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CAI:AR! DOS SRS. DEPUTADOS· 

SessAo em 1 de Ago!lto. 

PRESIDENCIA ])O !R, <:ONDE DE BAEI'ENDY. 

::)u)f!lAB.IO.-Ea;pedictite.-Pensõ~ a diversos.-Pernüo ao 
alferes J. z. de H. Cat:àlcanti.-Pretençü.o do tenente 
J. I. R. Roma.-Ordem do dia..-Pemão aos filhos do 
brigadeiro J. M. M. Darreto • .ilppr01Ja~40. - Ptfl:$ilO 
u D. F. R. de A. Paraguassú. Appr~Wa~ão.-Di8pensa de 
restituição pecunia,.ia. Votaçllo.-Pri~ilegio a J, A. R. 
.Martins & C. Obsen>ações dos Srs. Coelho Rodrigues e 
Heraclito Graça. Appr01Jação. - Duraç/lo de 'pra.:;o do 
JJanco do Maranhlio. :Appr01Jação.-!6enção de direitos 
de imporlaçllo. Approva~ão. Elemento servil. Discurso 
do Sr. Gama Cerqueira.-Orçamenlo do minislerio dos 
negocias estrangeiros. Discursos dos Srs. ministros res
pecti.:o e Joaquim de MendOflça . 

.Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se presen
tes os Srs. Conde de Ba.ependy, Portella, Paranhos, 
Pinto Pessoal. Gnima.rii.es, João Mendes, Casado, Rosa, 
Evangelista Lobato, Gama Cerqueira., Alencar Araripe, 
Vicente de Figu~do, Ca.ndido da Rocha. Jo3é Cal
mon, Le:~.ndro Maciel, Sobral Pinto, Ca.millo Barreto, 
Salles, Luiz Carlos, Joaquim Pedro, AfFonso de Carva
lho, Angelo do Amaral, Pinto Moreira, ~iqueira. Men
des, Floriano de Godoy, Pinheiro, Gal viiot _Benjamim, 
Aza.mbuja, Mello Rejtol Figueiredo Rocna, Menezes 
Prado, Bandeira de Me lo, Cardoso de Menezes Cor
rola tie Oliveira., Duarte de Azevedo1 Gomes de Castro, 
Junqueira, Heraclito Graça, Ca.rneuo da. Cunha, Dio
nysio Martins, Faitsto de Aguiar, Barão da. V1lla. da. 
Barra, Barão de Anadia., Bar5.o da Laitl.D&, Gonçalves 
da Silvo., Pereira Franco, Fiel de Carvalho, Augusto 
de Oliveira, Pinto de Campos, Bittenconrt, Pinto I:ima, 
:r.hnoel Clementino1 Corrêa, Theodoro da Silva., Gomes 
da Sil\"a, Ferreira de Aguiar, Barão de.Ar:Lçagy, Hen
riques, Bahia, Raposo da. Camara, Araujo Lima., Ca
nedo, Cruz Machado, Ferreira La.ge, MonteiN de Cas
tro, Souza Reis Coelho Rodrigues, Mello Moraes, Pau
tino de Souza.l.. Pederneiras, Pinto Braga, Leal de Mene
zes, Teixeira. .Junior, Moreira. da Roclla e Camillo Fi
gueiredo, abre-se a sessão·. 

Comparecem depois de aberta a sesaão os Srs. Lima 
e Silva! Nebias, Jeronymo Penido. Rodrigo Silva. Joa
quim <1e Mendonça., Perdigão Malheiro, Pereira da. 
Silva, Mello Mattos Candido- Mmta., Antonio Prado, 
Almeida Pereira, Simões Lopes, Dnque-Estrada Tei
xeira, Fontes, Domingues, Ferreira Vianna, Capanema, 
J. de Alencar, Costa. Pinto, F. Beliaari.o, Diogo de 
Vasconcellos, Andrade Figueira, Jansen do Paço, T&
ques e Leonel de Alencar. 

Faltio com ya.rticipaçiio os Srs. Assis Rocha, Au
_:;rusto Chaves; "Ba.rio de Anajatuba, Barros Cobra, 
Borges lolonteiro, Cand!do Torres, Cícero Dsntas, Dio
?:O Yelho, Diu da Rocha, Fernandes Vieira e Paula To-

ledo; e sem ella os Srs. Araujo Góes, Ferreira. da. Vei
ga, Moraes Silva e Silva Nunes. 

Lê-se e approva.-se a act& da antecedente. 
O Sa. 1• SECI\ET AniP dá conta. do seguinte 

EXPEDIJ:NTE. 

Um offbio do ministerio da :fazenda, prestando in
formações sobre o requerimento em que José Joaquim 
da Silva Junior reclama eontra a. deQisão do thesouro 
nacional, que mucou-lhe o vencimento da aposentado
ria no lugar de 11.juda.nte de porteiro da secretaria de 
estado dos negocies da agriculturá, commercio e obru · 
publica~ pela tabella. annexa ao decreto n. 2,748 de 1() 
de Fevereiro de 1861 em vez da que baixoa com o de
creto n . 4,167 de 29 àe Abril de 1868.-A quem fez a. 
requisição . 

Outro do ministerio da. guerra., remettendo o requeri• 
mento, convenientemente informado, em que os empre
gados paisanos da. repartiçãO do quartel-mestre:gen~ 
pedem solução dos que por mais de uma vez têm din
gid~ no corpo legislatb;o, solicitando se lh.es conceda 

· dire1to á apOilentadona ; bem como venc1mentos de 
empregados civis.-A' commissão de pensões c orde
nados. -

-Outro do mesmo ministerio, enviando, em resposta, 
não &ó os papeis !IDe servirão de base ao contrato ce
lebrado com Emilio Carlos J ourdan e Eduardo Rellll
bur"' para a venda da obra Atlas historico da !luerra d() 
Par~guay, como tambem, por cópia., o r~fendo con
trato, em virtude do qual JIÍ. receoêriio os _p_royonentes 
a quantia de 11:000/1.-A quem fez a reqUlSJçao. 

Outro do 1• secretario do sen:~.do, particip&lldo _que o 
mesmo senado adoptou, e vai dirigir i sa.ncção ~mpe
rial, a resolução que approva as pensões concedidas a. 
D. Maria Amalia dos Santos Amaral e a outro.-In
teirada. 

Um requerimento dos professores do conse~a.torio de 
musica, pedindo que seus vencimentos sej5.o 1guala.dos 
aos dos professores da. Academia das Bell:la-Ane&.-A.• 
commissã.o de pensões e ordenados. 

PENSÕES A DIVERSOS. 

Lê-se, jnlga.-se objecto de deliberação, e vai a i~pri
mir pam entra.r na ordem dos trabalhos, o proJecto 
com que conclue o seguinte parecer : 

" A commiesão de pellSÕeS e ordenados, tendo exa
minado u cópias dos decretos de 19 Julho de 1871 e 
cos documentos que 11.11 acompanhio, ~encede~do peu
sões, é de parecer que se adopte o segnmte proJecto: 

" A assembléa. geral resolve: . 
"Art. 1.• São approvadas as stguintes pensiies di~ 
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rias eoncedic4s por decretos de 19 de Julho de 1871: 
de 400 rs. aos soldados do 53• eorpo de volnntarios da 
patria Antonio Felinto de Almeida, do 5• batalhão de 
Infantaria Emilio Alves PiDto; d'• 300 rs. aos anspe
çadas, do 46• corpo de volnntarios da patria, A1fonso 
Manoel Barbosa, do 4• corpo provieorio de artilharia, 
ltlacario José Gomes, do l•corpo decavallariade ~ar
das nacionaes do Rio-Grande do Snl, José Mar1a. de 
Faria., do 55• corpo de voluntarios da patria, Vital Vi
cente Ferreira, ao cabo de esquadra do 16• corpo de 
ca.vallaria de ~das naCionaes do Rio-Grande do Sal1 
Manoel Antonio de Moraes, ao cabo de esqUAdra refor
mado do 2• batalhão de artilharia a pé Henrique José 
de Carvalho, e de 600 rs. ao 1• as.rgeote do 1&> corpo 
de voluntarios d~ patria, Augusto da Silva Gnimariies, 
todos impossibilitados de procurar meios de subsisten
cia por ierimentos recebidos em combate. 

cr Art. 2. • E& tas pensões serão pagas da data. dos res
pectivos decretos. 

<< _Art. 3.• São revogadas as disposições em con
trario. 

« Sala das commissões, em 1 de Agosto de 1871.
Ca.rneiro da Cunha.-.A. O. Gomu d6 Castro.» 

PENSÃO AO ALFERES J. z. DE B. CA.V.~LCA.'IiTI. 

Lê-se, e v:ü a imprimir para entrar na. ordem dcs 
trabalhos com o projecto a que se refere, o seguinte 
parecer: 

« A commissão de pensões e ordenados, tendo exa
minado o projecto apresentado pelo deputado, o Sr. 
.Alencar -~ra.ripe, em que declu-:1 11ue s pensão conce
dida ao al!eres reformado João Zeferino de Hollanda 
Cavalcanti.<. p:ü do al!eroJs em commissão, José Demo
nenes de .t1ollanda Cavalcanti, marta em campanha1 :leve entender-se com a clausula de sobrevivencia a 
:mãi do dito alferes em commissão, é de parecer que 
entre em discussão e se adopte o referido projecto. 

« Sala das commissões, em 31 de Julho de 1871.
A. C. da Rocha.-.A. O. Gomes de Ccutro.-Carneiro da 
Cunha.» 

PRETE:"ÇÃO DO TE:"ENTE J. I. R• ROru.. 

Lê-se, e é approva.do sem debate, o seguinte pa
recer: 

« A commissão de marinha e guerra, tendo tomado 
conhecimento da petição do tenente reformado José 
I~acio Ribeiro Roma, que pretende ser readmittido 
no quadro effectivo do exercito, é de parecer que ácerca 
de semelhante pretenyão se peção informações ao go
-verno. 

« Sala das commissões, em 1 de Agosto de 1871.
JJarii.o da Laguna -.Jlello Rego. '' 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PEl'iSÂO AOS FILHOS DO lii\IG.\.DEII\0 J. )h :IIE:'I"NA DA.l\RETO. 

Entra em 1a discuFeão, q_ne a requerimento do Sr. 
Evangelista Lobato se eons1dera unica, e é appro~-ado 
c remet+..ido :í. commissão de redacção o projecto 
~rca da pen•ií.o concedida aos filhos do brigadeiro 

Joüo Manoel !llenna Barreto, morto em combate no 
Paraguay. 

l'E:"SÃO A D. F. Jl. DE A. PAJlA.Gt;ASSÇ, 

Entra em 1a diecus~ão, que a requerimento do Sr. Pin
to Pessoa re con~idera. unica., e é approvado e remettido 
ã commiss1io de reflacç.~o, o projecto que approva a 
pensão concedida a D. Francisca Rosa de _o\lvlm Para
guassú, TÍU\'a do capitlio de volunta.rios da patri~~o An
tonio Ferreira Mascarenhas Paragnassú. 

DlSI't::"SA. DE RESTlTCIÇÂO PECtl:"IAJIJA. 

Entra em 1& discu~•ãcr, e passa:::-.;~!em debate, o 
projecto mandando restituir a D. Alllla Coelho de Fl-

gueiredo a quantia de 1:657S566, que rec:ebeu do~ co
fres pnblicos, de soldo de seu filia.áo mando depolS do 
fallecimento deste. 

O Sa. FA1l&Te J>E AGIJIAR pede dispensa do interstí
cio ;{Iara que este projecto ~ntre immediatamente em 
2• di.IC\Uisiio, ao que, a.nnnmdo a camara, entra. em 
2• discuseã.o o mesmo projecto, é approva.do sem de-

,. bate, e passa á. 3• discussão. 

PRIVILEGIO A J. A. 'l. tiJITINS & O:. 

Entra. em 3• discussão o projecto gue approva. o de
creto n. 4,737 de 7 de Junh~ doe 1871, s~do elev~~o 
a 15 a.nnos o_ prazo ne~e estlpu~dol.. ~tivo ~ pnyl
lecio concedido a Joao Aatomo Jiodngues Martlns 
& "'c., para introduzirem no porto do Rio de Janeiro 
barcos a vela ou a vapor, destinados á. pesca ou á. 
condn~o de peixe vivo. 

o Sr. coel.ho Rodrigues:- Senhor presi
dente, desde que i'oi posto na ordem do dia este pro
jecto, tive necessidade de alguns esclarecimentos ares
peito delle ; porem, tendo muitas vezes falla.do contra 
obJectos &emelhantes, eo.perei durante a. primeiro e re
gnnda discussão que algum outro Sr. deputado mais 
autorisado e menos suspeito nestas questões fall&Sl!e so
bre elle. Entretanto o projecto e&tá em 3• discus~ão, e, 
como ninguem appareecu que o quizesse discutir, sou 
obrigado a pedir a palavra. 

Encetando este debate, Sr. presidente, eu não tenho 
esperan<;& de fazer valer as minhas idéas a respeito, e 
por isso mesmo não pedirei em minhas conclusões tudo 
quanto jnlgo necessario pedir-ee • 

Sei por experiencia propria. qual o. força que tem e:t
tre nós os factos consummados, e conheço bem a. im
portancia de que s6em gozar os projectos desta es
pecie. 

Resigno-me, portanto, ao estado de cousas que en
contrei estabelecido, mas, vencido e não conYencido, 
protesto ceder sómente a força maior. 

Este projecto trata de um privilegio concedido a um 
introdnctor de industria. estrangeira. 

Prescindindo mesmo doa argumentos deductiveis da 
con!tituição, tão amiga da. igualdade perante a lei, tão 
garantidora da liberda.de de indnstria, e tão avessa :1 
todas as conceseões a. ÍBteresses individuaes1 que resiste 
por sua letra e pelo seu espirito á. prsxe geralmente 
admittida, :l. p:opr~a lei d~ 28 de Agosto de 1830 que 
regula a mateno., nao admttte selXlelhantes conceSfõe& 
de privilegias; apenas o art. 3• permittl> ao governo 
conceder um premio ao inttoductor de uma industria 
nov::t, proporcionando a utilidade e diffi.culdade da 
introducção. · 

Neste artigo não Ee declara, ma.s parece que esee premio 
deveria ficar dependente da. approvação do corpo le
gislativo, não só porque, sendo uma despeza extraor
dinaria, não podia ser feita pelsgoverno sem autorisa
çiio do mesm.l corpo legislativo, como porque, sendo 
uma verdadeira. mercê peenuiaria, estava por força. 
comprehendida na generalidade do § 11 do art. 102 da 
constituição. 

Tal é a. lei que temos e que cumpria ao governo pôr 
em ·pratica sob as penas do § 1• do art. 4• da lei de 
15 de Outubro de 1827 ; mas os abusos do poder exe
cutivo entre nós, quando sog~eridos por uma elol.tidade 
exotica depois do ácto addic1onal, chamada c:onselbo 
de estado, tem a força especifica nã.o só de firmu di
reitos em todo o Imperio, como de produzir obrigaçõeg 
até para. a assembléa geral. 

Ora é o que acontece neste caso. A lei reguladora 
da. materia não permittia a concessão de um privilegio, 
mas apenas a de um premio ao intrcductor de indus
tria estrangeira; J?Orém, de um lado, dar dinheiro de 
contado era. negoc1o muito calvo para. pa158ar iuaper
ecbido aos olhos dos fiscaea do poder executivo; de 
outro, as pretenções individuaes entre nós &ão innume
ru, c para muita gente valem m&a do que os princi
pio& do direito e as leis estabelecidas; a venda dos pri
vilegio& no Brszil é uma profiisão tão licita como outra 
qualquer: e pois as difficnldades nascidas do art. 3• da 
lei de 1830 forão cedo obviadas pelo conselho de esta
do, lembrando o expediente do privilegio por cinco annos 
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<:<>m a tangente da dependencia da approvação da 
:.sseml.oléa. ~~:eral. Essa tan~ente :foi o mel-roaado com 
q••e elle untou-nos O$ lab1os para. disfarçar o fel da 
J!Íllula da u•urpa(:iio. 

Eis a hi,toria fiel dos privilegias para a intro:lucçã:.:> 
cll indru.tri• esttangeira por espa.,o de cinco :.nnos. Cada 
vez. que o ~over:.o os concede co:nmett~ um abuso de 
]•Ode•, e cad .. vez. que o corpo leg•datl\'O os approv& 
concede-lhe um 1,;11 de indemnidade. 

.Não se vt'ja nieto uma incriminafio directa no a~taal 
Sr. mini!tro da ngricnltnra. Aeredtto que ::i. Ex., con
cedendo semelhante~ privilegies, cedeu apenas ao argu
mento dos preceden!es e :i lorça. dos velhos hat•itoe da 
mn secretaria e do nos~o governo ..• 

Seja porém como _fõr, .a ignorancia. d!l l~i não .!e 
]'resume, os conceEElODanos deste pn nlcgw dev1no 
~aber que elle crn ext•a-legal e necee~ariamente alle
garão para obte-lo os precedentes pautados pelas sug
"'estões do 'C<Jn>elho de eotado. OrJ, segundo os pare· 
~<>r~ <.lo conselho de estado, esses privilegios não devem 
exceder de 5 annos; por con•equencia, requeren<iC?·o, 
dles achárão sufficieot~ o prazo, e, se hoje vem dtzer 
c. contrario ao corpo le![islativo, obrão de má fé, o que 
::ão deve fer argumento muiio forte para mover. a 
:no!sa benevolencia. Eu quiz~ra que a illustre cornmls
,ão di .. e•be-me quaes o~ documentos em que se fun
àou para prC>pC>r a proro~ação do prazo. _l'ela minha. 
J•!lrte declaro que procurei •·er es•es pape1s, e apenas 
t:ncontrei uma •imples püi\·ão, acomp!'nhada. de um 
txemplar do D.ar.o Oflic.al, em que salno publicado o 
<O.ecreto dn conces~ão, e nada mais i EÓ a honrada pa
la'\'Ta dos pretendentes, allegando que o rrazo (:Uiás 
·~onLeciJo por ell~• quar.d.J re1uererão o privilegio) é 
insufficieate; mn• deveremos nós, confiBdos fÓmente 
uc~sa honrada palavra, prorogar o prazo? A camara 
faça o que entendtr; mao eu chamo para ene ponto a 
li1tCIJ\'ÜO rle t.edo> .. 

E> ti mania do- pri>ilc:.:ios -vai ficaudo entre nós uma. 
mo] estia chronic:< dos ocio•os c e~peculadores, e recla
ma da ncss ... parte reme<liv, muitw cnergicos. po1 que vai 
r<duzindo-no~, em matm ia> inúu~tribe;, a um esta <.lo de· 
nloravel. De1~ixo tltstc ponto d" vista não e•tamos no 
ieculo XIX, acloamo-nos ~m J>lena id~d~ m.édia. 

Quem nii.o tem o que fazer pede pnvJlegta; a m6r 
parte destes tii.o concedidos, e a n;6r parte dos conce
<.idos f:io negociados com estrangeiros. D'ahi ás com
J·li~çõca diplomaticas não vai mais do que um passo. 

A pr.:.posito lembr,u·ei.aos nobres deputddos pelo Cea
rá um facto que informárãc-me ter-se dado naquella 
província: 

Um engenheiro inglez, chamado Tomp(oo, mventon 
:.o anuo atrazad·,, salvo o erro, um novo ~yo~emu de 
jocomotiv11s. Or~:aoisou-se n.~quella. pcov!nCl& uma 
c.ompanhia que tratou de rnaad3r v1r carro~ Jo novo 
~ystema; quando! por~m, e:tes. chegár~c já ha\·i~ U!D 
fujeito obtido pnvtleg10 l?ara mtr_oduz1r na prov1DC1l!' 
do Ceará aquclla industna, e crc~o que ~s carros _la 
estão ainda hoje inuteis, pelo veto do fehz. concesslO-
::ario. b 

11 Ora, quando ha,·emos nós de ac.1b-r com eSte a uso . 
Ponhamos-lhe um termo. 

You, porém, apr~sentar a pena .. 1._1ma emenda suppres
•iva da r .. rorogaç;,o <lo prazo. DarCI o meu voto :i appr~
\'3\'UO do decreto, u:io p)rque teconheça a. ma .legah
<lade, pois in_li;'•ine "- conte~to2 ma& cvmo 11111 de 10dem-
:1ida1e ao mml·tro que o &.f>~gnou. . . 

Hepito: não h!\ pro,·as sufi!clentes para _JUstificar a 
proro~nção, por<J~e. o requenmento que ío1 apr~s~nta
,:o >Ó pro,·a a factl1dade com que o l!rete_ndene JUl~a 
11oier obter e•ta conce~•iio do co~po lep,I •tl\'O. Iníehz
:nente os nosso" estylos autoritào c~sa crenç~ ! 

Envio á meaa a minha emenda. 

Yem á mesa, é lida, aJ.>oiada, ~e entra conjunta
mente em discussão, a segumte emenda . 

" Supprimão-se as palavras- sendo ele,·ado- até 
o fim.-A. Coelho Rodrigues. » 

o sr. X.J:oracUto Graça :-Sr. presidente, 
:n~ ~on•ideraçües apresentadas pelo illustre deputado 
peio Piauby contra ~- p:oj~cto e;n -::iscussão parecem
llle improcedentes. Nao YeJO raz.ao para qu~ a emenda. 

que propõe seja aceita de preferenciil ao me mo 
projecto. 

Se a cooce~são do privilegio é illegal, a collclu,ão 
d~ S. Ex. devia ser outra; exigia-o a. logica. Cumpria 
ao nobre deputado pedir a. rejeição do projecto. !\ão 
salva a. illegalidade ser a concessão ídta por cincv 
anno>, e não por dez.. 

Fallou o nobre deputado em bill de ind;,mnida<!c. 
~las o caso não é paTa. tal medi·la extraordinaria, 
reservada unico1mente á hypotheae de expre8ea ,.i l
hção _da lei em assumpto que bteressar grandeme~:e 
ao patz.. 

O pnvilegio conccdilo pelo governo não vioku l-:i 
expresca; fundou-se na u•.ilidade do pedidc. e na i'
terpretação dada pelo conselho de e.tado á l~i, qu': o 
nobre deputado entende que nli.o foi cbservada. 

o Sa. CoELHO HODl\JGCES :- Não é autoridade r--=
rante a constituição; não aceito semelhante doutrir.>:t. 

O Sa. HEuCLtTO GRA.CA :-E' autoridade contra at!
toridade: á do nobre deputado Oj?ponho o {'areC<!r do~ 
respeitrtveis c:.nselheiro.. DemaiS, a doutnna do co:J
selho de e;;tado apoia-se nos estylos, nos precedent'!e_. 
que são m•.ios legitimes da interpreta-;ão das leid. 

O ~a. CoE Lu o RonRIGt:Es :-Peça a pah vra para rt&
ponder. 

O Sa. HEa..CLITO GRAÇ.• : - Quanto á amplia"ào do 
prazo do pri,·ilegic., diz o D(Jbre deput.ado q•ze igr.ora 
em que •c baseou a co:nmis~ão para adopta-la, uma 
yez que do~ pa?ds que examinou não consta que o; 
concesoioaarios justifica.sem o oeu novo pedido de u:x:. 
modo explicito e sati,fatorio. 

Tambcru o ncbre deputaJo não tem razlio n·~;,tc 
ponto. A ampliaçEo do prazo justifica-se .sté pt>la r:z
tureza. do l'ri d!egio. Trat~-be d~ un1a indu .. tria nova c 
que n<>ces~lta de capitaes a\-ultados. Ora, no curto e•
paço de cinco annos não é rrovavel que os lucro; con:
l'en~em os ri•coo do capita emprep;•do, de m"neira a 
ter a emprcza productiva, a ser salva a industria, Ct>ja 
utilidade é hcontestavel, pelo que merece dos pod~ref 
publicas toda a animação. 

Não pen•e o Dobre deputado que o~ receio> q1~c . 
aventuro sobre o máo exito da em preza, •e o prazo tio 
privilcgiv for exiguo, slio vão>. Temos no paiz -:;:n, 
exemplo. 

N,. pNvincia do Pat:í. creou-se uma emprez.a sem~
lhar~te á do projecto; e, apezar de subvencionada peJ.:.s 
c.ofres pro·Jinci:<cs, veio em pouco tempo a.fa!hr. A!J
pcllo para o nobre deputa<lo pelo Par:i.. 

O Sa. PtsHEIRO :-Apoiado. 
O Sn. IIERACLITO GaAc.• :-A' vista dest11s obs~n:>

Ç<ies,· creio, Sr. presidõnte, que nenhum roo!i,·o ~~r:i 
esta auguota camara p~~a. repellir o p~oj•!C!O i esp~ro 
que Ella o adc>ptar:i, reJeitada a emenda do 11lustre c,.:
pu~ado qua o impugnou. 

O Sr. Coc1bo Rodrigues:- O illus·re 
deputado, ou n:lo me ouvio bem, ou,. o que é mni~ 

. provavel, eu me expressei mal. . . 
Se não se dêsse uma dessas duas ctrcumstancioe, 

ambas lamentaveis par .. mim, seria inexplic:n·el que. 
ellc me cen~ura.sse como incomequente por a present.• r 
a minha cm~nl\a depois das considerações que ofi'ere:i. 

Efft:ctivnmente a principio declarei que cedia il•~• 
minhas idéa~, porque já conheci que o espiríto ~er2l da 
camar.o. era contrario á theoria por mim pNf,ssad2 u. 
respeito, e j:i tenho !ant.I.S VEZ·~• an·iado C~'ntra a c.~r
rente, que se me dev1a desculpar o fazer eata concefs:w, 
cuja expl:cal'io esta,·a nac)nsideraçào que devo á maio
ria d& rncoma casa. 

Se a camar.l quiz,r negar a appro•:ação do decreto, 
eu não dire1 que dl~ f&<;á. mal, mao não Ih•.:~ acor.~c: 
lha.rei porque conSiderando o caso como offensa á. le1 
cxpre~sa, e po~ consequencia de. rnanif.:."to abu•o, e~tou 
refolvi·lo a ,·ot11.r pelo b'll de mdeounda.:ie, apez.ar <k
pen,a :nent~ que tenho a re .peito da J.!gielçiio. 

Provoco o nobre ministro da a!!Ticultnra para <jUC 

me diga se nos termos da lei de 183~, art. 3•, e possi_vc! 
conceder-se o prh·ilegio como e!te qne foi concedtdo 
aos reqnereutés desta prorogaçção de prszo. 

Elle não o po<lia f,zer e não o faari:i,estou c~rto, , ,. 
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não foli6cm os precedentes qne encontrou na. sua. secre
taria, :firmados pelos pareceres d4 secção do illlperio 
do conaello:o de estado. 

Na lei de 18307 falla-se de privilr_ç;ios cujos prazos 
podem ser prorogados ~la. assemb!éa geral ; fOrém 
~ómente aos in ventares. Quanto aos introductores ape
nas temos o art. 3• que diz : 

" À o introductor de uma índustría. estrangeira. será 
concedido um premio proporciona.Jo á. utilidade e dif
ti.culdade da. introducção. ~ 

Se 3.8 nações que eu reputo de bom-senso, e só os 
princípios de logíca 'lue me eru;inárão não e!itão oblite
r'<dos em minb:a. r.>zao1 embora o governo diga quan
tas vezes quizer que tinha facul;bde para. conceder 
mn prcvilegio desta ordem, cu não poderei estar de 
:J.ccord.o com clle. 

Não farei disso c .lrJ3. ao nobre ministro da agricul
tura.; sei quanto S. Ex. tem a fazer na Sllll. p~s~, c 
conheço quanto valem entre nús os máos precedentes, 
mórmente aquelles que se firmão em pareceres do con-
selho de e11ta<io. · 

Por Cbt3.8 consideraçÕCII, vot·l pela approva.ção do 
privilegio como um bill1 mas não porque entenda. que o 
gonrno deixou de exorbitAr quando o co!lcedeu. E' 
ests. a razão princi-çal da incoherencia que me censu
rou o illustrc deputa.uo pela provi::zci:~. do 2-lar:lnhão. 
Não tenho intereEse nesta. ques~o. 

O Sn. CARDOSO DE ~IE:o~&zEs :-Nem ninguem tem; é 
i.nutil a. declaração. 

O Sn. CoELHO RoDntcu&s: - Desejava mesmo não 
tomar psrte na sua discussão; mas vendo que ninguem 
pedia a palavra na 3• discussão, e tendo algumas du
~·idas a re~peito, quiz ·m:mifesta.-las :L camara. Voto, 
pois, pela approvação do privilegio, mas não pela pro
rogn-;ão <lo prazo. Niio Ee p6de r.lle:;sr ignorn.ncia da 
lei; quando o ~;eticiona.rio o requereu já. sabi:\ que o 
prazo eeria de ctnco annos, 011 entr.o j:!. contava que a 
C3rnar:~. lh'o prorogssse. Ha, portanto, má. fé no seu 
procedimento; e, ee a sua. m:í. fé não pódc ser punida, 
merece ao metas ser repellida pelo corpo legislativo. 

Ninguem mais pcldindo :1. palavr:J., e pondo-se :1. votos 
o projecto, é adaptado, sendo préviamente rejeitada a 
~menda, e vai á commi&ão de redacção. 

DURAÇÃO DE PR,UO 50 B.\:'iCO DO ll.\IIA.Nn:io. 

E:~tTa em 3• discnssiio, e Eem debate é adaptado e 
remettido á. commissiio de re<lncção, o projecto proro
gantlo o prazo de duração do Blnco do .Maranhao. 

ISE:SÇÃO DE DIREITOS DE l:lli'ORTAÇÃO. 

Entra em J• discussão o pr:>jccto qnc autorisa o go
\"err.o a facultar aos concesEionRrios do ferro-c<lrtil. na 
cidade de Nitheroby e ~cu5 su!::urbios isenção de direi.: 
tos de hnportação para. todo o material e trem rodante 
necessarios :i. construcçüo e custeio do mesmo ferro
carril. 

Vêm â mc~a, siío lidas, apoiadas, e Clltr.lo conjunta
mente em diecnesiio1 as seguintes emendas. 

" O govcrT!o fica igualmente autorisado a conceder 
isenção de direitos de importação para as m~terias de 
con&trucção e cmteio d:t. estra•la. de ferro que o Dr. Ber
nardo Clemente Pinto Sobrinho trata de construir entre 
as sua.~ fazendas d:~. frcgu~zia de Santa-Rita e a.s da 
fregueZla de C:~.ntsgallo.-F. Oelisario. » 

« Igual favor a tod3.8 as comp:~.nhias que se or!m
ni~a.rem no Brazil para construoçiio de estrad3.8 de fe~o 
no paiz.-A. Coelho Rodri!Juts. n 

" O mesmo favor aos concessionarios do ferro-carril 
na· cidade de S. Luiz do ::Y:aranbão c seus suburbios.
A. O. GorMS de C~tro.-H. Gra~<l. " 

" Igual :l:n·or i empr!'za de encanamento d'agua 
po~vel e de ill.u~inação a ~z da cid.ade de Aracajú, 
capttal da provtncm de Serg•pe .-Gun!l4riiu.-Eid de 
C<lrcalho.-Mene.:t• Prado. » 

" Fic.'l o governo autorisado a conceder isenção de 
direi!os á estAtua, colnmna, pedestal e m:üa materiaes 
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que tiverem de aer importados para o monumento que 
se pretende erigir ao poeta Antonio Gonçal.Yea Dias, na. 
capital da provineía do Maranhão.-J01i Jamen do 
Paço.-Ã. O. Gomu tk Ca&tro.-B. GraÇG. » 

" Art. t.o Fica eoncedid& á. companhia Sa.nta.-The
rcza, estabelecida. na capital de Pernambuco, isenção de 
direitos para o materii:U preciso áa obras a. seu eargo, 
e m:~.teria.s primas para a illnmina-;ão a gaz da cidade 
de Olín.da, na mesma província, determinando previa
mente o governo qu&ea os obj~ctos a. que se deve referir 
a isen«(áo. 

« Art. 2.• O goTerno mandará. restituir á. referida 
companhia qnaesquer direitos que tenhão sido pagoa 
pela. mesma, provenientes dos referidos materiaes já. des
pachados.-Ferreira d~ Aguiar.-Sou::a Rtu.-A. de 
OlitJeira.-Barllo de .Araçaay.-Pinto de Campos.-Por
te//4.-Jl~llo R~go. » 

Ninguem mais pedindo a palavra., e pondo-se·a votos 
as emendas, Eâo todas approvad3.8 ; e o llrojecto sendo 
adoptado 1 vai com as emendas á. commissio de reda.cçã.o. 

O Sn. DuQuE-EcTRADA. TEIXEIRA. (pela ordem):
Sr. presidente, venho repetir a. minluí. fundada recla
mação de um parecer da 10~sa sobre as indicações que 
tenho feito ácerca do art. 176 do regimento, na questão 
do elemento servil. 

Não foi gracejo nem mero recurao estrategico o 
que empreguei; fi-lo no cumprimento do meu dever 
constitucional. 

Invoco, pois, a consciencia. e patriotismo da mesa, 
para que condemne as minhas indicações se são inacei
taveis, ou aa consagre com sua. e~:clarecida opiniiio se 
são procedentes. 

O Sn. PnESlDE"NTE :-A melia tomar:í na devida. con
sidersçiio o pedido do honrado depntado, comquanto 
seja apresentado fóra. do tempo estabelecido para este 
fim. 

O Sn. J. DE ÂLESCAR (pela. ordem) :- Desejo apre
sentar uma int.erpelhção fi. mesa; não sei .se já. passou 
o tempo propno. 

O Sn. PRESIDENTE :- J:í. passou. A apresentação de 
intcrpellações tem lugar no tempo destillado para a 
leitura dos requerimentos, e presen~emente achamo-nos 
tratando das ma.teri.as da primeira parte da ordem 
do dia. 

O Sn .• T. DE ALENCAR :-Como o regimento tem sido 
aqui tantas vezes revogado este a.nno por Yotaçào da. 
maiori:~. (apoiados da apposiçiio), pensei que tambem me 
fosEe tolerado apreEentar a ínterpellaçí\o antes de 
entrar-se na primeira. parte da ordem do dia, e até me 
parece que não ha disposição alguma no regimento que 
a isto se opponba.. 

Entretanto eú me sujeitarei á deliberação de V. Ex., e 
enviarei :í. mesa a interpcll:1çio -para que a mande ler 
quando o entenda opportuno e conveniente. 

A mnteria da interpcllação era mais propria de um 
simples requerimento ; poréi:l a minoria não tem mais 
o direito de discutir rcg_uerimentos nesta c:l.l!a (apoiado$ 
da opposiçiio),porque o dtadestinado pa.r:~. essa discussão, 
de sua naturez:t. linc, é sempre prejudicado peliiS ur
gencias com q_ue se traz para o debate a. propost\1: do 
elemento servil, es~a. esponj't que vai absorvendo tudo, 
até as leis annuas ( apoiado• da oppo•içilo ), por isso 
vejo-me obrigado a dar a importancia de interpellaçio 
a duas muito simj>les per~t~~ntas que pretendo diri~ 
ao Sr. ministro â.a fazenda, as quacs, repito, senão 
=is proprias de um simples requerimento. 

E' o que tinha a dizer. 
(O orador envia á me•a a interpellação.) 
O SR. PaESIDE!'ITE:-0 Sr. 1° secretario vai fazer a. 

leitura do art. 136 do regimento afim de que o hon
rado membro reconheça que não posao mandar ler 
agora os artigos da sua interpellação. 

O Sn. J. J>E ALENCAn:-Não me opponho a isso. 
O Sn. PllESIJ>ENT& :-Julgo-me tambem na. rigorosa 

obrigaçlio e dever de declarar que o regimento não 
tem sido exeeutado nestes ultimos tempos, eomo pare
ceu ao nobre deputado, por fórma diversa do que era. 
~~nteriormente. (Apoiad01.) O que se tem feito é auto-
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mado ~le.,regimeDto qne, 11ã0 chl.)rl,o concordt.!, CO!l
tém algumas di~;posições ri~ororas contra a mmona, 
m.a11 niío forão dl3a estabelecid&a agora •. ( .Apoiado•·) 

Se eu YÍ888 que o regimento erà violado pela maio
ria, e não tiveMe forÇas para o'bt.~r a iBI!o, acredite o 
honrado membro que réaignaria o·luF que occupo, 
:não me-conservaria, nem . mais 'IUD dia, presidindo 11. 
camara. (Muito. cpoicdo.l'.) 

O Sa. J.-.DE ALUCAa: -Eu :c..ãodia6e-violado-, 
~im-revogado _pelo vQto da-~aioria.--Eston prompto a 
~tr:ar. Ainda 'bo,ntem o ,nobre pre!ideJlte do .COI!f:ll
lho feJlou aqui sobre um requerimento , niio SeDdo 
membro desta cara. . 

O S.. ?aumENTE : - Sobre .requerimeDtos o regi
mento pennitte que fallem os ministres,- sejão ou não 
membros da cara. 

O Sa. AlmlWlx FIGVEIJU : - Era um& que.tão de 
ordeJI~. 

O Sa. PusmE!ITI::-Não, senhor ; era discusaão de 
um requerimeato, pedindo a remessa. ·do balanço da 
receita e de~peza geral do Imperio no ultimo exerci
cio eucerrado. 

O Sa. PoaTELU (1• secretario) lê o art. 136 do re
gimento. 

O Sa. PusmENTE:-A' vista, pois, da .dispoeição re
~mental, que aca.ba. de ouv'ir-se, .. amanhã será lida a 
mterpellaçiio do Sr. deputado pclo Ceará, c então ten\ 
~ devido seguimeDto. 

BJ.EBENTO SEn'VIL. 

Continúa a 2a discuSiláo do art •. 4• da proposta-do 
governo sobre o elemento servil, com o pareeer da 
commWiio especial n. 1G7 deete -annc. e emend.:ul 
apoiadas. 

O ~r. Gan:1a CerqueirA (Áttenrllo} :- Ve
nho á tribuna, Sr. presidente, exp6r ~o meu paiz as 
razões por que nego o meu voto e o meu .apoio á pro

. posta em diseo~~iio. 
Este procedimento, que importa para o re'Presentllnte 

da nação o cumprimento de ·um dever ordinano, torna-se 
:aesta.occasiiio muito maia .obrigatorio, quer se nttcnda 
á natureza e alcaoce .do :I-88umpto,o mais transcendente 
"lae jâmais foi trazido aos nosaos debates, qu~ se con
mderem as gravíssimas consequcncias que, no entender 
dos proprios defensores do projectot da sua adopçiío 
hão de resultar para o paiz na ordem tta sua vida social, 
politica e economica. (A]J&iados da oppo•içDo.) A !!!tas 
consideràçõea, só por s1 sufficientes para demover-me 
do silencio que em regra. me impõe a consciencia de 
minha fraqueza (nbo a.poiadot) accresce uma outra que 
pe!!'09.lmellte me diz respeito. 

Ligado, Sr. presidente, deade os primeiros paasoa de 
minha vida. publica, ao grande partido con~orvador, 
tendo sempre prestado o meu fuco apoio aos _gabinetes 
de86& procedeneia política, vejo-me hoje em grave des
accordo com um gabinete que tambem se diz cooser
va,dor. 

UxAVOl:. -E é. 
O Sa. G.uu. CERQtlEiaA:-De~de que não contesto a 

qualificação politica que elle adopta, não póde o nobre 
deputado exigir mais. (Muito ~m.) Vejo-me hoje, dizia. 
eu, em grave desaccordo com um gabinete, que tam
bem se diz coneervador, composto de cidadãos a quem 
estou acostumado a respeitar pela sua superior illus
tração, por seus lo:ogos serviços e a alguns doa quaes 
presto, além de estima, cordial amiza~e. 

Tenho, portanto, necel!sidnde de dcclanr q_uae! oa 
ponderoaoa motivos que, com vio1enei:.. nossenttmentoa 
de meu coração, me determinár-:io a vir alistar-me, 
como obscuro ~oldado, nas fileiras da illustrada e pa
triotica minoria. 

'ÇILL V o:& :-&ldado,. niio. 
O Sa. Go~.:u CnQI!EtaA:- Y. Ex. !&be. Sr. presi

den!eJ que para C1UDprir este tlever insere-ri-me para 
.118 diven» d~ões, sem que nunca pudetee obter a 
palaTr.l.. Não a pude ob~r em comequenc:ia dos . pre-

maturos encerramentos com que o gabinete e a honrada 
maioria têm procurado precipitar a appronção do pro
jecto e suffocar a diacusrão. (AP.o fadol ela opporiçii.o.) 

Pareceu-me até certo tempo, Êen.borea, .«Jue e~ta so-
1reguidão do gabinete e da honrada -maiona tinha por· 
unict> motivo o empenho com que o ministerio Ge· 
7 de Março se esforçava por solver os seus compÍo
missos, fazendo que ~ja quanto ante! convertido em
lei o projectoque se discute; por:ém o diaclll'llo hontem. 
proferido pelo· illnstre Sr. presidente do couselbo re
velou-me que com esse motivo de ordem mais ele
'nda tem concorrido outro de natureza mais especial e 
que eu não qualificarei. S. Ex. parece que enfadou-re 
de Dií.O OUVir desta tribuna senão ezercicio~ Oll e11$11ÍO$· 

parlamentaru.1 como aqui qualificou os ái~cursos da 
oppobiçào ; ::~. Ex. dcspeitou-se do não ver acudir á. 
trilouua oa grandes athletas da palavra, ·unicos capazes 
de medirem-se com elle. 

O .Sa. Pnstnun DO ColiSELBO : -Eu ~á expliquei. 
O Sa. GABA CnQUEIB.A :-S. Ex. contrariou-se por não 

ter que pr4lttar a sua alta a.ttenção•enão aos aprendizes de· 
oratori>~, como ncào eendo qualifieadoa o illustrado de
putado pela pro,·ioci~~o da Ba:bial que tii.o brilhnntemente 
encetou este d~bate, o illustrnd1esimo deputado pelo 2o 
dietricto de minha provincia, que tão importante parte 
tem tido neste &l!eumpo, o~ meus dignos collcgaa, pelos 
3•, qo e 5o districtos de :l\linas1 que com tanta· ''nntagem 
se cmpehhá.riio no presente debate. 

O Sa. A~-roNIO PDADO : - E' prcciEo não e~;quecer o 
no.tayel orador, o Sr. conselheiro AleDcsr. (Apoiados.) 

O -_Sa. ANDIIADE FIG'D'EJBA: -São aprendizes que l!ada. 
. t6:n que invejar ao Sr. presidente do conselho. 

O Sa. GA!IA CERQilEJB.A: -A' vista disto, que tspe--:. 
rança posso ter de merecer a attenção ·de S. Ex., o · 
Sr. presidente do cOilfclho '! Entretanto nio deixarei
de ue11.r da paJayra, porque ee é grande vantagem po
der-se pôr 110 scrYiço da potria e du boas camas um 
talento tr.:mscendc.nw, uma. palll.'n"ll arrebatadora, -tam
bem o bom-sem o ... 

O Sn. PAilLINO DE Socu:- Que é o principal • 
O SR. Guu. CERQtlEIII.A:- .•. n sinceridade das con

vicções (apoiados), o pa-triotismo, podem a.spirar a honra. 
de servir ao seu paiz, defendendo a. causa. de seus ver 
dadeiros interesses. (Apoiados L muito bem, muito btm.) 

Conto, Sr. presi~cnte, que v. Ex. niio me negará & 

precisa indulgencia, concedendo-me alguma liberdade 
para que eu poeea justificar mais largamente o meu '"oto. 

A minha esperança é tsJJto moi& iwtdada, p.or iaeo que 
invoco o reconhecido espirito de equidade com que 
V. Ex. preside aos trabalhos de~ta ca~, e que não con
sentirá que se me imponha uma regra de d;scuEsiio.znrus 
rcstricta, quando a mnneira por que fallou hentcm o 
illuatrado :Sr. presidente do conselho abrio-me um plano 
de discns~iio tib largo que compreheode todas as dispo
sições do projec~o, que occupa a. atteDçiio ?a cam~~:rs.. 

Não aliuS!JrCl entretanto desea Indulgenc1a, que Im
ploro, para rcnov!ll a discuSEiio das mélindrofas ques
tões de ordem meramente politica, que suecita o proce
dimento do gabinete Jia. elaboração e apresentação deste 
projecto. 

Niío o !nrei , Sr. presidente, não ro porque não me 
poderia. relltar a er,perança de dizer mais, Jlem mdhor 
do que já o têm dito oradores mais ~utnri•ados e com
pcl.entcs que me precedêriio (t1llO apo•ados), mas tAm
,bem para nüo euscitAT e attraliir, por meu turno, ~obre 
mim as injn~tas arguições que se têm feito a este b.do
dn camara, de pretendermos converter em que~o1iU~ p:>
liticJ. a reforma do estado servil, eomplic:a.n_do :u1 dlln
culdades naturnes da materia com ditfidcncias m<:ra- 
mente partidariás e cnlculoa de ambição pcs~onl. 

Por mim o digo, Sr. presidente, c creio poder asie
vera-lo por .parte .de todos os membros dn hnnraàa 
:minoria, a nossa dissidencia \"ersa principal, se nib ex
cltüivamcnte, eobre o . modo t>~atico de realizar-~c· 
a emancipação (.apoiado.!'); ella nos foi inspirada 
uuicamente pela consciencia dos noatos de,·eres, e pelo 
&cutimcuto das alw respon~bilidades . que nos impõe 
o nosso mandato. {.Apoiado•.) 

O Sa. Al'lnRADE Frc:I!EtaA : - Esta diYergencia é que 
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determios. ou póde determi11sr a divergenci.a. politica. 
do governe. 

O Sa. GAlLL CEIIQCEnu.:..: D~ndo de parte essas 
recrimin>lçõea, que só podem ter por effeito irritar os 
:1.nimoa e a.zeur aa discu""õea (apoiados), hei de pro
~ursr restringir-me o mais p<l65ivel ao exame preci&o 
do projecto ; airvãe, porém, ainda uma vez, aa poucas 
palavras, que acabo de proferir, de proteato eolemne 
contra essas accw;açõee tão injll6taa1 quanto reiterad,as. 
(Apoiado&.) 

Antes de entn.r p ropriame~~te no a~sumpt:l do debste, 
sej:~.-me licito, Sr. presidente, deplorar a triste necessi
dJ.de que nos obriga a. tra.tar com tanta sofreguidão e 
imprudencia da. bolução do gra~e problema da emanci-
1'-çào servil. 

O Sa. ANDUDE FJGiiEitU :-Apoiado. 
O ~R. G .. x .. CEaQCEltU :-Senhores, ape:ardas pala

nas peremptorias com que · o gabinete de 7 de Março, 
em um documento solemne, d~u como vencida a oppor
tunidade desta reforma., não e~tou ainda. convencido da 
procedeneia e acerto dessa. apreciEção. 

Contest.1.do neste ponto, como ee defende o gabinete'! 
Peru;a poder demonstra-la, invocando como manife•ta
ç~s da opinião em fa,·ctr da emancipaÇiào os relatorios 
dos presidentes de provincia, a.& leis dwi »sembléas 
provinciaes, concedendo fundos pará auxil.io das manu
mi~s<;,s1 as associ~ ções pbilantropieas, o numero das 
manumts>.ões voluntariaa ou mais crescido ou mais vul
ga.risado nestes ultimes annos. 

Obserro, porém, senhores, e comigo terá. observado 
o p&iz, que manifestações muito mais antigas, energi
cas e po~itiva.s reclamão h:1 longos annos outras refor
mas mais faceis de realizar-se (apoiadO$), como sejão a 

i;c reforma judiciatia, n dn guarda naciona1, a da instrue
çii.o publica, a dn administrnç.'\o das provincilll', a da 
organisação municipal (apoia.d<la), a do regimen elei
toral. .• 

O SR. A:soll.UIE FIGt;EIIlA. : -E esta até urgente. 
O SR. GA.MA CERQt;EJl\A: - ... a do recrutamento e 

tant.'ls ontras, que nãu forii.o ainda ate hoje realizaw, 
e algumas nem mesmo emprehendidas. 

O SR. PEBDIGio M.u.BEIB.o :-Aplzar das prome86&s 
·reiteradu. 

O SR. GAXA CEaQtrnll\A.:- E entretanto, senhoreP1 
percorrei a. longa serie dos discursos da corôa no J.lrf.'• 
sente reinado, os relatorios dos ministros, os archiTOs 
<lo parlamento, as collecções de nosso jornalismo, e ve
re's que estas reformas, a que acabo de alludir, figcüo 
lu!. longos a.nno: no exten~o rol de nossas neceuidades 
J?Ublieas, sempre reconhecidas e nunca satllS!eitas. 
(Muito bem.) 

· Como M explica es~a divers!dade de procedimento 'I 
·Por q1;1e razão ~?t."l !nercia e fraqueza em um csso,tanta 
energt:> e preclpitsçao fm outro 'I 

Talvez pudesfe explica-lo a honrada commissão es
pecial se, fazendo um bre,·c eommentario ao feu fa
moso rarecer, quize~se re~elar-nos « quem é o no~o 
Popilio que nos encerrou neste circulo de ferro, e onde 
é que está. collocado o pendulo fatidico em que ouvio 
ella soarem as 12 ultimas horas do dia. das sympa
thia.s platonicas •, e que lhe marcou irrevogavelmente o 
momeuto precito pnra e. ta. reforma 'i (Mutlu bem!) 

Foi talvez o mesn:o, Sr. presidente, que em 3 de 
Maio deste a.nno dictou ao gabinete de 7 de Março a 
fa.mo~a comminoção contida nebtas notaveia palavras : 
-é tempo l 

Quanto a mim, nüo rei se existe nem onde existe o 
·pendulo fatal; posso, porém, &!severar a V. Ex. que 
não é elle o regula.clor do povo brazileiro. (Apoiado•.) 
Ni:o o é, _porqae para os corações generoi!Os do nosso 
povo bavta ha muitos annos soado a. hora de cGme
çar-se a tmancipação (apoiado& ; muito bem, muito bem); 
e elle a ia realizando pelo modo mais conveniente, gra.
dualmel'lte, sem eatrepito, sem onus para. o Estado, 
sem de5organisaçiio do trabalho, eem criae para a. la
voura, sem compromettimento da producção nacional 
e ri'it:eza publica, sem perigos para a segurança das 
fanulias, e até sem riscos para a clae!e que se pretende 
beneficiar. 

O Sr. Â."'llUDE Fu;n1u:-E sem :ceeesridade de 
ordem supenor. 

O Sa. G~ CEJtQIIEIIlA: -A differença., e direi mes
mo o antagonumo que se nota entre este methodo adap
tado pela e<ponto.nea e generosa iniciativ:L do p:W: e o 
<J?mplicsdo ~JStema coru;agra~o na. ~roposta do gover.:.() 
bra s.o gab1nete e a seu.• ami~os o direlto de invocare:n 
como argumentb em favor da proposta essas brilhan
tes revelações do espírito p~o!>lico nacional. 

Longe de favorecer e encaminhar o movimento ge
neroso que we tinha. manifel>tado no seio do paiz, a im
prudente iniciativa do gover:co veio esmorecê-lo, tor
na-lo impo&ivel (4poiados); veio tornar mesmo antipa
tbica a grande e generosa. idéa da emancipaÇiào, iden
tificando-a. com os perigos e inconTeniented que .1. 
na)iio sobresalta.da. entrevê na.s disposições da 1a.tal 
proposts. (Muitos apoiado&.) . 

O ~R. A~Dl\4DE FrGCEIRA: - Fallaz lisonja, que re
pugna a mu•tos caracteres. 

O S11. GAu CEIIQUEIRA. : -Com etreito, fazendo um:~. 
rapida syntheae dcs inconvenientes e perigos que des
cubr.:> na p1oposta do l?overno, vej;> que e•te _projecto 
n_ttenta contra ~ i~v~olaoilid:ide da propriedade garan
tlds pela constltu:Çlio ... 

O S11. P1~TO 1\loaEIIIA :-Apoiado. 
O Sa. G.uu. CEilQI."EltU:- ... organisa a luta e o an

tagonismo entre <' senhor e o escra,·o; deforganisa o 
trabalho, compromette a. nossa. producção, e com ella. a 
riqueza publica e o credito do Estado; e, finalmente, põe 
em grande rilco a segurança individual, e com esta a. 
orclem publica1 sem que seja, por outro lado, extreme 
de rucus e de mcon venientes para a propria claase, que 
se tem em vista proteger e bent1iciar. (Apoiados.) 

Ease projecto coneagra todos oa ~ystemas, todos os 
methodos conhecidos de realizar a emancipação. E é a 
um pro~eeto destes, cuje alcance, cujas con•equeneiaa 
G governo me&mo não é capaz de prever, ·e m.uito menos 
de regular, .que se tem qualificado de systema de 
emancipação lenta, gradual, prudente, e, aobretudo, 
opportuna ! . 

Senhores, para um governo prudente o que devia 
d.eterminaraopportunida.de para uma reforma tão grave, 
que entende niio &ó com a propriedade, mas com 1\ 

aegurança dos cida.diios, não ro. com a orga.nisaçiio do 
tra.balho e com a producçii.o nacional, mas CO!ll as 
ren.ia.s p1:1blicas, com o credito do Estado com a ordem 
social, e até com a segurança c estabilidade de noasail 
instituições politica.a'l (Apoiado,.) 

Era evidentemente indiFpensavel, como o reconheceu 
a ~abedoria dc.s conaelheiros de Cbtado, entre os quaes 
coube um brilhante papel ao nobre pres1dente do con
selho, era absolutamente indispen~nvel que _por mek' 
de estudos pré,·ios e de escrupulosas estatiaticas se 
procurasse son.l&J. e reconhecer a extensão do mal, 9.uc 
se quer remediar, para que se pudesse tambem avahar 
a extensão dos sacrificio$1 que a reforma exige do ci
dadão e ,)o Ebtado. 

Era 1-recillo que o governo tivesse providenciado, ef
ficaz.meute e com a precisa. antecedencia, sobre os meios 
de Mubstituir o trabalho escravo pelo trabalho livre ; 
que elle ebtivease apparelho.do com os meios de força 
indil;peosavel para garantir a segurança. e a ordem pu
blica. Era pree~o que houveue prediiposto os nume
rosos estabelecimentos, que se tornÃo rigoross.mente ne
cessa.riol para educaçiio das classeP1 que se pretende 
cham!LT ao go2.o da Tida civil e dos direitos políticos ; 
porque, tenhoree, cumpre não esquecer que 6Ó é digno 
ae exercer e~ses direitos quem póde fazer delles um 
uro conveniente. (Apoiado1.) . 

Nada dieto, porém, se fez. O governo não se preoe
cupou em consultar a opinião , não tratou de preparar
a occasião e de apressar essa opportunidade tão appe
tecida : encerrou-se no mysterio e no segredo como se 
fo86C um con@pirador, elaborou no conselho de e;;tado, 
a portas fechadas, _o omi~oso p~jecto,. e, para. mais 
ostentar a sua ommpoteucta, aqu1 o veJo apresentar, 
CC'm preterição de um projecto qua.si semelhante de ini
ciativa deata augusta camara. 

Não admira, portanto. Sr. pretideute, que hoje, quand() 
o gabinete tar<üaxaenté in,·oca o apoio da api.niio, l'ro-
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em=do fazê-la eompliee na temerari& empreza, em 
nome della ·se le'\"&ntem duas das cla!ses maia impor
tantes de nossa sociedade-a lavoura e o commercio-, 

·para di7.er-lhe:-queremos a emancipação; mu não ctne
remoa que por amor do escravo se sacrifique o senlior; 
querêmo-la, mas por modo prudente, giadual, e que 
não eom~rometta os mais graves interesses do Esfalfo ; 
querêmo-Ia, e por isso mesmo repellimos o vosso pro

. jecto, que h:l. de produzir a anarcbia social e a miaeria 
p11bhca com todas as suas des~streeas e incalculaveis 
conaequeucias. (Apoiado1.) 

Praza. a Deus, 'Sr. presidente, que seja falso pro
pbet& um distincto liberal e sincero mouarchista., a. 
quem ouvi este triste vaticinio: « Os emnncipadores 
imprudentes bio de fazer a. rcpablica. no Brazil. » 
(Apoiaàcu.) 

