous semina rios que se pussão
crear 18:000$; auxilio ao do Amazonas 6:0nO,~; obras, repa
ros, c auxilios que fOL'em necessarios .ilHlOO.$. Esta somma
n~o será pro.vavelJllente sulficiente para satisfazcI' as neces
sidades de todos os actuaes scmínarios, mas não posso ainda
assim deixar de reeomJllendar a protecç,io e benigni,lade do
nobre ministro do imperio o da cidade de CuiaLá, como um
daquelles que l'eclamão maispromptos auxilios.

E' certo que o governo já tem consignado diversas quan
tias para as obras em construcção, mas ainda não bastiÍrão
para dar-se-Ihes impulso tão prompto como convem, e em
'Iuanto o estado do edifieio não permiLLir a admiss~o de
alumnos internos, terão de ficar em grande parte baldados
os nohres desejos e esforços c.om que o zclo;o c respeitavel
prelado daquella diocese proeura pl'omover a educação dos
jovens que se destinão ao saeerdoeio,

Podendo se inferir da disposi!)ão do ar!. 13 (adrlitivo) das
emendas da outra camara '[ue fica annullado o el'edito annual
de '.!.:OOO~ concedido pelo ar!. 2:3 § 3° da lei de 9 rle setembro
do 1862, .com? auxilio á publicaÇão dll Flora Brasiiiellse do
Dl'. Martlus, Julgo dever chamar tamuem sobre cste objecLo
a particular atlenção do nobre ministro do imperio, por e;tar
persuadido de que a vista da informação do mesmo Dl', Mar
tius annexa ao relatorio de 18G3, não pódo !cr d:l intencão
do governo, nem das camaras legislativas, fazer cessa" uina
despeza. tão modica, e tão justificada, Jlelo merecimenLo d.1
obra, e do seu illustrc autor,

9 1'.', minisü'o .10 11ll1)Cl'io: - Sr. presidente, sendo
tantas e tão luminosas as observações feitas pelos dil'ersos
senadores que têm oceupado a tribuna. tenho mai~ este mo
tivo para senti-me constrangido na cxposiç;io das idéas que
professo e na defesa dos acLos que aqui têm sido censurado;.
A plena convicção, porém, que nutro de que não mereço. as
censuras que me forão feitas anima mo, c estou convenCido
de que o senado me desculpara, depois de ouvir as razões que
passo a expllr.

..

O nobre senarlor pela província de Goyaz, comhinando o
rehllorio apresentado p~lo minisLro do impeno com o orça
m 'nLo, procurou dedUZir dossa comp<tracão illeollerellcias ou
contradicçõcs inexplieaveis. Eu peço Irêença ao senado para,
segundo o seu sysLema, collocar ao lado das suas aeeusacões
Lrechos desse mcsm? relaLorio que S. Ex. leu. Parece-me que,
se o noiJre orador ltvesse eom!Jinado todas as partes do rela
Lor.lO, e consorcJasse. as Ldeas qU? suppõe contl'apostas c des
unidas que elle contem, sem dUVida alguma não che~aria ,.s
conclusões que. tirou. Limito-me, pOL' conseguinte, simples o
lllllcamellte 'a por de um lado as censuras do nohre senador o
do outro lado trechos do relatorio do minisLerio do imperio,

Tr~s for'l'1 os ponLos capitaes a rlue S. Ex. se referiu :
cOlls~lho de estada, administração de provincias c assembléas
provlnclaes.- quanto ao. conselho de estado, S. Ex. opinou
'lue cu tltlha fClLo ronslstlr toda a reforma na necessidade do
discriminar os negocios puramente administrativos dos admi
ni,Lrativos de naLureza contenciosa. A organisaeão de uma
srcção do conselho de esLado. especialmenLo dest(nada a to
mal',conhecimento de todas as questões administrativo-eon
tenclO,as, c a creação de uma secretaria, não forão exclusi
vamente lemiJradas. Eis dous tr'ech03 do relatorio para pro
var o contrario: (lendo)

cc Alguns dos meus illustrados antecessores tôm indiearlo
os pontos capitües sobre que deve versar e;so tra!Jalbo. Em
geral adopto as idéa'l IJur elles enunciada'l, _

cc Nlio entrando no desellvolvimento deste vasto e gravo
assumpto, j'l porque natla puderia dizer (lUa vos fosse e,tra
nho, j:L porque excedi ria isso os limiLes de um relatorio, jo]~o
todavia dever apre;entar especialmente a vossa consideracRo
dous desses pontos. n •

Ci Lei, é verdade, dous pontos que cu repntava capiLacs
esta ciLaÇãO, porém, não importa exclusiio de outra qualquer
üléa, aliós consequenela necessaria e dependencia indispeli
savel das mesmas idéas citadas no artigo do relatorio,

O nobre senadoL', referindo-se ainda ao conselho de estado,
e llrocurando liga-lo ú administração das provincias, tratou
da necessidade dos eonscliJos administrativos,e esLranuou que
em referencia a isso eu não c~tndasse at[uillo que ('lIe cha
mou a necessidade de esplteras consultivas da administL'aeão,
Creio que ainda neste ponto S, Ex. enganou-se; pOI'quê, so
lésse o ürLig·o do relato rio que se refere ú administracão das
prol'incias, lá encontraria quo dous S"O os defeitos cápitaes,
segundo o meu modo de vêr: 1°, a falta de taes conseluos
que illustrem e auxiliem a arção presidencial; 2·, a neces
sidade de estender a aeção pre>ideneial por todo o tenitorio,

Eiô o qne disse: (lendo)
cc Investindo·se os presidenLes de provincia de extensas o

importantissimas attribuic:ões, não óe cuidou em crear auxi
liares, quer para eselare"ce·los com seu conseluo sobl'e os
negocios grave; c as (Iuestões praticas, quer para coadjuva
los, em qUülidade de ngentes administrativos, nas localidades
o:lde a sua acção e fi calisaçãú não podem exercer-se imme
,Ira Lalllen te,,, .

Compreuendendo !Jem a difficuldade della, medindo to,la
extensão da censura, o nobre senador voltou as annas c ex
clamou; porqne a não fizestes c vós eonsteslastas com o min
guatlo projecto que passou na camara? A reforma completa
da adminisLração dns provincias túl como o nobre ,enarlor
quer n"o é posõivel desde jú, nem mesmo púdo ser aceila
com o açodamento c precipitacuo que S, Ex. deseja. A cen
sura não alcança o ministro rIo imperio que falia perante o
senado; a censura alcança os diveroos ministerios que anle,
deUe existiL"iO, alc1111ça o conselho de esLado, alcança a ca-
m~ra dos S'·5. deputarlos, alcança o senado. .

Eu recordarei a S. Ex. o b iUI;lnle parecer do Sr. viscondo
do Uruguay, onde se nota entre as difliculrlades que appal'C
oom na defectiva o"ganisaçuo admini,trativa que temos, os
defeitos da devisão territorial, a falta de pessoal, 11 desigual·
dade das províncias, o grando accrescimo de despéza,

Eu recordarei que, consultado o conselho de estado a tal
res~eito, víu.e na necessidade de oITerecer bases para um
proJeclo, mas !Jases que á toda luz demonstravão a impossi
bilida.de de logo e logo fazer-se o que S. Ex, quer,

22
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Eu recordarei que ha difticuldade de colleccionartodas essas Iinterpretacão d'onde nasce? Da duvida a respeito da inteI
importantes funcções presidenciaes e definir sua natureza e ligencia dos artigos, isto é, da duvida a respeito do pensa
iimites; não é trabalho de um dia, e isso mesmo foi expres- menlo que os mesmos artigos contêm. Como, pois, S. Ex.
samente reconbecido no parecer a que alludi. conclue da minba a/lirmação, que eu manifestei-me no sen-

Como, pois, o nobre senador queria que o ministro do im- tido da~ idéas conservadoras?
perio, tendo alguns mezes de existencia, fizesse aquillo que Accreseentarei ainda, Sr. pl'esidente, que nãosei bem como
homens provectos na sciencia, estadistas reconhecidos, illus- se disoriminão partidos quando se trata de interpretação de
traccões que não podem ser contestadas, não o conseguirão leis. Comprellendo e sei perfeitamente que o corpo legisla tivo
em álguns annos? no acto de in terpretar as leis póde innovar; mas, quando se

O SR. SILVEIR.I. DA MOTT.I.: - Então porque não quJz trata simplesmente de eonhecer.o sentido de um<llei q~alquer,
adiar o projecto? quando tratamos de reeonstrUl~ o scu pensamento, naO com-
. prebendo que, em nome de partidos, se aceite e,te ou aquelle

. O Sr.. ~lIl'1ISTRO DO IIIPERIO:- O nobre senador, como eu sentido; eutendo, pelo contrario, que é dever do homem pu
disse, ~omprebendeDl!o bem o a~cance desles f~'!:tos, alcance blico aceilar o scntido qne <l letra c o espil'ito da lei coutém,
que hOJe adqUlre maIOr proporçao pela conOssao que S. Ex. sej<l ou uão favoravel .is hléas politicas que elle sustenta.
presentemente faz perante o senado, pOI~qu~ implicitamente (Ap01:ados.)
d~clara em seu aparte. que. o governo nao e responsol'el rOl' Não posso compre1Jender a nobre senador por Goyaz; não
n~o. ter apresentado ale bOJe .essa reforma completa e lU posso aceitar as inferencias que viu em minhas palal'ras; não
tell'lça, pergunla: « Porque m~o procurastes que. se adlilsse sei como sem Querer me afIas lo das iflêas liberaes c sigo as
na eamara dos deputados o proJecto a que me refiro? » Peço idéas conserl'ar]oras; não posso comprehender discriminação
lle~nça ao nobre senador para po~derar-Ihe que ha dous de partido neste terreno ...
mOlos de reformar; ha reformas ~arclaes e ha reformas com- O SIl. SILVEIIlA DA 1tlOTTA: - O espirito do interpretador
pletas. Eu comprebendo que nao se apresentem reformas tem muita infiuencia na interpretacão:
parciaes quando estas não podem ser dlsculidas e approl'a- . •
das independentemente das outras; comprebendo que a re- O SIl. FERRAZ: - Conforme.
forma completa seja sempre apresentada, quando impossivel O SR. MI1\ISTRO DO lMPEIlIO: - Não contesto; contesto qne
é apresentar reformas pareiaes; mas, se nós reconbecemos esse espirito deva ir até o ponto de fazer com que uma lei
que a demora é inevitayel, e se podemos obter algum me- diga o coutrario do seu sentido. Neste caso a interpretação
Ihoramento, porque não havemos de consegui-lo, porque não contém reforma.
havemos de envidar os esforços necessarios para qua o corpo O nobre senador allribuiu todos os confiictos das assem
legislativo ap'prove medidas a.dequadas ao mal, embol'a in- bléas provineiaes com os presidentes á má dil'isão das rendas.
completas? E o que fez o proJecto a que S. Ex. se refere; Confesso quo não eomprehendo o alcance deste argumento.
apenas deu aos presidentes de província algumas atlrihui- Se o nobre senador estudasse a razão de cada uma das ques
ções: alargou-as. tões que se têm suscitado, se quizesse por um instante alten-

Esta medida é segoramente importante, se allendermos á der.a todos?s conOictos que .lêm appareeido, creio q~e nã?
centralisação admini"trativa e aos incommodos que som'em p?d.l~ conelu~r que a causa uDlca de taes confiletos e a llIil
muilas vezes aquell~s que, tendo pretenções, são obrigados dlVlsao das le~das. . ..
a vil' á cúrte do Rio do Janeiro, quando aliás o goyerno geral O que.: porem, me pareceu mnda m~nos aceltavel f?1 a
em ultima analyse ha de fundar as suas decisões uas informa- affirmaç!!,o de S. Ex. de que. o ac~o ..addlelOnal ela cldrtSSII,uo,
ções que recebe dos mesmos prusidenteil de provincia. Ila, não baVla uma ·só de suas dlsposlçoe. que pudesse suscItaI'
pois, utilidade, e utilidade reconhecida. dUVida. .. .

E, senbores, essa utilidade nem ao menos tem sido apre- D~ modo que as. as.sembleas provmclaes, l~etaudo com os
!)'oada só pelo gabinete aetual ; o proje?to que se discnte não ~resl.dentes de provmeIa e exercend? ac.to~ mu~to co.n,tra.dlc~o.
e senão o art. 10 de um proJecto que Ja fOI apresentado por lIOS, o conselb.o de estado dando lI~tClpletaçoes dller,as, o
um ministro que mereceu o apoio do nobre senador c das governo por ansos dando.tambem diversas. m~erpretações ; o
camaras, e que. seguramente pela sua illuslração e talentos ~~nado votando. a no~eaçilo de uma commls:ao mys~il; t~do
é digno da conslderacão de todos aquelles que se oeeupão dos I,SO. nada vale, S..E~. entende 9u~, apeza1 de todas e,tas
negocios publicos. • dUVIdas, o aeto addlclOnal é clarIsslmo . .

. . Do modo que as questões que se referem ao dIreIto de
Porque, pOIS, o nobre senador se. ad~lrou ? S. E.x. procu- crear impostos sobre objeetos exportados, quer para paizes

rou encontrar base pal:a a sua admll'açao I~O enthusl.asmo, na estmngeiros, quer de umas lIam outras provincias, quer de
el?phasls com que. f?l recebida essa desejada medida.. lllu- uns para outros municipios da mesma provincia, nada valem;
tlm-se. lIa ~o perml.ttlr que lhe dIga que, se bouveent~uslOsmo de modo que as questões allinentes ao direito que tem o pre
esse en.thnslllsmo fOlraz.?avel,e uDlcamente teve em I'lsta o fim sidente de suspender a publicação de leis provinciúes, n,io
tlo proJecto. Na ~Is.cussaoque ~ouvenaca'!1ara~]osdeputados, sujeitas á sanceão; mas contrarias á conslituição ou oITen
quando mo exprImi a t~lrespClto, declarei poslllvamente que sivas de tratados, de impostos geraes ou dos direitos de
era uma reforma parCIal, IIlcompleta, e que apenas eonsul- outras prol'incias, nada signifieão.
tava uma das phases da questão; mas que, porque não po- . _ ..
diamos fazer desde logo uma reforma ioteira, não deviamos O SR. SILVElIl.l. DA MOTTA. - hso esta mterpretado.
cruzar os braços e deixar de fazer alguma cousa. Fui expli- O SR. MINISTlIO DO mPEnlO : - Todas as questões que so
cito e mencionei ~s conveniencias da. medida lembrada. A referem á inserção de disposições estranhas nas leis do orça
excepeão opposta pelo nobre senador Importa um obstaculo mento e nas qu~ não dependem de sancção, á decretação de
invenéivel para o bem. « Nada .laçais, porque nITo podeis impostos municipaes sem dependeneia de sancção; á discus
fazer tudo)) é o seu ~rito de guerra. Eu penso de modo são das leis não sanccionadas o ao modo de sua votaçilo
diverso. Esforcemo-nos, é o meu pensamento, que havemos quanto aos dous terços; e linaImente as questões nlativas
de chegar ao almejado fim. á sanccão da lei reenviada, nada disto tem imporlaneia, ou

O nobre senador, referindo-se ás assembléas provinciaes, encerrá olJseuridade; sobre nada disto ha duvida; o nobro
allribuiu-me idéas que não cmiLti, quando tirou do trecho senador acha que o acto addicional li clarissimo I
do .meu relatorio, que S. Ex. }eu, inducções .que não são a~- O Sn. SILVElnA D.I. ~[OTTA: _ Disse mesmo.: já houve in-
tomadas pelas suas e'pressoes. Da obseul'ldade e eonfusao t r retacão
que eneontl'o nas pbrases do acto addieional não se deduz e p '- . .
que eu entenda que a interpretação deva ser nestc.ou naquelle O Sn. ~lll'(Js!no n~ IMPEDIO: - V,. Ex. esta enganado; so
sentido. E' justamente na duvida que ha a respeIto da mtel- bre esta quesl.ao UltlllJa, menos dUVidosa a meu ver, a da
ligencia dos artigos que está a obscuridade e confusão. O sancção de.pols da lei. ser. approvada polos llous te,rços,
arl(umento, pois, de S. Ex. me parece contraproducente. ha dous aVisos contradlctonos do governo, um. de 1838 e

Se o acto addicional não fosse obscuro, não fosse duvidoso, outro de 1856. Em 1~38 ~ustentou se que. a leI approvada
não havia necessidade de interpretação. A necessidade da pelos dous ter~os podIa del)mr de scr SallCCIOnada pelo pre-
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sidenle da provincia, e em 1856 sustentou-se a doutrin.a tantes por parte das mesas, definicão dos casos de mullidadõ
opposta. Até sobre esta queotão, que me parece menos dUVl- da eleição, alargamento de certâs immunidades conferidas
dosa, porque acredito (é opinião minha individual) que depois pela lei, representação das minorias o cerceamento do re·
de reenviada a lei a sanCCilo é obrigatoria, ba duas opiniões. curso concedido para as relações do districto...

Ora, pergunto, as duvidas que autorisão a IIlterpretação O Sn. FEnlUz: - Muito bem!
da lei serão opinião minba, a opinião do nobre s~nador, a
opinião deste ou daquelle? Creio quo não. Ainda mesmo que O Sn. MINISTRO DO mPERlo-: ... tribunaes que pela sua.
o ministro do imperio suppuzesse que a lci era clara, para natureza, a meu ver, ba muito tempo não devião tratar de
determinar a obs.curidade della so havia rio recorrer, não atues materias. (Apoiados).
seu juizo, mas a esses juizos contradictorios dos divcrsos • A respeito da instrucção publica, o nobre senador fez
gOVCI'l10S, das diversas camaras e do conselho dc estado; á tambem con-;;iderações dc muito peso; mas permitta dizer que
opinião geral; não bastava quo elIe dissesse: « A lei ó clara, ellas não tém procedencia. Os calculos estatisticos a que
não precisa .de interpretação. " S. Ex. se cntregou não são exactos em suas bases, nem em

O nobre senador, além destas censuras, que. todas se suas consequencias. Não são exactos em suas bases, por isso
referem ao meu relatorio, estranhou, no começo do seu que S. Ex. (note-se bem), tratando das escolas publicas,
discurso, que não tivessemos tratado de consignar verba comparou os alumnos que frequentavão essas escolas, tendo
para o pagamonto dos dotes o dotações. em vista a populacão, com o numero total daquelles que são

Hecordarci a S. Ex. que, quundo o orçamento cstava em educados em outrôs paizes, por exemplo, a Hollanda.
2" discussão, na outra camara, ainda não tinha passado a O Sn. PO~IPEU: _ V. Ex. verá que tambem considerei a
Ici dos dotes e dotacocs; e na 3" discussão era impossívd um in;;trucç1l:o pl'ivada.
augmcnto de verbá. Ora, como uão havia inconveniente
algum em seguir o precedente que se deu em 181.3, c~tado O Sn. 11lNISTRO DO mPEnIO ;- Não ouvi isso; nem, para
ha pouco pelo illustre senador pelo Amazonas, entendemos tomar em consideração a in~trucção privada, V. Ex. tinha
que,passando a lei do orçamento como estava, podiamos, por dados.
meio de uma resolução especial, obtcr autori,;ação para tal O SR. POMPEU:- Presumi que ella. dava oulros tantos
despeza. alumnos.

Eu nunca sustentei ncsta casa, Sr .. presidentc,. ne.m em I O Sn. IHNlsTno DO I:\lPERIo:-Esta base não é real, e nest6
p~rte alguma, que ":S despezas reeonhecldas por leI nao PI'C- caso a base do calculo desapparecia ou ficava modificada.
Cisão de uma autonsacão cspeclal para screm elfectuadas. Accresce ainda outra consideracão: tanto em referencia á
O que sustentei foi guê, quando se tratava de uma despeza população, como em referencia á ·instrucção publica, S. Ex.
dessa naturcza em clrcumstanCIaS e,~traordmarlUs, o governo calculou a populacITo actual do imperio por uma regra que
pOI!ia contat' com a approvação. do corpo legislativo, porque' estabeleceu, e principiou por uma contradiccão. Reconhecendo
o JUIZO deste já estava antenormente malllfestado; era o o defeito das estatisticas entre nós, recorreu a um antigo
corp? leglsbtlVO. que tlnba dcclarado a utlhd.ade della, era trabalho, e sobre este firillou o seu calculo de augmentos.
a lei que a fixava .prevlal,ncnte. EIS o que diSSe.; sustentei Ora, a regra do accrcscimo da população dentro de um
(Iue o .ubnso era um Imposs~Yel nesse ca~o ; lIIas lIao dls~e que numero dado de annos, conforme a doutrina geralmente acei~
seporlm presemdll' de automaçãoespeclaJ; n~m podIa d!ze-l,?, ta, varia, ni'io só em relação aos diversos paizes, senão tam
porq~e, se el~ten(~esse que s.e .podIa prescllldlr de autonsaç~o bem dentro de um mesmo paiz, desde (Iue se dão certas cir
especllll, cntao nao a pedll'lu, como pedi. A apl'esentaçao cumstancias.
do crcdito foi a prova mais palpitante de que eu entendia que O S P . B .
a autol'isacão era indispensavel. Nilo tendo pas,ado em n. O~lPEU . - em sei.
tempo, recorreu o governo a outro meio, e submelteu o seu O Sn. MINISTllO D? InIPEnlO: - Por conseguinte a. base de
acto ao juiz9 das camaras. S. Ex. ou fica redUZida á mesma cousa que era antes do eal-

Não me recordo de outras considerações feitas pelo nobre culo, ou então n:lo póde dar as consequencias que o nobre
senador por Goyaz. VoHal'-me-hei, pois, para o nobre sena- senador tirou.
dor pelo Ceará, que me honrou hontem com algumas relle· Não quero com isto dizer que a instrucção pnblica Dão
x(lcs, sem duvida luminosas. S. Ex. fallou sobre importan· podia tel' caminhado mais; apenas sustenlo que as censuras e
tissinIlls materia, que, se bcm me recordo, forilo: reforma as queixas que a tal respeito se fazem não são de tanta jus
elcitoral, instruccão primaria, instrucção secundaria, instruc· tiça c lmo parccem. E' preciso levar em conta toda3 as causas
Ção do clero, senlinarios e divisão de bispados. Todos esses 'Iue a tém contrariado em um paiz como o nosso.
ohjectos forão encarados pelo nobre senadur. O Sn. PO~IPEU: _ Não censurei.

Quanto á. refOr!~la ~leitora~, estou convencido, SI'. presi· O Sn. ~lINISTno DO mPEnIO: -.Sr. presidente, apezar de
dente, que c precl,o fU7.er al"uma cous~l e meoccupo ~ctual- torlas as ~ontral'ledades, tem-se feIto bastante. Não me refiro a
mento ~e um p~oJecto ~ tal r,e.spelto. N,w aceito: porem. e';U mim; acredito que todos os governos do meu paiz têm feito tanto
toda a .\la plellItude a, lefle~oe~ ~o nob\e scr~adol pel? Ceal~, quant.o el'a po,slvel fazer. Causas que não estavão no poder
quando bascou ocalculo da leple,enta 0'1O, n,LQ soble a !nas,a de IllIl~Uelll remover li que impedirão que a insLl'Uccão
!!~s v~tantes, mas sobre a IIIassa de toda'a populuçao do publica" chegasse ao ponto que se podia desejar, TOdayia
IInpeJlo. creiü que n,lo ha motivos para queixa, e que o nivel da

O Sn. PUMPEU: - E' desta que falla a constituição. instl'Ucção em geral no paiz tem crescido, e crescido muito.
O SIl. MINISTRO DO DIPEnlo : - E' possivel que este pensa- O Sn. POMPEU: - Tem crescido, mas muito pouco.

ment~ exprima ulDa aspiração, mas não p.ódo exprimir uma O SR. MINlsTno DO B1PERIO: _ Se V. Ex. argumentar
tbeona legal p~I:~ calcul.ar. a re,present~-º~,o do 1~~~7.., Des~e eom os proprios dados que apresentou, ainda mesmo defei
quc a couSt~tUI~'~O detClmllla a, COndl~?e, uece.,dnas p~la tuosos, como sãO, e compalar o relatorio ~e~teanno com os
que qualquCl I'0"a votar,. a base forço.amente ba de ser o outros relatorios' se fizer ealculos estatlsllcos sobre e,ta
numero daquelle~ qU,e. vo.tao_... '" • . base, com certeza' se eonvencerá que tem havido aUl'mento.

OSIl. PO!lPEU.-NdO e a"lm no, E,tado,-Unld03, uem no O nobre senador fallou tamberu sobre a necessidade de
Chll!. maior numero de bispados. Reconheço, SI', presidente, que

O Sn. ~lI1I"1STnO DO mPEnlo o-Por isso digo eu que esse seria convenicnte diVidi-los, creando novos j mas o senado
pensamento póde ,er uma aspiração; mas não é UlUa theoria sabe perfeitamente que a el'eaçào de u~ hispado exige
legal. outras creacões; a questão, pois, não é Simplesmente uma.
• Igualmente achei de summo peso as considerações que o questão de ütilidade, mas tambem uma questão do despeza;
nobre senador fez sobre a qualificação o o desconheeimento e, se com os bispados que temos actualmente despendemos
dos votantes. A reforma de que me occupo encara estes talvez mais do que aquillo que podemos, como havemos de
ontos, que reputo capitaes: qualificações, recusação de vo- multiplica·los? A multiplicaçãO de bispados deve dar como
lO
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consequencia que sejiio elles servidos perfeitamenle, e que O SR. MINISTI\O DO IMPERlO: - Vou moslrar como era ne- .
produzão os elTeilos' que se lêm em vista; mas, se com os cessario.
actuaes enconlramos difficuhlades para volar as quanlias O nobre senador sabe perfeitamente qne em 1856, a pro
que são necessarias, como havemos de multiplica-los? Em ]Josilo do c~ncurso ~a f!·ellnezia. de.Nazareth, o bispo de Per
w.z de produzir bens, produzirião male.s. ~allJbuco nao q\llz Instituir o YI!;'ano então apresentado, por

O nobre senador fallou tambem sobre os seminarios e refe- ISSO qu~ enlenDeu que, lendo Sl(~O esse saeer!lo~e proposto para
riu a negação do governo ger~1 il? pedillo do bispo do Ceari!, freguezIa ,hversa, o governo n<LO tInha o dIrClto de manda-lo
para não ser destinado ao senllnano dal!uella provlflcla o pro- p~ra aquclla freguezia. Decorrênlo perto de oilo annos o
prio nacional da LagOa Funda. Dcclaro a S. Ex. qUl', se ne- soJ!re eôôe pont? foi ouvido o conselbo de estado pleno, o q\;al
guei, fi-lo na plena convicção de que cUIDpria o meu deve.. 0PIllOU, em nILInHt. analyse, que se mandasse pOr (Ie novo a
\)uando se determinou o aproveitamento desse pedido a que concurso a freguezla. Quando se mandou pôr a concurso essa
se referiu o nobre senador, bouve informacões, e por ellas freguezia, foi que o bispo começou a pôr a concurso as ou
guiou-se o gOI'erno 'ieterminantio as obras" Nenb~ma recla- Iras que se achavão vagas. Ora, de que meio podia [ancar
maeão appaIeceu. Mudar repentlllamente me parecIa um acto mfto o governo para que as frcguezias fossem postas a côn
de pouca prudencia da parte tio governo, e eu queria poder cu rôo ? Qual o meio pralieo'ljue o nobre Eenador olTerece?
explicar perante as camaras e o paiz a razão do meu proeedi- O meio que exi>'te não Eel'ia por certo e>'sa ordem (fue eEtava
mento. Se depois de ter mandado fazer essas ohras. eu tivesse sujeita a nfto ser cumprida. lIste faclo reunido lIO (IUC obser
-llccedido ao pedido do bispo, no dia seguinte sc me diria: vei nos concursos hilvidos em Pernambuco explicão o aviso
« Estragastes as quantias empregadas até lIgora nesse que expedi.
predio, cujos concertos forão determinados em vi;ta das in- O Sn. POMPEU: _ E o all'wrã das faéultlades ?
formaLões recebidas. » E de certo. senhorcs, esses concertos
nüo tei'ião sido determinados, se llvesse hilvido logo repro- O Sr.. r.m:ISTr.O DO IJIPEnlO : - Sei muito hem, no proprio
Eentaeão do bispo. Tendo havido, porém, nova representação relalorio que apresentei V. Ex. verá que me fundei no alvará
do bispo, mandei verificai' se era possivcl applicar o edilieio . dils faculdadcs, que manda pôr 10fiO a concurso aô freguezias
que tin1Ia de servir de seminario PaI"l colle;;io de orph:,' ! "a:;as; maô toda a quesLl0 está n,o valor desse 1000; e t<luto
realizando-se assim o pcdido do bispo sem pI'ejuizo doô cofre" eSI,í, (Iue o conseliIo de estado declarou que o meio pratico
publicos. pan~ eyitar a ~lim~uIJade era determiuar o prazo, mas que

O Sn. POMPEU:-Não é possivel. hana IlICOIII:enlCilela ~m filze-Io. .
_. Occorre anlda que e pos;II'el que molivos podero,os {Ieter-

O Sr.. Mlll'lST~O DO lllPEnlO:-S,e nao for POSSIVC], procurar- minassem a demora: a filHa de conCUlTellteô, a cOllscicncia
se-h" oulro mclO. O que quero ~ qnc nl(ue o nWJre .senador de não conseguir os melbores padres em uma occasião dada
sabendo que o govcrno nada maIs fez d_o ~ue cumpl'lr o seu podem Eer motivos tie demora; e neste caso o que deverá fa
dever, e quc, se ba elTO da sua parte, nao e culpa sua. Dc- zer o ~OVCi'llo ?
monstrada a impossihilidade do seminario no edificio da D

Lagôa l'unda, dar-se-hão a, providencias possíveis. O Sr.. POMPEU: - O concilio trident:no marca dez di:)s.
A proposito de semicarios, prolestou o nobre senador con- O Sn. MI:'i]STnO DO 1/.lPEr.IO:- Então V. Ex. enlende que

tra o decreto da '22 tlc alJril,que S. Ex. enteade que é atten- o 1000 do all'ari! significa os dez dias do concilio lridentino?
taLorio do dirci to dos hispos. Permilla-me o senado qne não Não quero ler neô(e momento a douta conEulLa do con
cntre no desenvolrimcnlo dcsla que,lilo ; hão I'ejo ni,ta con- selllo de esLado; ella convenceria que ha falta lia ar
venieneia; ludo qur,nto se podia dizcr pró on conlra (e o no- gumenla;:ilo do nobre senador. O aviso é claro, e os seus mo
Lre senador não desconhece) eslil no ultimo relatorio do livos esWo delerminados_ Ila,la-me declarar quc o ilpilrlo
·meu iUustre anleecssor. Ncsse relalorio enCOnll'CLo·se as do nohresenador contraria em parle suas doul,·inas. EUe que,·
represenlações dos hi,pos, assim como aô resposlas que bri- e não quer o alvará das faculdades.Eis o 'lue se conclue do
lhantemenle lbes deu oS". marrjuez de Olilll!a ; ahi e,l,lo seu aparle.
compendiadas todas as allega\ões que se pOIIem produ1.ir. Accreseenlarei, sen~ores, que o aviso a qne S. Ex. se re
Limilar-me-hei, pois, a dizer 'lue n:lo vejo molivJ para as feriu, e que llle pal'eeeu dispen,avel, aquell~ pelo qual se
queixas que se levaulitrão, uem para qualquer modi!iciIÇ<10: consullnu o conôelbo de eSLado. não allendcu sómenle a essa
l,orque enlendo quo quem lavrou o decreto em nada oiIen- iIypothelio. O nobrc senador sabe perfeitamenle que o bispo
deu o direilo dos hispos. Se I,ouvesse rilzdo para as eensurns lém o direiLo de propôl' e o gOl'erno o de escolher; om, a
que se Uzerão, enl:l0 o motivo era mais ant:;;o, porgue nfto escolha sup[Jõe individuos enLre os quaes se possa escolher;
La rmão para a celeuma quc se ergueu. O uccrelo e talrez quando !la um só indil'iduo, nao póde haver escolha, salvo o
mais grave do que.... CilSO cxcepcional dc um só oppositur que não ",li! nas m:l.os

O Sn. l'oMPEu :.,-Eu l)er~untei se V. Ex. tin!Ja resolvido do hispo evilar; cumpre rcspeitill' os direilos da corôa. Tem
~ aconLeciJo que um bi,to com cerlo numcro de eoncorrenles

esla questãO. faz uma combinac~o lal que colloca o governo na po<ição
O Sn. ~J1~lSTnO 110 mPElllO :-!rlanlil'e o decreto; as rnzõcs [orco,a de dc,pacbal' todos os sacerdoles proposlos, sem po

nue se alJe!"árão não mõ convellcól':lo, não concorJei com as der' (,5col031', porque sens non1-eS vém allernados nas [!I'opiJS
êensUI'as q~e se fizerao. Todavia não assevero que n~o posm tas, embora estils so compollhiio de trcs nomes. A que fica
LaveI' modifica;:ão cm um ou oulro ponto, se us julgar COII- reduzido o direilo do govel'llo? Pois bem, lias ultimas pro
'Venienles. nOõlas de Pcrnambuco fez· se isso: os nomes dos proposlos es-

O uobre senador fullou-nos tambem nas necessidades Ih tavJo lodos repelidos. de modo que não podia haver e>'eollIa
creacão das faculJades lheol0p'icas, No relatorio se encon- da parle do governo. Pergunlo eu: não era islo uma queslao
trariiõ as razões por que ale hoje o govprno não tcm tratado imporlanle sobro a 'lual eu devia ouvir o conselbo de esla-
dislo. Neste momeuto e,forco-me por YlÍr f·e é possivel ,10 do '/ (Jlpoiados). .
menos crear uma faculdade" theologica no Ilio Ide Janeiro. O SR. POUI'EU: _ Mas nesse caso ou o governo escolbe,
Tl\m hal'ido dificuldadcs I'ratie,ls; o eor[Jo legiô alivo volou
1ti:OOOll, para duas faculdades, sem descrimin:lr a quantia, ou não.
e eom lal quanlia é impossivel estabelccer-se duas faculda- O Sn. MliI'lSTnO DO IMPEmo : - Salvo a liherdade do go-
des lheologicas. VCi'110 de qualquer imposiç,10. O terceiro ponto, exarado

O nobre senudor, referindo-se ás freguczias vaL,as, notoll por mim e cuja consulta podia pareeer dlôpensavel, esto
que em PCl'Ilamhuco houl'cs>e decorrido largo temllo sem que mesmo tive razüo de propôr ao conselbo de estado, portlue
taes freguelias fossem poslas a concurso, e ainda estranhou. a pratica nos dilferentes hispados não era. a mesma, e lor
de roodo qne me pareceu noLavel, que eu livcsse sohre tu.1 nam-se indispensavel que houvesse unifonl1ldade no processo
que,tüo consullado o eonselho de estado. de hahilitacão; foi por isso que julguei eonveniente ouvir o

. O Sn. POMPEU: -Nfto estranhei; disse que isso me pare- conselho dê eSlado. Se esla eonsulla não era necessaria, a
cia desnecessario. censura não cabe ao governo, cabe aos bispos, que cm urna
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cousa tão clara, na opinião do nobre senador, deixárão quo
se procedesse do diverso modo. !lIas nito é lIleu fim censurar.