O Sa. PERDIG~O :M.u.In:mo: -Sem duvida nenhuma.. 
O Sa. G.\!lu. CzaQUEIIl.t. :-E' certo, Sr. presidente, 

que o gabinete de 7 de Março, contrariado por essas 
manifest:lções desfavoraveis da opinião, · finge :!COlher 
as representações da l:J.voura e do commercio com deB'" 
denhoso sorriso, e as considera. como mnnifesbções de 
encommenda, e talvez como symptomas de rebellião, 
que convir:!. talvez reprimir. O que dizem, entretanto, 
ess:~s representações que não esteja na consciencia de 
todo o mundo, na lição da e:x.penencia. das outras na
ções, na previsão da prudcncia a mais vulgar 'l 

São porventura esclavocratas os nossos l:J.vradores, 
como injlllltamente têm sido qualificados 'l Pretendem 
oppôr á. grande idéa um veto absoluto e tyrannico'l 
Querem a conservação indefinida do statu quo 'l · 

Não, Sr. presidente. Elles almejão, como o governo, 
pelo miar da aurora da liberdade e da regeneração; 
mas querem que os rubore& desse IU'l'ebol não sejiio 
os rslfexos do san~e e do incendio. Não querem que a 
luz dessa aurora aJJumie, no dizer brilhante dos livra
dores de Campinas, um ebiio de gelo e de esterilidade, 
como as auroras dos- pólos; mas que ella seja a madru
gada. do dia da paz, da reconciliação das raças, do tra
balho e da prosperidade da patria. eommum. 

Esse despre2:o com que são &colhidas. as p~dellteô 
representações da J.::v<;>ura e do c:ommex:cto, q,ue. Impor
tão a11enas o exerctCIO de um 1naufer1vel diretto con
stitnclonal, gera ou antes c2nfirma. a. triste .convicçiio 
de que os nossos ~vernosvao cn.da. vez mau reclll\n
do nRS boas J?rnticas do system:1. constitucional. 

Não está a.mda longe de nós, Sr. presidente, o tempo 
em que um ~binete, do qual pe:tso que f:uia parte o 
actual Sr. presidente do conselho na. qualidade de mi
nistre dos negocios estra.nge1ros, gabinete presidido por 
um dos nossos estadistas de maior prestigio, e que 
mais se distinguia. por sua força de Yontade, o finado 
:daTquez de P=á.1 julg_ou motivo bas~~ um.'l_re
presentaçiio contraria do Importante mun1c1p1o de \ ·ns
souras, para fazer sobrestar na discussão de um pro
jecto de reforma. j ndicia.ria. que, assim como este, ti v era 
por origem a. iniciativa do governo. 

Niío póde ta.mbem estar ainda esquecida a influencia 
que em 1859, por occasião da reforma bancaria, excr
cêrão sobre os poderes publicos do Estado :lS reprcsen
Uçiics do importante corpo do commercio da. cõrtc. 

Entretanto, Eenhores, o I!Oven1o acolhe hoje com 
dcspre2:o e desconsideração não as representações de um 
só municipio, mas as de numerosos municipios de tres 
das mais tmportantcs prO\·incias do Imperio; repre:en
tações nüo assi~oadas por centenas de tndividuo•, mJ.s 
:firnw.das por milhares de assigna.turas de cidadãos os 
mais respeita,·eis por ~eu caracter, os mais indepen
dentes por sua pos1ção, os m:1is compete.ates pelo im
media to interesse que têm nesta questão, os mais de
dicadoa á. ordem publica e ao bem-estar do pniz 
( .~poiados.) 

o Sa. r:~TO MonEmA : - Representações que o go
''Crno tem procurado coqter. 

O Sn. GA:.~.t. CznQt;EIRA:- Senhores, eu compartilho 
~ineer:a.mcnte nüo só os votos, que í:uem es~cs meus 
concidAdãos pela liberta~o do~ e8eravos, mas tambem 
as tristeR, c infelizmente fundadas apprebensões, que 
lhea snscit:t o projecto do governo. 

l:cceio muito que este complexo de medidas, se fur 

To:~~o IV 

~sto em ~~ecuçã.o, produza as mala ~-çes perturba
çoes, prec1p1te por tal fónna os aconteCimentos, que não 
esteja. mais uo poder do ~verno nem de ninguem ata
lha-los e obvia-los. (.-lp<Ji4tlo..) 
. Senhores, sobre a injustiça não é possivel edificar 
nada. que ~eja d~vel,e o projecto do goyerno logo no 
seu pnme1ro artigo, e em uma de suas fundamentaes 
dispo~ições, con.sagrainjustiça gravíssima preoecnpando
se umcamente da sorte dss gerações futaras, ás quaes 
co~ere a liberdade, sem que para tal preferencia. lhes 
assiSta outro titulo além do. acaso da época do nasci
mento; entretanto que deixa na. escravidão, sem espe
rança. de que para ella brilhe tambem a aurora. da. regene
ração, toda a escravaria. actual, que por um longo cap
tiveiro já tem adquirido, mais do que as futuras 
gel"&Ções1 um jus a esse beneficio. 

Receio muito que esta desigualdade injustifica.nl, 
que este contraste de condições no mesmo estabeleci
mento, na mesma família, tornem intoleravel o ciptivei
ro_a.os escravos a.ctualmente existentes. 
--Não ""é) porém, esta a unica. disposição de grave alcan

ce que se cont~m na proposta. Eu já disse e rspito : 
ella encerra em si todos os systemns, todos os metho
dos que têm sido inculcados ou praticados nos diversos 
paizes onde existio semelh&nte instituiçüo. -Consagra. 
tambem, & par dns disposições as mais inconvenientes e 
peri20sas, o system& do resgate forçado, e para torna
lo e!ectivo est&beleee o cllieito ao peoulio e o da suc
ccaeão hereditaria, chamando assim o cscrnvo ao gozo 
de uma personalidade civil, que é incompativel com a. 
continuaçüo do estado de escravidão. (Apoiadoa.) 

O Sa.. Cat:z MACILU>O: - E' antitbese ao direito do 
senhor. 

O Sa. G.uu CERQOEIU :-Desde que se chamar o -~ 
escravo ao gozo do direito de propriedade, do direito de 
lamilia com :1ll suas conseqnencias em relaça:o á sucees-
são, desde que se lhe comerir o perigosissimo direito 
á libertaçao, não poderão mais ser limit&das as conae
quencias e a.pplicação que naturalmente decorrem desses 
principio&. ~Apoiado.; muito bem.) 

Ainàa. mais : parn jWitifiear a espoliação dos senhores 
em relação :i.s gcl'llções futuras, o systema do governo, 
desenvolvido pela honrada commissão, talvez com pouca 
discriçüo, profiigou e abolio o nntiquissimo e &Xloma
tico r:rincipio de direito civil, segundo o qual o. con
diçiío do ventre determina a. condição do parto. Era 
preciso &bolir este principio, para que se pudesse coho
nestar a verda.deirn e intoleravel extorsão que se faz da 
propriedade dos senhores. :Ml18 nio ponderarão o gabi
nete de 7 de !l{arço e seus ami~a que a ninguem é dado 
obstar as consequencins e npphcação logica. de um prin
cipio principalmente quando essa applicaçiio interessa 
:t utria classe t:1o numerosa. como aquella. a que est~ se 
refere 't Nüo refiectiriio gue ':revogação ~9.uelle antt~o 
principio ex!ingue o untco tttulo que SUJC~ta A? captl
veiro a mmor parte da escravatura. hoJe eXlStcnte 'l 
(Apoiado•.) Qu~ meios tem o gov~no1 9-ue ~uranças 
púde da.r ao patz de que o novo prmc1p1o nao será. le
vado a suas ultimas applica"ões, não sú em relação ~o 
futuro mas tambem ao pass~do, e que elle não produ
úrá pcirtanto,a.s mais desastroB!I.Iconsequenci.ns, niio pre
cipita.rá a geral emancipa.c;iio debaixo du pressiio de 
acontecimentos os mais funestos 'l • 

O Sa. Cnt:l': :MAca.t.no :-Applica.ndo-sc esse priacipio 
do projecto só eerilo escravos osAfricanoe. 

O Sa. G.t..'llA CERQtrEIRA :-A consagr:~çiio do peculio, 
com todos os ,·ari:1dos direitos que se ligão ao de pro
priedade, o direito de familia e de successiio, ~ão ou~ 
tant:ts disposições que hão. de lenr a aua;chut a.o se1o 
dos estabelecimentos agneolas, e que bao. de t_ornar 
impossivel, em muito breve prn~o, a contlnU:lf-UO d.1. 
escravidão. O peculio por consentimento do se!lhor, P~: 
mero favor deste, eXtate j:í. nos nossos habttos, es:.J. 
consa.grado pelos costumes, eatá., póde-se dizer, geral
mente admittido; mas não se segue dahi que esse favo: 
po~s:J. sei: convertido e?l direito, qu_e e~secostume poaa& 
ser conYertido em le1, sem que di~so rsaultem graves 
inconvenientes e scrios perigos. . 

Se hoje o escravo deve a sua pequena propnedade & 
bene,·oleneilL do senhor, .; ie&o um vinculo de depen-

2 
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dencia, um laço moral que se estabelece. entre elles, e 
que, prendend~lhes a.grat.icW>, melho~: garante á sujei
ção e suboràinação .Qo esc:ra.vo. Se aquelle :bvor, porém, 
tornar-se em obri~çiio; se converter-se aqueile bene
ficio em direito, as condições madar-se-hio inteira
mente, e o pecnlio, . que hoje existe sem inconvenientes 
e antes com results.d.os muito beneficos, tornar-se-ha 
nina C8llSA fecunciÃ de desordens e de: perturbações. 

O que ficará sendo a esera·viw1o, qual será a autori
dade, . a l'o!õição do senhor quando o escravo puder pe
rante elle invocar os seus ~eitos em relaçüo a pr;,prie
dade, em relação á família; quando puder e~ip:ir delle 
em nome oh lei a. sua emancipação ~ Não reflectio o 
governo que, conferindo aos escravos estes direitos tiio 
variados e import:lntes, que e!les não estão habilitados 
para comprehender e bem exercer, irá 1.0ultiplicar de
plor:~.velmente :~.s oceasiões de confiictos e de abusos 
provenientes da sua. m:í. applicaçií.o't Nii.o cogitou que, 
concedendo ao es~a,·o o dJ.reito de succe&Eii.o activa. e 
p:u;siva, ser:í. mister conferir-lhe uimbem o exercício 
:.c ti ,.o e passivo de todas as acções correspondentes 
p~:l. a. 1-eparaç.'io e etiectividade desses me>mos di
reuos~ 

Concebe alguem que eem completa annrchia possií.o 
os escravos apparecer em juizo, move!ldO acções como 
autores e .como réos, que possiio demandar legados e 
her:lllças ; que possão mover acções de filiaç-.ão e outras~ 
Entretanto estas consequencins estão todas implícitas 
na.s dispo~içi>es do prl)j'!ct.o. (Apoiados.) 

O Sa. Cauz MACHADO:- E todas as acçües inheren
tes :1. propriedade. 

0 : Sa. GAMA CEDQUEmA :-Como, porém, se não · bas
tassem tantas imprudencias, o governo incluio ainda 
no seu projccto um outro meio mais inconveniente, 
mais perigoso e mais inaceitavel de proporcionar ao 
escravo a acquisição da liberdade. 

·Frulo, Sr. presidente, do direito, que o projecto ou
torga ao escravo, de contratar os seus BcrvJços com um 
terceiro, afim de por esse meio obter o seu preço e al
cançar a manumissão, que o senhor será. obrigado a. 
conferir-lhe em virtude da lei. 
N~o comprehendo como poderão ese:~.par :í. pruelente 

p~evisiio do go~·erno a inconveniencia e os peri..,.os ela 
disposiç:io a que alludo (apoiodoa) ; não compniliendo 
como J.>Vde elfe deix:1r de antever o abuso que desta 
dispo>1çiio podem fazer, com grave detrimento da or
de!::t public:~., da segurança indblidual, da paz e socego 
das famílias, a. malevolencia, o antagonirmo dos p~que
nos odios, que, muito mais do que a. pbilantropia e a. 
c:~.::id:~de, hão ele pôr em exercício a disposição a que 
rn'! ::-ehrc. 

. O Sa. Cnt:z .!I~A~nA~o :-E', uma artn:l. ao odio, á. 
nugn::ça e até a JnVCJ:l.. · 

O Sa. G uu. CERQEJaA :-A honrada commis~ão es
pecial parece que recuou diante dest:l. prQvisão, e, on 
~inccr.:u:rente procurou remediar os males que póde pro
duzir. ou, abundandon:~. C011fi:~onça e 8Cguridade do go
\'erno, a quem tudo parece facil1 procurou :menas dis
~i::J.ular as asperezas d:~. dispo,;1~ão, fazendÔ depender 
tb"cs <:outmtos de serviço~ do consentimento do •cnhGr. 

?or~m, Sr. pre~idente, jli. o dibse hontcm em aparte, 
e agora m:lis descnvolvida.mentc o repito : a emenda 
da co:::::nissüo nada. absolutamente remedêa ne~tc ponto. 
'r;~l...-cz. que, má. como é a. dispo~i~ão do~ 2° do art. 4•, 
eH:l. ~eJa, entretanto, menos m!lceitav~l do que a. <J11e 
se :~.ch:. contida. ns. emenda resptcth·a. 

J._ deiJendencia do consentimento do ~enhur ou é riis
l!osição inutil e illusorin, ou será simplesmente a con
nr~açii.o dos perigos da. disposi~ão cons:~grada no 
proJecto. 

Se o s.;nbor, em c~rtas e d~terminad.as hypothese•, 
:ecu.,;,.:::- o seu a~wutim?nto pua que por c~te meio o 
s~·.: .:s~r:l.YO consa_ga. a hberd!lde, quem não vê as pe ·· i
;;o;,::.s consequenci3.S qu~ dah1 podem re8ultar, e a situa
'·''·J a.rri8cad.issima. em que ficará. collocado esse con
tr_a..i it;::- ~e nspiraçu~ tão vi"ns como ~iio as nspira'·'"''·' = hherda.sle ~ (.,]wlo• apo,ado., da tn · l~r;a.) 

O s~uhor colloca.r-»e-ha diante dc:e..a. aspuação como 
uu: o:~staculo, que o c.scra,·o naturalmente tratará. de 
di:r.~a= ~ (Apoiadoa da minor;a.) 

1\em se diga, Sr. presidente, .que é ~ninario o pe
rigo, porque á. innata generosidade das COlaÇões brazi
le=s ·repugna. que;algu.m aenhor·recuae sen consenti
mento · para um :fim • tio justo e ·.tão eanto ; porquc.·:t 
essa obserr.~.Çiio eu responderia c(j)m . .& -propri& emenda. 
da com~o. F:uendo expreBSa a dependencia •. do 
consentimento, presuppõe ella mell!lla a possibilida.de da. 
recull8.. 

O Sa. Pll'ITO Moazlll.l..- QU&Ddo aliás póde terex
oellentes motivos. 

O Sa. GA:ou CEPQUEmA:-Accresce, como muito bem 
ob~rva. o nobre deputado, que por outre lado a. recusa. 
póde 6er perfeitamente fundada não só em interesses 
razoavelB e attendiveis do proprio senhor; mas ainda 
em circum&tanci:~.s provenientes do movel que deter
min&r a inten\·ençiio do terceiro, quando, por exemplo, 
fôr Ulovido por adio e . malevolencia, o que torn&rá. 
antipathica ao senhor a pretcnção do seu escravo. 

(lia di1>ersos aparte&.) 
O Sn. GAMA. CEaQUEJIU:- Senhores, sorprende-me, 

a.temorisa.-me mesmo, a. impassibilidade, a. temeraria 
confiança com que o governo c seus amigos aguardão 
as consequeneias da execução desta proposta, caso seja 
convertida em lei ! 

Nem o conhecimento dns circum~tancias especiaes do 
nosro paiz, nem o estudo do estado intellecturu e moral 
da. populnção escrava no Brazil, nem a lição da. historia 
de olltras paizes em que exbtia. e foi abolida a insti
tuic:.iio da escra.vidio, nada disso autorisa essa. seguri
dade de animo, esse arriscado e impradente optimis
mo. (Apoiados.) 

O Sa. PERDIGÃO MALBElnO:- Verdadeira beatitude 
em que está o.governo! 

O Sa. GAMA CEnQUEJIU :-Quando a minoria a.dduz 
observaçõ~s contra. os principios consagrados na pro
posta, quanelo faz antever os males e perigos que elles 
enoerr-:io, o governo a. qualifica de visiona.ria, níi.o ··vê 
motivo para. a.pprehensões , não vê perigo nenhum; 
segundo elle, tudo se ha de passar SU!lve e natural
mente! 

Entretanto, senhores, todas e;tas consequencias -fo
riio previstas, e muitas delhs se realiz:l.rão naquelles 
outros paizes a que me tenho referido. 
· E como é da Fr:~.cça. eepeciahnente que nos veios. 

propagnnd:~. que ameu.·,,a. comprometter os mais seria~ 
mtJres~es deste paiz; como forii.o sa.bios e philantropos 
francezes os in~pirndores do governo bro.zileiro, e são o• 
modclvs que elle ae propõe imitar, é á França mesmo. ~ 
nos CP.oriptores franceze~ que eu irei 11edir argumentos 
para contestar a opiniií.o do governo ; é a elles que ireE 
pedir ndvertencias para abrir-lhe os olhos, emquanto .; 
tempo, em quanto podemos evitar a ruim• deijte paiz ... 

O Sn. PISTO )!onEJRA: - Até o pnrecer é uma m.;;. 
tra.duc~·ão de Proudbou-o-excommungado. 

O Sa. GA!IIA CERi!UEJRA :-P~ço licen~n a Y. Ex. p:u-:1. 
fazer algumns citaçõe•; ell:>~ serii.o um pouco longas; m:l.S 
as•im é mister, para que não ~eja cnfraquocido o pet:
su.mento do escnptor, cuja autoridade \'OU invocar, e 
que espero não perderá da éUll força por servir-lhe e~ 
neste momento do orgão. 

VozES :-Ao contrario. 
O S~t. GA:!IA CEaQ~ElllA :-A p:-úpúsito da libertll(';;;, 

du ger~~o•;ào rutura diz Gu~tavo Du Puynode, emanci
pador fraucez, que não pódc tier &Ubpeito ao nobre presi
dente do conselho. 

" Quanto :, emancipa~·iio re&l.iuda. pel.JJ.libcrtação dos 
nB.I'cituroij, syatema j:í. exâminado por Jeftcraon, e pra.
tic:~.do em muitos E•tado•, nomeadamente noij Esb.dos 
do ~orte da União-Americana, na Republica de Yene
&uela logo depois da declaraçiio de sua independeucia, 
no Perú ha quinze anuo~, e agor:~. seguido na regencia 
de Tunis, foi •ea.pre repellida na Frunça, e, a meu ver, 
com justa razão... Segundo estie sy••tcma, o primeiro 
neto d:~. cmaucipa<;Íio nii.o teri:~. lug:1r senão 20 anuo~ 
depois d:~. promulgaç~o <h lti libertadora, e mais de 
meio scculo decúrreri:~. ;.iuela antes do ultimo. Isto 
basta para repellir este systema ..•.. No dia em que se 
proclamar a clll!lncipu<;iio, retardando os &cus effeitos, o 
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~go se aggra.vará. extraordinaclamente. Ter-lle•ha. 
asl'im.condemnado a efcraxioião aos olhos d.oa pr.oprios' 
escravos •. 

« ElJ.a. peràerá ·para todcis essa especie de poder mo~ 
Tal, que lhe:dãõ o. tempo e os costumes, e não será. mais 
d.o que um visiver t.buao da forç:... 

« Esse in c o .o. veniente tão g:ra.re se daria: ll.inda, se, como 
se propoz em 1838 e 1839.na c&mara dos deputados,. 
fossem declarados li~ores os nascituros desde o momento 
em que fossem resgatados, conservllll:lo~os, porém, até 
os 2ü anuos, em.uma. meia escravidão chamada apren~ 
dizagem· ou enl::Lj&mento. 

« Demais, incorrer~se-hia assim na censura mais· 
viva, que. foi dirigida contra a emancipação progres
Eiva- a de . estabeleaer · entre pais esomvos e filhos 
livres rel:lçúes- cootrarias : á, natureza, reprovadas pela 
moral e destruidoras · do espixito de familia. 

« E depois, .o que se torliArião. esses . jovens libertos, 
educ:1dos por tal modo, quando se lhes abrisse o ca.mpo 
da. liberdade, na ida.de em que mais se aspira á pleni
tude da indepen_dencla, em que é menor o interesse pela. 
ordem e o cll.ida.do pelo futuro'l · 

« Ha, .emfim, parn. a· emancipa.çiio dos nascitnros um 
obstaculo, que deve. parecer invencivel para. todo o ho
mem humano, e · é que ella tir.nia qua.si inteiramente 
aos senhores o interesse que actuelinente têm em ali
geirar os serviços is suas escravas durante· a gravidez, 
e em cuidarem dns erins durante a primein infaneia. » 

Já. . vê, portanto, ~ cs.mara que . niio somos visiona
rios, não cr~mmos perigos imaginarias , quando aqui 
oppomos todas estss ponderações contra a II!edida da 
emancipaçii.o das . gerações futuras. Estas previsões jú. 
havião sido· suscitadas por · occasião de reforma ·seme
lhante nos paiu,a euro~eus , e niio falhArão os resul
tados que della so reeeULvão. 

Um dos peiores inconvenientes que ~c originiio, e que 
se recei:io da proposta•do governo, é a misturo de con
diçües differentea nii<? só nos m~~mos estabelecimc?tos 
arrricolas, . mas no se1o das familias de· cser:~vos, dlffe
r~nça de condições que, como ho. pouco disse, ba de ser 
dol.,rosamente sentida por aquelles que continuarem 
11n c~cravidüo, e lia de tornar-lhes o captiveiro cad:l. '\"CZ 

mais repugnante e intolernvel. 
Não é este ta.mbem um receio chimerieo , pois qi\C 

não oeP.capou elle :l.s previsões do sincero emancipador 
fraucez, do já. citado Gu~t:~.vo du Puynode, que dizia a 
esee respeito o seguinte : 

" Niio se poderia. tombem cepcrar qu\l os senhores 
consentissem , sem perigo , em conservar libertos de 
mistur.~ com seus escravos. Já os perigos de taes con
tactos os têm feito prohibir. E quanto n"o ISC aggrn
vnriiio clles qunndo f~sse mP:ior o numero do~ eman
cipados, quando o deseJo de liberdade fosse m:usforte
mente excitado ern todos , e o poder dominical ou 
beril cníraquecido ! 

" V êda desde ngora nlis c:Lrt!ls dos nossos colono<, 
que temores lheR inspir:L a simples emancipn.ção dos 
e•cravos d<> Estado I 

- fi· E' porque a pre~ença de um numero consi~er:~.vel 
de libertos, em um centro de escravatura, con~t1tue por 
~i só um grave perigo. · 

fi :::\üo posso mesmo pens:tr que os ~cnhores n:io ío~~cm 
!orr•:tdos, logo dcpoiR do re€gnte de seus melhore~ e~cra
,.0.~ :t emancipar todos os outros, independente de 
incemni•açüo. 

fi .A escraYiriíio pareceria a e~tes por de;nais du~a e 
iniqua para que elles 1\ •upport:lsscm paclficamente, e 
a. inc:~.pacidade dcllc~ seria ra:zão ~e mais pn.ra. que os 
>cnbore• cedessem :l.s ~uas ex1genc!as. 

" Ora. sem íalln.r de outros motivo~, f~ria pouco 
prude:1té cnsin:tr :1. classe servil desde o di:t de sua 
,,mancipns:ão que ell:t ePti am condições de •e fazer 
obedecer. • 

Pet'l'everando no mesmo optimismo, e :~.bunilimdo no 
mesmo sy•tem:t de defcs& em favor do seu projecto, 
,,ccupou-~c hontcm esvecialmente o s-. prcfidente do 
conEelbo com " i:lstitu1çiio do peculio, a qu:ll :LSocgn
rou-nos .ser dil'I?oPição inteiramente innoccnte, que nc
nhu " inconvcmcnte c e6mcntc vant:lgem podcrut r,ro
duzir, que em o meio mais su.o.•·e c innoxio de aux1liar 
•liro.ctamente a. cmancipaçio da. gernc;ão actusl, habili-

tand~ o escz:t~ a ··que, pelo se11 trabalho,. pelA sua. cco
uomu e espmto_ de ordem, accumule .o~u .valor e ·.con
qniste a..lioerdade,.da .qnal, .por esse seu procedimento 
mesmo, se teria.. previamente mostrado. digno. Entre
tanto, Sr. presidente, essa. inatitniç!io do-pecnlio foi tam
bem .proposta e ensaiúd& na:Frano;a, mas foi igualmente 
ce~~e, com;fnnd.i!Jil~s muito procedentes )?elo es
cnptor . Já. re~er1do, e ~a.s l_lalaVl'!'5 continnaret a ler, 
porque &credito 'E!e terao ass1m ma1s for?' e autoridade 
aos olhos de S . . Ex. 

Fallmdo a. respeito do pcculio, diz du Pnynode: 
"Mas este meio de . fornecer ao escrnvo um pecnlie 

como meio de re•gate é inefficaz e a muitos respeitos 
fllUesto. 

". A emancipação das cl&il>eR-senis niio é cousa tão 
facll como p•<receu a 1\!ontesquicu. O ·escravo, .se :aspira 
fortemente :í. liberdade, é, todavia, .incapaz de longo!f 
esforço~ para alcançs.-la. Elle é indolente, imprevi
dente, pro digo, e estes, defeitos li0..,.ão -se á sua. cen-
dição. 

" A actividnde e a economia. só podem nascer de 
um interesse actual; e não ee encontrão seniio onde 
reiniío os costumes da liberdade, da rcsponsabilidafle 
individual. 

« Por isso a lei de 1826, pela q_ual a Ingliterra havia 
co~cedido aos escravos das colomas da corôa o direito 
de resgate por meio de peculio, niio produzia resultado 
a'gwn.» 

Daio, porém1 Sr. presio!entP., que o·escra.vo, á. força 
de actividade, de economi:t c de trabalho consiga aecu
mular um peculio po.ra. o seu re~gate, nem por isso u. 
medida. deixa de ser perigos:1 e mconveniente,. como 
passo a demonstrar, f11ndado ainda n:t autoridade do 
mesmo escriptor. 

Diz clle: 
" Accresce que estabelecer o ·resgate forçado é or

::;:~nisar a luta entre o senhor, que quer conservar·eeu 
escravo, e o escravo que aspiro á. independencia.. Se 
permittc-se entüo ao · senhor um po:!er muito extenso, 
elle impedirá. o escravo de form&r o pecnlii>, como 
11.conteceu nas coloni:l.S heepanhola.s. Se restringir-se, 
ao contrario, esse· poder em limite~ estreitos, introdu
zir-se-ha a insubordinação nos estabelecimentos. 

" Supponh&-se, porém, que o meio fosse effic:u:.; 
ne~e ca.so ellc prejudicaria fortemente o trabalho e :4 

producção,. porque os melhores escravos scrião os pri
m~iros qu~ d~lle se aproYeita~sem, e só fica.rião nas :f:!.
zendas os preguiçosos ou in validos. Se se tentasse reter 
nellas os libertos pnrn evitar um11. mudança muito brusca, 
esmorecer- se-hiilo as aspirações dos escravos pellL liber
dade; porque p~m clles niio ce~s:1. a escravidão senão 
qmlndo comcç:t. 11. eomplct& in~ependenci~t. » 

Sinto-me bastAnte fati;;ado, Sr.l?residente, e deveria 
por is!o, e p:t.ra não abus;Lr por mats tempo da nttençilo 
dos illnstrco coJicgas que me honriío com a sua pre
scnç:J. (nilna poiado•), pôr te.rmo :~qui :ís observações que 
tinbn. de fazer sobre o proJecto. 

0 Sn. DIOGO DE VASCONCELLOS:-Fallo para O pai•, 
uma vez que o goyerno nüo quer ouvir. 

O Sn. GAC~~A CEnQUEIRA :-Mas, como nüo me resta :t 
esperança de poder voltar li. tribuna sobre este assumpto, 
devo fnzcr n.ind:\ um esforc:o por completar a justifi
c:tçiio de meu voto. c d~ posi\'ão politica. que assumi na 
prt'senle ~e@siio legtslatJva. 

PrL-ciso aindlL, antes de :l'"cnturar algumas ob!erva
ções. com rcl:tçii.o ao discurso hontem proferido pelo 
illustr&do Sr. presidente do conselho, dizer algnma.s 
pul&,•us com referenda· ao parecer da. commissão que 
acompanha o projecto : penso que, assim procedendo, 
dou ao re~llonsavel ostensivo por esse trabalho uma 
prova da mJDha consideração. 

Li, Sr. pre$idente, com a. _devida :t~tenção, o parecer 
h commi~são especial encarregada de emittir o seu juizo 
sobre a proposta do governo; li-o, c senti :t. mais complet2. 
c~tranbez:~. e as mais gr&vea e meb.ncolicns a.pprebe~:.
~ões. Entretanto cumpre que sejamos jWitos : w<o me 
parecem intcimmenk fnndadai as cen&uras que têm 
,i<lo feitas ao presumido redactor do parecer em 
que~ tão. 
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UMA. 'Voz :-Presumido 1 C' til trop fort! 
O Sa. G.uu CEaQa:Ju:-Digo-presumido-sem 

segunda tenção, seJn ~ue eJlTOlV& isto qualquer duvida. 
injuriosa ou supposi2'1~ o!fensiva ao ill~trado collega 
a quem me refiro. D1~o-o, porque, nao estando no 
se.,crredo da. vida. intimii. da commissão, tendo vi&to 
mesmo, por publicações da imprensa, que esse trabalho 
foi devido ao concurso simulta.neo de todos os seus 
membros, não posso com segurança attribuir a sua 
autoria. unicamente ao relator da commissão e primeiro 
signatario do parecer; presumo, porém, que a parte 
mais importante na redaCt;lio delle coube ao Uluatrado 
Sr. deputado pela provincia de Pernambuco. E' a elle 
que eu alludo. 

Dizia, Sr. presidente, que não me pnrecem em todo 
o ponto procedentes as censuras que têm sido feitas a 
este trabãlho. Só reputo flllldado e seguro este juizo:
que o nobre deputado por Pernambuco era o menos 
pro11no para encarre~r-tJe dnquella tarefa.-Erasem 
duv1da o menos propno, digo-o sem o:ffensa, e ante& em 
louTor ao nobre deputado. 

DeTia-se naturalmente prever que, encarregado desta 
importante tarefa um sacerdote dotado de tão fervoroso 
zelo e de tanta caridade chriatã, profundamente com
penetrado dos grandes principies da I!OSsa religião, não 
teria a. necesaaria isenção de animo, nem conseguiria 
aubtrahir-se a essas influencias e prcoccupações pro
prias do Een estado pa.ra lavrar o seu parecer, não sim
plesn::ente como um apostolo da igualdade, da frater
nidade e da caridade, mas como homem politico, como 
estadista, como legislador. 

Com effeito, apeznr de haver recomn1cndado o pare
cer da commiesiio especial, nomeada por esta camarn o 
anno paaa!ldo, de ter mesmo pedido que fosse aceito 
aquelle importante trabalho como parte integrante do 
aJu, é evidente que o digno relator niío Ee inspirou na 
alta prudcncia. que dictou aqnelle outro discreto e ju
dicioso parecer. 

Lendo-se o parecer do a.nno proximo passado, vê-se 
que nelle não lnterTeio, ou ao menos nüo predominou a 
Uúiuencia. do mysticis:no ; mas sim a raz:i.o politica e 
a couveuieneia eocial. 

Dt.ndo como rel!OlTida. a questão da emancipação no 
terreno dos principio& da justiça., da. philosopllia e da 
religião, dando-a mesmo como vencidll. nos coraçües de 
todos os Brazileiros, os membros daquelh1 commissiio 
não se oocupáriío em demonstrar n illegitimidade da 
escra.vidióo, mas tiio só111ente a :aeccssidndc de ser ella 
abolidat e os meios·· mais convenientes pnra consegui-lo. 

Um dos trechos do 'parecerda illustrada. commiasão, 
que mais me impressionou e apavorou, foi, Sr. presi
de!lte, o que passo a ler. Diz o nebre relator: « Consi
deremos agora o escravo em si, esse homem sem direito 
de homem, ei!Sa alma com privilegio de machina. Não 
é clle crcntura. do mesmo Creador'f Oriundo da mesma 
estirpe'l Dotado de espírito e COIJIO iguaes aoa nossos 'f 
Usufructuario tla. terra commum'f Ente remido com o 
~smo divino sa.ngne'f Se até 1:\. na Terdadein. patrin 
iguaes destinos o a~ardiío, com que jus lhe havemos 
de impür destinos d1versoa na vida transitoria'f A li
berda.de é direito do homem, natural, congenito, ina.u
ierivel. A escravidão colloca vasta porçii.o de homens 
n'r.:.ma cla.ue de vencidos, de pariás, de victimas. Nas
ceu de um abmo da força, e esta depravada origem 
pód_e aim explica! factos, niio consagrar direitos, e 
mu1to menos etem1aa-los. Só a Terdade perdura, e a 
sel"\'idio é mentira.. ,. 

Senhores, ~ linguagem como esta. não é inconci
li:J.~el com~ ma1s ~lgar prndencia ~ ~Ko importa isto 
um v~ade1N !Dilnlfesto de guerra, uma positiva pro
,·ocaçao aos mJUs desastrosos excessos~ 

O Sa. Cacz !IIAcBADo:- E' & suppres!Jio do art. 113 
do codigo cnminal. 

_O SI\. GA!U CEaQCEO.A :-Se e&te p~recer C3lür nu 
m~• de a_lguns ea~vos que o poseão ler e compre
be!lder, ru de nó•, &1 do nobre rel:~tor da commiaaão 
que não poderá aubtrshir-se á responsabilidade motal 
pelas consequenciu desa&trosas de palavras tiio impen
ssdas, nem poderá allegar outra justificação senão con
ft~~sand~ que f<m. en_~gad_o d~ com~en,tar e justifica.r 
um proJeCto que nao t1náa JU5ti1iCa)ao. \Apoiados.) 

O nobre deputado poderá. obter eseuaa, se -quizer 
fra.n~ente deClarar que, antevendo eminentes u conse
quenCl&S funestM e desastroB&S que o projecto do go
v~ruo encerra !lm _suas ~~ julgou prestar ser
nço de bom cuà.dão, fiSillgnalando esses peri~ros de
senhan~o o qu~dro das consequencias que ;;rie ha de 
produ~r no paLZ, para fazer assim 1ml& advertencia 
ao governo afim de que arripie carreira. emquanto é 
tempo. 

_O. Sn .. ARAwo LIMA. :- As dis~sições do projecto 
sao 1dentíca.s ás do de 18i0, que V'. Ex. reconheceu 
boas. 

- O Sa, GAMA CEaQUEmA:-Não emitti juizo ares! 
peito de~, o_ que dis~e foi que o programma adoptado 
pela commlSsao espec1al do anno passado na deducção 
de seu pa.recer tinha sido eminentemente prudente ••• 

O Sa. AMiaADE F1GDEJU:- A exposição de motivos 
é muito diversa. 

O Sn. GAMA CEn(!UEmA:-Justamente; fiz notar o 
contraste entre aquelle trabalho e o da commissio deste 
anno : ~onderei simplesmente CJUe por alta predencia, 
por ev1dente conTeniencia pohtica, a commissão do 
anno passado supprimio a demonstrsç:io philosophica., 
juridica e religiosa da illegitimidade <h escravidão. 

_O Sa. PINTO DE C.ot:POS :-Foi ella que agitou a ques
tão nestE> terreno. 

O Sa. GAMA CERQt:EIRA :- A commiasão não tratou 
desta questão, não poz nas mãos dos nossos escravos 
não l~uç<!u no s!!Ío ?-o Jlaiz uma proclamação et:~phatid 
doutnnar~&, per1goslss~ma (apoiada~~); porque nS:o co
n?eço .neste assumpto doutrina mais perigosa e revolu
Clonara do que essas grandes verdades do Evangelho 
se p~tender-se dar-lhes umaapplicação absoluta e im: 
media ta. 

O Sa. PrxTo DE CA..'IPOS :-Oh! senhor. 

p .s':l. G~ CEa_Qll'EIRA : - Ni" ~onh~ço, re}lito, 
pnnClplos m:us per1gosos. A convemenCla publica. e 
social consiste €m realizarmos a reparação ~ <tUe esta
mos obrigados, mas sem compromettermos os interesw 
Il!~s Titae~ do paiz (a~oiados), po;que a jUBtiça, a reli
pao, a =<hde chnstã mesmo, nao querem, nüo podem 
querer que esta reparação se realize com o sacrifiaio das 
gerações a.ctuaes, compromettendo os interesses mais 
graves e respeita....-eis de toda. a sociedade. (Apoia<i08 t 
aparlll$. 

O inconveniente q_ue noto é que houvesse a commis
aíio invoca.do esses pr1ncipios, cuja Terdade nem eu, nem 
ninguemcontesta. Não convinha doutrinar assim aquell.a. 
classe, pondo ao seu alcance principioa tio absolutos, 
demonstrações tiio perigosas para justifi.caçiio da fatal 
proposta. 

O Sn. Cat:z MAcHADO : -O parecer é o sermão d& 
festa. (Risadas e outro• apartes.) 

O SI\. G.-.XA C'u,Qn:lllA : - Nüo sou, entretanto, 
Sr. presidente, systematico na opposi~ que faço ao 
pn>jecto do "'Overno, e por iEso noo me recuso a de
clarar que elle enccrr:1 uma ou ontrn disposição subsi
ciiari:~, auxiliar, que me parece isenta de inconvenien
tes; mas que, ligadas is perigosas e fataes medidas da 
lib~rtação do v~tre e. da e_maucipaçiio forçada, tornão
se 1Ute1ramente 1nace1b.Ve1e. 

Por esta. razíio ,-oto contra o projecto, porque essas 
disposições I!<!Çillldarias fazem parte de um systema e 
niío podem subsistir por si sós. 

You agor:t tomar em considera~.üo alguns pontos do 
longo e bi:ilhsnte discurso houtem proferido pelo Sr. pre
sidente do conaellw. Não me occuparei com a primeira 
e maior parte dclle, 'lue consittio principalmente em. re
criminações e in,·ect1vas pouco justas dirigidas :í hon
rs.da minoria, e contra as qnaes j:l protestei, em breves 
pnla,ns, no come<;-o do meu discurso. 

Ji disse qne a nossa dissidencia não é inspirada por 
nenhum calculo politico (apoia.d011), que nos ~ dictada. 
pelo restricto cumprimento do nesso dever. Quanto §. 
arguição que nos fez S. Ex. de termos iniciado o novo 
aystema de opposição 9.ne S. Ex. denomi.Dou-opposi
çio de pa.rede-, perm1tt:l. o nobre presidente do con
selho q~;e lhe dig'l que ease meio de opposição corres-
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ponde ao meio de cppre88ão chamado..,- encerramento. 
Apoiader.) 
. O E a. ~JUu~o Llllu: - N""ao apoiado, tem-se discu

tido com 1mmensa ~plidão. (Apoiados e não apoiados.) 
O Sa. G.uu. CERQUEillA : - Appello para a memor1a 

e imparcialidade dos nobres deputados: elles reconhe
ceráõ que a minoria não deixou nunca. de comparecer 
:1. hora marcada. p.~ra os nabalhos desta. augusta. camara, 
emquanto teve esperanças de que lhe fosse garantido e 
respeitado o dire1to d& palavra, a liberdade de dis
cussiio. 

O Sa. C.lPANE:u: - E ~emos sempre. 
O Sa. ARAUJO Ll:u.:- A pala.vra nunca. foi nem ha. 

de ser nega \la. 

O Sa. G.uu. CERQUEIRA. : -A sofreguidão do gover
no e a dedicação da maioria adoptá.rão e meio pouc1> 
rezul.ar dos encerran~entos prema.tnros. 

Nestas circumata.ncia.s não se póde estranhar que 
procurassemos remedios tambem extremos. Em re!!l'& 
é :1. ..-iolencia das maiorias que gradua a resistencia ~ 
minorias. Nem nos cabe privilegio pela invenção, que 
nos attribue o Sr. presidente do conselho, mas que não 
é nossa. 

O senado, corperação politica. muitorespeitavel, com
posta. de anciãos muito prudentes. o senado, ramo do 
poder legislativo a respeito do qual prev:Uece a doutri
na constitucional de q_ue não faz politica, lançou mão 
largamente desse me10 durante a sessão do anno 
passado, talvez sem a mesma justificação. 

Ux Sa. DEPUTADO :-E a respeito de que medida ! 
OUTRO Sa. DEPUTADO:- No senado ha liberdade da. 

tribuna, não h:~. encerramentos forçados. · 

O S11. GAMA CERQUEIII.l :-Se empregamos hoje esse 
recur!O é porque estamos con,·encidos de que assim cum
primo& um grande dever; é porque a extremidade a que 
nos levou o proceder do governo e da maioria justifica. 
perfeitamente a reacção que exercemos (Apoiados.) 

(Ha dieeno• apartes; o Sr. presideute reclama atlenção.) 
A censura que nos foi feita. pelo nobre presidente do 

conselho de nos limitarmos :1. criúca. estenl, sem nada 
iniciarmos não procede tambem. 

Depois âa:s declarações categoricns do gabinete; 
depois das votações da. illustrada. maioria, que a tem 
compromettido em :favor do projecto, não nos póde res
tar a esperança de conseguir emenda-lo. Demais, V. Ex. 
melhor do qne eu sabe que as disposições do nosso 
regimento não permittião-nos o:fferecer em segunda 
discussão um projecto substitutivo. 

E' possivel,é mesmo muito provnvel que em tempo 
opportuno sejão formuladas em projecto as idéas em 
qu~ estivermos de accordo , aq11ellas que reputamos 
aceitaveis unicamente. 

(H a dit·er&os aparte.; o Sr. pretidente reclama attençãa.) 

Como :u-gum~>..nto em fa>or das disposições do projecto 
Telativas ao resgate forçado e ao peculio, pretendeu 
S. Ex. pôr-nos em difficulda.des, dizendo-no~ divergen
tes de um correligiouario muito illustre e muito respci
ta\·el. cuja opinião tem para nós a maior autoridade. 

O ·nobre presidente do conselho recordou o artigo 
additi>o o:fferecido no senado, na. sessão do aunopassado, 
por alguns senadores liberaes, affirmando que, apezar 
de conter 118 mesmas disposições da proposta. relativa
me:lte ao peculio, fôra. elle aceito pelo então presi
dente d:> conselho o Sr. Visconde de Itaborahy, o qual 
se obrigára até a iniciar alguma cousa sobre o. reforma 
do estado servil na sessão deste anuo. 

Sr. presidente, por maior que seja o respeito e a con
aidernção que presto !s autorisada.S opiniões do Sr. Vis
CO:lde de ltaboraby, não me julgo todavia ~1'(18&
me:tte ligado a tndo quanto possa. pensar esse illustre 
Brazileiro: não me julgo inhibido de divergir em uma 
ou outra questão daS opiniões por elle emittidas. 
(ApGiado•.) 

O S11. PBnBIG'ã.o lliLBEII\o :-Liberdaae de pe!l8&
me::to. 

O SR. G"-'~A CEIIQt'ElB.A :-Ea.treta.nto, Sr. presidente, 
'(l~rece-mc queoadditivodosenado e a manifestação, que 

a respeito dell& fez o Sr. Visconde de Itaborahy, não for
necem a S. Ex. o argumento que elle auppoz encon
trar em .favor da sua proposta. 

J:í. fot aqui objecto de discussão esse incidente havido 
no senado1 e um dos di8'!os membros desta. cama.ra., com 
tanto mator competencl& porque fez pa.rte do !!ll.binete 
de _16 de Julho, explicou que as poucas pala.v':as pro
fen~~s pelo Sr. Visconde de Itaboraby com relação ao 
additivo do sen~do, nii.o significava o n~m podião si,"lli
~car, uma P?X:!. e simples adhesii~ por parte daquelle 

ustre estadista. (Apoõadoa.) . 
. Recor;J.o-me mesmo de que por occasião dessa ma

mfe&taçao e da declarnção feita J.>ClO então presidente 
do conselho, de que a questão sena. objecto de estudo 
e q,ue_p!oyavelmente na. Sesl'ão deste anno alguma co~ 
serta mlctada, o Sr. Bariio de Cotegipe commentot:. 
e_Iar~mente o pensamento da~uella resposta, por modo a 
SIWlificar que aquelle gravlSBimo assumpto dependia 
amda de estudo e aecordo em conselho ou do accordo 
a q~e pudessemos chegar em conselho. 
. E_sta.s palavras proferidas por um dos membros mais 
~stlnctos ~o gabinete de 16 de Julho siio comment&
rto authenttco :l.s declarações do Sr.Visconde deltabo
rah~, das quaes tanto pa.rtid1> têm pretendido tirar o 
gabmete de 7 de Março e seus ami<ros. 

O nobre deputado pela provincia 
0
do Rio de Janeiro 

que foi membro do. gabin~te de 1~ de Julho, e a que~ 
lia pouco me refen, exphcou mats que o a.dditivo d<J 
senado, noa term:>s em que estava concebido era mes
mo completamen;e nug=:torio e inefficaz, e nem podia, 
portanto, Eer aceito senao como base de estudo para. 
ser a materia convenientemente formulada. ' 

Senbo:es , quizera. ainda acompanhar ao h)nrado 
Sr .. pres~,;dente do conselho em outros topicos do seu 
ultimo d1scu!Bo, mas estio esgotadas as mmhas forças. 
:re~do :~s.s!ID exposto 118 razões da minha divergenci:t 

e JUStificado o meu voto, concluirei com uma sppluiea 
e uma exhortação ao gabinete de 7 de Março. (Voltan
do-se para os Srs. ministros.) Yêde bem, Sra. ministros. 

I? Sa. Am>B.ADE FtGUEIIU: -Não podem >er porque 
estão cegos. 

. os."· ~AMA CEl\Qt:EIB.A.:-Võs que so:ffreis com tants. 
unpac1enct~ 11: no.ssa oppos1çii.o ~ esta proposta; ..-ós que 
com tanta InJUStiça e deshumnnidade nos qualificais de 
esclavocratas, sem ,-os lembrardes de que por esse modo 
nos desig:J.ais, tah·e~: como ..-ictimas a futuras e selva
gens >inganças (apoiados); vos, a quem tanto fascina. 
a gl?ria de e~cipa.dores, vêde bem que, em vez de 
cammh3.rdes tr1umphantes pa.rn. o Pantbeon da immor
talidade, niio >enha:is a incorrer na exacração de >ossos 
concidad::iGB e no supplieio etenio, que o juizo severo 
da historia reserva. p:tra punição dos gr&~~des crimi
nosos. (Apoiados.) 

YozEs:-1\luito bem. 
. .O SR. ÁIIAno LxMA:-Kós aceitamos com gloria este 
JWZ:O. 

O Sa. PINTO l>E CAxPos: -O futuro hs. de mostrru: 
sobre quem cahiri esse estigma. de repro~ação. 

A discuss5o fica adiada pela hora. 
O Sa. t• SECRETARIO, obtendo a pala.'\'1"8. pela. ordem, 

procede :i. leitura das seguintes redacções, que vão ~ 
imprimir para entrar na ordem dos trabalho& : 

" A assembléa geral resoh'e : 
« Art. 1.• E' approV'ado o decreto n. 4,737 de 7 de 

Junho de 1871. que concedeu a Joiio Antonio Rodri
gues Marti:J.s & C. privilegio por cinco annos para intro
duzirem no porto do Rio de Janeiro barcos a. vela. ou 
a v:~.por destinados :í. pesca. ou :í. conducção de peixe 
n'l"o, sendo ele•·ado a 15 annos o prazo do mesmo pri
vilegio. 

" Art. 2.• Ficio revogadas as disposições em con
trario-

" Sala das co=is5Ves, em 1 de Agosto de 1871.
A. Co~/ho P.odr~g,~s.-1ose Calmon.-Benjamim. " 

" .1. sssembléa geral resolve : 
" Art. 1. • Fica o goTemo autoriaado a facultar aos 

concessiona.rios do ferr1>-ca.rril na cidade de Nitherohy 
e seus subu='J:os ise:~ção de direitos de importação pars: 
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todo o material e trem rodante necessarios á construe
çlo ao <:usteio do mesmo !erro:-cnrril ,_ fixando o g?ver
llO prév1amente a qu:mtídaide e quahdade dos obJeCtos· 
que houverem de ser despachad~s co;n _tal ' iser.~ã.o. . 

., Art. 2.• São rcvog:tdas as·d1spos1çoes em cont.rano. 
" Sala das corumissõee; cnr 1 ue· Agosto de· 1871.

A. Coelho /lodtigw:z.- 'oh·ti Calmon.-Bmjamim. » 

" A asrembléa gerd resolve : . 
" Art. L• O bll.llco que nn capital da provii1cia do 

:Maranhão i'e acha ec-t:lbelt!Cido wb a denomina.çrw de· 
-Banco do !IInranhão-durnri ma.is 20 ar.uos-, além do 
pra.zo mar=d.o nos seus estatutos. 

" Art. 2.• O seu fo.lUdo capit:tl de t,OOO:OOOS fica· 
elevado a. 3,000:000", sendo os 2,000:000S com que é 
a.ugmentado divididos- em 20,000 acç;;es de 100jj cada 
uma, as q1;1aes serão em!ttidas pel:!: directoria :í. propor
ção que JUl;:::ar convemcute aos Interesses do banco, 
mas dentro do p:-azo de dez a::mos. 

cr Art . 3.• O maximo da qu11.ntia que póde ser des
contada no banco sob a :::au.ntia de c:1do. firma, fixado 
~m 40:000/l,. Hão compreliendidos os empr~tiwos robre 
nenhores, pelo art. q';! ~ 5• dos estatutos, ser:i d'ora. 
êm diante d~ SO:OOOS, inclusive os ~.mprestimos por 
contas correntes caucion:1d~ depois de feito peb di
rectoria o competente ear!~tro de firma> ue aecordo 
com os actu:J.es estatutos do banco. 

" Art. 4 .• Ha..-er;í. no u:~nco uma. conta especial para 
dinheiros emprestados sob hyp?tbecas com o• ~l;lXilinr~ 
neccss:'lrio~, e em eâda relator10 ~emestral a. cw·ectol"l& 
participará o esta•lo du cont:lo <:las bypothecas, e os es
ton·os que na pratica houver e:~eontra.do para serem re
movidos. 

., Art. 5.• A porção do c:a.pit:ll do banco exclueirn
mente destinado :ís operações f.Oh hyp~theca.s será de 
1 ,OOG:OOOS til"!llio~ do,; 2,000:000S com que agora. pelo 
art. 2• é augmentado o eta.pit:ll do mesmo b:J.ueo. _ 

" Art. G. • Os fundos reservados a hypothecas· n110 
5erão desviados desse destino; tod:~.via, se alguma porção 
delles não achar empreg<>, po<1erá: temporari:l;lllente, 
isto é, emqua~to niio f<ir necessnrm, ser apphcada a. 
outras operJ.çoes do banco. 

« Art. 7.• Nas opençõ~s sob~e hypotbecas serão ob
Fel'\"a.dos os a.rts.2• a 12 da lex n. 1,~7 de24 .de Se
tembro de 1864, e além disso as s~guintes regras: 

" 1. • A eircl!mscrip~ão territorial par:~. as di ta~ ope
rações comprehcnde~ 'sómente o municipi~ d_:t cap1tal 
do Marnnhiio. Toda'I."HI. po:ler:l. o banco adm1ttlr hypo
thecas de immoveis sÍtu:ld<IS em quaesquer fOntes da 
'Qrovi:::cia e mcsrno em outra~, uma. \"CZ que Fcja psr:~. 
rcforçnr "s g':lr.Intias de titulas de dh·id:ts existentes na 
t;':.!!l. carte!r3.. . 

« 2.• !. quantia empreFt.,d:t whr<l hypothecas nnn
cn excederá :'L metnde do ,-,.)or dos im!:loveis runcs, 
nem a. dous terços os im::no,·cís urbanos. 

« 3.• ~Eo poderão fer aceitos para I~ypothcca nem 
.:>s immoveis .J.c r-reca.rio rendimento, n~.m os de valor 
venJ:.vel de J.ifficil rea.liza<;;\o, n~m m inui,·isos ou cujo 
usufruc:o !C achar sep:~.ra.do do direito de p=opriedade, 
sah·o ''fie os donos dos1ndivi•os ou ~c cs da pr<>priedade 
usufrui~'~' por outros pre>tarcm fole:r.:~cmcnte o seu 
cor.6enso, \Fujeitando os se;1s di~eitos ~- mesma hypo
tbeca. · ' 

" .J..• Q -pr .. priet3rio fJ.UC pretender C0:1tr::.tar com O 
:~~mio >.obre bvputàeca d~,·er:i. fazer-lhe a proposta 
com desic:'at;ão .. dos im:noveis '}Ue o1Tercce, à ccl:trando 
os •ens rendLnentos, Rcompanb-::à.o ~ proposta :1 nva
Ea•.:ií.o esneci.:.l de cad:.. artigo, a ssim co:no os docn
::.en:o~ e 'as inform:~rvc• ouc :t contemo do banco e na 
fórma. das leis \'ige;Jtes "j-a.~ :ifi.rtuem o H:u direito de 
proprie:!:tde. 

n 5.a ~enLum contrn.to s.cr:t ilrr.Jado H:m c;ne a av:t
li::tção dos bens que tj,.·erem de su hypotbêcados ao 
br.neo se Yerifi<JUC por l>eritos designa~o; em Fessão 
da direc~orla, os qunes diligenci:x.r:i.õ cuh!n.do;am~nte 
cor:!::.ecer o ,-j.Jor vt:ndaxel dos rn!!smos ben& ; já exi
~r:do do~ re,pectivos proprict::l.rios d:,cn:-::eo:os legac; 
~ue pro·:em ~ imp,rtancia e p1:n;,mcnto da deci:na ur
l:2.:J3. e do !:~1poHo pes~oal do ultimo Fe=:::.!!str~ ,_.e:'!cido~ 
e mesmo ele outros se neces.sario iü:-, be:n co:;:o 'JUacs
QUer docl:.me,,tos e esclarecime:Jtos qn·~ pro\··::n IJUnl a 
ie:;à.a liq:•Ea pr.·r t:w; be~s prcd~:zid:t; i'i !::ícrman-

do-se com 011tros proprietari08 ou vizinhos; e j:í., final
mente, comp:r.ra.ndo õ seu -valor so de otrtros·. bena·· 
anteriormente avaliados. 

.. 6:" Todwl as . despeza11: feitas .-pelo Banco. com · os 
exames· e ~ a.:vali;~.ções . dos . immoveia . of!ereci.dos . para. 
bypotheca serão, a.iuda. que a.llypotheca não-se re~ze. 
por CO.'lta de quem a houver proposto, que· pllra. 111110 
préviamente depositará. .uo lJanco a . somma por este 
~gid.a. 

" 7 .• O mutuario ficará. obrigado a segurar a parte . 
edificada da propriedade e~ntr& os riscos de. fogo, Eem
pre que isso fôr possível. O seguro durará. emqnanto. 
existir a hypotheca, e o banco indiea.r:i o segurado. 

" 8.• O instrumento do contrato de emprestimo im
portará. cessão feita a.o b'anco do direito de haver di
reetamente do eegnrador, no ca.EO de sinistro, a res
pectiva: indemnieaçio. O banco .tambem poderá eeti.
pular qno o Feguro seja feito. em aen Dome · e· o pre
mio pago por elle, lanç:uulo-o na conta.. do mutua.rio. 

« 9.• Nenhum empreatimo sobre hypotbeca po:ler:i 
ser inferior a 2:0008 nem SUJ?Crior a 30:000S000. 

« 10. O prazo dos emprestimos se:·i d8 um :t cinco: 
a.nnos. Elles serão pagos por meio de prestações que re• 
prcsentem os juros ào capital mutuado e a quantia 
necessnria. para &ua inteira amortiza )ia dentro do prazol . 
estipuhdo no contrato. A época. em que as prestações 
hão de ser pagas, e a quota. do capital· qne Cada uma 
dellas ha de amortizar, sel":io convencionadas entre o 
banco e o mntuario. · 

a 11. A taxa doR juros será. regnlada. pela directoria. 
Da fórma do art. 42 § 4• dos estatutos. . 

" 12. A falta de t'agamento. de qualquer prest•ção 
da. ri no bnneo o dire1to de réceber os jUTos na razão de 
1nais 2 % do que a taxa fixad& :para::a.s respectivas 
operações, podendo tambem exigu- o · reembolso total 
d:l. divida, ~endo o mutuario avi•ado ps.ra p~r dentro 
de 30 dias. 

" 13. A divida ~e tornar:í. do mesmo moco exigi,.tl, e 
o proprietario ficará sujeito a. pngar ao bo.nco o. indem
nisllçii.o de 5 ~6 do capital mu~ado, ~e. aqu~lle ni'io 
denunciar a este no prazo de 30 dn1., a ahenaçao- total 
on parcial que tenha feito do immovel hypothecado, c 
bem assim as deteriorações: que o· mesmo immovel 
soffrer e quaesqner .suceessos que lhediminuiio o valor · 
ou perturbem a sua posse. 