'Não sei so me esqueci de alguma outra consiàeração feita
pelo nobre senador; estas são as do que me lembro.

O SR. POMPEU: - Perguntei se Y. Ex., no caso do tJispo
n~o fazer proposta, esta\a difposto a usal' do direito conce·
dido pelo alvará das faculdades, isto é, se estava resolvido a
desprl'zar a PI·oposta.

O SR. MINISTRO DO liÍlPERIO: - Espero não me ver na neces
sidade de empregar este meio.

Terminarei, SI'. presi?o~.te, dando algumas explicações ao
Ilobl'e senador ]lela provlIlcla do Amazonas.

S. Ex. principiou o seu discurso censurando o modo pelo
qual farão ~presentadas as emendas na camara dos Srs. depu
lallos, ou dizendo que não compreuendia como taes emendas
tjnb~o desapparecido, por isso quo na redacção da '2' para
a a' discussão não as viu. Explicarei. A commissão apresen
tQU as emcndas onglobadas, reduziu logo as verbas, e por
isso ftli preciso na a' discussão tornar sensivel as reducçõcs,
reparando as emendas. E' assim que na verba - Seminarios
8111scopaes - reduziu-se 4.1 :600,,3 em consequencia de se ter
unirormisado o ensino, e o pessoal e vencimentos dos semina
ríos, rcduzindo a consignaç<l.o para obras e auxilios, o sup
primida como insignificante a quantia marcada para pensio
nistas no seminario an;ericano de noma.

Pediu S. Ex. que o governo désse a sua opinião a respeito
do recrutamento no tempo de eleições municipaes. Prsto quo
eu enteuda que a lei nrio ó clara a tal respeite, todavia pro
pendo para a opini:o do nobre senador pelo Amazonas; en
lendo que o rec rutamento não deve ser feito em tempo de
eleições, e neste sentido o governo expedirá as mas ordens.

Pediu-me lambem que dissesse qual o destino que têm tido
as representações feitas por occasiãO da eleieITo passada,
accusando os abusos de diversas autoridades. E11as têm se
gnidJ o seu caminbo natural; n,10 se póde condemnar a nin
/;:uern sem ouvil'; a maior parte fon10 mandadas informar; a
respeito de algumas,a resposta foi sati,,[actoria. Outras for~o
remettidas aos presidentes de provincia, para procederem
como de direito.

Não posso afirmar, como o nobre senador affirIDou, que
não tenba bavido um só processo contra liberacs. O nobre
senador disse que constava-lbe que estavão .endo processa
dos conservadores em diversas provineias, mas que não
sabia se o mesmo se tinba feito a liberaes: não posso res
ponder, porque não conheco todos os liberaes e conservado
res das provincias. E' possível que tenba bavido processos
a conservadores, assim como a liberees, mas nrro sei a cOr

. polilica de todos 0- processarlos. Allil'mo, porém, desde jil
que, quanto a demissões, têm bavido demissões; e. para m10
ir mais longe, direi qne ultimamente no Ceará dcrão-se dUils
demissões a autoridades policiae5 por ailusos cOlllllletlidos.

Vozes :-Liberaes?
O SR. MINISTRO DO llIrERIO:- Liberaes. Se aebão pouco

estas demissões, não creio que ninguem possa afiançaI' qual
neste momento o numero dos processos e o partido ,1 que per
teacem os processados. A lei para mim não tem partidos.

O nobre senador tambem e,trililbou que na t,l!lella arre
sCl.tatla pelo ministerio do imperio fossem allendidas como
c1espezas não variaveis lllgumaô que em outros minislcrios
forão consideradas como despcza de natureza diversa, e citou
como exem/llo as ajudas de custo aos presidentes de provin
cia, e igua mente a ajuda de custo de ida e volta aos depu
tados.

Entendi, SI'. presidente, que, allen,lendo-se á natureza do
que é despeza variavel e <105 exemplos fornecidos pela lei que
falia dos juros de divida publica e outras, a ajuda de custo
~lão era essencialmente variavel, embora se pudesse tornar
IIIsuficiente. Era preciso caso extraordinario, pOl'qnlJ calcu
la-se sobre uma base dada e coubccida; era preciso que
bouvessem mudancas consecutivas e rxtraordillarías de laetos
anormaeo para quê taes quantias fossem insuficientes. Assim
Eempre se tem Ceito, e nunca se deu excesso de que me re
corde, salvo no caso de dissolucão de camaras, quanto á
ajuda de custo e subsidio dos depútados.,

A comparação que S. Ex. laz desta ajuda de custo com
as outras não me parece completamente procedente, porque
a determinação das ajudas do cnsto neste caso tem uma baso
quo não podem ter os excmplos que S. Ex. forneceu, e os
motivos que determinão as mudanças dos presidentes, limi
tados em numero, não se podem comparar aos que deter
minão o auglll~nto e decrescimento dessas outras desprzas.
Não ba eomplcta analog-ia nos exemplos. lIa mais dilficul
dauo em exceder áS ajudas de custo dadas aos presidente;; e
aos deputados, do que em exceder a~ despezas a que S. Ex.
.e referiu. .

O SIl. FEnnEII1A PENK~ :- E mesmo o subsidie?
O SU. ~1I~15TRO 00 BIPERIO:-Mosmo pal'l1 o subsidio, por

que vota-se o subsidio para todos os deputados; compreuendo
que não 50 gaste tudo aquillo que [oi votado; mas que 50
gaste mais é difficilimo. ü faclo da disso\acão é um facto
extraordinario; correndo as causas ordinarianiente, nHo pódo
isto acontecer. A natureza dos dispendios parece explicar o
meu procedimento. E' possivel que me enganasse. Eu con
sidel'o variavel por naturcza a desp~za que se não póde com
prehender sem essa qualidade, il\lpossj~ilitando o calculo
sobro uma base qualquer. como os juros de divida publica.
Será diffici], viôto que a lei li exempl ificati I'a, estabe'ecer
um paralle!o entre as despezas que o nobre senador considerou
variaveis e 05 exemplos fornecidos pelo legislador.

O nobro senador pelo Amazonas fallou tambem sobro o
agente do matadouro, e perguntou-me se eu entendia quo as
medidas propostas e consignadas no regulamento do 1° de
maio de 1863 erão boas.

Sr. presidente, o meu relatorio é explicito a tal respeito.
Eu eutendi que as medidas de então (e assim as com[Jreben
deu o seu illustre autor no seu relalorio, que é expresso a
tal respeitQ) . podi,lo ser aceitas como provisorias em caso
extremo; mas serião por fim illudidas. A !Jiótoria é simples
e dá valente ensino.

Desde '1843, quando principiilrão a sentir-se os eITeitos do
monopolio das cames verdes, que a experiencia llarece ter
mostmdo, analisando as propostas da camara municipal, que
causas 'permanentes oppunuJo-se ao livre desenvolvimento
deste commereio. O regulamento a que se referiu o nobre
senador ó a consequencla logica dos factos anteriores.

Duas·s'io as ideas capitaes que nesse regulamento se con
têm: 1·, preferencia para 05 criadores em primeiro logar,
em segundo para os invernistas, e em terceiro para os boiil
dei ros; '2', a creação da agencia oillcia!...

O SR. FEnnEII1A PENNA: - E a limitação da matança?
O SIl. !IINlSTno 00 DtrEIlIO: - E a limitacão da matanea,

que POI' ultima con3elfuencióllraz a limitaçãó do preço. •
A cl'cação da. agencia oflicial, lembrança da cmnara, não

podia malltor-se sem estar Jadeiada dos dous principios apre
sentados por mim, que del'ião como natural eonscquencia
conferir-lhe privileg-ios no córte. ~lortos estes,não lem aquelle
razão de existir. Examinemos, pois, 00 dous principios ou
ideas aceeitas pelo regulamento.

Quanto á 1" idea, senhcres, se nós altendermos ao quo
significa, ella nada importa, é em ulLlma analyse desloeação
de cajJitaes. Se o munop'J!i'J exió[e, se 05 capitaes es[,10
concentrados, turJa a difficuldade estú em porler o monopo
li,adúr ter tempo de cre,l[' boi<llieiros :;euo; n~o !la por eon
scquencia diffieulllade alguma. a menos que n,10 se crie para
os boiadeiroô aetuaeo o exclusivo do eommereio e a immorta
lidade. E' uma questão de tempo; no fim dl eerlo prazo
,êm outros boiadeiros. Accresee que não é possivel evitar o
conluio entre Loi,l(l~iros e monopolistas, que muitas l'e1.O-S
luerão com a perda tIe um terceiro. E' assim que ultimamente
no matadouro se apresentavilo, segundo a representação do
agente oflicial, preteadidos eOlllmissario$ requerendo prefe
reneia. Neste e em ea~os semelhantes o que ba de fazer o
governo? decretar a nullidade dos contratos?

Dír se-ba ([ue deve o proprio boiadeiro apresentar-se para
ter preferencia. Pois bem; ainda neste caso, dada a combi
nação entre o monopolista e o boiadei,'o, como evit.a-la ? O
que ba de fazer o governo? lia de decretar a nulhdade de
contratos simulados? Qual é o meio pam ~robibir-se a fraud~
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sob todas aS suas fôrmas? Quem é que pôde impedir que
alguem se mancommune com um boiadeiro lá fôra da cidade
e venha apresentar-se aqui como commis,ario desse boia
deiro, sem o ser, mas sim dono? Entretanto o governo do
facto denunciado quiz saber tudo; pediLl inrormações especiaes
a tall'esl,eito, exigindo que se lhe declarasse quaes erão os
individuos que procedião desse modo. A resposta que teve [oi
que nunca. nem mesmo foi possivel saber ao certo o nome do
boiadeiro que vendeu uma boiada a um vercadol' accusado
por este fact~: o que havia de raz~r o ministro do imperio?
Não fiz nada absolutamente, deixei tudo n~ estado eru que
estava, porque entendi que as preferencias no momento dado
ja não podião produzir errei to algulll,e realmente não prodn
zião; porque era impossivel impedir esses contratos simu-
lados c outros de igual natureza. ,

A preferencia é uma .burla, em vista de taes factos, e eon-
_. si dera um unico interesse quando li neccssario attender

antes de tudo ao interesse do consummidor. Não ha interes
ses antagonicos na sociedade. Salvo casos excepcionaes, e
dentro de certos limites, o regimen da libenlade li nesta in
dustria como em outra qualquer a alma e a vida.

Quanto á limitacão da matanca, não descubro a sua
necessidade; é mesino huje um principio condemnado. 11m
França em 1858 chegou-se a reconhecer os ineonvenientes
de tal limitação, e eu não vejo que ella 'entre nôs tenba pro
duzido e[eito algum: o côrte limita-se pelas necessidades
do consummo. Taxação de preço, determinação do maximo,
ou limitação do côrte são para mim medidas iguaes. A limi,
tação produz forçosamente preços artificiosos e a desigual
dade nas compras com distincç,lo da cal'lle hoa e má. E' o
que por mais de uma vez se notou em França sob o regimen
da restricção. O monopolio não é a causa unica da carestia
das carné5 verdes; muitas outras causas existem, além da
natureza especial do commercio do gado.

Desse exame tiro a conclusão de que sô convém as medi
das indirectas. Para mim as causas da irrel(ularidade no
preço da carne vcrde são várias e diversas; não é simples
mente o monopolio ; estou convencido de qne é o múo estado
das estradas, que se empeiora em certa época do anno, e que
coincide em regra geral para a- carestia deste genero.

O SR. C,\,j';DlDO BORGES :-Não apoiado.
O SR. ·MINISTRO DO nIPEmO :-A' opinião de V. Sx. oppo

nho a opinião menos insuspeita de algumas camaras munici
llUes,que representàrão contra o preço da carne e que atac50
o monopoho.

O SR. CAj';J)[OO DORGES: - O preço é sempre o mesmo; se
paga sempre 200 rs. por libra, estejão boas ou ruins as
c.lradas.

O SR. MINISTRO DO mpEmo : - Perdôe-me V. Ex. ; o preco
da carne u.lo pôde ser sempre o mesmo. Ainda que fosse,' o
mito estado das estradas devia in[1uir no lucro dos que a
cortão, o qual póde llugmentar ou diminuir, selinndo o preco
do gado; alllimenta ou uiminne. e por conselluencia o preêo
da carne depois de eortaua pôde dar maior ou menor beneficiõ.

O SR. SILVElR.\ 0.\ MOTTA: - A diJrerenea não é nunca em
vantagem do consumidor. '

O SR. MllilSTllO no HIPEnlO: - Mas a questão é comple"xa:
estabeleciuo o monopolio, e monopolista, qnando compral'
mais caro, ha de veflller mais Crlro do qnc quando comprar
mais harato. l'or consequencia o etreito será sempre um mal.
n'. Dizia eu: as causas são muitas; por exemplo: mito
estado das estradas, concentração de capitaes, falta de pasta·
gens, irregularidade da producç;1o, mao estado do matadouro
publico; sô as medidas indirectas podem remove-Ia,.

Ora, para remove-las é preeiso tempo e dinheiro: dinheiro,
não o tenbo aind .. , posto que eu espere que será votado;
tempo tenbo tido, mas estou á espera das infol"lnações cir
cumstaneiadas de todas as camal'as a este reSIJeito, informa
cOes estas que forão pedidas pelo meu antecessor e que n;1o
forão todas 'mandadas ; algumas camaras tôm respondido,
outras não.

Quanto ao agente olicial, o que tenho a dizer é que pediu
a sua demissilo; aceitei-a. Não nomeei outro, porque entendi

que oregulaniento tinha fllito seu tempo; não pretendo nomear,
e sou sincero ueclarando que nilo creio sen;1o no effeito das
medidas indirectas.

11allou tambem o nobre senador na suppressão dos consul,
tores. Eu n[LO direi, Sr. prcsidente, que os consultores nilo
preslilo serviços, principalmente sendo os logares exercidos
por illustrações reconhecidas; mas a questãO não é esta, a
quest,;o. é se esta despeza pôde. ser disllensada sem prejuizo
do serviço pubhco: ora, eu creIO que, lavendo as secções do
conselbo de estado, havendo o procurador !la corôa, como
S. Ex. bem ponderou, havendo nas secretarias as secções
respectivas, que inrormão sobre cada um dos nel(ocios, além
do diroctor goraI, podcm ser dlspeus..dos os consultores.

A necessidade de esclarecimentos tem um limite; e, posto
seja mais uma garantia de ·acerto a existencia das consulto
rias, penso quc podem ser dispensadas.

O principio !la especialidade é suffieientemente attendido,
porque nas secl'etarias ha tambem essa especialidade: as
secções silo dil'ididas segundo a natureza dos serviços.

Além disso., no conselho de eslado o nobre senador n50
pôde desconhecer essa especialidade. O que signiüclo as
diversas srccões? N'lo roi attendendo aos diversos servicos
especiaes qlic ellas fOl'ão creadas? •

O logal' de consultor é um cargo que pôde sem duvida al
guma ser dispensado; não quer isto, porem, dize: que os
consultores não tenhão prestado serviços e que não os possão
prestar.

Entendeu tambem o nobre senador que podião ser suppri
midos os correios. Parece-me, Sr. presidente, quo esta snp
pressão não seria conveniente, nem mesmo valia á pena que
o senado a fizesse, e vou dar a razão por que, Se os correios
fossem substituidos por ordenanças, al~m do. desfalque (IUO

podia haver nos corpos donde fossem tirados, não podia o
serviço ser tão bem desempenhado por soldados. E', pois,
possivel lazer o que o nobre senador quer; mas cumpro
saber se haverá verda!leira economia e se couvem desfalcar
os corpos com esse numero de soldados.

O SII. FEIIIIAZ:-Depois, o producto era muito mesquinho.
O SII. MI/ilSTnO DO l!IPEnIO:-E' o que por ora tenho a dizer,
Foi lida, apoiad I, e posta em discussão conjunctamen te, a

segninte-emenda ao ar1. 2°:
" § 3.° Em logal' de 12:000$, diga-se 2í:000.s, e logo

que se realizar o seu consorcio.
« § 4.° Em logar de Ü:OOO$, diga-se 150:000$, logo que

se realizar o seu consorcio.-S. R.-Silveira da Motta."

G ~I" Dautas :-Sr. presidente, en não me achava pre
sente quando o lIobre senador pelo Amazonas fallou, nem
tambem me achava presente quando fallou o nohre senador
pelo Ceará; mas, pelas respostas que deu o nobre ministro
do imperio, eu pude colher ~ que tinhão dito os rereridos
senadores e direi alguma cousa sobre os mesmos objectos.

A primeim observacilo que tenbo a fazer é sobre o conse
lbo de estado. S. Ex: no seu relatorio disse que era neccs
sario desenvoll'er e regular as [uncções do conselho de estado,
oade rein50 conrus,;o c incerteza; em[jm, S. Ex. reconheceu
a necessidade de uma nova organisação. Senhores, eu entendo
que o governo deve tomar em consideraçuo este assumpto.

Temos ob,crl'arro (nós já lJassanws por esta experiencia)
'lue. quando !la eO!J)moções politicas no paiz, a primeira 1"i~
tima das abolições é sempre o conselho de esta~o, e creIO
que por duas ráz,;cs : a pl"Íllleil'a ]lor causa da grande in
fluencia da bureaucracia, que, além de Illui dispendiosa,
tende ao excesso da cenlraiisação ; a segunda', é por causa
tias usurpações de attribuiçoes !los outros poderes; é o qne
se dá entl'e nôs presentemente. MUita gente tem ·observado
que ha no exercício dits altl'lbuiçõe~ do conselbo de est~do
uma completa incerteza nos negocLOs de sua competenCla.

No temjto ~o .governo absolut? o eo~selbo de estado tinha
aquellas allnbulcões qne quena o rCI, que tudo dOllllllava;
mas, passando e!Úa instituição. para o govemo represen~ativo,
não se tel'e em alteneão a diVisão dos poderes. ASSim, cu
obse1"l'0 (Iue no conten'cioso administrativo ha um completo
arbitrio nno Im uma linha divisoria estabelecida entre o
contencioso administrativo e o contencioso judiciario. A nossa
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constituição só admitte que o cidadiio possa perder parte da indiITerentes ao progresso das provincias. O In'imeiro go
sua propriedade por julgamento do poder Judiciario; onde vernador das Alagoas fez um quartel, c 30 annos se passá
!la litigio e pleito pertence ao poder judiciario ; esta é a rão sem qlle fizesse cousa algum:t. Os presidentes, como
rIisposição constitucional, é a irlea moderna. te,m' um'l ques- não são fiscal1sados pelo governo a ~ste respeito, mio se im
t,io rIe fazenda ao governo c ao conselho rIe estado onrIe o pOI"lilO com as mal~ições, nem com as benções das provin
cídad,io soífl'e multa é fazer rIo governo juiz e parte, é enll'e- clas; o que querem e agradar ao /;overno. Como eu dizia o
gar os interesses rIos cirIadãos a juizes escoluidos por uma primeiro govel'Oador fez um quartel; depois de 30 anno~ o
rIas partes a juizes dependentes e que podem, a arbitrio rIo 1lr. Peixoto de Ill"ito fez uma cadêa, e isto provocou a emu
governo, ser rIemittidos, rIigo rIemittidos porque o direito de lacão de duus rIos seus successores; o Sr. nandeira de lIIello
privar a um conselueiro de estado do seu exercício c do seu pdncipiou um mercado e o SI'. J. n. da Cunha Figueiredo fez
orden:tdo pm tempo indefinido importa o poder de demittir. um palaclO, li dahi por di'lilte 05 presidentes não forão mais

Eu eutendo que no systema constitucional o conselho de do que meros vizitadol es da província.
estado deve limitar-se a aconselhar á corua em suas allus O governo central que devia medir a capacidade rIos presi
~Iltribuições; a ajudar o porler executivo em tudo que for do dentes, e a su~ habilidade pelos bens que fizessem as provin
Interesse do estado. nos decretos e nos regulamentos para ClilS pouco so Importa com ISSO; o governo o que quer é que
!loa execução daH leis c no conlencioso politico, que sem du- os pr'esl(lentes por t'ltIos os vapores partiCipem que as provin
vida pertence ao poder que tem o direito de fazer (ratados; cias estão em paz e fação as eleições. Quarenta ou cincoenta
fóra disso o conselho de estatlo estarú reduzido a uma côrte assassinatos por anno no Rio Grande ou em nlinas, não lhes
de justiça do governo, pam decidir se os actos administrati- tira o sonmo.
vus devem ~er conservados ou reformados, e nisto rei não con- Eu quizera, que o govel'llo fizesse como os frades de
fusão c arbitrio porque não se tem podido estabelecer uma S. Francisco quantIo elegem os gual'lliões: quando é tempo
linha divisoria entre o que é contencioso administl'atil'o e COII- de capitulo, e neUe reunem-se todos os guardiões, abre-se um
tcncioso judiciario; e, conrormc o humor em que se aehiio o inquerito acerca dos servicos de cada um.
tltesoUl'o e o governo, as questões s:'o remettidas ao poder "Vm. o que fez? Nada, -~or que não tive dinheiro.-F~ra.
judiciario ou decididas administr·ativamente. -:- Vrn. o que o que fez? F,z tar e tal obra.-Bom guardião;

Acuo, pois, que S. Ex. deve tomar em consideracão isto: va para melhor logar. " nlas o governo não se importa com
a constituiç;iO estabelecendo a divisão dos poderes, 'não per- estas cousas. A medida do bom presidento e do presidente
mitte que um cidadão, nem na sua liberdade, nem na sua pro- inerte é a mesma.
Ilriedade, seja cOlldemnado por uma corporação sujeita ao Houve um escolhido do governo que todos os annos tinha
executivo; tanto mais quanto V. Ex. "ê que, pela organisa- uma provincia para passar a festa, e em nenhuma dellas
cão do conselho de estado, os conselheiros não têm aquella deixou a mais pequena obra que fizesse recordar a sua
índepentlencia neeessaria; elles podem ser dernitlidos, em, administmção. Assim não é possivel que prosperemos, have
flora não o sejão na extensão da palavra; podem ser postos mos de retrogradar. Se algumas provincias algodoeiras tem
de parte, sem exercício e sem ordenado para .empl·e, ou por presentemente augmentado os seus rendimentos, é em conse
tempo indefinido, oque importa uma demissã). . ljuencia do alto preeo qne tem tido o algodão por causa da

lla pouco tempo veio -me ás mãos um folheto acerca da guerl'a dos l;;stados-Unidos; mas isto não é duradouro; o mo
cohrança por um cidadão portuguez de uma divida do conde monopolio dos Estados-Unidos acerca da plantação do algodão
da narea, e tive oceasi,io de ver que taes questões ainda as esta acabado, hOJe cuega a Europa algodão de todas as partes
mais liquidas, com ó thesouro são inter'minaveis; é um jogo do mundo, e restabelecida a paz dos Estados-Unidos esse ge
para o poder judiciario e deste para o thesouro, e do thesou- nero ha de deeahir.
1'0 para o governo e d~te outra vez para o thesoul'o; daqui Eu achava conveniente que o governo no seu relatorio
tem resultado uma prokolação de largos annos, e finalmente ap,·esenta.se uma exposição de todas as obras mandadas
um discredito para a administraç;io rio paiz. razor nas provincias pelos pt'esidentes.

Passando a outras questões fallarei !obre os presidentes de Assim estou que, com essa medida, o amor proprio ou a
provincias. emulação os obrigaria a (azer alguma eousa.

SI'. presidente, é necessario qu~ o governo olhe para as Espero, Sr. ministro, que V. Ex. faca al~uma cousa
provincias. Elias, póde-se dizer, estão em completo a~ando- a bem das pl'Ol'incias; com bons presiden'tes e 'boa vontade
110 e rett'ogradão espantosamente; se a decadencIa da agl'lcul- muito se faz. Quando elles têm boas maneiras com a;, assem
tura e do commercio muito inUuem para isso, não se póde bléas provinciaes, conseguem muitu; mas é que alguns,
negar que o indiITerentismo e a inercia dos pt'esidentes são quando chegão ás provincias, euid,lo sómente em encarregar
causas concorrentes para essa deploravel situação. Se mio ha a seus secretarios ou a algllm protegido de mandar corres
empenuo pal'a o progresso das provincias da parte lia ad'ni- pondrneias para os jornaes da curte exaltando a aetividade
nistração, não se púde esperar melhoramento algum. V. Ex. c a energia de sua administração. Eu tenbo nojo quando
não igllom que nós mesmos aqui, se o governo não se põe á leio algumas eorrespondeneias de provineias, "S. EX.recebeu
frente, se não nos mostra as necessidades do paiz, se não se um lauto jantar.- S. Ex. teve um baile no qual concor
esforea para que se faca alguma cousa, nada fazemos. rêrão todos os amigos da ordem.-S. Ex. repelliu tal e tal

Nrr"o deixarei de eeilfessar que os presidentes tem um or- pretenção dos que querem dominar a situacão; em fim, S. Ex.
denado muito mesquinho; não e possivel que a primeira au- não é d~ bl'inquetlos." Eis aqui como os presidentes preen
toridade de uma provincia, sobre quem estão fitos todos os chem a sua missão; entretanto estamos votando todos os
olhos, possa passar com 5, 6,7 ou 8:000,;3 de réis. Algnns, annos uma quantia extraordinaria sem proveito algum das
como os das pequenas provincias, que têm 0:000;;3 aceitão a provincias.
presillencia por um anno porque contão com os 2:000$ de Passo a outl'O tO]líco.
ajuda de custo, e com a generosidade do governo que pelas Eu quizera que V. Ex. me dissesse, Sr. min:stro, que utili-
oyentuaes ou por outra verba Ihºs manda dar mais alguma dad~ ou proveito esperava desse Liceu de Artes eOmeios que
cousa. Duui o que resulta é que o governo não póde acltar entrou no orcamento. y. Ex. sabe que certas causas entrão
bons presidentes, e aquelle que tem de que viver solicita no orcamento 'muito modICamente dizendo-se: « .E' uma des
logo a sua demissão. Os nossos homens de nma posicilo mais peza 'muito pequena ", mais depois torna-se uma despeza
eleTada, porque percebem aqui na curte grandes vencimentos, gigante. Assim, o archivo publico principiou com 2:0001i\, o
não querem sujeitar-se a ser presidentes de província com hoje está com 12:000$.
vencimentos tãu mesquinuos, e o que acontece é que os pre- Eu desejava, pois, que V. Ex. dissesse que esperança lel.H
sidentes nomeados são officiaes de secl'etaria, juizes munici- de que essa sociedade Propagadora das nellas Artes possa Ir
paes ou juizes de direito, buchareis sem experíencia, medi- avante sem grandes auxllios dos cofres publicos. Se se quer
cos sem clinica, etc. etc. preeneber o verdadeiro fim desta sociedade, se se quer erear

Senhores, se eu regulo o que se passa nas outras provincias no Brasil uma escola de artes e olficios como a de rum
pejo que se passa na minha, observo que os presidentes são I declaro a V. Ex. que o não podemos conseguir, E.tamú~..
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muito empenbados com melhoramentos da primeira ordem,
como estradas de ferro, para deixarmos pôr pé no ol'çamento
um novo eSlabelecimento para o qual sera pouco 400 ou
GOO;OOO,i>; a qualltia quo se marca de 3:000;; ê irrisoria,
é um dis[al'ce para entrar no orçamento, e por essa baraLeza
de um costeio de 3:000$. enL,'ou no orçamenLo não sei como I

O SR. FERRBIRA PENNA: - Veja o relatorio do Sr. mar
quez de Olinda.

O SR. ~1l,'STRO DO liIlPliRIQ : - Ha largo tempo que estilo
ensinando gratuitamente. -

O Sn. DANTAS :-Gratuitamente? Assim comecão todas as
cousas, e assim entr[io no orcamento, c depois Lôrnãc-se em
cancros incuraveis do tbesourô. Scnhores, asescolas das arLes
e ofilcios siio dcsLinadas a propagar os conhccimcntos ncces
sarios ao cxercicio rias artes indusLriaes; o seu fim é formar

.trabalbadores insLruidos, cbdes de oficina, capazes dc dirigir
os trabalbos das [abricas; ba nessas escolas ensino theorico
e pI'atieo; o primeiro compl'ebenrle as maLhematicas, diversos
generos de desenbo, printipios geraes de pbi;ica e de chimica;
temos já diversas escolas onde se aprendcm estas matoria,;
escolas de novo seria lima duplicata despendiosa, e o nosso
esLado n[io o p"rmiLLe; Lodavia essa niio é ainda a granue
despeza, esta consiste no ensino pratico, que exige uma mul
tid[io de officinas, sobre trabalbos de núuleiras, de metaes,
de pedras, etc., etc., e isto não é tarefa de uma socierlade
em um paiz pobre, esla ci'eaçãO 1m de cahir necessariamente
as costas do governo, Esta é a idéa que Caco deste novo es
tabeleCimento. Deus permiLta que eu me ac1Je enganado.

Consta-me até que essa seciedade já n[io trabalba, morreu
no mesmo dia em que nasceu, e isto mostra bem que ella
n[io póde ser empl·er.a de uma sociedade, o governo a perfi
lhou no orçamenlo; vellha,portanto, mais este sorvedouro das
rendas publicas, c fique bem em lembrança o que eu digo;
essa sociedade niio vai adianLe, é um encargo inuLiI.

O SR. Mli'iISTRO DO IMPEnlO: -Sinto n[io concordar com o
nobre senador.·

O Sn. DANTAS :-Agora permilla Y. ~x. que eu raça algu
mas ohservações acerca desta verba-BIspos, catbedraes, pa
rochas e relações metropolitan~s. Eu n[io desej~va entrar
ne!'tas questões, nem ellLrnria sen[io fosse excitado pelo dis
curso do nobre minisLro do imperio; eu não estava presente
quando fallou o meu collega pela provincia do Cem'u, c como
uao me achava presente, gnio·me pela resposLa que lhe deu
o mesmo SI'. minist,'o. Primeiramente fallarei nos parocbos
esLrangeiros que, como vigarios cncommendados, estão ser
vindo no imperio.

Senhores, cu considero isto um gmnàe mal. Sei que nós
temos alguma falta de padres instrnidos; mas a falta não é
tiio gl'1lnde que se chegne ao ponto de cbamar esLrangeiros.
Essa pratica, além de prejudicial ao eslado, arretece no espi
rito dos bispos todos os esforc05 llara a creac[io de um clero
D:lciona1. • -

Devo dizer a V. Ex. que as tendencias dos prelados dioce
sanos siio sempre para os vigarios encommendados. Não é
cousa nova, é marcba antiga; todas as administrações passa
das, mesmo no tempo do rei absoluto, têm acbado tal ou
qual resistenc\a nos diocesanos em pôr a concurso as panl
chias vagas, sob pretextos que as administrações esclarc,cidas
e zelosas dus direitos da ~orôa nunca admilliriio. Eu me re
cordo que em 1830 o governo mandou ao presidente do nla
ranbão que puzcsse a conCUriO uma freguezia vaga, e que
tinha como parocllo UIU estrangeiro. Em 1831 o Sr. Diogo
Antonio [leijó cen"urou ao bispo do Rio de Janeiro por con
servar parochos encommendados esLrangeiros sob pretexto de
lIue bavia [alta de padres; mas o Sr. Diogo Antonio [leijó,
lIne era brasileiro de todos os quatro costados, amigo do seu
paiz e defensor dos direi Los da corôa, que s[io da nacão,
mandou pôr a concurso as freguezias,na conformidade dasleis
e dos callones, declarando ao bispo que, no caso de hal'Cl'
f:I!ta de padres, convidasse os religiosos. O que é verd~de é
qno o bispo poz a concurso as igrejas, apparecêl'ão pagres,
sem ser neeessario r~orrer aos religiosos. Em 1831, sendo
regente o mesmo Sr. Diogo Antonio [leijó, e minisll'o da jus
tiça o Sr. Montezuma, ordenou ao presidente da Bahia que

fizesse saber 110 prelado diocesano que o governo não podia
consentir que as freguezias estivessem occupadas por vigarios
encommendados, que a falta de parocbos collados era a causa
da ruina lias igrejas.

O que li verdade é, que n[io for[io chamados os regulares,
e àS freguezias forão providas.

O SR. MIi'iISTRO DO mPEnlO :- Eu expedi aviso para que as
[,'eguezias fossem postas a concurso logo, na fórma do
alvará.

O SR. DA~TAS:- V.Ex. sabe muito bem qual é a causa
por que os hispos, ou antes seus secretarios, n[io "querem pa
rocbos defJnitívos; é por c~usa de uma provisão annua e
um,~ tlepentlencia lucrosa, que se preLe~ta faILa de padres
naClOnacs.

Senbores, os parocbos encomendados, e muiLo principal
mente estrangeiros, e que a cada momenLo podem ser lança
dos fóra da freguezia n,io se imporWo com o seu reba
nbo, e são muito prejudicial ,\ igreja.

O SIl. [lONS8CA :- lIais prejudicial é o parocbo vit~)icio,
quando é máo.

O SR. DANTAS :-Eu os {Juero menos instruidos, e cer
tamenLe menos avidos que os estrangeiros; ba por essas fre
guezias padres estrangeiros ~ue não s~bem ler o );ltim; e
se n[io temos padres insLruidos para serem ~arocbos eolla
dos, como é que os Lemos pam esLarem servmdo como pa
rocbos eacommendados 2, oi, Gc 8 annos, como esLiver[i(fem
S.Paulo.

O SIl. rOMPEU:- E em Pernamhuco tambem.
O SIl. DANTAS :-Senbores, o direito de nomear parocllOs é

um direito real; e um direito da soberania; n:l.o fal1emos
mais em ra.droado; digo com.o Sr. [lerr[io, lente da universi
dade de COimbra e deputado as cOrtes de Portugal:- Não h:l.
mais padl'oado, nem real, nem ecc1esiastico e nem secular.
O padrO<ltlo é um direito soberano; é um direito ma~esta
tico que o monarcba exerce iure proprio, e sem queaiguem
o possa limitar e não é delegaçiio de ninguem. Um monar-
cba só receoe delegação da naç[io. •

O Sr.. FO:\SECA: - V. Ex.não jurou manter a nossa re
ligião?

O SII. DANTAS:- Jurei manter a religião catholica, m~s
esta tem o seu fundamento na crença C nn respeiLo ao qne é
dogmatieo; mas, um ponto de disci[Jlina n,10 póde oppor-so
ao nosso direito pnblico, aliás naçiio alguma poder-se·bia
constituir sem licença de algum concilio.

Sonbores, Omonarcha que cedesse do direito de nomcar
pastores, se.ja qu~l for a sua caLhegoria, seria inepto; niio
poderia mais responder pela tra,nquillidade dos seus estados,
e não poderia defender a seus subditos de innumeraveis ve
xacões, e nem cohibir as perturbações no estado.

Quando um rei adquiro nm territorio por clualquer titulo,
adquire o direito de apresentar os prelados da igreja, n[io s6
os llI~iores, como os snbalternos, aliás 11 realeza seria uma
phanLasmagoria, c o monarcba não seria responsavbl pelo
socego publico.

O SIl. rO~IPEU :- E por que é na Inglaterra'
O SR. DANTAS :-E' porque os hospedes não disputão com

o dono da casa. Vamos á França que é catbolica: o nobre
senador sabe muito bem que na [lrança quem nomea os
parochos silo os bispos; e o soherano appl'ova; e se nfio Ibe
agrada, manda fazer nova proposta. No Drasil é quasi a
mesma cousa ; o bispo apresenta c o monarcba escolhe. Per
guntou o nobre senador pelo Ceará ao SI'. ministro do impe
rio o que ha de filzer o gorerno, se acaso o bispo não quizer
pOr a concul'so as igrejas? Eu louvo mnito a clelicadeza e
reserva do Sr. ministro. Seria uma resposta intempestiva e
que os bispos a n[io devem ignorar, O nohre senador sahe
bem que o alvará das faculdades fez unicamente uma conces
são ao hispo do lIio de Janeiro, e que depois pas.ou a todos
os rlioeesanos.

Como o rei estava em Portugal e lbe era muito difficil co
nhecer a capacidade dos sacerdotes, deu essas faculdades
aos bispos de ultramar, para que propozesse tres padres,. e
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dúiaroii 'lU!! fazia ('.,'ó,\ enHce,;,;ào I'ar:\ melhOl aeel'lu por
sif1l\1le, con,;ulla ,em fOl'~a de al'rese/ltaç:io.

O Sn. POMPEU o-Por esse dil'pilo 110 parll'oado.
O Sn. nA~TAS :-Não por l':lriroaJo ,iml'les mas como so

l.w,rano c senhor dos seU5 c,~larlos, fla];lvJ'il~ de que usavi1.o
sempre os mOfiarcllas para evitar cquivoco~. c is~n quer dizer
que nào é por {:I'aç'\ apnslolie<L, O que a bulia da rcuni,10 dos
milriidos por Julio tIl. fui aceita o mandada guardar na
torre do Tombo por delterencia á Santa Sé.

Se/lbol'ps, esle dil'eilo re:i! conlJecirlo nos tcm~os passarlos
por dircilo do padl'oa,jo, direito de proleger, dil'cilo rie no
meal' o~ p",tol'es, direilo dc 1111'S dar "li'Hcnlo, direilo de fis
eaiisal' a;'l ::;UêlS ovrig(lç(jc~ e de ~ol)Lc-las, foi c é tão antigo
como a reilleza. Nã.o foi só em Portugal que os i'ci~ suslen
l.al':10 c,se direito, o mesmo re da em lodos os est ·dos ea
tliolieos.

Todo o mundo sa1Je as eontcstaçõe.s qlJ~ hOllVerãl) na Fra
<'fi elllre CilrlOS o Calvo e Adriano 11, ljuesl;je~ que houve em
Portugal.

O SIt. POJIPf.u: - No tempo de barbt..fo::i".
O Sr.. Ih~TAS :-Que barbaros ? Foi no scculo IX, fluan

ljl~ os papa~ di~puiavü() aos reis o podeI" da~ duas e~pallas, c
(pw.ndl) iI'3 (,thi;t:i deCI'cLtcs dn Indo!"o anlli!Iuilavilo a realeza
I) usurpa·,'i1b O~· direitos ebs hi~rF)S.

Carlos o C~h'o viu-~e muito afflido cffm as exig-cilcia~ da
til] te d~ Boma, qll~ Adriano H rplcrh Chilllltl,I' í\ ~i, n[io só
todo o r5jJiritual qlie pertencia AOS hi~pOSl e ~\Ie formava u
ai!Hla fôrmíl o dil'eito comnlUIIl como lOdo o temporal itl\nexo
'lO c,pirilu'" vcndo, "ris. o rei os seus eslados perturbado,;
thamoll lIiuemal' arc('bisp'; de TIcims, C pediu-lhe que o
aeolls(.'lhaS5c. Eslc lireJiulo; o m:1is sabia rlarjlif"I1e tempo,
re~po1\dfJll-lhe. (( Senhor, sll:3lcnlac 0:3 '7()~:iOS dircil.~;s ~l:C
Sl~ :d.:hJo n::J.s c:lpitdaf'es rie vI)SS03 nn1CJHl:i~1;'\dtl~,Mio !lH'CltO:::
jnherente~ Ú. ~oher:l!lia. s:10 os direitos dos ~Jrcla(ro~ de YOS~O
reino) são os direitos de vos~o;~ subdiln:-5: 1~1I1bfi\i-vos que
quem governa. a c(\n~cicllcia do homem. gfH'Crtlé!. o homem;
ús pl"dados de\'cm ser ll()m(~arll):3 por \'l;'':; parn bem da mes
ma igr~ja e pnra .::oeego <lll VOS30S ~st;Jdo~, se vó"s clHlcrrlcs
vós ll-il0 pudereis I.JdlJlIdcr \1 fa.;'.{I,r ju.~Uç.a a '·O.";~i(lS ~llbtljtOS,
rós nàu sereis rei. Iiex cris si ratu {/ler';' st nUI: (acie3 Te);
7W neris.

O Sr.. IIONSECA: - Puis temos de reeeiar io~o no sc
~ulo~~:iX ?

Ü Sn. I1Ain.ls : - Se n~0 lli1 roceioô pnra fjue tanla cau
tdla eslahdccitla na cO:lstilàic:lo ~ lias leis como n:curso à
corôa e o b~nel,lacitl), ('te. •

Vou aCilh;lI' com a minha Itistori~: n rei ilr.pois (tc ouvir
a Hi[icmar, ahrar.ou-o~ lJl'ijou-o c disse· lho, cc vós SOi3 o meu
verdadeiro amígo, o mais leal do, meus ~u!Jriitos, cscl'cvci
em meu nome a Adriano 11, glJe se COllk":"', que aliara
lhe ml0 dà direi los sol,,'o o temporal do meu ,·eino. )}

O SIl. FO~SEGA: - Por consequcllcia 1:'J(~,) IJ rci é papa.
O Sn. D,\~TAS :-E' porquc t~d<) o rapa flue r ser rei, e o

,lcsiciera!ILm da caria roman" Ó G dominio do mundo. O no
bre senador pensa quc tOltOS os que fali ,10 das usurp~ções e
abusos da curia romana não s(io calholicos; vens'!. que
ninguem ]Jàde fallar sobro isto: dê-me licença. Muito, que
se achão eanonisados, como S. llernarrlo, censl1I'ar;10 com
energia a ambicãe e os abusos da curio romana; o poder civil
só não pódo módifica"r, nem intervir naquillo quo é dogma
tico.

O Sr.. For.sEeA.:- Então o q1iC é da independeneia do 1'0-'
der espiritual?

O SR. DANTAS: - Já lbe fallo. Eu quero flue se su~fl,J)te
os direi los da corôa. porque os hispos, por insin\lilções OCUl
tas o male(jeas, jil vão reenleitando conlrn cHes, o fluC
nunca fizer 'lO no tcmpo dos reis de 1'0rtll!~ill. Mas, :como b
dizendo, naquillo que é dogmatico não pócle inlervir o poder
eivil ....

O SR. FON"EC.I: - E depois?

•

O Sr.. D.I/iT,\S' - E,pnre, IIW,U coll"ga, lI:l0 me pertlirbe ..
mas a'1uillo que é di;,ciplinilr sabe () 'nobre senador 'll!e (j

esl.:lIlo tem () dll'i:Jtc, IJO rectlJer ou '-";v reccber. O g-overlllÍ
pódo r0vcr tu,!o a~uillo quc entrar I,clas florias do illlporio
que süo a secretana rio cslado ; de.yc reVt~r 50 aquillo é ou
nüo lJrej.a;Ji.ci~d a~s ;::;eus ~ubdi tO:;, Se u:mrpa ou não algum;ls
das nt~r1bUlçoes {ll,~ podcres do estado.

No tempo de El·Hci, .wte3 do alrariÍ r!n5 faculdades. {1
meSllla riCpoi3 do aivariÍ, muitos parochos ror;lo non:eaJos
sem concu!'~o e sem ser ílilrc5e:~lilrJoS Ijelus bispos,

O SR. Pom'EU :-Pur dccreto do rci; é um facto.
O SiI. D,INTAS: - Uos rir)'; no~sos erros foi termos aC:liJa

do com o tribunal tle cOll"ciencia o ordens ...
O SR. POJ:PEu:-r.!uilo obrigado!
O Silo D,\NTAil: - ... pol':lue hoje o governo nITo se vcria

t:l0 clIlbara~adu "obre o que deve fa7.er 'Iu:llldn os bi,'pos
não púelll <1. eOlleurso as .ua,; igl'ej"". ou II~O querem collar
os parocllOs.

O Si:' rO:'3EC,\. - As allrihukões espii'iluacs COlau"
g-OVl'l'IIO h~, de conferi ·Ias sem as te,: ?

O SI<. DANTAS: - 0- nolH'c senarlor fn-me ülitmr IlPSl.:l
'Jaesliio. Sl'nhores, collar qUl'l' (liz"r dar pn,;~e a culla~:lo; é
um aclo temporal, é uma ordem de Cllpie"da 7'{JsseSS~I!"", Se
o ordillario I<cga-se n isln, u monarchil JllC pôde mandar tlar
posse PO!' U1~i ccclr::,i;l6licu (JlI í1nit'rirJadc. PCi';..;unta V. Ex. (J

que r;\l'Ú o JIliJllarclJa ~c o f1a,,;~. não fler illStitui,>10 canonica
ao,; biôpos? blo é lima '1ue,l;10 pendenle ... Nenhum mo
narcha cede sem jU~tDS C,tusas; o llrnt'íl ll1e'3lllf> em q\ll!ost;lo
identica 11,10 cedeu; J~Oi'il na FI':ln":rL hocve uma ~uc5Lcio 50-·
tre isso, e o papa cedeu, c Li eslá o remcllio 11.1 concordala
:lc~J'ca desse piJnlO de disciplina; a rccu:sa do papa Lraz um
dC7.ar ao Il!Uflal'cba, isto é. que elle aprescnluu pessoa in
di~na.

O 3,1. fON"r.CA : -Eu n-ie referia lIUS parochos e não aos
Liôpoo.

O Sn. ÍlAIi~AS' - QUilrliló um monarcha apresl'nla um
bispo, Ó preciso cGnoidc'-,lções muilo deva,lll~ p:lra qne "l'ja
rt:jeitada a proposta. Niio duvido que o chcf~ da igi't'ja tenha

.0 direito tio pOildrr;.lr ílO Illotlarcha q:Je o seu apre~cllt;.ilj(J
h~rn estc5 ou i1qúeJic5 ,!l-feitos ou impcdi:!!CllLOS ca;;l)nico:,/
ma:; devc r;lZr~l' de:-:3e dirúitü POU('o us J, de Illaricira quc o
1ll0narr.~la nüo rcrca a flJrça mt)ril~ ao~ olhos iln~ sU;Hlito:~.
A instituiç;~o C:illonica déaJlt pelos papa9 é llrna da:-, re~('rVftS
c~l(]helecida:, itas !'~gi'as dl). challcel!aria l e quc pe!o direitu
commum pertcncia a09 mctrop·olitanos, e Ó li0ccssario quo il

curia romana obre com muil,a pruuiJllei,t nejsns rCCU5;'lS.

O Sn. 1'01lPEO: - E' o C:l:creicio de um dll·eito.
O Sn. D'.~TAS: - A;::om, qtianto aos parocbos, y. Ex.

saba lIluilo hem quc a cullaç,10 ri um aclo nccessariu a al'rc
.cntaçào, e volunturia.

O SIl. FOl\'SEC,\ ,- O bispo não é nbrigado a. collal' o apre
sentaria pelo g07erno.

O Sr.. ~D,\NT,\S ; - Pôdc rcprcscnbr ao mO:lurc1u, coan
alguns lêm feito, flue é contn. a 8ua conôciell<:in collal' lai
parire, c como não se pôde obriv,ar a alg-uem [:".cr um a('lv
contra a '3G<I cOn:5Cici:Clit, o HllIl1:l.rcha o d0YC mandar colbr
como já ditise P:)l' um- eccl.e~iastico ou por alg-uma üutDrjilade.
E istr, s\1ccedia no tempo' díl mesa da con~eien('.ia c ordel)~,
quando um bispo par motivl) dc rixa ou inimizade não Ilueria
collar o parodIO. .

O SR. FO~SLC' : - Orll, senhores. é porque as nossas
Jcis têm frilo J1luit:ts inva,õe,; no poder temporal. . .

O Sn. DAIiTt.:': - EII desejava qne o nohre senador mo
dissesse qUiles são cr-sas illva~(icB c .10 fine data exi:::tem. E'
possivellllle um ministro da CIH'Ô'l ceda deota altribuiç.'tO de
apre.:\cntar , quando is~o Ó uma cOllcc~são qi1e S:l fez aos
blspns, e qualldo se dcchra que 6é· exaUlCS süo fc.ito" l'ar~
mais accrlo?

O Sr. ['o~r"Eu - - E' lll~ôlllO do soncilio ;lc TrrBlo
2;:5
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o Sn. I>.\NTH: - (I cllncilio de Trc/lto nunc~ foi rccchido
nesta p~rlc, c tallto quc cm ~'ortugal nunca cstcvc mn vigor
o alvara <I~s faculdadcs; o rel semprc mantlav~ c:;amm~r po.
qucm Qucria e nomc~va a quem qucda. A;:-ora por UllT de
crcto do govcrno de l'ortug~l, creio quc dc lRíi. c,t~hclcce.ll
se o concurso, dr.c1ar~nrlo-,e t.odavia quc cllc n~o prl'judi
C~n'(l a pl'erogtltíva rOílslit.ueion;·:1 do t1l1'ono, de poder üpre
~clJlar s('m concurso a quem jul~ar conven:clllc 1 o governo
é quem o maneia examinar; tligfio"rnc os noln es senadores
scn~o lêm lido uma reclamaeão dos hisltOS a cstc respcito?

O Sn. FONSECA: - E não °é justa?

O Sn. [)ANTAS: - Se.mnrc [oi o padro~do r~al uma ~ttri
hui,'Io d~ corôa dcsde Con'stantino.

O SR. PO~lrEU: - No tempo dc Conslanliuc n~o havia p;r-
~ochos ainda.

O Sn. DAN1'AS: - Sei benr disso. porrflle é cous~ m0rlcrna.
O Sn. l'OMi'EV: - N~o é modcrna assim.
O SR. DANTAS: - Niio tome ao pé da letra r'sla minha

expressão, ba,ta dizer-lhe que os p;lrecbos n'Io sendo, como
I'arochos, rle instituiyão divina.a sua creaçJo foi c>tabelecida
depois quc Constantino dcu vida legal ao christianismo, não
pos;;o precisar agora hem o tcmpo da. iustituiç'lO dos pa
rocho1'.

EmlJm, Sr. presidentc, vou aeabar esta '1ue;;!,lo e concluo
quc a nomeação dos prclados maiorcs ou mcnol'l's sempre
pcrtcuccu aos impcradores por um direito hicl'arcllico, isto
1\, de conservaciio da ordem e scm elle não coneedo vCl'da
d\.lil'a sobmaniâ em um esladJ.

Falla-sc cm indcpendcncia ria i,;rcja. cu n~o dou cssa iu
tlcpendencia em tudo e por tudo. Eu ncsle mundo só rcco
nlJcço uma sociedade independcntc c eminclltemeute I'aranli
dora e reguladora do, dircitos do homem, a igreja é inde
pendente ni·l~3' Sllas cl'cnç(lS, no ensino dos dogmas e nnquilJo
que é puramcntc egpirilual, mas no morlo ,Ie c'<ccutJo devc
sei' tegul:trlo para qae. n~o olTenda ao p,tado. •

l~allrrrci ag-ofa de um costume ou direito. n;lo ~ei eomo o
classifique. 11m ahllso que sc vai introduzindo Ila administra·
!;:io. V. Ex. sabc quc as assemblcas provinciaes e"I'Io divi
dindo e subdividindo as freguczias; não entro na '1IICS[;lO
se o podem fazcr ou não.- Uuanlo a mim, cnlcndo 'IUd a
llodüm razeI', cmhora alÇ"urna. medida seja ncccss(t:-ia por
causa dos abusos. Ma", suhdivididas a, p:lrochias, sahc muito
hcm V. Ex. quc lr.m-se de se ~ugmcntar as eongru~s. Tudos
os parochos lêm as mCSmas congruas; mns ií propore<io quc
tõO sullllivirlmn as früguezias r1imillUe.m os bCllcsis : ha 'frcgtlr
zias, cujo principal rendimento do parocho é o hencfició da
congrua, pOI'quc cst,io t~o subdivididas quc pouco rcndcm,
1101' eonscqucnclu os parochos pou,;o sc imporliio que sc lhes
tomc ou uão as rl'eguczi~s com tanlo que lhe fitlue a congrua.
Ü governo ,'ai aposclltaado pnrochos ...

O Sn. POMPEU: - Aposenlando, não.
O SR. DANTAS:- ... vai conccdendo pcnsões com a condiç~o

rle qucapensilo scrá elIccliva se o pal'ocbo I'esif:nar a frcguezia.
!Scnhores, eu nolo nisto duas cousas: uma, é o mào cx'emplo,
c em '2' logal' uma especic d'e simonia; os p~rochos est;\u
vcndcnd~ as frcgue].ias (hila.ridarle); « Se quereis tanto, rc
Gignai vossa frcf'uczia »; c já o p"dre quc prclendentc a fre
gu{)zia cstá: dc,ignado por algum proleclor.

O Sn. FONSECA: - Ondc l!a is'5o?

O Sn. DANTAS: - Pois, senhores, esfc anno la não pas
~,inlo na canln"a dos deputados essas pcnsõcs'? c o anno
passado n,lo pass<írão outras? que quer di.cr quc o govcrno
tont~prle uma pon.são ao parocho com a condiç~o dc scr cITce
Hva logo que rcsrg-nc a frcguezia 'I

O SR. PO~IPEU: - Era um viga rio invalido.
O Sr.. DANTAS: - Eu cntendo ([ue um parocllo póde re

signrlr SllH' frcguczia C' n~o com a conrlicão de recehcr di
Illwiro, sc cstá invalido lem a parte do hClie~cio quc Ihc d;Io
os .canoncs Cas lcis do paiz c nunca I'esig-nal' 1'01' dinheiro.
Sep cxelllplo o bi;;po resignalario dn I'arà. E,tc digno
vrclado l'('I,hpl'oU sua f!';]rIliPza prr.cedili:\ da Y(,\hicc, t\c-

clarou ao govcrno flue n:iu podia COlltil,rlaf, n.'r".IlOu dr;;lIa
mentc som condições, foi nccila a su~ riemis5iio c depois veiu
ao cor[)o legislativo pedir quc Ihc dés5e uma pens;10. nlas
rrsignar um pnrocho sua frcgucúa porque lhe dizem: (( Se
re;;ignardes dar· vos-hei 600$ »; isto é inloleravcl.

O' SR. For;sEcA : - Sabe de ;tlgum [nclo dcsses? Porquo
n~o o revela?

O Su. nAr\TA~:-Sr.i que o bispo lto Pari~ resignou ~cm enn
diç,io ncnhum;(c veiu ao corpo :cgisllllivo pedir {lHe lhe dr~~o
alilJlt'lllÇl5 , porque foi um vigariv que aceitou a lIomeaçào do
monarcTta, pDl'IlctJ sua rl'cguczia e chrp.-.(lndu ao seu bispado
·áu (pIe nilo pudia cOllii/luar e rr,5~gnou sem conJ1içües; vejo
a~nl'a ullla Bimnn;a qne o paroeho não l"esigníl SCIll drn!Jcirü',
rbla fórrna estão em lcil"o torlas <I" [['c~ue:ias.

O E·II. i'OJ,PEU : - ºuall(iil~o, senhor.
O Sr.. DANTAS: - TOfllni tanLo se rcsigoai'ílr.s; oh 1 isto

é JJ1n(l simonlíl contra a qual 05 nobrí's ~ Stm:Hlol'cs dc,'clll
clamar: e se nr.gfio (Jue vcndei' os bcnrl1cios., 1\;10 é umn si
nWHia cal1em em uma hcrcilia porque CIlti10 j.l não é uln
f<lclo é uma crcnça contra o que cn;in I a igrej<l. (fJile
rirlrnlc.)

O So. FONSEC\: - COIllI} f'~O' lodas a~ outras proposicõcs
avançadas pelo nobrc ,cnador. •

Ü' Sn. DA~TAs: - Mas ha outra cou,,,, qGel'O Icmbl'~r <l
V. Ex., ~l'. miaistro 1 " liDoS ~ahimos de um gornno' nbsoluLe-,
e entrilmos cm um governo I~e conlríldicçücs c tlnal'chia; ailHIa
II;}O cn[ramos em um governo regular e c'on~lilucioníll.

O Sr.. POMPEU: - Qual é o governo allarchico?
O Sr.. SrLvElr.A DA nlOTTA : - E' o cfil1>tilucionaf. ...
O SR. DANT.\'S: - N'Io é o I:r)\'crno constitucional; a,;

attribuiçiics c o c'<cl'cieio dcltc é quc c51;ln cm completa anar
chia, falfo dc um facto qU{) se dá aqui /10 Rio dc Janeiro e IÍ
o logar lJ'lico do mundo onde sc dil i;to. O SI'. inlernuncio
qU:lIitio rkixa o seu lopr, quando ;;e rctira IWl'a qualqucr
parte ou para Homil\ niio dellega cm um bispo a sua juri~
diç;lo ma;; cm um padre, ou dcllega cm um secular.... Eu
crcio rluc um intcrnuncio j<l dcnegou em um ;ecuh~'r.

O Sn PO~;PEU: - Podi~ f~zcr.

O Sn. DANTAS: - Dc m;mcin quc um prcsl1l'tero ou: uni
scculal' cstá dando ordcns ou conccssões aos hispos, mas dissc
que u póde f"zcr porquc é aclo de jurisfliç'Io, senhorcs, qucm
faz tudo quanto pódc c,táproximo a fazer o que n~o póde.
Quanrlu o internuncio fnz I~SO degrada a sua jurisdiccão c
rehaixa os bispos; e V. Ex. s~De que cssas altribuicões do
inlcrnunci-o s<lo rcscrVilS a que cm sua falta ou a"usenein
dcvem rC'/erter para os bispos. Em França não se pódc dar
ISSO.

O Sn. FONSECA: - Quc intcl'l1undo é quc fez isso?
O SR. DANTAS (uo Sr. C. Vasconcellos):- V. Revma. nã()

salle quc estcvc como delcgado do internuncio um padre e
até um secular?

(O Sr. C. Yascotlcello. faz sigllTlI rrmrmativo.)
Eu sci quc cm França nUo se podem dar cstas collisões

porque em França o Ínternuncio n~o tcm jurisdiccão, não 6
mais do quc um uscal da [é. Vou á quest<lo dos seminarios.

Sr. presidente, Cu acho que o Sr. marquez de Olinda, no
seu decreto de 23 rlc abril de 1863, marehou em regra; n~o
estaheleceu consa nova; c na verd~de, qu.ando li os scus offi·
eios sobrc a questão, confcsso a V. Ex. que () louvci sum
nwmentc, porquc r.onscrvou os direitos dos bi8pos sem ferir
ou nu!liucar a ni'calisaçflO suprcma do estado, cssa fiscalisa
c~o rle que nJo se pódc privar o estado. Neste munrlo, como
fi! disse, uão rceonhl',o sociedade supcrior á sociedade civil,
unica g~rantirlora rios dir'eilos do Domem; se a igreja é de
in"tiluíç'IO divina. o imperio tambem o é, e aqucHa foi insti ..
luitla para bem deste.

O Sr.. FONSECA: -E onde cstá a independeneia do outro
podcr?

O Sr.. D,\;\TAS: - E' indepcndente, nin;;ucm lhe lira a in
rlc[I:'m!cncia no cxcrcicio de suas atlribuiçiies e no cnsino, n'"



O Sn. 1'0:U1'r.u :·-lUas V, E:<. esLá enganado; M,'. IIhenan
era prefessor de hebraico e escreven a vida (Ie Jesus,

O Sn. 1);,~iT,\s :-E sejll I) que hr, o c",;o é que mellen·so
a ensilwl' thcologia, c pt"idia cn:.illiu' heiJl'aico sem ~nv()l
ver-se em m;\teJ'ia~. Lheotogicas ; em VC~~ de l'.llsillilr uma Lu
gua morLt ~llsinilva uma puilosuphia provuce.nle,

() Sn, PO.IlPEU :-Esl'I'eveu a vida de Jesus,
O Sn. DANT.\S: - Houve então algum escruJlulu entrc

os pais cujus filhus er:lo discipulos de i\lr, nlienan; os his
pus a?Satl!larl1o-5c e quizcl'ão que o governo mcLLesse a
~lr. Rhcnilll em proce,i;o; o senador o cardeal de lIonne·
chcsc censurou ao goverllo peia SU(~ illdiil'e,rc.nca, mas II~;.
França enLende-se que a lihcrdade dOi; witos traz nrcessa
riarr.cllLc a liberdade da di~Cli.)::',lo, c Mr. Langloi:::;..

O Su. PO~!l)EU:- DemiLLíu.
O Sn, OANTAS:-NiIO d"mil.Liu. nãu seniJur Como o gu

vemo Lem em França a facu Idade de mudar Oi; empreg,lI'lo~
ue ama para outra reparLiçilq remuveu i\lt'. IlIlCniln par.1
direcLuT d~ uma iJibliotbeca onde elie jú Linba servidu,

O SI:. l'om'Eu: -Supprimiu a cadeira,
() SIl. DA~T.',s:-NJo rue consta,
O Sn. ll.OUIl'GUES P.~ S'Lv.l:-OlIereeeu-lhe um lugar nil

bibliotheca,
O SIl, OMTAS:-foi nomeado para urna lJiLlioLheca a que

jil tinha pertlllcido,
O Sn, FI;nIlAz:-E elie renunciuu,
O Sn. f).I~T.\s:-Conlinúo o que ia dizendo, [0;<111110 inter

pellado Mr, Langlois conselheiro de eSLado, no senadD,
disse 11<10 se comprehende que nós Lemos uma consLituição e
que existe liberdade de cultos que nós temos conquísLado e
'lue nos tem custado muito caro como um bem il que niio
é permiLLido á ninguem pôr mão, O que ó a liberdade dos
cultos? o que a liberdade das crenças'? é o direito de discutir
os dogmas, rle os negar assim como é igualmente o direito
de afirma r eS5es dogmns de os propag-ar pela pnla'l'rl1. e llelos
cscriptos; eis o que responueu o conselheiro de estado e COIn
mis,al'io do go\"el'llu, e eu aecrescenLo qne a inLo!erancía dos
patlres ,Iil corpo aquillo que tem necesssariamenl.e de ellhir
nO desprezo e no cS1lueeimento, A obra ,le Mr. Hhellan é de
tão múo gosto lluC 11'10 póde abraçar o espírito do seclllo Hl
'Iue se n~o occupa de questões rrlit;"iosas,l..hlanto mais tole
rancia ha em um paiz, tanto menos se aprecilio cstas
questões.