" Art. 8.• Tambcm o banco, apezar do que fica 
ordenado no art. 7• § tO na parte em que eó permitte 
emprestimos por um a cinco a.nnos, poderá. por excepção 
aceitar· bypothecas para garantia de contas correntes 
de dinheiros euecessivamente emprestados para reem
bol.os futuros, eomca.uto que o munurio se obrigue a 
entrar com a.• somma.s emprestad:u; dentro de seis 
mezes contados desde o di:l do recebimento, sob p~.n:1. 
de poder ser a isso constrangido judicialmente, e de 
pagar a mulu de 5 % sobre o que estiver devendo. 

" Art. 9.• Revog:ão-sc as disposições em contrario. 
" Sala dns commi~sões, 1 de Agosto de 18it.-A . 

Coelho Rodrigucs.-lo•é Calmon.-Benjamim. » 

SEGUNDa PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

Or.ÇA.'IlE~TO DO :lli~:STERIO DOS l'iEGOCIOS ESTRA:SGEIROS . 

Continúa a. 2• diecussão do :u-t. 4• do orçamento, Da 
p:1rte rel:1tiva :i. despe.za do ministerio dos negocias 
estrangei&-os. 

o r. scorrêa (.lfinístro dos !l'~gocios E .• ::-angei
ros):-Sr. presidente, o meu honrado amigo, deputac!o 
pelo I• di:,tricto da. pro,·ineia de S. Paulo, me tem acos
tnma:io a ouvir pal:tnas de benevolen.ci:t; mas isso n:lo 
me di~pensa de a.inoia. uma. vez m:m1festa.r-lhe o meu 
reconhecimento. 
Permittir-me-~ porém, S. Ex. que eu não o acom

panhe na apr~:ciayão historica que fez: de nossa po!itica 
no Rio da. Prata. 

As . observações do illustre deputado, se podem ser 
bem cabidas nesu tliscussiio, não o serião menos na de 
an:aos anteriores. 

Apreci.a.r:do essa politica, pelo que respeita ao Bn
zil, () illustre deputado divis?u principalmente um. ""ulto 
grandiose, o actual Sr. presidente do· conselho. 
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_ Nio fez, porém, jnõliÇA-ao& ret-viços deue vulto gran~ 
ilio;;,t~ ha. ~tado ao pai% n~ máWea que tem dea

·em o no R1o a. ·~serv•ços que estiio nacon~ 
· :a.ciencia publica. 

O con veqio da 20 de Fevereiro, qna o nobre deputado 
trouxe p~~m a di&c:nuiio1 foi devidamente qualifica~o 
eon>o um relevante llervJ~o pelo illustre dep11tado pela. 
prorinei~ do Rlo-Gr:nde·do Sul, o Sr. Dr. Joaquim de 
Me?don~, que foi mais justo na nprecia9iio doij acou7 
~unentos. 

Ot S<ll'VÍÇ>Cs desse vulto gr=dioso não podem · ~er 
desconhecidos, oobretuo:lo dun.nte a guerm 'luo ao$ten~ 
tã.mos com o go..-erno do PauguRy. 

E stou ~rto de que não é necesoario record.:.r agora 
·eaae$ aemços, para que a ramara e o pw rendiio 
homenagem ao cida.diio illn>tre quo os prestou. 
(l.potado•-) ~ 

A t·erJade 6 que, qu:a.ndo na necesoi.dade de um ci
dad~ de qno.lidil.de• r;uperio:rc$ pau ir de&empe,luu 
mi&sêlea meliridrosu no .Rio da Pruta, o nome de S. Ex. 
t<;m s~do lembrado, não por um, ma! por , -:uios mi
ru&tf.n~. 

O illc.str.>.do depatado l.'erguntou com insistencia o 
que !> .. ..,.; .. feito o nosso e ov,.do extr:tordinarlo e miniE
tro plenipotenoiario a bem .1 .. paz fut\lra <lo lmperio. 

Sê e~tl'<"e.sse na mão dos homens ac~utelu 011 acon
tac!mentos villd_ou?es, a pergunt_n ~o nobre deputado 
tena proc~denc1a; ma• sal>e , .. Ex., Sr. pres1dcnt.e, 
quoni'O eoc:apa. ã •cçõ.o huml!na a direc:ri.o do fu~ro. 

O illu•tr:l<io depllta.do fez: um 'l;nadro lngu bTe de 
nou:l-9 relaçu<s com as rcpublic>i _.iz.wlta•; ma• S Ex. 
permi):ti~-rne-ha. que lhe d.i~ que ba exa~r~io em euo 
.. pree1n~•c. • 

Referindo-se ao Pnl"'gt>"Y' dis!~ S. E:.:. que niio ba
v~mo• ainda concluio!o o trutn.do defi,itivG de pn.z, nem 
as questões de limite~: ma.s, por noo eotar nincb cele
brado o tratado defini ti ~o, nem est:lreoo a.i::tda. conclul
d.t' :1.s qnestU~ de limites, nüo se begtt.e qoc se d~m. 
eomplieaf<le• que pos>ilo ju•tific:u- u apprellenhií<l$ do 
illuatrc deputado. 
~nanto i Republica. Ar~entina, o n vbre deputado 

trouxe :Üild:t 3.~ nossas questües de limites e o trnta.do 
de el'trndi9ão. Já qu~ndo tive a honra de falhr >ela. 
pric:eir:t '<tz oc:c:npet-me do trat."do de limites, e sobre 
e&t~ ponto nad:t me cnmpre accreseeuur. 

O tr:ttadô o.Ic ext;·adic~o, firmado nesta cürte peles 
Sra. Bar-::o de <Ãlte;?;ipe e ~cner.o.l P:~.nnero, e>t:i depen
dente do eongre~o nrgent.tno. 

O Sa. Rol>nloo SJLTA:- Eu referi-me M trotado <l c 
185i. 

O !::t. :lfm,.Tao nos NF.r.oc1os F:sn u:<eEIIlos:- E stou 
in!cnn:u1do:> a V. Ex. quelmoutro m~modcrno. E' de 
etper!!r que seja clle tom:1do em consídor:~ç:io pelo con~ 
g ,·t&eO .. 

Nic .; de reC<!ia.r que os factos " qu~ :>llu üio o nob :·e 
o.lepattJ.do perturl>cm r.oss"" nmigo.,·ci1 rehu;ves com a 
republie.,. 

O po:::.to em que mttis se demorou o illustre deputndo 
foi o de J:OU:lS rwções com Q. Rep11blico. Oriental do 
l.:rugur.y , em que ~c dão presenteme~te questüeo mais 
séri"'"· (Ap<Jiado•.) O nobre deputado r.lforio f:u:to$0 que 
vou tomar em considemçiio, e :;e a.:b ã:~ nnrradOil 110 
tell.to,io, .tem que eu procurwsse eacut.:cer su:J. impor
t Rncia. De ... o, porém 1 pedir a S. Ex. que não •e dei..-.. e 
lc\·ar ~6meote por po.trio~icos ~rrob:J.t<Lmcnto~, quando 
~c tro!~r tl :t .nprecinção de tnc~e~, os que se dilo no 
Estado OrienW. 

Nii:o lameota c nobre deputado mai• do qu~ eu que 
os su.b di!.os bmzileiroe lllli re8identes soffr iio ~ggra..-os e 
..-iole:~cu s : tll:ls é nec<!Soarlo apreciar razoa.'l"elmeutc a.s 
cousas, cumpre proeedeT sem fraquen, ma• tambom 
~e:r. deix~r de ter na m&xim~> oon>ide~.ão 0$ in te
res!4a gersea .LI. nação b ruileinl. (Apoiado•. ) 

D" '\Uatro pontos occupou..,;e partienlar.nente C 
no!:; r~ deputado : as occun-enci:ss qU1! •c d.eriio no poTto 
<le lio::~to:vidéo com o ..-apor ~nto: br:tzileiro Fo
!JU':C, a.s Ylolenciat; de que foi ..-ictima o subdito brui
leiro Leocadio Paulo de Bo:memmon, a.s orbjt:-arie
daà.cs C<>mi"'ettidas oontu "!-;..;.,s aubdit.o$ brn•ilciroa 
'-lO d<:;.arbmento de Paysandu, e ainda o çcrviço D>i
l itar a ~ue outros Wm sido obrig&(!os. 

Sobre ~dos estes f~U:tos enc:ontra o nobre deputado 
n_o ~lato no at reclamações que tem feito a legaçüo br.a
zílelra, nuotentad• pelo ::;o•er11o impuial. 

q nobre deputado n~o ceo~urou, e p• rece que niiô 
p_och.o. censurar, o procflhmMto energico, e qllAlliO pos-
&Lvel c.llleaz, que tem t.ido a. lcg11çiio braúleira .•.• 

O s.__ T.lQDES :-Effic..z, n!l.o apoiado. 

O Sa. ~!t!<ls,.ao !)()S N&~oc1os Esn ... xcamto• :- •. . não 
·cellS"Urou ta.mbem o insi•tl!ncia que o governo tem feito 
para. que niío fiquem ""m solu\·iio ""-"'il:"eel.:unaç5es. 

_Com <lreito, Sr. preeid~llte, o -..apor Fogtut~ ue pco
-pr:ed&de do ~ubditp brazileiro Caetano Lou;enço da 
Seix:!i, . aeh~do-se em Montcvio!êo, lo i em pregaio 
pela. C"-1'ltanu do porto em Ullla opcra1·ão militar con
tra OA revol~sos; m3e o procul"ador do proprietarlo fez 
o ~eu. pr<>te•to pt:r •nte o C<>usnl.:ldo; e a legsçii.o br.ozi~ 
l enn, em nota: de 7 de Dezembro d o_ 18iO, requi• itoli 
d~ governo oru~nt..,_l n promptll expcd J~\0 de ordc:ls ter
mtnautes para. que sen>ellui:lte facto não !e r<:pe~ • 
a<:Ç~eroentnndo que a ~Btl!ção n:~.va l d o Impuio, pre~ 
vemda do ~ucc:e•ro, h"'"':l. Já. toDUJ.do as medicbs con
-venientes paro i-:r.pedir pela {orço a au:a. reproducção. 

O Sa . nooat<:o S1Ln.: -)I:~& a re.pei\o> do ú.eto 
q nai foi a rep:>.ração ~ 1 

O Sa. i\I•~•sTllo no~ N" ~coc••s EsTitAt<c~•aos:-0 n:i
nÍ$tro d"" ttcgocio• estrangeiroo- 1h Rcpublic:l Orient:U 
respon:leu :i.leg• çiio bra;oileira '-iUC o mini•tro da gucrrr.. 
e _ da !"ariuha Et'·era ootieia do í~cto, e que L:u·•a pe
di~o. m!ormaçue3 pa.r.t D.ll.opt:>-r a re,oluc;iio qoc o ""so 
elOg>.osc, dando ao llos.o mumtro a re•po$t."t de'<"ida. 

Não tendo o goYcrno impu i .] recebido essa re•post.-t 
reeommendei, por desp:l.CI>o d~ 'l8 de Junho ultimo'. 
que a legnçiio inforn:M'e •• o go\"croo orient3l jú. lmv~ 
dado n $Oiuç:io pt•oa-\:ttida c1n nota. d e 14, d e D~cmbro 
do ~nuo- pa.~3otà.o, e que, no ca~o o:Jntrario, in~istissc 
na. reeJ...maç:1n, dando .<i e t:.do conta circumd :lociadn. 

Não ~e tem, port:l.nto, o gover~o dc!cu id:·,d·) de ~xigit 
a soluçao dc:;ta. r~elamação. 

Para a de~i<h upreci~çiio <lo que cccorreu no c.sso de 
L~ocadic;> . Paulo de Bcnncm11-i ~on, c oodeu::UAdu no r;cr~ 
v1ço nlil tt :tr sob pretexto de ba.ver pratic:~d.o certos 
del icio•, chez:m_do a :.~rbitrariedadc ao pon to de &e~ 
du:~s ,·ezc• ca&t lg:ldo corpornl:n~ntc , la :ei :i. c:>ml!Tll c 
que ~obre este facto digo no rclntorio : 

" A legação ia::p~rial recl'lmou •em dem ora contr:t 
ta.l. procedimento, nssig:.ala:Ldo em "'"' nota de 17 da 
Ma~o do anno _proximo ~do 'i':e l'.onuemai&on .:r~ 
a.sun tr:ttado ·Justa.mewtc ~:a oecasiao em q ue o go,·cr
no da r eJmb:Uc:L sacccion:l\·a c P'-DC~mam a nboiiçiiQ 
d:\S ECil:t6 corpor:t~ no "'!t t exercito. 

« O go\·t:rno orientoU prometteu. as •!e"t"i\las rcp::n a
~ileo, e em J unho o offi~l:ll-n:aior <lo mi .. jstcrio <!e re
b (·i>es <-Xtcrio~~. cxpres•amcnte nunclarlo :i Vill:t. d o 
Salto, rul i t c\"C com o chefe politioo c o Yiec -contul c!,, 
Bra.zil um1 confer encia .3 que n' Eistio o com:.und..o.n:,, 
ds Ara.gt<ary. 

~ Do p rot• collo que se l~Hcu vê-Ec qno o d iic ia.l
=ior fõra incumbido de procaJer iJ. invo•tign~ão de 
certos factos denunc:i11dos pelo m i:.istro Te>~i<icatCI d~ 
l lllperio, c•pcci:llmento co;:, r cl nç!io a Uonnemaillon. 

« Do mesmo pr<>tocollo consta que 1orio toma<h~ 
o.lgumas pro\'Íd€nci&•1 e que, pouco antes, mand.:mdo-e?. 
formar o boblhão :1.4 de Abril. M preocnça do vice
conoul, •c dera baixa a oi to in~iriduos que: c•to B!!e!l.H 
ao~Cf1;Ut8-'·a. •erem :Brazilciros. 

0 

" Qua nto l!. Bonnemaison, de 11m interrog,torio fcit~ 
a bordo da .. :.-aguary r esulto 9ue, n •ett p<'dido. e po; 
iuU:rnnl'ii.o do .-ice~mul. ulh •e l be del':l. a•\·]o". O 1:!"0• 
\"CtllO imperi:~.l resoh-eu qúe este f oE!C ma11ti~!o s té ~
rem pre8tnh8 .algumas infnrm:>.çõell, que cnle nccese:>.
ril-5 ; e, rrovad!l sat.i..:factor~mente a nac icnalidt.de do }. 
refuido 1ndividuo, recomrneodou i Jcga.~:io q ue in~is. 
liste pel.:l. tolução deste negocio. » ' 

Nlio estJ , port=to, et-<J_u<:<;i.~o~e l:.:n~-ota-.: el !acu:. 
que tem merecido a sér_ia. atteno;iio <h leg:l\"ii.o e do .,;o2 
Vl!l"DO: que :>iio oe des<:>wda de insistir pcla repa~,,.";o. 

Provocirí10 tllmbem :> energico. iotQn-ençiio de· no~s:. 
legoç:ão em l\fontc•1déo os vcxa.mes de que íori!o ,·ir
·tilll30, em snas pr opriedades de cain]><>, impor~:ltc:S 
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estancieiros brazileiros, est&belecidos no departamento 
;le Paysandú. 

Não é necessario que eu leia a nota dirigida pelo 
honrado Sr. Gondim s.o ministro das relações exterio
us, a que este rupondeu assegurando qlle <lS prejndi
eados &erião indemnisadoP, apresentando ao miniaterio 
d:1 ~uerra e marinha. as suas :reclamaçõa. 

O ministro oriental aecrescentou : ·· 
« O governo j:l. expedio as mais terminantes ordens 

p:ua que se impeç.iõo l.actos como o que Y. Ex. denllll
cia, até onde lhe permitta. a situação ano~ que pesa 
sobre o paiz, e a gravidade dos interesoes publicos que 
ella compromette 1 sendo o governo o mais interessado 
'~:listo, se bem reconheça, como V. Ex. mesmo reco
llhecerá, que abusos desta especie são inevitaveis, e &ão 
mesmo uma consequeneis. logica deses.s sitt1a9ões 1 so
bretudo em ~es como o noSI:o , collocados nas con
dições espcci&es que tanto os ca.raeterisiio 1 e tantos 
obataculos oppoem á. aeção efficu de seus govcmos em 
proveito dos interesses e direitos individuaes. » 

Como se vê, o governo oriental não a:20iou tstns ar
bitrariedades, sntes lamenta q_ue a sitWiçoo a.nor
mal da republic:1 uão lhe permttta uma acção mais 
effieaz. 

O governo imperial, det!ejoso de que não fiquem sem 
:oeparação conveniente as :reclamações justa.& de subdi
tos brazileiros, dirigio ainda em 29 de Março deste 
anuo o seguinte de~pacho á. legação brazileira : 

« Com o eeu officio de 10 do corrente recebi cópia da. 
nota que, á viata dos documentos , tambem por cópia 
anuexos ao dito officio, pa.ssou V. S. ao governo de~ 
republica, insistindo na reclamação feita em 19 de No
vembro do anno findo contra os prejuízos e vexames 
que soffrêrão alguns dos mais importantes estauc:iei
:ros brazileiros residentes no depart•mento de P~y
sandú. 

« O go">erno imperial, approVa.ndo os termos daquel
la nota, recommenda-lhe que continue a insistir na re
clamação, já. por meio de notall~ já. pelo de conferencias 
com o Sr. Jcinistro das re11ções exteriores; prevenindo 
ao mesmo tempo aos prejudicados que tratem de docu
mentar bem as suas reclamações. T:mto mais necessaria 
ae torna a. insistencia. que recommendo, quanto não 
convem que creeça o numero das reclamações sem so-
lução. » . · 

V e, portanto, o ::~obre deputado que :~.S~:im que tive 
de aprecinr 38 occurreneias que se derão em Pay8&Ildú, 
recommenaei á. legação imperial que procurasse com 
empenho a solução desta reclamação. 

Lembrou ainda o nobre deputado o crime de qne foi 
,·ictima o escri">iio da nrmada Thomnz Ar.1ujo ~eves 
Gonz:~.ga, as:;assinado na noite de 23 de Setembro de 
18~8, e disse que, ape:znr de nossas reclamações, não se 
tinha podido prender e processar o tenente José Bal
buena, autor desse crime. Sobre este ponto pos~o dar 
ao nobre deputado informações recebidas depo!s (1ue 
.apresentei o relatorio. 

Em lG de llfaio ultimo, o nos$o minis!ro em ::l!onte
•·idéo co=unicou-me que aquelle criminoso fôra preso 
e entregue aos tribunaes do paiz, sendo attendidas as 
reclamações que havia feito sempre com a maior in
sistencia. 

Do meu relatorio consta que subditos brazileiros 
têm sido obrigados ao serviço militar; ma.s ~ tambem 
certo que os agentes brazileiros têm constuutemente 
protestado do modo maia formal, e r.:mitos dos nossos 
compatriotas tem sido alliviados daquelle ecn·icyo. 

Posso informar ao nobre deputado que aiJ1daem 30 de 
Junho de,te anuo a legação imperial e::~viou-mecópia da 
nota que recebeu do go•·erno oriental, dccl:mmdo que 
l:>.aviaorden::1do ao con1mandante militar do dernlrtamento 
do Salto, D. Eugenie> F onda, que désse i:nmêdia.tamente 
baixa a todos os subditos brazileiros cuj1 i!e~ção do 
serviço militar a mesma legação reclamára, :i •·ista da 
relação que lhe seria apresentada peh '\ice-consul do 
lmperio. 

Assim, pois, tem-se procurado com empenho, e com 
a possível efficacia, pôr termo ao nbuso que mereceu os 
reparos do nobre deputado. 

Tenho da.do a V. Ex. as precisas informaçe>es ~obre 
:.odos os factos de que ~e occupou, pro..,·enie:::~es do estudo 

anormal da republica, e .nü.o de fraqueza por parte uo 
governo do Brazil. • 

E póde porventura dizer-se que os subditos brazileiros 
estão no Estado Oriental em completo abandono, não 
lhes dando o go">erno imperial e seus agentes a devida 
protecçüo? 

Se, pelos factos que tenho exposto, devesse o f;OVer
no ir além da posição em que se tem mantido, ~~do 
sempre que as :reclamações dos subditos brazüeiros 
sejão tomadas em collBidenção, teríamos a intervenç~o. 
Declarei a esta augusta camar~ quando pela primeira 
vez fa.llei, que não rejeitava. de modo abS<lluto eate 
principio ; mas que s6 em casos extremos, quando esti
vessem compromettidos Interesses essenciaes da nação, 
devia ser F.n..ada dos beneficios da paz toda a commn
nbiio brazileira. 
~jamos o que cumpriria ao Bra.zil fazer, se tiveese 

de abandonar seu actual procedimento. 
Ou, inv~Jdindo o territorio oriental, occuparia mili

tarmente a parte desse territorio em que existem pro
priedades bmileirv.s, ou cooperaria a favor do ~Ter::.o 
legal da republica, ou a fa.vor de seus contrarioe, ou, 
finalmente, combateria a ambos. . 

:Mas, Sr. preaidente, eeria isto um estado de guerra, 
e creio que o nobre deputado n5:o pretende que devesse
mos chegar a eee extremo s6mente pelos factos ~ue 
referio, e a respeito dos quae;s o governo imperi&! e 
seus agentes têm procedido pela maneira que aCabei de 
expür á. eamara. · 

Se declnrassemos a guerra. ao governo legal da re
publiea, a quem favoreceríamos'? Porventura. a quem te
nha tratado melhor os subditos brazileiros '? 

O nobre deputado mesmo reconheceu que &S~:im não 
é, quando tratou de defender o coronel honorario Ma
noel Amaro Bnrbosa. · 

O Sa. RonliiGo Sn.n. :-Têm hs.vid.o abusos de am
uas as partes. 

o Sa. }.!JNISTBO DOS N~:GOCIOS EsTJUNGEmos: -v e, 
portanto, V. Ex. que melindre ha. neste assumpto, e 
com que escrupulo e euidado o governo deve proceder. 
(Apoiado:.) 

Não pense o nobre deputado que eu tambem não 
sinto que não possa.mos 1mpedir que soflrão em suas 
pessoas e em seus bens os subditos brazileiros que resi
dem no Estado Oriental. 

O Sa. RoDliiGO Sil.TA:-Estou convencido disto. 

O Sa. }.!INJSTRo nos NEGOCJos EsTRANGEiaos:- )Ias, 
Sr. presidente, sempre que ha guerra, estes factos se 
repetem ; e nem todas as accusações ~e podem t~r ror 
verd.adeiras. . 

A camarn sabe com que injustiç.'l. o nosso exerci!o 
foi accusado de :ba ver 6llqueado os consula.dos francez 
e italiano em Assumpção e Luquc, qua.ndo occup:i.mos 
e~ cidades nos princípios de 1869. 

Tratou tamhem o nobre del'utado do procedimento 
de alguns Brazileiros que têm Intervindo na. luta intes
tina do Estado-Orientill, e a.nalysou o a-riso que dirigi 
ao presidente do Rio-Grande do Sul em 21 do mez 
findo. 

O nobre deputndo censurou com palavras sever:u; os 
Brazileiros que desrcspeitá.rão as or~ens do governo 
parn que não interviessem naquella luta. Procurou, 
porém, desculpar o brigadeiro honorario ·Fidelis Pa<!s 
da Sil">a. e o coronel honorario 1\Innoel Amaro Barbosa, 
recordando os ser\·içoa que ambos prestiriio :1. causa ~a
ciona! durante a guerra com o Pnraguay. 

Niio é meu proposito, Sr. presidente, desconhecer 
e e sés serviços; m:LS, aind:t quando elles fossem de maior 
'l.'a.lia, nem por iseo poderião nquelles Brazileiros ,·iolar 
impunemente a lei, á. qual não é superior cidadão 
~~- . 

O que declarou o governo com rcf~rencia ao briga
deiro FidelisY Que, tendo clle :a.ceitado emprego do go
verno oriental sem a. precisa licença, havia perdido os 
direitos de cida.Jão brazileiro. Não p6de ser contestada 
ao governo a competencia. para fazer esta declars.ção 
em execução do preceito constitucional, como em uma 
ds.s sessões ptiSS:ldas demonstrou o nobre deputado pelo 
~o districto da província do Rio de J:meiro, o Sr . .A:.
drade Figueira. 
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E'uma decla.ração obrigatoria para todos os agentes 
do governo. (Apoiados.) 

Mas, disse o nobre deputado, se o brigadeiro Fidelis 
Paes da Eilva ~rdeu os direitos de cidadão brazileiro 
pelo facto de hãver aceitado emprego do go\"erno orien
tal, como se mandou proceder criminlilmente contra 
elle, por actos que só como Brazileiro podia pratica.r 't 

O Sa. RoDIUGO SILvA dá. um apa.rte. 
O Sa. MINISTRO oos NEoocros E&.Tru.."'GEraos :-0 meu 

honrado collega o.Sr. ministro da marinha disre que a 
priva~ dos direitos de cidadão brazileiro rewltavado 
:facto da aceitação do emprego. 

O Sa. Ronruso SrLu :-Peràão i niio foi esse o aparte, 
o que e!le disse foi que a perch <1os direitos de.ciaad5:o 
brazileiro provinha do facto. 

O Sa. MINISTRO DOs NEGOCIOS EsTRA!'<GEmos: -Sem 
duvida que não foi senão pelo facto de haver aceitado, 
sem li::ença. do Im_verador, emprego do governo orien
tal, que o brigadeU"o Fidelis per<ieu os direitos de ci-
dadão brazileiro. · 

Mas, Sr. presidente, o nobre deputado recordou que 
FideliS Paes da Silva aceitá.ra emprego do governo 
orientnl no tempo do general Flores, .e que, e~tr~tanto, 
não fôra declarado hãver elle perdido os d1re1tos de 
cidadão brazileiro. 

Esse mesmo faeto explica. a ordem para se proef.der 
criminalmente contra elle. 

As circumstancias erão então .diversas das actuaes, e 
talvez por isso differente foi o procedimento do governo; 
maa a verdade é que o brigadeiro Fidelis, apezar de 
aceitar emprego do governo do general Flõres, conti
nuou a ser considerado cidadão brazileiro, e :foi como 
tal chamado ao serviço do Imperio na. ultima. guel!a· 

Niio houve acto que reconhecesse haver elle perdido 
os direitos de cidaiião brazileiro, nem que depois os 
restituisse. · · 

O Sa. RoDRIGO SILVA. :-Isso é que é estra.aho. 

O Sa. MINISTRO nos NEGOCJOS EsTIU.NGEIROs : - Po
dia. ter-se entendido que bastava o consent~mento ta
cito. Tem, portanto, alg1.1m valor a decla.raçao do l?o
verno, recoiihecendo a. perda dos direitos de ~id~ão 
brazileiro, nos termos do aTt. 7• ·~ 2• da constítUJ.çao, 
a. qual é dependente da concessão ou negação da. licença 
do mesmo governo. . . . 

Ora., se tem valor, ni'io se pó~e ~er ca.teg?rlca
mente que os factos reputados cnnunosoa, prat1cados 
até essa. data, não devem ser scjdtos á a.precia.<;ão do 
poder judicial. . . 

E deixou de ser conforme á le1 o proced1meuto do 
oooverno, depois das recommendaçües que fez e das or
dens que deu 't 

O SR. SouzA. REIS dá um :tparte. 
O SR. MINISTRO Dos NEGOCies EsTR.~:-<GEraos :- Quer 

o nobre deputado dizer que o minis~eri'! act;u:J .P:o
cedeu nesta pa. rte com todo o respc1to a.s d1spos1)oes 
constitucionaes. 

o Sa. PINTO LIMA.:- Só houveunu: pe,lUel::l. uc:uor:~. 
O SR. 1\rJ:nsTno nos XEGOcJos EsTRANGEIROS: -O 

aviso foi expedido no dia immedi:tto ;i. ceu!liãv do cou
selilo de estado pleno. 

O SR. PINTO LIMA :-Isso era necessario ou e se sou-
besse. • 

O SR. :M1:>~ISTRO DOS NEGOCJOS EsTrax;;EJROS :-Em
quanto o governo não declarou que o b:::ig:1C.'"iro Fi
delis havia oerdido ••• 

O Sa. So~:u. RE1s : -Logo, não perdeu os dir~itos de 
cidadão brazileiro, desde o facto .em que se :o:1io a.o 
Estado Oriental. 

O SR. RoDmGo SILVA : -Como disse o nobre minis
tro da marinha. 

O Sa. :UINISTRO nos NEGOCIOS EsTRA:SGEmos :-A 
questão a que o nobre deputado faz 1·eierencia :n;:io deixa 
de ter importancia, quanto a. certos crimeB, cu o 
reconheço. · 

Os Sas. RonRJGo SILV.\ E SocZA RErs:- .'\.pc-iado, 
muito bem. 

To:uo IV 

OSa. MINISTRO nos NEsocloSEsTRA.NGEJROs:-Demuis, 
por ter o go'"erno, apreciando os actos praticados pelo bri
gadeiro }'idelis, e considerando-os comprehendidos em 
disposições do codigo criminal, usado do direito de 
ma.nda.r proceder contra elle, uão se ~e que os 
tribunaes deixem de tomar em eonsideraçao as razões 
que forem apresentadas em sua defesa. 

O governo julgo11 dever provocar a acçio do poder 
judicial; e.te decidir.í. como entender justo. 

Louvando devidamente os &Jn·iços do coronel hono
rario Manoel Amaro Ba.rl!osa, o nobre deputado em 
todo o caso não póde escurecer que, reunindo gente 
armada no territorio brazileiro, in\'"8.dindo com ella o 
da Republica Oriental, dirigindo uma. proclama.ção a 
Brazileiros e Orientaes para tomarem armas e se envol
verem na. luta, praticou elle actos que dio lugar ao 
processo criminal que o governo mandou instaurar. 

Lamento que esse cidadão, com as qualidades su~- ,,,. 
riores que o nobre deputado apontou, tivesse procedido 
pela fórma. por que o fez. 

O Sa. RoDRIGO SILVA.: -Em todo o caso, não está 
incurso no art. 73. 

O Sa. liiiNISTRO Dos NEGOCIOS ESTRA.NGEiaos :-Se 
esta é a o_pinião do illustre deputado, dir-lhe-hei q_ue 
outras op1niões a.utorieadas eão em sentido eontrar1o. 
E' quutão que os tribunaes têm de decidir. 

Não declarou o governo que o coronel Amaro Bar
bosa havia perdido os direitos de cidadão brazileiro por 
não ter conhecimento de haver elle aceitado emprego 
do governo oriental. 

Quanto ao que o a.viso de 21 de Julho diz ácerca. de 
Manoel Vicente llha e de Manoel Cypriano de Moraes, 
o nobre deputado uão fez reflexão al~ZUm&• 

Tratando de negocias relativos ao Paraguay, o illus
tre deputado leu a nota que o ministro dos negocios es
trangeiros da republica. dirigia em 11 de Fevereiro ul
timo ao comm:mdante em chefe das forças argentinas, 
ácerca. da questão de limites entre aqnella republica e 
a argentina. 

Lerei o seguinte topico da resposta. do commandante 
em chefe, para o illustre deputado ver como foi contes
tada aquella nota. 

« Ha. em tudo que oecorreu eousa que importe a. 
abolição absoluta do art. 16 do tratado~ A.s modifi~
ções que o governo do Paragaay possa. propôr no ln
teresse da. republica. importão a aceitação por :parte da 
Republica. Argentina 't Não é nos ajustes definitivos que 
se devem àpresentar e discutir essas modificaçües ? A 
situação creada pelas necessidades da guerra, de accordo 
com o tratado da triphce alliança, aceito e~plicita
mente pelo governo provisorio, deverá ser modific:.da 
e alterada antes desses ajustes ? » 

O SR. RoDRIGO SILVA.: - Qnal é a opini."Lo do go'<"er
no brazileiro ~está em vigor o art. 16 d? tratado da tri
plice alliança 't 

O Sa. MINISTRO Dos NoGocJos EsTRANGEIROS: -A 
opinião do governo brazileiro está manifestada no pro
tooollo de 20 de Junho de 1870. 

Os membros do governo provisorio do Paraguay, 
aceitando o art. 2•, declará.rão que o fazião entenden
do que se deixava ao governo paraguayo plena liber
dade par~ propôr e sustentar, relativamente aos limi
tes, quando se tratasse dos ajustes definitivos, o que 
julgasse conforme aos direitos da republica., não po
dendo deduzir-se da aceitação generica. do tratado da. 
triplice alliança., consagrada. nesse artigo, que fica,·a 
resolvida essa importante questão territorial Dos ter
mos do mesmo tratado. 

O plenipotenciario brazileiro confirmou a i .. telligen
cia dada ao art. 2•, não sendo intt>D~ dos governos 
alliados c?nquistar territorios pelo direito d!l vi~to~ia, 
mas exigir sómente o que fosse de seu perfe1t~ d1re1to, 
respeitando i~almente a integridade territorial da 
Republica do Paraguay, como solemnemente declarár:w 
naquelle tratado. . 

O SR. RoDRJGO SILVA. :-Ergo, desistimos do art. 16 
do trata.do da triplice a.lliança. 

O SR. :MINISTRO DOS NEGOCJOS Esnu.NGEIROS :-Quando 
o plenipoteJ!eiario argen~? disse por sua p~~;rte qne a 
quest.:to haVla de ser dec1dida á \"J.Sta doe títulos que 

3 
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fossem npresentados, não quiz significar senão que, 
como est& declara.~o no pt-otocoUo, et:J.mbem pelo ple. 
nipotenciario brazileiro, nã.o · pretendiio os alha.1os fun
d:lr na vietoria o !eU direito. 

OS&. RoDtuGO SlLVA :-Nem no art. 16. 
O Sa. 1\IJSISTIIO bOS NEGOCIOS EsnANGEinos :-0 que 

ficou est~pula.do é q,ue, em ,·irtude do art. 16, a quest!i• 
de limites será re~ohida. nos ajustes definitivos, e de 
conformidade com os direitos preexi•tentes dos a.lliados. 

O Sa. Roba1co SILVA: - Foi o que disse o general 
Mitre: « U!Il3. conee.;são inf:mtil por parte d.o Bro.zi!. » 

O Sa. l\IJNISTaO DOS 1\J::cocios EsrRA:-<GI::raos :-0 no
bre deputado não invoca bem a autorida.de do i!lnstre 
generril 'Mitre, que se referio ao seu governo, cujas de
clirações não torlo identicas á.s noosus; mas, ~u:l!ldo 
fosse es~a a sun. opinião, em ·nada nos prejudicaria, 
poi:s que nõio se moveu questiio quanto aos limite• com 
o Brnzil. · 

Contra a opinião do nobre depumdo ha muitas ou
tras, tamb!lm eompetent.;:;, que est:mã.o por modo bem 
diver&o o procedimento do nosso J?l•niporonci:uio ; e é 
E&bido que a impren~a opposicio::nst& de Buenos-Ayres 
M-\ vio no protocollo uma victoria diploma.tica do :Bra
zil. 

L3.:nentou o illu>tre deputAdo que eu ti ve,se assu
mido nest:t époc:J. a responsabilidade d" governo .... 

O Sa. Rootuco SILVA. :-E' verdade. 
O Sa. Mtsssrnf) DOS NEGOCIOS FsrnA:SGEmos: - .... e 

descreveu com córes ~otnbrias o estado de nossa polí
tica interna, que dcplore>profundameute. 

Entre 03 motivos por qt:u t:l.!lto sinto :~.s occurrencias a 
que S. Ex:. se reterio, está. o \'er-m!l 11rivado do valio
so apoio e do auxilio do illustre deptttado. (:lpoiados; 
muito bem.) 

O Sr. Joa:;rulzn do Mendonça (si,9naes 
dr atlelt~iio) :-Sinto-me muito constrangido, Sr. presi
dente. A impossibilid:ldc d:1. hora (o relogi<J da easn 
marca 4 horas e 20 minutos), a eireum,;tancia de 
succeder na tribuna ao honrado e distincto Sr. miuis
tro dos negocios est rangeiros, a que tenho de re~pon
der, e a fadiga que \'ÍSÍvelmente ~e llota nos membros 
que abda se acbã~ nt:stc recinto ... 

YoZEs :-Cumprimos o nosso de,·er. 
Ü .Sn. JOAQUI:II DE }.h::>DO:SÇA:- ... originão meu 

constrangimento aliás muito natural .. . 
Yo~Es :-Estaremos aqui toJo o tempo, com muito 

prazer a ouvir o nobre deeutado. 
O :3R. JoAQCix nE :M!::-oDo:sp,: - ... constrangin1ento 

'lue me tortura tanto m:~.is qu..nto ll!e ,·cjo obrigado a 
um:~. descortezia, quem sabe, para com os t.>Stima\'eis 
ct'mpanbeiros diante de quem t~nho a honra de fulbr 
neste momento. 

YozEs:- Ainda que fo5se até n. meia-noite, :1qu\ 
nos encontrari .. satisfeito~. 

O S1l. JoAQUI:Il DE :MENDO:SÇA. ; - ~hs sou forçado a 
CO!llmettii-la em cumprimento de um dever. Felizmen
te, tenho bastante fé na bene\·olencia que distingue os 
nobres deputa ias para esperar IJ.UC supportan<ü esta 
contrarie•hde que •em por c.lU.."3 moth•o independente 
de minha vouta.de. • 

Sr. presidente, começarei por um:l. pergt\uta ao hon
rado Sr. ministro dos negocios e'tran;..:iro .,. 

O go\·erno ar;entino, por 1uterm~dio de sua le.:::a~'<o 
ne>t;t. corte, l'rapoz ao governo imperial a união de 
uJUn d:~.s linhas rolegr:~.phica.s contr~Qda.s naquella re
publica, que breve deve chegar u 'Crugt\ava.un, com 
;r.l;;u:n:~. das que no B;·:l.Zil ;e dirigirem pais o m>!smo 
ponto 

Por outro lalo o gonmo oriental ma!lif~stou o de
se;~ d·~ q,u~ ,;e esbb~\,~~:l. t:1mb~tn ll•U>\ linht~. telegraphic>L 
entre a no,sa fronteira. do .Ja.;nn' ão e :Montevi<iéo, crn 
coo;tit,uação da que eommuaica cst~ ultima cidade com 
a d'=' Bnenos-Ayrco. 

}\o re:lat·Jrio Ô•J minl ~t~r1o lle ~st'l"':l.n;eiro.:; do nnuo 
p:t~>ll.'do, o respecti\'O mini;tro bllou neste a~~ttmpto ; 
no relii.torio do pre~ente aar.o, porétn, S. E,_, nã.o no • 
,Jiz u:na palana a semelhante r~~reito. 

Entrüa,.to, é um obj octo de importancia, sobre o 
qual o governo j:í. deu sun. opiniio, deClarando que 
:1cba.va boa. e conveniente i•léa, e que e&tava. prompto 
a entender-•e simult:Ineamente com as dll:ls republicas 
sobre o melhor modo de realiZ:lção. 

Desejo que o honrado mini~tro diga. o que se ha feita · 
sobre este nEsnmpto. !l~ : 'lb& pergunta tem toda· a: pro
cedencia e Cllbimento, porque · S. Ex. deve saber que 
actualmente se projeetiio duas linhas telegraphiea .. ••, uma 
de Pelotas para Bagé e outr:1. p:1n. Jaguarão. 

A 9 do mez que a~&bou bontem dcviiio reunir-se na 
cidade de Pelotas, em casa do honrado e estirnavel ca
pitalista o Sr. Jo·1quim Jo~é dQ Assumpção, diversos 
cidadã.os que fizer-:io uma collecta para se levar a effeito 
esse grande melhoramento; e no expediente da. presi
dencia da. \)TO'I:incia do Rio-GMnde vi que já tinha 
sido de~i"'na·!o o engenheiro para fazer o tn1~a.do da 
linha d.:~ Bugé. A respeito d:~. de J~gtlarãod:l.-sea mesma 
causa, pro<:urn-se pela popul:v;ão tirar os meios de 
lev:tr a dfc1to essa ob -a. 

Parece-me que e occa<;iii.Q muito azad:1. de entender
se o go\'erno g••ral com o provincial para. que, de 
cammum accordo e auxiliando aquelle a este, se poss:t 
realiz.'lr esse grande melhora.mento. 

Depois de que acabo de dizer deve S. Ex. ver que a 
minha pergunta, •.!em de todo o cnbimento, tem a 
vantagem de deopertar sua Ulustrada attençiio para tal 
assumpto, que reput<l de muita convenienci:t. 

Tem-se dito e proc!amu<lo ne~te pa.iz que está aca
bnda a guerra do Pa.raguay; tod:wia, os archivos pu
blicas ainda não ;·ee~bér:io, cr~io ·eu, a prova evidente 
dess" extineçõio. 

A ~uerm est:í d<! fMto termint!d9.; mas parece-me 
que amua o não est:i de dir.:ito, porque nüQ se fez 
nimla o t•·nt. .. :lo de paz. (Apoi41ol.) 

Sem duvida t! para estr:mh:tr on~ aind:1. ni\o esteja 
consolidada a m:t termiuaç·ão pelô meio indispt>nsa.vel, 
quando são decorridos msi~ de t6 mexes .qne· ella 
tmninou em Serr-1-Corâ ; entretanto é sabido de toios 
que o r.cnbamento de gr:mde luta que se1travou entre 
a Fran<;a e o iwperio germanico já f oi :mthenticado peb 
paz a>signada em Frauchrt, e senl mediar mais que o 
prazo de 90 dias ! 

O Su. D1oco DE V .. scoscELLOS :-}.quella gente nãu 
Sllbe dii'lomaci:J.! 

O Sn. JOAQUI!\1 DE :\IE!"I>Ol"ÇA :-E, infelizmente, pa
rece que não esttl. muito proximo o terno da conclut;ão 
desse trat.'ldo, porque, tendo-se ~ssentado no da tríplice 
allianç:~, de 1 de ~l:J.io de 186:>, bases 5egura<;, certa:-, 
ddinitivas e terminantes de limite< (apoi·•do.r), j>l. se diz 
que hll. duvidas :1. respeito des~as bases! ( Ap ·.iatlor.J 

Assim é que pelo P"otocollo de :!0 de Junho d~ :tllno 
pass:~.do se :~dm1ttio que o governo do P • r.~orruay tem o 
direito de di·cntlr, e portanto de· questionar a "respeito 
de.-ses limite~ . 

O Sn. Ronn1co SIL'VA : -Inutilisando eomplet:J.mente 
o art. 3.• 

O Sn. JoAQCI!II DE ?.hsool'<:: .~ : - Qnnndo se vê qth' 
no tratado da trip1icc alli•nç:1, 110 art 17, se estipulou 
que as potenci:1s alli.adas ticaviio obrigadas a fazer res
pe•t:J.r aquellas bases ( npoiado') ; quando nesse artigc· 
se declara que os n lliados concorrer:iü com todo~ o
~ens m~io:; rnra :fazer effectiv:~. a exec11ç'lo daquella>o 
estipula<,,ües, e obscrva·>C depois c>sa modificação; uiio 
podem aquelles que go~t:io da sc~rança. (~ ouvem o;, 
conselhos d;J. reflexão deixar de t ~r sobre~alto :1 res
peito dess:\ p:tz. (JlJoilldo.< } 

E tanto mai• importante é e>t" questiio, quanto eu 
enten>lo qu~ elh de,·e ~., •. connexa. com a. de nossos E
mites com a CunfeJ<: rtl.\·:1" Arg<!utiaa. 

Se tratmuo~ de extrcnt :.l.t1 con1o 'bnto é preciso, nO!'SiO !-

limit.es com o Paragnn)~· t) neccs~ario que não nos ~:i
queç.amos <laqn"llcs, pots do modo por que pl:<';ocnCl:< 
mos os !:tetos, e d>t m a.n•Üra llOl' q,u<! ellc~ ~e estüo U'l.ndc• 
d~ sua uã() d·.~termin ~\-;- !i.o po~l~~11'1 ro!'ult:\r gr:\se$. inccw ... 
'\'enlentcs p~tt·~ ~ o p1~z. -

.A. orcnpa(;ãn Jo Ch:!f!.J pC!lo~ Arg, .. ntino~, qnnndo :t•" 
tr::ta.<lo que 1ize~nos Cl)ln . :t Hvli,·ia .. se totnou em cot~~i· 
dernçiio, e cou1o h~~~c o ~on J ,);ninio ~.,J,l·c <!lle, ofnctú d: t 
Rel'nhlic:\ .Arg•:nti ')': l ~v~ r l"'~· um Ja(b ~ u:ts ui\'is:t< (, 
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B:Wia~Ne~P:a,_ e .fixar por outro lado. s= scbcr:mi:t ncs 
~"rreoos lit•;p.?sos do Aguapehy, ficando, como diz um 
lllustrc publlcu;ta, com a :trma ao hombro de sentincUa 
ao Brazilnas fronteiras de :\fato-Grosso .é do Rio-Grande 
olo Sul, quando ant- s do n-:ua~o <1:1 tríplice allia11Ça ti
nham os de perme1o o Pantguay da parte de Mato
Grosso, c pelo que t&ca ao l:io-Grande do Sul o liti,.io 
entre o lmpcrio c ::. ui ta .r..-publica. ácerca do tcn·itorlo 
~as :Mi~süe~ Oc<:idenr::es, de cujo dir~ito parece ter dcsis
tJdo o governo lllll>er1al; cum tudo lSto Fenos collocou 
em ~simo p<i ue.segur:uv,,a, de tr:mquillidndc (!de g:t
rmtla. (Apoiado., .) 

E' · d" toda a. ncccf~idadc que o Brazil c a Confede
ração Arg':_ntina ultimem. a, pcndencia de seus limites, 
par-1 que lutO p:u·e1·a ~:--.:travag:mte que procurem, como 
devem f:tzcr, o !l'csmo. com o Par:1guay, ~em so lem
hr.ll'cm du que c uma quc~~o eompkx.a., que umn não 
pó<l<! P:C~ei.ndir da untr.1, _porque é o que exige a dta 
conn:uwncta dos dous p:uzcs. Devcm<'s não esquecer
nos de que os limites com a Confcde.rn\'Üo .Ar!!'Cntina po
dem ser um gel'D\eu que eotej:\ hoje incnhad~, m11s qne 
s~_póde descnY9lver e tr:tZer m:is couscqucncias que 
ue..;emos ncautelur. (Apoiado.•.) 

V- Ex., Sr. ministro dos negocios estrnngeiros, snbe 
que nus cclebnimos o trllt:ldo de limites cum ncpwllc 
paiz, que elle foi apprO\·ndo pelo senado c cnnu•ru dos 
rcprc~cuumt.,s, c qm: para ter pedeit.'l vulid:tJe só falt:1. 
:t ass1gnatur~ do pres1dentc da republicn_ Y. Ex. não 
tgnora n r~ pela 11ual o finado. general Ur'luizn dei
xou de ass1gna-lo, é t:tmhcm sabe que esses limites, os 
mais narurncs c os mermos quo se achão tr.1çados 1m 
carta chorogr.1phicn d:1 confcdcraçiio, mund:ul.n publicar 
~lo mes:no goyemo nrgen~ino, sí1o hoje contestados 
v:.va. c se~1ameme pelo ~cfendo go~-crnos, por seus or
gaos na tmprcn~. (.4po1ados.) 

Assim é que sendo a linha divi&oria sjustnda no 
tratado a que foi reconhecida em 1í59 pelos demarca
do;e~ d~ _tratado de 13 <!_e Janeiro de 1 i 50 j:i. nppareceu 
'' lliJill'tlhcavel pretenl"'o de que o Chaper.ú e o Chopim 
são os verandciros Pepery-guassú e o Santo Antonio 
•los anti~os tratados, procurnndo se assim privar-nos 
l!e uma 1mportante porçüo de nosso tenitorio-

A'Iguns jornnes argentinos, Y. Ex_ não ign•rn, têm 
>ustentado t:io exccntrica pretcn<;ão, a~evcrando que 
o Chaprccí c o Cltopím são os \'erdadeiros Pepery-=n..-sú 
e Santo Antonio ; e nesta côrtc me~mo, se não m~ trahe 
:l memoria, recordo-me que o Diario do /tio de Janriro, 
e nüo sei que outro jornaL __ . 

O Sn- RonnrGo S!I.VA:-0 Correio .Mcrc«nti/_ 

O Sn- JoAQum D& CIIENDo!'!cA:-.-- <llscnt;l'Üo com 
::<>hre empenho es~ questão, COntestando nqueJles. 

Pois htwcmos nós deixnr incubado um germcn que 
púdc trazer para o pniz tão grn\·cs comcquencias ~ E' 
:ne~mo justo que nos liguemos com n Çonfedern~ão 
_\rgentintt p_a· n. estabelecer ncs~os limites com o Pa
rngu::y, e detxomos entre nós dtwidns quando ns <lu
·:!dns sobre limites são c forão sempre nm po:no de dis
c1ordia ~- Chamo pnra este ponto a illustradn ntten•;iio 
•-C S. Ex-

y ou occupnr-me ngora <l:ts nos~as rcbçoos com a 
}~epuhlicn Oriental <lo l'ru~uay c do :t\'iso de S. Ex. 
•::!tndo ,]u 21 do mcz que acauou. 

Confesso que marnvil!•ou-mc a doutrina .J,;sse nviso: 
'' por mais esforços qne fizesse por convencer-me da 
•un intuircza., da le;pli1lade dos principias ncllc e>ta
h~lecido~, n>to <•s pu·le ··omprchcnder, e muito menos 
.;;:cvntra•- yj,lumbre de ju&tiÇ:\ em sua. resolu1:ão. 

:\ pr.::cin.-sc mal, senhorc~, o procc'dhu.:nte de a] n-uns 
'' ·-'•li '"'"·iucianu,; mcUE, que t•'m tomado c cstii.; to
:n:tauo parte na ~uerrn civil que, infelizmente, assola 
o Est ,Jv Oriental E' prociro •tUe ~e saiba fazer mais 
,;a,tiça a quem a tem, e q_ua, q,u:mdo se quizer c:tstigru:, 
'" esteja muniuo do prec1oo d1rcitll p •rn o fa.zer. 

s~nhorcs, não sou dos que pensão qne a m:i posi
~· :.u em que nos .achamo~ collocauus, no que tocn ás 
c~ue~ás rcla<;ÜC~> com a Reruhlic... do Uruguav, l•ro
-;cuh:J. <las intcrrcnÇvt!S do Brlizil em seus n~'"ocios. 
:-.:.:: parece que não h" mui r:: ra:t:ü.o. para pensnr-8~ de,to 
modo; o quem col:ll•uhar a noH:l ltistoria se ha úe con
;er~cl" dt.! (ptc :ts intcr,·en~Vc~ huYil1as 110r pnrtc do õO-

Yer no br:u:ileiro toêm sido sempre solicitndas pelo go
verno oriental. · 
~üof:Ulem?sem 1851, porqucll.intervenção deentão 

- fo1 obn~tona, c os seus resultados, garantir a inde
J:lel:cencm do Paragu~y, a cousen·a<'fiO da do Estado 
O_ne;tt:Jl, e o mnllol?'o da projectnda 'im·:~são da pro
Vll!CJ:l. de s_ Pedro elo' Sul o demontriio-
E~l 1853 o president~ Ger~ pedio a :intcr\'('nc;·ão d_o 

Braz:!, mas o go\·cmo 1mpcnnl só .se dispoz :1. inten·1r 
dcpots que o governo p1·oviso;io (que então . se procln
mara), ? corpo do commercto, c um grnnde numero 
de propnctarios e cidr.d.~os pacíficos, Jl1e reprel'!lntáriío 
faz~11do l>ClltÍr quo cr:>- o uni co meio. que h11v1n de rcstn
bel~cer n puz naquelle paiz_ Foi.então, Sr- p1esidente.t 
que te~·e lug:1r :1. marcha par:1. nhi dn divi~ão de 4, OOu 
pl-:lyas :10 mando do finndo g.~:Jc;ral Francisco Feli:x, e o 
pcd1do dcs~a i!1tervenç.io foi npprov:J.do pel:x ru:scmbléa 
gernl cor:stttum te- · 

Em principias de 1858, em conscqucnciade uma revolta 
nppn-ecidn.no dcpartamente de l\1 in as, e em que figtn':l.\':1. 
como chefe o coronel' 13rigido Sih·eirn, ainda foi pedidn 
a interve_nção do Brazil~ ·Ainda d~pois, 110 anno seguinte, 
novo pedido de intervençii.o ao governo brazileiro ; e para 
que todos se possão convencer de que é sr:mpre c<om muito 
escrupulo, que_ é com constra.ngup«:nto que ·O governo 
de nosso pa1z tntervem nos· negocios ,daquelle, basta 
C.izer-se que em ·t858, quando, em consequencia da. 
revolta de Silveira, o Brazil forneceu apenas a' coope
ração de um na.vio de guerr.l. nn. Colonia, isto foi pretexto 
para que a França. e a Inglaterra reclamassem contra 
semelhante intervenção, porque, dizião essas nações, 
não P?deis intervir, isto não vos é_ facultado pelo tratado 
de alhança, que está. de nenhum vtgor · pelas estipuln•;ões 
do protocollo de 3 de Se~bro de 1857-

Em 1863 por oecasião da invasf.o do general Flõres, 
foi ainda pedida a interve~;~ção do· Bnzil pela circular 
de 25 de Abril do mesmo ·anno ; e aind01o quando de 
Buenos-Ayres ~ahío um navio ·de guerra· argentiDo 
para buscar em Entre-Rios refu;iados .oricntaes entl'e 
elles o proprio general Flores, fo1 novamente pedida a. 
intervenção do Brazil, o que 'POrém não teve lugar-

Eu.tambem niio sou dn escola que pensa que.:~. política 
de completa abstençlio é a unica conveniente-

Entendo que a ab!tenção absoluta, levada ao exue
mo, como me parece tem sido ha tempos n estn pa.rte, 
é a causa ou fonte de nossos males. -. 

Penso que o ~o\"erno do pniz deve. medir ns suas cen
veniencias, ver16.ca.r a.s diversas hypotheees que se dão, 
attendcr ao interesse do pniz e de seus subditos, para. 
delibemr como fõr mais acertado, ouvindo sempre os 
conselhos da. prudencia. e da. raziio- Niio podemos s:Ullr 
d'aqui; se os subditos deste Imperio que residem ::.o 
Estado Oriental, que são em numero muito crescido, 
têm direito á protecção de seu goYerno ; se o governo 
do Bràzil para ·elles é, como deYe ~er, synonvmo de 
protccç:Lo, é inneg:wel que nii.o os póde deixar nba::. .~o
nados :i. tri..:Jte sorte em que e~t.~o. 

O Sn- A~ni\AtiE FIGUEIRA : - P6de proteger se~ :::
tervir-

O Sa- JtJNQUEIIlA :-Ef!Sll iuterven<;Üo :J.SSim de t::l.C.a. 
serviria, <! impossiYel-

0 Sn- Ronnu:o E SILVA: - Ontras nnçlies têm co::~c-

guido muito procedendo des!a fórmn. · 
O Sn . • JuNQUEIIIA. :-Perdão: a França e a Iuglatc:-ra 

já. descrer:lo de~se systema.-
0 Sn- JoA.Qt;:;~~ DE MENDONÇA:- E' preciso tomar ur::a 

medtda.; é necessnrio que no, con~-cn<:'fimos de que as lers, 
como ·os tratado•, de~·cm ~er feitas attendendo-fe :i~ 
necessidades dos p3ize~ qne ella~ têm de reger. A. lei, 
como diz bem um di.tincto e~criptor, é como o ,·c~
tuario, que para M!r bem fci to deve servir bÓ :i.qucnc 
par.~ quem é. 

Os tratados estão no mesmo cmo. i'azem-8e co:::
fonne !UI circumstancias dos paizes que· os firmiio. 

Se os nobres deputados cntcntlem que por uma fata
lidade, que é muito l:lmentavcl, a :Republica. Orivntal 
n5.o p6de gozar, sem :frequen~es int~rmlttencias, do! be-:
ncficios dn pnz; se esta qui\.El constttue umn exeepçao, <.' 
preciso que n::autcl~mos os interesses do Imperio e o~ c c 
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seus subditos; que empreguemo& medidas que po!São 
da.r-nos um futuro melhor, porque aenhorcs, quando 
&e quer soletrar o futuro, vem-se buscar as sylla.bas 
no passado. 

Se não é possivel a }'revisão sobre o futuro, como 
nos disle o hoilrado mimstro, é nec:esaa.rio acautela-lo 
quanto se puder; e porque :não se tem curado do pre
sente convenientemente, e porque o passado foi máo, é 
porque o futuro se antolha peior ; é porque essa inergia 
de que o nobre ministro fAllouz... não é uma realida.de 
no Rio da. Prata. por parte do J:Srazil. 