O Sn, PO:rrPEU :-Tolera?
O Sn, DANTAS: - Suu tolerante, Não ,e (lerslladlio quc a

tu!cranciaé el confissão do erro, ou o indilIerentismo, Ó UlUa

eoncess,lo por amor da paz" ..
O Sn, FONSECA :-Tolerar é soITrer,
O Sn. UA~TAS: - .... é urna eonvencão que faço com o

que prof'lssa religião diITerente ua minfJa; não me pcrsiga,
a;;sil~' como eu ~ãO o persigo; fiquo com a sua crença que
eu fico com a mlllha!

o Sr., FONsEeA: - Esta lamhem Ó a nossa opini,lo.
O Sn, DANTAS; - Nelo Ilareee, porquo ouve com muita

impaciencia a opinião dos outros e as invcrteu quando fallei
sohre easamentos mixtos,

O Sn. FEnn.u: - Dos padres?'
O Sn, DAN'TAS: - Os casamentos mixtos, Quan,10 m:l

occupei de um projecto uos Srs, marquez de Olinda e Para
naguá l irnpulou-sc-me quo eu havia negado um dogma fia
igreja] nào neguei quc o ca~amenLo fO~;5e um ::.aCl'aruenlu; o
'[\le disse fui (!'Ie n'!!le havia \Ull coulralo qlle podia ser r'~
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(\';';lllJt:la úf,PII il.,LIí. Qu,lll{lo a igl'l~ja perdoa (lcccados, .l!~tJ ha I ~1r. rlhclIJn <':I'a um proíes:or L1e gril1H:nalic,l) c ponth.l
~rilJu(Jal que cüHhe~:a disso l:cstC 1ll ,.'!1I1o, c Ile~'ocio sUjeIto ao ue pal'te il watcna da sua ci.l.llcu'a lllcllCtl-SC a CIlSllllU' Lhco
luro do ontro mudo; Jlaqulllo, plhem, q~Ie c LCUlI'oral ou log!i.L ....
mixto o govcrllo civil dc\'e in,pecciollar, li o olnllia redere, é O SII. FO~8E,;A: - E V, Ex, cstú ensinando theolog-ia no
o dirci-to'-dc suprema inspccçtl0; o e~lado não pó de locar na- senado.
~lliJlo que é uegn:.atiCfJ, e 110m 110 que c di~eil)lina intc!'!,a fI.a
igreja, v. g'l a liturgia d05 sacramentos, purque pela lr;~liI·
c~lo assim praticav:lo os apOgtolo5 , que Vil'i10 JC:5US Chl'l::,tu
~'1l'alicm'1 c entra cm palito de fe; mas 1Ii111uillo 'lue e dbci
plina externa, não ha duvida que póde; pôde lÍlarcar o nu
mero dos padres, para ql!c nào haja um numero tal que pre w

judique o serviço üo esta.do; marcar a5 horas do sacl'ilie:o lia
·missa, iôLo Ú, IIHe se nãu celebrc ú nuite; prohíbir os tO,!llc::
de sinos a certas bortlt5; probibir con ....entos no seu e=,tatiu~
\,rohibir a-e'1uisição de b':ns, ou subsLitui-lo,; ul'resent<lI'. os
~la5lol'e5, fazê-lu:; cumprir us seus dcvel'es; dividir pill'Od-ll~Lôl
erear seminarios, (bcalisill' (IUC o ensino destes semillaJ'!os
uiio prejudi1lue ao esLado, eLc" eLe,

QuanLo, porém, ao dogma a que fórllla o fUH,lamento de
roligiãO, o esLado nada te:11 com i,so; pôde porém li,calisar
'lue a titulo de dogma vá en:!Jl'Ill~ado aloulll:t cou;a que jlcr
turhe o oS[;1IIo.

Direi tlOS I1tlbrcs senadores o qe.e succc:l~u em França;
minhas opillíóes quando as emiLLo s.lo fundarias na auLorida
de de alguem, para poder respondcr aos nobres senadol'es,
Na F,'ança os bispos pedirão ao rei permissão para qne aquillo
que fOSf)C pelHtellciario e quc dcmandava ref.crva iltlo passas
se pela secretaria do eSLado; o rei concedeu, Succeden, porém,
que ir somb.'a dessa concessão vinhão rle Roma hul!as, que
1<10 minando o pOllcl' civil, c o rei CilS~OU a pennissilo que
11avia dado, c huje é Lal u esc:'upHlo du g-overllo que nrnhu
ma pastoral pótle ~er publielllb sem que vá um exemplar ao
minisLro do lmperiu,

O Sn. PO:UPEu:-Crcio que não,
O Sn, D.tNTAS': - Pois bem, se o nobre s011ador duvida

mostrar-lhe-hei amanhã,
O Sn, FEnn!_Z o-São sujeitas á censura,
O Sn, PUllPEU :-Depois de pulJlicadas,
O Sn, D,tNTAS :-AnLes de puhlicallas,
O nohre senador peLo Ceará quer dar aos bispos um poder

Uo amplo que não reconbeça superior ncste mundo. ,\ reli
gião que desconhece a autoridade do poder civil está fa!siri
'cada, el\a COn{)bl'l'e para a ruina da humanidade para cuja
felicidade e!la foi insUtuida por Ocos,

O nobre senador quer levar a independencla do poder espi
riLual a ponto de achar-se no estado dous soberanos e dous
poderes homhro a homhro um do outro; é um sy,tema mons
truoso, A independencia da igreja consiste 110 pen,amento,
na vonLadc, na fé, Ilas cl'onças: no ens~no dos doglnas. na
adminisLracão dos sacramentos; emfim, a não ser ohrig-ada a
fazer o con-trario du qU1.1 Jesus Christo fez e ensinou; a liscali
lasação suprema do estado sohre o que se passa nas assem
bléas religiosas, o direito de as dirig-ir conforme a ordem
puhlica, de reprimir os ahusos, de tiscalisar o ensinu dos
seminarios, eLc" ele" são cousas que não podem aLaear a

'independencia da ig-reja, entretanto 'jlJ.e muiLo Jproveitllo a
seguranea do esLudo,

'Scnho'res, todos esses Ilu~ixumcs, todos esses ataques que
se imaginão contra a indepencia da igreja, são saudades das
fogueiras, Estamos em um seculo do tolerancia.

Os nohres senadorcs sahem que em llrança a li herdade de
consciencia é illimitada, eada qual póde escrever o que
quizer,

O SR, FONSECA :-E' o eontrario,
O Sn, DANTAS: - NilO só contra as uSUl'paçàes da curia

romana, como mesmo contra os dogmas,." uma ve~ que não
use de insul tos.

(O Sr. Fon~eca 1'i-se,)
O Sn. DANTAS :-Eu f,tllo aqui na presença de um senado

esclarecido, 'lue ha de apreciar a'luillo 'Iue digo e as risa,las
'lo nobre senador.
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~u!ado pckt lei cj~il, ql1e se dcixasfe à con,~iencia de cada O SR. to 5EcnETAlll0 deu conla do seguil\lc.
um IJrocurar a Irre]a. Que o eSlado n~o se devia mlromelter EXPEDmr;TE,
em maleria de" eOllsei'lllcia. O homcm é indcpendcnlo nas
EUas crcnçag; o quo so par-sa denlro de mim perlence-mo Officiq d~ 2'1 dq correnle, do ministerio dus negoeiof'
como a minba prli[lI ia pessoa. eslrangeiros, conlendo deas relações, l'Cllui;itadas por deI i

bcracão ~o scnatio,1 das gralifjea~õcs quc tem sido conce~itlas
O S~. FONSECA: - Qu.cm duvida disso 7 por ãvis03 daquelle mifl!slerio, e das que são abonadas em
O S~. OANTAS: - Mas duvida-se do direi Lo que tem o es- virLude de decreto.

lado de ret;lllal' o exercicio ou a manifeslação das minhas 'A' secret<lri<l pam ger pregenle a quem fez a requisição,
crellças de maneira que qual'luer ,pa,lre póde sH\lÍr pelas rua> Outro do 28. tIo 1° secretano da camara dos deputad05
a annar pulpitos, f'lzer j'eulliões, canlar a lad,!i!lha... (hila- acompanhando·a seGuinte " .. - ,.
ridade.) rnmloslçXO.

O SR. FEÍm.u: - Póde sahir. (( A asgembléa geral resolve:
O Sa. D.\NTAS: - ... SGnl que o poder civil lhe possa ra- (( Ar!. 1,° Fi<;a o governo aulorisado para promover ao pOBLo

.er a m~nor Qbserva~:1o !Jorque a igreja é iodependenLe, como de '2"' tenenles os 1" pilotos Alfonso Henrique de A!bu'luer-
Ge rreLende. ,quee Mello e Jo;,o Jo,é Lopes F',rraz e Castro.

"ou terminar, SI'. prcsillente, declaran·Jo que não exij') "Ar!. :1," FicJo revogad<ls as disposições em contrario.
J'esposta do Sr. ministro; q!lCl'O unicamente mostrar minhas (( Paço da eamar<l U03 depuLados, em 2R de julho de 18G~.
opioiões ar~rra do' que se tem di,:cuLirJo no "'!Iado_ -Francisco Jo.lé Furtado, presidcnLe.--l'edro L,ât Pereira
. Tendo dado a hora. ficou a di,eussão adiad.l; e, reliran de Souza, to secretario. -- Henrilque Li1J1JJU ele Abreu, 2° sc
rio-se o Sr. minisLro com "s me,mas formalídades com que crelario interino.•
foi recebido, o Sr. ]Jre:;idenLe deu para li ordem do dia 30: A imprlmil'. .

1. jJll1'le.-O resto dlls materias jú desig·nadas, e m<lis; b;~o 8n, 2" SEGlIETanlO foi lido o seguinte
1n di~cussão das segllintes propo~ições da cnmara dos PMIECEr. :

Srs. dl'putados: . A d' '- f
tI'. decl"rando que os filhos menore5 dos officiaes da ar- (( comn"ssão o C01;SLILlJIÇ':O, <;, quem OI remeLlilio o

molda têm direi Lo, reparLidameute com su~s innJ.s solL~,iras, re,?uer:m.en,LO em i1ull . ~ SI. sCI,"ld~r :.J e'::n~o,.d,O A.l'~,e'd,a li

ao munLc-piy da mnrúlua; p~wuque~(~~~ }).~~:c, hev~lç;1 r~?I~ l~Ll~Ü~-'?';. ~ ~4'\ PI.~.'.lnc:(~l
~". <luLorisaudo o ~overno a cSLabelecer o monLe-pio mi-I onde se adia ,,'d,e,mellte y'.,"clma I,es.oa de SUol ~lInl,I,I. c.e

litar: e. ela! tl.nuo quc eom~çara a go~al' da licença cm J. de «go~Lo
. 3;, a crear mais dou, log<lres de Label!ião do judicial e IH'Q};J1~O fut~ro ~ c ,de pi1r~.~er qu~ ~e ,collced;. a It~?nça, po-
nola5 no mUlllClp!O da côrle; ~Id~, l'O,S L~~~lO" d~b _q~e Le.l] conce.lluo a OU,IOS SIo. SClhl

4·, ~ppl'ovan'lo· o conLl'alo celellmdo em 17 de uczembro (,or.s, na ple_cnle ,ebb.1O '". o r. ..
tle l~tiU com <l companhia brasileiJ'a de pa'lucles il vanor. " I aço .10 senado, _em :.8 rle Julho .de loG·.. - hSC01'd6

2a jJarte,-Continuaçiio da ili~eu35J.o adiada gobre 'u pro. de Sap':~al;lJ. :- Sott~.a, [(~m~s..:- t.tsc,onde, d~ Ur~'gt<ay. ?)

post,1 do poder e:wculivo fixando a de,pm;" e, orçall'!o. <I 1'0- !te~~l\~UO,I"l:.a :~'ll,U n,~ oldf;,l rlo,",~ldb,d:IOb.. .' ,.
celta geral do ImperlO para ~ exerCIClO de H;G4.-18~;), com . ?SL~I~~"t,U~zo::~ A}~U1"es.~:,~u p'~I,e .de/'l~é\ ~U?l'pI.'l,'>
as cmclllla5 da eamal'il dos Sr~. ~epulil~o~, c a uu &r. ~.11- ,1 LUd ml.~d~~ .(L, I,:,e~t(l~(,l~. ~o be\'.,~~rlo.(,n~(llr.e-t"l\dd ~1~.,I~I,I.ell'I.1
vcira ua A10Lla ao arL. 2." ~ Sua fiLlgeAa:le o [mpel "dor, {lvlO àllll1VelSalllJ n',I."IICIO dà

LevauLou-f,e a sessão às :1 boras da tarde. Serel\l;SlllJa I'nncez<llmpenal, pl'ofermdo elle SCllaoor, aute o
. . mesmo augusLo senhor, como orador da ulta deputação, o se"

uinLe ôi::icurso :
4gn sC!lsili() " Senhor,- Comp"rlindo o espontaneo juhilo com que a

EM 30 DE JULHO DE 18Gi. nacão saúda o dia anniver,ario lJaLalieio de Sua AIleza lm
{lel:ial a 5erellissima Princeza <l Sm, D. IsaLel, herdeira ["'e-

rr.EsIDENGIA DO SR. vl,eo~DE DE AMEm', "umpiiva da corôa, o ôellado envia-nos· em solemlle dcpu
taçiio, anlo o ll,lrono de Vossa MagesLade 1mpcri<ll, para Ler

Soml.\nIo.-Expedienle.-Omcios do milli,Lerio do estrangci- " d ·1 I' l fr ,I I I r I)' ·1 llIOS a uonm e al'rc5en 111' so m1l5samen c, por t,io au;Lo
],l>~, c I.a clImara uOS (.epula( os,- al'l,cer.- l,eurso (O motivo, as suas mais cordiues feliciLações a Vosoa ~l"gesl'\Ite
Sr. martluez de Abranlcs como orador da cOlllmissilo que Imperial e a 8\!.lL fiJngeslade a Imperatriz.
[ui felicitar Sua l\lagcslade o lmpel·ador.-1· parle da 01'- , « Em dia Lão as~ignalarlo, que, além de exlremamente C:lro
dem do dia."":Yia felrea tmm Tçu<L c re1luelimerilo do Sr. aos corações de Yo"as ~I:lgestades IlIlperiaeg, é applaudido
DanLils,-Discurso d , Sr. Ferl'az.-2," parle. -Orcallle,,[o com ,incel'O c exhuueranle enLliusiasmo por todos os brasi
do imperio,-Discursos dos Srs, visconde de JÇ'luillnhouha lell'05, o senado se eompl'''~ rio exprimil' mui re~jJeitosnmelJLu
c JubilU. - . o scu mais yjvo regozijo a Vossa:; Itlagestades IrnfJ~riae:;.
A's 11 horas da manhã nc.1lando-i'C presenles os Srs. vis- « Di;;ne-5e, portanto, Vossa Milgest.arle Ililperial rle acolher

conde de Abileló, Marra,Teixeiril de Souza, Almeidil c AI- heni~nn;nellle csL<l Lomenagell1. profund<l do se)lado, acomp:l~
uuquel'que, Ferreira Penn:l, !\lendes dos ~anlos, Araujo (\i- nhada dos Icaes e ardentes vülns, que não cessa uc fazer ,lO

bl'iro, visconde do lJruguilY. marquez de ll:lIlhaem. barão de cóopela "enlura da exccls<l dl'mnastia imperia!, e pel<l glol'i ..
~. L0W'cnço, Jobim, 8lqueií'i\ e ~le}lo, ClJI,[I,1 Vasconcellos, de '\o,sa MngesLade lmpcrial, augusto symbolo da ordem,
1-erraz, Souza Hamos, I'nran!Jos, hn~eca, barão de rira- da liberdade e do progresso do imJlerio, "
pamn, Carneiro ',ie' Cam,poô, 'visconde de Il:~bol'a[ll', Dias Ao que SU<l l\lageslade o imperador dignou-se de rcs_
Vieíl'il, Oias de Cnl'Vidho, D. l\1anoel, Danias, SOUZ<l (.Juei- ponder: e
:'07., visconde de SapuC<iby, l\oJri(~ucs Silva, mar'luez dc "MuiLo me pe.nbonl0 os sentimentos de alUor e firlelid"d
AbranLes, baráo' de AI!Lonina. viscollde de Suassuna, nlnÍ'ljUCZ que, em nome do senado,. manifestais a mim e a minha fa
\le Olinda, visçonde ria IJoa VisLa, Camlido Eorges e Silveira milia.»
da ~lotta, o ~I:, presidenle ~ IJl'iu ~ sc"ão. O SI'. presidente deel<ll'ou que a resposla de Sua ~lages-

Comparecer"o logo «(epols O" S,5. PIill,enLa n~eno, Panla tarle o Imperador era recebid<l com muito especial a~rarlo.
Pesso<l, mill"jltel de Ca';las,. Pompell., Sooza ba!'CO, \lS- 1'01',10 sorleados par<l a deputação que tinba de l:'eceber o
r(ln~lê de_JeqlJJLlldlOnha, Candlll? IJlIp~lsta e Z~charli!s.. Sr. lllinigti'o do imperio, os Sl's. viscouJe de Sapucabl', Can-

hdllrao com c,llIoa p:,rLlclpallil os tirf. uarno de (,o[e:;1\le, I dido BapLisLa e manjuez de Caxias,
Jari'o de Marollll, har:iO d~ (Joarahirn, ElIsehlo, l'<lUla AI-I . .. ,
,,~i"a, s.;II;JlJIJú, Fernalldes Torres, SOllzn " Meilo e OlloJli ; ORDEM DO D.1\..
':; ::l;\1~1 lh.lrfl{:illil~·(10 OK Srb. harào uc fi!ul'illha c ,NaIJll(l(l Ell(rOt~ rl~ 3~ di~eussão (l.l1ia~a na sessão i111.lecellcIJLc: ;1

bl! heb.. r rtpproh'HIJ ti il.rLa dd sp.~::-ao dtll:cru!?lIte, I pr0l'\I~lçao dn calHara do:.. rll'lluLldu:; .. flue autonsa o gOy<,'.;p.(I

. !
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" con [r,lio I' com a companhia Que .e org<misar a CO'llstruc~
c50 de uma vi<\ fcrrea pelo sys-tcma tram foal! entre a cidade
(Ja Cachoeira e a Chapada Diamantina, na provincia da Bahia:
continuando a discussiio do requerimento do Sr. Dantas para
ir á eommi"s:io de emprezas privilcgiadas a dita proposição.

o §r. Wcr<·~,,:-Sr.prcsidente, eu não pretendia tomar
parte em discussão al;;uma rclativa a este projecto; mas,
,rodo o nobre senador pela minha provincia o Sr. bar:Lo dc
S. Lourenço emillido a sua opinião ~obre o, e~;ito.da c!11prcza,
cu não pudc deixar dc dizer o quc smto a rcspelto disto.

() nobre scnador dcclarou quc n50 podia convir na ultima
uisposição relativa II navegaç:io do rio de S. Fra~eiseo, e ao
mesmo tempo nos disse llue elle estava convenCido de que li
cmprpza não podia ter exito ....

O Sr.. BAOÃO DE S. ~OUI\EN~o:-Convencido, não.
O SR. FEOllAZ:-.... de que n50 podia ser exequi'vel; mas,

que como pessoas da Bahia interessavrro-se nisso, a que
l'li\O, etc., elle "ia-se ua necessidade de protege-Ia. Eu ouvi
estas palavrus.

O SO. naoIo DE S. LOUOE:~~o:--Eu nITo afianço quo ella
tenha exito. .

O Sn. FEOTI.,Z:-Poi, bem, é isto que digo; é uma opini50
llossa.
. O Sn. nAnÃo DE S. LOUOEN~:o:-N:iO posso ter essa con
llança.

O SII. FEP.IIAz;-Parece, pois. SI'. presidente, que uma
opinião destas importa, nrro o adiamento, mas a reje;cão do
proprio jlrojecto; com tudo, ha algumas raziles pelas· quaes
l'arece que °adiamento deve ser approvado, e, não obstante
dias, porque a minha convicção é que o projecto'não o devo
,er, eu voto contra o adiamento e contra o projecto. As razões
que ha para o adiamento, são as séguintes :

Todas as vezeS que apresent50-se negocios drsta natureza
vilo sempre á commissão de emprezas privilegiadas; ultima
mente se deu aqui um ex:emplo disso, (luanto ao prolonga
mento da estrada de ferro de D. Pedro I ; o senado assim o
determinou.

lUas eccorre quo o governo, como declarou o nobre SGna
,!or a quem me refiro, está autorisado para fazer estas con
cessões; e o systema que nós devemos seguir, que em toda
a parte se seg:ue, Ó prepararem-se os trabalbos para serem
mlJm:ltidos ao corpo legislativo, e este, 4vista de todos úS ,
tr:Jb:hhos, dos estudos, do traçado, depOIS de colhidas as
mfol'mações necessarias sobre a direcção da estrada, sobre
os logares em que tem de passar. sobro a despeza provavel
ou o seu custo 8 sobre o rendimento tambem prouvel ete.,
ele., delibera conformo lhe parece conveniente.

Accresce aiuda, SI'. presidente, que, em alguns paizes,
depois de tudo isto, ainda se expõe ao publicG os planos,
os projectos, e a~é chega-se a convidar os dilferentes pro
prietarios por onde passa a linha para o!Terecerem as suas
observações, afim de serém tOmadas em consideração.

Ora, pergunto eu, ha requerim,ento de qualquer _~essoa,
do qualquer companbia, pedindo esta empreza ? '(. Ex.
mandou-me o projecto ; não eJ:iste requerimeuto algum. IIa,
SI'. presidente, tracados, trabillhos jlreparatorios. estudos?
Temos nós as informacões necessarias sobre a ilrobabitidad9 do
exito da empreza, sofire o seu ganho provavel; sobre as des
jlezas provaveis ? Nada temos.. Temos aindà informacões
sé ~sta empreza, corno se ácha, projec\ada póde ou nã·o pre
judicar a outra empreza já estabelecida, 'em favor da qual o
eS[.ldo faz sacrificios? Podemos DÓS saber aiuda Sr. presi
dente, qual é o systema de tram-road, que se vai adoptar se
a comp;,nhia jlóde' usar dl força animal ou de qualquer outra
fm'ça motriz mais economica para a conducção ? Podemos
nós conhecer se esse systema de tram-road sera o mais pro
veitoso, quando elIe na Europa, se é admissivel, é la para
uma ou outra mina a bem de um outro individuo e sempre
para pequenas distancias? quando demonstra-se que toda a
v,mtagem proveniente da economia do custeio fica áquem da
tIesvillltagelll proveniente da demora da marcha 'Iue podem
\er as IDI!rcadorias ou os viajantes por esse Syslolllil '! Tudo

isto são cousas que nós ignoramos, hão ha um requel'imell,to
de pa.rte alguma, de pessoa algum.a, "Jo ha traçado, não
ba estudos preparatorios, nada na.

Por outro lado: houve quem requeresse ao governo que
está autorisado a fazer concessões desta natureza a esta em
preza? Parece que. ha cinco annos isto teve logar. Esses
pap~'s devem ex!sllr: porque o governo ~~gou a concessão
pedIda? sabemos nós 1 Por'lue não se dll'lgem ao I(overno
para este "ir propOr o que julgar conveniente? O'evemos
acaso approvar este projecto sem termos informação alguma
do governo? Parece, SI'. presidente que não.

Ainda uma outra razão: ha dous ou tres annos, não sei
bem a époea, passou uma emendu na lei do orçamento na
eamara dos deputados em igualou quasi igual sentido.
Essa emenda, que foi destacada do projecto de orçamento,
não sei que fim teve; é precisll pois, q'lO nós averiguemos
todas estas iuformacões.·

Seuhores, eu não·sou inimigo, nem me opponho a qualquer
estabelecimento ou ernpreza desta natureza, qne tenha por
fim facilitar os meios dJ transporte na minila provincia ;
lUas o que desejo é que nós lIão estabeleçamos aqui um
aresto, em virtude do qual se apresentem quaesquer em
pr~za~ pedindo concessiles do corpo legislativo, sem que
pl'lmelrall1ente preced:lo os estudos e todos os preparatonos
nec~ssarios para qUQ nós possamo.s b~m julgar de sua con
vemencla e darmos Ulll voto conSCIencIOSO.

O Sn. C.\NOIOO BOnGES : - Tem muita razão.
O SU. FEOO,IZ -Sr. presidente, os outros paizes tiverrro

uma experiencia amarga quando encetilrilo as vias de ferro;
os thesuuros publicos desses paizes muito sotfrer50, e foi
depois dessa experiencia lastimayel (lue elIes estahelecêrão
as regras que silo executadas hoje da maneira 11 mais pre
cisa possivel. Lembro-me de que em França, senhores, urna
corpora!ão muito respeitavcI, o conselho geral do departa
mento do Sena, em 18.15 representou ao corpo legislativo
sobre a necessidade de pôr se um freio a fonnaciio dessas
companhias ou emprezas que, sem estudos preparatõrios, sem
meios de execu~ão, sem esperan~:a fundada de um exito,
apresentavão-se a demaodar concessões ao governo, porque
dizia essa corpora~ão o resultado é que !aes emprezas, que
não têm eSl'éran~q de bom exito, que não fizerão os estu
dos necessarios, '1ue não se apresentão com o traçado e tudo
o que é preciso para bem avaliar-se o eJ:ito da mesma em
preza é contrario ao bem publico, e elIas não tenbJo outro
fim seniio a agiotagem. Ora, ell estou persuallido de que oeste
caso não ha esse fim ou esse sentimento, estou convencido
disto, nias eu pondero que falsas idéas tendem muitas ve·
ies a fazer '1ue se crie uma opinião errada, que os capitaes
podem ir por essa via infeli~, ° que 6 preciso quo da parte
dos puderes do estado se mantenha nos devidos termos uma
opposição a toda e qUil1lluer em preza que sem os dados ne
cessarios, sem esperança de exito se apresente a obter con
cessi\Cs.

Ainda pondo de parte, SI'. presideute, estas considerações
que são geraes a toda e qualquer emproza, eu pedirei ao
senado que alten"a bem para o projecto como se acha:
O que se quel'? Uma estrada pelo systema tra1n-road sobre
o que nós não temos explicação nenhuma. Antigamente
essas vias de ordinario erão servidas pela força animal;
ultimamente me dizem que na India ha algumas que se ser
vem de locomotivas proprias.

Mas ninguem sabe qual ti a extençiIo da estrada. A exten
cito di\ estrada que se pretende, deve ser pelo menos de 50
reguas da Cachoeira até o Paraguassú ou até a Chapada
Diamantina, com um ramal que póde ser levado até as mar
gens do rio de S. Fra~cisco, e outt·o até a Feira de Sant'
Anna. Pergunte eu: entre a Feira de Sant'Anna e o Engeaho
Novo, 'que cl'Cio, ti a estacão terminal da estrada de ferro
actuai, que distancia existé? Nove leguas.

Partindo, como supponho,e se me diz, do ponto da Feira de
Santa Anna essa estrada, e tendo de passar pelos terrenos os
mais ferteis do centro da provincia, como sejão as matas do
Oronó, que ficào visinhas dos terrenos ferteis do Mundo-Novo,
tendo ao mesmo tempo de tornar a margem ou atravessar o
rio Paraguassíl, pe~o ao senado que a(luilale bem se nãe
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seria melhor que estas concessões fossem feitas a essa infeliz no logar, mas ainda em Londrús, rcpclidos ('fi! tOloS () laé"
estrada do fcrro, cujo tr.t~ado foi um erro grave, conlra o épocas, para llue depois de tUllo prcpal',ldo, o parlamcnto
qual ninguem se pôde oppúr, porque a opinião errada exi· possa dar uma decisão.
gia que fosse aquelle que não podia scr jámais produclivo, Senhores, eu estou do mesmo pensamento do nobre senn
e não a outro que podia ser muito produclivo. Pergunto dOI'; pal'a mim, passe ou não passe o projecto. Se fór fujir.
eu: não será melbur que nós ,issemos se podiamos sal- a empreza, eu darei os parabens á minha provincia' se fôr
vaI' essa estrada, com a q~al gastamos mUito, dando essa infeliz, creio que lerei o direito de dizer áquclles que' 8C em.
direcção que naturalmente poderia ser levada até as marg-ens p:nhão nel.la: « Gastasles o. vosso dinheiro em vào, ponluo
do Rio de S. llrancisco, do quo crear uma outra llue não é, nao vos dl~nastes dc examlllar o vom ou mão cxito, nem
nem póde ser da mesma força e utilidade quo a eSlrada mesmo as difliculdades llue possa encontrar essa empl'eza. «

actual ? Parece-me isto evidente. E o futuro da actual não Mas ainda urna outra iJuestão importante. Pergunlo eu:
poderá ser prejudicada pela concessão que se deseja? E' um esta eompanhia por quem deve ser 0I'~aI1isada? Qllem é quo
problema aresolver. lem o pnvdeglO? I'odem aprcselltar-se mais que Ulll emprei-

DIas, senhores, concedamos que seja conveniente uma es- leiro a querer; ha concurso?
trada neste genero ou neste systema, que o senado queira O SR. BARÃO PE S. LOUlIEi'(ÇO: - Ji! se pediu.
approvar este projeclo ; quaes são as concessões que se dão? O SIl. FEIlnJ.Z: - E,te pedido não consta no corpo legisla-
Vinte leguas de terra; mas com que fim? O projecto não tivo; nós não temos aqui cousa alguma. Houve um requeri-

-·0 diz; será para serem vendidas? E' um concurrente que mento apresentado ao r;overllo que ficou inutilisado, caducou,
tem o estado, porque o estado conforme o sl'slema de cololli- depois de serem ouvidas as seccões do consellio de estado· c
sação que nós lemos adoptado, manda demarcar as suas terras esse requerimenlo não foi repróduzido. '
devolutas c vende-as. Não se diZ que é para colonisar, não Mas, Sr. pre,idente, a 'lue,tã" em que eu ia locar era ~
ba esta obrigação j tudo é vago. seguinte: esta companhia terá d~ realizar-se no paiz ou no

Vamos a oulra concessão: todas as minas dentro de cerla exleri0r? Se no paiz, eu lamento que se lenba [lar fim or~a·
zona que senão marca. POllemos nós conccder o cxclusivo nizar uma companhia desta nalllresa lle exito problemalico
das minas de ouro que são livres, que esLüo no gozo do pu- em um paiz que lIão tem cal'itaes rolaotes necessarios para
blico, de todo e lJuallJuer cidadão que queira mineral', só bem animar as industrias existentes; que se queira lirar ain
com a unica condição de pagaI' ua exportação os direilos da UllliÍ parte desses capilaes para iUllnolJilisa-los c immobili
respectivos? Estou que o estado póde fazer conces5ào exclu- 5a-los com o risco de sel'cm ou n,10 producti vos, Se uo estran
siva de tudo que é de seu monopolio, mas não daquillo, que geiro, qllues as probabillll:ldes llue ha 'I Ouvi di.er que havia
é livre que está no gozo de todos os cidadãos brasileiros. li em outro telUpo probabilidade em Londres; como minislro,
de que maneira seohores? Onde poderá ter logar esta COII- Sr. presidente, ell tive occasião de exigir informações a esto
cessão? Natura\mente sobre a linua por onde passM a eslra- respeito, e elIas não Íorão favoraveis; e note n senado que
da de ferro; mas, se 11esta concessão cncontrnrem-se já veios 'Iuulquer empreta Jesta nalUI'e.1t iJur. se apresentar no mer
desse mineral já cultivados, já em exploração, poderá ISSO coIdo estrangeiro, ha de encontr1u' muitos ohstaculos, e talvez
constituir um monopolio ou exclusivo da cOlllpanhia? Jlo"a produzir mal a outras ernprezas que lá se tem estalle-

O Sn. IlARÃO DE S. LOUIlENCO: -E' o exclusivo das minas lecido.
• Sr. presidente, em resumo direi 'lue, se, como o nobre

que ella descobrir. senador crê, o resullado desta em preza será nenliulll, a can-
O SR. FEllnAZ: - Se é das minas que ella descobl'ir isso sequencia logica não é adiar o projedo, é votar contra elIe.

está. As minas de ouro são livres, estão na faculdade de to- Eu voto contra o adialll~nto e voto porque desejo que o se
das, não carecem de exclusivos. E o nobre senador sabe nado dê uma decisão definitiva. E' um ovjedo que esUt
muito bem que a questão de minas de ouro na nossa provin- pendente creio que ha ~ ou 5 annos, ou mesmo talvez ha
cia é uma questãO vital para a população daquelles l0í;ares, G annos; é preciso que se dl1 uma decisão terminante. A
é uma questão que interessa sobretudo os pobres faiscauores, nobre commissão de emprezas privile:;iadas nito póde adiantar
porque elles mantem-se dos productos das suas pequenas ex- cousa alguma, ainda tem de pedir informaçõ.es ao governo;
ploraçoes e trabalhos mineraes. estas informações serão demoradas por lllnito tempo, não

Vamos agora, Sr. presidente, a ultima parte, Nós temos virão logo, e já vê·se pois que dalIi l'e5ullará um mal ãquelles
concedido á eslrada de ferro actual da BalJia, creio eu, a na- que aspirão ver este objecto logo e terminanlemenle deci-
vegação do Rio de S. Francisco. dido. Não me imporlo com o resuIL.do; faço apenas estns

O Sn. DAnÃo DE S. LOUIlENÇO:-Não, senbor. observações, porlJue quero mOlivar o llleu volo. O adiamento
O Su. FEnnAz:-Eu creiu que a ella, ou a outrem; mas não póde agradar úquelles que desrjão a emprcza; a emprozll

h d . d d na minha opinião n110 póde ter 1l0m exilo; eu, pois, voto
no projecto que se ac a em uma as commlssões o sena o contra o adiamento, porque, eomo já declarei UUla vez, hei
a respeilo do prolongamento da estrada do ferro de .

11 .1" I A de votar contra o proJeclo.
D, Pedro ,ha uma uiSpOSIÇão Igua a essa. go ra Ficou adiada a discussão pela 1J0ra ; e passou-se á 2" parte
pergunto eu: qual li a; navegação? Será.a navega~ão a da ordem do dia.
vela, a remos, ou a vapor? Não se declara IstO no projecto. AclJando-se na sala immedi,lta o Sr. ministro do imperio,
E porque havemos uós de conceder a navegação a eEta foi inlroduzido no salão com as formalidades do eSlylo, o
companhia quando antes qualquer empreza se póde enearre- tomou asseuto na mesa
gar desse tr?-balho. dessa navegação, quando Sr. pmsidente? P"ose~uiu a discussão, adiada na sessão antecedente, do
na um proJecto na caroara dos deputados, que por acaso v •

boje li, em que se dá uma subvencão para a compra de um art. 2° da propo.ta do poder executivo, fixando a despeza II
vaRor para essa meSllla navegac.ãó do Rio de S. Francisco. orçando a reeeita geral do illlperio para o exercicio de 186[-

. 1865. com as emendas da camara dos depulados II a dole parece, pois, Sr. presidente, que não só a respeIto Sr. Silveira da Motta.
desta empreza, mas de outra qualquer, o corpo legislativo
deve emendar a mão, não deve consentir, não deve admitlir O S". visconde de Jequitinhollba: - Sr. presi
que se decrete concessão alguma, privileg-io de qualquer na- denle, cu pedi a palavra para fazer algumas observações
tureza, sem que seja a pretenção daquelles qu.e a impetrão relativamente ao orcamento do imperio. Póde ser que no meIO
bem documentada com todos os dados necessanos, sobre os dessas palavras apliareção algumas censuras ao ministerio,
pontos que já referi. Não ti, Sr. presidentll, uma cousa vã, eu as não faria, ou as não pronunciaria,. se acaso nJo me
porque, quer na legislação da Inglaterra, quer n~ boa legis- acbasse animado pelas ~xpressões profendas na camara tem
lação da Prussia, quer na legislação da Austna, quer na porana pelo lJonrado lllllllstro do lmpeno, quando disse que.
legislação dos outros pa}zês , da AHemanlJa, e mesmo na daItaes censuras, como quer que fossem <;nnslderadas taespor
França, essas cautelas tem Sido tomadas. E note a camara este ou por nqnoHe representante da naç<lO, clle as conslde·
quo, até na Inglaterra se mandão fazer annullcic.s, não só rava verdadeiras animacões. Se Jl:Io fêril, pc.rtanto, SI', jH'C'
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« Apresenla o deficit de,.. 101:502$iIt
E' enorme por conse~uinle o deficil. Mas permitta-me o

nobre provedor da Sanla Casa da l\liserieordia que eu nãO'
deposile a menor confiança em semelhantes conlas, que as
não tome mesmo ao seria, que cI'eia que laes contas são um
verdarJciro gracejo; porque quando uo relataria relativo á
ea,a dos expostos vejo a seguinte: (lendo)

(( No decurso do anno compramissal de 1862 a 1863 teve
esle eslabelecimento ~ seguinte:
" r.eceit~ ordin~ria.. 77:1823933
(( Receita extraonJinarill 4:42(jlI86

Ora, alguem já viu, se~undo a arithmetic~ moderna ou anti
9'a que 69:555$939 com 14:020>%72 sommasse 101:668;i}526?
,lEilaridade.) Estou que todos sommaráõ 83:576;l}6t1; e
enlão o deficit que S, Ex., o nobre provedor, achou na casa
dos expostos de 20:061$107, fica reduzidO' a 1:969$492. O
saldo que ficou do anno anterior, dizo relatorio, é de 7:200$,
deduzindo-se estes 7:200$ dos 20:061:J}407, fica um deficit;
diz ainda o relataria, de 12:000$; (IUando alias, dig-o eu,
deve existir, em vez de deficit, um saldo de 5:230$:;08!! r

Ora, estes en~anos crassissimos que apparecem no rel:l
torio, pelo que diz respeito á casa dos expostos, não me dão

20:061$407
7:200$000

9:950,;)518

12:861$407

68:0i3$8i8

43::m$O,m

58:1'23$360

;;;;i:762$301

rH7;811$i83

81:607$119
69'555$939
11:020$672
---- 101:668$:;26

404:321~Uii
143:490:$106

Dencit
(( Saldo que ficou do anno anterior

(( Fica o deficit reduzido a .

([ Oespeza ordinaria. .
« Despcza extraordinaria

" Despeza ordinaria .
(( Despeia exlraord inaria

(( Sal.lo a favor da receila. : . . . .
(( .E porque no anno anterior de 186 I n 1862

uouve um saldo por maior defrpeia, o
qual foi sali,feilo no C<Jrrente ~nno de

« Resultou sUPPl'imenlo feilo pelo acluallhc-
soureiro de , . . , . , , . .

"Quanlia quereunida á di!Tcren~a entre a
recella por arrecadar e a despeza liqui
dada por p~gar, pertencenle ao alluo
correnle, de .

.Pelo que di~ respeilo ú renda, o nobre pi'ovedor da casa dil
mlsencordra ~pre,enla·pelas su~s conlas um deficit não pe
queno ; entl'etanlo calculada a despeza pelo numero dos doen
tes ali tratado;, não excederá muito de lrinla e t~nlog mil
réi, para cada um; onde pois a razão de tal deficit? O nobre
proverlct deve e]pliear a assembléa geral as razões deste
denort, de modo 'fue a assembléa geral fique bem convencida
de que no eSlabelecimento não se arrende ~o tratamenlo dos
doentes, nem ha disperdic!o. V. E1.. nabe e as nossas leis
declúrão ~l6 !lue ponto o governo geral tem concorrido para
augmenlar a renrla daquelle pio e,labe!ecimenlo; óD o de
fieit ainda conlinúa, se o dencit é grande, necessariamente
cumpre que a assembl~~ geral tome. medidas para eXling~ir
esse defierl, para eqULhbr'ar ~ receIta Com a despeza Celta
naquelle pio eSlabelecimento, para que não som'a de Córlllél
al~uma a po!Jresa que lá v~i curar-se; tanto mais, SI'. pre
Sidente, que aquelle esl~beleclmenlo é l~lvez o unico que
exi,le nesta vasta capilal p~ra soccorrer a indigencia aceom
metlida de enrermid~db, ou de epidemias.

O relalorio do nobre provedor da Sanla Ca,a da IIliseri
cordia é e,;cilllllalosall1ente magro a esse respeilo, S. Ex. diz:
(lendo) " Esle pio esl~belecimento leve no anno compromissal
dO'lo rlejulho de t8U2 a 30 de junho de 1863 o seguinle:
(( Reeeil~ orJinaria, . . 'Í;)U:2i 1;i>2:í!l
(( Heeeila e1lraordinari~ 10\:i91.,il:lí2

~\IJenLcl ít c0d0za em que e~túu do f~t1e S. Ex. c o minis
terio ha ,Ie lev'lI' a bem, ha de con,irlCl'ar inteil'nmente ani
lIJnçãn tia minha l"II'le as ob5erVaçOes. que podem ser um
pouco tomadas como censuras ú adminl~tração, cu de certo
uão tomaria narLe na discussào Je nrcamcnlo; c tanto mai5
"".0 tomaria im'le que em ,ouilos PO:lt05 eslou inlciram~nte
<Ie al'cordo com o nobre ministro do imperio; o que muito
me ii,;ongca e consolidou a minua opinião a respeilo de taes
é1ssumpêos.

Ver.lalle é que. ao ler o relataria do bonrarlo miniglro do
imperio, procurei conciliar essaô suas opiniões com a deda
raçüo solcmne feita pelo honrado ministro do imperio na ca·
ínara telllporaria, que o minislerio era, nüo liberal nlilS lille
ralissimo! E veja Y. Ex. que aô opiniões e,.criplas no relalo
rio do nobre miui,tro do imperio e esta dedaj'ação de S. E;í.
juslincão inlei ramente a opilliiio que tenho suslentade no se
nado que cu e todos o, conservadores, todo o Brasil, é libe
ral; e agora aecrescenlaria li~cralissimo. , .

O SI:. D, l\l.\ME~: -Apoiado.
O Sn. V/,CONCE OE JEQuITI~noNIlA: - " .. porque minhas

opiniões erão consiuer~das de conserv~dol', e S. EL, adoplan
do-as, por isso mesmo as declara l-i!ieralissimas! !

O Sn. D. l\l.\NORL: - Por con,;equencia não ha mais par
tidos no paiz; ha um só, e liberal.

O Sr.. YI,CONOE nE JEQuITINnOtl"ns: - Assim se deve pen
sar a vista uo que disse S. Ex. Quaes, Sr. presidente, scrão
eslas opiniões? 1°, úecrca dús tls~cmbléas I'rovinciaes; 12°,
úcerca das camal'as munieipaes. O que disse S. Ex. no sena
do, e o que escreveu no seu relatorio abso/utilmenle eombina
COUl as minuas opiniões c COill aô opiniões ... ,

O Sn, D. lilArioEL: -Eslú-se vendo em dillleuldades.
O S. VISCONnE nR Jr~QUlTJt{IlQNIIA: - ... , de um nobre ~e

nadar. ,. (rindo--se, e olhando para o SI'. mfLrquez de Otin
dn) que eu tenho a~or~ a honra de tel' a minha direi la (pausa
e risar/as), nas t1ilfereules occasiões em (Iue elle tem sido
mini,lro da corôa.

Anles, porém, de enlr~r. SI', pre,idenle, no exame dcslaS
oJlinijcs, eu desejaria fazer' uma supp!ica ao nobre minisir'o,
e vem ~ ser, se eJle me fariaa bonra de denllir o que é lihe
ral e até mesmo lihernlissimo, porque alé hoje lerldo encon
trado a maior 'diIT1culdade em saber em que consisle ser
liberal. Conservador entelldo eu o que é.

O Sn. D. l\\ANORL: - V, Ex, é lib~ral e não sabe e que
ó liberal?

O Sr., VISCONDE OE JEQUITI~1I0NI1A: - O bonr~do memhro
bOI de pel'lloar-me, ·entendo que sou liberal porrlue o nohre
ministro adapta minhas opiniões e S. Ex. dis,e que era lihe
r~Iissimo. Não é porque lenha eonvicc,10 da causa, mas é
poroue, comparando o que o nobre mini,;lr~ disse com a, opi
niões sustentada_ por S. Ex. e aqueJl~s sustentadas lambem
por mim ja no senado, jú em oulras occasiões e lagares, vejo
que sou ltheral, e ~t~ mesmo libe·ralissimo, Se S. Ex., por
tanto, definisse o que é liberal e o (lue é liberalissimo, e em
que consiste verdadeiramenle a distincção entre um o outro,
setÍ1 .um grande. serviço feito ~o paiz, ao senado, e até ao
proprlO mllllsteno,

Eu vi, Sr. presidente, que o nobre senador pela provincia
do Rio-Grande do Norte quiz definir o (lue era progressista,
mas não definiu; e, não só não definiu, como peecou por tal
rórma a defini~ão quo, pelo modo como S. Ex. se expressára,
o ser progressista veiu a dar em verdadeiro architecto de
,'uinas.

O SR. D, MANOEL: -Obrigado, meu povo.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTrNIloNIlA:-:Fechado, Sr. presi

dente, este pGqueno incidente, eu comecarei a fazer as minhas
observações ]leIo fim do relataria de S. Ex.

No fim do relataria do nobre ministro do imperio vem o re
latorio do nobre provedor da Santa Casa da Dlisericol'dia, do
qual resulta o conhecimento dQ eslado, não só da renda da
quelle pio estabelecimento, eomo do modo como é exercida
a caridade e qual a m'Jl'talidade ali notada,
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uireito a desconfiar quc as contas do hospital gcral não scj~o
cxactas?
.. Eu espcro, Sr. prcsiucnlc, quc o nobre prov<ldor c"plicarú
IstO ....

O S8. MARQUEZ DE !nnANTES : - Não caio ncssa.
O SR. VISCONDE DE j BQUltINUONRA : - Ouco dizer agora o

honrado provedor da casa da misericordia eo) resposta ao que
<Ivancei: ".Não caio nessa." Tome nota o senado; são estas
n~ expre~sões quc S, Ex. ~rofere e julg~-se com o direito
de profenr no senado! Então, Sr. Jlre"nlente,para . que
o nobre provcdor da Casa da Misericordia remelleu este 1'0
latorio ao nobre milli~tl'o do impCi io? Para que o nobrc mi
nistro do impcrio o remetteu á assemOlén geral? Para não
cahir nessa o nolll'e provedor dn casa da misericoriia ?

O SR. MARQUEZ DE AnnANíF.s:- Sim, senhor.'
- O SIl. VISCONDE pE JEQUlTlNHONUA : - Para não responder
nem expliCar os aetos irrcgulares de sua administração?

O SIl. &1~nQUEz OE Anll,\NTES : - Estão eXlllicados.
O Sn. VISCONDE llE JBQUlTINIIoNn,i: - Eu n,10 classifico

ainda, não digo que sejão irreguJar-cs; peco explicações. O
que está aqui n~o é exato, m,,, I'ó:le ser éxato \lda~ illfor
maçães ou expltcações que o nobre proyedol' (a Ca'a na
l\lisericordia houvi'r de diir. Que nós lemos direito de saber
Ilisto, não ba duvida alguma. por'Tne o estado concorre com
grandes sommas para a dotacão daquellc pio estabelecimento;
e se o estado concorre, senHores. para 11. dotaç;io dnquelle
pio' estabelecimento, cone-lhe o direito, existe sem duvida
alguma o direito pela sna llilrto, rle ex~minar es~as conta~ e
de saber se farão desfendu os M dlll!Jr,lros publicos consig
nados para o bospita da Cai'a da l\lisericordw e casa dos
l'Xpostos, ou se o não forão, e como o forão.

Adrriiro que um senador tão illustrada' como o Sr. prove
dOl' da Casa da l\Iisericordia; admiro que o nohre senador,
que tantas vezes tem sido ministro da corOa e que conhece
portanto, qual é o grào ou extensão de responi'abilid01de da
quelles que se acbrro ti testa de establllecimentos que tcm a
s~u cargo despender osdinbeiros publicos; admilo, SI'; pre
Sidente, que o nobre senador, coltocado ém taes condições,
diga com o maior nisplante possivel: « Não caio nessa" ;
quer dizer: " Não darei explicações, " quando são ellns pe
didas. Não posso, Sr. presidente, explicar a resp'lsta incon
gruente dada pelo honrado membro. senão por 11m despeito
inteiramente descomunal, que é mro, tambem confessarei,
no bonradó membro a quem tenho agora a honra de rcfe
rir-me.

O Sn. rIlESIDEl'iTE: - Não omoi o ap01rte: mas crcio que
não se póde dizer a um senador qIle "lIe não dá resposta por
despeito. O nobre senador, 01 quem V. Ex. se refere, n<1o' está
aqui como provedor da Casa de Misericordia, e nesta quali
dade dá contas ao governo, e quaesqner informações que o
nobre senador queiiá devem ser Iledidas ao governo.

O SR. pnESIDENTE DO CONSEI.HO : -Apoiado.
O Sn. VISCO;\DE DE JEQUITlIIDONIlA.: - V. Ex. fez-me um

grande favor em dizer essas palavras para me dar logar a
descançar; mas não de certo para minba convicção. Eu
tinha necessidade de re~ousar um pouco, e por conseguinte,
emquanto ouvia a V. E~., repousei; mas, continúo nas
minbas opiniões.

Incongruente por consequencia, Sr. presidente, foi a res
posta dada no aparte pelo nobre senador, provedor da Santa
Çasa da Misericordia. Eu começei a discutir esse topico do
relatorio do nobre ministro do imeerio referindo-me a S. Ex.,
e o nobre senador, provedor da Santa Casa da l\lisericordia,
pareeia-me que deveria aproveitar a occasião para, em vez
de dizer: "Nilo cáio nessa ", dizer: Eu darei as eX/Jlica
cões sobre isso "j mas é que as não as póde dar, sa YO se
ilisser que houve erro, mas o mesmo erro existe, Sr. pro
vedor da Casa da !Uisericordia. nas contas o fferecida.
no seu relatorio em relação ao recolbimento das orpbãs. O
nobre ministro naturalmente mandou imprimir e juntar ao
seu relatorio o relatorio do SI'. provedor da lllisClicordia sem

o mandar examinar, o por isso me vi na dura necessidade do
fazer estas observacões.

Sr. presidente, "que ;;quello pio estabelecimento se acha
inteiramente acephalo, é uma verdalle demonstr:Hla perante
todos aquelles que. o estudão para poderem entrar no verdil
deiro exame do que ali occorre .. Eu, como todos os noJJres
representantes da nação, reconhecemos como seu I'rimcit'o
dever patrocinarem os. estabelecimentos pios. que não são
abundantes em nosso palz, mas que suo uma das provas mais
decisivas do estado de sua civilisae<lo.

Eu pederia lümberri a S. Ex. {jue nos dissesse qual é o
systerria silguido no. hospicio de alienados de fédro 11.
Creio que o paiz nada conhece a este respeito, porque o
Sr. provedor da Santil C~sa da ~lisericordia não se occl1pa
desse objecto. V. Ex. sabe o que ,e tem cscripto a
respeito do systemá mais elIicaz de curativo dos alienados.

Eu, SI'. presidente, ultimamente tive occaRião de visitar o
lllanicomio de Roma, e vi o cuidado, a solicitade, os melllo
ramentos, que por ~ssim dizer, todos os dias se procura dar
áqnelle pio estabelecimento.

Tenho aqui presente, Sr. presidente, o relatorio, que me
offereceu o seu proveifor, do anno de iSGí.

Não sei se jA se tem adaptado no nosso ma.niromio o sys·
tema tia clnsslficaçrro .dos alienallos,e se este syslCnlil. tem sld~,
levado a eITeito inteira e absolutamente, ou por tal fórmll 'Iue
não arimilla a menor excr,pç;lo. Eu presumo '1ue e,se systcm~
não é. possivel talvez npplicar-se ao nosso hospício de l'e
dro 11, porque o ediilcio não foi construi rio com os rO'\,an;
mentos necessarios para essa classifIcaçITo. NiTo basla (izer ;
« Este alienado é da classe tal; " é preciso nflo só que elle
seja considerado tal, como que não tenlla o Illeaor contacto
com os alienados pertencentes ás outras classes; e en c.rcio
que o estabelecimento dePcdrolI não oITerece essa facililhdc.

Digo, Sr. presidente,- creio,- porque só o visit~i dUils
vezes e nestas duas vezes pencas instl'uc~ões récebi da pcs
soa que me acompanl1ou, o que fez. sem duvida al;;unJ'l, con
trd,ste ~ara comigô muilo notavel visitando o hospicio de alio·
nados r,e Roma. .

Desejo, Sl·. presidente, que o nobre ministro do imperio
por si mcsmo veja e examine o eftabelecimenlo; não creia
S. Ex. nas ioformacões dadas em relatorios uni feitos. e mal
concebidos. por houiells que são mais provedores offic.iaes ri"
que ... eu ia dizeado dedicadas por vocação. Se S. Ele lomar
a si o exame daquelle estabelecimelltr,~ssim como do hosJlital
e da casa dos eXpostos, cstou convencido de que grande b8
neficio ha de resultar áquelles que têm o infortullio do entrar
para esses estabelecimentos.

Porque motivo, Sr. presidente, ba de a mortalidade da Cas:,
da Misel'icordia exceder de U "io? Porque motivo ·ba do
a mortalidade da casa dos expostos exceder de 38 "[o? N;10
é dcmasiado? E note-se que neste calculo não entrp.o os que
fallecêl'ão 2i horas depois de entrarem para o hospital! As
pessoas que se têm occupado deste e':ame, relativamente á
mort'llidade dos v~rios hospitaes de diITerentes lw.çõe5, conhe
cem que 13 °lo de mortalidade é em tenJ[)os ordinarios ex
cessiva, e 38 OI_ de cas<\ dos expostos é inconcebiveI; uão
póde provir senão de nr.gligencia, qualquer qne ella seja.

Senbores, a mortalidade das crianças nas nossas fazendas
ruraes quasi nunca excede a 20 010 um anno por outro j e 5e
exeede, é muito pouco, porém llunca chega a 38 "lo; porque
motivo?

Sllpponha o senado que eu estou enganado, supponba qu e
os dados de que me servi para offcrecer á sua consideração,
as reflexões que acabo de fazer não são exactos; é objecto,
Sr. presidente, digno da «ttenção da assemllléa geral, é ob
jecto muito diono da attencão do governo do paiz. Nós que
precisamos de braços, nós e"m cujo_eoração ainda não. se duvi
dou que entrasse a: humanIdade, nao nos havemos de Importar
lJue a mortalidade do hospital da Misericordia e:.:ceda de
13 'I" e a da casa dos expostos exceda de 38 '(o? . .

A mortalidade das enfermarIas da Casa da Mlsenconha quo
acabo de expôr, é reconhecida e dec~arll.da no proJlrio relato
rio do nobre provedor da Casa da l\llsencordl1l. j a outra por
contagem é deduzida por mim segundo os dados eXIstentes no
mesmo relatorio; e creio, Sr. presidente, que c.alculCl m:l.l,
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porque não tomei tudo quanlo devêra tomar, para que o eal- O Su. DAt\T.\S:- Vamos clamando sempre ;-gltlla canat
culo sabisse exaeto; talvez exceda muito de 38 '[o. lapidem.

Senhores, ligada com esta materia eslá a da salubridade O Su VISCONDE DE JEnUlTIXIlONIlV- N' b'"
Publica O lato'o daJ'u t d b . c n'o '1 d' d . 1 -' 1.. <la, sen oles, n.lo. re n , n a e yglen a P?'·O C1xar e tem applicaeão °quita cauat lapidem. Não sei q ai foi o
m~recer d? senado todo ~ aP.l:e50 e 01~ltOS el?glOs; elle exa- nobre senador que deu este ,Iparte; mas eu desde j,~~ tomo
mllHl partlc.ularmente as cau,a, das ep,ltlenlIa, que tem apya- em eonsideracão, para que ell1l não produza o eITeito de atle
reeldo na curte e toma em eOnSI(~er~çao, t~"to g"anlo pude, nuar o que e·u di~o.
o .esta~o .da salubndade na! provmela~ do "!\p~n.o. ~u dlss~, O gl<lta cavat lapidem ê applieado a outros P4'0S e a ou
S~: plesldente, tanto quanto pode pOlfjue Infc~lzme.lte enlte , tros corpos legislalivos, não ao nosso. Nós estamos no ba
no, nem as leiS, nem as ordens do gover~lO sao. executadas I bito de não fazer caso de nada; e Y. Ex .. '[uem Iluer que
C~I~? devem ser. O .presldente da Junta ae bl'!(I~ne, p\J1Jliea me fez a honra ele dar o aparte. bem nuviú o que se IIns
decl.lIa que pouco d~z ou 1I.ldil a re5pelt~ dil salu.'I'l(I'~lIll das disse allui ba pOUCJ nesta casa', o recinto da lrudeneia do
IH'OVIIICIa5, porque n>LO recebw os rela~ol'los dalJucJ~('S liIcum- pati'iotismo e da illuslraeão ; « iVessa nào cai} Clt » ,
bldos de os remetter ao 1-(0Ye1'll0, na forma dos artigos regu- .' . .. .. '.
lament,t.,t·es daquelle estabel~cilllento; e lIão me merecer;', uma ?SI': DHT.\5 :.~ M,]; Te 1~,lIIl0 d,lrorente o crue cu disse;
expressa0 de cellsura a admlülstração ilctual paI' essa falta de o 1,leu dpa! te aUXilia a ,. E.•.
seus suhalternos? A quem bei de dirigir-me, senhores? Se o O Sa. ';CSCO:'iDE DE JEQUITI[\IlONIlA:-l'orlanto póde o 1I0n
governo não tem aeç,lo sualciente, não tem meios efficazes rado membro ficar certo de que, clame hoje, ou amanhã
para chamar ao cumpl'imento de seus de\'eres as auloridades ou nas sessões seguintes, o resultado ba de se,' o mesmo. '
suhallernas, porqae n:l0 declara isto ao parlamenlo, porque li não querem, Sr. presideate, que eu diga que no paiz ba
Dão propõe as medidas precisas? Este estado de eousas é uma descrença exlraor.dinari~, que lIinguem deposita fé lIelU
realJl1ente anarcblcoo , nos homens, nem lias Instituições!

V. Ex. ouviu o que disse o nobre senador pela provincia O Su. ThlE;'iDES DOS SA;'iTOS:- Apoiado; isto é que é ver-
(lo Ceal'á no primeiro dia de discuss;1o deste orçamento rei a- dade.
tlvamente á estatistiea. Nós temos em relatorios do minislerio . O Sn. VI5COliDS DE JEQUlTI"BOt\lIA:-As reformas são pal
do imperio algúns dados estatisticos, alguns calculos relati- [l'pantcs, todo o mundo reconhece SUil urgente necessidade,
vamentei< no.ssa populaç'ío; no actual nenlluma. ]lalavra lia todo o mundo clama por ellas; o corpo le;;islativo deaccordo
a rpspelto dIsso; porque? POI'que o nobre minIstro n:,o os com. o go\'erno, c o governu de accordo com o eor[lo legisla
quel'ia oll'erecer it assembJéa geral? Certamente não. E' por- tl\,O, S,lO os unicos que as podem fazer e não as realizão:
Ilue o nobre ministro não teve a força precisa vara obrigar qual é o resultado?
as autOrIdades subalternas a apreôentarem esses dados; não
ha de ser o nobre ministro que os ba de fazer. Mas o [laiz O Sa. D. ThIANOEL:-Estiio fazendo algumas.
sofTre, a assembléa geral deve entender-50 com o goyerno, c . O Sa. VlscoNnE DE JSQUITWlIONlI,I.:-Eu sei, uma celebre
o g-overno li respo.nsavel por essa falta de cumprimento da 11l0Xilliíacla chamada-reforma judicial. ..
lei o Se não ba lei expressa a respeito disso, hl\ regulamentos, O
e se não ha regulamentos.ba h necessidade [lublicaque obriga Sn. D. I1hliOEL:-V. Ex. est:i gostando muito da palavra
o governo a empregar todos os meios para instrui,' a assem- 11Io

xiniíada.
hléa geral de tudo quanto é relativo it estatistica, já civil, O Sn. VISCONDE DE JEQuITINnO;'iilA:-V. Ex. é que me tl[l
já criminal, industrial, ele. este gosto, devo-lbe esia gl'llça.

Como poderemo;; nós discorrer a respeito de muitos olJjec- O Sn. D. MANOEL:-Obrigado, meu senbor; eu não. Está
tos de utilidade publica sem termDS esses dados estatísticos? gostando muito; [Iara tudo 1l1Oxiniíada.
E não li sómente isto, Sr. presidente, o 'lue mais me amal'-
gura li vêr que, quando todas as naeões tl'abalhão pal'a que O 511. I'IlEGIDENTE:-feço attenção.
a estatislica dos seus paizes seja bêm eonllecida. nós cilda O Sn. VISCONDE DE JEQUITl~1I0;\lI,\:- Verdadeiramente, Sr.
vez mais nos ah'asamos deixando de pl'aticar aquillo que na presidente, que nos importa a nós, quando lemos muitas
realidado já se praticou em outras épocas. outras eousas mais sérias e rrraves, c qne nos aITectão muito

mais de perto para tratar; ()lIe nos importa a nós digo, quo
O Silo PAnANilos:- Apoiado. haja mais um juiz municipal ou menos UIU juiz lllllllicÍIJal,

mais um juiz de direito ou menos um juiz tle direito?
O Silo VISCONDE DE JEQUITlNUONlIA:- Ao nobre ministro

nITo é desconhecido o celehre congresso estatístico, que se O SIl. D. MANOEL:-A reforma consiste só nisto?
reune em dill'erenlcs lagares, para melhor satisfazcr o seu O Sn. VISCONDE DE JEQlIITINlIONlI.\ :- Sómente, POI'quo as
fim. Os <[uisitos indicados [lor esse congresso provão hem o verdadeiras questões, não se entrou nollas. Agora Ilil0 é
Interesse que deve merecer no governo tudo quanto li relativo tempo, eu não desejo Ilue o Sl'. presidenle me diga que cu
á estatistieil do paiz. estou fóra da ordem.