Diio-se alli factOs extraordinarios e especiaes, e eu 
citarei um pela sua importa.ncia, apezar'de ter sido já 
n:>.rrado nesta. casa por alguns oraclores. E' o facto do· 
vapor FogtUte, que estava. fWldeado no porto de Monte
vidéo, com a bandeira nacionsl içada. Da. propria. ca
pit:mia do porto sahe gente armada, aprisiona este va
por, o qual é empregado em serviço de guerra contra. 
rc\·oltosos ; e o· que :faz a nossa legação~ Envia uma 
nota ao governo da republica censurando aquelle facto 
e tJedindo que não se reproduzisse, queuaquella occasião 
tinha dado ordem á dívisão naval para cumprir o sea 
dever se o facto se repetisse. Mas é isto bastante~ Não 
se reclamão prejuizos, quando o respectivo proprietario 
por seu procurador protestou pelos mesmos~ O que se 
fez foi uma providencia. energtca, condi~a. do pWldo
nor do Brazii ~ ~ao me parece. Ainda m.8lS : o facto deu
seoann& passado, ecomoha pouco nos declarou o nobre 
ministr'>, ainda a 28 de Junho ultimo o governo 
brazileiro não tinha recebidosolução alguma sobre este 
assumpto. Como esta reclamação, ha immensns outras. 
Expedem-se notas e mais notas, ostentn-se procurar 
esclarecimentos n'um ma.re-ma.gnum de delongas, e 
interminaveis, nenhuma recla.maçiio é attendida. Eis, 
senhores.l. a causa por que os Brazileiros residentes no 
Estado uriental eofi'rel:n muito. 

O Sa. RoDRIGO SILVA :-Apoiado. 
O Sn. JUNQUEIRA.:-Têm sido attendidas algumas. 
O Sa. JoA.QUllll DE MENDONÇA.: -Estabelecidos na

quelle paiz onde se diz que ha. uma nci. vontade a res
peito d11s Bra.zUeiros e ultimamente aggravadn, por
que j:í. ouvi dizer (e era só o que nos faltava) que essa 
m:í. vontade em grande pa.rte é devida ao factCI de 
exiitir escra.vidão em nosso paiz. 

(Ila alguns apartes.) 

E" preciso alguma cousa. que a contrabalance, é pre
ciso que o governo brazileiro proteja convenientemente 
seus aubditos, porque, se tem obrigação de os proteger 
no interior, esta obrigação se estende á.a :fronteiras, e 
além das fronteiras, onde quer que elles se achem, 
dentro ou fóra do Iril'(leriO. 

Porque, senhores, são respeitado& os subditos de outras 
narões na mesma. republica'f (Apoiados.) 

Porque são a.ttendida.sas suas reclsmaçües? 
Porque, respeitando a precisa integridade do pa.iz, 

mas tambem tendo em vista. a. dignidade da· sua nação, 
os rcspectiYos agentes Y.rocurão com a necessaria ener
gia alliada com a devida prndencia acautelar os inte
resses de seus subditos, quando são prejudicados. 
(:lpr.iados) 

E' preci.SO oue M nossas recl&ma.çü~s não fiquem em 
pura. troca de-notas, e que por ultimo se diga : " Estou 
esperando esclarecimentos, mandei ouvir o official tal.» 
e nnnc:J. mais da.r solnçiio alguma. 

Nestas condições, os Bra.zileiros que alli se a.chão e 
os que têm abi eeus interesses, vendo-se sem nenhuma 
protecrão da parte do eeu governo, o goYerno legal do 
paiz :lão os podendo proteger, porque nem tem força 
para debellar os revoltosos. . 

O Sa. RoDRiGO SiLVA.:- Ao contrario, persegue-os 
ta.mbem. 

O Sa. JoA.Qt1Illl DE MEIIDONÇA.: -Elles, vendo-se a6& 
comsigo, completamente abaudon&dos , o que fazem~ 
Procurão na esperança. algum consolo, mas, desespe
rados della, Tio pedir conaelhos ao desespero, e estes, 
como se .sabe, não são os melhorea. (Apoiada•) 

E eis a r&zMo dos factos que lamentamos ; e11 o mo
tivo por que se explica a pauagem desses Rio-Gran
deii.Ies para se envolverem neseas infeliua lutas. 

Alguns vão _!lm defe,aa'· d?s seus interesses, porque, 
rep1to, é precl80 que se N.lb& qne os estancieiros lita
zileiros no Estado . ~ental não têm protec~ alguma 
do governo de seu pB!Z. 

E' sabido que uma estancia não p6de prescindir de 
anim&e~~ ca~ (desgraçados dos que os não tem); 
entretanto, nao se podem conservar cava.lloa nessas es
tancras, porque as {lartidas que cruzão os campos sus
:peudem todos os anllll&es que encontrão; d'a.hi um pre
Juízo enorme que I!Vffre aquella gente. 

PoderemCis nós, poderá. o governo do paiz assistir 
impassivel a. isto que é tão desagra.da.vel e em grave 
prejuizo de uma boa porção de 11eus subditoa ~ ! Póde 
deixar-se que se escoem assim tão volumosoriuteresses 
de braços cruzados, limitando-l!e a uma ou outra no~ 
sem solução alguma'? Niio me parece boa politica. 

A intervenção no governo do paiz, renhores tambem 
não approvo, condemno-a... ' 

O Sa. RoDaiGO SiLVA :-Apoiado. 
O Sa. J OA.QUDI DE lt!ENDONÇA : - .••• mas este abon

dono em que o governo cahe, dizendo que nio p6de fa
zer mais nada, é que não deixa. de ser objecto de uma 
censura gr:1ve. (Apoiados.) 

O Sa. Souu REIS : - Elle não p6de nem deve dizer 
isto. 

O Sa. Jtr:'IQUEiiiA: -Nno disse. 
O Sa. JQAQUIM DE liENDO!IÇA: -Não acha o nobre 

ministro que &e podia tentar, com prévio accordo do. 
governo oriental, o expediente de força. armada occu
pa.r uma área de terreno preciso para defender os in
teresses brazileiros 'f Pensa que se o Imperio, consul
tando com o governo orient8.1. do Urnguay lhe mostrar 
que seu gove;no legal é i~potente para debellar revol
tosos que estão em seu se1o, e que elle tem obrigação de 
defender seus subditos, não chegará. com elle a um accor
do para ter alli uma força unica e exclusivamente pa.ra 
garantir os interesses de &ens subditos 'i Haveria nisto 
quebra de dignidade'? Poderia a republica recusar-se a 
uma proposta. desta ordem~ Acho que não, e se recu
sasse niio seria razoaYel. 

Os principias absolutos do direito das gentes não ~?O
dem ser á risca obser~ados n'um paiz onde infeliz-· 
mente o governo legal não tem a necessaria força e 
meios de manter a paz, sempre necessaria para todo e 
qualquer paiz. 

O Sa. ANDRA.DE FIGUEIIIA dá um aparte. 
O Sa. Jt~NQUEtaA.:- Isso era mais logico. 
O Sa. ANDRlDE FIGUEIRA. dá um a.parte. 
O Sa. J OAQT;iM DE MENDONÇA.:-Não apoiado ; e essa 

razão tem originado suspeitas infWld.adas, que nos têm 
sido muito :o.ccÍ'\'l\8. 

O Sa. Jt7NQUEIIlA.:- Então não sejamos fracos. 
O Sa. JoAQUnl DE MENDONÇA.:- Esquecem-se de que 

o Imperio por um tratado está obrigado a defender a. 
sua independencia e integridade, tratado que está ga
rantido pela França e Inglaterra, e debaixo da capa de 
uma su~peita. sem fundamento, com a idéa ficticia de 
uma conquista, que não passa pela. mente de ninguem. 
re"Veliio-uos má '\'Onta.de, e não se attende a reclamaçãó 
alguma por nossa parte. 

E' preciso, senhores, sabir deste máo estado (apoio
doa) ; o gov~rno, !!om a illustra.ção que o distingue, deve 
tomar prov1de:!c1as de accordo com uma pr .1dencia 
energica : deve pensar bem nestas cousa.s para curar da 
sorte de ta.ntos subditos do lmperio. 

E' cuidando delles, é protegendo-os efficazmante que 
o governo fica com bom direito e bem collocado para 
decretar medidas co:no as 4j.Ue constão do aviso do lion
rado ministro. 

Não póde castigar quem niio protege, é um dito vul
gar--:-9-ue:n dá o pile d& o ellSÍno-( apoicàoa) i mas não 
se f<Xle ptuür, não se p6de castigar ao subdito do Im
peno senão quando se o protege. Eu vos protejo mas 
boje \'OR cond.emnc, porque não cumpris o vosso dever! 

Sr. ministro doR ::egocioa etra.ngezros, não !ão espe
culado:es muitos Rio-Grande:l!ell que marchllrio para 
tomar parte :o.eBB:L luta infeliz (apoiadoa); 2ão cidadãos 
muito •rdeiros e disti:lctos (apoiado$), que fazem~ 
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grande saerificio indo defender-seus interesses, aban
donados pelo governo deJJte paiz. · 

Não aão amigos da desoM.em, não amio & guerra. 
Tomão armas para se defenderem, ou, quando a voz 
da f,atria os chama, para deaaggrava-la. 

Não, elles amão, acima de tndo, a paz. Não se os 
protege; niio se garantem, nem se amparão seus interes
ses, e ainda em cima se aggravâ sua afllicção com 
uma punição severa, como a constante do aviso de 21 
do mez passado ! E' de mais ! 

E, serihores, facto novo! priva-se do direito de ci
dadão brazileiro por um avlSo,! Outr'ora ao menos isso 
se fazia por um decreto. 

Parece-me q_ue o titulo de cidadão brazileiro para ser 
tirado póde eXIgir as honras de um decreto (apoiados); 
tenho noticia do decreto de 1833 ; até agora a legisla
ção nii.o consignava. um unico facto desta ordem por 
via. de aviso ; demais, S. Ex. sabe que estes não têm 
f~rça de lei, demonstrão apenas a opinião de um mi
niStro. 

Amanhã qualquer tribunal judicis.rio poderá. contes
tar a validade do aeto que por um aviso priva o cida
dão dos seus direitos politicos (apoiados), porque o ma
gistr&do póde não se· conformar com a. opinião do 
ministro. 

O Sn. 'Mil'iiSTli.O nos NEGOCIOS EsTRANGEIROS : - De
clarei que o acto do governo era obrigatorio para. os 
~eus agentes. 

O S11.. Al'l-nl\ADE FIGUEJRA:-Só, ainda que houvesse 
decreto, o magistràdo não estava sujeito, o decreto não 
te~ força de lei. 

O Sn. JoAQUIM DE MENDoNrA : -Entendo que a na
cionalidade não é um direito politico, e sim um direito 
civil; mas, seja. uma ou outra cousa, parece-me que ao 
poder executivo falta. competenci& pá.ra. tirar esse direito 
a. qualquer cidadão brazileiro. 

E'· certo que a. constituição declara os casos em que 
se perdem esses direitos ; mas este perdimento importa 
uma. pen:t, e as penaa só podem ser decretadas pelos 
tribunaes competentes, niio pelo poder executivo. 

O Sn. JU!'iQUEIRA:-Nii.o é pena.. 
O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA: - Toda a privação de 

um direito é uma pena; a nacionalidade é um direito, 
e tira-la. importa uma pena, um castigo pelo crime que 
commetteu. 

O brigadeiro Fidelis Paes da Silva. foi privado do 
direito de cidadão brazileiro porque recebeu um em
prego de governo estrangeiro, sem licença do Im
perador. 

O Sa. JcNQUEillA: -Aceitando o emprego fez-se 
Oriental. 

O Sn. JoAQUIM DE MENDONÇA :-E, senhores, pa.rece
me liquido que é um direito civil. 1\Ias, quando se con
sidere um direito político, se para a suspenaão do exer
cicio dos direitos politicos é preciso que haja sentença 
condemnatoria. a prisão ou degredo, ou pronuncia de
,·idamente sustentada, não será. necessario para tirar 
esses direitos q.ue haja uma zentença 'l 

Se para a s1mples suspensão a constitui~o exige 
uma s~ntença, para tirar completamente esses direitos 
póde-se preacindir della'l Não :me posso conformar 
com a doutrina. · 

A constituição estabeleceu o principio geral como 
estsbdecem as demais constituições dos divenos paizes; 
e, se a nossa incluio em si os arts. 6• e 7•, foi por de
pendencia da materia e do methodo. Mas, detenninar 
a. qualidade de nacional ou estrangeiro, pertence á. lei 
civil ou ordinari&. Diz a constituição õelga no seu 
art. 4•: «A qualid&de de belga· se adquire, se conserva. 
e se perde segundo as regras deteimina.das pela lei 
ehtil., v 

Dc.utrina awo~ estabelecem os codigoa, civil fran
cez, o 11:1rdo. das Dnaa Sicilias, .da Hollanda, Austria, 
etc. Eis porque eu já. clilsc que a nacionalidade era um 
direito ci\il, e como tal a6 póde tambem ser tn-.do por 
sentença doa tTibunaea. 

Dizer-se que não é uma pena, é, senhores, desco
nhecer nma verdade; se nio é uma pena, o que im
porta este facto 'r Porque é que se tirão estes direitos 
u individuo'l 

o_ Sa. JUI'IQt:Ell\A :-Porque elle optou por outra. 
na.ça.o. 

O Sa. JOAQum DE MElfDONÇ.\:-Por uma falta que 
commetteu. 

O Sa. _ANDaADE FIGn:nu:-Não é falta, é um facto 
que praticou; agora o no!lfo direito politico é .diífe-
rente do francez, as legislações são diversa.s. • 

O Sa. JoAQUJ!II DE ME!'n>ONCA:-Em minha opinião 
não deixa de existir tal ou qual fundamento, porque, 
consult:mdo o Direito Brazileiro do Sr. Visconde de 
S. Vicente ... 

O Sa. ANDuns FIGUEIRA: -Está. inç&do das idéas 
fra.ncezas. 

O Sa. Jo.AQUJ!II DE !1-IENDONCA:-.•• vejo a mesmis
si_ma opiniao-que a nacionalidade é um direito ci
vil-i_ e parecem-me muito procedentes os argumentos 
por .elle apresentados. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Idéas francezsa não têm 
criterio nenhum no estudo do nosso direito; a sua 
obra está iuçada de erros nesta parte. 
~ Sn. PEIUliGlo M.u.BEino : -Importações estran

ge!l'as. 

. C? Sa •• JoAQUnl DE MENDONçA:-Direito politico ou 
c1vil, cre1o que niio ha legalidade no acto do governo, e 
muito menos em se reconhecer um crime da parte des
ses subditos brazileiros, designando-se os arts. 73 e 79 
~o codigo criminal, como nquelle~< em que se achão 
mcursos. 

PofC3.ue, senhor:es, p!lra que se dê o crime do art. 73, 
é prec1so ·que haja uma condição indispensavel-per
turbação da paz ou provocaç~o de hostilid&des. 

Não houve perturbação da paz, nem se derão hosti
lidades; como se póde applicar a disposiçlio do art. 73 'l 
Menos applicação tem o art. 79. 

E' preciso que este paiz não dê ao mundo um triste 
exemplo ; é necessario que o Im perio não dê ás outras 
na~s o direito de supporem que o dia em que seus fi
lhos se prestao com patriotismo e dedicação ao seu ser
viço é a vespera de sua ingratid5.o. (Apoi!Zdo&.) 

Muitos desses individuas 11restárS.o a8signala.dos e re
levantes serviços a este pa1z, são delle espadas glo
rioaas. E' certo que o facto dos serviços não autorisa 
os atropellos da lei, mas não os houve. 

A respeito do brigadeiro Fidelis, note a camara que 
eU não JUStifiCO O SeU procedimento, COndemnO•Oj mas 
é preciso dizer q_ue a falta de coherencia e energia do 
nosso governo fo1 o que occasionou o facto. O governo 
não ignorava que o brigadeiro Fidelis recebia. !oldo 
como officia.l do Estado Oriental. Pois, senhores, quem 
via a sua patente confirmada pelo governo deste paiz, 
podia suppôr que se lhe tirassem os direitos de cidadão 
brazileir-> pelo facto de aceitar nm emprego fóra do 
paiz e de governo &.e que era official ~ Diz-se: « Fez.se
Jhe uma admoestação "i mas, Sr. presidente, maia do 
Que uma admoestação, maia do que umarecommendação 
em uma circular, que vale um decreto, em que se con
ferem honras e se gnrantem patentes .. (..4poiad01.) 

Demais, senhores, Fidelis tem os honras de bngadei
ro do Imperio. Parece-me que tendo essas honra.s, tem 
igualmente as prerogati;a.s desse posto. 

Pela nossa constituição as honras, como os postos_, s6 
se perdem em virtude de 8entença; e me parece que, 
sendo elle ofticial do Imperio, não te podia separar 
convenientemente essa. qualidade da. de cidadão Brazi
leiro. 

O Sa. JuNQVEIII.A:-As honras podem dar-se ·até a. 
estrangeiros. 

O Sa. JoAQUIM DE MExnosç.': -Senhores, Neocléll, 
pai de Temistocles, querendo arreda-lo da a.dministração 
dos negocios publicos, mostrou-lhe abandonadu na. 
praia as galeras velhas, e lhe disse que o povo tratava. 
ao meamomodo os aeus tribuno! qua.nde elles nic> po-
dião já. lel' uteis. . 

Parodiando, ~u direi ao go"t"erno que faça mais justi
ça aos eeUA Aervidores, que os não atire na praia como 
se a.tirão as galeras inaern'l'eis, e que antes de tirar-lhea 
a nacionalidade e de :manda-los processar se lembre das 
glorias que elles ~judárão a conquist3r com tanta ga-



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01 /20 15 15:25 - Página 1 de 17 

22 SESSAO EM 2 DE AGOSTO · DE 1871. 

lhurdia, tm:.to nuis quanto :linda não ~o na~·ioa sem 
prestiruo, mas espaJ:ts valentes que podó!m prestar 
muito bons >er'\'";çoo ao p:~iz. 

Está adiantada s. hora; eu comm~tti ji :r grande 
descortezia de me demorar muito m:lls do que devia, 
(t:ao apoiado•); J.Jií.o tenho diréto p:~ra continuar a a.bu
sar Ja. b;ne1·oienci3. <b camara, a quem ·agradeço infi
nita:n ente. 

'VozEs :-:Muito bem, n:ui:o bem. 
11 orador i rúmpri1Jientatlo. 

A di:;cuss>io fica adiadu pela hora. 

Dada. a ordem do di••, le,·anta-se a sessão ás cinco 
horas e u:n t;Ua~to da tarde. 

PRE~I!JESCIA DO SR. CltlJZ. MACióiADO (t• VICE•PRESIDEXTE). 

SDC\Unlo.-Expcdimte.-Det•olurao de conce$s/lo de ter
renos de minc~a.;·uo. •- Prc:cn{'uo dos cl1e{•8 de sccçã9 
da secretaria <M guerra.- Intcrpe1larilo. -Ordem do · 
uut. - AjudiU de custo 11.08 Jlresidcntes de provincia: . 
Approt·a.ção, - Ajuda.s de cu.·t? ~s sacerdotes ele1tos 
bi•pos. AJ111rovaçüo.- Azloscnta.dor•a. ao desemba rgador 
J. F. Pereira. Jorge . .Approt·ação.-Jub:la.çilo aor con
•clheiros J. J. Ra.n:allw e outro. Obstrt·açõts do Sr. 
Coelho Rc.driguc•. - J!atricula. de eotudantes. Observa-
1-lle.s do~ Srs • .Alenca.r A•aripc e Duque-Estrada Tei
zeira..-Eiemeuto •crvil. Discur•o do :.r . .Aimeitla. Pe
reira. Votarllo.-Or!'amento do mittiscerio dos negocia~ 
est•·angeiros. Approvaçilo. 

Ao meio-dia, :feit:.:. a chamada., e nchando-sepresen
te~ os Srs. Cruz Machado, Portella, Paranbos, Pinto 
PEfS.:>n., Guimarües, João Mendes, Ga.lvfto, Angelo do 
Ama.rul, Casado, 'Vicente de Figueiredo, Rosa, Çamillo 
Burreto, Barão da L~õ"Una, Joaquim Pedro, Coelho 
Rodri;;ues, Sobral Pinto, Evangelista Lobn.to, Jun
queira,Floriano de Godoy. Tcixciru .Junior, Benjamim, 
l'inhei:·o, Araujo Lima, Gomes de Castro, Figueiredo 
Rocha, Alencar Ara.ripe, Ferreira da Veiga, Raposo da. 
Camnra. Affon~o de Carvalho, :Moreira. da: Rocha, Luiz 
Carlos, Siqueira Mendes, Pinto Moreira, Theodoro da 
Silva, Barão da Yilla da Barra., )fonteiro d!! Castro, 
Si11·a ~une~, Az:unbuja, Cnudido da Rocl-·s., Carneiro 
da Cnnhn, Dion;Fio Martins, Henriques, Fiel de Cnr
Yalho, Heraclito Graça., Cami!lo Figueiredo, Comi3, 
Corrêa. de Olh·eira, :!lbnoel Clnmentino. José Calmon, 
c .. r ,!oso de :lfc:Jezcs, Gonç:~.h-cs da Silva, Pinto de 
Campo.;, Ssl!es, Bahia, lller. czcs Prado, Ferreira de 
Agui'-r, M_ello Rego, B:~.:1deira de ::.IIello. Du:~.rtc de 
AzeYedo, !11ello Moraes, Leandro :'lbciel, 'Bittencourt, 
Pcreir:1 Franco·, AugustodeO!i-.ciru, Fau~to de .Aguiar, 
Domingue>, Joaquim de )fcnd<>nç:~., B:~.rão de Arll<;a,"J", 
Ferreira Lng~, Candido )Iurt.'t, L •: a! de )fenczcs, P:tu
liM de Souz:t, Souz!\ Reis e Barão ,:c Ana-iia, abre-se 
:a. P-eF.são. 

Comp:~.reccrn <lc poi~ Je aberta a ses•ão o; Sr~. Conde 
<le Baepeady, Pinto Braga, Almeida Pcrcir:t. Costa 
Pinto, Gama Cerqueira., Pederneiras, :llello 2.I:tttos, 
Fontes, Paula Tole:io, Rorlrigo Silvn, P€reira. da. Silva, 
Pinto Lima, Gomes da. Sih·a, F. Belisario, .Jeronymo 
Pcnido, Capnnema, Pcrdi~ão ~.Jalheiro, Limn c ~ilva., 
Ar.tonio Prado, Duque-Estr:lda Teixeira., Ferreira 
Yiaona, CallCdo, A.ndradc Figueira. Simüc~ Lopes, 
Ar:.ujo Góes, Leonel de Alellca.r, Janccn uo l':lr.o, 
Diogo de Vasconcello~ e.;. de Alencar. · 

Faltão com participaçií.o o; Sr-.. A .. siR Rochn, Au
j;:U"to Cha.ves, Barão de Annjntuba., Barros Cobra, 
Borge~ Monteiro, C:mdido Torres, Cic~ro Dant:ts, Dio
e~ ' ~~:elto, Di:ts d:1. I~oeha., F•lrna.~!!es ·"·i·~ira. c ~cbia.:: ; 
1: tem elln os ~rP. ::-.Ior:~es Sil\'a e Taq:cer.. 

:.-'-ttoe e appro\·a-se a. neta da antece:l<!n!~. 

:} ~J\. !.0 ~ECnET.\RlO <.lá CC1:~t~ d') f(·gt;_;~!(! 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio da fazenda., transmittindo 
o requerimento do .amanuense da. thcsoura.ria de fa~ 
zenda da provincia da. Parnhyba, Antonio Joaquim de 
Y aeconcellos, pedindo á. 11.6>emblé:~. geral um a.nno de 
licença. com todos os vencimento&, para. tratar de &ua 
saude.-A' commiBfiío de pent"'<os e ordenado&. 

Outro do mesmo miilisterio, .tra.nsmittindo. o req_ue
rimento do 3• c~cripturario da alfandega. do Pará, João 
Beuevenuto da Silva Leüo, pedindo á assembléa geral 
um anno de licença com todos os vencimentos, t:oara 
tratar da sua saude.-A' mesma commiesão. 

Dons do 1• eecretario elo senado, ps.rticipando que o 
mesmo senado adoptou, e '\'"ai dirigir á .sane~ imperial, 
as resoiuções antorisan:do o governo para mandar desde 
j:í. matricular no 4• anno da. · .faculda.de de direito do 
Hecife o alumno Pedro Regalado Ep!phanio Bsptista, 
e para miUldar que sejão válidos os exames prepan
torios feitos pelos eotudantes Joaquim Marcellino de 
Brito Netto e outros.-Inteirada. 

Outro do meemo fecre~rio, en:riando a proposição 
que :~utorisa. o govento a p:lsEar carta de naturali~ação 
de cidndãos br:1zilciros a João Maria Pessoa e outros ; 
:1. qual o ecoado niío tem podido dar o seu consenti
mcnto.-Inteir:~da. 

Um t·equerimento de Francisco de Assis Leite, estu
dante do 1• anuo phu.rmaceutico da. c6rte, pedindo fã... 
zcr os exames do 1° ao:•. o medico, depois de npprova.do 
nos prepa:atorios que lhe íaltão.-A' comiilis&ão de 
irutrucção publica. 

DEVOLUÇÃO DA CONCESSÃO. DE TEitRENOS DE MJNEilAÇÃO. 

Lê-,e, e vni a. imprimir para ser tomado em .consi
deração conjuntamente com o projecto a. que se refere, 
o seguinte parecer : 

"A commissão de jll5tiça. civil examinou o projecto 
de .3 do corrente sobre a devolução da concessão de 
terrenos de mineração aurüera, e achando-se o. mesmo 
de conformidade com as diEposiçõea nelle citadas, e 
convindo garantir-oe sempre o direito de propriedade, 
é de parecer que o mesmo projecto entre em diseussiio 
c seja adoptado. 

"Sala das commis&õcs, 6 de Julho de 1871.-Jero
nymo Ma.ximo Nogueira Penido.-F. J. da Ga.ma Ccr
queim.- )[, J. Bahia. " 

PRETENÇAO DOS CUEFES DE SECÇÃO DA SECRET,lRI.\ DA 

GUEBJU. 

Lt!-se, e é approvmlo sem debste, o seguinte parecer: 
" A c:ommi&são de pensões e ordena.dos, tendo exa

minado o requerimento em que os chefes de &ecção da. 
secretaria de estado dos :cegocios da guerra p~dem 
sejao os seus vencimentos distribuides entre ordenado 
e gratificação, n:1. f6rma. csta.belecida para outras secre
tarias de estado, é de parecer que feja. o mesmo reque
rimento remettido ao governo, afim de informa-lo. 

« Saln. das commissões, em 2 de Agosto de 1871.
Carneiro da. Cunha.- C. Rocha. - A. O. Gomco àc 
Castro." 

I~TERPELL.\ÇÃO. 

Lê-se a seé,'11inte interpelbc;iio, e marca-se para a 
sua discussão o dia. 5 do corrente, :U hora da tarde : 

" Peço dia e hora para. interpellar o Sr. ministro dn. 
fazenda sobre os seguintes ponto~: 

o: 1.• Por qual verba. tem o governo feito a derpl!za 
com a publ.iC:Içio de artigos politicos na imprense1 
dia.ria'f 

" 2.• Que ,omma~~ têm &ido dc~pendidas com e~11e 
Eerviço desde o di:J. 7 d~ 1\!:ar';"(l do corrente a.nno ~ 

«Rio de J11.uciro, em t de Agoot<l de 1871.-J. de 
Alencar." 

Lêm-te, e são a.pprovadas scm ·debate, as redac~ões 
'iuc for:1o a imprimir n:>. scesiio antecedente, sobre o 
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privilegio concedido a João AlltODio Rodrigues :Ma.r
tiDB & ç_ para introduzirem DO porto do Rio de Janeiro 
barcos á. vela ou a vapor destillados á pesca; sobre a 
isenção de direitos de unportaç!io para todo o material 
e trem rodante necessuios á construc<;.ão e custoio do 
ferro-~uril na cidade de Nitherohy; e prorogando a 
dura.ção ·do prazo do Ba.nco do Maranhão. 

(O Sr. Conck de Baependy entra no salão e toma a 
cadeira da preaidencia.) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE1!.1 DO DIA. 

AJUDAS DE CUSTO AOS PRESIDENl'ES DE PROVINCf A. 

Entra em unica discussão, é approvada, e vai com a 
proposiç'io á. commissã.o de redac•,,iio, a seguinte emen
da, approvada pe!? senado, á proposição da c~m:ua dos 
deputados, que tem nor fim augmentar e regulur me
lhor as ajudas de cu~to dos presidentes de provincia: 

« (J art. 1• seja. sub•tituido pdo seguinte : 
" Art. 1.• As ajuda~ de custo dos presidentes de 

provincia seriio ü.ividi<!a• em duas partes, uma para 
despez:ts de transporte, outra par& despeZ:~.S do primei
ro estabelecimeutt;>. 

« Paragrapho unico. O governo regulará, por decre
to assim a. primein <o:no a segunda part~ das ajudas 
ds custo sob as bises ecgnintes: 

« 1•, que a. de tran~porte não excP.da. a .i:OOO,S e 
esteja em relaç~o com as di~tancills e com o numero 
de pessoa~ · da família. do presidente; 

« 2•, que na p~rte destin:da pu.ra. as despezas do pri
meiro estil.bcleciiile:lto se attend;~ á. categoria. da pro
vincia, e não exceda. 11. 4:000SOOO. 

« Paço do. senado, em 20 de Julho de 1871.-Vis
conde de Abaeté, presidente.-Frederico tk Almeida e 
.Albuquerque, 1• secret:trio.-llarilo de Mamansu>pe, 4• 
secretario, serl"indo de 2. • » 

AJUD.\5 DE CUSTO AOS SACERDOTES ELEITOS BISPOS. 

Entra em unica discnssii.o, e é appro..-a•la. e remettidn 
com a. proposta á. commiesão de redacção, a seguinte 
emenda, approvada pelo senado, :í. propo't:l. do poder 
ex:eouti.-o, emendada. p!!la camara dos deputados, con
cedendo ajudas de custo aos >&ccrdotes eleitos e confir
mados bi~pos. 

« ~o art 1•, depois d:lS pa]a,·ras-a segunda. p3.ra 
tranRporte- accre>cP.nte-se: -não excedendo esta a 
4:000S-e segue o resto <lo arti~o-e a terceira, etc. 

« Paç!l do senado, em 25 de Julho de 1871.-Visconde 
dt Abaeté, presidcntc .-F.-ed~rico d~ Aimcida o Albuquer
•1ur, 1• secrct:lrio.-José J[a,.tim d!! Cru: Jobim, '2• secre
t:trio. ~~ 

AI'&SE:.-TAllOlllA AO DESE~BAllGADOl\ J •••• l'El\EIR.\ JORGE. 

Entra em }aniscussiio,que a requerimento do Sr.E..-:m
gcli•ta Lobato se con~id.:ra unic:1, e .! »pprovado e re
!nct:i,lo .3. com missão de rcd:J.cção, o projecto que n.pprova 
a aposentadoria concedida ao desemb~rga•1or da relação 
da côrte Joaquim Firmino Pe"eira Jo,ge, com o orde
nado que lhe competir e com as houras de ministro do 
supremo aibunal de jastiça. 

JliBlL.\Ç10 AO> CO:-iSELBEIROS J. I. RAlL\LIIO E OUTl\0. 

Entra c:n 1 a discussão o projeeto que ~utoris.1. o go
,-erno a jubilar uos conc;elheiros Joaquim Ignacio Ra
malho c Francisco Maria de Scuza Furtado de 1\Ien
donça, leates cntaedratico8 da faculdade de direito de 
~.Paulo, com todos o3 eeus vencimentos. 

O Sr. Coclbo Rodrigues fu algumas 
observaçJes. · 

Yem á mesa, e é lido, o ~cguinte re1ueriruento : 
« Rc<J.ueiro <]Ue o projecto D. 2H ,·oltc li com1nissão 

de peDI!Õe& e ordenados para redigi-lo <le accorõo com 
o :1rt. 121 do regimento. · 

u Sah das ses~ões, 2 de Agosto de 1871.-A. Coelho 
Rodrigues. » 

O Sa. PaE&JDE!'iTE :-Só posso coneiderar o requeri
mento do nobre deputado como um adiamento da dis
cussão de~;te projecto. 

O ::Õt\. CoELHo RoDRIGUES:- O a.rt. 119 o! expresso. 
O Sa. PaEstnE:»'TE : - E' á. mesa que compete d~ci

dir, i vista do que dispõe o mesmo artigo cita.do pele 
honrado membro, se o projecto deve ou não ser devol
vido á commi•s~ para o fim indicado no oeu requeri
mento. Eutendo que o projecto não está. no caw pre
vi>to no art. 1! 9 do regimento, a cuja leitu:·a vai pro
ceder o ~r. 1• secretario. 

O SR. 1• ~ECRETARIO lê o art. 119 do regimento. 
O Sn. CoELno Romucucs: - Peço a Y. Ex. que 

mande ler.o art. 121. 
O Sa. PnESIDI::NTE:- O art. 121 é subordinado ao 

art. 119, e assim tambem o; arts. 120 e 122. 
O Sa. CoELno Rooa:cuEs : -E eu e•tou subordinado 

a V.Ex. 
O Sa. PaESIDESTE.: -Eu nii.' exerço a minha au•o

ridade além dos limites do r~gimento (apoiada..); por
tanto, 8Ó po>so admittir o r~qucrÍt!lento do nobre d~r,u
t:r.do como de .adi:tmeuto ao projecto em tl.i.cu,;ão 

O Sn. CoELno RoDRIGUES:- V. Ex. rcsolvel'i como 
entender. Mas pos"o f:.ll~<r sobre o adiamento 'r 

O Sn. PRESIDE:.-TE : -Se fôr i~pugnado, póde fallar. 
O requerimento de adi=ento do project·~ em dis

cussão é apoi:~.do e approvado sem de!late. 

MATRICULA DE ESTUDANTES. 

Eatra em 3• discuseão o projecto determinando que 
os titulo11 de approvaçiio nos eKames comprebendidos 
nos cursos preparatorios annexos á& faculdades de di
reito e de medicina, e escola; central, militar e de ma
.rinb.a, !eitos em qualquer dellaa, serão validos em qual
quer outra. 

O Sr. Al.cncar Ar:u-ipe: -EDcsejo cha
mar a nttenção desta illustre camara para a di.po~i
ção do art. :!• de·te projecto, a qual mu purece que nãll 
deve ecr approvada. 

Este arttgo determina que as c>ongrcgações das di
versas faculdades scicntificas do lmperio possão auto
ris,.r a m:~tricula úe eotuda:Jtes qne não t~n:1ão a idade 
legal. 

Or:~, o :~rtigo, além de me parecnt' exo:·bitantc na 
autorisaçiiu •1ue concede :í.s co:~gregaçües, de mais a. 
tr. ·o is c iutciramcnte ilnprevideutc. Não c·t:lbel~cc con
dir·ão alguma para <)_De as mesmas congregações usem 
dd direito de f:uer semelhantes conces~ües ou favores. 
Basta n.ttender :í. sua. generalidade par:J. se recon hceer 
os grande-. inconveaientes :l. que este artigo póde dar 
lugar. Tüo ampln. autori;açiio pódc trazer o i:~con,·e
niente de se matricularem rapazes apenas de 10 ou 1'! 
anno~. 

Ora, desde que .... 
O Sn. CocLuo RoDRlGt:Es: -O autor ::ão é c~l

pa-:lo. 
O Sn. ALE:sc,~n AnAl\IP::: : -:!lias de~de que ~11:1:1. lei 

~c pódc pre;tu.r u. >.busos t.lma::~hos, incontestaveLnente 
esaa lei não deve passar. 

A lt!i uctual determin:1. que as ma.!.ricu1as ~e f:wã,_. 
quando o m:\tricullUldo tenha ao menos 1ô n::J.aos, c 
quando a lei i11to determiuou, atteudeu..ccl·:~::le::.te a 
d:.as eircumst&ncias . 

.A.ttendeu prim~irnmi!ate ao Jesenvol-;-i.:ne:J.to i::.t~:lec
tualdaqnelle que se desti:1a aos estudos, c e<:::: ocf;::.ndo !>.:.= attcndeu que aq uello2s que se formão em <li~eito dev.::::1 
ter aptiJü.o c capacida.de p:1.ra o dese:npe~l:o C.os er.:
pre"OS pnblicos,quc ~6 podem ser exercidos :J.cs ~l a-,,:os. 

DctE.r:uin:mdo !l lei que a matricula sórec:lte se fa ç·a 
aos 1 G annos, e durando o curso 5, succedc s_::c fo~:::!lo
.se aos 21 n.n~:.J3J ià.:lde Cill que as leis os ?:42.~:::::: :- p ~. :·~1 
os C!1rgcs c.h;s. 
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Consentir a matricula :mtes dos 16 anuos, é eontrariar 
este pensamento, que nenhuma. raz:[o aconaelha a. d.es-

pre~;- · - d <> • ·li '-d A Ulllpostça:o o art. ~·, cuJa utí .,... e contesto, tru 
:l revogação do principio até agora estatuido; e, em 
vez de estabelecer uma idade definida. para a matricula, 
diz: a A matricula d'ora em diante terá. lugar em 
todas as idades, a arbítrio da$ congregações daS facul
dades de direito e de medicina.... » 

Ora1 se o artigo concede autorisaçii.o tão illimita.da., 
podendo gerar d'ahi grn.ndes inconvenientes, parece-me 
que não devemos &eeit:Lt a di~posição de semelhante 
artigo. Por que razão havemos de revogar a legislatyão 
actual, que subsistio por t:mtos annos com vantagem da 
c:~.usa. puolica e ~em damno dos parti:ulares'f 

Até aqui, qua.ndo h:lvia alguma circwmstancia. extra
ordinaria ~a. a dispensa de idade, reeorria-se logo ao 
poder legislativo; se ainda ha. este recur.so para que 
reti=os esta faculdade do :t>oder legisla.tivG e con
fia-la. a uma corpoiõ~Octão hmitada. como as eongre
ga~õca medicas e juridicas 't (ApJia.doa.) A. propria. iu
~ole dessas corporações Tepel~e esse podeT quasi 1egisla
tlVO que se lbes quer confer1r. 

Enteudendo que é clara. e manifesta. a inconvenien
cia deste artigo , não proseguirei na demonstraç.ão de 
uma these1 cuja eunnc1açio basta. ao eriterio e juizo 
dos meus illustres collegas : levantei-me apenas pa:s. 
fazer 5eutir essa incon\·eniencia., despertando a atten
çlio de todos ; e \·ou mandar uma emenda. suppressiva, 
afun de que possa sobre ella recabir a. vota.çio desta. 
casa, e assim passa.r:i. o projecto, que aliás me parece 
utilissimo quaJito ao art. 1•, o qua.l d:í. facilida.d:es ao 
estudo e encerra uma idéa de liberda.de, que convem 
desenvolver em relaç;io á instrucção publica.. 

Tem sido reconhecida geralmente a. gra.nde desvan
ta~m pa.ra os cidadãos, e o nenhum proveito para 
o .t..stado em recusar-se a matricula de moços que fo
rão approva.dos em uma :(a.culda.de quando se dirigem 
para outra. Os exames são feitos sob a inspecção de 
autoridades do governo por lentes devià:mlente babili
tados; não ha. razão pllr:l. que não 6e admitta que o 
eaturumte que é approndo nas ma.teriiLil prepua.torias 
ela fac11ldade jurídica. de Pernambuco, por exemplo, 
esteja igualmente hnbilitado para ~~~ matricular em 
S. Paulo. (Apoiados.) · 

Se a. justiça e a conveniencia do art. 1• é manifes
ta, a. dia_posição do art. 2• é manifestamente inconve
niente. 

A camara. tomará. um e outro artigo em considera
~'ão, e espero que decidirá conforme entender mais con
~ent:meo aos interesses da causa publica. 

Vem & mesa, ê lida, apoiad:t, e entra conjuntamente 
~m discussão, a seguinte emenda : 

" Supprima-se o art. 2.•-T. Alencar .~raripe. » 

O Sr. Duque-Es-trada Tcl.xetra:
Sr. presidente, comquanto já. me tenba occupado deste 
projeeto intere$sante, e isto me constituisse :na obri
ga-:ii.o de continuar a aprecia-lo como merece, :não era, 
todavia., eu o m:ús competente para hoje discuti-lo; espe
rava. que o seu i1bstre autor •iesse defender a. sua 
obra •.. . 

O Sa.. CoELHo ItonmGt:Es:-:'IIutilada. e transfor
mada. 

O Sa. Dt:Qn:·ESTilAI}., T&tu:Ia .• :- •..• tão Dlutilada. 
e tra.nsxormad:l. comt:~ s::.hl:> das :nãos d:t commissão de 
iash-uc~o publica.. 

O nobre deputado tem restricta obriga-;.ii.o de co
migo le,·autar-se nes:a trib"!;.na, a.fun de defender a sua 
idéa, de pedir o :m4.ilio do Sr. ministro do imperio a 
sua opinião, afim de resta~lecer o pen~amento pri~i
tivo, que ioi iut:iram.ente sucrifica.do, de scrte que, em 
>ez de uma pro·ndcnc1a q_-.:.e o nobre deputado intento:I 
i:s7.er sauccionar para remediu males pnticos e· até 
anti-const.itucic;m:.es, ~gundo sua opini.io, nõs temos 
uma providencia defectiva., que pouco ou nada adianta. 

Sendo hoje escasso o tempo, Sr. presidente, não ex
penderéi as numerosas considenções que o assumpto 
provoca, mas confio que me <!eixa.râõ voltar á. tribuna 
e que, acompanhado pelo =obre ministro, nós ventilare~ 
mos , como o caso ped~, ::tss>:mpto tão in~e~saote. 

1 
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i 
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. O art. 1" do projecto apresenta-se se:maquelle ten:pe
. ra.mento que Eeria necesaario, á vista das propria.s ob

.serva9ões que o Sr. ministro do imperio $e di,'"llon fazer, 
interpellado por mim, em 2a diacUEsii.o. 

S. "Ex.1 comquauto 'lão désse uma opillião Jl.<l&itiva 
no que diZia Teapeito á sua. repa.rt.ição, e ma.nifestasae 
duVIdas sobre a opportmúcb.de da medida, foi1 em 
relação aoa exames feito. na estola central e de m~
rinba eompletamente omisso. 

S. Ex. declarou que ,;6 os respectivos ministros da. 
guerra e da marinha poderião dizer se era. ou não ad
missivel essa idéa da. exteoaãb dai approvnções; eotre
ta.nto, ·sem que fossem elles ouvidos, sem e&Pas infor
mações, que, na. opiniiio do proprio Sr. ministro do 
imperin, erão necesaariaa e taes que S. Ex. não se 
julgava habilitado para dá-Ias, apreutlta.-se em 3• dis
cussão o projecto eonugrando plenamente aquella 
idéa. 

O que era verda.de hontem na opiniio mesmo de um 
membro do gabinete, nÃo pôde ser mentira hoje, e, • 
pois, convem que a ca:mara não vote o projecto sem 
que as informações fundadamente pedidas sejão minis
tradas. 

Desappa.receu do projecto a medida lembrada pelo 
illuatraao deputado pelo Piauhy, rela.tivamente á.s âia
pensaa de exa.mes de preparatorioa. .â.ssim, uma ques
tão :melindrosa, que tem sido aqui frequentemente 
agitada, que noa tem roubado um tempo precioso, e 
que tem até certo ponto autorisado um abuso, que já 
vai tomando ~ndes proporções, foi desprezada, cor
tada, de manem~ que, a despeito daa reclamaçi)es .•• 

O Sa. FERIIElJLL DE .AGUJAII:- Foi cortada por uma 
votação da ca.man.. 

O Sa. DuQm:-EsTBADA TEIXEIRA: - ••• a. despeito do 
tempo perdido, da inconveniencia de se contínuu no 
systema até a9-ui seguido eonsen-amos o statu quo. 

Não aceitare1 as idéas todas do illuatrado autor do 
projecto,mas a idéa capital, que vem a ser de evitarmos 
estas ireqnentes dispemas de lei sobre questão que 
tem um certo caracter administrativo, niio póde ~;ahir 
desta casa resolvida como se pretende na aetual redac
çlio de projccto; convem que seja r~olvida, não 
negativa, porém clar.l e positiV!lmente. 

Ma.ndá.rl!i uma emenda ao projecto, reatabelecendo o 
.seu objecto primitivo, para que a ca.mara o aprecie no
va.mente, e legisle por fórma que cs males não conti
nuem, e que o remedio, que tii.o justamente era pedido 
pelo nobre deputado, seja dado. 

O Sa. CoELIIO RoDRI&UES : -Não espero mais isto. 
O Sa. DllQ-cE-EsTnADA TEIXEIRA.: -Observou-se que 

se o artigo desappareceu foi por deliberação da camara. 
Masa.o q.ue vem isto~ Porventura o proprio regimento 
e a pratica de todos os dias não nos autorisão a modi
ficar em 3& discussão aqnillo que passou em 1a e 2• ~ 
Certamente que llÍln· 

A 14 e 2& diEenssõea e!tabelccem o preenchimento 
da.quillo que muitas v~es não é senão uma íor.llllllidade, 
porque infelizmente nem todas as discussões têm âs -;e
zes aquellaa proporções, aquelle estude que o caso re
<J,Uer; e atê por certa pratica incontestavelmente abtt
Slva tem-se assentado reservar a maior largueza e Ici
nuciosidade no debate para a3• discussão, que é a defi
nitiva, e na. qual impossível é que se não ía.ça ouvir o 
Sr. ministro do imperio, que se não póde limita% á .... aga 
e superficial resposta que me deu quando o interroguei 
sobre este projecto. 

Ousa-se mesmo querer invocnr esta pratica abu
siva e prejudicial rara a. questão social da actualidade. 
que tanto tem agitado os animos, e <lUe tão atropel~ 
lada. e restrictamente tem sido discutida. 
Parec~-me obvio que o projecto tal qual se acha 

formulado é inaceita"Ç"el.. , 
No artigo 1• resolve uma questiio melindrosa, sem 

as ini:o~aç<;es que o nobre ministro do imperio jul;;:ou 
necessa.nas. 

No a.rti~ 2• autorisa-se da ma.neira a mais ampla, 
como mmto bem censurou o illustre deputado pelo 
Ceará, uma dispensa. de lei, que nã<J póde assim ser ou
torgruia. a nenhum poder fóra da legislatura, e mnito 
:ceuos .Ls cougrega~;:;e& ~ !a.culdades, sobretudo ce-
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pois que o ministro do. imperio com o famoso decreto 
de \q de Janeiro, veio lançar sobre ellas uma su!peita, 
veio fazer-nos duvidar de sua imparci.t.lida:ie, mdu
zindo dest'arte o legislador brazileiro a mostrar-se 
summamente cauteloso nesta materia. 

O Sa. CoELHO RonJUcUES :-Em todo o CIU!O, é força. 
conhecer que não sou culpado. 

O Sa. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- Não era. preciso 
oue o illustre .deputado me b2esse essa observação, 
porque desde o prmcipio declarei em alto e bom som 
que a sua. idéa f6ra injustamente mutilada, transfor
mada. e suffocada ; e é por isso que eu espero que o 
illustre deputado não succumba ante e~ta. injustiça, que 
não merece , é por isso que eu peço e espero a sua. 
condjuvaçio, para. que nesta. 3• discussão aq,uclle que 
tem de dar o ultimo cunho á. obra. l~~lanva., se-u
<;uide este assnmpto satisf~ctoriamente. 

Feitas estas breves considerações, que mais larga
mente desenvolverei quando apparecer opportuuidadf'1 
sento-me, declarando que o projecto· ta\ qual se acha 
é inaceitavel. 

A discussão fica. adiada pela hoTa.. 

ELEXEISTO SEI\VILo 

Contiuúa n discussão do art. 4o da proposta de go
verno sobre o elemento servil, com o parecer da com
missão e.>pecial n. 167 deste anno, e emendas apoío1dns. 

O Sr. A1:m.elda. Pereira : - Sr. pre~i
dente, ,·enho á. tribuna dominado já. por más impres
sões. Vejo cue a illustre mnioria entende que já. não 
se precisa. âa.is discutir, pois abandonou os deba.tes ..•• 

O Sn. C<JELHO RonniCIJES : - Pec;:o a. palavra pró. 
O Sn. ALl!EIDA. PEnEIRA : - .•. e collocou-me nane

Ceisidade de succeder nu tribuna ao diftincto orador 
que por rdtimo fal!cu por parte da minoria.. (Apoiado&.) 

Sr. pre8idente, circumstancias imperio~as me têm 
inhibido de ha. muito de vir neste recinto. Reconhecendo, 
porem, a ~nvidnde da situnçüo do paiz; comprehen
tlendo devidamente os vastos e complexos interesses 
em·oltos na solu~oda propost.-t sujeita ·ao presente de
br.te, t>ntendi que, a despeito de todos os sncrificios c de 
todos os obstaculos, não podin mnis esquivar-me :í. ri
gorosa. obrigação de aqui vir, para. no menos m::nifestar 
v meu voto, embora sem autoridade àlguma; (nilo 
apoiados) parn firmar um protesto, embora. infructi!cro no 
:ores~nte, mas de ut~lidade ás futuras gera.\·Ões, contr:t 
;:ledidns que, oiferectdns sem pru!!e~tc exame (apoia
dos), sem estudo medimdo das circumst.1nci:Ls pecttliares 
do p:üz (apoiado•), !'CID a previdente opportunidadc, 
•em a menor attenç:io aos e;randes interesses da~ classes 
<11:c constituem as forçn.s vn·as da nal'-'10, leYáriio a sor
prczcJ. ao animo de muitos, excit:írão o as~omhro c os 
justos c1nuore~ da l:woura e das classes industri::.cs do 
paiz, e trouxeriío, infelizmente, no seio do rartido cen
~er~·:.dor se !l:Lo ur.m completa. scisão, uma dissidcnda 
r,rvlnnda. 
• Quanto me dc,·c ser peno;o o eacrificio de :qui .:ir 
para achar-me separado de antigos correhgionarios, 
P.:~:re os qu::es desvaneço-me de contar mnitos e pre"ti
!llOfOs amigos, \". :Sx. e a cama.ra podem bem aqui
lntnr. 

Podem llÍJJda ::quilatar com a de,·ida jn•ti(·;;, ~c ni"io 
!odos, ao menos alguns do~ honrados minist·o•, c.:>1~ 
~~pecialidade o men nchre amigo que !e acha amcntc, 
o ho:1rmlo Sr. ministro da just;ça, a quem desde os pri
!:!eiros passos na mbha carreira publica aco,t=ei-me 
" , ·enern.r como u:n dos caracteres mais puro> e mnis 
pbstrados .do parti,ro ccnse.n·ador (apoiados), c cuja 
c:n~voleccta, folgo de o repetir deste lugar, devo em ma
~;ma _Pã!!e e&se_tal OU.~J,Ual rrogrCHO que OUU'cra fi:z: 
11n m mha cnr~c!ra pohttca. -

Póde ai=da b€m aquilatar o honrado Sr. mb!,tro de 
es.t:"~Dgeircs~ :l cp1~!n de\o ii1to:-11igente e :Jcti\'::. C..'1aliJu
"\"ação :nos :r,.b:übos mais importante~ do :ni:üs:erio 
q':le outr'o~n !h·c r. meu cargo. l'óde ai:.:tla. bem nqui
l~tar. o prop::-;o S:. presidente do conselho, :1. quem 
~e hgár~o ee:r.rJre ~.:h·as ~ympathia s, e cujo3 ulentos e 
lllnnra';"o nu:,ca l"l:i<los ultimos n ndmirnr. (Apo:a r!os.) 

TO~IO lY 

Compellido, porém, pelo rigoroso dever de vir a e~ta. 
eamara advogar os grandes interesses de meu paiz, os 
ela primeira. fonte de noSI!a riqueza. publica, ameaçada 
de garrote pela proposta do governo, como se acha 
formulada (apoiado.) ; compellido, ainda mais, por tão 
infeliz, quanto intima e profunda -convicção, de que da 
solução desta proposta podem provir ao p&ÍZ c&la.mi
dndes que excedeRl mesmo a pre'\'"isão humana (apoia
dos), eu nio heaito, embora confrangido de dôr, em 
manifesta.r-me comJ;>letamente adverso a essa politica, 
que {l&rece-me cammhar imprevidente e querer le\"ar 
o p&lZ a completa mina. (Apoiados.) 

O Sa. GAMA CnQUEiu:-Dá. a.ssim mais uma. prova 
de seu nunca desmentido patriotismo. 

O Sa. CoELHo RoDJUcms:-Fellzmeute quaai todos 
os nossos males são imaginarias. 

O Sa. AL:MEIDA. P.e:u:mA:-Procedendo p(!r esta fórma, 
não faço mais do 9-ue obedecer aos dictames da minha 
consciencia, e sntlffazer o ma.»dato que em tão difficil 
conjuoctur:l. tenho dos meus constituintes que representão 
vaatos e extensos interessesagricolas, snjeitoaaos golpes 
do machado demolidor, br.J.ndido pela mão robusta 
do governo, representado pela proposta sujeita ao de
bate. (.4 poiados ) 

Sr. presidente1 tenho o defeito de defender com al
guma vehemencta as minhas convicções sincera.s e pro
fundas: quando advogo convicto a. causa do direito 
e dos vitaes interesses do paiz, naturalmente, sem 
querer, acaloro-me sempre; e por uso peço a V. Ex., e 
com especialidade aos honril.dos ministros, que me 
advirtão , para. que retire de prompto qualquer 
phrnse, qualquer palavra, que no correr do debate 
possa escapar-me, e de leve offender alguma suscep~
bilidade. 

Não venho a esta tribuna. para. offender a ninguem, 
e muito menos a caracteres a q_uem respeito e es
timo por muitos titulos, já. como stmples cidadã.os1 já. 
como representantes legitimas do poder publico de 
meupaiz, 

V. Ex. sabe que nunca :fui dominado pela nmbição 
do poder, embo~ a con6idere muitas yczes legitima, 
e até mesmo mmto louvn\-el. 

Se alguma vez cheguei no meu paiz :1. occnpa.r 
al!rom:t posição eleYnda, !oi isto antes devido á. bene
voienci:l de outros (muitos •!<lo opo~) do que á am
bição servid!l por meus esforços. 

VozEs:- Foi devido ao merecimento do nobre de
putado. 

O Sn • .ÂLl!ElDA. PEnEIRA : -Não é, pois, a ambição 
que me tr:lz a este lugar, nem o desejo de ver os hon
mdos ministros fórn. de suas cn.deiras; contrarios a isto 
s:io os votos do meu coração ; desejo antes e faço votos 
para que os l1onra.dos ministros se conservem no poder, 
umn. vez que, illu::niDJldo melhor o seu patriotismo, 
procurem dar á. n:lo do Estado uma derrot:l. diversa 
dnquella que lhe imprimirão, e resolutos a desviem 
dos v.arceis em que a. lançá.rão, e no meio dos qnnes 
cons1dero certo o seu naufragio- (Muitos apoiaà.o.s da 
opposiçilo.) 

Y. Ex. sabe que fui setnpre conservador. 
Y OZES :-E' verdade. 
O Sa. ALliEID"- PEnEIR.\.:-Desta tribuna -tive occa

siiio u:na. vez de manifestar como entendia. a id.;a con
ser·,adora. Muitos anuo& têm decorrido depois disto, 
c a.inda hoje considero-me conservador, comonaquelles 
tempos. 
· Dizem-me, porém, que :1. sociedade tem caminhado, 
e que no seu c.1.minhar os homens e as couEa.s se tem 
modificado, e que a idéa conservador3. se tem tambem 
alterado. 

:Retirado ha muito G!l. politica activn. é natural que 
el! não conheça a extensão das modificações que se 
der:<o, nem mesmo até onde chegou a. alteração da idéa 
"ons.' rvadora.. 

Rec.:eio, t>ois, ' ·ir aqui fallar em nome de um Evan
gelho l'Olittco que não existe mais, ou se acha comple· 
tament~ mutilade (_,poiado.v da mi>;oria.) 

)las é só em nome delleque eu posso fallar; foi nas suas 
doutrinas que ionnou-ee-me o coraç.ão e o espirito ; e 

4 
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acho-me já em . idade muito !!diantada par3o poder 
aprender novas doutrinas e guis.r-me por novos senti-
_mentos, por nov:111 theorias. · 

Em todas as · aocied&de$ humanas .lous principios 
apparecem sempre em luta : a tradição e a novidade, 
a con661'Va.ção e · o progresso, o direito .el!tatuido e o 
direito a constitnir, o passado e o futuro. 

Ess.es princípios são os marcos que diviiem as duas 
grandes eseolàs politicas e socia.es que em toda. parte 
do mundo pleiteão a· grande causa da civilisa.ção e dos 
destinos da: humanicW!e. 

A tradição, o dirt.ito constituído, o passado, a con
aenação, ~ão elementos, como diz um escriptor, da. 
lei da continuidade; o progresso, a novidnde, o direito 
a constituir, o futuro, aão elementos da lei do mo
vimento. 