N,lo bnsta sómente, senhores, saber quantos crimes forão O SIl. D. il1AlioEL:-fodemos melhorar essa reforma em
commettidos, nem quantos processos for'10 julgados nas rela-
ções; o que é necessario tambem é sabel' que a populaç~o é tempo opporluno.
tal, que a mortalidade eomparalla com os nascimentos O Sn. ~'lSCOC'DI'l DE JEQUlTIC'1I0NIL\:-Depois de ter feito as
guarda tal proporção, que a Índustria do pail. está em taes ohservaciles que fiz sobre a salubridade publica, o nobre mi
termos, que o eommercio igualmente; e, tanto mais, SJ;..- nistro há de permittir qne eu lhe pergunte se lH'estoll tod,\ a.
presidente, que, corno eu disse em outm sessão, ha de ser o att~ncão ús opiniões do presidentn da junta de hygiene pu
commercio e a inrlustri;l manufactureira que ba de salvar o blica "relativas a nossa agua potavel. Que S. Ex. llrestou
pait na grande crise POI' que tem eUe tle passar; é preciso attencão relativamente á carne fresca, nós o sabemos pelas
por consequeneia dar fomento, animar, desenvolver e pôr em obsp,rvaçUes feitas no senarlo pelo nohl'C ministro; mas pelo
acção todos os elementos industriaes, para. que, chegado esse que diz respeito á agna potavel, ainda nada nos disse S. Ex.
(!ies iTI1J, que tem de visitar o paiz, encontre elle recursos Eu, SI'. presidente, acrui bil dous annos ouvi dizer que se
na sua industria manufactureira e [abril. Como proporcio- procurava allgmentar o vülume d;\ agull pntavel quo velll
narmos os actos legishltivos á essa grande necessidade pu- para a eôrte, e que se tratava de fazer contratos. Examinei
blica, sem eonbecermos o estado do paiz; e como conhoee-lo por ser curioso c acbei que eSies contratos erão lesivos;
sem sabermos a sua estatistiea ? mas, examinando melhor o objecto, soube quo ainda não

Entretanto o nobre senador pela província do Ceará f3Z um tinba havido contratos; apenas se tinha procurado saber se
muito illustrado e bem deduzido discurso a esto respeito e os donos dessas aguas querião vendê-Ias amigavelmente (J

a muitos outros respeitos, e Creio que licariÍ sepultado o dis- quanto, pouco màis ou menos, pretend.i~o obter por ellas.
CUI'SO do bonrado membro, resultado de suas vigilias, no pó Agora resta-me a perguntar ao nollre mllll.stro ou ao govel'llo
das Jloss~s estantes. se se trata de alguma cousa a este respeIto.
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O presidente da junta de hl'g-iene publica disse que a agua tantes da naçào, eslaçeleceu-se ~ ~uITragio universal para a
potavel é de boa qualidade, mas que torna-se má pelo modo nomeação dos membros das mUnicipalIdades.
como eHase acba encanada e nos reservatorios: é isto exacto?
E se é exacto, o governo tem tomado alguma providencia a O SR. CANOIDO BOIlGEs:-Apoiado.
este respeito? Ou crê o governo que este objecto é de Zana O SIl. Vlsco~nE nE JEQUlTlNHOIIIlA:-Tenho, Sr. presidente,
caprina? b

Eu sei perfeitamente que a compra dessas aguas corre iagenuamente tra alhado, tanto quanto é possivel,para poder
por outra reparticão, que não a do nobre ministro do imperío; achar o 1l10tlVO dessa anomalia, e não tenho podido consc
lUas ha uma liga'ção muito intima entre o objecto de que se gui-Io: E tão pl'udente, Sr. presirlente, foi a constituic"o
trata e a I'Cpartiçito de S. Ex. Tanto é verdade que no relato- que não quiz definir a questão, não quiz determinar nada' de
rio de S. Ex. vem o do presidente da junta de hl'giene pu- positivo a respeito do assllmpto ; deixou-o a uma lei regula
J)lica: então porque "em? Porque ~onvêm qne a assembléa mental' para que fosse ellebem discutido, bem examinado, e
geral tome em considel'llçiio Illfnillo que diz o presidente da se fizesse o que melhor convies>e. Veiu a lei e estabeleceu o
jutlta de hygiene publica, e satisfaça its suas exigeneias. Eis sulIragio universal para a nomcaç;lo das camaras municipaes
a razão porque eu falIo nesta occasião ; de outra fónua me pO\'l,ue? Não se páde saber. Eu só tenho achado uma razão
guardaria para quando se tratasse da discussào 'do orçamento e é que os legisladores dessa época, de 182H, seguião todos
da agricultura, commereio c obras publicas. a opioiào do sulIragio universal para a nomeação dos repre-
-'A limpeza da cidade é outro objecto lembrado no relatorio sentantcs da nação, e n;lo o podendo fazer porque a coo.titui

,Ia junta de hygiene publica. Dir-me-ba o nobre ministro: Ç;lo determinava o contrario, e desejando ter uma base pra
" Isto pertence á camara nlUaicipal»; eis-me chegado ao ponto 'ica, para poclerrm com ella argumentar, quando propuzessem
de tratar sobre esta corporação. a reforma da constituiçàO nesta parte, determinarão como

Senhores, para mim nào ha no paiz corporação mais im- ensaio que os vere11dores fossem nomeados por .uITragio
portante, que deva merecer mais a attenção e cuid11dos dos uni.versa!. Se os legisladores dessa época, porém, vivessem
poderes supremos do estado do que as cam11ras municipaes; hoje, estou convencido que tcri"o abandonado o tal ensaio,
e allribuo os grandes males que solIremo's ao estado arlmi- a tal panacéa, o tal imbroylio de suifragio universal porque
nistrativo das camaras municipaes: a reforma é inuispen- tem dado resultados magnificos ; mas em f11vor do absolu
S111 el. tismo ! Se S. Ex. portanto, Sr. presidente, nào adoptar

algum meio de reforma para a eleição do~ vereadores, póde
OSR. CANDIDO BORGES: - Mas não ha homens aptos para estar certo de que nào conseguirá nada.

servil'em esses logares, segundo dizia o nobre presidente do Sonhores, a nossa historia mostra que erào os nossas ca-
conselho ha alguns annos atraz. maras municípaes, os serviços i.]lpoltantes que dias fazião,

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINUONIlA:-Não Im homens ? Então, as despezas enormes que promovião sem cofre e por meio de
senhores, cubramos a cabeça e nos deixemos morrer. derramas. NinguelD se queixa"a, os cidadãos concorriào

J todos para essa rlespeza. os municipios erào bem arlminis-
O SR. onm:-Façamos como Cezar. trados e o paiz colhia os beneficios dessa boa administracao.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA:- Eu lisonjeo-me muito Ora, eu não quero dizer que voltemos a esses tempos 'pri

(Ie ver que o nobro ministro adopta,como base da reforma das mitivos, que vamos procurar ainda nos antigos pelouros a
camarns municipaes, a divisào do que é deliberação e do que Iiomeaçào dos vereadores; mas adoptomos alguma cousa que
é execução; estimo muito que o nobre ministro assim Ilense. se approxime, que tenha o sineto da experiencia desses

O SR. CA.NDIDO BOIlGEs:-Está com desaccordo com o pre- tempos, porque na realidade aquillo que nós vemos e aquillo
sidente do conselho a este respeito. que temos não é sustentavel.

Lamento, Sr. presidente, porém, que sendo essas as idéas
O SR. VISCONDE DE JEQUITINBONnA: -Sim. é verdade, com do nobre ministl'o do imperio, S. Ex., nem o ministerio, mula

o SI'. presidente do conselho; e então é por isõo que a refor- apresentasse de prompto a este respeito ....
ma n[o se faz.

O SR. CAllo'DIDO BORGES: _ Apoiado. O Sn. CANO IDO BOIlGEs:-Não ha desculpa.
O SIl. VISCOIIDE DE JEQUlTINBONIIA: _ Então já sabemos; O SR. ,ISCONOE DE JEQITIMoNnA:-. '" tanto mais (fUO

o nobre senador pela provincia. do Rio de Janeiro, deu-me havia nm projecto proposto pelo o nobre ex-presidente do
a chave do segredo: já sabemos o motivo. Eu pensava que conselho, 11nteccssor do nobre senador pela Bahia, me\l digno
era jlorque o nobre ministro do impel'io era liberalissimo eollega.
como se deve ser, isto é, como eu sou; e então, nào sendo Porque se não poz em discussào esse projecto? FOI clle
como s[o os outros qu'e formão a maioria da camara, nào retirado, é verda.de pejo nobre ex-presidente do conselho;
lJOdia propúr a reforma porque ella tl'aria o deslllanteJa- mas porque o ministerionão o adoptou,não o oltereceu á con
nICnto da maioria compacta e decisiva, aetualmente existente sideraçào da camara com as emendas que julgasse convcni
na camara temporaria; mas agora vejo pu que nào, que é entes?
desaceordo que ha entre o nobre ministro do imperio c o O SR. FERREIIlA i'ENNA:-Já fiz essa observação.
nobre presidento do conselho. O SIl. CA"'DIOO BOIlGES:-OU apresentasse um novo, ]lor

O Sn. D. MANOEL: - Que descoberta fez Y. Ex. ! que o nobre presidente do conselho está enfronhacJo na ma-
O Sn. "lSCONDE nE JEQUITlNIlO"'IlA: - O nobre senador tena.

jlel:t provincia do Rio-Gt'ande do Norte, a podia ter feito á O SIl. VrSC01(DE IJE JEQUlTI~HO]'(IlA:-E' objecto sobre o qual
muito tempo. tem havido estudos magnificos; jú cidadãos benemeritos e

O SR. D. IIIANOEL: _ Que thema para 3 horas! distinctos tem se occupado deste assumpto, jll o conselho
de estado, já os ministros antecessores de S. Ex....

O SR. VISCONDE IJE JEQUITIIIHONIlA: - Eu espero, Sr. ]Jre- O S C d 3
gidente, ouvir do nobre presidente do conselho a rectificaeão n. ANDIOO BORGEs:-Des e 18 '2 que pedem esta re-

. forma todos os minsterios.deste facto, porque na realidade é extraorrlinario.
Eu disse, Sr. presidente, que muito me lisongeava ver-me O SIl. VISCOME DE JEQUITINIlOi'lIlA:-O que acaba de dizer

de aceordo eom o \lobre ministro do imperio a respeito deste O nobre senador pelo Rio de Janeiro em seu aparte justifica
assumpto; mas S. Ex, Croia que nào ha de conseguir o fim tudo quanto cu disse relativamente a essa tibieia, perlUilla
que pretende se nào tomar em consideração tambem o modo se-me o termo, a essa falta de iniciativa do minislerio aetual,
como as camaras municipaes sào organisadas ou eleitas. falta, Sr. presidento, que não póde ser explicada senão por
Sem isto não é posivel que o nollre ministro consiga separar que o ministerio está cullocado em tal situação, que tenl
devidamente a deliberaçào da execução. olhos mas nào póde ver, tem braços mas nào póde obrar;
. ?\ãO sei, senhores, porque motivo, determinando a cons- que ha urna cabeça de Medusa, que_obsta a que o ministerio

\Itulção do imperio dous degráos para eleição dos l'epresen- \ tenha a menor iniciativa.
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E veja V. Ex. : aqui estão os relatorios ; nem pela repar
tiÇão do imperio, nem pela repartição da justiça, nem pela
repartição da fazenda, nem pelas outras repartições apparece
nada de iniciativa do ministerio; verdadeiramente do minis
tcrio nada apparece.

O SR. CAl"DIDO BORGES :-Não quer comprometter Oprin
cipio liberalissimo.

9. SR. VISCONDE DE JEQUITINllOl"llA :-Parcce que todas as
opllllões forão deixadas livres nesse pacto social leito entre o
ministerio e a illustrada maioria, que o mstentc"
. Todas as questões forão deixadas livres; mas li1'res, é pre

CISO explicai', a quem? A' maioria para se OppÔI', se o go
verno aprese~tar os projectos ; de modo quo daqui conclue
se flu,; o nuntsteno actual nào mel'ece a menor confianca á
maioria da camara temporaria; ella receia que, aprêsen
tando e!le as propostas, seji10 as doutrinas dessas propostas
cont,ranas lI1teiramente aos principios da maioria!

Ligado, Sr. presidente, com este assumpto está tambem o
assumpto das assembléas provinciaes, porque'a descentrn
Iisaçi10 tão reclamada pelo prtl'lido de arreio, que existe no

]
JaIZ, pl'lncipia nas camaras mnnicipaes c vai até ÚS assem
'iéas provineiaes. As assembléas provinciaes, SI'. presidente,
achão-se no estarlo em (Iue o nobre ministro do imperio as
descreveu. Todos reconbecem que ellas actu,llmente, e já
de mUI~o tempo, ni10 pl'estão ao paiz o meuor serviço; pelo
coutrano cau~ão ao paiz o maior desservico ; são ellas que
perturbão a marcha da administração gei-al, que obstão a
algumas das reformas que devem ser Utas na assembléa
gera.\; e entl'etanto, recollheeendo todos que é indispensavel
expllcar bem o sentido dos arti~os do acto addicional que
contém as attribuiçrJes das assembléas, entendendo todos que
isto é indispensavel, ninguem intenta a interpretação i

Eu, SI'. presidente, sempre entendi que taes interpretaçrJes,
ou taes assumptos não pódem ser tra tados senão em 1'il'tude
de propostas do governo, por que são tão graves, necessitão
tall!o de conhecimentos theoricos e praticos, que desconfia-se
da melhor das intelligeneias parlamentares quando ella orre
rece um projecto sobre taes assumptos, e perle-se imll1edia
tamente flue o governo manifeste sen juizo úcerca da ma
teria, E se o governo diz: « Não convém ", necessariamente

projecto, por melbor concebido que seja, cahe ! ...

O Se. Sn.VEInA DA MOTTA: - Desgraçadamente assim é.
O Sn. VISCOl"DE DE JEQUlTINllONllA : - Este é o facto; a

nossa iniciativa, dada pel<l eonstituiçi1o, está inteiramente
inutilisada, e eu acho razão. O nobre senador por Goyaz,
no seu aparte, pareceu não achar motivo para assim aconte
cer, mas eu acho.

O Sn. SlLVEIn,\. D.~ TlloTTA : - Eu não aebo.

O Se. VISCOl"OE DE JEQUlTE\'no"'ll,~: - O motivo eu jú o
disse: a maleria é muito grave, necessita muito de theoria e
de pratica, o governo é que resume em si ou jJresume se que
resume em SI, lUalS 111ustrada theona e maior somma de
pratica .. ,

O Se. PlJm~T.\. BUENO: -E' o centro de esclarecimentos.
O Se. VISCO:"DE DE JEQUIT"1I0:"llA: -E' o centro de escla

reeimentos, como diz o nobre senador POI' S. Paulo, ou o
maior centro de illustração e de conhecimentos; então se o
go1'erno não apresenta a proposta. nillf(uem se atreve a apre
sentar o projeclo ; e nós temos exemplos desse facto na casa
e na camara temporaria; quem fJuer que seja que apresente
taes relormas, ellas não ving:Lo sem que o governo as auxi
lie. Por consequencia acho que o nohre minislro nrro tem
razão quando, olferecendo iL consideraç.ão ria a,scmbléa geral
a necessidade de taes e taes reformas, diz: « ClJamo sobre
este assumpto a 1'ossa attenção. "

O Sn. SILVEInA DA I\loTTA: - E' o mesmo que nrro dizer
nada.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONIU: - Diz hem o honrado
membro; nada se conclue, por que nada se póde fazer.

Senhores, isso flue acabo de dizer é (;io exaeto que por
duas vezes tenho eu tentado nesta casa a creaçi10 do minis·

~

terio publico c não tem sido possivel. Uma vez até o SI'. pre
Sidente nla, füsse :. « .Nrro aceito esta emenda,,; negou-me
nessa occaslão o dIreito, ficou ella inutilis<rda a emenda nao
foi posta ao apoiamento e passo~ o projecto' que e11 querül
adrllclOnar com a creação do mlmslel'lo publico. Senhores, o
a creação do ministerio publico não é uma reforma de alta
lI11portancia; emquanto a mim é muito importante, porque só
aSSIl11 se poderú separar devidamente a policia administra
tiva da policia judicial; é só assim que se poderá dar uni
dade de acção á policia criminal.

O Sn. PlJi~NTA BUEl"O dá um aparte.
O SR. VISCOl"DE DE J~QUlTINHONHA: - Certamente, é ver

dade, esta reforma é capital. Discutindo-se aqui um projecto
de reforma jndieial, eu disse que ninguem estava de aecordo
sobl'e essa reforma, mas que todos estavão de accordo sobre 11
·creação de uma constituição que bavia de servir de base para
todas as grandes reformas que se houvessem de fazer para o
fnturo. Entretanto nem se apoiou a minha emenda! Quem é
que se ha de aUrever a propôr uma reforma qualquer? Nin
guem.

O paiz reclama uma reforma dos impostos, os quaes ainda
são hojo o que erao no tempo da nossa vida colonial; mas
um representante da naçi10 é que l1a de propôr esta reforma?
E' o governo que a ha de propôr; se o governo a não pro
puzer, decididamente eUa não se ha de fazer.

O Sn. SILV~InA DA TlIOTU: - São chavões dos relatorios
Dssas reconu11endaçrJes.

O SR. VISCO~DE DE JEQUlTINllONllA: -rara mim são inuteis,
assim como vão-se tornando para mim tamhem inuteis ou
verdadeiras palavras tabeti,Jas o catalogo, ou o elonco das
necessidades publicas das fallas do throno .

O SR. SlL'iElfiA DA MOTTA: - A lista .
O Sn. CANOlDO 1l0RGEs: - Isto não vale nada!
O Sn. 1'I~CONDE DE JEQUITlllllOl"llA: - Não me riu dello

porque o neg-ocio é de summa gravidade; mas realmente
tenho vontade de rir (rindo-se} . .•

O SR. CAl"DIDO BORGES: - III::>s está rindo.
O SR. YISCONDE DE JEQUlTINllONUA : - .. , porque w,jo que

tudo aquiUo se reduz a um verdadeiro gr:J.cejo: « Chamo
vossa altenção sobre este objecto, mais sobre aquelle outro,
mais sobre aqueUe outro, etc. » E depois acabou-se i

O SR. CANDIDO BORG~S: -Quando se pergunta ao governo,
elle responde que esta eSludando.

O SR. YlSco:"o~ DE JEQUlTINllONllA: -Sr. presidente, con
cordo tambem com o nobre ministro em que as administra
çrJes provinciaes não esli10 bem organizadas, mas receio que
o nobre ministro pretenda crear os mesmos auxiliares que
jA forão creados, e depois extinctos, estes eu não creio
uteis. A divisão em districtos pondo-se á testa desses
districlos autorirlades administrativas nomeadas pelos presi
,lentes, nisto coneol'do, isto é util, é importante; llJas os
l~e.s procu:'arlores de pro1'ihcias ou eonsellJos de provincias,
ou COUS'\ que o 1'alba; não concordo nisto, porque a expe
riencia jil me ensinou qne taes auxiliares não el'ão proveito
sos: eneadéavão o presidente sem dar mais força á acção
administrativa, e em geral n<io servião senão para entlJroni
sarem o jlatl'onato, o nepotismo etc.; portanto esles auxilia
res eu nào os desejo.

E' verdarle, Sr. presidente que no Canarlá existem esses
conselhos; mas não só o povo rio Can,ldá é outro e está em
outra esphera de civilisação em que nós não estamos, como
lambem o administra.dor supremo rio Canadá tem ontros 1'e
cursos que não existem, ou que não forão ainda da rios aos
presidentes das nossas provincias. Se o nobre ministro me
convidasse porn eu votar em favor da creação de uma espe
cie de ministerio provincial. eu votaria. Se S. Ex. apresen
tas,e uma proposta, na qual se determinasse que os presi
dentes de provincia, seg-un,Jo as catlJegorias dellas, tivessem
seus secretarios incumbidos de taes ou taes repartições, por
exémplo de fazenda, de instrucção, de força policial e guar-
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clarou, e não o fez illUlilmente, que era, nao libcl'al, mas
libcralissimo ;'de modo que se póde applicar a isto aquillo
rrue eu disse, quando fallei sohre a discussão da resposLa á
falia do Lbrono, que o esLadista deve mui Las vezes decidir
taes e laes questões segundo os principios conservadores, c
L,~es e taes, segundo os pr~l1cipios liberaes. Quem nos diz a
nos que o nobrc 1I111llstro nao c desta mesma oplll1<lo? "Pclo
que diz respciLo ao conselbo do estado; pois que existo, não
morra: concordo nisto eom os conservadores ...

O SII, D, MANOEL: - Não ba mais conservadores, são
liberaes e libel'Ulissimos, a prineipiar pelo nobre orador.

O SR. VISCO:lOE DE JEQUlTINlIONIlA: - SI'. pl'esidente,
aillda bem que a1luelle IMU l1obl'e amigo, senador pela pro
I'Íncia do Rio-Grande do Norte, cntende-me perfeiLamente...

O SII. D, l\lA:WEL: - Oh i perfeiLamente !...

O SR, I'ISCO~OE IlE' JEQUlTlXIJO;oiIl.l: - V, Ex. bem "ê que
é uma grande forLuna para mim,.,

O SII, D. MANOEL: - E tambem enLendo que V, Ex. gosl,i"
muiLo de aparLes.

rla nacional, e assim por dianLe, declaro a S. Ex, que voLaria
)lor esta medida, e vOLaria com tanLa maior convicção, quan
to creio que um.dos males das administrações provinciaes
depende do contacLo immediato dos presidenLes com as as
sPll1blCas provinciaes, scm por assim dizer ,um qnebl',l-mar, per
llllLta-se'me o termo, de modo que os presidentcs dc provincia
Ilão podem, não têm meios de deduzcr uma crise scn,10 sa
crificando-se a si. ElIes terião um meio de desatar lima crise
havendo sec.reLariLs para as dilferentcs re Hlrli~õl's 1'1'0
vinciaes; estes secretarios, que podcm ter outro "Olue, se
esLe não fôr bom, nem estou apre'entando um projecto, estou
apenas fazen'do considerações geraes, iriào diseutil' nas· as
sembicas provinciaes os [lroject03 do presillente, irião mani
festar suas opilriões, e por consequencia r1arião á adminis
tração muito mais vigor. Adoptanrlo-se esLe mcio, rlividin
rIo-se a provincia em dilTerenLrs districLos e ])(VlIlo-se á tcsta
desses districtos ou comarcas agentes administl'ativos nomea
dos pelo presidente, cstou convencido de que se dari" li
administração provincial mais encr2,ia. e cra umi! cxcellente
reforma, e~perando-se rlue o tempo viesse demonstrar sua
utilidnde.

Não ba, Sr. presidente, o ineonvcniente que alguns esta-
distas do nosso paiz lem previsto de poderem ser c;srs rli> O Sr., PRESIDENTE: - Attenção,
trictos alterados pela assccnbléa provincial; e não Im, i b Sn. VISCO~OE OE JEQUlTlNIIONlIA: - Tambem é exacLo,
meu conccito, ]Jor uma razão muito simples: porque eSéc_ I O SR, SILVElHA DA nl OTU' _ Porisso ello lh'os dá.
distrietos não devem ser os diftl'icLos judiciaes, nem os de
comarca, nem os policiaes; são rlistl'!ctos absolutamenLe O SR. D. MnOEL: - Esta claro.
administrativos e creados por uma lei geral. O SR, "ISCOME DE JEQITJ:\llO~IU: - EsLe é o primeiro

Digo-por uma lei geral-debaixo deste ponto de vi,ta, a ponLo, Ora, "gora, Sr. presidente, ha outro que tambem me
1m não é qnem ha de crear os districtos para cada )JI'oyincia, poz em guarda, e vem a ser que o nohre ministro sustenta a
mas a lei antoris<l os presidentes para faze-lo, e os presil\enLes necessidade di! creaçJo do administrativo conteneioso.
<lssim autorisados sem duvida alguma ohrão dc conformidade O Sn, PIllE~TA !JUg~O' _ V. Ex. tambem sustenlou.
com a lei; devem-se considerar"auLorisados pela iei geral. e
então as assembléas provinei"cs n,io podem alterar esses dis- O Sn. VI,COI'\IlE OE JEQUITj;\IJONIIA. - Tambem sustento; e
trictos, porque seria reconhecer nellas o direiLo de alterar leis porisso é que esLou dizendo qne estamos deaccordo. SeS, Ex.
gcraes o que até lIoje, apezar de tudo quanLo se tem feito nas me pegas,e pela palal'ra e dissesse: "O senador visconde de
assembléas provinciaes, não se foz aiHda, PorLanto não lia Jequitiohonua é libcralissimr, " eu nada tinha que dizer.
esse inconveniente. O SII. D, ~L\MEL , - Mas o peior é (lue V. Ex, não ~abe

O nohre ministro, SI', presidente, tambcm coneorda em o que é ser liheralissimo., .
que o conselbo de estado necessita de reforma; mas eu acllO O Su, VI,COilOE DE JEQUlTIMO~HA: _ Nãõ sei o que é que
nas expressões do nobre ministro di! cal tia um não sei que, I b I '. d S E J se entende que se deva ser para ser i ata isSlnw.
que me III uz a crer que .. x. não é amigo •a instiluiçiio nJas o nobre minisLro diz (Lendo) : « Um dclles é a discri-
do conselbo de estado, Será demasiado eserupulo meu, mas,
cemo estamos em familia, V. Ex, não lere a Illal que eu minação que nas funcc·ões do conselllo de estado convém fa-
diga tudo quanto sinto. zer entro os negocios puramente admiuistraliros e os admi-

Dis~e S, Ex. em seu relatol'io: (lendo) nistrativos de natureza cOI!t~nciosal' traçando· se 110 _mesmo
« Se, apezar dos defei~os com que foi constituido, tem o tl~III'O con~ a posslvel precbao,~; ,imites quc oeparao estes

conselbo de eslado constantemente prr,stado illll'orLa~tes ser- u E"nos doo da competcn,clu Judlc ,I ~u, ~ _ _
vicos, quer DO earacter politieo que lhe foi rlado, quer como I 'mais ad,,~nte contmua :, « A or~aJllsaçao de uma secçao
alto auxiliar administrativo, evidencia-se a cOIH:eniencia de do cons~lllo Gc. estado especlal~\ente d;s~lnada a, tom~r .;0-
Serem desenvoJ ,'da- 's ,- f nccões e reouh' .. ' nheclmento de todas as quebtocs e nc~o lOS admllllsliah os

• \ t ,:, ti SUll:, U • 1 t-.( UO o CXC-I C(- C0nl 1 /0"0":05 oJ'~ .' I I ... seus tr'tbalhos ·CO' as e fó' 1asClO destas por modo que possa amulamente saLIsfazer a todos ,encl:" ,oenan.,o .100, .' I ~r, In,
os fins da sua ereacão,' ~stabeleeldas, me parecc, pOIS, de 1I1~~ntestavel ImportanclU,

« E com e1TeiLo·aceita esLa instituicão e or"anisada eomo JU pelas seguranças que o~erec~l'Ia a .l~lstlça{!lzen'lo rlesap
se aclHl. é preciso 'deduzir-se rlella todilS as sl~as COllsc'lurll- pa."~cer o C!lraC~cl' t1,sCnCtOllano rlue tem os Julgamentos ad
cias. ,,' mlllloL~',Il!YOS, J" por que ."'la formando com os seus arestos a

Ora) cu aclH'i equivoca. esta B;:pJ'cssfío: (( E, com eITcílo. IlU5Sa J~rl1:;pt'1lt!t.ncla ad(~nllll~tr~\llri.~. »,;_ ,..
aceita esta illstilllicâo e orOaniS:lfla 1'01110 se aeha eLe. ,; A mltlda duv!Ja, I)Or,:":to, c .na, pa~a"as- {r..er des(Jp~
E' como se o nobrê minÍstro"nos L'issesse: « Já que 'crcárão p[ml:cr~ ca"Q~ter rllS:I'~C'LOllarl,O, Enta? _clel~ ,qu,e S. ~x e
o cOl1sclllo de eSLado já que existe esse trambolho eu não di! 0I':HoIO 'CgU>lI,1 pOI CO,lmenl.l e OUtlOo puJ.llclbtas. [Iue o
,ligo que o extin8'Uã~; lHas então que preste elie toda a uti- e011seluu de estado, quulalOda p,are,ceres de.caracLe~ adllllllls
lidade. » Não 'Jarece Ifue é .. s,im? " Com cíl'eito Ilce'Íla esta tmtlro cO!ótencws~, dô\'e te!' vo.o Ile],ber<ltlvo e nao consul
'instilllicão e o:'qallisa(la cemo se acha. é preciso ~tc, ". isto tiro, por (IUe, e. so'\~sta ,forma IJue se pode acabar com o
é, parece q11e o· nobre ministro queria dizer: " PoIra n;im é c({t'Qct~1' dIScnCIO~IIl1'iO, dizem elics If,U~ t~1I1 os J,~lgamentos
isto um trambolho dc nada serye é inutil' mas jói que adll1l1}\SLrat~vos, ue o nuJlrA 11I1111stro e .c, a opllllao, eu do
cxis te e eu não efldu prqJQmrlo e ;lis}Joslo para IH'opor a claro~ S'. Ex, ,que elJe ~Iesalou ulHf ~I,~Cu!~~de" de g,rande
cxtinccão dessa inslituicão trambolho presLe ella toda a uti- Impol,anela, e I,ue tem .Id~ thema (e _IoCOld, nCI,( ontl e b~,
lidade 'que della podemõs olJter. » , mc"s de grande ,'ulLo na Europa; e ~lao sei se o nobre lm-

, " nlstro, pensando aS51111, fara um sen'lço llllpol'tanLe a adml-
O SR. PIMENTA BUENO '__ CreIO que S, Ex. esta de accordo nistracào publica, isto é, se o nobre ministro fará um sel'l'i-

comnosco a respeito do cOtlselbo de eSLado. el) ill1liortanle ;, administraçãO publica dando ao conselllo de
O SR, VISCO:lOIl DE JEQUlTINlIO"<IJA: - Isto 6 escrupulo êstado a yualidade de deliberativo em todos os casos do con

meu, porque noto V. Ex., SI'. presidente, o nobre ministro, tencioso administrativo, Se S. Ex. jul!;nr converncnte escla
1,0sto que psteja de accordo COIll muitas das opiniões da- recer esla questão perante o senado, VistO como de suas pa
t!uelles nobres senadores que são tidos e hal'idos, bem Ou lavras póde-se muiLo bem colligir aquillo que eu acab~ dt: di
mal, feliz ou i"feli,'?Jlcnte, como conservadores, todavia de- zer, provavelmente convencer-me-ba, o f,II',1 um sorvlço lill-

)
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portante; porque, como todos sabem, é o cardo-rei na 01'
ganisação dos conselbos de estado de todos os p,tizes civili
sados. Todos os escríptores que tém tratado desta materia,
iudJicão nesse ponto, acMo cmbaraço, pelo que o chamei
cardo-rei do assumpto. .

S. E~, reconlJece, SI', presidente, a necessidade da crea
ção de ullJa secretaria para o conselho de estado. 1'ergunta
rei eu e S. Ex, não me leve a mal: por que- motivo a não creou
com UIlJ projecto na camara temporaria, ou ncste projecto de
orçamento? porque nestes artigos additivos não veiu uma
autorisação .para o governo crear a secretaria do consellJo
de estado? O nobre ministro R,lo sahe osgravíssimos incon
venientes que resultão á administração publica de não ter o
conselho de estado uma secretaria?

O SR. SILVEIRA DA MOTT.\: - Não aclJão que as secI'eta
rias de cstado tem geRte demais? 1'01' que não tirão para fa
zer essa secretaria especial?

O SR, VISCONDE DE JSQUlTlNlIONUA :- Actualmente, senho
res, a marcha do conselho de estado é a seguinte: nomeado o
relator, faz elle a minuta da' consulta, vai esta aos dous ou
tros senhores membros da secção, approvão ou d,lo parecer
separado, e volta para a secretaria para ser copiada.

O SR. PmENTA BUE~o:-E ás vezes levão muito tempo.
O SII. VISCO~DE DE JEQUITINIIO~JJ.j,:-Levão quatro, ciaco,

seis e 10 mezes,
O SR. SILYEIRA DA nJOTTA:-E' por falta de pessoal!. ..
O SR. VISCONDE DE JEQU1TI~1I0~lIA:-Não, senlJor; é porque

na realidade não é possi"lel; peço licença ao nobre senador
para contestar. NãO, não é possivel, porque os traballJos
são outros nas seeretarias; têm muito que fazer, principal
mente a secretaria de fazenda. Dip;a o nobre ministro da fa
zenda se lla lá muita gente dispo>ta para copiar minutas do
consellJo de estado'; nao ba.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Elles dizem que !la de mais,
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~IJO~lIA:-Ob! Perdoe-me.
O SR. SILVEIRA DA l\IOTTA:- Tanto assim que supprimirão

no orçamento.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIJONI!,\ :- Eu estou persuadido

de que ereando-se uma secretaria com um director, ou omcial
maior, ou o (Tuer que seja, e um ollieial para cada seecão.
sendo eUas sete, por consequencia sete oliciaes,... ".

O SR. D.!.RXO DE S. LOURENÇO:-E' muito bastante.
O SR. VISCO?\OE DE JEQUlTI~lIo~n.\:- .... o servi co lJavia de

fazer-se regularmente, e o paiz bavia de utili;;ar "muito com
esta ereaç'lo .. Disse-me aqui o meu digno collega pela pro
VlaCla da Bahia que era nJUlto ba,tnnte; peço perdüo ao
nobre senador; não li muito bastante, será bastante. Senho
res, isto que acahei de dizer funda-se no numero de consultas
que eu todos os annos assigno, e os nobres senatlol'es, ITue
são tambem conselheiros de estado, podem dizer o numero
das que assigllão; ningucm imagina; c não ba l'az:Io algu
ma para diminuir, ha todos os metivos para augmentar. e
ausmentara na realidade hoje que se estaLelecêrão recursOs
lil1e 11,10 existi,10 Olll outras épocas, por exemplo, o recul'5O
de accoru3.os do tribunal tio commel'cio.

O Sa. DARio DE S. LOURENÇO:- Não !la Igualdado de
trahallJo nas secções.
. O SR. VISC01<DE DE JEQUITl~1I0~lIA : - Agora o que é in

l!Jspe,nsaveltambem, já que toco nesta materia, é lembrar a
S. Ex. que li objecto urí!entis~illlo dar maior desenvolvi
mento ao regulamento de;; de fcyereiro de 19B, que é o
regulamento do conselho de estado, visto como taes recur
sos devem ter um andamento prefixo, pois que o nobre mi
Ulstro e todos sabem que a fórma do !lrOCOSso, seja adminis
trati.vo, seja judicial, é de direito publico, é uma g-arantia
do Cidadão, que não póde, nelll deve sal' arhilráriamente al
terada. O cidndão deve saber que, intentando tal recurso,
tem direito a taes e laes formulas, ponluo as leis ou os re·
gulamentos as estabelecêrão e ninguem llJ'as póde tirar,
lIem Ih'as póde negar. Entretanto o nobre ministro sabe que

o rrgnlamento de 5 de fevereiro de 18i2 não estabelece to'
das as (ormula? precisas .estabelece em globo al~umas, e
teve mms em Vista, senlJores, o processo sobre presos do
que os processos que boje estão passando para o canseI ho
de estado.

Eu disse, Sr. presidente, que llra urgentíssimo o accres
centarei que este objecto não admitte demora de 15 dias.

O SR, PJllE~T.\ nUE~O da um aparte.
O SR. VISCONOE DE JEQUlTI~no~H.\ : -Sim, senhores, ó

verdade; hwve uma consulta que não digo que fosse muito
bem dedUZida, a qual estabelecia o contencioso administra
li.vo me~mo nas provineias. Mais ou menos podia-se tratar
dl~so, Vl(' uma proposta do poder executivo n acabar-se com
esta importantissima questflO.

O Sa. PI~lE~T.\ nUE~O :-Dar garantia aos brasileiros.
O SII. VliCOtiOE DE JEQUITf1<I10l'(lIA :-Nó,; devemo. ter como

certo, como axioma, que não é possivel dentro de quatro
mezes fazerem se muitas reformas no parlamento: dcvemo
nos contentar com uma ou outra; mas estas devem ser feitas,
e é por não termos quendo seguir esta regra que nada fa
zemos; mas o povo espera e reclama que se faça. Hoje
no recurso do cons~llJo de estado 11<10 póde a parte dizer so
bre o que diz a parte contraria em que lJaja uma decisão
do poder e~ecutivo que mande conceder vista as partes;
mas, se tudo c"tivesso determinado em regulamentos pro
prios, não era preciso tal deliberação.

Sr. presidente, eu tenho até allui manifestado ao senado
a minlJa satisfacão de "êr-mo de accordo com o nohre minis
tro a respeito dê pontos capitaes da publica administraeão ;
porem nada me soqn'elJendcu tanto, nada dispertou por umil
maneira tão positiva o meu amor prnprio, como foi achar
lile de accordo com S. Ex., relativamente á reforma elei
tora\.

S. Ex. declarou formalmenlo ao paiz quo as minorias
f.ambem tem o direito de ser ouvidas no parlamento; isto é
honroso a S. Ex ; esta é a. grande rnaxima do dia, é esse o
ponto capital que se está discutindo agora na Inglaterra.

O SR, D. MANOEL:- E' il grande idéa dos progressistas,

O Sn. VISCO~DE Dl> JEQULTINIlONIlA:- E', senhol' presidente,
o comp!(lllenlo da grande reforma feita pelos conserva
dores.

O Sn. D. MANOEL:- Lá está ella no nosso programma.
O Sn, VISCONDE DE JEQUlTINnO~uA:- E' o complemento da

g-rande reforma, feita pclos consel'vadores quando acabúrão
com as clei~iles provinciano, e instituirão as eleições por dis
trietos. Nem essa reforma poderi,l ter lo~ar, se não estives
semD5 ja babituados a eleger 05 l'epre5cntanlcs da naçüo,
por di:;lrietos. Mas, ainda 50 não lJa de sa tisfazer inteira
mente esta grande necessidade pnlJlica, sem resolver o
grande problema das maiorias llwnericas,

As maiorias télll de seI' qne decidão as qnestões, telbas
abaixo; não ba outro meio de reconbecer a verdade; porém,
fallo das maiorias n'IHI1C1'icas de mais 1, mais ':l e mnis 3.
Por excmplo, "credita porl'(~ntum o povo, que bouvemaiol'Ía
naqu\311a qucstITo uilima, que o gaLinetc excitou lA n:l Cil
m'li'a tClllporaria, e que não passou de nne yotos ? N,lo
acredita.

O Sa. D. nh/(OEL:- Isso não foi questão de gabinato .
O Sn. V1SCOliDE DE JEQUlTlIi!IO~ILI:- Y. Ex. attribue-me o

que eu não dis,e; nilo fnllei aqui em questão de g-ahinel.p;
perdôe-me V. Ex. O nobre senador,. SI'; presidente, attribue
me uma cousa que não disse; eu disse' « aquclla ques
tão, .. »

O Sn. D.M.<X0EL:- Tod05 advin.hárão qual era.
O SR. VISCO~OE DE JEQUITI1íl101íIIA:- ... mas não foi a de

gabinete; foi a oulra.
Senbore., nesto ponto estão de aeeol'do, não só Qg mona.

c!li~tas con~titueiouaes, como os proprios republicanos.

O SR. D, DlAIiOEL:- Onde? Aqui na nossa terra?
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O SR. VISCONDE DR JEQUlTINRONR~:- Qual! Na nossa
terra não ha nada I (Hilaridade e apoiadus.)

O SR D. MANOEL: - V. Ex. faz hoa idéa dos seus pa
tricios .... Muito obrigado pela parte que me toca.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINflONlIA:-O nobre senador forea
me a. dizer "erdades.... que eu não tinha 1'ontade nenbuina
de dizer.... Não, senhor, cu não tratava deste objecto. o no
bre senador perdoe-me, eu não tratava deste objecto.

Q SR. D. lIIANOEL:-,v. Ex. veiu da Europa com idéas
mUIto erroneas a respeito de sua patria.

. O SR. VI~CONDE DE JEQUlTINnoNIlA:- A respeito das maio
nas Ilumencas, disse cu, que era assumpto sobre que con
cO!'davão n~o só monarchistas representativos como os pro
pnos republicanos; por exemplo. 1I1r. Calhoun que nin~uem
póde negar que é U~l republicano do mão cijcia e h;melll
mUito 11Iustrado; fOI um excellente ministro nos Estallos
Unidos, e 1I1r. Guizot. Eu trago ilqui a obra de Mr. Hare,
membro do. pilrlamento inglez, que tem por titulo-tralado
sobre a el.elção dos representantes parlamentares e municio
paes publicado em 1859, quando se tratava na Ingblerra da
reforma proposta pelo conde Russell. Discutindo e"e as
sumpto, 1111'. Ilare cita as seguintes palavras de 1111'. Gui%ot:
(na hist~ri~ das odgens do governo 7·epre~entativo).

(( Na Idea de millona entnio rlous elell,eutos mui diversos:
a idéa de uma opinião acreditada. e de uma força preponde
rante. Como força, nilo t.em a maioriarlireito algum illém do da
mesma força, que por SI só não eonstitue EOberania le~itima.
Como opinião, será infallivel a maioria? Conheeel'ú.oe que
rera ella. sempre a razão, a justiça, que são a verdadeira lei
e o~ u~ICOS tItulas que conferem legitima soberania? A ex
penenela depõe o contrario. ))

~is a opinião de .um homem t<10 respeitavel cemo é lIlr.
GUlzOt, o qual tem aLUda outras proposicões que provão bem
lJuanto é dlflieil sustentar o principio das'maorias numericas;
]lar exemplo, esta:

« O fim do s]'stema representativo, tanto nos seus c1eme
tos f;eraes como em todas as particularidades da sua orga
nisaçilo, é rccolber c concentrar toda a razilo que exi,te d'cr
ramada pela sociedade, e ilpplica-Ia ilO seu governo.))

Em frente destas opiniões de monarehista tão re.peitavel
como o Sr. Guizot colluca o SI', lIare as opiniões do Sr. Cal
boun, ardente republicilno, e são estas:

(( O direito de sulTragío li na realidade o principio indis
pensavel e primano ; mas seria grande e perigoso erro sup
pôr, como mUitos f.lzem, que é elle de per ôi sufliciellte pilril
l'onnilr governos constitucionaes. Nesta erronea opinião póde
descobnr·se uma das causas dc serem tão POUCilS as tentati
vas de formilr governos constituciollaes que têm dado bom
resultado.))

« E' obvio ('jcerescenta o Sr. Calboun) que fi tendenciil
de um s]'stcma de governo funuado t<1o sómente nilS maiorias
numeric~s é ilbsolver todas as contendas em uma unica, a
lucta pelo poder.))

Se, portanto, Sr. presidente, o nohre minbtro não resolver
1I1guma eousa a respeito das maiorias numericas, ainda n<1o
se conseguirá a verdadeira reforma; porém conseguir-se-ha
sempre alguma, se S. Ex. puder introduzir em Ulll projccto o
grilnde pl"lneqJlo de que devem ter 1'oLo no parlamento não
só a,s maiurias, como a~ minorias. Se se ccnsc~uir este gnltHlc
(lendera(u1ll, Sr. preóldente, póde V. Ex. estar certo de q'lO
o Brasil consegue nlilis do que têm conseguido todas as
nações mais adiantadas em cívilisação c mais antigas na
auopção uo s]'stellla representativo.

1I1as o que é verdade é que tudo isso está escripto no rela
t~rIO do nobre mini.stro do imperio, mas não veiu a proposla ;
amda o nobre nlllllstl'O não nos fez ver a reallzacão de,se
~r~nde principio. Enlretanto façamos votos para qué o minis
terlll aetual ,,0nser1'e-oe.. sim ... continue, c tenha a 1'itla
de 1Ilatuzalem. , .

O Sn. CANumo BOllGEs: - Amen, Jesu,s.
OSn. 1'ISCONllE llE JEQUITII'nONRA (7'indo-se): - .. , se for

posslvel, llorque tel'ealOS de ver realizar esse principio.
Sr. presidente, agitou-se aqui na casa uma questão que

fT!e par.ece digna ~o sepado, e creio que foi em eonsequen,.
Cla do IlIustrado discurso do nohre senador pela provincia do
Ceará, a quem, re,pondendo S. Ex., o satisfez, dando a saber
o que tom occorrido rehtivamente á apresentacão dos vi~a
rios. Eu não pude ler o discurso do nobre minisll'o da corÔa
qne creio que ainda n<1o se publicou. nem o Jornal do Com~
mercio dml o extracto, c por isso não contestarei as propo
sições de S Ex. Não é além disso meu fim diminuir a forca
dc!las; é sómente e:,pôr a minha opinião, e a minha opinião,
Sr, preSIdente, 1'01 de accordo em parte com a opiniãO do
nobre ministro da corôa .

Primeil'arnente S. Ex. sustentou, pelo modo como fallou
que o atvarà das fawldades estava ainda em víoor e~
nosso paiz. E,tá, sou desta opinião, e está Cl~ todas
as suas partes, aindiL úcel'ca da disposição do § 11 do
art. 2° d~ lei de 22 de setembro de 1828, que extin
guIU os tl'lbunaes do desernLal'go do paco e da conscieneia e
ordens. Nesse parilgrapho se diz: « Ão governo competo
expedir pela secrelill"ia de estado óL que pertencer e na confor
midade das leis, o seguinte: - cartas de magistrados, car
tas de apresentilção de bonefici~s eccl.esiasticos sob proposta
dos prelados, na forma até alJ"t pmttcada, etc." Oual iJ esta
fórn13 até aqui JJ>'alicada? Póde ser outra. que não seja a
fórma marcada na lei? De certo que não. Ha de ser neces
sariamrnte a fól'ma milrcada na lei; mas em que lei? No
alvarú uas faculdades, não só porque este alvaliÍ foi expres
samente. promulgildo pora o llra~ll, como porque a ilssembléa
constitUInte approvou toda a legIslação portugueza ilté enlüo
em vigor, excepto es a!l'ariÍs ou leis enumeradas no elenco
rlue ella decretou. Tuda a !egi,lação, portanto, até então
existente foi sanecionada pela assembléa constituinte, COJll

as excepções por ella declaradas; ella não separou o illvilrá
dils faculdades, logo o illvarú das faculdades está em inteiro
vigor; e, se estú, é tambem indubitavel que a pratica a que
se rcfel'e o § 11 do art. 2° da lei de 22 de setembro de
1828 é a da lei c não outra. Vejamos o alvará dils fa
culdarles o que diz a este respeito.

Alvará de H de ilbril de 178l. (LendJ.)
(( En a rainiJa, como govel'nildora e perpetua administra

rlora qne sou do me>tl'ildo, cavallaria e ordem de Nosso So
nhar Jesus Christo: Faço saber a vós bispo do Rio de Ja
neiro. D, José Jo,lquim lIlasearenhas:

l( Que, desejando concorrer, quanto em mim está,para que
a~ dignidades, conesias, vigilrarias, beneficios curados e sem
cura, e mais cargos ecclesiasticos desse vosso bispadu, wja
apreselltarrio me compete, sgjão sempre providos nos sujeitos
mais dignos e qne melbor poss<1o servir á ig-reja, instruir e
edificar os fieis com a3suas doutriuas e exemplos; e, pare
cendo·me, pela muita confiança que de vós faco e pelo indi
viduaI c eXilcto conhecimento que no exercicio"de vosso pas
toral omcio tendes ildquirido do clero dessa vossa dioceôe,
que,sendo por mim apresentados nas ditas dignidades e bene
ficios os clcrigos que pur vós me furem propostos, serão nelles
providos os cccle,iasticos quo nesse vosso bispado mais se
distinguirem em letras e virtudes, que mais tiverem servido
ú igreja, e ue que mais se possa espel'ar que, senrlo emprQ
gilllos nelles, ,erüo bons ministros do altar e do côro, traba
IhariÍõ com muito zelo na viniJa rio SenhOl' e desempenharúõ
dignamente tOd'lS as obrigações de seus omcios:

l( Hei por bem c me praz conceder-vos faculdade para que,
emquanlo resirli"rles nesse vosso bi"pado, c eu assim o houver
por bem e não maollar o contrario, possais pTopúr-me e me
propol1hais para ilS ditas dignidades, conesias, vigararias,
beneficios curados e sem cura, e mais cargos ecclesíastieos
'lue ti"erem vagado depois do primeiro dia da vossa residen
ci:!. nelle,e dilrrui elll di'lIIte vagarem, os clerigos vossos dia··
eesanos que para nma das ditas dignirlades e beneficios vos
p~reeerem mais iuoneos, exeeptuando sómente o areerlíago,
por ser n'l vossa sé a primeira dignidade que em todas as
catherlra~.s dos bispados ultramarinos reservu para a minba
immediilt,t apresentação.

l( li para que as "assas proposLas sejão sempre feitas com
o del'ido acerto e justiça, logo que receberdes noticia da va
cilncia de alguma das ditas dignidades, cone:sias e vigararias,
ou de algum dos mencionados beneficios curados e sem cura,

C,
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O SR. VISCOl'iOE DE JEQUITINII01<IlA :- .... oppondo-se até
a qlle o gOl'erno transfira os parocbos, por elles bispos pro-
postos, p~ll'a certas freguezlas. '

O SR, rRESIDE;'<TE no CO:<SEUlO: - E' causa diversa.
O SR. nsco:<DE DE JEQUlrI"I10oITA: -Ila de perdoar-me o

nobre presidente do conselbo; o procedimento. dos bispos in
duz completamente a essa consequencia,

Veja o nobre presidente do conselbo o qua ba mais ainda:
(continuando {l ler) .

« O presidente e deputados da referida mesa da consclen
cia e ordens o tenhào a"im entendido, e logo que recebão as
propostas que lhe enviardes, em virtude dellas sómente, mo
consultarúõ os vossos propostos, sem mandar proceder pre
viJmente nesta cOrte a outro algum concurso,nem exames, ou
seja pal'a mais apurar os merecimentos dos dito, rropostos,
ou pam admlttlr por opposltores aos mesmos beneficIOS outros
c1eril(os tamhem naturacs desse vosso bispado, que por se
acbarem ausentes oeste reino não poderão entrar no con
curso perante vós feito, porque depois de aberto e.reclIado o
dito cuncurso na propria dIOcese, nào poderá malS fazer se
outro algum, e nesta cOrte, excepto nos casos acima re{e
ridos .

. « O que assim lIei por bem ordenar para tirar aos c1erigos
desse vosso bispado toda a occasião de vagarem por esta
reino, e fóra da propria diocese, como igualmente andão os
das outrns dioceses do ultrnmar, com o fim de obterem hene
ficios e igrejas dos seus mesmos bi,pados, quando só deveráõ
procurar merecê-los no serviço da sua mesma igreja; e tal
v~z que os venlIão pretender fóra della, por não terem as
qualidades necessarias para poderem consegui-los dos seus
respectivos prelados: baixando por mim resolutas as consul
tas que a mesa da consciencia e ordens fizer subir á mmh.<t
real presença, ou !tal'endo eu P01' be?~l nom,ear outros eec/esl
asticos em logar dos propostos por vos, fara a dIta mesa expe
dir as cartas de mlllha real apl'esentação, as quaes,asslgnadas
por mim e passadas pela chancella.ia, vos serão apre~enta1as
pelas proprias pesso,as que de mim as tiverem obtld.o,. no
preciso termo de seis mezes depOIS da data delhls ; e, .a vI,s~a
das mesmas cartas, mandareis entào proceder as mais dlh
aenci<Js que, conforme a direito, devem preceder ás collações;
~ feitas as ditas dili~encias,instituireis e collareis éS que pelas
r~feridas cartas vos constar que forào por mim apresentados,
e os fareis logo investir na posse de seus beneficios.

« E para que nas igrejas ou parecbias que se bouverem de
proyer não faltem ministros que as, sirvão emqunn.to deste
reino .e não expedem as cartas da mUlba apresentaçao, mano
dareis para as mesmas igrejas, ou parochias, 05 ecclesiasti
cos que mellIor YOS parecerem dos que me bouverdes proposto,
os quaes,como encommendados, as sirvão emquanto os colla
dos nas ditas igrejas ou paroclIias não tomarem posse deltas.

" Pelo que mando aSSIm a vós, como a todos aquelles a
quem ]Jertencer, cumpI'ão e guardem este meu alvará, e fação
cumprir e gual'dar tudo o que nelle se contem, etc, etc. "

Logo, a corôa tem em vista deste alvarâ o direito do no
mear outros além dos propostos pelos bispos.

Agora, Sr. presidente, eu li todo este alvará, e desejava
até que elle se publicasse, pOI'que uas collecoões que eu te
nho visto de Delgado e outros, não existiÍ; é um alvará
sobre o q~al deve o go~erno muito meditar, porqu~ é delle
que resultão todos os direItos do governo,. reconbecldos por
lei a respeito das apresentações dos beneficIOS, que, seg,undo a
eonstituição, nrt. 102 § 2°, pertence ao poder exeeutlvo.

A constituição, SI'. presidente, diz que o ,governo t.em.o
direito de nomear bispos e prover os benefielOS ec.c1esIastl
coso Dar-se outra intelligencia opposta á([uella que eu dou,
em vista deste alv<Jr[! das faculdades ao § 11 do art. 2° da
lei de 22 de setembro de 1828. importaria cercear inteira
mente as prorogativas da corOa, deeretadas pela constitui
ção; importaria .uma ~erdadeir,a. reforma, da cO~l~tituição, o
isto por uma lei ol·dmana. E ISto posslvel? E IStO legal.?
Portanto a interpretacão que alguns estadIstas do nosso paIZ
pretendem dar ao § 11 do art. 2° da lei. de 22 de setembm
de '1828 não póde adopatar-se, porque ImportarIa o absurdo
que eu aeabo de expôr ao senado. I\ledilando, portanto, de
vidamento sobl'e as disposi~ões deste uivará, vê-5e que os

mandareis affixar edilaes para que no termo de 30 dias im
prorogaveis concorrão a elte todos os c1erigos .que o prelen
porém, e vos olfereção os seus requerímen.tos, lllstrUldos com
todas as certidões e documentos necessanos.

« Se o dito beneficio vago ,não fOI' curado, nem tiver cura
de almas annexa, findo que seja o termo dos ,clhtaes, ser-me
bào por vós proposlos para elle tres OPposltores, que entre
todos os concurrentes julgardes maIs dignos pelas clrcum·
stancias da sua naturalidade. nascimento, sufficiencla de
letras, vida, costumes e serviços feitos á igreja, fazendo· me
vos presente, nas vossas propostas, todas e cada uml das
ditas circumstancias de qne elles se achal'em revestidos, e
graduando-os em primeiro, segundo e terceiro logar, á pr~
porção dos seus merecimentos, sem que pam a re~ulaçuo
do vosso juizo baja de preceder algum exame.lJlterarw.

(( Sendo, pOl'em, o beneficIO vago, vlgaral'lU, l6TCJU paro
cbial, capellunia, ou curato a que eu tenha d~do e mandar
tlar para o futuro natureza coll,lciva, procerlerels a cOI~curso
de exames, na fól'llJU que prescrevem os antlj:;os aivaras dos
Srs. reis meus predecessores, excitallús e mandados observ~r
pelo alvará de '29 de agosto de17GG, chamando ,pal'a eXan!l
nadores tres religiosos dos de melhor nota em scwncla e vir
tudes, na fÓrIna que se pratIca no meu tl'lbuna! da mesa da
consciencia e ordens: nao porq"e eu seja obngada a moa
dar {azer os re{eridos provimentos 110" conw?'Sos, llIas Sllll
pela maior utilidade que delles póde resultar á ig~eja.

{( Depois de coneluidos os exames, me proporels tres dos
referidos concurrentes, na mesma fórma acin!a referida,
os quaes no vos"o conceito forem maIs benementos, as,slm
pela sciencia que tiverem mostrado, como pel?s serviços
feitos á igreja, e pelas outras qualidades lletermmadas pelos
cnnones e concilio de Trellto, no que tudo vos encarrego a
conscicncia e desencarrebo a minba. .

« Ser;lo os dito$ propostos naturaes desse vosso Impado,
emquanto os bouver, preferindo entl e elles, em igualdade de
circumstancias, os que forem de antiga nobreza dessa C<Jpl
tania, por procederem dos primeiros descobridores que á
eusta do seu sangue concorrênl0 para nessas regiões se
plantar a nossa Sar,ta Fé e se propa<;ar a luz do Evan
ll'elbo.

« As propostas que me filerdes, .. " .
Note-se bem-as propostas que me fizerdes-; IstO e 1Il

dispensavel qI.\e se mostl'e para sustentar com a leIas dI
reitos da corOa ou do governu imperial que tem-se procu
rado ate hoje diminuir ou cercear. (Colltílluando a ter.)

« As propostas que me fizerdes serão concebidas em {orma
de simples conStlltas, sem teróm {orça alguma de apresenla.
cnes, o virão paI' vós assignadas e selladas com o sello das
,,['mas 'de que usardes. e acompanbadas dos documentos e
certidões com que as propostas tiverem instl'Uido os requeri
mentos que vos fizerem, não faltando entre ellas as dos assen
tos de baptismo de cada um dos mesmos propostos.

l< Serão as ditas propostas remeLtidas por vós ao meu tri
hunal da mesa de consciencia e ordens, na primeira ou o
mais tardar na segunda embarcação que sabil' do porto dessa
cidade para o desta capital, depois de concluidas todas as
acr.õe~ dos concul'sos; e, tardando vos mais te1l11JO em {azer
as 'elitas remessas, sem terdes para isso legitima causa, que
{areis constar, ficareis, pe/.a omissão com que nisso vos hou
verdes, privado por essa vez da {acuIdade que vos permitia, e
a mesa da consciencia e ordens supp1'il'd logo este, vossa ne
gligencia, pondo immediatamente a concurso nesta curte os
beneficios que tiverdes deixado de proprJr-me em tempo com
petente ; o que igualmen/e pratico'rei a dita mesa, havendo aL
guma 7lI<Uidade nas vossas propos/as, ou por não terdes ob
servado nella3 a sobredita fórma d03 concursos, ou 1'01' qual
quer outra contravençào deste alvará e das que a elle tive
rem precedido, e respeitarem á mesma, como tambem no caso
de vos ausentardes desse bispado, duranto o tempo em ([ue
não residirdes nelle, e isto da mesma fórma que o costuma e
Ileve fazer estando elle vago. "

E os bispos no Brasil têm entendido que suas propostas
têm força de apresentlção ....

O SR. PRESIDENTE DO CON5Elno: -Não me consla isso.
O SR, D. nl,NOEL; - Qual foi o bispo?• •
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bispos obrão mal quando não poem dentro de 30 dias em
concurso as igrejas, quaesquer que possão ser os motivos;
elles são obrigados a ·pur a concurso, haja ou não haja pa
dres que se apresentem.

O SR. FON.EC.I.: - Não havendo padres, para que con
curso?

O SR. VISCONDE DE JEQUITII'HONHA : - Pam cumprir a lei,
não é por outra razão; é porque não posso dispcnsar a lei,
não me é licito isto, e a nenhum bispo é ou p6de ser permet
tido o dispensar a lei.

Mas elIes não fizerão por esta raz,io, fizel'ão porque se jul
gár,io escandalis'ldoi'. O de Pernambuco propoz sempre;
lluando dei~ou de propur? Quando, mandando duas pro
postas para di!feren"Js fregueziao ao Illesmo tempo, e sendo
contempladas em ambas as projJostas os mesmos individuos.
o govcrno entendeu que tinha o direito de apresentar um
l'ara uma freguezia sem ser aquelJe designado pelo bispo
para ella ; por exemplo, designar para a freguezia de Naza
reth nas Alaguas um paflre 'Iue tinha sido designado para
uma freguezia na provincia da Parahyba do Nortr.

O SR. SOUZA fuMOS: -Para que tinha concorriJo.
O SR. VISCONDE DU JEQUITlNHONIIA :- E' verdade, o padrc

tinha concorrido para a freguezia de Nazareth, o bispo des
locou-o, e o puz em primeiro logar para a freguezia da
J'arah~ba. Agom note-se que o padre tinba ido a concurso,
tinha ~ido approl'ado, colJocado em primeiro logar, tanto
para umo, como para ontra freguezia. Onde estava, portanto,
a razão fundamental da queixa do blSllO a e,te respeito?
Pois o gnverno não é quem conhece melhor o lagar para
onde deve ir o parocho? E, lluando não fosse elle quem o
devesse conhecer, a lei não o autorisa pAra isso? As pro
postas dos bispos são em fórma de consulta, não tem outra
forca senão como consulta, e nada mais, por consequencia o
governo a p6de aceitar ou deixar de aceitar, e mandar pro
ceder á outra. Esta doutrina, portanto, Sr. presidente, é que
eu desejava que fosse bem elucidada no nosso parlJ.mento...

O Sn. SOUzA 1l.\MOS :- Foi sustentada pelo conselbo de
estado.

O Su. VISCONDE DE JEQUlTI:XHONHA :- ... tanto mais quanto,
Sr. presidente, a questãO foi discutida em conselho de
estado.

O Sn. SOUZA R.lllos :- E essa foi a doutrina que preva·
leeeu.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNnONIIA: - Seí bem: eu não
queria dize-lo, porque não tinha autoridade para isso.

O Sn. SOUZA fiAMOS:- O Sr. ministro disse que a decisão
do governo foi conforme ao JJnrecer do conselho de estado;

jlOr consequencia podemos izer qual é a opiuião do conse
ho de estado.

O Sn. VlSCONDI! OE JEQVITINHOMA: - E' verdade. E póde
isso f<lzer-se, deve isso fazer-se? O nobre ministro (IUando
fallou sobre este assumpto não tocou verdadeiramente nesta
especie; agora, se S. Ex. entender que esta materia ainda
deve merecer a su.:l. altenção, peco-lhe que exponha com
franqueza a sua Opllllão, não só sobre o alvará das facul
dades, como sobre a inteIligencia que se devo dar ao § 11
do ar!. 2" da lei de 22 de setembro de 1828.

O Sr. PIMENTA. BUENO dá um a parte.
O SR. TISGONDE DE JEQUITINHONHA: - E por consequencia

inutilisndo o direito de apresentação da corua.
O Sn. PIMENTA DUENO: - Em prejuizo da \grcja.
O Sn. FONSECA: - Um máo parocho coUado é pessllDa

cousa.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITlNHOl'D.l: - Se é máo, faça-se-o

processar, haja energia.
O Sn. FONSECA dá um aparte.
O Sn. VISCOl'DB DE JEQUlTINHOl'HA: - Oh I meu digno e

caro coIlega, e (permitta-me que acrescente) amigo j V. Ex.

honra-me com a sua amizade? iHila?'id~de. Ao Sr. D. Ma
noel.) De que ri V. Ex. ?

O Sn. D. MANOEL: - São estes senbores; eu, não.
O .Sn..VISCONOE OE JEQUITINHONIlA: - Depois daquella

doutnna (c o que cu Ia dlzcndo), sustentada pelo fallecido e
virtuoso bispo de S. Paulo, dos julgamcntos ea; informata
eonscíencia.... Deus meu I ainda se p6de duvidar da for~a
que tCIl! um diocesano para julgar e condemnar um parochó?
V. Ex. ba de me penloar; esses julgamentos ea; informoll!.
c01lScieJICia é que não se podem dar em nm paiz representa
tiVO, em. um palz olllie se adopta como garantia indil'idual
a publiCidade da accu;aç1l0, onde esta não tem n,ais dircitos
do que a tiefesa! Pois cu posso ser julgado ex infOl'mata eon
sciencia? Não: nenllUm cidadão, pois, o p6de ser, isto é sem
ser ouvido? Estas pala~ras que estou ~qui referindo são 'repe
tlçM d~qUlllo que eu disse em outra epoca, em que tive..,.
se V. Ex soubesse 1. . ., por patrono creIO llue o nobre se
nador pela provincia do TIio-Graede do Norte.

O Sr.. D. MANOEl.: - Não, senhor, V. Ex. está en~anado'
não tel'e, nem me lembro dessa discussão. ~,

O Sr.. FONSECA dá um aparte.

OSr.. YISCONnE DE JEQUlTlNTIONHA : - Perdoe-me V. Ex.;
assim é que opinava o santo tribunal da inquisição.

O Sn. fONSEcA:-l\las os bispos não mandão queimar. ncm
6lIcarcerão a ninguem ; o episcopado tem um fim muito' allo
muito sublime... '

O Sr.. D. MANOEL (ao oi'odor): - Agora V. Ex. ba de se
ver em apuros com o nobre senador pela provincia de S.
Paulo.

O Sn. rnEsIDáTE :-Allenção.

O Sr.. f:0NsncA:-O bi.spo está o.brigado a esse fim; niio ha
de ter meIOs de consehul-lo? Os hlspos hão de ser obrj"arlos
a conferir as faculdades espirituaes ao. paroehos (Iue o poder
temporal nomear?