Estabelecido•, pois, esses principios, é facil, servin
do-se da. analyse, saber-se a qual das dW~J~ escolas 
pertence a id.éa que se defende ou se impugna, e em 
qual dellas estio naturalmente filiados cs seus defen
sores ou impugnadores. 

Yozcs DA. hb~oiUA : -Muito bem ! 
O Sa. ALDIDA PEilEJilA: -Creio que impugnando a 

proposta ~ujeita aos debates, m:mtenho em toda a sun 
plenitude a idéa conservadora. (,lfuitos apoiado• da 
minoria.) 

A agitação da sociedade em seus fundamentos, o 
desconnecimento do' diNito estatuido (apoiados), a. in
certeza. e o '\'&go la.nçado sobre um:J. somma enorme 
de capi~e3 rcpr!!senta.d:t pela propriedade agricola, pelo 
commercio e outras classes, niio .:;fio por certo elemen
.tos da idéa consen-a.dora.. 

VOZES DA. :;\{JNOiliA :- :11 ui to bem ! 
O Sa. ALliEIDA PEREIRA:- Qu•tndo ~inceros libcrae~, 

quando ate mesmo alguns descrentes das nos>as insti
tuições monarcblcas pwo diante do· aby,mo que abre 
a propo5ta do governo (apoiad<Js da. minoria), o partido 
COlJSerYador, cuja. mi!s:<.o é moderar sempre o movi
mento das reforma~, é resiüir-lhcs . .. 

UMA Yoz :-E dirigi-las. 
O SR. ALliEJD., PEREIIlA : - ..• é nii.c ceder seuão 

q11:1ndo o presente não p6de deixar de ser o passruio, e 
a novidade ser a tradiçiio, é que ha de nssumir a gra
,.e e immen<a responsabilid&de de uma. reforma social 
co:no esta, que precipit.<t e ha de levar o paiz inialli
vd:nente :í. sua ruína 'I ! Isto não me parece de bom a ,.i8o 
nem de bom conselho. (Muitos apoiados da miuoria .) 

O Sn. GA:~t:A CERQUEIRA :- E' a mais eloquentc de
monstração contra o projecto de governo. 

O Stt . .ALXEIDA PEREIRA:- Sr. presidente, confe>EO 
a \".Ex. que me considero muito atraz.&do nas li1·õea 
da historÍll do progrefso da hum11.11ida.de. 

O 5R. ANDRADE Frcg,:JilA: -Nem é possível acom
panh3r a propaganda. (Risadas .) 

O Sn. ALliiEIDA PEnEmA: -Retirado de ba muito do 
bulicio dessa civili~nçüo que manifesta-se pelo vapor, 
pe!a dectricidade e pela naveg~ção nerea (risada•-), é 
natural que não tenha acompanhado o carro do pro
gresso em todas 3.8 e~b~ões que tem percorrido em sua 
ca=re1ra veloz. 

O S. A~DRADE FIGt:EJRA:- As estaí·ões já forii.o $Up
p:imidas;.; um trem de exp~ornção do infinito!! (Ri
•lldCis.} 

O Sn. AL:>~EIDA PEREIRA :- Quando vejo, Sr. presi
dente, recorrer-se aqui ao direito natural, ;). philosophia , 
:I.Q christia.nisrno, ás ln:tes do scculo, :í.s exigencias da 
ci..-ilisação, para defender-se a proposta do governo, 
co~fesso a ' . Ex. que estremeço e contristo-me, p~r
(\.'C.~ por e~sa. fôrma. leva-!e a. incerteza. a tudo quanto 
eat:i. con~tituido entre nós (apoiados rla minoria), e ex
P')e-se a nossa náo do Estado ao furor das va!!as deose 
oe~ano que se chama. o iCCnlo XIX ! o 

Neste vasto occeano ta!llbem croza o navio pirata que 
lõC iz:titula O lntemf1cionnl (muito bem), arvorando igllal
mente a bandeira 9.e uma falsa civili•ação, de uma falsa. 
religião, e de uma falsa humanidade, e tentando em 
no:ne dos prinoipios santos de liberdade, frntcernidado! 

igualdade dos povos, derrocar o principio -da fa.milia, o 
principio da propriedade, .ellté :negar a. Deos! 

Voms D.&. . Mr~II.I.&.:-'Muito bem! 
O Sa. Auarli.&. PEu:IJIA· :-:Deixemos, pois, esses argu

~entos, qne nos podem ·levár a conseqnencia.s impre
Vllltas .; ea&e caminho que abre vastOs hOrizontes á. ima
ginação de cada um. 

Senhores, a.ssampto de ordem mais tnnscendente nun• 
e!l. foi su.bmettido :í. dechão e a.o estudo desta cama:ra. 
( .• powdo$.) ' 

.A abolição da escra.vidõ:o o'um paiz como o nosso, em 
que elh data de ha seculos, e :fiz p:irte integrante do 
organismo social ; em que o escra.vo constitue o geral 
instrumento do .trabalho, é o agente productor em mór 
escala., se não exclusivo da. riqueza puolica e particular; 
é objecto para ser meditado com muito fria attençio, 
c:om. seren~ c:~.lma .(apoiados 2' removendo-se I>a.r:lo lunge 
a.a dtscusmo o capncho, a. -vudaJe, a pertinac1n que não 
é fundada na raz:ão (apoiados), remúvendo para longe 
dos debates o 1:npul.o generoso do coração que, ao 
pa•s? que abre-se s~lllptLthico aos sentimt.~tos ph~
troplc?s em beni:fiCIO de un~, contrahe-se 1mpedern1do 
em beneficio de outros (apoiado• da minoria); a& passo 
que ex.pande-se compassivo em rela.çiio á cla.ese escrava, 
mostrn-se frio e esquecido co:npletamente da classe 
proprieta.ria! 

VozEs DA. :M INOIIJA:- Mui to bem ! 
O Sn. PEl\DIGÃo ::\IALBEIRO: -E' philantropia de novo 

genero. 
O Sa. AL!IIEJDA PEREillA :-Disse um:~. vez o grande 

orador roma.no-d11ita.. e.~t societas juris. 
E' preciEo nunca esquecer ~ue o Est.."1.Clo é uma. so

ciedade de direito: que o diretto p6de ser esquecido, 
póde mesmo ser menosprezado, ms.s nnnca ser ~uppri
mido violentamente sem grandes riscos, sem profundos 
a.balos, e mesmo, quem snbe, sem :t destruição da socie-
da.de. { Apoia®s.) . 

O eótadista, o legi~lador, o governo, qualquer que 
seja a fórma. de que se 1evista, monarch.i& ou democra
cia, não têm o poder de conculcar o direito, nio têm 
a faculdade de impõr a philantropia á. custa do direito 
de ninguem ; antee, como orgão da sociedade, têm o 
dever de respeitar esse direito. 

No dia em que o Estado desvi.n-se deste caminho 
deb:a de ser a gar:mtia do que está constituído, deixa 
de fa1lar em nome d:1 ~ociedade regul:l.r e feita par:~. 
assumir o papel que póde ser glorioso, mas é de grAnde 
risco c immensa re&ponsabilidade, o de agente da reYo
lução que tentli. le,·ar a (:treito. 

A in.stituiçiio da escravidão , perante a consti
tuiçõ:o, perante a legisla.c:ão do paiz, perante os mos 
e costumes de seculos, é entre nós uma instituição de 
direito. Como tal creou relações juridicas que não 
podem ser e~>quecidas, nem eupprimidns a capricho, nem 
ut:.ic:Lmente aos canticos sonoros da philantropia. Como · 
sociedade de direito, o estado tPm o dever rigoroso de 
proteger esses direitos, de n1anter os interesses creados 
!l:J. bca fé, c abri.s-ados :í. sombra da. lei. 

Qua:~do esses du-eitos e interesses têm perdido a Sll:l. 
razão de ser, póde o Esl:l.do em nome da ra1.ão publica 
prete::tder a sua suppressão: nesse seu intento, porém. 
n:í.o póde tranepôr certos limites. A escravidão, comó 
instituição de direito, nao pôde, pois, Fer Fupprimiàa se
n:í.o qll:l.ndo se tenha entendido que perdeu a sua T:l7.ào 
de ser. a sua razlío de existencia. 

Mas; Sr. presidente, terá por acaso n instituição da 
escra Yidiio entre nós perdido a sua. ra.zii.o de ser? 

Quero conceder 110r hypothese que sim. 
(OurJo. ouçüo.) . 
Neste caso o Est:J.d<>, em nome da razão publica., p6de 

prete:J.der a Snll. suppressiío ; mas é preciso não esque
cer que nesse seu intento o Estado não pôde ultrapas
sar certos limites, não póde disi_>Or do dia de hontem. 
IG.o vúde e~tabel(:cer o novo d.ire1to, destruiDdo os e!Iei.:. 
tos cio ,-elho que vigorava na. vespera. (Apoiados.) 

O escravo entre nus é uma propriedade; é, alem di~to. = bstr-.m~e::J.to de trabalho; e é •oh esse duplo aspectó 
qucdeve <er considerndn arefonna social que envolve 
a p:-opcsta que ;e di&cute. 
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Qu&Ddo eu ouço ;reeoner-se :á morill, ao direito' na
tural, á philosophia e á. religii.o,.para· defender-se·· a 
proposta . do gov.erno_; : qU&Ddo ouço, nesn..· casa 
dizer-se que o homem não tem direito sobre o homem,
e por isso não ha senhores nem escravo~, . contristo
me,. porque estM pa1avras ·mal interpretadas podem 
abrir vastos horizontes á imaginação olo escravo. 

Ellas lhe dizem :~insurge" te ' contra. o . teu senhor:, 
arma-te, colerico, <'Ontra quem rouba o teu direito-. 
(Apoiados:) Elias dizem ainda ao esera.vo :-arma;..te . 
contra os phil:maopos do dia que em nome da religião: 
proclamão..:te homem igual ao homem, e entretanto 
contiervão-te ainda nos ferros da escravidão; conten
tando-se apenas em neutralisar parte do teu corpo, 
para. aujeit:l.r teu. filho livre á. morte certa ·pelo aban
dono. (Apr,ia.do8 da opP.~nição.) 

O Sa. G.uu.. Cn•tUE:u:-l,;to- 'é que é a verdade. 
O Sa. ÂLBEIDA: PEREIRA.:- Elles que não têm meios ' 

de criar, de educar, de instruir a milhares de orphãos 
livres, que ahi vivem na miseria, expo!!tos á.s epidemias. 
e á. fome, sem uma. esteira onde deitar.se,. s~m terem 
roupa para. cobrir.em· os corpos nús, qúe zelo, que cui
dado, com que .meios hiio de pensar os filhos das es
cravu 'f (Apoiad08 da oppo•·içQ.o. ) , 

Ell:~s lhe dizem ainda.:. in,;urge-te contrll esses phi
la.ntropos do dia, q_ue em _ nome do christianismo pro
clamão-te homem 1gru.l ao homem, e · entretanto vem 
pedir a esta camara lei para poderem expandir os seus 
sentimentos pbil:mtropicos, quando têm por si a grudo 
lei da sua vontade. livre p'li'a úzerem a caridade da · 
emancipa•;iio de seus escra'l!os !. (~oiado• da oppruiçclo.) 

El1a.S d~m mais: i:tsurge;-te contra e5ses philantro- . 
pos calcuhst:t& que amda líontem erão escravocr:.tas, 
ainda hontem-vendêrüo-te sujeitando-te talvez a peior 
captiveiro, separando-te ta.lvtz da. mulher e dos filhos; e 
hoje, depois de embolsado do teu valor; quan•lonão corre 
mais risco o seu capital, vêm ufanos á. praça publica 
proclamarem-se phila.ntropose a.bolicion~tas do alheio. 
(A.poiados da oppo~çii.o.) • 

Sr. presidente, estas palavraa.dão lugar a muitas· con
sequencias e· a. largo . desenvohimento. Quem estuda 
com seriedade e attençi'10 a nossa. sociedade, deve re
ceiar que se propa-guem estas dontrillab· neste recinto. 
Basta-nos j:í. essa educação imaginativa que nos trouxe 
a. litte:ntum franceza, á quai nos entregnmos de pre.-. 
ferenc1a. · 

O Sa. GA.ll.l. CJ>RQUEIRA.: -Apoiado ; e nos tem cor
rom:r-ido o gosto. 

O Sa. AL:!IEIDA. PERElll.l. :-Lembremo-nos. que é em 
nome dos principias santos da liberdade, da. :fratemidade 
e da igualdade, que a luterMCionttl- pôde perturbar a 
ordem e commetter t:lmanhos desvario• em Franç~, e 
:L..<susta todos os governos das naçües cultas. (Apoiados .) 

Ob:ervo que h& vergonha em confessar a necessidade 
por ewquanto da escravidão no Br:.zil, e que senão ella 
um gr.1ve peccado e insustenta.vel erro commettido por 
noesos pa.is, não p6de-se recusar o_~ seus effeitoo. 

Senhores, ninguem póde contestar que a escra~i· 
dilo é condemn:ida pelo christiauismo e pelo direito 
philosophioo ; mas é preciso tambem não esquecer 
<JUe ell:l ahi app.trece na. historia d:1. huma.cidade como 
um bcto constante que reproduz-se em todas as ida
des, sob todos os climas e todas as fórmas de gov~rno : 
parece que é elu. como o cholera, como a peste negra, 
com que :1. Divina Providenc~oo'l se apraz em castigar o 
genero hum:~.no. Ella é um& lepra hedionda, mas que 
parece . ser o resultado de uma lei mysterio&a dos acou
tecimc':'tos humanos E' precieo não esquecer sob o 
entL~'"'·mo que est.'l lepr.• é como :r. tuuica. de Ne8so; 
niogucm a púdc despir de improviso sem ensanguent·ar 
o corpo, ninguem a póde arrancar violentamente ~e:n 
que com ella tambem se desprendão as carnes ! 

Quem ah! não conhece a historia .do captiveire àos 
Hebreus na terra dos Pharaós '! O civiliaado Egypto, 9.uc 
n_?;l~~.ou as pyrami_deE; a Greci:~.com a. sua. phil?soph1a1 
t;~o ad1:u11a:la n:r. hberdade, nas artes e na.s sc1o:ncias.; · 
Roma, & senhora do mundo, que ainda nii.o teve quem 
a igu:llas'e; o prnprio povo eleito de Deus, o povo de. 
Is ,ael,·e .muitos outros povos. da antiguidade, fi·riio co.::
tam.in:ldos desta lepra. 

l 
I 
I 
l 

\ 

As nações christi& da média -idade, já. ·Dão fallando · 
das nações .barbaiasf.e incultas,·foriio deijá tambe:àl·con• 
ta.min:tda.s, embora. sob . nma ·fól'Dl& ·diversa. 

Nos nossos tempos a livre Inglaterra, a terra do : bom 
senso pratico; a Fr&Dça., cerebro . ardente do . .mundo, na 
phr:l.se de um . elegante e&ePptor; , cn,tera · &emp~e . em 
ebulição; a Ho'Dail.da, a pjn&ma.rcá.~ ~ Suec;ia, Portqg!!l, . 
a Hespanha e a Rüssia. 'i a .maravilhosa. democ:raciados 
E&tados-Unidos ·da·America do Norté e taritas ·<iutra.a 
nações modernas; não escaJ,iárila ao ·seu :e<>~o-
- E porque, senhorea, ·haVel:nos 'de c:Onsidera:t·o· B-razil 
infamado · ~ó porque tem ainda a · desditn de pos..cuir em· 
seu eeio uma in&titni'ção que foi: acolhida por tant':'S po.
'\"OS cultos· e ch-ilüad.os ~ ' .. 

UMA. Voz: -Esses povos triltárãO de· .. etl;l'ar essa lepra. 

O 5.:· ALliE:IDk I'EBEIBA. : ·-~io levem~•· pois,; o nos~. o 
enthus1aamo ao ponto: de nos Julgarmos •nfamadoa:,,uni.:. 
camente por esta desdita. O:bom · sellllO ·e o exemplo, des-· 

· ses povos devem;,dar-nos a.omenos a consol;!ção -de·crer
que. ~a uma grande ,attenpa.nte em -ú~or. do ~in» eo:m-" 
mett1do pelos noeEOS ant4,\pas&l!odo'S.:. Eata desdiba liio nos 
a.iasro . do banquete da -,civilisação:; abi·sentiío-se convi
'\"as illustres que ainda mostrio a.s cicatrizeà, recentes 
da lepra, apezar de estarem em condiÇõe~t di:viersas 'da.s. 
noasa,; • 

. As nações cultas~ 08, hom~ns Eisni:lo!;,,.os grandes pen
~dores de ~o o m~ndo devem. be~ ·COmprebender ·as 
CJrcwnstanCJaa pecuhares do Braz1l;- e hão:. de .fazer. 
sove1·a justiça aos C()rações brazil<iroe1 1108 nossos vivos 
sentunentos de religião e de phila.ntropu~; elled sabem. e• 
devem .bem comprebender que, se ainda.l nii~nosliberta
moa desta. lepra, é uui<?mento: porque, ainda·. não-pode
mos. encontr~r. o remedto .bero1co e effioaz que nos.Ji..-re 
della. sem aniquilarmos completamente o corpo• 

Sr. presidente, tenho sempre muito receio-da,propa.-· 
g~;ií.o entre nós de certas d.outrinas;: observo pelos acon
teCimentos que ha como. que nma.- cadêao. ~etica que. 
nos prende á. Fr&Dça. . 

Em 1830 a monarcbia legitima de Carlos X cahio 
para sersubatituid:l. nos brnços.d& tevolução .pela. mo-. 
narcbia de Julho, sendo· ele,·ado a.o throno o rei L:1iz 
Felippe; como repercussão nós tivemos a revolução de 
1831, que trouxe a abdicação de·D- Peàroi. ·Nos bra
ços dessa.· revolução ergueu~se o throno do aetuallm-· 
perador do Brazil. 

Em 18q8 a :nonarchia de Julho cahio t:l.rnbem nos 
braços de outra revoluçS.o em as ru~s <1e' Paris; e sobre 
as ruína~ desse throno ergueu-se a republiea. Como re., . 
percussão nós tivemos a grande revolta de Pernlimbuco, 
que podia. ter ido adiante se á. frente dos destinos do 
paiz· ni10 houvess.e o pulso forte dos grandes estadistas 
daquella época. (Apoiadlls.) · 

Lm 1871 nós vimos a lnlemacional· proclam&Ddo 
guerra. ao capital, guerra ú. propriedade ; a emancipa
ção do sa.lario, e:n beneficio das classes trabalhadoras ; e 
imprevidentemente, sem escolher opportunidade, o go
'11Crno atira á. tela dos nossos debatE:s uwa propost.'\ 
destas que envolve a grande questão da propriedade, 
a ~de questão ·do capital , a grande questáo do sa
lario, a em:~.ncipa)ãO da quasi.,exelusiva classe traba
lhadora do paiz, a classe escrava! (Apotados; · m~< ito 
bem.) 

O Sa. G-UlA. CEBQUEIBA. : -Este as~wnpto ceYe ser 
muito bem meditado. 

O Sa. AUIEmA. PEREIRA. :-Sr. preside·nte, eu pe"o ao 
bonrado Sr. presidente do co:aselho e aos honfados 
membros •da. maioria que não vcjão 'nestas pala."<<'&s 
nada que posea parecer enYolver o menor pensa::::~ento 
reservado. Trago npenas 3. memoria 'esses factos, par.:. · 
condemnar a !'Pportunidade, a \mprevidencia da apre~ 
Eenta~ão da proposta, quando é sabido o estado a...'ll.ic
th·o em que !!C acha o pa·z. 

Sr. presidente, quem na 10 annos; mais ou menos, 
poderia pensar qne·nós-estavamos tão- proximos·de: uma . 
revoluçio social, como esta. que -tem naturalmente de 
operar a pro pOEta . do governo oomo Ee acba. formu
lndu ~ (ApoiCldos.) Fui ministro ha 10 annos, e confesso· 
a Y. Ex. e ,á camars que nunca ,vi ·tratar-ae séria.
mente desta gravissi:na questão. Os ·homens penoado
res, no seu gabinete, encara,·ão o problema C)m 
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asapmbro, mas pareciióQ to.ios crer. ~ pensar,. com. o 
visconde de C&yrú, qu~ só dil D1vma. Prov1dencJJL 
poderia vir o remedio p.ua o mal da escravidlio no 
Brazil. 

O Sa. AmaUIE FIGUEIJU. :-Ainda assim se pensava 
no dia 11 de Maio. A proposta a.pre..-entada a 12 desse 
mez é que veio tirar-nos todss as duvidas. 

O s •. AUIEJDA PEIIEnu:-Entret:snto, os acontecimen
tos têm-se precipitado ; parece que pretende-se adiant:lr 
os tempos. E' verdade que durante e depois da guemt 
civil dos Estados-Unidos d& America do Norte &lguns 
homens pensadores, t'llftectindo na reperc~ que po
deria ter a solução dessa guerra. no noi!SO paiz, a...<s~m
br-.í.rão-se1 e procurário eatudar mais séria.mente o diffi
cil e intrincado problema da emancipação: elles viriio 
que a abolição da escravidão nos Estados-Unidos da 
.Air.erica da. Norte naturalmente tinha de produzir mais 
ou menos tarde factos identieos em todos os pa.izes es
cravagistas • .A. nação toda por SllA parte tomou-se t:J.mbem 
de IIS80mbro depois deate aconteeimento; receiou a 
imprudencia. e precipitação, e que as sei::a.s nbolicio
ni&taa, não e~contrando mais a reaistencia d.aquelle 
grande paiz, que, tendo a mesma. instituição no seu seio, 
era todavia temido e respeitado no exterior, viessem. 
fazer entre nós mais a. descoberto o jogo da propaga.uda. 
Infelizmente esta previsão ree.lizou-se. 

Em 1866, como a. cas& sabe, a sociedade e.bolicio
nista de Pariz dirigio a. S. M. o Imperador ums <:luta 
em que lhe aconselhava a abolição dn escrs\idiio no 
Brnzil. · 

Ess3. CD.rtt. e talvez: a origem do acolhimento e ag:r.~ 
aalho que o pensamento da abolição come.çou a encon~ 
trar, não no pa.iz, não nos cora.ções bruiletros, pois que 
isto dnta de ha. muito, maa nas regiões o:fficie.ea. 
(Apoiado •• ) ~ 

Easa carta j:i foi lida nestn. ca.mua. em 1868, mas eu 
peço licença para lê-lA de novo, porque preciao fuer
lhe alguns commentarloa. 

« Senhor.-No momento em que a Republica. doa 
Est.ados·Unidos, \'Íctorioaa. de uma guerra longa e 
mortüera, a.caba de da.r a liberdade a quatro miibües 
de escravos 2 no momento em que a. Hespanha parece 
prestes a ce<1er á. voz. da hmn:uüdade e da justiça, OllSll
mos :fazer a Vosaa Magestade um ardente appéllo em 
fa"'.·or dos escrnvoa do vosso Imperio. 

« Sabêmo-Io, senhor, e nioguem na Earopa o ignora, 
que Vossa. l\Ia.geatade é ~eroso no vosso Imperio 
(oh !)1 e a voiiS& força rcstde na administra.ção reco
nhecida e no amor sincero do vosso povo. 

« J i aboliste!! o trafico; mas essn medida e incom
pleta; uma. pala~'TII, uma vontade de Vossa Magestade 
podem tr:lZer a. liberdade de . dous milhões de bomena 
(oh!) •.•• " 

Ux S~t. DEPUTADO:-Essea sabios francezes nunea. 
lo!rão a constituição brszileira. 

Orno Sa. DEI'Il'l'ADO :-E' uma 1!ôr vcnenosa.. 
O Sn • .ÂLMEIDA. PEI\EIIU. (continuaMo a ler) :- a Pc

deis dar o exemplo, senhor ;. e tende a certeaa de que 
sereia acomp9.Ilbãdo, porque o Brazil nunca olhou a aer
vidiio como uma instttl)ição iivina. 

« Yozea generosas leva.ntão-se todos os annos nasu
sembléas, :na imprenaa, no pnlpito, para pedir a aboli
çiio. O numero doa escra.Toe é n:enor que o doa homens 
livres, e quaai um terço já. existe nas cidades exercen
do officios ou servindo de CTi:uios, e é facil elcva.-loa á. 
condiçiio de usalariadoa. A. emigração dirigir-se-ha 
para as ,.068&8 provinciaa desde que 1. acrvidiio tiver 
desapparecido. A. obra da abolição, que deve attender 
aos factos, interesaea, aituações, parece menos difficil no 
Brazil, onde aliás oa co&tumea alio ura.ndoa e os cora
,ões human01 e c:bristioa. 

"n-ja.mOI a Vout. Mag~e, ji illustre pelas ar
mas, pelu letraa, pela arte de gevernar, UJD& gloria 
m&ie bella. e maia yura, e podemos esperar \'De o Brazil 
não eeri por :m&l& tempo a unica. terra ebriatã affec
tadl. pela. ~~ervidão. 'remoa a honn de t'e1' de V oaaa Ma.
gestade muito humildea e reapeitoeoa aerv1>11 etc. , 

Sr. prwidente, esta carta que eu co•aidero OODlO a 
origem •.• 

O Sa. A:munE FIGUEnu.:-0 Sr. presidente do con
selho a considerou aseim no conaelho de estado. 

Us Sa. DEPil'tADO: -E declarou que era o motivo 
da preasão. 

O Sa. ALXEIDA PEa&IB.\: - ... do movimento eman
cipador que se nota de certo tempo em no$sas regiões 
ofRcia.eP1 foi que servio, no meu modo de pensu, para. 
precipitar o movimento da. ~ma.ncipaç1f.o. ~o paiz por 
~ do poder publico. Esta carta., que devera. ser res
pondilb. de uma. maneàa. düi'er.!nte <iaquella por que o 
1oi, é, como jã. disse, o ponto de partida do moVÍlllento 
em:~.ncipador d:~. p:>rte do governo do Brazil. (Apoiat:Ws 
e nao .zpaiaàos.) • 

Não notou-se, Sr. presidente, que este documento 
eat:S. ns~ignado por um. illusbc esta.dista., pelo gra.::.de 
ministro de Luiz Felippe, por Guiaot, nem ao menos 
recordou-se que Guisot, tão philantropo em relnçio no 
Brazil, não teve a coragem de abolil' a. escravidlío n:I.S 
colonia.s fra.ncezas. (Apoiados.) 

Vozes:-Muito bc:lll. 
O Sa. ALXEIDA. Pu.z.nu. :-Foi pl'llCi&o que ~·iesse a 

revolução de 18~8 para alli effeetua.r-se a abolição, 
quando Guisot, q.ue esteve no ~cr tantos a.nnl?s, já. 
li3vin delle desc1do com a queda da monarchia. de 
Julho. Isto quer dizer que 0$ homens de estado da. Eu
rop:l, quando têm a gra.nde res~nsabilidade do poder, 
não se deixão dominar pela pbilantropia (apoiados, 
multo bffll); isto quer dizer que Guisot, um d~s esta
distas mais illustrados da Fra.:aça recuou dian~e da 
aboliçi!o, apezar de philantropo, aJieur de "'."er q11e com 
isso apenas cort:lria. nlguns dlldos de uma das miios da 
França, e levaria a rw.na a poucos milhares de Fru
eezeJ>, e a. longinqua.s colonia.s. 

O ministro poderoso, com um~ m.a.ioria nUlllerosa
nii.o podia. fazer triumphar aa lllWI idé:ls 'f ! 

(Ho. ditJerso• aparte3.) 
O Sa. ALXEIDA. I'JtiiEnu.:- 'Vós não. podeis conteat.ar 

que, a.i~da. pouco te!D~ ~ntes da revolução de 18~, 
Guisot tinha uma. m&~ona unmens:l, de cerca de dous 
terços de votos no pa.rlamento. (.4poiad~» da opposição.) 
E !e elle domina.n-se tanto pela philantropia, se presta. Ta 
nttençüo tiio acurada ao generoso impulso do cor:ação, 
porque niio promoveu a nõoliçiio nas colontas france
zas'f 

O Sn. CA."iDIDO :Mtn~TA:-Muito apoiado. 
Uxo~. Voz. DA O PPOSIÇÃO :-Era muito mais facil do 

que no Bra.zil. 
O Sn. AUIEIDA P~:um.l:-A cabeça do estadista. na 

Euroj:<a reside acima. do coração. (Mttito bffll.) Os tem
pos, !l<'rém, correriio: Guisot abolicio~istn, G~isot illu
minaâo pela. nuvem dourada da philantrop1a1 sem a 
responsabilidade do poder, vem aconPelhnr ao governo 
do Brn:til que tome o. missiio imprevidente da abolição 
neste pníz, ecm u.ttender :ls circumst3.ncias eapesaes 
e tüo differentes, em que nos achamos, daquellas em 
que estava a França em relação á.s euaa coloni:JS ! ! 

Senhores, os homens de est:!.do da Europa têm uma 
norma. de proceder muito differente da nossa. E a pro
po!ito vou recordar ainda o proceder de lord Palm:ers
ton quando 1e pro!!OZ a lei para a rcducçiio das hor&s de 
trabalho em beneficio doa meninos nas fabricas. ?or 
eiiSil occasião ainda o coração não dominou o eat'lldist:l, 
elle ergueu~se e disse : " que níio podia. conaeutirna.adop
ção dã lei, porque iria. perturbar a prosperidade das :fi
bricas. • O sentimento pllilantro~ico em fa,•or daserin:J.
ças não foi ouvido : a grande cabeça de lord Palmers
ton triumpbon aobre o coração. 

Sr. ·preaidente, a In~laterra, a nsção por excelle:~cia 
do bom sell!Jo pr.ttico, resistio, e resi.stio sempre p:1lmo 
:~. palmo á. &bOliç:io da escravidão em sJW colonias, 
não a.ttendendo aos canticos da ser&.; da philantropia, 
e só cedeu quando vio que er:s. chegada a o~portuni
dade, e não podia maia deixar de fazer a abolição. 

E para nií.o pa.recer auapeita e112a opinião, vou ler um. 
topico que se ".; na obra de Cocbin, que ta.nto tem S~er
"ido para precipitar a abolição no Brazil; é um es
crlptor que niio p6de merecer suspeição. (~oi~ de 
procurar mlrt! M optmlts~to.•-) ESqueci-me da nota 
em casa; mas Iemuro-me bem do que refere eate es-
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criptor em relaç5o .á opinião do Duque de Broglie , 
áA:~rc:~. do procedimento do governo inglez em relação 
á 3boliç.ão da e6Cl"".l\"idão em suas colonias ; reprodu
zirei fielmente o peneamento. Diz o Duque de Broglie: 
cc Faz-se muita honra ao governo inglez, e se lhe fa.ria. 
muita injuria, attribuindo-se-lhe :1. abolição do trafico, 
a abolição da escravidão, quer a altas 'istas de sabe
doria e previdenci:l, quer a combinações machiaveli
cas; o governo ingl.eZ aobre esse assumpto :não adian
tou os tempos nem dirigio os acontecimentos; limitou-se 
a manter o 1tatu quo: resistia. 15 annos á. extinc~io 
do trafico, e 25 annÓs :1. abolição da escravidão; de
fendeu palmo por palmo as posiçües intermediarias, e · 
não cedeu em cada vez senão á. necessidade. » 

Perguntarei eu, Sr. presidente, quando tinhamos este 
exemplo, por que razão o govemo do Brazil havia, 
mais ou menos, de comprometter-se tio de promptc, e 
assumir a responsabihdade .immensa de precipitar a 
abolição da escra'ridio entre nós'! Eu não vejo outra 
explicação seniio esta: a nuvem dourada da pbilantro
pia deslumbrou-lhe os olhos ; ei-lo a correr após della, 
esquecendo inteiramente oa interesses reaes deste paiz l 
(.lluitos apo1ados.) 

Sr. presidente, a resposta. dada á. carta da junta 
abolicionista de Pariz foi uma infelicidade ; além de 
assumir o governo do Brnzil a responsabilidade da so
lução de J?roblema tão diffi.cil, estabeleceu um prece
dente ternvel, o de dar caracter offi.cial a n= asso
ciação que nãG o tinha e que animou-se a vir discutir 
pqrante.o ~osso governo os de~otinos do Brazil (apoiada~, 
muito bem da opposi~Jo); abrio uma porta larga a. ou
tras as~ociaçõe01 que, inmellidas pelos mesmos princi
pios ou por principio• analogos, entenderem conve01cnte 
vir questionar comnosco sobre outros pontos ácerca dos 
nossos de•tinos. 

O Sa. Cnuz MACDADO:- Realmente isso nos abate 
muito na opinião publica do mundo. 

O Sa. AL:UIDA PzazmA:-A este primeiro passo se
guio-se logo outro; o movimento abolicionista, assim 
iniciado, immedintamente teve repercussão no nosso par
L~mento. O gabinete de 3 de Agosto, pela primeira vez 
na f11lla do throno inserio um topico relativo :1. abolição 
da. escra,·idão. Sabe-se bem como a idéa foi aqui rece• 
bidn. ; amigos c adversarios do go,·erno com a sua 
pala;Ta autorisada, impugnánio com vebemencia. o 
procedimento imprevidente do gabinete ; as declaraçües, 
porém, francas do seu chefe, de que nunca trataria 
dest3 questão senão quando chegasse a opportunidade, 
tranquillisárão de alguma fórma os animas. 

Esse mini•terio, como sabe-se, teve de retil'ar-se do 
poder ~em ir além nesta questão: succedeu-lhe o minis
terio de 16 de Julho. 

A ascensão no poder desse miniBterio foi recebida 
no paiz e saudada com demonstrações de jubilo e en
tbusiasmo, como não ha exemplo na. nossa historia po
Iitica. (.lluitos apoiadoa.) 

O Sa. PEnDIGÃo MuuE1ao: -Nunca; n nossa histo
ria não nponta um facto igual. 

O Sa. AL.UJDA. PEm:mA :-E porque deu-se isto Y Ha 
uma explicação, não póde contestar-se. Esse enthusio.s
mo não póde dizer-se q_ue era apenas filho do contenta
mento dos seus correligtonnrioa pela mndanÇll. da situa
ção: antes era o protesto energico da seguran~ da 

. tranquillidade, que a palavra nutorisada do chefe do ga
binete, manifest3da contra a impre;-idencia do eeu an
t~ssor em relação á.s questões do elemento servil, 
tinha creado no animo do p:tiz. 

O p:tiz confiava na inteireza de caracter, na pruden
cia -consummad:L do chefe do gabinete e seus c.lle.gas · 
elle ~inha. a seguridade de q_ue o chefe deSI!e gabinete' 
conhecendo praticamente as ctrot1IllAtanciaa peetiliarea d~ 
Brazil e ~eus recur808, nii.o o lan98.ria no caminho peri
gcs!' de uma reforma social improvidente. (Apoiado& da 
epposição.) 

Cumo é sabido, esse gabinete, satisfazendo as aspi
rações cio paiz, correapondendo :ia suas esperanças, pôz 
um cravo na roda do carro d:L abolição por parte do 
poder. 

Dura.:1te d?us annos, 1869 e 11170, não "Vio-se inse
rido IUS falias do throno nenhum topico a respeito àa 

. emancipaç-lo do elemento servil. Esta exclusão deu &e 
paiz ainda maior tranquillidade, rund.l maior segnran~ 
(apoiada. da oppo.ição); elle pensou, e pensou bem, a1le 
o governo, embora. tivesse o desejo de que a escravidão 
fosse extinguindo-se, não pretendia em nome do poder 
publico fazer obra precipitada. 

O ministerio de 16 de Julho retirou-se, porém, de 
poder no anno passado : e poucos dias antes da eua re
tirada, o chefe daquelle gabinete aceitou condicion:U
mente um additivo á. lei do orçamento, offereci.lo nc 
21enado pela minoria liberal, additivo que consignatt 
algumas medidas relativas :i. solução da abolição de 
elemento servil. O Sr. presidente do conselho teve a. 
bondade de ler-nos o discul'So que nessa occasião pro
feria o Sr. Visconde de lta.borahy, de quem S. Ex. fot 
collega ; dahi quiz tirar o argumento de que não pro
cedemos bem, impugnftlldo idéas que forão aceitlls pele 
gabinete de 16 de Julho. 

Por minha parte, Sr. presidente, não p"osso acompa
nhar o honrado Sr. prestdente do conselho neste ter
reno : defendo nqui us :ftlinbas convicções. Se os nossos 
homens de estado em um dia pensão por uma fórm2. 
e no dia seguinte por outra, é claro que não deve 
partilhar, nem assumir a responsabilidade dos se'C.S 
actos. (.1poiados.) 

Um do11 membros de~se gabinete ficou de expôr me
lhor :ts r:uões ..• 

O SR; PAVLI!'IO DE Sovu:- J:í. expliquei. 
O Sa. ANDn.u)& FJGUEuu. :-Já o explicou na camar:t 

e na imprensa, e muito satisfnctoriamente. 
O Sa. ALMEIDA PEREJIU. :-••• ficou de ir mais adiantt 

nas suas explicações, que parece não t.erem satisfeito ao 
nobre presidente do conEelho. Pela minha parte, as ex
plicações, qunesquer qne sejão, não me demoveráõ da.<~ 
minllit.s convicções. . 

Quando vejo o Sr. presidente do conselho promo
vendo com tanto nmor a adopção de&ta propost:l, e leio 
os ~eus pareceres dados no conselho de estado, fico 

· tnmbem attonito; mas o que devo crer'! Apenas que 
os homens e as idéas modifieão-se a cada instan:e 
neste paiz de temperatura ;-ariavel. 

Eu que niio acompanho hoje o hour-.1do Sr. presidente 
do conselho, porque estou doutrinado pelos par~ceres 
oue como conselheiro de estado S. Ex. aeu (apoiado.s), 
niio poderei tambem acompnnbar o Sr. Visconde deIta.
boraby, ee porventura S. Ex. modificou1 o que não 
creio, o seu modo de pensar. 

O Sn ANDRADE FlGVEIRA.:-Eu tambem não o acom
panharia nessa parte, e faria o que fiz aqui muitas ve
zes, negando-lhe o meu voto em muitas questões. · 

O Sn • .ALMEID.\ PEnEmA:-Eu e~pero, Sr. presidente, 
que o Sr. Visconde de ltabornby, um dos illustres esta.
distas que ainda nos restão dessa plei.lde brilhante de 
homens que, aquecidos ao sol de noS&a independencia 
e educados nns grandes lutas da minoridade, tanto illus
trârüo a no~sa tribuna e tanto &ervir-:io ao paiz com o 
seu civismo e tamanho desinteresse, ha de em ocCll.
sião opportuna dar as verdadeiras razões que o li;-rem 
dessa appa.rente contra.dicção em que pareceu querer
eucontr.t-lo o honrado Sr. presidente do conselho. 

O Sn. Axoa~DE Fu>tEIRA : - Não ha contradicçüo 
alguma, elle já. declarou que não pertence :í. propa
ga.nda . 

O Sn. AJUVJo LlliA : - Ha ditferentes especies de 
pro_pagnuda. 

O Sa. A:snnADE F1Gt."EJRA.: -A esta propaganda que 
está. dando a lei. 

O Sa. ALXEID.\ PEiunaA. :-Sr. pre!idente, deploro 
que o illustre pre~idente do consellio e seus colle~ 
não tivessem melhor retlectido ~obre ns circumstanctas 
do paiz, e n:io tive!!llem procurado uma opportunidade 
difrerente para enjeitar aos debate" desta camara a Pta. 
proposta. Nós, os ]a,-radores, que, aeja dito de pusa.
P• nada valemoa hoje, porque ousamos neste paiz 
livre levantar a nosaa voz para defender os nosaos di
reitos, os nossos interesses, a nossa propriedade amea-
çada .•• 

O Sa. GAn CEaQUEIJU. : - Intereues q•e. aão tam
bem OI do paiz. 
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O Sa. F. BELISA.B.IO :- Actus.lmente é um titulo de 
!UEpei<;ão! 

O Sn. AL:VEID4 PEaEIIIA.:- ... nós, que até já..somos 
considerodos como titeru, que se ·movem á \'Ontade . 
deste ou daqnelle outro .•• 

O Sa. Aa.u:m Lllu : - Quem disse isto 'f 
O s~~. .. <\~~o-nRAoz FIGCEinA. : -Foi o Sr. pre~idente do 

con~clho. 

O Sa. Au~:Jo LnLl:- Ainda não ouvi n1nguem· em
pre~u aqui :1. pnlana títeres. 

O Sa. ALliEIDA. PEnEIRA.: - .•. nós , Sr. presidente , 
procedemos dt! um:~. maneira ditfercnte. 

Acostumados; :í.s contrariedades da natunza., a ver , o 
tufão e as torrent~s ·destruirem-nos .- plunta.ções, · 
temes innata en:. nos0011 COI'BA;'úes a resignação · que traz 
a virtude da ordem (mu;IO bem) .... 

O ~n. PEII.nrc;A.o M.uoEmo : - Nem o la\-rador póde 
deb:ar de ser hvmtm de ordem. 

O Sa. ALXEinA. PEilEIU:-... n~s. que estamos acostu
mados a receber da Dh•ina.P.rovideneia a luz . do sol e 
a chu\"a, indi~pen.saveis ele~t~entos pva. a ~erminaçio 
das plantas, somos por natureza religiosos .•• 

O Sn. PEBDiclo M.uDEmo:- Apoiado; ha mais reli
gião no campo do que nu cid:tdes. 

O 5n.l:.Lm:ln.~ PEaEIRA. :-... nós, Sr.presidente, que 
não po<lemos chegar :i. 11bundnnte colhcit<l sem termos 
procedido primeiramente a. variados e complexos tr.J..
l;albos, temos nece..sidade dn virtude d;t previdencia. 
( Apo'ados.} 

Para chegar-se a uma abundante colheita, 'V'. Ex. sabe 
bem que é preciso proceder-se a muitas operações; ola.
vrador precisa de cscollter o terreno e a estação apro
pria :la; precisa e&Culher u semente sã para lançar .na . 
terra; e depois ainda necessita do cultivo esme111do e 
paciente pa.•·a. depois f,tzer a colheita. Se os nobres mi
nistros tivessem seguido este mesmo processo, e prova.
Tel que chegassem n rel'ultado;; melhores com a sua 
reforma. 

O Sa. PERDIGÃO MALDEIRo:-A arrore uüo se apre
senta prompta de um dia para outro. 

O Sa. AL~IEIDA PEnEIJ\A:-Infeli:zmcnte não c;colhc
riio a. estação propria, nã.o escolbêrão o terreno, não es
colbt!rão mesmo a semente, e :10nç:irlio-n em terra crua, 
onde, se antes clla niio für devornda pel:ts aves d tmni
nbas, pelos imcctos que deFtroem as sementeiros, ha de 
germinar enfezada., produzindo fructo• que ni!o lll"io de 
compen•ar o trabalho empreg-<~.do. (Apoia<lo.s.) 

O Sn . .A:ooonADE FIGt:EIRA. :-~em isto prod-;:úr:i., ser:i. 
tostada pelo vnpor c pela elec:ricidade. (Hi!~:r;àade. ) 

O SR. ALxEroA PEREIRA: ·- ~r. presidente, in!eliz
mente os honrados, ministros penfo que r.üo se applicão. 
á. luvoura, e apen:I.S a conhecem de :mdi<;2o e de lei 
turn (apoiados), s.pezar de ser ella o gr.tnd~ !len·o do 
Estado, D:l. phrnsc de um dos ant.;p:mados c~ S. :\I. o 
lmperrulor. SS. EEx. não a co:lh.!cendo, ni'io poderi:'1.0 
applicar e' te proce~so naturnl pnr!l. po<lcrem c~cctuar a 
sua reforma sem riscos, sem abalo dn noes:J. eocic:l.ade; 
n5o olh:irão nem :t opportunió:ie, niio c.!l:á.rão XlCm 
mesmo á. Eemente que tinhão d~ '\'er ftuctificar. 

Uma refonna desta ordem, que agít.1. j:i. e \"~i pôr-o 
paiz todo em co:nplet.t ebuliç·üo, parece que cevêra eer 
discutida em occasião em que o Imperador se achasse 
no paiz. (Apoiado•.) InfPlizmecte atê des:a oppor
tunidade não lembrárão-se, quando elh occor;c ía.cil
:m ente a todos. 

}{ec:eio, Sr. p't'Csidente, qn~ os justo~ te::no;-cs que 
nutro como Ja,·rador, como homem politico, não pos
são •er bem aquilatados pelo nobre }•re5i<ler.:e do con
selho. S. Ex. julga que a.lavc.ura. estiassol:lbradasem 
1unda.mento; que está acommettida de um p2.~ico; qne 
nlio tem razão de J:eceiar cou5a. alguma C.a yroposta. do 
go,;erno. Eu confeseo a 'V'. Ex. que n<.o !ei como po
derá o honrado pre~idente à.o conHlho c!er:1on, trar-nos 
esta nsserç:io. c combina-la. com o Een parecer n~ con
~;elho de estado. (Apoiado!.) 

Se recorro ao que S. Ex. disse no conre1J:o ,:e estaao; 
"lejo as reguintes palavras: « Qua!ldo fe ~t:d(rem di-
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reitos aos escra'Vos, tirio-se direitos aos senhores ; a 
liberdade de uns traz com~igo a. liberdade. de outros. 
E' neeessa.rio qne a autoridme do Estado substitua.ou 
a , -is-ãbncia, ou a ben~·olencia dos senhores; a vigi
lar.cul, auç;mentando o numero dos tribwaes ou jui:1.es, 
d:as guarmo;-ões, das prisões1 preparando no'Vos regula-
mentos de ordem e de policr..a. ~ 

« Liber".ar :1s crianças e os velho$, deixar os adultos 
se libertarem por sua t.~">nomia, fôra crear íamilias 
mixt.,s, filhos sem pais, pais sem filhos, escolher para. 
os adnltos um caminho indeterminavel, desorg:misar o 
trabalho, misturando livres e escravos nas fabricas 
rurses, e lliio garantir a. estas senão seus pcic;~res tra
balhadcres. » Aqui S.Ex. referia-se ao que tinha cito o 
Duque de Broglie, e truduzia.as suas palavras. 

O Sa. Puou~lo: liiALDEmo: - Fez .suas essas pa.
l:s.••;ras. 

O Sa. F. BELISAIUO :-0 nobre 'Presidente do C:.>r.selho 
já. declar.:.u que l:iio defendia malS o ministerio. 

O Sn. AL:vEIDA. PzaEillA :-S. Ex. disse mais adiante·= 
« A &ia:p!es emancipaç;io' do veatre escravo figt_~ra-Ee·· 
lhe como uma. medida de contingencias ·gravee,. Em sua· 
exposição anterior ponderou o que pensadores muito au
toris:~dos disserão e CIICfe'Vêrão contra. esta .medida em 
Fr,.nça.. Entcndião ellea que a libertaç.iio dos filhos, a 
existenci:l destas familias mixtas, tomaria a escravid&o 
menos supportavel para os pais, produzinllo entre estes 
exci~ções perigosas. » 

O Sa. CAPANEXA. :-I~to já niio é citaç<.o; é delle. 
O Sa. AL.'IIEIDA. PEnEIRA.:-Disse mais: «Paunr im

mediatamcnte da guerra. para uma refol'JDa que póde 
sobresaltar todn a população, abalar e del?reciar a pro
priedade agricola, cztuEar dimmuiçio mu1to seneivelna 
renda nacional e exigir o emprego de numeroea :força 
publica, niio lhe parece acto digno da prudencia do go
\"erno c das cam .. ras do Brnzil. » 

Ainda dizia mais S; Ex.: " Note-se que·essa meàida 
do. ventre line, ro por ai, não é isenta de perigos. 

« Os perigos da ordem publica e seguran~.a. indi vidnal, 
que acompanhii.o, . mais ou menos de perto, as medidas 
de~sa· natureza, exigiriio um emprego de forças que àu-· 
rante a ,guerra, e logo depois ·della, é impossível. » 

Em .,·i;.ta disto, li claro qne A lavoura Sr. presiden
te, niio tem temores YÍ1.0s, como disse .S. Ex. A lavoura 
tem motivos fundados· para crer que ella. se acha em 
condições muito siuietras •. (Apoiados.) Nenhum tó dos 
conselheiros de estado, no seu gabinete, com a precisa 
reflexão, com sercn& calma, nenhum só dclles oonsi
derou e>t:J.·refol'JDa. senão sob um :~.~pecto as~ustadc-r. 
( poiados.) 

Qu!l.llào se vo!m homens como o finado !\Iarquez de 
Olinda, o Sr. Abaeté e o Sr. Barão de !\Iurit•ba., o 
actual Sr. presidente do eonfelho, o .finado Euscbio de 
Queiro:t, e quasi todos os c:olll!elhciros de estado, cheios 
de receios e alguns pensando que ebta reforma niio se 
pi>deriaetfcctuar semtomarem~~e pré,•iamente providell
cias muito ucert..'lda, ; chegando Eusebio de Queiroz, 
um dos estadistas mais praticos deste paiz (opoia.Io:;), 
,\ lembrar que · se mandassem· engajar tropas estran
geiras ; 106s os lavradores, que estnmos collocados LO 

meio do incendio, IÍ que havemos ter tranquillidade 
de :mimo, :;ocego de espirito, c não devemos ter re
ceios'? (Muito bem.) 

O SR. G .\:'11.1. CEIQl:EIBA : - Agora ,.·êm cs Chim. 
(Il<laritl:;.rl~.) 

O SR. AL'I'lEinA PEnEIJ\A. :-0 Sr. prCEideDte do con
selho ba de eoncord~ que estes · temcre~ que a. S. Ex. 
narecem :~gora "àos e sem fundamento forií.o temores 
nutrido~, 3g:~zalbados por S. Ex. e pelas cabeças dos 
c&tadistr.s que a ~a.ngue-frio· no ~eu ~billete la.vr~riío 
es~11 pareceres. Não ·.Ee admire, . po1~, S. Ex. <;ne a 
lavoura., in.;cie11u, tal ... ·ez ignormúe, -•implo.r;o., tenha os 
mesmos assombros, 011 mesmos temore~ que :3. Ex. j:i. 
te\"C. 

O Sa. PRESIDESTE DO CoN!'l:LDO:- O Sr. c~::~~lhciro 
Euscbio votou pela idéa capital do projecto. 

O Sn . .ALm:IDA Pn.EJI\A :~ Isto li quC!;túo <! iif~rwte; 
\-. E::ot. ::.:io :r.c -.i.e~loque do terre!lo em que . c<t~u. 



c amara dos Deputados -Impresso em 23/01 /201 5 15: 25- Página 10 de 17 

SESSAO 'E!tl 2 DE· AGOSTO 'DE 1811. 31 

O Sa. ANDILUIE FIGVZnu :-Oução a lavoura que está 
:faJ.Jando por um or~:,~ muito competente. (.Apoiados.) 

O Sa. ÂI.!IETDA PEREIRA.: -V. Ex. ha de v.:r-me lá 
chegar se puder ouvir-me. 

O Sa. PRESJDI:l\'TE DO Co:~~ELBO:- Então o Sr. Eu
sebic j:í não é-autoridade. 

(Ha outros opa.rks.) 
O Sa. AL.'IIEIDA PEREIRA. :-Esta não é a questão·; .Wu 

demonl!trando a V. E:x. que são muitojus:os os clamo-
. rea d.a.la\·oura.: ella. sabe qual é o estado do p~iz, sa.
be que o governo não tem meios (apo,.ados), que o go
verno não .tem fo.rça. publica (apoiado s da 111inoria); 
por isso natur!llmeute inquieta-se e vem mpplice pedir 
ao go\'erno que a.o menos pare no seu camwho preci
pitado emquanto prepara as providencias e os• meios ; 
que não u lance na. fogueira. sem recursos, a ella, suas 
familias e suas proprieda.des. 

YozEs DA .liiiNORIA:- Muito bem! 
O Sa. CARDOSO FoliTEs:-E' um lavrador import:tnte 

quem b.lls.! 
O Sa. Cam: MA.cB.ADO:-E que já. foi mini:tro. 
(Ha outros apartes.) 
O Sa AUIEIDA·PERElllA:-Se o Sr. presidente do con

selho ou qualquer de seus coll~gnll elltrasse por esse 
illte:rior e, antes da. lei decret11d:t .. qui, Otwis~e o que 
já se diz, e lhe podem repetir muitos fazendeiros; cu 
creio, pois fnço justi\·n no seu patrioti~r.o e ao de seus 
collegas, S. Ex. havia de arrepender-se do passo que 
G&ti dando. (Jfuilos apoiados da minoria.) 

O Sn. Cauz 1\!ACBADO:-Nem tí::tba ~omno para dor
mir. (Hilaridaàe.) 

O Sa. ALmaDA PEnEJB.A:-Se S. Ex. wubc!se já o 
estado de insubordinação q_ue se encontra em muitas 
fazendas (apoiado&); se ouv1see, o que posso ~Hegurar 
de•!a tribuna, por ouvir de peseons ferias, que já os 
escra\'os éizem e.n muitos lugnres que o seu pro~ector 
natul'3.1 é o ImJ;ler&dor (muitos ctpoiados da minoria): 
S. Ex., Brnile1ro, vendo milhnrc" de fnmilin• sujeitas 
se:n recu, so, a paixões relvngcns, h:wia de pnrur na 
sua carreir:l.! 

YozES DA MINOI\JA:-;.Iuito bem. 
O Sn. Pa&sm&.'iTE do Co~SELBO : - O incendio> 

YY. Exs. o estii.o atiçando. 
O Sn. AL.'IIEIDA. PEaEmA:-V. Ex. faz mal em dizer 

isso. 
Conscienciosamente V. Ex. crê que cu, memLro de 

u:::::1. extensa 1amilia agrícola, representante de im
me::sos interestes agricolas, viria com'lletter a l!!vian
d:J.de de l e,·antar a fogueira pa.ra queimar-me. a minha 
:r::~!her, u meus filhos e mmba f:mulia ~ (Mu .-tos apoiados 
da minoria.) 

O Sn. A:soii.ADE Fu~cmnA:- Só o poderiii.o fazer 
a1udles que nada. têm a perder. 

(!!11 outros apartu.) 
O Sn. AL!IIElDA PEREIRA:-Sr. T'rc t<ider.te, o que j:í. 

eftl aco:~teccndo no paiz, foi previsto JlOr S. Ex. e por 
~;;.u.les e8tadiets.s no conselho de e'wdo; é o mesmo 
cp:l' ii :•CODteceu em outros lugares, em que ptecipita
da::l ;:J~e se tratoll de fnz2r a. aboli\·,io. (Apoiado• da 
111 ·noria.) 

Senhores, cumpro o meu dever expondo os perigos; 
tra.c..:: uill<> na minha comciencia, manifesto o meu pen
s:u:r.i:.~o com toda. a. franqueza; pare o gabinete na 
se:Jc::J. em que vai, que, precisando do meu fr::~co apoio, 
esta!'ei prompto a dar·lh'o em outras questões, m:J.S 
nu:-.ca :J.est:L. 

O :Sa. CIII!Z l\IACBADO: - Y. Ex. não veio fazer poli
tic!l.. 

O Sa. ALXEJDA PEREIRA :-Eu não desejo ver os 
DO b~~S ministrOS fóra. das ~U:ti cadeiras; desejo unica,
meJte que consultem melhor as circumstanci&!', e que 
cs bteresses do '(la.iz niõo sejão sacrificados á. precipi
ta~:ào. (Muito bem.) 

O Sa. A~nR.\DE FIGl'EIRA : - Ei;:amos todos C:e 
3.CCO!'JO. 

O Sa. AUIEIDA PEBEnu :-Mas dizem os honndos 
ministros : « Os vouos temores são vãos ; a. proposta. 
do go~erno nlio encerra nenhuma medida que possa. 

' perturbar a. subordiuação, a. obediencia dos escravoE. » 
Entretanto, senhores, o contrario é o que vemos em 
~da a 'proposta. Vemos a autoridade publica inter
vmdo nos eatabelecimentos ruraes, porque eu não creio 
que as disposiçõe& que se achão na proposta tenbão de 
Yeduzir-se a. letra. morta : uma vez estabelecido o pccu
lio para. <>s escraÇ"os, imposto ptl:J.lei, é necessa rio que a. 
a~toridade intervenha (apoiados), que vá a.os estabele
Cimentos ruraes receber em alguns casos talvez a. de
nuncia. do proprio escra~o contra. o seu senl:or, quando 
o figurai como tendo-lhe roubado uma. parte do fructo 
das suas economias. (Apoiados da minoria.) 

O Sa. Catlz 1\bcBA.DO :-Estabelecido o ventre livre, 
a autoridade irá. verificar os abortos. (Risadas ) 

O Sn. ANDRADE FIGilF.IRA:-Este germen o regula
mento do governo ha de desenvolver. 

(Ha outrw opartu.) 
0 S11.. ALIIIEIDA 'PEnEtnA:-S.Ex. ainda ba de ~Cr OS 

i!Jconv~ientes praticas .<1• reEgate ~orçado pela. libera
h~a.de ae outrem, que 1mpüe o artigo que se acha em 
discussão. O que ba. de n.contecer com esta disJ;losiç:io, 
senhores, fabemos nós que temos os elltabclcCJmentos 
ruraes e Yivcmoij no interior, conhecendo bem o que 
são nossas autoridn.des locses, ~pni:xona•ls~, eapeci!ll
mente em tempos de eleições. ~uando o viz:nho ou 
o inimigo político (aporadoo) entender que deçe cau
sar-me um desgosto e vingar-~e, nada mais tem a 
fazer do que entender-se com a s.utoridade, e em 
nome da liberalidade 'rir arrancnrdo meu estabelecimento 
o escravo de grande prestimo, n'!ces.ario, e mesmo ás 
vezes 'indispentave+ ( 'poiados .) E muit;s vezes que 
damno niio causará a Eahida desse e.scr .. vo 't ! lia eocra
vos especiaes que não podem ser dispen~ados do •erviço 
da. fazenda. em certas occasiões sem graves transtornos. 

Eu queria pcrgunt:lr a S. Fx., o Sr. presidente do 
conoclbo, que nlio conhece t:J.Ivez pratic=ente o que é 
um est:lbelecimcnto rural no nosso paiz, que remedio 
offerccc para e\'it:u- a seguinte hypothese: Se em um 
helio dia, estando o meu engenho a. fabric:1r assuc:;.r, 
e a mnchina a vapor entregue ao zelo do escravo 
espcci&l nesse 8er,·iço, viesse a autoridade e me 
dissesse: «Aqui lhe trago o , -alcr do seu escravo, que 
venho libertar em vista da. lei, por ter achado terceiro, 
que fez-lhe e;;s:t. libel'3.lidude, » quem me psg::.rá c:s 
damuos que essa oecurrcncia póde c:msar-me '! (Muito~ 
apoiados c.la ·minoria..) 

Senhores, c~ todos ?S artigos da pr?posla d'? go
verno encontrao-se ma1s ou menos esses 1neom·cmentcs 
praticos. A idé:~. Cllpital da prorost.'\ tem dcscn\'olvi
mento, e de,·e co'nter uma ~eric de medidas a bem 
"·~•ses infelizes, a bem dos filhos do ventre line por 
ü.:ção ; d-:vo crer que ~ gO'\'emo niio os qner e11tre;::a.r 
no aba:1douo. E se a let tem de executar-se : se o go
verno tem de f:u.er o regulamento o.bran~endo todos os 
ca&os .:\ hem da cri3ção de8ses infelizes , ell desejari:t 
que o Sr. presidente do conselho m~ d!saes~e se do 
tom3.l·á pro\'ider.ci:ts para que os senhores nã<l 
c.brig11e:11 a scn·i~o~ pe5ados a escrava g..-a.vida, afim 
de evitar quo ellu aborte~ ~aturalmente isto dim:ma 
da propos~ . 

Eu não creio que o go,·er:lCl queira manifestar n su:J. 
phil:tn:::-opia unicamente em p!llavro.s: devo crer que 
quer ir mais adiante e executar u lei em todo c >CU 
dese:l't'olvi:nento. O ~eu regulamento, pois, deve abran
ger todas essas hypo;beses. 

E eo.ti'to pergunto ao Sr. presidente do conselhtJ: Com 
taes me<iidas onde vai parar a. suborJinar·ão a diêci
plina, qne constitue a força moral, unicà. que serve 
par:l ma:Jter a ordeJ.11 nos estabelecimentos rur-ae:; ~ 

Disse bem o Duque de Broglie: "A e~crnvidão de,·e 
aer extincta immediatamente. » (Apoiados.) A escra
vidão ::ão póde depender de meias medidas, p()rque 
qU!lndo •e dão direitos aos -escravos, impoem-ee de\'ere~ 
aos-senhores (apoiado• da m inoria): n discipli:1a, unico 
lar;oo mo1al que prende o escravo no senhor, o respt:ito, 
que impü~ a SIUI superioridade, afrouxa·>~ natural
mente. Com taes medidas a obediencia, a subordin"t;:io, 
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deEappa.receri completamente dos e.ta.belecimeutoa 
roraes. (Jluitos apoitulos da minoria.) Eu perguuta.rei 
&o honr.lodo Sr. presidente do conselho: Qual será. o 
:~o,"Ticu.Ztor do nosso p:liz que poderá manter o seu 
e.s~belecimento, uma. vez que CliSe& laços da subordi
nayi!o !e afrouxem e rolllpão-se'? (.tlpoiados da nu
r.oria.) 

:Eia de acontecçr, Sr. pre~;idente, o que eu prevejo; 
~e pM&ar a proposta. do governo, a emancipação estará. 
~eita no l""iz dentro de muou dous rulllos. (ApoiadO$.} 

O Sa. F. BELrs,uuo :- O nobre presidente do conse
llio já. declarou em seus parecer~. 
. O Sn. AlcDJU.DE Fu;m:nu. :-Elles sabem disto, e tnl
nz o defejelll, Eem a. coragem de propo-lo. 

O S11. PnrsrPr:~n: DO CoNsELHo :-Hiio de ter n res
:post:~. em tempo. 

(lia outroa aparta.) 

O Sn. ALMJ:u>A. P.tnEIRA :-Desde "{UC o poder publico• 
o u::ico neEte paiz que ainda telll força, em vez de col
:ocar-~e no declh·e da montanha. para. deter a pedra 
<;".Ie ji tinha. começ:.do a rolnr, M•ume a responsnbi· 
lid::.de de promoYer a emnncip:tção, e tenta. impelli-la. 
ll.!!'lda. m:üs ligeiro, não ha. pader nenhum neste paiz. 
que poss.a evitar a abolipo immedia.ta. (Apoíadoa da 
minoria.) 

O Sn. PnEsiDE:sn: DO Co:sst:LUO :-A re~istencia é que 
:Za de trazer Cõte resultado. 

O ~a. Cnuz lú;.CJUDO: - ·E' a. cscboeh-n. de Paulo 
.A.ffonso que não tem ,·olta. { Rilladas.) 

f Ha outr·os apartes;) 
O Sa. ALlll!tD~ PEnlltlU:- Isto que estou diz.endo, e 

1::nece não merecer a attenção do St·. presidente do eon
; f:lbo, é ju,tamente aquillo que S. Ex. disse no conselho 
cc Estado. (Ourüo! Ouçiio !) Eu ..,·ou ler as suas paln
••:: s. " Recciando est:ls consequenciM cntrenõs, e que, 
por..anto, f;.llhem as prc'l"isües do legi>lador, impellindo
:nos :l. força dos acontecimentos para. a abolição total e 
i=ediata, fui muito cauteloso na. resposta. ao quesito 
da. opportunida.de. » 

O Sn. ANbJUD& Fuõtl&IJU.:-Este parecer j:l. é ante
.illu'l"iano, depois de!le veio a. p:ropagandn. 

O Sn. EvANGELISTA LoBA To :-Este meio é o que o:tre
Ttce menos perig'ls. 

(Ha outrtM apartes .) 

O Sa ALlii&ID~ PEn&rtu. :-Eu não duvido que este 
U:Sa. o meio que menos peris:os offereça ; quero con
:<:du· por bypothe:e que ussim seja; mas o que con
-:.1ue-ee daqui~ N:t.tur&lmcnte que todos os meios são 
m~os ; que todos, m:~.is ou menos, facilmente podem 
:onduzlr ao mesmo resultado. Desde quC' o go'l"erno, 
en ' 'ez de procçder corno o governo de Inglaterra, 
•pc resi,tio ~empre nos cantos dn Ferêa., suetentando 
p:llmo :1. p><lmo u. &t.ta.r>Mic;ão, não cedendo ,euão á. força 
>1:1. ::eces~idade; de~de que o p;o,·erno do p:~.iz pre
cipíton :1. Eoluçií.o do gr.t.ve problema eom o seu voto 
c~ci> i ,.o. não ha. mais nn<la que esperar-se ~alvo ~e o 
l' ~~=icti>mo dos honrados ministro•, mais bem illnmi
t:&<lo, os fizes~e pa~a:- e efforçar-se por deter ainda na 
::ciJi~a car.cir!l a pedra. qne ..-ai rohr.do. )!esmo ru;sim, 
::~. presidente, eu niío sei se o govcmo ainda tem !or
' ':l!' !'l:tra !az~-lo ! (.Apoia<lod·.) 

O ~n. P&llt>lc'A.o Mum:tno:- Elles bmbem estão no 
t' ~c!: .. e ; rol5.o com c. rcdra. 

() ~ ':· -~L:o!E!D.\ P~:nEm~:-Diz-se, porém, senhores, 
tpe :u.:;o 1s~o é filho de ,·?os telllorell. Leia-se ~tualquer 
~-''5 artJõos cl.a propos:a. c.o ~o\·emc, e ha de EC encon
trar em todos mais ou menos disposição que tenda a 
:i!i•oux:..r s. !orça. rnoral do S(;nhor sobre o escravo. 

Er.::retanto bupr,oem os honrn<!os xninistros que os 
hvrador~s nEo t<!m justos t<:moxes; elle6 e :.o-los os ee
:> \>t>;"~s d!< ~•cr;1. vos h<io de Ycr o~ eí!'eitos da insubor
•' in::çiio e indisciplina. 

~.r. presidente, tem-Ee J;lrocurado !azer sentir que é 
' .;me:J:e a la•oura :J, umca. liltereEsada neEta gtllllde 
:; ue~So; é preciEo para. isto de.;conbecer-se este paiz! 
V Fo:adG.•.) .Apa.rtai-'l"os da lavo=, dei:-.:ni. os seus 
~•::.b decim~n:o~, e eu vos pergun~ : Não v<3des 

no~ nossos navios mercantes ao lAdo do mari
nheiro livre millul.res de b~s escra.:voa 'l Não vêde5 
nhi neseu pequenas indu.tri:u! nascentes 1 que vão 
lentamente surgindo, ao la.do de braços liVTC$ muitos 
braços escravos 't (.Ap•iadol.) Não vêde& mesmo até 
neua industria de modas, com ~ue ae ata.viio as vosaas 
mulheres, a.o la.do das modi~tas }lvres a modi.sta e~cra.va'f 
(.tl~iado•.) A eseravidio neste paiz, <. preciso não per· aer de vist~t, está infiltrada em tOO.o o organiemo, faz 
parte integrante de todo o nosso trabalho. Não é a 
classe dn lavourn a. unica, Sr. presidente, que ha de 
soffrer com o golpe; ella. soffrerá muito e mais que ou
tras; mas com e1l& hn de soffrer toda. a naçií.o. (Apo iatlos 
da oppo8içi:lo.) 

O Sa. ;F!:aREJl\A YIA!'lNA : - Mas a lavoura é qne hll. 
depagar. . 

O Sa AL.'I!EtD~ PEREill.\ :-Sr. presidente, o governo 
está. tr.mqui:lo, pensando que isto tudo é um ,·ão cla
mor, éumaqueixainjusta, sem fundamento; não quen·er 
que ell5C clamor é de :milhares de cidadios que sem 
interesse Denhtlm poJitico vêm queixar-se, vem pedir
lhe que pare no seu caminho, tendo dó e lançando suas 
\'Íata.s beneficas sobre elles, cuia. sitaação torna-se de
plora.vel naturalmente, uma vez que pa.sae a propost:;. : 
a todos esses clamores o governo cerra. ca o11vi<1os. E 
:ünda o honrado Sr. presidente do conselho, como unico 
allivio, lhes ofi'erece a miragem brilhante do trab:~lho 
livre: " Y êde que o trabalho escravo é um tr:l.· 
b:llbo improductivo; o trabalho escravo nilo póde ber
voa util como o trabalho lh·re. » E' este mais ou 
menos o pen!amento. 

O Sa. Cam MACIL\DO - Nio uo nosso paiz; nqui 
esta. these falha completamente. 

O Sa. AL:ull>A l'EIIElnA:- S. Ex., · illustrndo como 
é, não podendo occultar as 11uas impressões intimas, 
COlllo consolação diz á lavoun: « Y ós estais indh•idada, 
vós nü.o tendes meios com o trabalho escravo de liber
tar-vos da. divida: substitui os vossos br:t.ços escrevos 
por braços lh-res •. " 

Mas nonde, senhores, a la\"oura ir:!. buecar esses bra-
ço& li\"ter.'! 

O Sa. GA.'IIA CJi:RQUEtnA: -N.3. China! 
O Sn. 1.-'EnREIIIA VIANNA: -N:1. Inglaterra.! 
O Sa. PEilDIGÃO :r.!AL&&mo : -NaAsin! (Hilaritlade.) 
O Sn. AL:IlZtD~ PEn&raA:-Admira <l_Ue homens d:t 

illustra.çiio do honrado Sr. presidente do conselho nus 
mostrem esta brilha.ute miragem, q11o estou certo que 
não deslumbra. os seus olhos perapicazes, que dcv:u<~o 
longe, no que·lhe faço justiça. 

O Sa. PaESID'El'iTE 110 CoNSELHo :-Não enunciei esta 
proposição. O que disse está e!cripto no nteu discun;o. 
(Apoiado•.) 

O Sa. ALXEill~ P&m:mA: - Qu:;ndo ee enbe o que 
oecorreu em todas as colonias em que o trabalho es
cravo desapp.:t.receu; que as colonL&s irnnceus logo 
q_ue ubolio-se n escrav!d:io tiveriio de passs.r por ter
nveis desastres, dos quaes ainda hoje não se JlOderüo 
restabelecer ; n~m no menos para. ganhar a mesma 
posiçiio que tinbão antes dn abolição ; 41ue as coloni:l.ll 
mglezas ticárão collocadas na. rnesma nt\lllçilo ; que a 
::randc democracia dos Est:Jdo&-t'nidos da America do 
Norte p11ssou por uma crise mcd()nba, da qual ninda 
não püde livrar-se, nem poderá fazê-lo, npez:1r do& 
seus immcnEos recu~os. eeoão no fim de muitos anuo~ 
(apviados), é que se vem dizer-nos como objecto de 
pouco momento' " Abr.ndanni O& braçose&emvos; sub
stitui-os pelo trabalho livre! " 

E' f:tcil, Sr. presidente, enunciar-se bonit:ls iuéas 
SC!m descer á suu demonstração. Eudesejaris. que S. Ex. 
me dissesse, se nüo sabe dos ensaios que fizer-:io alguns 
Ja,·radorcs, t ent:lnuo introduzir nns mas í:uendas braços 
livres 'I! O honrado presidente desta. e:ttnar:t. tcYe colo
nos Il.3. su:t. f:Lzend:l ; eu d<sej~v:t perguntar-lhe 1;e pôde 
mantê-los e utilisa-los com vantagens no seu estabele
cimento rnrnl. 

O Sn. Cnt:z M~ca~uo :-0 Sr. consdbeiro }\icol:io 
.Antonio N'ogucira V:Uleda Gama c outrosmais tambem 
th·crão, c os não pudcr<io manter. 
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O Sa. ÂL31EwA Pt:REuu. :-0 q_ue nús -.emos na his
toria de todos os povos que ad:xiittir'".J.O infelizmente a 
instltwçiio da. escravidão e depois forio compellidos 
pela. ns.tnreza. da.s cousas e força. dos acontecimen
to& a. aboli-la., ioi co= diversa.: todos pa.ssárüo por 
uma. crise medonhu.; a falta. do tra.balho trouxe a. dos 
productos, prejudicando não sõmente aos productores, 
ma.s tnmbem aos consumidores. Se S. Ex. lembrar-&e do 
que suc:cedeu nos Estados-Unidos, ba de concordar 
eomigo que a crise alli foi medcnha, e que no nosso 
p:üz cJla. ha de ter um:~. intensidade comt> nüo teve em 
parte alguma. (Apoiadc3 da opposiçllo.) 

O SR. Fo~TEs:- ÂJl nossa.s condic;ões são differimtes; 
nã.o temos industria.s. 

O Sa • .AU!Ell>A PEREJIIA :-Se S. Ex. lesse o que eu 
li em um jornal americano, isto é, que os trabalhado
res livres empregados em alguns estabele.cimentos de 
cultura de algodio aba.ndoná.riio na occasiito da co
lheita. os estabelecimentos, un& porque ach:triio salario& 
ma1s elevados em outros lugares1 e outros impellidos 
pela má vontade e pela. oeiosicade, e&llsnndo a esses 
agricultores graves damnos, por9.ue de prompto niio 
pudcão substitui-los; S. Ex. bavn1 de ver q"e o traba
lho livre nos nossos estabelecimentos ruraes, com oaspe
cialldade DOS que se entregão a. certas culturas, não pO
de d~ essas vanta.;ene que ptevê. 

ÜM Sa. DEPUTADO :-Prepara.- se noYa e gra.Dde crise 
no Sul dos Estados-Unidos. 

O Sa. AUIEIDA PEIIEliiA:- Eu vou ler a. S. Ex. o 
que occorreu na. Luiziania, e chamo a attenção da ea
mara IJara este po:tto. 
~ Strauss: 
" Antes da. guerra a Luiziania l?ossuia 1,291 f,\bricas 

de aseuca.r, das quaes 1,027 tinhão já a.doptndo os 
mais aperfeiçoados processos de fabrico, macbinas a 
vapor de forçu de 3 a6 ca.vallos, substituindo os antigos 
aparelho~, movidos a braço, para a extracção do csldo c 
sobre as 234 plantações que ficão as canoas ainda erüo 
e::magadas JJOr meio de engenhos a animaes. 

" Em 1866 apenas havião na Luizi:mia. 175 fabricas 
em actividndc; t>roduziriio 6,755 bacauts (pipa.s) de 
togos os tamanhos e qualidades, comprebeudendo o 
fundo de fôrma. " 

Este mesmo escriptor traz-nos a tabella da produc
ção um anuo antes da guerra, e diz-nos qne a produc
ção subira a 390,232 bo.cauts contra 6,755 depois da 
~'1lerr&. 

- Adiante dit o mesmo: 

« E' verdade que hoje restabeleceu-se a paz, e o Sul 
submetteu-se ; mas está. por longos annos arruin3do em 
suas principa.es culturas, entre outras a da c:mna de 
assucar tiio estreitamente unida. na America. :1. !nbtitui
·.~ão servil ; e por isso nunca o sul poderá recrguer a in
dustria assucareira, antes que a. revolução ~ocial, pro
veniente da ruina da oligarchia territorial dos nnugos 
Estndoa Confederado~ tenha. repercutido nas eolon1ns 
de escravos hespanboÍas, o que não ttrdará; pois é 
impoEsivel suppôr que o caracter conhecido dos Ame
ricanos •upporte que o regimen odioso, pelo qual tanto 
se b:Ltalhou, perdure nas aguas limitrophes do golpho, 
reinando a liberdade no continente. » 

· A respeito d:ls colonias fro.neeza.s diz Cochin : 
" E' nece$sa.rio convir que importantl!s culturas fo

rão &ba.ndona.das ; coMinuou-sc a. negligenciar o café, 
talvez por se ter exhaurido de mais a. terra ; ma.s a 
ca.nna. & que tanto sacrificou-~e, foi em mais de um 
ponto abandonada, eu não o nego. » 

O Sa. J~QUEIRA:-Agora. já está prodnzindo quasi 
tanto camo antes. 

O Sa. G.\~lA CEnQt:Etn.\:-Está. enganado. 
O SR. AutEIDA PER.Enu.:-Per.lôe-me o nobre depu

tado. Isto suceedia nos Esta.dos-Unidos, onde todos nó 
~abemos que a corrente de immi~a<;>iio é es~;antosa, 
onde no anuo p:~.&Sado ma.ill de 2w,OOQ imm1grantes 
desembarcárão. 

O SR. Jt::'iQt:f:lR.t:-Eõses não são plantadores de al. 
eo~o. 

To:~~o 1v 

O Sa. Aumm.L PDEIJU.:-Eu eat.Gu fa.llando doa b.
bricantes de assuca.r; vamos, porém, ao algodão. 

Diz Strauss: 
a Nas maia favors.veia circumata.nci&s 'J1ÜO 11e p&d.e 

comtudo esperar mais <tUt metade do trabalho forne
cido peloa escravos antu de 1861, porque a introduc
ção do elemento do trabalho branco. não póde deixar 
de ser lenta. e ~adu:U, scbretudo emqua.nto os Estados 
do Sul não estlverem collocados em pé de igualdade 
com os do Norte; de sorte que da_11ui a cinco ou ~ 
annos as colheitas de algodão nos Estados-Unidos não 
excedêrão a 50 % da média dos cinco am~os anterio
res á gu.erra, ~roa. de 2 a 2 ~ milhões de balas. » 

Em rela.ção ao algodão, Sr. presidente, o que acon
teceu'! 0& Estados-Unidos, que exportárão um anno 
&.lltes da guerra. cerca de cinco milhões de balas de 
algodão, ainda. hoje, apeza.r de terem concentrado a. 
attenção especialmente sobre esta cultura, que consi
derão mais facil e vao::ajosa, a producção niic chegou 
a. tres milhões de balas, notando-se que isto é agora, 
já. muitos anuos depois da guerra. 

Se olharmos para outros 'Productos · dos Estados
Unidos, como o lupulo, o milho, a aveia., o fumo, o 
arroz, et.c., vê-se que deu-se a mesma diminuição mais 
ou menos. 

Basta se >er que a di vida. publica. dos Estados-Unidos 
em 1• de Julho de 1861, a.ntes da guerra, era. de 
117 ~0,035 dollars, e em 1• de Julho de 1869 de 
2,597,730,935 d.ol.lars, para avaliar-se osncontecimentoe. 

.Apresenta-se t&mbem o argumento de que os E~;
tados livres da. America. do Norte produzirão sempre 
muito mais que os do Sul, para mostrar-se a vantagem 
do trabalho !h-re alli. E' um argumento que niio tem 
procedencia. Compa.ra.is o trabalho de cerca. do duplo 
de homens livres que existião nos Estados livres com o 
de metade de trabalhadores livres e escravos do Sul, 
e quereis que o Sul produzisse a mesma. C01188. 'l Isto é 
um argumento improcedente. (.Apoiados.) . · 

Se acontecer-nos a desgraça de vermos de imPt:o
viso o trabalho escravo desapparecer do paiz, a crise 
ha de ser medonha, e nin~em -póde mesmo dizer 
qual ~erá. a sua. intensidade. (Apoiados.) Se lá nos Es
tados-Unidos, onde ha. canaes, extensas redes de 
caminhos de ferro, onde ba uma navegaçüo cuidada, 
uma. industria fabril rival da da. Europa, onde há 
instrucção profissional, acontece isto, o que deve 
acontecer a. este infeliz paiz '! (Apoiados.) 

Sr. presidente, ainto-me muito fatigír.do; não J?08-
so proseguir por maia . tempo. Naturalmente he1 de 
ter occa.sião de voltar de novo á tribuna, e então 
exporei ainda mais deaenvolvidamente o meu pen- · 
samento sobre esta. grave questii.o. Entretanto per
mitta-me o gabinete que eu faça um pedido. (Ouçao !) 

Peço :1.os nobres ministros que procurem acal
mnr o seu enthusiasmo ; não qneiri\o ir após_~ nu
vem dourada que corre veloz, e se escape. fugttlva. DO 
espaco ; não se deixem deslumbrar por ella. ; bai..""tem 
os olhos, emqua.nto é .tempo, que adiante de seua pés 
está o abysmo do paiz. (.Muito bem, muito bem.) 

O Sa.. G.uu. CEa.Qm:nu.. :-E' um discurso irrespon
divel! 

(O orador i felicitado por grande . numero de Srs. de
putados.) 

O Sa.. Jolo MEliDES: -Requeiro o encerramento d;~. 
discussão do art. 4. o 

(Cru;ilo-se muitos apartes, reclamando os membros da 
opposiçào contra o procedimento da f1Ulioria1 querendo 
C~Cerrar a d.i$cuullo <k&.te artigo.) 

O Sa. PBEsmE:o."TE : - Attençio. Ordem, Srs. depu
tados. 

O SR. DuQUE-ESTRA.DA TErU:mA (pela ordem) : -
Pareu-me, Sr. presidente, 9-ue o requerimento de en
cerramento não póde ser acetto, pois já. terminou a hora. 
designada pa.ra. se trntar deste assumpto. 

JUlgo, pois, que o req,uerimento niic póde ser votado. 
(Apoio.dos da oppoaiçio.) 

O Sa.. PusrDENTE : - Sempre se tem proeedido á. 
votação de requerimentos de encerramentos desde que 
não está. concluida. a sessão. 

5 
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Por,tanto, parn ser coherente no m~ü pi'õcell.!mento; 
hei de submetter á vótaÇiíó o reqil~'rnnento l'!o nobre 
deputado por S. Paulo. (Muitos apo"iadós lla ·maioria.) 

O SR. A'NDRA.DE. F~G,UEIRA. requer votação no-
.mináh 

Pti'sto'la ''vótõs•'eáM•requwinrent·o1. ·é rejeitaJdiD. 

(btu.iito,-se .novos i.lpa'tflls.) 

O 'SR;- F.RESIIDENTEoreclama :a ·attençãe e ordem. 
Posto ·a 'vdtos 'O· requerimehtó jle e:IÍ.'<Iê:t'râtiléi!to, é ap~ 

provâ'do. · , 

o s~~.. P.AULlNO:DE So1Jzi.requer que a votãçião do 
art. i4,~: seja norilihaL , 

. Posta a.votos·•este,requ!lrimento, .é a,p,provado. 

(Cru?J!fo~:se !muitõs' apa~re:s, e :a,e nó1>o .·o .s:r, 'Preside.nte 
·tecli:Lfna attrffl:Ção e•ordíim.~ · . 

O SR. AN'rqNW PRADo : - O requerimentd de encer
ramento nã.o uodia se:r ·feito por outro. 

A que está 'reduzida a representação da prôvincia de 
S. Paulo! · 

Tenho até vergonha d.e ,pertencer a esta representa
ção. M~s, felizmente, não é um filho de S. :Paui'O. 

(}iSaiALENCAR•A!IARIPE: -Mas é,Úm cidadão muito 
digno, e• ·tão dig.n;o .co ui o qualquer Paulista, 

O 'Sn:; AN'roNIO PRADO:~ Está· V. Ex, enganq.dm Os 
Jo~és· ·'J3ioniflicios'e ·os Ahdl1adas e •Feijós ·nu.h<la . .reque
rêrão en·ceri"ament<ls ·nestas ··questões. (Múitos •apoiados 
da oppgsiçao.) 

O Sa.~oló M:ÊNnEs :-A toçlos esses apartenespondo 
com ·o .mais,solemne desprezo. . 

(C1,uzã~-s8 .muitos .out1'ós ·apartes.e'IJtre .a ,op:p.osição e. a 
maioria-) · . 

O ·sn. PiiEsm'El!!'rli:'reclama com·'energia· a·c!·dem. 
Procede~se á votaç(i:o lil.Omin'al, e dá el!a o seguinte 

resultado.: 
Y.otão · a"favoNos .Sre. Angelo· d~:~, A'!TI~ral, Pinheiro, 

Siqu<eira Mendesr Gomes de: Cast~~o .· Heraclito .(}ra9a, 
Coelho• Rodrigues, Salles; Baudeirllc•cle :Melle>,. Pinto 
B-~aga; ··Moreira • ·doa· Ro.cha, D >mÍQgues, .,/)!ranjo Lima, 
Aílenear Ara:dpe, . Gomes dà Silv:;,:.Rapooo da. C,amara, 
Carneiro. da Cunha,· Pinto Pessoa;. Henrigw~s, Corrêa 
de Oliveiva; 'iDb.'eódoro da :Silva, Ferreira"de Aguiar, 
Mello R;;go; Pinto de Campo~, l\'IanGel Clementino, 
Casado, Mello Moraes\ Sebxal Pinto, Menezes Prado, 
Fiel •de ·Carvalho, Guimarães, AffonsG ·de Carvalho, Fi
gueiredo·Rocha; Pinto· Lima, B.ahia, Leal de Menezes, 
Dionysio :Martins) GonyaLves da Si}va, PeFei,ra Franco, 
A'rau.jo Bt\est._J unqueira,Teixeira Junior.' Fe. rreirf!, Lage, 
Oandido da ltocha·, Vicente de. Fig.ueiredo, Luiz Carlos, 
ROila; J oãe' Menlllesr .Paula Toledo, Floriano de Godoy, 
Dllàrte de Azeveão, Candoso de .Menezes; Camillo Bar
reto, Para'llhos,Conrêa~ Barão .da Lagu.na, Galvão, Evan
gelista Lobato, Bittencomt e Portella-59. 

Votão ·contra os Sts. Leonel'de Alencar; Jansen do 
P>tço, J. de Alencar; Souza:Reis, Barão,.de,Araçagy, 
Augusto de Oliveira, Barão de Anadia, Leándro Maciel, 
BaFão, .d.a Yilla ,da Barra, Fontes, Silva Nunes, Ferreira 
Vianna, Duque-Estrada Teixeira, F. Belisario, Al
meida Pereira, Paulino de Souza, .Pereira da Silva, 
Andrade Figueira, Lima e Silva, Camillo Figueiredo, 
Diogo de Vasconcellos, Perdigão Malheiro, Canedo, 
Pinto Moreil·ar.:tl!liónteirode,Castro•,.·José·Calinon, Gama 
Cerqueítitr Jeronymo P~mido·, Ca:panema) Cruz Ma
chado, Candido Mü!rtá,· · Jàaquim· Pedro, Ro&rigo. Silva, 
Costa Pinto, A:ntoui0 Prado; li·L<>Uo 1Y,ratt0s, Azambnja, 
Joaquim de Mendonça e Simões Lopes-39. 

E', p.•r comeque~;~da, approvado. o art. 4• da pro
poata, e em seguida tod~s O·S seus par.:;~gra,phos, bem 
como·.as•.el'!J,end~ .·da CO!'ilmhsão, seu.do rejútadas as 
do Sr. Luiz ,carh~s. 

O SR. 1• SEcn'E'rARió,· obtendo,{!. p:üavra ·pela ordem, 
procede á leitura das sógtüntes redacçêies .. , que vão a 
imprimir·para entmr ·na.-ordem: d9s trapalhGs: 

" A assemb1éa geral resolve : 

" Art. 1.• As ajudas de custo do:S presidentes de pro-

VÍRC}a >s!\ri\':6 diViaittall' • emccart'!ls {J3;~tê&; •U!Jí'á pára des
J?ezliá'do transp&rt.e,· out\'a':J?alla· •ae~f>!lza:P,de "[iliimeiro: 
estábêleclmentM · . 

'« ~'·'urftê)}. ··O gov'errW·J.iégnlltttí p'Ot•íleerãtMll.~sim $ 

priméirll. 'C.'órll'O a'segturdà'~r.te~dlls•dtjndas >tléi cUsto sob 
a'ir'bMJes 'Següllites ; ·. . · • , .·. . · . 

'(<'•1 :0 ·Cí,rte··· a''·'de·'tJ\à:í15porté · 'nlio:.-~::>llcedlv•.a'J4li:J@OS ~ 
· eliteja·~tn · relàçãó coip.'· •a& distànêias <e >com to .. numero 'de 
pe!!'soo·s"da lfam~w>do ·presidente. , . . . 

« 2.:• Que na•tyaTte •destinada/ para .· as •déi!peJtas de 
primei:ro1•estabeleciménté >se attenda á ci.lt<l;geria da 
provineia, e não eXJeeda·a,4diJ(i)@niDOO.• 

i< Art;•·.2..• São· ·revogadas·· as:dis-pasiçqes ·em con
trario. 

« Sala das corrimissões, ,em 2 dQ .Agosto de 1871.
A. qoelho Rodrigtfes._.:.Jósé ·Ca.lmon.-Benjamim." 

A' asS'e!!nbléa •ge:ra1cdecretaa . 

« Art. ·t·• Aos sacerdt\tes eleitos e' confiimadós'bispos 
serão abonadás .:~judas de custo;_a·i•·para tlonmmação, 
a 2• para transporte; não ·excedendo esta:: a·'4:000H, e 
a 3• lJa~a ·.primeiro e~tabelechnento, n~o excedentlo esta 
.á· importancia·da• congrua .. de· um anno.· 

« O governo marcará·por decreto o mód6·de•regular
se a despeztt com o transporte do~ bisbo~·-

« Art. 2.." Fici'íb revogadas o. . prov1sao· de fS de 
Agosto de 1682. e mais ·disposições ·em contrario. 

<< Sala das' commiMões, em 2. ... de•<Agosto .. de 1871:
A. Coelho Rodrigues.-José':-Galm~n ........ Benjti·mim. 

« A assembléa -gerallrésoive: 
« Art. 1. o Fica approvada .a, apôsentndoria· · conce

dida por decrete de 3 de Junho ·de 1871.ao desembar
gador da relação da côrte Joaquim· Firmino Pereira 
Jorge, com o ordenado que•lhe·cempetir e•com as hon
ras de ministr.o·do <'upremo tribunal de•jns:tiça. 

cc Art. 2.:• 'São revogadas as· d~~posições • em con
trario. 

« &al.á ·das cGmmi&sõesr ·em 2. de Agmsto ·d~. 1871.
A. Coelho Rodrigues. -Jos6•Calmon .. -Benjamim." 

« A assembléa g!ltal resolve : 

<< Art. 1:• A resolução n. 1,759 de 26 .de O.utubro 
•de·1869, q!Ue approvou a .pensão annual de 600$ a cada 
um dos filhos do brigadeiro João M·anoel .Menna Bar
reto, morto em combate no Paragu,.y, Maria Adela~de 
Ménna Barreto, Balbina Palmeira Menna Barreto,Ahce 
Palmeira Menna Barreta.e .João . .CarlosMenna Barreto, 
sendo, quanto ao ultimo, até á sua maioridáde, vigo
rará com a clausula-sem prej\[izo do m~io· soldo que 
lhes competir, na !órma 'das leis existentes. . 

<< Art. 2.. • ·São -revogadas as .·disposições em contrano. 
« Sala das commisS'0es, em 2. de Agosto de• 1811.

Bemjamim.-A. Coelho Rodrigv,es.-.José Calmon. " 
« A assembléa .. geral .. resolve: 

" Art. 1 . o Ficli: approvada a pensão de 606 ,mensaes, 
eoncedi<la a ·D. Francisca Rosa de Alvim Paraguaseú, 
vi uva· do capitão de vüluntarios da :patria Antouie Fer
reim Mascarenhas Paraguassil., pelo decreto de 2.1 de 
Junho do corrente :anuo, que modificou o .de 7 ·de De-. 
zembro·de 1870. · 

"Art. 2.0 Esta pensãG será paga da data. do citado 
decreto de 7 de Dezembro ·de 1870, .e .sem prejuízo do 
meio soldo a que a agraciada possa ter direito. . 

« Art. 3. 0 Hevogão-ôe as disposi1:ões em contrano. 
" Sala das commissões; em ~ de Agosto de 1811.

BenJamim . .....,;l. Coelho Rodrigues .. - Jos6 ·Calmon. " 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAniENTO DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

Continúá a 2.• diwussão do art. 4° do orçamento, na 
parte reiativa·á despeza do ministerio dos negocias es
trangeiros. 

O SR. CoELHO RonmGuEs requer o eucerratnento da 
discussão. 

Posto a votos o requerimento, de encerramento, é ap
provado. 
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Proceai!Ddo..aa:em. &tgDida; á .. v~ -do. art.- -4• . d.o 
orçamento, é approvado com tod011 os aens panagtaphoa. 

Eatando .esgutad& 4 2• parta da-ordem do dia, volta-ae
'"' á. ptim~ entrando·llm di..scuse~ oart: 5o da·propoat& 

do g~o 110bre o elemento aeivil. 
O.SJ~,c ·F; .. &L~SA&Io ,(pel~~): •ntend,e.qne o ··sr. 

presi.dente,DJio póde. neste :m:llJ!ellto .fa::er entrar . em 
m-aio a-·pntpo&ta do .goumo.aoj)re o estado .~. 
ha.,·.endo Olltla.s. mat.(!rins que a. precedem na. .pruncli'!I. 
parte da. ordem do dia; pergunta, pois, ae ha no regi
mento alguma. disposição que reja. o caso presente. 

O Sa. Í'BESIDENTE : -Segundo os estylos da casa 1 

leva:~~ta-.ee a·se5siio ·1·se a -hom-estã.•dsda{ou, 110-ca.AO 
negativo,· Yolta-ae .á:·êiscussã.o · da.!s·,matenas Imtrcadas 
!)ara a to. parte da ordem ·do·dia.. -(tipoiador.) 

Na. oN.em dotd.ia·,de boje .desigileLpam.a to. parte 
algun.a -projectos,··~e me .parec&-ãe meno.&.im~rtantea, 
não devendo -a.·fU&.di&c:as&io ir.all:m da-lhora.da..iarde, 
pollii!U8· . .dessa·, hora- ,.em diante. coatinll&l'ia a...discmsão 
da.pmposta do. t,~QVerno .sahre o elemento.aervll; pa.ra 
a. 2a.: tn-r~{M 3Jior-.da..t:uJde)nde.ei a coatinuação 
da . .d~do~to da. .~.do.miniiterio dos 
ne~oe...atraageiros. 

Rttrtaato; ·:procedo,J:~rmen~.clwnand.o. de prefe
recia.'{la-ra. a:-,preae~J.tellüouaão..a. .prg,posta•sobre. o ele
mento serVil, '·isto que diMI\projeetoa.Q.II.oii-'JIU&..a dia
cnssã.o..até ,á l.hora, da,Urde resta apenii.S.um.por deci
dir,. e·niio-.ja.lgodenl':elle ·.preterir .. a pro~ de. que se 
trata., . cuja. · ' preferencia.,·catá.- es.tabelec1da; na mosma. 
ordem. d.o .dia. :{Apoiadof : dG . mai4ri4.) 
~guintemente , nií.o ·-poaso .. defenr o tequerimeuto 

do nobre deputado, , aem: i!Ue, !pOr 'I!Otaçiio . .da camara, 
se .r.esolva.. a preferencia., ,. que indica. 

o, S11.: F.,. BBLIS-'IUO: ·- .• Respeito. sempre. :ta · deci-
5Ões ·de V., Ex. , ··\'.Qu· p<!r.ém,fazer :UJlNtppello. á. sua. 
tio.' reconhecida . it~t~rcialLds.cle. e rectidã.o, e . . espero 
aasim · ~vitar o.~eq.u~nmento, .que . tenho. diréito de au
jeit:u: 4. :votaçÃo COIDO V. Ex. d.eclU'S. 

A: .cmclem . do'.~de •. hoje -con.stava. de.tl'e$ p;trtes: a 
to., que tennina,·a .:l. uma..bora.da tarde; continha:varios 
-projcctos, entre os quaes o de n. 206, cuja discu!são 
àcou interrompidal?eln: hora; a- '2a. era-deatina.da :í. pro
?OB.ta. dO:~'.ll!lmo::i.ótJVota.~o o:art.--4~ e-adi:J.da pela hora 
a d.ib~10 dos dcmais11rtigos; Jl. 3o. parte, destinada ao 
orçament<' dos negocios estrangeiros, foi esgotada antes 
de tenniua.da a hora, pelo m~io expedito c rapido do e~
cerram.ento~ Segundo o regJ.mento, esgot:Lda a. ma.tena. 
da ultima parte da. ordem cfo dia antes de findo o tempo 
da•seesão, ~olta-sc :< discussão . cbs. materias -iutenom
pida.s ~a 1 • parte. 

Eis a miDha dU\·1C3.: por que.moti>oha de V. E:.;:., 
Sr. presidente, fazer \·o!Ul.r á. discussão a proposta. do 
governo, que csta\·a :~a 2a par-..e. <la ordem. . do dia., c 
não h:~, de põr em disc1us!io os projectos da 1& par'e, 
interrompida 2. =a hor;J. ds. :::•rdc? (lltJito• "P()ia<lO>' 
ela-minoria.) 
E~r.ada a ultima !larte da. ordem do àia parece-me 

que deveriam os , ·olt:u: :i <.Ü>cussão do1t projectos · se
'-''1llldo a: ordem em. t>t~e se acb.ãQ, e:1ão ahandonanuos 
os da 1• parte e entrar:nos nn.- $egunda.. Deste proce
dimento de V. Ex., descu1pe-nHI que lhe observe, re
•ultiío IDconvenientes ;nves. EIU primeiro lnga.r. hltão 
poucos mi?Dtos P= as s.uatro hor:::s1 em que a sessão 
\leve ternuna.r. 

COlllo entrar :agora ua disc~iio ·de um·; a&nmpto 
pve, . qaecexige~:maior.~.ttez;.ç:ã.o. quando· nos achamos 
1atigados,-- nós .de minoria. '!'ela. discuasã.o, e a nobre 
mni-oria· •p.~la. vat.~çãb'l (Apo ia-do .... da mi 110.ria.) 
. C<~n,·em :ti~c:J. observa; que para :c&te ,. projeeto tão 
;.m.poc·unte fo1 mar~da llOr:. certa.; não-póde ser um& 
~orpr~ para muitos deputad.os .que já. se.retitár:io e::~
~et:Lr-sc agora, poucos minutos ~tes da hora, tão im
portante discus~~ .\.inc!a mais, o orador que tomar a 
pala"'ra.·neste momento, ·t:;o c~vor.lre,··tQ-á de · ex
ceder a hora elos •trabalbos tal<vez por ®as .àOfliS, e 
•·ria. a. dcsvsnta~Ill · ce' :falia::- sómente para a minoria, 
porq~uto,- findo. <W o;rabal{:os C.e V•Jta~ão, n illustre 
ma.ioria..abarulonar&· -e~11&8 caciei11:'.J;. ' 
YoZE~ DA. Mt:-;on.r .. :-Qnc;em·.-C':lcer-nos pelo e&~ço. 
O Sa •. PL~JftO : - Per-o a p~la-.ra pela. -ordem. 

O s ... PusmE:'i'l'E :- Tem. a palavra. 
o s.:~ 'F. BELIS!JUO:- Peidão,..eua.inda eõtOn com 9. 

palavra. 
VoZEs DÂ. !lrJNoau.: - ' E' um. novo meio .de encerra

mento. 
O s... F .- 'BIILISlltTO : ...:.·E:ste· niio ·~!tá · ·cont!Sf. _do 

pelo -Tegillrellto. ( H;Jcidade.) . 

O SB.. ~SIDE~TE :- J1JJguei que <1 nobre depntadv 
tinha concluído o !eu· diséuuo. 

O· SB.. F.,cBEJ.IhR10->+,.€ontinior.no·que:-ia dizendo. 
O :projecto n:.•tOS7~.euja;cliacnuú.o<fiCGtrinterrompi~ 

é r~l~ti"'8:';1ente de•lm~cia. s~Qdaria. ~· põde se; 
decidido Ja, se o. Sr. mlD.IStro -do lmP.ez'Ío . .nii.Q .• yoreferir 
responder ás .~ayt$ a.bjeeçõea que o;illUBtr<>do .deputa
do pelo m.umctplO neutro-fez.aG proJeeto.:Parece natu
ral que assim aconteça, regul&odo-me pelo dever que 
lhe ·impõe o- elevado- cargo··que·occupa.. 

Un Voz:-Isto é para outros muitos. 
(Vira• rtclama,iie• da maiOf'ia. O Sr. prr•id.Aie 1-ed.; 

ao uraàor que"" restrinja á. .I)Utlril<} de ortl•m.) 

os;. F . B.ELIS4UIO:-A' vista, ~rém, dos fact<ls 
que atada. hoJeoJtllBbámos -de -preaea~r .. · não o ·eEpero. 
O n<lbre-- miniatro ·segu.irá: o· exemplo 'que ainda. · hoje 
deu· o· seu eollega da .. ~eultnra,• ~xa:ndo encerrar
se a dÜ!eWisão do-•a.rt, 4~ da.· proposta" sem· 'Proferir 'tmla 
palnra. 

Senhores,- não 5e<-preterem· impvnelnente ·-os deveres 
parlamentares. ( Apoiado• da minoria:) ()s-encerramento~ 
de qne· tan~ se .tem· a'8tl8ad~, · levad?s·-ao pontG eme: 
mo, ·a. ·que·já.mau· ee-p~etou (mu•lo• apoiados da mi
noria),-já hoje-prod=ir:io ·=gos resnltados-•para o 
gabinete: O·~ 4• e~~ nove·pa:a~aphos; ha -pou
co -votados;'l!ão ·OOs' '11!&18 ' InC011Vei2Ietftes da proposta 
r apaicrdoa da minoria), e-para·. prow.-lo-baata· o result:L
do da· w~íi.?· ·'llC?m}oal a q_ue· ~ p_ouco · se proeedeu. 
M~s--dedicadissUDOs ·-da· m&I~ • separár:io-se do 
gab1uete,- votando contra-este· ·artigo (apoiada~· da 111 í
>~oria); ·outros, .. ·qae·est:a~ -presentes ·-até· o pedido do 
enc~rram;nto, retiriTão;-ae· deste·re~to1 com o ·:fi:n. 
mwto--ev.M-cnt&d~·~·.&ua; ~v:~~o =tr:a. 
o pv~t~ento .. :Jnaudito do: g_?>erno.~:~Muiloa- .apoiados 
da- ""''or111.) . Estes membros .tao--dedtcados. da. maioria, 
queatêm aCX~mpanba.d.-o•em - t4l<1:1.8,aa ~es,-•-em. tl'.:. 
dos os s.tropellos _q~e o governo tem exigido, sentir:7o
ae, entretanto, hoJe mcornmodacl<ls eJU.suasco::~sciencias 
e votárão contra esse ~go!. (Apoi,.do~ da n~inori!t.) 

Ora., sc.uhores, se,tal e 11: ~portanc1a ~a gra.,vlda.õe 
desse · antgo, o_ oobre mm1stro .. da, .. agncultura, que 
apenas... de:sculp~~me o honrado ministro, de quem 
prezo ser IUlllgo, Cl~ eAZa•as 1io Sr •. preaidente. do COI!
s.elho,.que apenas, .d1zta en1 cobre .CQm .5lJ&respon83.bi
lidade: p.ulari!enta.r um proJecto. que não é ,seu. ( muil<>< 
apoiadw da minQria), ·tinha rigor01a obrigaçiio de sus
tentar aa di.sposiQÕeS do artigo. O Sr. presidente d.·> 
conselho decl.a.rou houtem que .a. proposta. não era. ob;~ 
do ministerio, qae ba.'l'i11 sido formul.ada ~r uma. cozu
missã<? ~o conselho ~e estado. :5e a. propost:!. uão.é . do. ::,ç,_ 
bre mm1stro d.aagncultura., P.eguudo ~confissão do chef~ 
do· gabinete, maior· ·ob~igaçii.o era. a sua de defende•· 
idéis que não erão prop'li:1.81 e que a.pelna.s revesti o de ~u2. 
responsabil1dade-1egal,:.atim >de·sereru.' · t~::azi.das pa.ra. o 
púlamento. , (Apoiados da . minoria.) 

U:l'l':Sa.,,DEP'DTADO :-- :Está.. de<oovo,.em·di~!io o 
art. ~·'l • 

O Sn. F .. BJWMRIO·l- Com· e.ste~"Oemplo . qõliii.~:Zcr 
que eu não espero que o nobre ministro do Imperi.o. 
que tem·se . mostrado t:io pouco .!Ullante .. d.a...tribuu<~ . .. : 

O S11. .l\lr.i~&Tilo oo,-lwU!o:-Rei •de fallar. q~à, , 
quizer,--e·nio·quaodo Y.-.Ex • .úldicar. . 

O Sa. F. •Beus-A-nro-:-Ach&, lo•tlOaco·smsnte tkt!'!
buna não é um.a."1)ellstml;··ern' ·muitu·pUR038· -é an:es 
uma virtwle . . Eu, :por e:!Welllplo,: n.ra.s. ;çezes -lallo; poré~< 
é ,·erdade que a differença das nossas poEiçiies &;_grande. 

O Sn. Cncz !\IJ..CJJA»o:- A verdade é,q:a.e · Y •. Ex. 
fa1lou muito bem ha dias ; o que .l.aatimo é :que. t!ã·) 
falle mais yezes. 

(Trocilo-se ':lluitoa 11parte1; o Sr •. ]'TUidet.te rtclam.< 
a!UitÇI!O.) 
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O Sa. F. B~:wu.Io:-Julgo, Sr. presidente, que me 
tenho mantido na ordem. . 

O Sa. Pu:sJDEIITE :-Tenho pedido ao Sr. deputado 
que se restrinja :i. questão de ordem. 

O Sa. F. BEw.u~o: -E' o que tenho feito, Sr. pre
sidente : o meu fim era, como diaae1 appellar para 
V. Ex. para fazer enD'ar em diseusaão nos poacos mi
nutos que tinhamos de sessão o projeeto n. 206, em 
lugar da proposta do governo, e, Do caso de Dão que
rer Y. Ex. porsitomaressa delibera~, aproveitar-me 
de sua permissão e da. b.culdade :regimental para ofi"e
recer um requerimento. Posso fazê-lo'f 

O Sa. Pu:eiDE!ITI: : - Póde; porém observo· ao hou
rs.do membro que a me!a niio póde estar em constante 
dialogo, tanto mai& que est& dada a hora. 

O Sa. F. BELis.uuo:- Neste caso é inutil o meu re
querimento; pois neDhum projecto póde mais entrar em 
discussão. 

O Sa. PRESIDENTE :-A menos que o nobre deputado 
queira propôr a prorogação da sesaão. 

O Sa. F. BELISARIO:-Propôr a prorogaçip da ses
são ! Longe de mim semelhante 1déa. (Apoiados da 
opp0$irl1o.) Tê-la-ha algum do& illustres membros da. 
maioria 'r Do.vido, Sr. presidente. Depois dos factos 
inaudltos que preaenciá.mos, depois de dons encerramen
tos que... receio nio achar na linguagem parlamentar 
termo com que qualifica-los (apoiados da opposiçuo), 
depois da postergação a .mais clamorosa dos deveres 
parlamentaret', d .. pois do encerramento do artigo 4•, 
sobre o qual apenas um orador da maioria se fez ou
vir, é impossivel que ·:Jlsnem se apresente propondo a 
prorogação da sessão. (Apoiados da opposiçii<l.) Seria 
uma nova. violeucla. que fari5o a.os que diScutem, 
ãquelles que apenas votão. (Apoiados da opposiçllo.) E' 
e~plicavel uma votaçOO em globo para eates excessos; 
ma.a c!tou certo que a dignidade- individll:l.l de cada. 
um dos ill1111trea membros da maioria obstará. a que 
:Jlgum apresente nm tal requerimento ! 

O Sa. PusiDENTE :-Nem o pedido da prorogaç§o da 
hora. póde ser discutido, se fôr apresentado. (Apoiados 
da 111aioria.) Temos uma lei que :rege os nossos traba
lhos á qual todos devemos obedecer. (Apoiados da 
maioria.) 

O SR. F. BELJSAkto:-A primeira lei, senhores, é & 
pratica. sincera e real deste svatema. parlamentar, que 
-.ai sendo tão grandemente vio1ado, é a dignidade pes
soal de cada um de nós (apoiados da opposiçilo), é a. 
necessidade para o go>erno de não arrancar do par
lamento uma lei desmor!tlieada J>:ll tantos exceesos. 
(Muitos apoiados da opposirlo.) DnVldo, portnnto Sr. pre
sidente, que do lado da maioria., qu~: aindn h~je votou 
s~lenci()l;a.m~nte, reensando-ae. a assumir a re8pOnsabi
lidnde nom1nal de seu "\"'Oto (1:tt:as reclamações da mait>
ria ), haja. quem se levante para. pedir uma pro roga
ção de hora, depois de uma sessão tão agitada. (AJ1r>ia
tios da opposir1lo.) 

O s ... P1:oBEU\O : - Eu tinha pedido a palavra. pela 
ordetn. 

(Ha dit·ersas reclamarCi~s da parte da minoria.) 
C! SR. PRESlDE!CTi: : - Set;hores, eu aqui não faço 

mllls do que executar o reg1mento da caaa. (Apoiados.) 
Tem a palavra pela ordem o Sr. Pinheiro. 

o. Sn. A:-.nllADE Fu;m:DIA :-Peço a palavra para ne
;oclo urgente. 

O Sa. P1~BEIBO : - Quero apen118 fazer um requeri
mento, e é que Y. Ex. eoDaultc a casa se COillellte em 
prorogar-se a sesaão por maia duu hora.s. (Vit:C1S nela
mações da oppon~, a.parter de todo• os lt.ulo1 da casa. 
O Sr. prtsi.lknU rtelama ISUençl!o e ordtm.) 

O Sa. F. BELISAB.Ie :-Todos os meios de violencia 
aio empregado•. · 

O Sa. Pzal:lllA. J)A SILn :-E é re•ponsavel por isto 
o ministerio. (Apoiat~M ~aoppo•iç®.) 

O Sa. PazsBD"SE:-Vou su~eitar á Totação o reque
rimento do Sr. deputado Pinheuo. (Reclama~ cmu da 
pa'!"te d4 opposirão.) 

Un \"oz:- E' um procedimento i!lqualifieavel. 
(Ha muitM outr06 apartu.) 
O Sa. PaEsiDE!ITE :-Senhores, é preciso que r~i

temos o _regimento _para. serm_?S tambem respeitados 
pelo publico, que aB81S~ ás aessoesdesta caman(apoia
dos la 7714\orio.); ae niio conseguir-se imo, e não houver 
calma e prodencia da parte de todos, para que possão 
pro~ com regulari~~ os noasos trabalhos, declaro 
desde já. que renuncio a honra de occupar eat:a. ca
deira. 

VoZEs DA l\ÚlOl\Ll :-Não, Dio. 
O Sa. F. BELis.uuo:-Era um protesto ao menos con

tra. a violencla.que a. maioria. empregá pela força de seu 
numero. (Apoiados da opposigão.) 

O SR. PllESIDEl'ITE : -Aesim espero que a ca.mara ee 
dignar:í. attender á declaração que acabo de fazer, dia
pensando-me deste lugar na ele~çâo de amanhã. 

!1-Iinb.s.s opiniões a respeito da proposta. do governo 
sobre o elemento servil aio aqui conhecidas, e alguna 
IUiligos sabem o proposito em que estou de manifesta
la& publicamente em occasião conveniente, como per
mitte o regimento (muito bem da minoria..); nesta ca
deira., porém, hei de sempre proceder de con!onnidade 
com o regimento, cuja execução me foi confiada por toda. 
a camara. (Muito bem da maioria.) 

Peço a attenção dos Srs. de.,utados, que impugnão 
a prorogaÇS:o da seseiio por ter dado a hora da. termi
nação dos trabalhos, para a leitura do art. 10~ do re
gimento, a que vai proceder o Sr. 1• secretário, depois 
do que julguem se eu posso deixar de admittir o re
querimento do Sr. deputado PÍJ:lheiro. 

O Sa. 1• SECRETARIO faz a leitura do seguinte 
art. 10~ do regimento: " Antes do presidente começar 
a dar a ordem do di& da sesPiio seguinte, poderá qual
q,uer deputado pedir a prorogs;çio da sessão para se ul
timar o negocio de que se estiver tratando; e o presi
dente co~tará os deputados presentes, CJ_ualquer que 
seja o s<:u numero, por meio de votação, mdepeudente 
de diacussão, se a sesaão deve ser prorogada. " 

VoZEs DA 0PPOSIÇAO :-Não ha nada em discussão. 
YoZEs nA !lfAtORIA :-Já se tinha declarado em dis

cuseão o art. 5• da proposta quando se levantou a. 
questão de ordem. 

Procedendo-se á votação do :requerimento de proro
gação da sessão por mais duas horas, é a.pprovado. 

(Cro:::ilo-•e muitos oparte3 de todo• os la..dos da casa, e 
o Sr. pre•;dente reclama atlençilo e ordem.) 

O Sa. PEREIRA DA SJLTA :-Eu tinha pedido a pala
vra antes da votaç:io do requerimento para requerer que 
essa votaÇS:o fosse nominal. 

O SR. PRESIIIEIITE : -Não ou,·i esse ped.ido ; lllas os 
nobres deputados têm o direito de mandar á mesa. a 
declaração de seus votos, e por conseguinte se1ão elles 
conhecidos. (Apoiadcs da maioria.) 

O SR. AsnaADE FIGllEIII.A : - Tambem eu tinha pedi
do a pala"\-ra para negocio urgente. 

O SR. PaESIDE!'lTE:- Tem a palavra o nobre de-
putado. · 

O Sa. A:o."Dl\ADE FJGUEIBA :-Sr. presidente, o remedio 
para. os tristes acontecimentos de que todos somos tes
temunhas, e alguns de nós victimas (apoiad~ daopposi
çllo), está. na reforma eleitoral, que o governo tem 
promettido, mns nio H tem apressado em apresentar
nos. (Apoio®~ da opposiçilo.) 

O Sa.. Ca.ç,; l'lúCIIAIIO :-Sem du"Vida alguma; venha. 
a eleição directa e censitaria, e ter-se-ha acabado o 
poder pessoal. 

O. Sa. A.'QIII.AJJE F1&11EIRA :-Sr. presidende, é fón de 
duVIda que o governo preteDde resoh·er a questão mais 
melinclroaa e importante que no paiz ae tem agita~o 

. pelos meios que temos teltenlunl!ado, peln sorpreza: 
pelos encerrt.Klent~s e pela proro~o das horu da 
seaêo. (Apoiado• e71ilo apoiados.) 

Sempre que um paquete chega da Europa, ou que 
um paquete está. a partir p&n. alli, u violencias appa.-



camara dos Deputados -Impresso em 23/01 /201 5 15:25- Página 16 de 17 

SESSAO EM 2 DE AGOSTO DR 1871. 

;eceiil, as iiilpaciencias não se fazen1 esperar. (Apoiad03 
<ia opposiçllo e reclamaçõa ela maioria.) 

O Sll. C.lllNEmo JU. Cll!OU : - lato é um lugar coxn
mum. 

O Sll . .ANDIU.DE Fu;~JEIU:- Lugares euxnxnuns, que 
não bonrão a llinguem, são esaes reiterada~ enoerra~ 
meu tos de discusaão, aão essas preoccnpações tranaat.lan~ 
tica& que vos doxninão. (.Apoiados d4 opposição.) • 

Senhores, não biU!tava ao governo fazer votar ID~ 
tempestivamente a materia impo~nte do art. _4.• da 
eU:J. proposta sobre o elemento !ervtl, e proporcionar
nos occasião de presenciarmos o triste espectac?l'? de 
encerrar-se a discuaaão depois de dons ora.dores distJ.nc
tos da minoria occuparem a. tribun" e em eloquentes 
e >igoro&Os «iscursos tulmioaremadi&posição do artigo 
sei!l que governo ou xnaioria fizessem ouvir a sua voz 
(apoiado• da oppoaição) ; nio bastava no governo Ulll 
segundo encerraDlento da. diseussüo do orç.unento 
de estrangeiros, quando a paz publica. est5. abalada 
no sul do 1mperio (apoiado. da opporição), quan~o tal
nz alli se estejão a esta hora jogan~o. altos mteres
ses nacionaes, e quando o ~u1to dtstlucto deputa~o 
pelo Rio-Grande do Sul pedia &a governo e~ &~BBao 
de honteiil gsrantias pan os se::s comprovmc~os 
(apoiado& da opporiçll.o); não baetava ab~~r-se & <lli
CUSt'ãO de Ull:l orÇAlnento em que a opposlÇao, pelo or
rrão deste seu humilde orador que se bavia apressado 
~m pedir n. palavra, ia. aventar a. questão importantis
~ima e urrrente dns convenções consulares e reconhecer 
o pens:~m~nto do governo sobre a so~ução a da.r-lhe e:n 
tempo pro::timo, como pedem os m~resses do patz 
(apoiados da oppoaição); não bastava no governo ter ãba
bdo a discussão quando ainda. não teve até hoje a 
fr:Jnqneza de decl=-nos qual o resultado desse luta 
de cinco annos que sustentAmos coutza o Paraguay, 
desses protocollos interminaveis, deesas missiies appa.
ratos.'\s, successivaa e custosas (muitoa apoiAdos d,. op
posirão), com que 11e tem despendido o fro.cto do Juor 
da {avoura praguejada e a fortun:~ publica. (Apoiados; 
muito bem da opp03ição.) 

Recorreu-se i prorogação da. hora. ! Depois do silen-
cio pela. violenc_ia, o silencio pelo ~nsaço ! 

Senhores, ass1m se trata um p&lZ generoso ... 
O Sn. MELLO !l"'l'TOS : -Paciente. 
O Sa. AsnRADE FJ~I!EIU : - .•. magmfico. (Apoia

dos.) 

UMA Yoz :-Soffredor. 
O Sn. ANDJUDE FIG'IlEiaA. :-.... condescendente que 

tc:n acquie~cido :\e menores velleidades que partem do 
alto do poder! (.Apoiados, •muito bem da opponção.) 
.Assim se trat:l. um paiz que armou eoiil centenas de 
centos de réis commissõea de ba.rboletas em procura 
de :u:.tignalh:!.s do mundo antidiluvi:too. 

O Sn. PEnDIGÃ.O ~bL1n:mo :-Que se perdêriio em um 
:.a.ufragio. 

O Sa. ANDRADE F1C'CEm.1. :-ABBim se trata. um paiz 
que sustenta go,·emos :1.ppara.toso8 e guerra.s dispen
diosas, que soube supportar e cal:tr infra.cções claras e 
mani[e~ da. con&timiçio e d:1.s leis (muitos apoiados, 
muito btm da oppoaição), que custão sommas tão fabnlo
~ ao seu the~onro ! 
D~ certo, o governo que provoca c approva o proce

dil .. 'lento àa illustre maioria votando a prorogação de 
hora depois de successivos encerramentos, é aquelle a 
cuja prrpotenci.a devemos primeiro applicar o correcti
,.o d:~. ref(Jt'Ina eleitoral. 

~nbores, a sessão acha-se adiantada, appro:xim~L-Se 
de seu fim ; é a terceira e penultima deata legislatura, 
qt:.e todos devemos desejar se recommende na historia 
p:~rlnmentar deste paiz. (Apoiados ela oPf>olirã.o.) 

O S11.. PER~Ic:lo M.u.JI2mo : -Não tenha receio, que 
a b.Utoria ha de fazer honrosa menção disso.\ Apoiados.) 

O Sa. AlfDLUIE FIGI!EIU: - Adiantada como 11e 
acha. a legislatura, é preciso que tratemos com toda a 
urgeo.cia da reforma. eleitoral (apoio4o3 da oppo~ição), 
~ll\ qual ee ha de regular a eleição da proxima legis-
1\tura. (Apoiado• da opposiçilo; muito bem.) E' um ser-

viço que .deven1os i.s .inatitnições eonstit'acionaes do 
paiz. 

E' este· o assumpto para que reservan~os as verda. 
des amargas que nos transbordão lloje do coração. 

Se prestarmos ouvidos &ali cantos da seréa ministe
rial, passar§. a legislatura, e com ella o preciso tempo 
e op\)Ortnnidade para que se adopte a lei que de-va ser 
apphcada na proxima eleição. 

· Urge que se trate della. MM como 'f Aguardando a 
iniciativa. da.s cataplasmas que nos =unciou o Sr. 

. ministro do imperio '? Niio, de certo , porque a. camara. 
comprehcnde que em assumpto eleitoral a iniciativa 
não deve partir do poder executivo (apoiado• do. oppo
,,~l.lo), senão do ra.mo popula.r do corpo legislativo. 
(Apoiados da oppo,ição.) 

A propria constituiçlio quando tratn da lei eleitor:1l 
niío se limita a um:~ lei ordinaria, contendo tlio sómente 
os principias geraes, mna exige uma. lei regulamentar 
que e~>tnbeleça as tlieses, os principio& geraes e as mi
nuciosidades regulamentares, que incumbia ao poder 
legi_slativo, tanto repugnou-lhe confiar ao poder exe
cutivo. 

E com effeito, se a Yeforma eleitoral é sempre um as
snmpto que interessa profundamente ao corpo legisla
tivo, Ee C6te tem por missão principlll fisca.J.isar os actos 

. do poder execnth·o, como se póde dnr ao fis~ado u 
faculdade de iniciar a lei que deve constituir o poder 
fisealisndor'f (Muito bem da oppoaição.) 

Nadn, pois, temos a esperar do ministerio ; nada. de
vemos delle esperar; a 1niciati"Ç'a da reforma eleitornl 
é nosss, compete-nos desempenha-la; a ha felizmente, 
Sr. presidente, nos a.rchivos desta. camara. mais de um 
projecto que satisfaz a muitas das necessidades mais 
~eralmente sentida& do nosso regimen eleitoral. (Apoia
do8 da opp08içilo e aparte. ) 

Não devemos esperar que o governo procure desem
penhar nos poucos dias de sessão que restiio a pro
messa que nos fez de apresentar :1. sua. propo5ta1 por
que eó se occupa de obter desta carnara a >otaçio do 
projecto de lei sobre o elemento servil (muit03 apoiados; 
muito bem d'> oppoaiçilo), e mesmo neste a!sumpto niio 
se preoccupa. com esclarecer o~ debates, mas só com 
os IlleEquinb.os recur&O• e expedientes de enceiTIUllen
tos e prorogações de hora. 

O Sn. D-cQtTE-EsrnAn.\ TEIXEIB.\ : - Matão.se as im
munidades parlamentares. 

O Sn. ArmRAnE FIGI!Em.\ : - Nad:t devemos esperar 
do governo, nada delle esperemos. Demai!, a natureza 
das medidas que nos eiío promettidas pelo governo não 
podem dnr-nos a menor esperança de que elle seria
mente se queira occnp:tr com o importante :u;sumpto da 
reforma eleitoral. 

Não é, senhores, que o go,·erne niio seja o primeiro 
convcncidll da necessidade dest:l. reforma; pelo contrario 
elle foi o primeiro a d:tr-nos um testemunho cabnl de 
que nós não temos a realidade do regimen constitu
cional representativo. (Apoiado! da opposiçllo.) 

A falla do tllrono com que abrio-se a presente ses
são, o sue nos diss.e'! Que a lei eleitoral não tem tido 
execnçao no Imr:er1o. 

Pois bem, a lei eleitoral niío tem sido executada, 
segue-se que nós não temos tido partidos regul:mnente 
representados nesta cam:Lra, não temos tido o regimen 
parlamentar, niío temos tido gabinetes organtsado~ 
parlamentarmente (apoiados da opposiçilo e apartes), e 
portanto não é nll:l governo constitucion!ll re_presenta
tivo aquelle que tem funccionado neste paiz. {Apoiados 
da opposiçilo e apartes.) 

Se o paiz tem sido até hoje governado, e innegavel
IDente o tem sido, ben1 ou Illlll, alguem o tem ~to-ver
nado, não o regimen parlamentar da constituição. E' 
o proprio governo quem no-l'o di:.: qua».do affinna no 
cllicnrso da corôa q11e a lei eleitor:ll não ha aido cnm· 
prida. (Apoiados dil opp0$i~ão.) 

Ora, Sr. presidente, quando» proprio gabinete noa 
dá este te3temnnho de qae eUe não governa p~Lrlsmen
tarmente, devi:~. set o prillleiro a curva.t'-!4! diante da 
&oberauia na.cional, e apressar-se ~ coa.djuvar-noa 
com as luzes da a.dministração no ass1.'mpto ~ refor-
ma eleitcma.l. ', 

You, pois, Sr. presidente, prop.Jr uxn rcqucrimeuto 
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de u~nci& para ·que ·entre· em .discuuã.o :no-1°dia·de 
sessão, o projecto de refonna eleitoral, apresentado por 
um .dos .membros.,do !lrimeiro.gallinete ~tuaqão con
servadora, -o_de.16 ..i&Julho. ·(Muito õe"Hla -.ppoai~ e 
apa;UI·) d "da, • • • • 

NósJ.aem. UVl .queremos .. tomar ·a.~ntClat•va, -nem 
o gabinete .de 16 de Julho apre!elltou .. propasta. .algu
ma. em nome do poder executivo, apeus um ;membro 
de&Ee gabinete,. como dttputado, apreaenton·.um projeoto 
de lei. 

O:S... G.uu. •CnQilEIRA :-Não lhe 'podem ·deseo-
brir::incoherencia. 

U:u Voz :-Foi um deputado pelo Rio de Janeiro. 
(Ha outros apal'tes.) 
o . .sa. :AftDJLADE FIGCEIIU. c-Não é :que eu approve 

em todos os. seus -:pontos e ~· o·projeeto·:formula
ào pelo:nobre,deputado ·e:x•mmistro .do imperio·.do ·ga
binete ·de 16 .de .Jnlho; approvo porém o pemamento 
capit:J. :que o dictou, que foi .liliertar o·:parl.amento. 
(Jfuitor>.a~ da opp08irllo.) 

Não basta que trateis de libertar as geraçües esCM
>as; -cumpre:que.para. :o·.conseguimes com sabedoria. e 
attendendo ás "Verd.adeir&& :mp~ na.cionae!,-'Come
ceis•por::lihertar .a...-ra~ branca . .. ~Apoúxdo•,-m'1lt lo btm 
da opp03içOo.) 

O Sa •. Auc~o ' Lnu.:-'A raça livre. 
O Sa. AND&ADE FIGl!EI&A :- •.. . que se acha politi

camente escravi&ada .•. (Apoiados da oppO&ição.) 
O Sa .. ~NCU. AllAillPE : - Então é com os nobres 

deputados. 
O Sa. G.t».l ·CE1r<IVEJR.A. : -H& di'\'e1'8AB·es pecies de 

esc:nnoidiio. 
O Sa. ANDRADE FIGCEIIIA: - ··Esta escravidüo e an

tiga, mas nunca teve occasião de ma.nifeatar·se tão 
claramente e com mais assombro do paiz do que na 
questão do elemento servil. (Apoi11tlos da opposiçilo.) Pa
rece · ter -procurado o terreno proprio p!l.l'a. manifes· 
tar-ae. 

O ·projecto a que alluao, Sr. presidente, foi estudado 
por· uma .. commieaiio de~ta casa, de que fez parte o hon
ra.do ministro do imperio. O longo e bem deduzido 
parecer que ella aprsentou, foi logo impresso e distri
buído pelos. ·membros desta camara, a cujo · conheci
mento foi entregue ha mais de um· anno. 

A Ul'gencia de -sua discuESão não póde -ser; p()St& em 
duvida., ·porque achando-nos n;, 3• .. auno .da lep!Lutura. 
e no ·fim .da Ja.sessiio, cnm~;~re que .o adoptemos.ou ou
tro em snbatituiçii:o, como Julgll-rdes conYe:~ien:c . Sú 
em taes circumstancia.s poderá 11. reforma aprc"Cei:a: :i. 
proxima eleic;Jio da futura legiP!atura.. 

You, pois, -enviar á. mesa. um requerimento de ur
gen~ para .que .aeja. dado p.sra a ordem do.u.ia da I• 
sesliio o projecto de lei eleitor:~! a que ac:bo C.e re!c:ir
me. (lfuiro bem.) 

O Sa. Pat:tiDE!ÇTE :-Vou submetter :t :I.FOi:J.:nc:ltc o 
requerimento do illuBtre deput~tuo, :nas pa.ra c:Jc :l'"o 
Sque·•stabelccido o precedente de justifiear-~e-u:-.;e:::
cias pela fórma. por que o fez o nobr• c!ep-u:s<lo, ceoç-o 
decl~~:rar que não é isso permittido peh re;be::to. 
(Apoiados.) 

)l'ão julguti co::r>eniente interromper o ::!Obl'e C.epu· 
tado na·exposiçio doB'fundnmentos do eeu reoucri~to 
lle urgencia. ·no ·est&do ·de exacerbaçãe cone ~~ 1to :J;a
niíest&do hoje na. eua.. 
Faç~ esta observa'(iio eem intent;ão de of.tncer o ::o· 

brc deputado, mas paro~. que n::io fi~tue · e~.al.:e} ecido o 
precedente. 

O Sa. -Â!IDIUDE YtoCEIBA :- Eu guiei-me pc~v5 p~e
cedentes. Eu propno tenho fundamentado reQu~rim~:::os 
<ie urgenci&. • 
Ye~ á mesa, e lido, apoia.do, e rejeitado, .o ~er-~illte 

reqnenmento : 
" ·Requeiro urgenci&para que seja dado "Oara. e pri

meira ~· da ordem •do primeiro .dia c!e . .v&:o o vro
jecto , 150bre refonna eleitoral apruent..do em 18i0 
nelo Sr.o qeputado Paulino de ·~uza. 
• c Sala das ~uües, 2 de Agosto cle !Si!. - .4. Fi
~ra.• 

O:Sa. J.rm:.Ai.J!Ncz.utAu. ::tlgumu observa9(íes ·pela 
ordem, ás quaes respoude.o.Sr.·lp~. 

O .S.. ·A--.u~z , Fn;.uwu., (pela-..oniem ).;-.Sr. ·presi
dente, vou requerer o adiamento da discUssão. 

O.,Sa. Pu~E ::-Não o .põda-4zer aenão. C!na::do 
lhe tocar .a. ,.ua .vez.àe. :fallar.,eob.-, a.matuia.. 

0 ·Sa. ·AICDRAllE 'FrGvetllA·:....;. :;A.-eredito · que O regi
mento manda. descontar 'ft•vez·'àe fallar -a eada. depu
tado queTequer o-adiamento. 

O Sa •. EBESUIE!'\TE :-.0 requerimento só permitte que 
requeira .o.a.diamento o .deputado a .quem cabe a. pala
vra sobre.a mataria em.diseu.saão . . O Sr.'.Pinto ·Moreira. 
é agora o ozador a.quem, toca a ·.pala.vra. 

O ·Sa.., AanllADEJi"JÇmruu; : .... Então· peço. :a V. E1:. que 
me insel'C!V:I. :dei;d.ejá. pam:fallar-eobre a:materia. 

O ,filr • .P,.i,n~o .l'ldo.r.eira (sig~.~-attet&ÇlWj: 
-Sr . . ,presi.donte, .o ·!IJ:I&Í.s debil, o .maia..fraeo . .membro 
det;r,. . oppooi~Ji.o que .o .pat.ri.otiamo ·.organiaou, .. e .que eó 

: no de.ver·lie f.o:rtálece, .'Item da.r .nma prova ;ao. pail: e:a.o 
governo de:que•e.tamos ,resob-idos e.~postos .a resistir 

· a to.da.,a.sorte de.violenciaa,por.meio.dU. quaes.o· minis
terio.nos.quer ... 'Ven~er • • ~uitos .Gpoiado-.rda. minoria.) 

VoZM :·-Tcidos nós• nasim protestamos. 
O Sa. 'PJ:•.-To MoKEnu.:....;,. Estas acenas, nunca. vistas 

no pe.rlamento hrazileiro, :nio.seriio o preludio da con
flagração que .a reforma servil •ai levar ao paiz Y (Mui
tos apoiados da minoria.) .Siio.ellas condignas solemni
dades .de uma propO!ta que só o desa.tino ou o capricho 
póde eonv.erter .em lei do .Est&do. (Muitos apoiados ela 
mino ri&.) 

O Sa. •G.uu. •.CEnQJ!El&A..:~E!tu: scenAB . mo11trã.o o 
que 'Vlli .. acontecer. 

(H11·muitos apln'Us; o·Sr. :prtntknle ·reclmna attl'ftÇ/lc..) 
O SK. P.1NTC1 Moaw : ...... Estss .acenas .revolta.riio 

o paiz .inteiro s.e.as :pud.esse .. presenciar,; e um voto de 
geral indignação poria termó a debate .e ... proposta, que 
por tal: caminho só a.. ·dcaaatres . condw:iri. (Apoiaàoa .da 
minoria.) E' um.facto virgem .na. historia dos parla
mentos o que .h9je .nqni.se )l&IIS&· 

O Sa. P&EstDE:CTE DO Cc~IELIIO :-Apoiado. 
Von:s DA !\ÚIOJU.\: -E' -\;l,.gem o . íacto .. que temos 

presenciado, é nrdade ! .. _~_ 

O Sn. Pr:.-ro Moa:tlll..l.-Aodesdem.na . discus~iosuc
cede a violencia dos expedientes na vota1:iio. Discursos 
de illnstres ·111embros àa opposiçiio inspirados· no patio
tismo c fortificados no ·profundo ·estudo da. questiio 
(muitos · ap!Xados·-d!l mmoria) ·11em uma-resposta roere
cem, pl~nejado silencio os acolhe; o .eoeerra.mento re~
ponde ao •:>-rgUlllento, a vot'I.Çiio · suppre a discus~iio. 
(Jluitos apoiados da · mi?•oria.) 

UYA Yoz :--As" leis diYina.He aceitão, 'diseutir é ':lma. 
rroía.nação. 

O Sn. Pr:o.-ro Motu:nu.- Sim,-e·pal'a ·que ·di5cu:ir '! 
~iiQ 'tr2Z11 proposta a luz dach•ilis:J.ção-européa, o b::p
tismo do ·conselho de ·estado e a autoridade ~~;over::a.
mental~ eJfuito·bem ; npoiadOI da"minoria.) Diante,,,. 
tanta 'l!abedoria ·e de' tanto poder, o que valem, o ·que 
podvm v~ler _nos~ contest:t•;ões Y 9 qu-e aqui se v.,:n 
buscar nao sso·r:tzoes, mas ,-otos, .nao luz, maa n=ero 
(apoir.d<n<da "1llirtori.o, .. ,.~clamaçõe8 d11 rna.ioria) ; e= cer
rar -i l!.ndar,- •oar-é eon~eguir. 

As fonnulm; «nl!;titucionaes nada süo, os ·direitos dn 
opposiçiio constituem impertinente obst.~culo, bem nle 
o etoforço . para :remo,•,:-lo. 

E jntiliea(,"ão niio · f~lta,- porque ·está eempre snf.i
cieDtemente di, cutidr, a m:<teria•.paru. quem nlio quer 
que ella se· dieeuta.. 

As~im. eneerrou-M e votc·u-FC .sem .deb4te o .art. t,• 
da ·P.roJ>Qilta. contt:ndo-~umpta• va.rioa .e todos impor
ta.ntl811uno~; e no mePrno lance encerra-se e Yot:l-Pe •> 
or•.~81l1Al · de,etitr.N:~geir05; , ·olta-«IIÍ: 1~parte. d3 oruem 
do .di&, -v.em.de ·novõ a:rafocnjL,eervil, o:dq:Joia·:de rão 
afan()(u.,tarefa, ,prorogn-ee ·a.-.ão.aU,a .notte! 

::\Iani:fle~te o,go"erno nos,quer"f'Y'eDoer pelo. cau
&.o~.o. ( .4JH>'ado• à<!·."';i<wria,- recl~.da.maitWitt.) 
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Poia-bem.d:l.remos·provaJCie ,que ó de~· nio . cansa. 
(Apoiado&, . .-i~ bem•dA ·,mifiOria.) . . 

Discutiremos emqua.nto houver uma verdade a de
c!arar; protestaremos em quanto hotNer um abuso a.pro
:Bigar!· (~poiados M mifWria; reela1114çõta de& .maioria.) 

(O Sr.p.-aidmte -reclama,a~.) 

Grande · deve ·aer 1t. respoill!abilidade daqueRes. sobre 
quem ella ;>ese ! 

E' iute1ra de govemo ; ma:s que vale a responsabili
de entre nós·'l · 

O espirito publico amorteeiào~ a opinião amord:J.ça
da, descrente-o· cidadão; a atm'08phera·carrega.da.:de cor
rupção offiew, são· eondi\ões de inexcediTel bonança 
para ·os responsa'l'eia: 

O inesperado .. já niio ·sorprende, a solidaried~de niio 
obriga ; o dever é pretexto ; o crime me81I1o ••• esqueee
ae. (Apoiaw·da :minoria) 

E' com o: · que·conta ·ogo~lll) desde que sefezpor
tador desta- proposta, e comprometteu-se a. fa:z;ê-la. Tin
gar a· todo o custo. (..tpoiad~ dc& ·minoria; reclamaçõn 
da tnaioritz·.) 

Para fallar esta linguagem ·franca;; eu devo; Sr: pre
sidente, desfazer-me .. de .um emb=ço. Tenho . um& no
meação de vice-presido:nt~ da minha. provincia,. pare
cerá a alguns q,ue ella me prende á responHabili-· 
da.de. do .ministerJ.O; que· sou ·forçado· a; ·oenaur ar. Deata 
tribuna. peço a minha e:xonem<(io. (Muito-bem; apoüzdos 
da minoricl.) 

O Sa . . G.t.liLL.CEBQUEiaA.:- B.onra..seja .feita. a.o no
bre deputado, que .alva .aasi.m.a. ho::u-a..de nOISa.pro
vincia. (.lluilor apoia.dor da--minoria.) 

O Sa. Pl!ITOMOREII\A:-Não posso deixar de assim pro
ceder·na preseuya doa·factos · que com t:mta rapidez se 
succedem para descredito desta ~itunção e proxima. ruina 
do r!izr {MuitOf·apoiada.·da ·mi'llllr,IZ) 

E preoiso que em eommum esforço nos unamos· para. 
conjurar os mules que se accumnlüo sobre o paiz~ e, 
mais · -que todos, a corrupção que ·la.na, e j:í.não se 
occulta-. 

O Sa.Cauz.J.\L.cuADo: -Eleiçiies directas e censit:l
rias, e nada. maia. ( y,.,a3 recla~ àa moioria ) 

O Sa. PàESmENTE: -Atten~iio. .. . 
O Sa. PI!ITo MonBIRA·:- Sem reoponeabilidn.de o sn

tema representatho não póde existir. E como -olhà o 
governo essa responsabihdade!l Diz-nos que n~" se 
defende, que a tudo tslá resianado. (t!poiados da. mi
nonu, reclamaçõta da m•ioria.) 

A palnvra. não deve offonder, porque clln é do Sr. 
pretidente do eonpelho. 

Ora, Sr. presidente, tem-se · visto muitas especies de 
::ninisterios, progrnmma~ muito variados; mas ·ministe
rio reaignado, é especie nova, nem tiei que exista p>1ra 
elle correcti'Yo algum. 

(Muitos l'tpoiados da minoria, rcclamaçõu da maioria.) 

:tllinisterio contr:l: ·o qual núo '·ale o argumento, niio 
, ·ale a cena=·: ministerio reaignarlo, ê um poder tre
mendo, q,ue póde escarnecer de todas 111 :~.r= d:~. . or
poRição; (AJ?oiados d~1 minoria;) 

E · iÓ aes1m podena trnzer ao pnrla.mento uma pro
posta que violenta a. opini.üo publicn, deprime a IIObc
rania nacional, l!llcrifiea os m&ia importantes i r.tercue~ . 
do paiz e agita os mais· perigo110s elementos. (.ipozado• 
da m iROria.) 

Diz-se que muitos operarios 6UC~I!!i?amente subir:io 
ao :~.lto rla. montanha para impellir a pedra que 1:1. es
tava arrancada. 

Todos, olhando paro· baixo e ·vendo os habituntes do 
valle que aos milhares terião de aer Cflmagadoa, rt>Cui
s:io dizendo:« E' impo~sivel, a eonaciencía repugna, o 
snngue ·daquel11111 ''ictim:~.~~ é eagrado ! (Muito• apoiados 
fia minoria; .,;.,a~ rec14ma~&l da maiorio.) 

Para ilue. u.m'mi~'fio..ae ·puõwee.empenbar ·em tal 
commetttmento era preciso. que nio olhaaaepars baix:>, 
ou 9-ue tivesse OJ olhos vendado•. 

Era precif.o que se desligns•e da responsabilidade de 
seu partido, e que contaese com e:xu-aordinarios re
curaoa em outra pnrte procurado1. Era precuo, fin:Al-

mente,. que. · j. frente desse miniaterio fosse eollooado 
um· estadia~. que ainda.· h& ~ueo te~ se havia-quei
xado no· senado· de· h2.ver sido· demittido · como -um la
caio ~ue•fnrtasse· o relogio elo rei sobre· ·a mesa de ·sus. 
~ 

O SB.. PwiDENTE oo·Co~SELao :-'V. Ex.... não está em 
eitlldo de deliberar. 

'VoZEs DA Mmoau. :-Ordem! Ordem! Y. Ex. aão 
péde·dizer taes palavru! 

(Qua..i todos os Srs. deput.a.do<l se levanW.o, trocando 
os m4is .,;.,os e .,.~ aparles ; o Sr.pruidente•agiltt 
1z . campaitlha1 • recl"numdo . ortkm.) 

'VoZEs D~\ Mmoau :-A dignida.de da. camara foi ofl'en
di~ ~o· Sr. presidente do ·censelho em um membro da 
mmona. 

O Sa. VIscoNDE .Do Rro-Ba.t.Nco. (Pruiàmte do COtue
lho):-Peço a _p~. ~·· === 

O Sa. PINTO MoREIRA.: -Quem tem a palavra 
soa eu. 

O Sn. PREsiDENTE: - Ordem! (Dirig indo-1e oo 
Sr. president-e do con.relho:) O Sr. ministro não póde ser
vir-se dessaa palavras cnuelaç!o & um membro da 
c:aaa. Só. o presidentedacamara. tem es.edireitoquando 
sej!o infruetiwru ~ advertencw est<~.belecidaa.Jlo re
gime::Lto. 

Se o nobre ministro julgou-se ofl'endido . por n.l.gum:t 
expre~aão do orador, devia reclamar do presidente da 
cama.u quece• chamnsse á ordem; caso. não o houvesse 
feito. por·não ter ouvido tal expresaão, ou por ·niio ter
lhe parecido- ofl'ensiva &. E_essoa do nobre · minilltro. 
(Muitos. apoiadO$, muilo bem·!) 

O Sa. YiscoNDE no Rio-BRANCO (Presidente sJ.o Conse
lho) :-Eu pedi a V. Ex. que attendesse :ís pn.J.avras do 
orador. 

O Sn. PINTO Mo&EIBA (tmo'o-se · con~'"'mdooealmo) :
Sr. presid.eute; ·ã.esejo saber se V. Ex~ chamou á .ordem 
o ~r. ministro que ina~u um membro do pa.rla.· 
mento. 

O SI\. PI\ESIDE!oo'TE :-Jáfiz o que me cumpria como 
presid<!nte e como membro desta. ca.sa, cuja. dignidaue 
aevo zelar. Convem, porém, que os membros da. ca
mara não se sir\'ii.o de expressões que poasão ofl'endcr 
o caracter dos ministros e que guardem nos debates n 
del'ida moderação. (Muita. aJ>oíados.) 

(O Sr. presidente ·do conselho e diversas Srs. deputado• 
pedem a palavr(l.:) · 

(Cru.:<lo-se vthtmentes apart& entre a maioria e a mi· 
nvría. Muito• Srs. df[Jutado• !etl<:f\tão- .e dt auaa cadeiras, 
c o Sr. presidJ:nte reclama, com a maior energia, a 
ordem.) · 

MtrrrA.s Yon:$:- Niio é poesivel continuar esta ses
&ã.o; pedimos a Y. Ex., Sr. presidente, que 8Uspenda 
ou le\"a.nte a sesaão. 

(Continúa o tumulto, ape::ar dos e•(orços do Sr. presi
dente paro· cot~U§Uir a ordem.) 

O ~"- PromoESTE, dando a ordem do dia seguinte: 
lev~~~i n sc~b:,o pelas 5 horas da. tarde. 

~esd.o em 3 de A~osto. 

PfttSIDE~Cl.t. DO SR. HE!'iiUQt:ES ( 3° 'fiCE•PI\ESlDE:'ITE). 

S~:xx.t.l\10 . -Expedientc.-Eltiçü.o da mua. 

Ao :::eio-dia, íeita a chamada, e achando-se l're
se:•t~ 03 Sre. Henriquee, Portella, Ps.mnho•, P1n:o 
PeMoa. Guimar-:ies, Casado, João· Mendes, Allg~lo ~o 
AmaraL Teixeira Jllnior, Luiz Carlos, So= Rel>: 
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)!outeiro de Castro, Vicente de FiftUeircdo, Florinno 
de Godoy, G!l'\"ão, Evangelie~ L~oato, Çamillo F~· 
·rueiredo, Bllr>IO dll. Ls.,"lln&, Dtonysto Martins, C:~.ndi
do da. Roeha, AffollSO de Carvalho, Benjamim, Mello 
Rego, Sobral Pinto, Joaquim Pedro, Heracl.ito Graça, 
Pinheiro, Raposo da Ca.ma.ra., Araujo Lima., Simões 
Lopes, Gomes de Castro, Theodoro da. Silva, Silva 
Nunes, 'Menezes Prado, Siqueira. .Mendes, Junqueira., 
Bahi&, Gonçalves da. Sil\11, Joaquim de Mendonça., 
Bittencourt, Leandro :Maciel, Gama Cerquei.ra., Ferrei
ra. .:la Yeiga, A~ambuja. Carneiro da. Cunha, Ferrei
ra. de Aguiar, Manoel Clementino, Barão de Araça..,"'Y, 
Ba.ndeira. de Mello, B&rão da. Villn da B:~.rra, Fiel ·de 
Carvalho, .AlenC:J.r Araripe, Pinto de Campos).. Ca.ndido 
)furta. Bariio de Anndia, Barros Cobra, IJorrê& de 
Olh-eira, Corrc:ôa, Duarte de Azevedo, Fausto de A~inr 
C<lelho Rodrigues, Paula. Toledo, S:~.lles, Figue1redo 
Rocha, Moreira tia Rochn, Domin~es, Pereira Fran
co, Pederneiras, Pinto Lima, l\lello Moraes, Ferreira 
L:l.ge, Paulino de Souza, Pereira. da Silv~~.o Au~sto de 
Oliveira, Pinto Braga, CAnedo, José Calmon, Cardo~o 
de Menezes, Lim:1. c Silva, Leal de Mcn~es, F. Beli
:;:u-io, Taques e Almeida. Pereira, abre-se 11. sessü.o. 

Comp:1recem depois de aberta a. sessão os Srs. An
drade Figueir:~., Mello lrlattos, Antonio Prado, Perdigão 
Mnlheiro, Fontes, Pinto ~Ioreira., Leonel de Alencar, 
Jeronymo Penido, Ferreira Viann:l. , Duque-Estraà11. 
Tei. .... eira, Diogo de Yaseoncellos, Gomes dn Silvn,Ct>sta 
l>into, J. de Alencar, Rotlrigo Silva, Cruz Machado, 
Cap:1nema e Jansen do Peço. 

Faltão com particip:J.Çüo os Sn. Conde doB:1cpendy, 
Dio,.o Velho, Assis Rocha, .Augusto Chaves, Barii.o de 
AnaTatuba, Borges :Monteiro, Cnndido Torres, Cícero 
Dantas, Nebias, Dias da. Rocbn, Araujo Góes c Fer
nandes Vieira; c um elb. os S:rs. Ca.mille Barreto, 
Rosa e Moraes Silva.. 

Lê·Ee a acta da Eessão antecedente. 

O $n. PEREUlA DA SILVA (a respeito d:1. a.cta) :-0 Jo~
nal tkJ Commcrcio, que é obrigado por contrato a pubh
car por CXtCDEO 08 trabalhos da cnmara, e diariamente 
Q. acta. da. sessão a.nterior, inserio no seu numero de hoje 
inexactidücs a respeito do que hontem Ee passou, c ~or 
i&Eo csti'\"e attcntissimo :1. leitura da acta da. casa, fe1ta. 
nelo Sr. 2° secretario. N:io o podendo, porém, ouvir, 
~cdi :1. palavra. p:~.raa examinar, e peço a. V. Ex., Sr. pre, 
&tà.ente, se digne de env::u-m':~.. 

O Jor11al declarou unicamente que ac cfferccea á 
discussão o art. 5• da proposta. eobre o elemento servil, 
c que depois de orar a respeito o Sr. Pinto Moreira a 
ses!ÜO fôr11 pelo Sr. presidente leTanta.da.. 

A :teta. do Sr. 2• secretario expressa-se por maneira 
inteir:truente di~ersa, pois que diz : -"'-pe:;a.r da8 
<tdmoestar~~-' e esforços do Sr. presidente, niio podendo 
restabelecer- se a ordem, foi leo:antada n ecssü.o. O pen
samento da. acta. do Sr. 2.0 • Eccretario esti conforme 
com o occorrido, c contraria á. <lo Jorual do Commercio. 
Todavia, comquanto me parcÇ:L que os htment:lvcia 
acontecimentos que tiver:io hontem lugar no recinto 
dc.st:l. casa, c que todos de,·cmos deJ>lorar, a.migos do 
~egimen tcprc~entath·o e da monarcliia c~nstitucion~l 
(apoiados), se achem na.rradasna :I.Cta da mesa, tode.v1a 
"u penso que 3. p:~.lavr& Nspencku:st a s~s~ão, em ,·cz ~c 
lcrantou-•e a EC~siío, sena ma1s regtmcntal, e ru:us 
apropriada. Levantar a se!~ão é um a.cto regular e or
<bnario. Pr:~tica-~e todos os dia~ com os trabalhos da 
ca.mnr:~.. Suspender a ~;ess5:o significa que um aconteci· 
mento imprcvieto c cxtraordfnario &e verificon, que 
obri;;ou aquellc acto anonna!. Foi o que real e des· 
graçadamcntc fucccdcu hontem. (Apoiados.) 

Aceresce ainda que, ~uspendid:l n se&>-ão exuaordi
narinmente, o direito perfeito continúa o.~.o Sr. Pinto 
::lloreir:~., a quem foi tirada a palavra, de que u~a.va, 
para continuar o 11eu discurso. àto é incontest:J.,·cl. N.iio 
continuou n :!aliar, porque se lhe cortou a ora.çllo, sua
pend~ndo-sc os traba.lhos da. C&!&. Deve continUlll' logo 
que recoml!cem. 

Com esta.s observações sõ tenho em mira pedir a 
attenc;ão da mesa, e ga.rantir desde já. o direito do 
Sr. Pinto !lloreira, de continuar o seu discurso, ficando 

bem entendido e explicado o que se passou no .SD:ll d 
malaventura.d:l. sessão de hontem. (Apoiado~.) 

O Sa PAil.\!IBOS (2° secretario) :- Levanto.me, 
Sr. presidente, para dar a pen1L8 uma breve explicação 
ao nobre deputado que acaba de fallar. Á camara. re. 
corda-se perfeitamente dos tristes incidentes da. sessão 
de hontem, e eu julgo·me por isso dispe11.sado de re· 
feri-los neste momento. 

Devot poréD11 declarar a.o nobre deputa.do que, in· 
commO<I.ado como me achava, e ainch me acho, não me 
foi possível redigir a acta que ora se diecuw. Deua. 
tarefa. teve a bondade de encarregar-11e o nosso digne. 
presidente o honrado Sr. Conde de Baependy, que co, 
nhece perfeitamente o regimento dll. casa, e que fez in, 
serir na. :teta 118 palavraa de que se servio: u Leva.nta-Ee 
a sessão. · 

O nobre deputado entende que a acta não é fiel por 
<lUe estas expressões podem fazer crer que a sessão foi 
lev&nt:l.da muito regUlarmente, m3s desde que ella dit 
que, uã.o pode!ldo manter a ordem, o Sr. presidente le· 
\'antou a sessão, est:í claro que consigna. o incidente .a. 
que alludio o nobre deputado. 

V ores :-A sessão foi suspensa. (Apoiadoa e nllo apoir.
dos.) 

O Sn. PADANBOS (2• stcrelario): -·As pnla.vras de 
que se servio o nobre presidente são as que elle fez. 

•escrever na act:l.. Elle não disse que suspendia a sessão, 
mas sim que a levant:l.va, e ninguem maia competente 
pa.ra saber o que disse no meio do tumulto o Sr. pre
sidente do que elle proprio. (Apoiados.) 

Basta ler a. a.cta. para ver-se que a sessiio de hontem 
não terminou regularmente. « Orando o Sr. Pinto :Mo
reira » diz ella, «e nii.o sendo possh·el ao Sr. presidente 
manter a ordem, apezar das reiteradas admoestaçijes 
que fez, levantou a sw:io ás 5 horas d& tarde, dando 
em seguida a ordem do dia de amanhã, que é A ee
guinte .... » 

Qua.nto :i censura feita.& folha que publicacs debates 
da cam.ara, não procede, por ieso que essa folha não 
publicou ainda a acta da: sessão de hontem, e deu 
apenas, como de costume, um ligeiro resumo dos nossos 
trab:Jlhos. mencionando os nomes doa oradores e as 
materias com que se occupou a camara. 

Quando publicar a acta competente hl& de então men
cionar circumstanciada.mente todas as oceurrencias <1ue 
aqui se deriio. 

Sõ.o estas as explicações que pretendia. dar . 
O Sn. PEnEIRA. DA SILVA faz algumas obscn·a

ções. 
O Sn. ANDilADE F1G1lEIIlA: -Sr. preai.dente, pelo 

contrato que existe entre esta camara. c o Jonud d~ 
Commercio, que publica os debates, <i esta. empreza 
obrigada a apresentar todos o• diaa um resumo fiel de 
quanto se paES& em cada. um:1. das sessõeP. 

Procurando no Jornal do CQmmcrcio de hoje o rcs11mo 
dos o.contecimcntos que aqui se passárão hontem, tive o 
desprazer de not:l;l' uma completa omis~ü.o ~e tudo qua~
to oceurreu depois de votada a. proroga~·u.o d:l. ~CS&IO 
por du&s horas. . 

Limitou-ee o resumo do Jornal tkJ Commcrc•o :s. de
clarar que fallou sobre o assumpto o meu illU8trc cal
lega e amigo deputado por Minas, o Sr.l'lnto !lloreira. 

Or:~., em vista do artigo do contrato, é cl:~.ro que a 
empreza do Jornal do Commcrcio1 a qual costumil. ser 
t:io exacta no cumprimento dos seus deveres, falton 
por esta vez ao preceito de publicar wn resumo exa.eto 
e fiel dos factos que aqui occorrêriio, c portanto, mo
tivo i censurn ou antea reJ:laro que fez o nobre depu
tado pelo 3• distticto do Rio de Janeiro. 

Por conse'lu.encia, a observação que f~ o ill~stre 
Sr. 2• secretario nii.o prevalece, nem devi& partir da 
mesa a quem compete fiscalisar a execn<;.iio do con
trato' feito com o Jornal do Commtrcio. 

O SR. 2° S.:cnl!TAUI0:-0 Jornal niio era obriga.ào a 
publicar o que V. Ex. diz. 

O Sn. AlillaADE F1G'CEI1U. :-0 Jornal do Commercio 
tem obrigação de publicar um resumo doe factos que 
se dão dwte tada dia de ecasão. 
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O S11.. VlCE•PilE&tDENTE :-Eu já mandei '\"lr o CQ!I
tr1to feito com essa folha, para a.qui aer lido. 

O 811.. -ÂMIBADE Ft~'lli:IJU. :-Examine V. Ex. <:> con
trato primitivo e o contrato addicioual que com a. mes
ma _emp_;eza teve lugar em 1867, e ahi ;er:í. exarada & 
obngaça.o a que acabo de referir-me. 

ESta publicação dos resumos e inteiramente diversa 
d& publicação du actas e do. debates, que se faz pos
~normer:t~ com vagar, á proporção que os discUl'llos 
aao comgtdos pelos deputados er. entregues á empreZII.. 

Mas não foi tanto p&r& torll&l' saliente o fundamento 
d~ ceruura <jUe fez. o nobre deputado pela proviueia do 
R1o de Jane~ro, que eu pedi a palavra, p:~.ra reclamar 
contra a acta, a qual não expõe a ,·erdilde dos bctos 
como se paalárão. 

,A. primeira falta que lhe noto é não se achar trans
cnpto o requerimento de ur~encia q.ue apresentei para 
que fosse dado para a ordem do diu. o projecto aobre 
a reforma eleitoral. 

O Sa. 2° SzcaETAB.Io: -Está., mas não integn.l 
mente, porque não é costume. . 

O Sa. ÁI'II>UDE FumEIB.A: - Devia eetu em resumo 
ao menos. 

O Sa. 2° SEcaETAaro:- Nio é costume. 
O Sa. ANounr; Ft~ulnii.A. :-E tanto devia esblr, que 

a ~Ctl: conGigna o principio do l'llqUerimento, a sua 
~~~~~~a palavrn, .deixando em se~ida. duas linhas em 

E' objecto de inspecção ncular. 
A Ee~~;Unda omissão que observo na. acta é a.quella 

m~sma. que_já notou <! illustre deputado pelo· 3• dis
tncto do R1o de Janetro, que o Sr. preatdente havia 
levantado a sesaào quando elle a auapend~ra em eon
seqaencia das provocações do Sr. presidente do conse-
lho. (.Apo~ e fl4o apoiados.) · 

Só depou de taes proYOC&Ções ..•• 

O Sa. V tez PaESIDENTE:- Rogo ao :nobre deput:l.do 
que ae limitte ao objecto sobre que pedio a palavra. 

O Sa . .A.!fnun~~: Ft~UEIB.A : - E' o que vou fazendo 
com a demonstraçã., de que a acta. está. illexacta na. 
parte em que deu a sellllio por levaut1d&. 

O Sa. 2• Szcar:TAaro : - Peço a palavra. -

O Sa. ANDRADE FIG'IIBIB.A : - A. suspensão da sessão 
é mui~ diversa por sua natureza e por suas oonse
que?C188 do acto do le-vantamento em condições ardi
nanas. 

-Os eff'eito~ são outroa. Quando se suspende 11 sessão 
o de-patado que se achava com a palavra conserva o 
direito de continuar o discurso interrompido ; ao passo 
que . .. . 

(H a. ,o; rios apartes.) 
Estou fallando contra a acta que diz que o Sr. pre

sidente le~·sntou a sessão, quando S. Ex. a. suspendeu. 
Voztu :-O :Sr. presidente declarou que ficava le

l"antada. 

O Sa. ANDI\ADE Ft~UEIIlA :- Ouvi perfeitamente, e 
não duvido fazer um apello á. leald:l.de do honrado ca
nlheiro que occupavaa cadeiradapresidencia. S. Ex. 
declarou suspensa a sessão; nem a podia levantar ante& 
de dar a hora da proroga~o. 

Sr. pre~idente, uiio costumo fazer reclamações contra 
a acta, nem mesmo contra o apaahameo.to de aps.rtea, 
nof quaea o meu pensamento tem sido por -vez.ea des· 
filc1nado. Maa deu-se uma omi&8Üo contra a qual não 
posao deixar de reclamar. 

Na semana ultima deixei de compa.recer por dons diaa 
em consequeucin de enf~rmidade, de ~ue &lU da me acho 
affectado. Tive a. honra de o pa.rttcipar ao honrado 
Sr. 1• secretario; entretanto nas actas vem a minha 
auaencia sem motivo participado. 

O Sa. l• SzcuTAato :-Logo que recebi o oflicio de 
V. Ex. mandei tomar nota. 

O Sa. A!Cnu.nr; F1~UEfllA :-Nas act&e publ:cadaa no 
Jomo.l do Co~nmercio a minha ausenci& figura aem causa 
j llatificad&. 

Reservo-me, sem duYida, o direito de compsrecer 
Toxo 1v 

ou deixar de compa.recer á hara ma.reada pua formll" 
OU; não casa ; ma.a sempre que, por :raotivo auperior á. 
JUJuba vontade,deixar de romparecer, não desejarei qn~ 
esta 1!-Usencia seja. JlOtada. como voluntaria.. . 

A illuatre m&ona prefere concorrer :i. pnmelr& hora. 
da. se8Sio, deilt&lldo desertos oa ba.ncos no fim de uma 
ou duas horas; eu, pelo contrario, chego mais tarde, e 
depois de findo o exiiediente, mas coatumo acompanhar 
os debates até o fim da aesaão. 

Não insistirei sobre um& ou outra omissão mais que 
noto na acta, porque dium respeito ·a pequenc! inci
dentes, HDdo que infelizmente as no811&a actaa nio são 
confeccionadas de modo a reproduzirem,embora suecin
tamente, todos os factos que se -pssaio. Assim, não H 
declario oa incidentes que ee derii.o por oeoasião do en
canamento do a.rt. i• da. proposta do governo; e :ao 
entanto era ~so essencial par& justificar as recl:lma
ções que nós, os membros' da minoria; fomos forçad01 a 
erguer neste recinto. {Apoia.d41 do opposiçiU>.) 

. 9 Sa. P AIUIQIOS (2• secrtlario) :- Sr. presidente, 
os nobres deputados da minoria inaiatem em accu
sar a meea por não ter mandado para a folhs of!ioial 
da casa uma descripçio minuciosa dos incidentes da 
sessão de houtem. A folha que publica os debate& 
desta camara nio estava obrigada a semelhante publi
cação, nem poderia fazer isso hoje a.nt.ls de ser-lhe re
.mettid:!. a act&, que nio ioi ainda a.pprovada. 

A coadição (ta âo oontrato celebraao com a empreu. 
do Jornal do Commercio diz o seguinte : 

« A publica.ção dos trabalhos de cada aesaão diaria. 
ser& sempre feita no termo mais breve possivel. » 

Vê-se, pois, que o Jornal do Com-rcio nio é obri
gado a publicar logo no dia seguinte tudo quanto se 
passa na camara (apeilldo6), e não deve nem póde 
publicar senão o que lhe é remettido oflici:U
mente. 

O nobre deputado pelo 4.• districto do Rio de Janeiro 
repetio a censura que fez o primeiro orador, por dizer 
a q.cta que a. aesaio tinha sido levantada. 

Vou ler · o regimente, para que os nobres deputados 
da oppoaiçiio vejão que o Sr. presidente podia em 
taes CU"cumatanci» touspender ou levantar a •essão. 

Diz o art 220 : <t Quando a inquietação do publico 
ou dos deputados não puder conter-se pelas admoesta
ções do presidente, poderá. eate auapM!der ou lecanla.,. 
a sessão, bem como nos casos dos a.rta. 212, 213, ~us. 
217 e 219. » 

Se o Sr. presidente tivesse suspendido a sessão, a ca
mo.ra ter-ae-hia reunido e teria funccionado de novo. 
{Apoiado•). Nãofoiissooqueaedeu. (Apoiador.) Vendo 
que não poderia restabelecer a ordem, o Sr. presidente 
não se limitou a i:lterromper ou suspender os noaaos 
trabalhos, levantou a sessão (apoiados) e deu a ordet11. 
do dia para hoje. 

Nem p6de haver duYida a tal reapeito desde que de
clarei q,ue esta parte da acta foi redigida por pessoa 
inauspe1ta á minoria, pelo noBBO digno preaidente, cuja. 
imparcialidade n inguem poderá contestar (muitos apoi~~o
d<u). A seseão de llontem foi, pois, levantada e n~ 
sn~peu•a (apoiad01 e f'l4o apoiados); quem assim o diz é 
o proprio presidente que a levantou. 

Quer ainda o nobre deputado que acaba. de sentar•ss 
que se insira na acta, integralmente, o requerimento 
que hontem submetteu á. considenção da casa, l~v.~d~ 
a mal que se faça a~nas mcnçio das duas pnme1ras 
palavras deue requenmento. 

O estylo constante da casa é esee, Sr. presidente. . 
Nunca forão trnnscriptos na acta os projectos, indica
cõea ou requerimentos mand&doa á. mesa. Seria iBB .. 
impoasivel, porque a camara nií.o ignora que apparecea 
mu;tas Tezes projectos immensoa, contendo grande. na
mero de artigos, cuja trauscripção, além de inutil, •~ 
impossível de um dia p1ra outro. (Apoiado•.) 

O que sempre sa fez foi d~la.rar apenas .o nome ~os 
deputado que a.pre1ent& o proJecto, l'llq uenmento, m
dicaçãoou o ummpto de que trata, e &11 primeiras pa
lavras de que se serve. {Apoiado•.) Esi!Ca documentos . 
ficão archivadoa convenientemeate. 

Sobre o requerimento do nobre deputado diz a acta.. 
o eeguinte: 

6 
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c O Sr. Andrade Figueira manda & mesa o seguin
te reguerimento de urgencia para que seja dada para 
o pruneiro dia. de S611são o pi"Ojecto sobre a reforma 
ele1toral apresentado o anuo passado pelo Sr. Paulino, 
o qual sendo lido, apoiado e posto em discussão, é re
jeitado: " Requeiro etc. » 

Fazer t:raDscrever todo o requel iU>ento na acta seria 
innovar, e eu não me julgo autorit;ado a isso. 

Creio que estas explicações satisfarão ao nobre de
putado. 

O SR. Pll'•'TO MoREIRA faz algumas obeuqções. 

O Sa. 1° SEcan.uuo lê os seguintes artigos do regi
mento: 

«Art. 60 . .Aberta a &essão, o 2• secretario fará a lei
tura. da acta da antecedente; e se por algum inconve
niente não estiver a acta sobre a mesa, o presidente, 
d&ndo parte disto á ca:::ara, fará proseguir os trabalhos 
até que po>sa ter lugar essa leitJua, para o que então 
se interromperá. o seguimento do traoalho. 

"Art. 61. Lida a acta, se não houver impugnar.ão ou 
:reclamação sobre ella, consi:ierar-se-ba approvada, sem 
dependencia. de v~tação da. cam&ra. » 

O SR. PEREIRA DA. SILVA. faz algumas observa
ções. 

Vem á. mesa, é lida, apoiada, e entr& em discussão,· 
a seguinte emenda : 

« Em lugar das palavras -levantou a sessão -
diga-se - suspendeu a sessão, interrompendo o dis
enrso do deputado Pinto :Moreira, que occupava a tri
buna.- Pinto Moreira. » 

O SR. Auu1o LDIA.:-Sr. presidente, não me parece 
fundada a censura que se fez ao Jornal do CDmm~rcio. 

O Sa. DuoUE-ESTnAnA TEIXElRA:-Nüo é do Jornal 
do Commercio que se trata, é da. acta. 

O Sa. Auu1o Lnu:-E' da acta com relação ao J or
na/ do C8mmercio de niio ter exposto cem fidelidade 
as ocurrencias desta casa. 

A acta emprega a e:z:prellBÕ.O de que a sessão se le
vantá.ra.; esta expressão é consagrada no regimento, 
que, referindo-se á hypothese de que se trata, declara 
que a. sessão póde ser levantada ou· suspensa. 

Nestes termos o Jo•.,•al da casa. expoz com fidelidade 
aa occurrencias que se derão. 

O Sa. ANDaAD!! FicUErnA.:-Não expo2: tal. 
O Sa. Auu1o Llllu:-Nós não podemos exigir que 

os jomaes que pnblicão oa debates desta cama.ra o fn-
çiio •••• 

O Sa. A~-nun~: FIGUEIRA : - Ma.s nem elle publicou 
o que está na. acta. 

O Sa. ÂRA'O~o LniiA : - •• :. empregando as palavras 
que os nobres deputados reputão 1nd1spensaveia ou sa

.cramentaes. 
A ceLsura, portanto, a. este respeito parece-me infun

,.dada.. 

J nlgo tambem escusada a emenda do nobre deputado 
:pelo Rio de Janeiro e o debate que tem levantado; toda 
.& camara está. de accordo que, em vista daa occurrenciaa 
.que se derão ll& sessão de bontem, não !e preencbêriio 
as horaa designadas para os ~~eus trabalhos a sessão 
levan_!;ou-se ou su~pendeu-ae, qualquer que ~eja a ex
pressao que se et:npregue ...• 

Un Voz:- Nem suspendeu-se. 

<> Sa. A~ 'CIO _Lnu.: - •••• ou levantou-se ; o que 
está. na com~u:on<:1a de todos é que nii.o se preenchêr-:io 
as horas de~tinada.a para os trabalhos da ca.mara. Desde 
que a cam!U"': e~tá de accordo ácel'Cll disto, parece-me 
escusad~ melStír-se na palavm - le,·antamento ou 
smpene.w.o. 

O nobre dep~tado ~lo Ri<~ ~ Ja!leiro, porém, que 
occupava a tribuna, disse 9,ue 1Eto It:nplicava 0 reco
nhec.!.mento ~u niio de um ~reito, quanto a continuar 

·-ou nno no di~curso bontem Interrompido. 
Senhores,. uma questiio _nada tem com ~ outra., qual

quer que 5t'Ja a appro,açao que ee dê á. acta; quaudo 

entrar em discussão a propo&ta do governo relativa ao 
elemento servil, será. ahi a. occasião propria do nobre 
deputa.do ventilar a. ma teria de que se trata. 

O nobre deputado, pedindo a ps.lavra pela ordem, e 
insistindo no direito, que supponho •..• 

O Ss. A~"DRADE FIGUEIRA. E OllTilO Sa. DEPL"T.A.Do:
Suppõe niio, é um direito, n8o ponha em duvida. 

O ~a. AaA'OIO LiliU:-:t\'o ponho em du•·ida cousa. 
nenhuma, não tenho duvida em reconhecer que o no
bre deputado deverá. coutinuar com o seu discurso; m01.s 
o que digo é que a approvação da acta. niio implica esea. 
questão. 

O Ss. ANDII.UIE FIGUEIRA.:-Implica. 
O Sa. G.uiA CERQUEIRA.:-Peço a palavra.. 
0 Sa. AIUUIO Lnu.:-E' o que tinha de obserY&I: CODl 

relação a este a!!iumpto. 
O Sa. VrcE-PRESinENTE :-Tem a palavra o Sr. Ga."lla 

Cerqu~ira. 

O Sll. CoELHo Ronii.IGIJES :-Não póde fallar depois 
doe tres qunrtos de hora do expediente. 

O Sa. GAMA. CEnQtrEmA.:-Permitta V. Ex., Sr. pre
sidente, que eu manifeste a sorpreza com que vejo le
vantar-se questão a proposito da intelligeucia de uma 
disposição do nosso regimento, que me pareee clara. e 
da mais facil applica~. 

Pela. leitura. a que V. Ex. acabou. de mandar proce
der, vejo que o art. 220 do regimento, por varias vezes 
invocado, estabelece uma disposição alternativa., dei
xando evidentemente á. discrição e prudente arbitrio 
do presidente da camara a escolha entre ellas para a 
devida applicação, que deve sem duvida eer regulada, 
segundo o estylo e a ph8.8e dos trabalhos da camara, 
em que houver -apparecido esse estado de agitação, essa. 
ausencia de ordem e impossibilidade de restabelecê-la, 
que dê motivo á resolução da presidencia de suspe::l
der ou levantnr a. seseii:o. 

Parece-me evidente, Sr. preüdente, que, usando dis
cretamente da attribuiçúo regimental, não póde a presi
dencia levantar a sessão senão quando essa resolução 
nüo encontrar obstaculo em algut:nn outra dispo&içào 
regimental, isto é, quando não contrariar algum di
reito conferido pelo pr~prio regimento aos membros 
desta augusta cama.ra. 

Ora, é tambem diepo&ição ~gimental que o orador 
desde que obtem a palavra, e se dispõe a usat del1a 
apresentando-se na tribuna, não póde mais ser redu
udo ao silencio (apoiatlos) senão :nos e&EOS em que o 
regimento confeno ao presidente da casa o recurso 
extremo de retirar-lhe a palavra. -

O SI\. ""i1IcE-PnzsmEI'ITE:- Perdôe o nobre deputado. 
Nós não tratamos aq·".i da interpr~tar o regimen~, e 
simde examinar se a acta está. ou niio de conforiDldade 
com o que hontem se pa.esou, não é mais n:tda. 

O SI\. GA.liiA. CEnQ'OIURA : -A intelligencia. dest.'\ 
dispo•içiio do regimento tem a. mais intima .relaç&o 
com a approvação da acta. (A.po•.ados da oppos•çrlo.). 

V. Ex. comprehende, Sr. }?re&ldente, que •e o regi
mento consagra uma disposiçao alternath·a, applicavel 
a hypotheses differcntea, e com consequencias tambem 
diversas; desde que se confundiio as hypotbeses a que 
se referem essss alternativas, as con~equencias hãc de 
variar. No caso especial de que se tr.·ta, a approvação 
da aot_a, no~. ter~os em qlle está. redigid:~, traz con~c
quencia mw.to Importante, qual é a de tirar a sua ,·ez 
de fallar a um dos mais dignos membros desta camara. 
(Muito.s apoia.los da. opposis:lto.) 

O nobre depntadopor minha provincia, o Sr. Dr. Pie to 
Mcreira., havia obt1do a palavra e começado a usar 
d.ella na discussão da reforma. servil, quando o' aco~
tecimentos desagralhveis, deploraYeis me•mo, t!a. ulti
ma parte da sessiio de hontem dctenninárão o Sr. pre
sidente a interromper os nossoa trabalho• antes de findo 
o tempo pelo qual haviào sido prorogados. 

Appello com confiança para a boa fe e p~ a me
mona dos no~res deputados, que acompanhàrno ató ~eu 
ultimo ter.no a seatão de hontem, e elles poderão m
forma.r a V. Ex. que em certo ponto de~sas · ecenaa 
desagrada veia, a que me reflre, o Sr. presidente an-
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r.uuciou primeirame:1te que a continuar a agitação e 
desordem, ver-se-hia na necessidade de auspender a 
se~são, o que pouco depois levou a efi'eito. (Apotados). 

E esta resolução, que havia assim sido annuneiada. 
muito prudentemente, como meio de relitabeleeer a or· 
dem, S. Ex. a poz em pratica ainda. em conselluenci& 
de continuar o estado de agitação e deliordem mcom
pativel com a marcha regular de nossos trabalhos. 

Portanto, não só a natureza alternativa da disposição 
regimental, mas a reconhecida prudencia e discrição 
com que o digno presidente desta casa cumpre os seus 
deveres e exerce as suas importantes attribu1ções, e, fi
nslmente, o hi&torico fiel dos factos que hontem oecor
rêrão, tudo confirma a. noSiõa &s!evera.ção, e a crença 
prolunda. em llue est•mos de que a sesrão não foi le
vsntada., mas sun suspensa (apoiaoo• da oppo.ição). Ora, 
se é isto assim, torna-se indispnta'l<·elo direito que tem 
o nobre deputado por minha provincia. de contmuar o 
~eu discurso na. primeira occ:lSiã.o em que fór trazida. á 
discussão a proposta !obre o elemento servil. 

O Sa. Vtcc-PaESlDE!ITE:-Trata-se de saber se a acta. 
está. conforme, e não &e o nobre deputado tem de con· 
t iouar o seu cliscurso. 

O Sa. G.ou. CcnQt:EIRA. : - Trata-se tambem disto, 
porque pela maneira. por que a. acta está. redigida pode
se entender que tira. ao meu collega o. direito de prote· 
g:uir no seu discurso hontem interrompido pela sus
~nsiio da &e86ão1 e eu receio quo amanhã assim o de
cida a bonro~.da maioria. 

o s~~.. PINTO MoBElaA.:- Fique declarado que o Sr. 
2• secretario e o nobre deputado pelo Cear:!. entendem 
que me compete a palavra para proseguir no meu dis-
curso. 

Em seguida. o mesme Sr. Pinto Il!oreira pede e a 
camara consente na retirada de sua emenda. 

Ninguem mais :f:uendo observaçües, dá.-sc a a.cta por 
a.pprova·ja.. 

O Sa. 1• SzcnETAnio d:í. conta do seguinte 

!:Xl'EDIJ:NTE. 

Um offi.eio do miniaterio do imperio, enviando as 
c6piaa doa decretos e documentos pelos quaes S. A. Im
perinl Regente, em nome do Imperador houve por bem 
conceder ponsões a. D • .Anna Joaquina de Brito Favilla.1 D. Carolina Henriqueta Mnrtinelli e D. Maria Isabel. 
Carlota da Fonseca..- .A" comnlÍisio de pensõea e or· 
deuados. 

Outro do mesmo minieterio, remettendo, em re~posta 1 
a cópia da informaçiio prestada pelo vice-director da. 
f:lculúade de me:!icina do R'o de Janeiro áeerca. do 
requerimento em que oe oppositores da mesma facul
dade pedem que ee lhes marque vencimento certo, a 
e::.:emplo do que •e pratiCl\va com os antigos substitutos 
da faculdade de medicina e ainda hoje se pratica com 
os das faculdades de direito.-A quem fez a requisição. 

011tro do ministerio da. fazenda, prestando, em res
posta, informações a respeito do requerimento doeu· 
mentado em que o marechal de c&mpo José da. VictorW. 
Soares de Andréa e sua. irmã reclamão os juros legaes 
pela mora do pagamento da quantia de 26:3258, va
lor das terra.nitas na provincia de Pernambuco, que o 
governo desapropriár& para. o e~;tabelecimento da co
lo:lia. militar de Pimenteiras. -A quem fez a requi· 
siçüo. 

Outro do ministerio da. guerra, enviando o requeri· 
mento competentemente informado. em que o escrivão 
do hospital militar da. côrte, Paulino Alves Barbosa, 
pede que seus vencimentos sejão equiparados aos que 
percelie o escrivão do hospital de marinha desta côrte. 
-A' commissão de pensões e ordenados. 

Outro do 1• sec:,retario do senado, participando que o 
mesmo senn.do adoptou, e vai dirigir á. saucçii.o imperial 
o decreto que lixa a força. naval para. o a.nno fin=ceiro 
de 1872 a 1873.-Inteira.da.. 

Um requerimento de .Alberto Franciaeo do Espirlto
Santo, estudante do 2• anno da faculdade do Recife, 

pedindo para psasu a estudar o curso meclico na b.
culdade da Bahia, sendo-lhe &eeitos os exames presta· 
<!.os n.a faculda.de a que pertence.- A' comm.ieaão de 
~trucção public2.. 

Outro de Pedro Orla.ndini, profes!or de esgrima. _e 
gymnastica. pedindo um anuo de liceoça para. tratar de 
sua 61lude fóra. do Imperio, com os seus vencimentos. 
-A' commi.ssão de pelll!ões e ordenados. 

ORDEM DO DIA. ,,; 

ELEIÇÃO DA lllEU •. 

Procede-se á eleição do presidente. O primeiro escru
tinio é annullado. 

O Sa. C.uz lúcll.UlO (pela ordem): -Peço a V. Ex. 
que verifique se o meu nome está. na lista. dos pre
sentes. 

O Sa. VIcE-Pnzsmu.TE: -Eu oecupei a cadeira. sup
pondo que o illustre deputado n~o estava presente. 

O Sa. CatJZ MA.t:ILUIO :-O meu nome estava meu· 
ciona.do entre os presentes:.. mas não presidi á. eleição 
por<J,ue escrupuliso fazê-lo . .t;' uma ra.zii.o que pertence 
a m1m mesmo. 

Correndo segundo escrutinio, sio recolhidaa 99 cedu
la.s, que, apuradas, d.iio o seguinte resultado : Teixeira. 
Junior! 52 votos; Conde de Baependy, 45; Araujo 
Góes, , e umacedllla em branco. 

(O Sr. Teixeira Junio•·, a convite do Sr. rice-]Jresi-
dmte, occUJ)(l. a cadeira da presidmcia.) • 

O Sa. PRElltDENTE :-A subida. honra que esta a.u~ta 
camara. acaba. de conferir-me é superior ás m1nhas 
forças (nao ap<iia®s); eu o reconheço. Mas a propria. 
difticuldade desta. posição, aa condições politicaa da 
actnalidade e a. tranacendeneia dos deveres de t!o me
lindroso cargo obrigão-me a não e~quiva.r-me á grnnde 
responsabilidade que a camnra me impõe : não devo 
recusa-la. 

Estou certo que níio poderei satisfazer a. tão honrosa. 
eapeetativa se faltar-me o conour•o effi.caz que espero 
da. prudencia e do patriotiamo detod~e os~os~mem· 
bros desta oa.mnra , nos ~na.es eu nao veJO aenao co
religionarios e amigos dedicados , que , embora diver
;;entes em uma. ~ve questão social, não quebrár5o os 
laços da. solidaned>tde politic e da reciproca confianç:L 
que pela minha parte procurarei manter tanto quanto 
comportar a. difficuldade da minha poeiçã.o. 

Esta dilficuldade augmenta·se ainda. tendo eu de aub
s tituir o illuatre e honrado ex-presidente desta cam&r.J. 
o Sr. Conde de Bnependy, que durante cliversos períodos 
e em difliceis circumsta.neia.s soube exercer eate cargo 
com o maior criterio e imparcialidade (apoiados), mere
eendo ..:onst&ntemente a alihesii.o de todns as parciali· 
dades politicas e de todos os governos. (Apoiado&.) 

A renuncia de S. Ex. e a insistencia que manifestou 
a todos os eeua collegna a respeito deaBII. deliberação, 
privou a camRr& do~ relevantes serviços que o honra.dG 
ex-{lresidente prestou sempre nesta cadeira., e que sem 
dund~ ainda. ha de preitar: 

Julgo, port>nto, ser o interpre~e do sentimento una
nime duta augusta camaro11 manifestando a noasa gra
tidão pela imparciahd&de e ded!eaçii.o com que o Sr. 
Conde de Bnepcndy soube sempre dirigir os trabalhos;. 
desta casa. (Muito' apoiado•.) · • . _ 

Tomando por norma do meu proeed1mento as hçoes; 
de tão illustra:io antecessor, estou tambem no firme= 
proposito de deixar este lugar desde que as deeiaões ~ 
presidente desta aa_gwta camar!l- nii.o puderem m~recer
a. attenção e o ~po1o d_?sseu~ dign~s membros, poli qu"'
sem taes coodições nao ser1a po&s!vel tor~ eflieaz a. 
garantia que devo a tod?s: Tenho ~:~clu1d?· 

V ai-ae proceder á ele1ça.o do 1• v1ce-pres1dente. 
Procede-~~e á.eleiçíio do 1• vioe-pres!deute, e .aão re

oolhidas 102 cedulu que apuradas, dão o segu!Dte re
sultado: Araujo Góes, St votos; Cruz: Machado, 50; 
e uma cedula em branco. 

O S11.. Pu:amz..'ITE declara que se ,-ai proceder a novo 
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e&erutinio, porque nenhum dos dons candidato& tinha 
obtido maioria. absoluta do& voto& dos membros pre-

Feita a cbmada, e eonferida.a as li&tas de entrada, 
·nrifica-Pe não ter comparecido :!. stSião senão 101 
Sn. deputadoa. 

Corre.lldo at~do eaerutinio, é ainda annulhdo, por 
terem appa.ree1do IOf> cedllla.s. 

Corre t.-reeiro eeerdtinio, e fio reeolhida.a 99 cedu
Iu, combinando eeu numero eoui o doa Srs. dej~utadoa 
~ue se achii.o no salão. Apurada&, dão o segumte re
.sultade: .Araujo Góts, 55 votos; Cruz Machado l~. 

E', portanto, decla.ra.do 1• vice-presidente o Sr. 
.Araujo Góts. 

Proce<!e-ee á eleição do 2• 'Vice-presidente, e são re
colhidas 82 cedulas, dividindo-·ae &a~im a votação: 
Henriques, 74 voto&; Jeronymo Penido, 2; Crnz Ma
chado, 1; Araujo Góes, 1; Bandeira de Mello, 1 ; e 3 
em branco. 

E' declarado 2• vice-pre8idente o Sr. Hemiquea. 
Procede-se á elei9iio do 3• vice-presidente, e são 

apuradaa 69 cedulaa1 sendo o resultado o seguinte: 
Luiz Carlo1z... 5l votos ; Cruz MachadoJ 2 ; Jeronymo 
Penido, l; .1:1en.riques, l; Lima. e Silva, 1 ; e 10 em 
branco. 

E' declarado 3• 'Vice-presidente o Sr. Luiz Carlos. 
Para 1• secretario são recolhida.& 75 cedulaa1 sendo 

"Vota.doa os Srs. Portella, com 66 votoe; Pa.ranhoa, 1, e 
8 em branco. 

- Para 2• secretario recebem-e 75 ~ulas, cujo resul
tado é o seguinte : Pa.ranhoa, 63 votos; Pinto de Cam
poa, 1; Floriano de Godoy, 1; Diogo de Vasconcelloa, 
1, e 9 em branco. 

Para. 3• e 4.• seeretarioa são recolhidas 73 cedulu, 
~btendo 58 votoll oa Srs. Pinto Pesaoa e Guimarães: 

. Dioniayo Martins, 8 ; Menezes Prado, 4 ; Diogo de 
Vasconcellos, 2; Pinto de Campos, 1; Angelo do 
.Amaral, 1. 

Ficão sur-plentes os 51'8. Dionysio Martins e Menezes 
Pra.do. 
D~da a ordem do dia, levanta-se a seaaio ás quatro 

:.::horas da tarde. . · 

Sessão em 4 de .llgosto. 

Pl\ESrDEMCIA bO 111. TEIXEIIU. 11)'1(108.. 

~:::illJDIA.IIIO.-E.xpe'dient~ -Pen.s&• G di'flersot.-Rmuncia 
do cargo de dfPutado ou ~eruuior.-Prekllçl1o de E. 
de A::etltdG Sou:;a .. -Pretençao 1Ül1 contitluos e ofliciaes 
de justiça do tribunal do commen:io dt Pent4m'buco.
Prttençllo Jo ojudanu do p01'Utro e contínuos d4 secre
taria. do trabunal do commercio da c6ru.-I1~o de 
4irtitos de imporlação.-Ordtm do dia.-!nte'7H'lla
~.t. Di.vcur.to& dos Sr.r. Antonio Prad~, ministro da. 
cgricultura, Ferrrira Lage e .Andratk Figueira. 

A.o meio-dia, feita a chamada, e achando-se pre
~tes 011 Srs. 'l'eixeira Junior, Portei~ Paranbos, 
Pinto Pessoa., Gaima.riies, :Barão da Laguna, Joii.o 
'Mendest ~ngelo do Am~, Gomes de Ca~tro, Sobral 
Púlto, Lu!z ~arlo1, Caaatlo, E~~li•ta. Lo bato, Vi
cente de F•gne1redo Rosa, Ferre1:ra aa Ve1ga, Floriano 
de Godoy, Candido da Rocha, 1tfello Rero, Alencar 
.Araripe, Coelho Rodrigues, José Calmon, Sallea, Hera.
cliw Gr:1Çil, Pinheiro, Carneiro da Cunha, Junqueira, 
Camillo Figueit'elio, Diouy.io Martins, Bahia, Affonso 
4e Carvalho, Di?go de V uconcell01, Cande de Baepen-
4y, Menezes Prado, Fiel de Carvalho, Ferreira de 
.Aguiar, HenriqueR, Antonio Prado, Manoel Clementino, 
Pereira Franco, Az•mbuja, Guilçalvlll! da Silva, Araujo 
Lima, Barão de Araçagy. Moreira da Rocha, Souza. 
Beis, Fausto de Aguiar, Mello MoraeJ, Jan.aen do Paço, 

Benja.mim. Joaquim Pedro, Barros Cobra, R.poso da 
CaDllll'&, Pinto de Cam~??•• Cardofo de .Men~ze•, Do
mingues, Theodoro da Silva, Figueiredo Rocha, Barão 
de Ana.dia1 Barão da. Villa da Barra, Pederneira~, 
Bandeira de Mello, Siqueira Me».d~~a, Leal de Mentzes, 
Galvã~, Ferr.eira La:te, Bittencourt, . Pereil'll da Sil\'a, 
Corrêa, C'-onêa. de 01iveira, Duarte de Azevedo, Lima 
e Silva e Pinto :Braga., a.bre-ee .. sealão. 

Comparecem depois de aberta a a""ão os Srs. Sim<ies 
Lopes, Pinto Lima, Cruz Machado, l!Ionteiro de Castro, 
Roâtigo Silva, Gomes da Silva, F. Belis&rio, · l'"erreira 
Vianna, A.ugu~to de Olinira, Pauliuo de Souza., Taqnes, 
Candido Murta, Silva Nunes, C·netio, Perd~o .Ma
lheiro, Gama. Cerqueira, Jeronymo Penido, Ca.panema, 
Paula Toledo, LeAndro Maeid, .Andrade Figueira, Pinto 
Moreira, Leonel de Alencar. Fontes, Mello Mattos, 
Duque-Estrada Teixeira e J. de .Alencar. 

Fa.ltiio com participa.çãl? os Sra .. Aasis Rocha, Araujo 
Góes, A.u~to Chaves, :Ssrão de Anaja.tub~, Borges 
Monteiro, Caudido Torres, Cícero Dantas, Diogo Velho, 
Dias da Rocha, Fernandes Vieira e Nebias; e sem ella 
os Sra. Almeida Pereira, Camillo Barreto, Costa Pinto, 
Joaquim de Mendonça e Morai!8 Silva. 

Lê-se e approva-ae a. acta da antecedente 

O S;o. 1• SzcaETAaiO dá conta d~ stguinte 

EXPEDIENTE. 

Um offieio do ministerio do 1mperio, transmittindo 
aa cópiu dos decreto• e dos docum~ntos ~los q11lle~ 
S. A. Imperial a Regente, em nome do Imperador, hou"e 
por bem conceder peueões a diversa• praças dos dlft'e
rentea corpos do exercito, de voloota.rios da pa.tria e 
da guarda nacionai.-A.' COXBmissil.o de peu•õea e orce-
.n.adoa.: · 

OuUc> do mesmo mi::iêterio, l'emetteodo o requeri
mento em gue o bacharel Manoel Antonio de P&Raoa e 
Silva, official da secretaria. da faculdade de direito do 
Recife pede augmento dos Tespectivoa vencimentoa.
A' mesma commisaii.o • 

Outro do mesmo ministerio, enviando o officio da 
presidencia da provineia. do Pann:!.1 a.comp•nha.do de 
Ulll& reprea•nta.a;ão da camara municipal da. villa de 
S. José dos Pinhaes, pedindo que oe eleitores do seu 
municipio formem um collegioeeparado do da capital. 
-.A' commiuio de poderes. 

OuUc> do mesmo mini.terio, declarando, em respoa
ta, q.ue se communicára á. preaidencia da provincia da. 
Bahl& a decisão desta camara. sobre as eleições ultimll.
mente feitas no 1• districto da dita pro\'incia para o 
pree11chimento da vaga. q_ue na respectiva deputação 
deixou o Sr. Dr. JoaqaimJeronymo Fernandes da <.;u
nha, nomeado senador.-Inteirada. 

Outro do mesmo ministerio, transmittindo o auto
grapho da resolução do. assembl~ geral, q u~ approva a 
pensão concedida ao alferes reformado do exe•cito 
Olpnpio Aurelio de Lima Camara ; 1111. qlllll resolução 
S. A. Imperial a Regl)nte, em nome do Imperador, con
sente. 

Outro do ministerio da fazenda, envianio, em ree
posta, as informações sobre a petição de Líber .. to Lo~11 
e Silva, pedindo a restituição da quantia de 3:0601i 
"ue pagãra. á. tbesouraria de fazenda d~ Piauby como 
üador ae seu irmão.-A quem fez a requisi~o. 

Outro do miniaterio da a~icultura., commercio e 
obra.a publicas, enviando a cópl& do decreto concedendo 
privilegio a Cla.udio Guigou para introdtUi.r no Imperio 
ea tubos fabricados por Vecque J. & C. e destinados a 

. encanu agua, gu e outros Ruidos.-.A' commissão d'! 
commercio, industria e artes. 

Lê-se, julga-Pe objecto de deliberação, e vai a impri
mir para entrar na ordem dos trabalhos, o projecto com 
que conclue o segnin.te pall'eCel': 

« A. commiaeão de ptllllé:iea e ordenadoa, tendo exa-
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minado as cópias do.s decretos de 26 de Julho de 1871, 
e os r-.&pectivos doeUJnentoa, concedendo. pensões, é de 
piirecer que ee a.<iopte o seguinte projecto: 

" .A a.saembléa geral rerolv~: 
" A• t. 1.• São approvadas as seguintes pensões, con

-cedidas por decretos d~ 26 de Jull!o de 1871 : de 60S 
mensaea, aem prejuizo do meio aoldo que percebe, a 
D. Anna. JoaquiDa. de Brito Favilla, viuva do briga
deiro reformado do exercito, Lniz Antonio Fa.villa; de 
60$ men•aez, iltU&l á. patente de c.pitio, a D. Caroli
na Henriqueta l.Iartinelly, mii do capitão do 27• corpo 
de voluntariO& da. patri& Eduardo Emilio Mart.inelly, 
morto no combate de 12 de Agotto de 1869; de 30S 
mensaes, igual ao soldo qne percebia seu 1ilho1 e aem 
prejuízo do monte-pio . que lhe eom~te por le1, a D. 
Maria lMbel Carlota da Foll!eea, mil do 1• tenente da 
armada. Affona;o Henrique da. Fomeea., . fallecido em 
consequencia de enfermidade ad<tuirida na esqnadra. 
que operou contra o governo do Paraguay. 

" Art. 2. • El'tas peneões eerão pagas da data dos res
pectivos decretos. 

"Art. 3.• Revo~o- se as diepoaíções em co11trario. 
" Sala du comnu~sõeb1 em 4 de Agosto de 1871.

C<r.rneiNJ da Cunh<Z.-Ã. O. Gomu de CIUtf'o. • 

BEX\:liCIA DO CARGO J:IE J:IEPUTAJ:IO Otl BE!IADOR. 

Lê-ee, julga-lle objecto de deliberação, e vai á. com
missão de constituição, o segninte projecto : 

" A a..;semblêa. geral resolve: 
" Art. l o O cidadão que fôr nomead~ deputado ou 

seuador, dcpoill de leg•lmente reconhec1do, póde re
nunciar a s~u cargo; aquelle durante o perioao de. le
gi~latur"- para a qllal th:er sido eleito, e este em qual
quer tem~·· 

" Art. :l.• Fa.zelll presumir de pleno direito a. re
nunci>~. do cargo de deputado : 

" ~ 1.• A aullencia pura fóra do lmperio sem prévia 
licença da respectiva ea:nara, ou ijem participação de 
molestill eorupruvada por dona attestad.os medico&. 

" ~ ~-·A t.lta. de coml_larecim~nto a toda uma ses
são ordinaria. aem participação de molestia, nos ter
mos do parugrapho antecede11te. 

.. 3.• A f&lta. de comparecimento a duaa ~ or
dinarias inteiras e consecutivas. 

" Art. 3 • Nos IOesmos casos do artigo antecedente 
presume-se a renuncia do cargo de senador, com a 
unica differ•nça d41 serem dupliCados os prazos eeta.be
lec:idos nos~§ 2• e 3. 0 

" Art, 4.• Em qualquer des>as hypothe~;es o preai
dente da eamara re~pectiva mandará officisr ao ministro 
do imperio pa-rs p~over o preenchimento da "'~· 

u Art. 5.• A verificação da incupacidade pby!ie& ou 
moral de que trnta o art. 8• da con8tituição a respeito 
dos d~putados e B41nadoret1 poderá ser requerida no fôro 
competente por qnalqner cidadão brazileiro; m&B os 
effeitos da sentenÇa do jniz licará.õ suspensos até ulte-
rior ciecisão O:J: respectiva eam.ua. • . 

.. Art. 6.• F1<:ac revogadas u dispotnçõea em con
trario. 

" s~b. da.. aeseõea, 2 de Agosto de lSil.- Ã. 
Co~lho Rodr.gllt3. " 

Liim-se, e são approV&dos sem debate, os 6eguintes 
pareceres : o 

I'IIETENÇÃ.O DE E. DE UETl:DO SOllZA.. 

"A eommiEsiiO de pell@ões e ordenadOA exnminon 
·.requerimento de Eduardo de Azevedo Souza, 'L• con 
.ferente da alf.11ndega de Porto-Alegre, pedindo um 
·anno de licença c"m todos os •eus vencimentos par& 
:tn.tar de sua seude, e é de parecer que se ouça o go
.,erno sohre a pretenção do supplioante. 

" Sala das commi&tôeP1 em 31 de Julho de 1871.
Cam~if'o da Cunha.-A. O. GJma de Callf'O.» 

.Pal:ft!'<ÇÃO DOS CONTll'illOS E OFnCIAU DE JlliTIÇA DO TIU
IltrNAL DO CO!IIXEIICIO DE l'Eal'lADllCO. 

., A .:oxnmissio de pem<Xa .e ·ortienadoP, tendo eu-

minado o nquerimento em que oft continuos e officiaea 
de justiça do tribunal do commercio de Pernambuco 
pedem augmento de 8eus vencimentos, é de par:!cer qu~ 
68 oa~ o governo sobre a pretenção dos supplie:mw. 

" Sala das commiHves, em 31 de Julho de 18i1.
Carmiro da Cunha. - A. O. Gomes de Cost•o. " · 

«' 
PJIETE.."'ÇÃO DO .UllDA.!CTE DO POaTEII!.O E CO!'<TI:'<t"OS n:.. . 

&ECI\ET.A.It.IA DO TIIJB'C!(.AL 1>0 COliDUiaCtO DA CÔIITE. 

." A c:ommieaio de pent!Õea e ordenadll~, tendo ex: .... 
m1nado o requerimento em que o ajudante do porteiro 
e continuos da. secretaria do 'tribunal do commercio 
desta côrte pedem augmento de seus vencimentos, é 
de pa~c:er qlle se ou~a o governo ~;obre a pretenção doe 
suppbeante~. 

" Sala das commi~sões. em 31 de Julho de 1871.
Carneiro da Cunha.-A. O. Gomu de Castro. • 

JSENÇlo DE lUJ\211'05 J:IE Dll'OBTA.ÇlO. 

Lêm-ae, e vão a imprimir para entnr na. ordem <~lle 
tru.balhos, as seguintes redacções: 

" A assembléa geral re5olo;e : · 
" .Art. 1.• E' o governo a.utorill&do a facultar ~os 

eonceallionarios do' ferro-carril na. <:.idade de S. Luiz <lo 
Maranhão e seus ettburbios ieenyão de direitos de im
port:x.çio para todo o material rodante, neeesaa.rios ~ 
coustrueçãu e <:.llbte.io do mesmo ferro-carril, fixando o 
governo poéviamente a quantidade e qualidadedosob
jectos que houverem de ser despacba.dol com t.l ifll!n
çito. 

« .Art. 2.• São revogadae as diaposições em ce-n
traria. 

" Sala das commiszõeto, em 3 de Agosto de 1871.
A. Coelho Roclrigue~.- Joaé Calm011. » 

• A aasembléa geral resolve: 
~ Art. 1. • E' o governo autorisado a conceder isen

ção de direitos á. estatua, colnm:t:u~, pedestal e m.nia 
materiaes que tiverem de ser importaio : para o mo
numento que Ee pretende erigir ao poeta Antonio GQ!l

çalves Diu, n& capital da provineia. do Marllllbão. 
u Art. 2.• !:ão revoiadas as dispoeiçõed em contra~io. 
" Sala dsa commiB>üe!l, em 3 d41 ..!.gosto de 1871.

·•· Cotlho Rodriaues. - Jo•e Calm. "· » 
" A. as.sembléa geral resolve: 
« Art. 1.• E' o 'overn" antorisado a facultar a !o

das 8.11 companhias que se organisarem no Brazil, par~> 
construcção de estradas de ferro no paiz, isenção do! di
reitos de importsção p:tra tod-> o material e trem ro
dante necesaarios á construeção e cnsteio das meema~ 
estral!lu, :6xando o governo, préviamente, a quantic!a.Je 
e qualida.de dos objectos que houverem de ser de~pa
chãdos COIO tal isenc;iio. 

" Art. 2.• São revopdas ns disposições e:n contr.::ic. 
« Sala das commi••ões, em 3 de AgoHo de ISil . -

A. Coelho Rodriaut•. - J•sé Calmon. » · 

« A uaembléa geral resolve : 
« Art. 1.• E' o govenlo autorisado a. facultar ao 

Dr. Bernardo Clem.,nte Pinto Sobunbo isenção de úi
reitoa de importnçãn para todo o ma:.erial e trem 
rodante, neeesíarios á. constntcçào e custeio da estrad:r. 
de ferro ~ntre 8.1 &uas wendas da freguezia de Santa 
Rlt."\ e aa da freguezia. de Cantagal.lo, n& pro,·incia <lo 
Rio de Janeiro ; fix:lndo o governo pré'l"iamen~ a 
quantidade e qualidade dos objectos que houvenm de 
ser despachados com tal isenção. 

« Art. 2.0 :ião rev<>ga.das u di•po•içVes em contnlrio. 
«Sala das comiiÚBI!õetl, ~m q 111! Agosto de 1871.

Â. C«lho Rod.rigtUs.- Joaé Calmot~. » 

« A as1embléa geral resolve : 
« .Art. 1.• E' o goven.o autoriaado a facultar i. co:n

panhia Santa There.a, eatabeltcida. na. capital Ua. 
provincia de Pernambnco, isenção de direitos de im
port.a.o;ão para todo o materilll nece•Nrio ú obras a. 
cargo da muma tmpreza e materins primas p:Jra a 
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iliuminação a g:~z d.:l cicl8.de de Olind"l da mesma pro
'!'i::.zia, fixando " gt~fe:-no pré\"i.sme~te a qn •ntidade e 
qualidll.de doa cbj ectoa que hou,·erem de 2er dellpachados 
·com tal iaençlio. · 

« § unico. O go\'erno mandará re>;tituir á reieri<ia 
companhia qusesquer direitc>S que tenhiio sido ~go~ 
pela mesma, prowu:elltes dos reierido11 1Dllt~ria.t:5 jti. 

~ <l.espacbados. 
" Art. 2.• São re,·~g::..!Jl ; as d~posições em cont:·aric. 
a Sala das c.>mmissües, em 4 de Agosto de 1871.

.A. Co~lho Rodriguts.-Josi Calmon » 

Entrão em <li;cus~~o succus~vamente, e são appro
V:l<Us e~m deb:lt<·, a> r~~cções que forão a imprunir 
na SCf!!,iio de 2 do C'Orrente, sobre ajudas de custo aos 
~residentes de pro,·incia. e aos Hlcerdotes eleitos e con
firmado~ bispos; apoMntsdoria do de,embarp.dor dare
lação da. cõrte Joaq_uim Firmino Pereira ..>orge e pen
sões aos filhos do br1g::.dciro João Manoel 1\lenna Bar· 
reto e a. D. Fmno.iec:~ Rosa de Alvim Pa.raguassú, viuva 
do capitão Antonio Ferreira. ~lascarenhns Paraguassú. 

O Sa. PusJDENTE declara que vai-se officiar ao go
verno afim de Sllber-~e o dia, hora e lugar em que 
S. A. Imperial a Reg<nte se dignlll'i receber a dcputaçüo 
que tem de apresectar :í. mesma auglll!t:l 15Cnhom o de· 
ereto do corpo legisbtivo marC3.ndo as ajuda~ de custo 
que competem aos sacer<!otes eleitos e confirmados bis· 
pos; e nomêa. pa~a a me! ma. deputação os Srs. Duque
Estrada Teixeira , Gama Cerqueira, Me::1ezes Prãdo, 
Coelho Rodrigues, Fiel de Car\"alho1 Luiz Carlos e Fi
gueiredo Rocha. 

Em eeguida o Sr. presidente nomêa o Sr. Conde de 
Baependy pnra a comtniSl!iio de cons!ituição e poderes; 
e para a. de orçamento o Sr. Herachto Graça. 

O Sn. PI::-~To L1:1u. (pela ordem) : -Sr. presidente, :1 

camara municipal da Yilla d:J. Feira de Sant'Anna, nn 
provinda da Ba.bia1 pedio o anno pa:.Sado para seu pa
ui::nonio a.s terras dos Enc:J.pell11dos de Sant'Anr.a dos 
Olhos d'.-lgua. e Sant:?. Ba.rba.ra . 

.A commiSEi:io re~pcctiva exigio informações do go
verno em 14 de Setembro, tambem do a.nno passado. 

Em 20 do mesmo mez o governo officiou á camarn 
que tinha. exigido es~s informações do presideate dtl 
Ba.hia; mas até hoje ellas não apparecem, e como seja 
uma questão de gr:1nde alcance e muita. utilidade p:ua 
os habita.ntes d.aquella. importante villa, solicito que se 
ofiicie de no\"o ao go\'erno para que mande es~as in
·:fonnações jú. pedidas, e que s.té hoje ainda niio che
gárão. 

E' simplesmente este o pedido que tenho a dirigir, 
e que me parece ser basts.nte :fs.zé-lo á meea., viato 11ue 
a commissão respcctira já o ha..,ia feito. 

E porque estou com a pala,.-ra, aproveito a occasião 
p:1ra requerer 11 Y. Ex. que eeja dada. para ordem do 
dis. da. sessão de a.m:~.nh.'i. a proposta do governo sobre 
o eleme:1to sen·il , se:n pnjuizo das interpellações de&ig
nacia.a t:unbem para amanhã. 

O Sa. PRESIDENTE : - Quanto á primeira parte, a 
me~a tomar~ em coasideraçiio o pedido de V. Ex. Em· 
quanto .:1. segunda, 't'Ou pôr a votos o requerimento. 

Poato a votos o requerimento, é a pp=ovado. 
O ~a. C.l:-<EDo, obtendo a pal:l\78 pela ordem, expõe 

que, tendo sido encs.rregado por _pessons importantes do 
muuicipio de S. Januario de Ul!á1 da província de 

• Minas-Geraes, de apresentar a esta eamara uma repre
senta~ã.o que lhe foi dirigida por grande numero de 
:fazendeiroj daquelle município contra a proposta do 
'"overno, relativa á reforma do elemento servil, enviaY& 
á mesas. dita represent:lçio para que selbedés.e o com
petente destino 

OSa PaESIDE:OOTE :-A. representação fica sobre a mesa 
pua ser tomada em consideração. 

O SR. PEaEmA. DA. StLVA. (pel2. ordem):- Pedi a 
p:üa.vra. simplesmente para rogar á nobre eommissiio 
de contas, que nos prometteu na sessão de segunda
feira que em dons cu tres dias daria o seu parecer 
fobre os creditos abertos pelo governo no interç-allo dll 
ae!sio, qne nos traga o parecer, para termos dii!CU8siio 
.sobre objecto tiio importante como aquclle que com-

rebendc aYultadas despez:LS publicas. 

O SR . .AJU.CJO LrXA (pels ordem) :-Já. disse á ca.ma
ra que em dons ou tres dias :~e npresentaria o pllreccr. 

O S&. P.eunu. DA Sll.'f'A dá um aparte. 
O Sa. AllAc~o LI:IIA. :-Tratou'-ae desta materia na 

terça-feira, mais ou men~. 

O Sa. PERElllA DA. Sa.vA. :-Foi na segund>1-feira, 

O S& . Auc1o L111u. :-P&rece que o nobr~ deputado 
est.:l. em erro ; mas como .;.ue:- que seja, prometto a.o no
bre deputado que de posse de todos os documentos e 
papeis relativos a essa materia, os trarei. para. estu-
da-los com os m~us collegas da commissão. · 

O Sa. PEREIRA »A SILVA. :-)!uito obrigado. 

ÓRDEM DO DIA. 

U\"TEBPELLAÇÀO. 

Entra em discussão a interpelbçio annunciada ·pelo 
Sr. Antonio Prado ao Sr. miuistrod.s. agricultura, com
mercio e obras publicas na sessão de 31 do mez pas
sado, ácerca do contrato feito pela directoria da. es
trada. de ferro D. Pedro li, para a importação de tl':t
balhadores asi.J. ticos ( coolies) destinados a senir na 
mesma. estr&da. 

O Sr. Anton:lo Prado:--Sr. presidente, 
por mnior que seja. o esforço do governo na. presente 
sessão, em dirigir tocla a. acti"-idade do parlamento pa.ra 
o fim de ser adoptada. a 6ua reforma sobre o estado 
servil, só cs illuminadoa por essa inspiração quasi a;.,;na, 
de ~tue nos :fal:ou ha dias o Sr. presidente do conselho, 
podem deixar correr sem exame os actos da. adminis
tração dos varios ra ·nos do serviço publiee. 

Ao 8 O\'~rno e á. illuetrada maioria que o apoia caiba 
toda a responsn.bilidade de haver preterido a dillcusaiío 
das leis annuas, de mu:ima importancia nos paizes 
q,ne se regem pelo systema constitucional representa
!tvo ; a nós outros, deputll.dos da minoria, que niio 
somos illumina.dos por essa inspiração, incumbe a 
mia.siio, por certo menoa ostentosa de glorias, porém 
mats fec>.;nda de resaltndos bene6.cos para o paiz, pois 
consiste em e&tu<lar cuidadosamente as suas necessi
dades, esclarecer os princi~>ios que dominiío a. alta 
administração, e procurar dirigi-los convenienteme~:te 
.:1. satisfaçiio dess~s necesaid.,des. . 

Daquelles, a missão ser:í. a dos illuminados; a nossa 
é a dos obreiros modestos de progresso. 

Desculpem-me, poill, o governo e a illustrnda maio • 
ria, se venho desviar a sua attenção do assumpto pre
dilecto de sua occupação, p3.1'3. um outro menos impor
tante, porém não menos à igno da nossa consideraçiio; 
pois é dever dos representantes da nação zelar da boa 
~tão aos negocios publicos. 

Senhores, a confiança no go\·erno não se impõe á opi
n~ão; e]la nasce do exame de seus actos, por meio da. 
discussao. 

E' pela discussão que se julga do procedimento dll. 
administração; que ee demonstra ao paiz se os seus 
interesses siio bem ou mal camprehendidos e satisfei
tos; é, finalmente, por ella que se pó de preparar um 
paiz para receber e executar as reformas socia.es. 

As reformas impostas silo sempre provocadoras de 
rea.cyões funestas. 

Entretanto, senhores, o actual governo não quer a 
discuss.ão. 

Sempre que o regimento dá mais alguma. largueza 
aos debates, appa.recem os requerimentos de encerra
mento. (Apoiado•.) 

Foi o que .,imo& qua.ndo I5C diBcutirão a resposta i 
falia do thronC11 as leis de forças, e ultimamente os 
orçamentos do imperio e de estrangeiros. E' ta.mbem o 
que se está dando na discussão da importante reforma. 
do estado servil. (Ap•iados.) 

Parece, senhores, que o encerramento está. constitui
do em systema do go\"eruo. 

O Sa. CA..'IíDJDO ~InTA. :-Muito apoiado. 
O Ss. A:-.'TO~IO PIUA>O : -Co:lllidcra-se o direito de 

faliu como um :fn\"or feito á mi:loria(apoiado&), e pe-
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de-se que ella corresponda a esse favor, deixando de 
fallar. . 

O Sa. C.uiDiliO Mrll.TA :-)!uito bem. 
O Sa. ÁNTOl'IIO PIWIO :-E' a logica irreEistivel da 

oppres!ão, é a logica dos governos absolntos.(.4poiadol.) 
Em vista. disto, Sr. presidente, á opposição só reatiio 

doua recuraos. Usar do expediente dos requerimentos 
ou das interpellações. 

V. Eir.. deve ter obs~ado como o direito de fazer 
requerimento tem sido respeitado pela illuatrada maioria.. 
.Ainda ha. poucos dia.s eu tive a honra de submetter á. 
consideração da casa um requerimento pedindo i.nlor
maçõea sobre um facto que parecerá. á. primeira vista 
insi~ific:mte, porém que intere10sa á. moralidade da 
admmistração o &er prompta. em dar os esclarecimentos 
neceaaarios. (Apoiadcs.) 

Este meu requerimento, apezar de ter a protecção do 
honrado Sr. ministro da agricultlll"a .•• 

U:u Voz:-Pro forma. 
O Sa . .ANT0:-110 PilADO ;-••• jaz completamente esqae

eido, e a urgencia para diacuti-lo foi negada ha aias 
pela maioria. 

Consegnintemente. só nos resta o direito da inter
pellaçõo. Eu não lançaria mão deete recurso, e não 
daria a este debate a aolemnià.ade que tem, se porven
tura nii.o visse trancada pela pressiio do governo a 
porta. que abre aa discusaõea amplu e livres, que illua,. 
trão e ennobrecem os pa.r lamento•. (Muito.t apoi1UW1 da 
minoria.) 

Senhores, a minha. inte:rpellação abrange duae ordena 
de questões : exame e a.preciação de factos; exame e 
apreciaçio de principias de administração. 

No exame dos factos, farei apenas as considerações 
que forem necessarias r•ara. e!clarecimento do debate. 

Começarei pela expofiçiio dos factos. 
No dia. 2 t do me:z; passado, o orgão op_posicioniata li

beral, a Refo~, deu publicidade á e:xlStencia de um 
contrato cdebrado pela directoria da estrada de ferro 
D. Pedro II com dous negociantes desta praça para. a 
introducção de 500 t=balhadores a.siaticos, deatinados 
ao 'lerviço daq_uell:t estrada, e qualificou esse contrato 
de mn verdade~ro escande.lo administrativo. 

.A impr~ão desagrada.vel ca~ada. no publico pelo 
conhecimento deste facto obrigou o governo, no dia 
eeguinte, a. fazer publicar no Diario 0/ficial a seguinte 
deClaração : 

«Não é exacta. a noticia qne deu a Reforma de hoje• 
de ter o Sr. ministro du obras publiC8.8 faito um con
trato para a introducçiío de colonos a.siaticos n11. estra-
da. de ferro D. Pedro H. · 

« Ao contrario, por deepaoho de t 9 do mez pnundo, 
deu ordem á. secretaria pua declarar á. directoria da
quella eatrada que não approvava o projecto de con
trato nos termes pedidos pelo proponente, com quEm 
nada contratou, visto julga-lo oneroso 0101 cofres pu
blico•.,. 

No mesmo dia, o Sr. director da. estrada de ferro 
D. Pedro li dirigio ao Sr. ministro da &~cultura o 
seguinte officio, que peço á. eama.ra permi.Mão para 
ler: 

" Directoria da estrada de ferro D. Pedro II.-Rio 
de Janeiro, 21 de Julho de 18il..-Illm. e E.xm. Sr.
Lendo na Reforma de hoje um artigo de fundo sobre o 
contrato fi=do por esta directoria, para introducç.ão 
de 500 trabalhadores asiaticos para o serviço da estrada 
de ferro D. P~ro II, antes de receber qualquer ordem 
.a esse respeito, venho cuml'rir o dever de a.preeentar a 
V'. Ex , p<>r cópia, os offic1os que tive a honra de di
iigir & V. Ex. antes de celebrar o referido contrato, 
apontando, entre outras, as duas princi paea razões que 
a meu Ter aconeelhão a. introducçã.o desaes trabalhado
Te&, como experiencia, e &iio : 

« t.• .Aconveniencia de ter operarias de salarios bai
xos e fixos, pua conter aa exigencia.s sempre crescen
tes doa out.roe. 

« 2.• .A urgencia de mostrar pra.ticamente aos nOBBOB 
lavradores se easea homens servem ou não para a la
vour&. 

« E5aa. correspondencia da directoria para V. Ex. :loi 

!llotivada. por 1lillA proposta dos Srs. Linu Vi.an~a e 
Miranda e Silva , os guaes , entendendo-se postenor
mente por ordem de '\. Ex. com o Sr. Dr. Ignacio <ia 
Cunha Galviio , agente offici.al da coloni~.ão, apenas 
apresentArão-me nma cópia. d.as b:ue~ para. um con-· 
trato a. firmar-se com e&ta. emprtza , para :1 introduc
ção de trà.balh.adotea aaiaticos, de 1~ a 45 annos, par3. 
o serviço da estrada. de ferro , 8SS1gna.da pelo m~gmo 
Sr. ~te official, a. qnal está. archivada. na secre~
ria desta. dlrectoria. Nestas bases acb:io-te est< bel~.:·
dss \odas as clausulas do contrato, menos a do numero 
dos contrata.dos. 

« .Achando excesaivo o preço de 60 libras por ;ada 
trabalhador engajado por oito annos , esforcei-me por 
obter doa proponentes uma. reducção de 10 libras no 
preço, reduzindo tambem o tempo de serviços a cinco 
annoa (unica cla.nsula feita por mim). 

« Feito isto, cumpri o dever de pedir a Y. Ex., no 
incluso cfficio n. 40 de 26 de Maio proximo p&Sfll.io, 
autorúação para assi9nar o contrato de eonformió&de 
com as mencionadas bases confeccionada& pelo Dr. lg-· 
nacio da Cnnha Galvão. 

" Por &Tiso n. 21 da 29 de Maio &ignou-se V. E::.:. 
aut~riaar-me a. contratar com os proponentes o& 500 'ra-· 
balha.dores aaiaticos, declarando-me no me~mo aviso 
que o contrato não deveria ter execução sem que !olll!c 
approvado por V. Ex. 

cr A' vista desta autorisaçã<>, mandei copia.- lo em tres 
v~, respeita.ndo fie~ente todas as _clausniB:S d? men
Cionadas bases do dito Sr. ,Pr. Galvao; convtdet os P.T<•
ponentes a virem firma-lo no dia 3 de ,Junho prol:Jmo 
pa~~$ailo, pelas 2 horas ela tarde, e oomo me cumnri:l. 
levei o occorrido ao conhecimento de V. Ex. em ~ do 
mesmo mez, pedindo a. V. Ex. que se d!gnasse de de
clarar-me se approva"a os termos em que ae a.cbnv•• 
redigido. 

" No dia seguinte :loi assipdo o eontr:lto, com a.
clsueuls. de que não deTeria. começar a vigorar eeuiio 
defois de approvado por V. E..,.. 

« .Até hoje não me consta que essa approvnçiio !ohse 
dada. E 11t não o foi não póde ter ainda. vigor o con
trato, nem por conseguinte servir de base _pnra tran&
ucções nesta. ou em outra qualquer praça. 

" Ante& de terminar1 devo decfarar a V. Ex. que o~ !i• · 
mites da~~ idades, eata.nelecidos no contrato, são de 18 a 
45 annos, e não de 8 a lt5, como diz a Reforma de 
hoje. 

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. conselheiro 
Theodoro Machf do Freire Pereira da Silva., digoo mi:.. 
nistro e tecretario de estado dos negocias dn agricul
tura., commercio e obras publiC8.8. -M. P. Ferrc.ra 
Lage. " 

O Sa. CoELHO RoDaiGUEs:-Qnem é o director agorll. · 
e:ffecti;o da estrada. de ferro D. Pedro IH 

O Sa. Ato."Da.A.DE FIG'ClEIR.A.:-V. Ex., que est:i com o 
governo, deve saber. 

O Sa. Cozl.llo Ro»aiG'CES:-Não sei. 
O Sa. AloiTOI'UO Pn.A.DO:-Desta.s explicaçües do go

verno e do Sr. director da estrada de ferro tirii.o-~e as 
sen-uintes concluEõet< para as qna.ee chamo a attençãc 
da

0 
casa, porque sobre ellas ba~ca-te toda 11. minha. 

argumentação : 
t.• Houve, com effcito, un:a propost:~.: feita po: ne

gociantes desta prnça. no governo, para mtroducçno de 
500 trabalhadores a•iaticos p~ a estrada de ferro 
D Pedro li. 

2.o Em. propo~ta foi diripda pelo go;erno ao sgtn
te officinl de ooloDillllção, alim de formub.r as bal!ee 
para um contrato. 

3.o O e~nte officiol da coloni~ação apresEntou ao 
director da. estrada de ferro uma minuta de contrato 
que sa acb:1 archi,·ada na secretaria da directori& dese:~. 
eo~trada de ferro, minuta que foi envi•da ao ministro 
da agrice.ltura por aquelle director, pedindo-lhe auto-
risaçiio para assignar o ~ontrato. . . 

4.• O mini&tro em \"l&ta" desta mmua, sutonsou a 
eelebrnção d, eontrnto, torilliJldo dependente a &U3. exe
cução da &ua defi.niti..-a appro't'&Çiio. 

5. • Em '"irtll.de da autonroçiio do ministro, mandon-
6C e:xtt'llhir cópias dessa. minuta de t:ontr3.to, e o directo:r-
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da es:rada de ferro, dirigin~o uma dessas c6pias ao 
mil!i.s:ro, ped.io-lhe que se diglllt.lóse respouder-l~e se a 
approvava nos termos em que se achava concebtda. 

6.• Celebrou-r.e o contrato no dia. 2 de Junho. (No 
dia 5 como se verificou depoia.) 

7.• O governo, porde'!p&chode 19, negouapprovação 
ao eo::~trato, que já. estsvs feito ti dia.s antes. 

S.• Eete de.;pacho, transmittido !10 ~& 19 _de Junho 
á secretaria da agricultura, at.í hoJe la esta.~ se~ ~
guir o seu destino, se porventura este negoeto nao tl-
.. <lS~e &ido truido á. publici.Ude. _ 

:5r. presidente, todos estes factos sao comprovados 
\"'los documentos offi.ci~ q_uo ,;e têm publicado. 

Delles se dedll%, em pnmetro h;.~ar, que a r~spon~a
bi.Eda:ie na celebr~ção do cou~t~ em quest~ cabe 
J!rincipalmente ao honrado Sr. muustro da :~gncultur&. 
S. Ex. teve conhecimento das bases do contrato antes 
de autorisar a sua celebraçii.o; eutretanto é o p::-oprio 
Sr. ministro quem declara hoje que negou-l~e a sua 
approvação . por julga-lo onero&o a?a cofr~a pu_!Jl1coal 

Dirá S. Ex. : é vert4de que det au\onsaçno rara se 
~elebrar o contrato, m11o. declarei que, J>am sus ex~
eu.~o, dependeria de mtnba. approvaçao, a qual nao 
fot dada. 

Senhores, primeiramente_, .e•ta. reserva de S. E;x. não 
-i>Óde isenta-lo da re~ponsabthd•tde de haver autonsado a 
eelebraçã.o de um con!ral .. reputado por S_. Ex. one~o 
aos cofres p11blico•, Vll!to que teve conheclDlento préVIo 
d~ suu baeea· além cüato, ace,.esec uma circnmst1n
·Cia da maior ~ndera~ão, e que nullifica ~omple~nte 
a declinatoria de S. Ex.1 é que as alteraçoes do contrato 
exi .. idu em seu despacno de 19 de Janho, e das quaes 
S. Ex. fazia depender a @UB. ~<pp~ovsção, o torn~vão 
muito mais oneroso ao• cofres pubheos. 

Chamo tods. a attenção da ca.mar& para este ponto, 
pois elle é muito impo_rtante para o fim !'. qne me pro
.ponho, que é tornar eVIdente a responeabllidade do ;:.r. 
ministro pela celebração de~te contra.tG. 

Diz o despacho de S. Ex. de 19: 
,, Nõ.o approvo o contrato, 'nlvo com as seguintes . 

·modificações : Dos preços ( condic;io 7&); pois não darei 
mais de =: 20 em um caso e 30 no outro. Do colono 
(co~dição 8•); pois dev-e ficar an.lvo ao coolie a alte!
na.tiva de ~er pago pelo preço corrente por que o .sao 
no Rio os trnbalhaderes não contratados, Re o qulze
rem. A condição 6• não admitto; os tz;abalhadores que 
vierem irão para a estrada de ferro ate qne se complete 
om:merooontratado,salvo~endocapazes.Eml9-6-71.» 

Nada tenho a iizer sobre a modificação exigida poT 
S. Ex. na condição 7•, pois que. na verda:l~, ~ tinha 
por :fim tornar o contrato menos oceroao, vuto que 
por aquella. condição o gover11o se obrigava a pagar 
aos empreu.rios pelo traspasso do contrato de enga
jamento de cadn trabalhador de 18 a q5 annos, q_ue to
~~a.s&e para a estrada de ferro a quantia de !!. 60 por 
immigrante. na hypotbe3e do contrato durar o prazo de 
oito annos, ·e~ i>O na. de ser por 5 anno~. 

A modificação proposta importav-a, poie, em uma 
economia de metade na. despeza feita com o tr111passo 
do contrato de engajamento de cada trabalhador. 

Ma•, senhores, esttl economia proveniente da modi
ficação da cc.ndi<'.io 7• do contrato, é completamente 
::.nlliticacla pela modificação exigida por S. Ex.. â con
dição8•. 

Eata condiçii.o esta.belecia, que o salario menaal do 
t:abalhador :l.Biatico nio excederia d11 uma. libra. es
terlina, ou o ~eu equivalente em mo<lda do paiz. A mo
dificação e:tigiàa por S. Ex. é no sentido de dar ao 
trabalhador a alternati,·a de ser pago pelo preço do aa
lario dos no>80S tr.-balhadores. Or~t, o salario dos nos
Me trabalhadores, principalmente dot emJ>re~doa no 
Eerviço das estradaS de ferro; regula de 2$500 a 311 
~or dia; portanto, pela modificsçiio exigida pelo 
~r. miDistro, ..-iria ? trabalhad>r asiatieo a p.nha.r, 
não 11tna libra esterhaa por mez, ma.a 8 ou 9 libras. 

O Sa. A!'ID&ADE Fu;cz1114 :-Apoi&do; e então deup
pa.receria a principal razão que o Sr. director da estrada 
de fl!rro allcga.n para eaae contrato, fii.Zer baixar os 
aalarios. · 

O Sa. A:rro:-;ro PaADO:-Exacl:llmente. Já. vê. por
"tanto, Y. Ex., Sr. presidente, q•1e niio procede s. ' r;\zii.o 

dada pelo nobre ministro para determina-lo a não appro
var o contrato, pois que, feito elle coaforme a sua. 
modificação, alria. muito maia oneroso a.os cofres 
publicos. 

Conforme a proposta dos emprezarios, e que jáfoi pu
blicad:t, o custo annnal de cada um trabalhador :u;iatico, 
comprehendendo 111 =: 60 do traspasso do contrato de en
ga.jsmento di..-i.didos por 8 annos de serviço, o seu ea
lario mensal e as deepezaa com roupa, manutenção e 
medicina•, seria de 360S oa 111153 por dia., dednlidos 
53 domingos. Feito o contrato como o queri:t o Sr. mi
nistro, a despem. annnal com cada um trabalhador 
asiatico çeria. de 9066, pagaudo o abatimento de me
tade no preçe do traspasse do eontr:J.to de engajamento. 

Sr. presidente, em circumstancia. alguma, se fosse 
governo, s.ntorieuia a eelebra.çã.o de um COiltrato para. 
introducção de trabalba.dores asiaticos ; mas ae estivesse 
convencido, como o nobre ministro esti, da conve
niencia da introducçã.o desses trabalhadores, tendo de 
escolher entre A proposta doe emprezarios,. que é o 
cont111.to feito, e eue mesmo contrato com u modifi
cações exigicb.s pelo nobre ministro, não hesitaria um 
s6 momento em dar preferencia ao contrato com aa 
condições com ane foi 1188igaado, independente 4& 
approva.ção do go\"emo. Direi maia : collocado no 
ponto de vista do nobre miniatro, com as su,&s idéas 
sobre a conveniencia da