O SIl. rr.EslDEI'TE:-Attencão.
O Sr.. VIscoNnE DE JEQ~ITINHONHA :-Sr. presid~o

abuso tem cb~gado a tal ponto, e esta doutrina que V. Ex.
acaba de nuvlr no aparte do honrado membro pela provincia
de S. Panlo tem produzido tal e[eito, que tém snstentado
e dlscutIClo C0l'l:l~lgO paroches que affirmito que !lHes não S1l0
empregados cms, que n1l0 S1l0 senão empregados espiri
tuaes, que só são empregados do bispo, c que a sociedade
civil nada tem com eHes. Veja V. Ex: até que ponto pode
cbegar o ahuso, digo mal, a Ignorancla....

O 5n. FONSECA :-E' o extremo; V. Ex. sustenta o ex
tremo opposto; não são tambem s6 empregado3 civil;.

O Sn. pnESIDENTE :-Allenção.

O Sn. VI.-CONOI!: DEJEQUITINnOl'HA :-V. Ex. l1a de perdoar
que cu tome em conSIderação o aparte ullimo do meu digno
amigo senador pela provincia de S. J'anlo, (IUando disse quo
eu estava no extremo. Eu não sou nem cis, nem nltramou
tano ; estou no centro, obedecendo li legisla cão patria, â
nossa constituição, c defendendo os direitos da éorua ....

O Sr.. D. MANOEL :-E os canones da igreja.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTIl'IlONllA :-.... de accordo com

os canones da igreja ...
O Sn. D. MA:"OEL:- Ab! isto sim, senhor.

. O Sn. VISCONDE .DE JEQUITlNnONnA :-... c para isto,Sr. pre
Sldente, nas oceaslões que tenho tido de votar sobre este as
sumpto, vou ler o meu Var.·Espen; vou ler outros commcnta"
dores magistraes, e algumas vezes fui consultar o nosso fali e
cido e muito il1ustrado bispo do Rio de Janeiro sobre (Iues
lões desta ordem; encb&-me de gloria, por tel' encontrado
sempre naquelle illustrado e virtuoso diocesano a maior bon
dade. Desvaneco-me disto.

Quem é que"não sabe quaes são os direitos do padroado?
Quem não sahe todas as distincçues estabelecidas pelos ca
nonistas a respeito dos padroados ? E quaesquer que possão
ser essas distincções, qualquer que possa ser a iDt~llig~~cia
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o SR. pnESIDENTE DO C01í2ELUO:-Não é pelo minislerio d"
justiça.

O SR. VISCO;WE DE JEQum:illONUA : - Então é pelo minis
terio do imperio ? Os 100:000.;1 serdo para isso? Se são para
isso, dou os parabens á minha fortuna, e peço a V. Ex. que
quanto antes mande fazer os reparos daquella igreja, porque
está a cabir, ninguem póde ir lá ouvir missa com seguranca
(apoiados), está desmoronando, o perigo é imminentc. -

Agora aqUi temos nós a dUVida: a lei autoClsou o governo
para despender até setenta e tantos contos; n '" lei do orca
mento não se consignárão fundos para isto; a obra não' se
faz? Não ha cOJlsignação especial, mas creio que a obra deve
se fazer pela consignacão geral pam as obras do municipio,

não póde assim como, Sr. presiaente. podem ser feitas outras obras de
que temos necessidade.

E, pois, que fallo em fundos, desejo tambem que o nobre
ministro da corôa exponba ao parlamento sua opinião rela
tivamente á dotação do municipio neutro. O municipio
ueutro deve ser dotado, Sr. presidente.

O Sr.. CANDIDO DORGES: - Mas se li neutl·O ...
O SR. VISCONDE DEJEQum:-:noNH.l.: -E' neutro nos fundos'i

Eu não digo que toda a renda produzida no municipio neutro
pertença á camara municipal, isto é, seja dada para dotacão
do municipio neutro; mas que o municipio não pôde ser"re-

. " I duzido aDOO:000~,600:000cll,700;000p, segundo as convenien-
O SR. VISCON~E nE JEQUITINHO;;U~: - iIlas ~ precI,o que tias do ministerio, é evidentissimo. O municipio neutro deve

seJão ella~ legItImas. E, Sr. presldento, creia V. Ex. q~e ter sua dotação propria, sua renda especial para despenJe-Ia
em Roma e onde ha I!!en_os ultramontanos do que em pai te em seu beneficio. n1as,entre parentllCsis e aqui em famIlia, eu
alguma do mundo chl'l5tao; porque desgraçadame~te aqUlll.o direi a V. Ex., de modo que os taehygraphos não oução.
que nós observamos em nosso parlaf?ento,. de ~uelerem mUl- que esta dotacão deve ser feita depois da reforma; isto é
tos represe~t~ntes da nação ser mms nlInIstermes do gue .05 aqui em particular, (Hilaridade).
proprios minIstros, tambem se observa no.s padres da l.greJll, , . ~ ~
que querem ser mais devotos das prerogalIvas da curta ro- O Sn. FOII,ECA. - Nao quer a dotaçao?
mana do que apropria curia romana. .O Su. VlscoNnE nE JEQUITINUOII!l.l.: - Quero a dotacão,

O Sa. FONSECA: -No que é essencial. mas essa dotação (isto aqui em particular, V. Ex.me obrigá
OS' J ' . _ O (u é e'sencial' a fallar alto (hilaridlUle),. deve ser feita depois da reforma.

a. VISCONDE nE EQUlTINUONllA. .l e , "depois de separada a dehberacão de execucão ou da accão
?leU caro collega, todos nós queremo~, e h?Je eUos~e;~od~~- como se expres'sa o nobre min~siro da corôa ~o seu r~latório:
lerant; .que nem falIo nas decr?taes de lS1.doro 'Sr. presidente, não é posslvel quo contmuem as cousa,.
porqu, Já con~escendo co~ V. Ex. e.outros. . como se achão, porque em um bom dia morremos todos de

O SR. D. l'fIA:"OEL: - Nmguem mais falia nISso. morphéa. Se o nobe ministro não obrigar a camara municipal
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONUA; -Ninguem mais falia, a inspeccionar a ma~ança dos POI:COS, como se inspecciona a

'lorque ellas tanto teimár~o até que se fizerão lei. matança do gado, nos um bom dia podem~s todos morrer. de
I ' a _ . . . morphea. V. Ex. sabe que de todos os anImaes o porco e ()

O SR. D, Dhl'íOEL: -:- NIlO estudei ISSO quando me dei ao mais sujeito á morphéa, que se manifesta nelles no 10, '20 e
estudo do direIto canOnICo. 30 pododo pelo estado em que se acha a sua seda mais ou

O Sn. VISCONDE DE JEQU1TINHONlL\: - Restavão-me ainda menos fixa, mais ou menos forte na pelle. Na Franca e em
algumas observações relativas ao relatorio do nobre ministr~; todos os paizes civílisados estes animaes não são môrtos sem
mas escuso faze-Ias, o terminarei perguntando ao nobre ml- exame. Declaro a V. Ex l!Ue ha muitos annos não como porco,
nistro .... V. Ex. faz-me o favor de mandar o projecto? E' porquo V. Ex. sabe que não ha vigílaucia nenhuma a resneito
uma historia do 100:000,j). (E' satisfeito.) disto, nem a respeito dos carneiros. Ora, a minba opiniãD

« Obras especiaes do ministerio do imperio; " quaes são póde não ser verdadeira, póde não ser tomada em consldera
ellas? S. Ex. dirá, 50 julgar isto conv~niento; pergunto, cão pelo nobre ministro da corôa, nem pelo governo; mas é
porque ha uma confusão. famliem a opinião do presidente da junta do hygiene publica,

O SR. PmENTA BUENO: -Isso devia pertencer ao ministe- é elle. quem express~mer.~c. diz ao governo q!l0 é preciso in-
rio da fazenda ou ao de obras publicas. specc.lOnar e ser m~lto Vigilante a e~t~ respeito.

Quando, Sr. preSidente, onobre mmIstro da corôa expender
O Sr.. VIscoNnE nE JEQUITINHONHA: - Não sei como isto sua opinião relativamente á administracão das provincias, tal"

vem aqui; e, jú que fallo em obras publicas, pem~ítta-IIJi) o vez ~u lembre a S. Ex.. que téf? .havi~o ministerios que tém
nobre mlmstro que pergunte se é pelo seu mllllsteno ou pelo queCldo formal" a carreIra admlDIstr~lIva de tal fórma,. que
ministerio do nobre presidente do c~nselho que se. fazem a. haja se~p~e um numero de .ho~lens IlIustrados para servirem
obras. de reparos e c~nstrucçiio {I~ Igrejas, ou se o pel~ ml- nas admllllstr.ações das ~rovmcIas. .
:lIsteno de obras publIcas. Esta mmha pergunta não e oCIOsa. O nobre mlmstro lastIma, o dl-lo francamente, (lue a m-

V. Ex., ::ir. presidente, recorda-50 que passou no parla- stabilidade dos governos provinciaes é uma das cau~as da má.
meato uma lei autorisando o governo para desperlller até admini6tração das provincias; mas a instabilidade da admi
70:000.;) com a igreja do Ellgenho-Velho, incluido o dinheiro nistraçiio provincial tambem ó produzida pelas pessoas no
produúdo por duns loterias concedida~ pelo corp~ legislativo meadas para presidentes de provincia, sobre o que S. Ex.
para o mesmo fim ..E.ntão eu J1~lguel. naquella tpoca que a devo de tomar pro'llllenClils mUIto sénas., ..
obra se fana pelo mmlsterio do Impeno, porque era tambem Por fim, Sr. preslllente, lembra-se o nODre mmlst~o de
ministerio de obras publicas., não estava ainda feita a sep"'- desport~r a atiençiIo da assembléa geral. sobre a ne~essl~ade
ração; mas o SI'. Paranagua e o Si'.Vasconcellos e um outro de se nao accumulrlrem os empregos, e diZ que para IStO o m

. que veiu depois deites disserão-me que isso se fazia pelo dispensavel determinarem-so, lixarem-se, indicarem-se quaes
ministerio da .jus~iça. Desejo. saber agora se ha de ser polo são os empregos que devem ser accumulado? Tem· se faBado
mmIsteno da justlca ou pelo das obras publicas. mlllto msto no parlamento, como so não tlvcsse.mos leI ljUG". . 2!.S

·.jUcse dela dar a cote ou úquelie canonista,podemos vot~r ou
sustentar porventura 110 paiz cousa.s cont~aClas ~ este hvro,
õenhores (mostrando), que é para nos a Im das leIS, alei fun
damental do imperio ? Consentiremos que delta se tIre uma
,il'gula ?

O SR. D. MANOEL :-Nillguem quer isso.
OSR: Fo~sEC1:-Concilia se perfeitamente uma cousa com

,] outra.
O SR. VISCO;;DE om iEQUlTINUOXlu:-Assim, pois, tanto

como nós, senão mais, são os millistr~s d~'corôa obrigados
a sustentar as prerogativas della. A Igreja, Sr. presidente,
nada banha com a degradação da corôa ....

O SR. D. Dh:"oEL:-Não quer a degradação,
querer.

'0 SR. VISCO:;DE DE JEQlJlTl1íllONH.!.:-Chamo,Sr. presidente,
,legradação o cerceamento de suas prerogativas. Or~, se a
igreja nada ganha com o cerceamento das prerogatlvas da
corôa tambem convenho em que o estado ou a corôa nada
ganhd com o cerceamento das legi·timas prerogativas da
igreja.

O SR. FONsEcA:-Apoiado.
O SR. D. lthNOEL:-Está direito.
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o determine. Se o nobre ministro consultar a colleccão das
extravagantes de mil seiscentos e tantos, achará legislação
expressa, e esta legislaçãO está em vigor. Nem posso dizer
que está em desuso; o que está é em abuso.

O Su. D. MANOEL :-Já é desuso.
O SR. VISCONOE DE JEQUITINHONHA :-Mas é a legislação vi

gente que prohibe a accuIll.ulaç:lO dos empregos, diz os casos
unicos em que póde haver accumulação, e por consequencia
poderia muito bem servir ao nobre ministro para acabar com
uma grande parte desses abusos.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-E' preciso haver' pessoal ha
bilitado para todos os empregos, abundancia que não existe.

O SII. VISCONOE DE JEQUlTEiliONIU.: - A lei salva isso.
Demais, havia naquelles tempos, e não ha hoje?

A lei tem emconsideracão o seAulnte: 1° (veja-se o
IJl'incipio adoptado por um 'rei absoluto, noprologo da lei,
nessa linguagem diplomatica, elegante e rica' da nossa legis
lação antiga ), 1°, que todo o cidadão tem direito aos em-

-'pregos publicos, e que não convem de fórma alguma fazer
lllonopolio delles em favor de uns e contra outros; 2°, que
o estado póde ter interesse na accumulacão. Estas duas
bases servem para as disposições da lei. •
. E' o que tenho a dizer.

o @ir. JO~!IU o-Principiarei, Sr. presidente, por agrada
cer aS. Ex o Sr. ministro do imperio a opinião que a res
peito do matactoul'O publico deste municipio S. Ex emittiu,
de que convém que se pnnha em pratica nelle a mais COliJ
pleta Jibcdude de commercio, em relação ao consumo das
cnrnes verdes.

Este assum~to, Sr. prcsidente, já em outra occasião me
lJureceu cOllveniente trazê-lo ao parlamento, e dahi não dei
xuu de resultar-me nl~ulll dissabor, mas como enteudo que
é de summa importancia para este municipio, por algumas
pessoas considerado orpbão, como abandonado, per isso que
não tem a seu favor o que têm os oulros municipios, - as
assembléas provinciaes, mas apenas o governo geral que
tem tanta cousa em q.ue cuidar e a camara municipal que
tem tambem de attender ao serviço immen,o que está a seu
cargo,não haremedio se;ülo em semelhantes circnmstancias,
tratarmos de avivar o interesse quo este assumnto deve
inspire,!' á administração publica. •

Sr. presidente, apparecêrão na camara tempomria dous
projectGs apresentMos por dous illustres deputados, os SI·S.
ClJagas Lobato e Jusé Jorge da SilvJ, a respeito do mata
donro, e em ambos esses projectos vejo consignadas duas
idéas a respeito das quaes creio que não pólio !w.1'er discor
dancia. Uma dellas é a necessidade de eólalJelecerem-se
quan!o antes pastos sufficientes e verto desta capital para
a alimentação de certa qnantldade de gado, COIDa por
exemplo, de quatro a se}s mil rezes. até que este gado possa
ser dado ao consummo;·e a outra idêa, subre que os mesmGS
íllustres dCIJulados estão. ignalmente de accordo, é a neces
sidaJe de haver, além desses pastos em que "gado se con
serve até que seja dado. ao consumo, um registro lJelo qual
se venha a determinar fluaes são as boiadas qne ali se aure·
sentão em primeiro logar, afim do ser o gai/o mandato ao
córte conforme a prioridade de sua chegada. Creio que a

\i'eslJeito deslas duas pi'Ovidencias que eEses illustres depu
'tados lemlirárão cada um em seu projecto, uão ]lode haver
conte5lanão são necessidades geralmente reconhecidas. e
com cuj,; utilidade eu lambem concordo. '
. Outra necessidade, porém, que uão é attendida nesses pro·
.iCclos, 3 que em meu conc~lto deve ser tomado em considera
ção l vem :l ser a da limitliç.ãO do gado c;ue é dado ao con
>umo. Mas. atteada-sc bem, esta limiLaçao, nlo pó de nem
'leve ser feita da maneira arbitraria lJor que o governo a esla
beleceu no regulameuto que deu á sua agencia, Eu ti\'e
úccasIão de apresentar nesta casa esse regulamento que se
ll"O foi dado pelo govel'llo, o foi sem duvida com o seu éon
sentimento, pelo chefe de policia. Essa limitacão pode-se
fazer, mas repito, nilo da maneira ponIue foi 'estabelecida
naqucll~ rcguiillllenlo.

YÔde-:.e e,tnbeleccr a limitulião de.ste modo: cada um dos

açougueiros ou carniceiros seja ohrigado a mandar na yesper"
uma nota das arroba~ de carne que lhe são. necessarias paI a
o dia seguInte;. e, fOlta a somma da quantdade eXIgida pelo
consumo, reabze-se a matança na propor~ão dessa ne
cessidade.

Outr~ medida tambem, Sr. presidente, que me pareee de
summa Importancla, sena mlo poderem os marcbantes cortado
res -de gadu ter no mesmo tempo açougue. Não insisto muito
nesta medida, porq ue ella poderá ser considerada como coarc
tação d~ Jibe; ,jade do cOlllm~rcio; mas .ponder:arei que nOSS'l
leglsiaçilo estabeJe~e, por utilidade pubbca, a Impossibilidade
de SQ exercerem diversosmiste,es ao mesmo tempo. Assim
ella ]JI'llillbe,. jlO~ exemplo, que os corretores p03são negociar;
e, se ba ulIlIdaue em que os corretores se restrInjão á sua
occupação, tambem ha grande utilidade em que os murchan
tes e cortadorcs de gado não tenhão acougue; a razão disto
é faeil recon!Jeóer"Óe, comu'mostrarei daqui a pouco.

A·respeito desta materia nós ttlmos na casa uma represen
tação da assembléa provincial de l\'Iinas,e não sei se tambem
de algumas camaras muaicipaes, pedindo providencias contra
o monopolio que existe constantemente no P,io de Janeiro.

Este monopolio, Sr. presidente, nunca foi maior do que
no tempo em que bavia no matadouro essa agencia que ali
foi esttibeleeida com grande violencia e infraccão da lei das
camaras municipaes, o que deu logar a que a camara muni
cipal resistisse, e nós sabemos o que dali se seguiu.

Durante o tempo dessa agencia. cuja administril.crro era
nominaimente feita por um homem de recunhecida pro·bidade.
o SI'. Domingos Theodoro de Azevedo Paiva, (apoiados) acon
teceu que esle cidadão, dotado como é de muito boa fé, en
tregou inteiramente. esse serviço a um sub-agente, o qual
parece que se entendia somente co~n quatro ou cinco mouo
polistas, e estes monopoliEtas, como aqui mostrei com docu
mentos, cl'ão quasi os unicos que cortavãO gado no matadouro,
excluindo quasi completamente quaesquel' ontros individuos,
e os excl uião da maneira por que o aclual Sr. chefe de lJolici",
nus revela que ainda hoje se faz, apezar de que a verdade é
que o ,monopolia hoje n~o se faz da mesma maneira, em tão
g-rande escala, como elle se fazia no tempo da agencia CCI}

Sr.1}ominbos Theodoro, sem elle o saber, como creio.
Esse monopolio era então exercido do seguinte modo:

combina1'ão-se os monopolisttis para, quando o boiadeiro
não queria dar-lhes o gado pelo preço que lhes convinha.
embarar.ar que elle cortasse o seu gado, estabelécendo ne
matadoül'o um preço ficticio para n carne cortada que devia
jr para os acou(;ues ; de modo ljue, se na vespera tinha es
tado no mati.douro a 160 rs. descia epparer:te ou realmente
a ires ou quatro vinteus uo dia seguinte, e assim o boio
ueiro via-se obrigado a ter sem grande prejuizo ou a ceder
o gado pelo preço que lhe impunbão; sem que todavia os
monopolistas sotfressem prejuizoalgum, em consequencia da
baixa daquel:e preco ficticio, por(Iue, COlDO erão ao mesmo
telllpo ".çougueiros·, a carne ia para os seus açougues, onde
era vendIda C0ll10 sempre a ~()O ,s. ou adooe vintens e lIlesmo
mais. muitos boiadeiros esperavJo a ver se cbegaria a sua
yez, até que se de8engar~avão e entregavITo o gado jã magro.

Ora, o actual SI'. chefe de policia, nas informações que
mandou ba pouco á esta casa, diz que e.ta m:.nobra .ainda
hoje Q;,iste, nilo duvido; mas creio que está muito longe de
ser como antes, e meSlllO durante o tempo do Sr. Domingos
Theodoro. Estou inteiramente convencido de que era sem
sciencia delle, mas confia1'a em nm sub-ngente que deu
motiyos a muitas reclamações 110 povo e dos illdividuos (lue
se dedicão a este gen~ro de coli1l1lercio.

O que acontece' agora é dilierenle: o monopolio não se
exerce de uma maneira tão restricta, quero dizer, entre tão
IJequenu numero de pessoas, como se exercia naquelles tem
1105. O monopoiio, se monopolio se póde ainda hoje chamar,
é cxercido pnr 40 ou 50 pessoas: es.es illurchantes, corta
dores e acougueiros ao mesmo tempo, constituem entre si
uma espécie de confraria, entendem-se reciprocamente a
respeito de seus interesses; e assim todas as vezes que appr,
rece um boiadeiro, que recusa-se a dar o gado pelo preço
que lhes faz conta lJagar, oa mat,;o lntiiol' numero de gado.
ou baixão mesmo o [JI'~ço qllRDllo o DJilldeiro, teimo·so, Sf-
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lpieseilta .. querer cortar por sua conta, e assim ve-se elle disse que achava conveniente a mudanca do matadouro da
abri'ado a ceder ao Dreco que os taes marchantes cortado- logarem que se acha, e creio qlle S. -:Ex. funda-se a este
i'es ~ acouO'ueiros ao iuesmo tempo, muito bem querem. 1'01'- respe!to em um parecer da junta de hygiene publica
tanto lilZ-~e actualmente a mesma manobra, e certl', porem Permilta-me S Ex. que diga que quem está na admmis
05 conluiados silo em muito maior numcro, a combinaç[o não t!'acUo nem sempre se deve confiar cegamente na opinião do,
ti tão facil como quando era feita entre ([uatro ou cinco indi- meaicos, POrqUO os medicos, Sr. presidente, peccITo muitas
1iduos sómente. vezes por excesso de zelo, não só no exercicio de su,:

Est<l e a razào por que ternos hoje no mercado excellente profissiio, com tambem quando têm de dar conselhos a
earne e muito mais barata. Ainda antes de hcntem a carne autoridade.
no matadouro vendeu-se na realidade a quatro vintens, e no Eu não conheço quaes sejão esses grandes inconveniente~
mercado a seis, sete c oito vintells, e excellente carne. que o presjdente da junta de hygiene publica acha na exis·

Outro inconveniente resultava tambem deóse antigo estado tencm do matadouro 110 lagar em que se acba. !iiio me consta
das cousas, e era que a maior parte dos hoiadeiros, não que haja ninguem que tenh" soffrido em sua saude por causa
'luerendo sujeitar-se ao preço, conserv:lrilo o seu gado, sem do matadouro. A e:;:perieJJcia mostra pelo contrario que as
querer da-lo ao eórle, a ver se os marchantes cheg')'v[o a exhalações do boi, qU<lesquer que ellas sejão, longe de serelL
maior preço; e quando os marchantes os reilUZl<lO á' maIOr nocivas ao homem, siio-lhe ale proficuas; temos o exemplo
al11iccão, porque !azião baixar o preço da carne, matando, no /tio-Grande do Sul, em cujas xarqueadas goza-se de
'1rande quautidade de gado, os hoiadeiros niio tinhão reme-' perfeitissima saucte, não ha tYllhos, não ha febres typhoides,
aio seniio ceder ao preço que lhes era imposto: mas esse não ha febres intermitentes, niio h" nada dess<ls cousas,
gado, quando era entregue, j:, se acuava exlrcmamente m~- que se presume que o matadouro póde determinar.
gro; de maneira que por causa dessa J;llanobra exerCIGa O unico inconveniente que póde resultar da existencia do
pelos marchantes toda a carne era magnsslma, ao passo que matadouro ali e o incommodo aos vizinhos; mas, se temos de
ho)e, corno o gado asslm que chega é !ogo entregue ao córte considerar CSi'C incommodo, temos tambem outras muitas
a carne é excellenle. AInda hontem tIve a cunoEH!ade de cousas que é necessario probibir para evita-lo no coração
entrar no matadouro, passando por alie na bora da matan~a da cidade. Nós sabemos que as oillcinas de caldereiros, as
fiquei admirado de ver a excelleate carne, e em grande fabricas de velas, de phosphoros, etc., s[o de muito maiO!'
abundan.cia, que lá havia, e que niio tem eomparnç[o com a incommodo para os visinhos do que o matadouro; entretanto
que haVIa no tempo da agencia. de vez em quando levanta-se uma balela a este respeito. A.

Porém, Sr. presidente, sustentar-se a liberdade neste com- célmara municipal annuncia que 50 rellrem para fóra da CI
mercio niio consiste em deixa-lo em completo abandono; dade os caldereiros todos, assim como as fahricas de velas,
acontece o mesmo com elle que acontece a respeito lÍa liher- mas dalJi algr.m tempo tudo se acalma, tUt!o se accommoda ;
dado geral; é preciso regl'as que assegurem essa Iiherdade, temos visto esses annuncios por vezes, e a final turJo termina
eom que se repill[o as tl'1lficancias, ponJue sem o emprego em cousa nenhuma: continuiio os caldeireiros no eoracão da
desses meios, pelos qu"cs se repillão as lraficancias, neces- cidade, continuilo ~s fabricas de velas, COlltir,uão até a~
~uriaillente "irá a se. suJl'ocada a veniadeira libel'tlade de 'Iabricas de phosphoros e outras cousas que incommútillo
commercio. Assim, Sr. presidente, nós temes necessidade, muito.
em primeiro logar, de estabeleCeI' essas pastagens, nas quaes Ora, o matadouro a quem incommoc1a no lognr quasi iso-
o gado se conserve por algum tempo, erulJuanto n[o póde seI' lado em que se acha?
dado ao eorte, 1Jara. que o hoiadeiro !liio se vejél na nccessi- Eu conheço pessoas que norão perto daquclle lagar, por
dada de immediatarnentc que. dlOga vender o gado) ou v6-Jo exemplo, meu genro, com uma Iamilia nUlllCI'OS3., tl aind;,~
Ilefinuado complet"mente no fim de, poucos dias por Ialta de bontem intcrreguei-. sehre os incommodos que lhe causava
:mstento. o matadouro, e respon(lcu-sc·me: " quo niio incommoda,

A carne 1.10 gado que não se alimenta torna-se insípida que quasi se não sente o mão cl1eiro. J)

como palha; não se póJe eOffiel'. ltarn. rlu~ a carne de tOllos ES5e cheiro provem da ebullição do certas materías ani
os animaes que serverl1 de alinl~,llto ao homem seja saborosa, maes; mas. tomadas certas precauçues, essa exhalação
é neces3ario que {} animal tenha-se nutl'Íilo 113.([uelIcs días ou irá a certa altura, de modo que n110 póde ser mcommoda;
no. ve8pem, uorqne, se i\ITo 50 ;Gll1 U'lu'ltlo ac'ntece o mesillo "ssim Clmo a lobrica do gaz pouco incommoda a 'Vizínhança
que a um d,:iente que, quando deIxa de nutrir-se pela die~1 por caU8a da chaminé, Podem-se, portanto, fahricar cba
em que se acM, o seu ngado, (íU~ é lima fabrica de assucar min'~s maig ou menos eleyadas no logar onde se aeMo Oi:

animal, segundo as e"?eJ'ienciao ep.geI!hCSa5 do celebre phy- barracluciros, de modo quo as exhalações sub[o ~ certél al
siologista, Mr. [lcrnarG; Lleixa d01'ormar esso assuem', que é tura.
provavelmente o que cL, sabor á c<ll'lle dos animaes, PertantD O SR. PAU1~mos :_ N:lo ha asseio por falta de esgoto.
as pastagens são inili::;pensL\vcis: IlJ:J ~Ó para a cCllservação
dos animacs, como para COll~el"var o srlbor da carne, e parJ. O SR, Jounl:- lia Ullla abundaneia d'agna extraordinü
({\lO os DOltuiell'OS nIT.'J sejão ohrig1dcs il v::lluel' immcdiata- ria; meia horo' depois de acubaua J. matança está tudo lim
mente o gado pelo preço qua ilJeõ fjueirJo fazer es marchan- pissimo, e él maré acaba do limpar completamente; e alem
te.s, cortadol'es e accll,2;ueiros l-.O :nesmo tempo. Ui~SO, ba uma grande quantidade de aves vorazes que Con-

Eu nlto posso ei:lrar";,;lU outi'étS flGG~Ujl~::i em que descjava. conem para issc-; logo que se termina o serviço da matança~
antrar, porque não desejo reter o seíH~do por mais tempo: essas aves !impilo o matadouro instantaneamente.
s[o rnat~ria3 COlB que po:Jeril\ OCt~up~r a S'la attençllo por Portanto, não 'Vejo esses grandes inconvenientes do mata
mais alg'um tempo, maô estando a ilel'a j" t~o adiantada, douro, que exigem imperiosamente a sua mudança do Jogar
qUlzera que V. Ex. tivesse a bondade de conceder-me a pa- em (lue está, (lepois das despezas extraordinarias gue se fize
lavra na sessão se()'Ul!l~H ou t:omo cou1iIHh\C:tO Ou como se- 1';[0 para ~olloca-lo n~íluellc lagar. Accresse. ma!~ urna .cn'
gunda ,ez. b , • , cumstanCHl : Ih mUlta geute :lo povo tlue vive de .fahrlcar

certas substancws destllladas iJO commerclO, e da lIldustl'l'l
O ~R. pnEslDE~T':-V. Ex. póile I~l!lar mais uma vez, dos llliudos, que servem de alimentação aos pobres.

ma, m~o se dá a palvm como can,IUU,lI:ao do dlScuno. I l' t t tI d t' S t C
4 ar an o com a mu anca o ma aaouro pnra an a ruz

O S~. Jonm:-Fnis bem; [Jeço desde já a p11avra para como se diz, ou para q12alquer outro lagar distant~, a pobreza
a sessao segü.wte. Tenho mat8l'1aS de alguma unport.ancla, ficará privaàa de um dos grandes meios de alimentacão e de
com que precIso <J.l1tret"~· a attepçllJ L1o. se~ado aprovOltando ne~ocio que tem nesta cidade. ' •
a pl'esenca de S. E". o Sr. ml!lt.:tt'o do 'mnel'lo. b •.

" • .", I _ Não ta, pois, motivo nenhum que justIfique semelhante.o i:lR. PRESiDE:iTE:-A cora ê.lnc:a 0"0 deu, falta0 alguns idéa de muclallca do matadouro, c torno a di'ler: os medico5
mInutos. muitas vezes pêCCiiO púr excesso' de zelo. Creio que não ha

O SR. JOilrn:-EnLcu [~l'2' ~,,,d:l :ligumas observações. um motivo suillciente pélra que se desIaca aqUlllo que foi
Lemhro-me de qu, :J, Ex. l' :',. :nilustro do imperio, feite com mui!~ pr'ldencía e re11e:;:ão. AqllBlle matadolJro [o'.
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ali edificado llepoi, de ouvIdas muitas pessoas que cllten
Jérão que o logar era conveniente, com tanto que se tomas
,em as medidas necessarias para que o estabelecimento se
conservasse sempre aceiallo, porque tomadas essas medidas
11"0 bal'ia inconveniente nenbum para a saude nem incom
modo para a vizinbanca, que é ali mnito pequena e residente
em logares distantes.- .

A e~tas observncões me limito por hoje, Sr. presidente.
Tendo dado a h'ora, ficou a discussão adiada; e, retiran

do-se o Sr. ministro com as mesmas'formalidades com que
ioi recebido, °Sr. presidente dru pal'a a ordem do dia jo fIe
:.1gosto:

t- parte, até lÍ chegada do Sr. ministro: "la discu,são do
parecer da commissão de constituicão <icerca da licenca pe-
dida pelo SI'. senador Paula Pessoa'; -

2- dita do parecer da commissão de inslruC\:ão publica
sohre o requerimento do estudante Antonio José Teixeira;

E as materias já designadas.
2" parte: continuação da 2" discussão da proposta do poder

executivo que fixa a despeza e orca a receita geral do Impe
rio para o exercício de 18Gi-1Sli1i, nos arts. 2° e 3", COIr.
as respectivas emendas. .

Leyantou-se a sessão ás 3 lJoras e " minutos da tarde.

N. B. Os discursos dos Srs. 5enadores Carneiro de Campos e Silveir<t da ~Iolta. pronunciados o primeiro el"
g r 0 segundo r.m~7: serão puhlicilflos no append!ce ao i,o volume.

"J~l DO m. VOLl.m:




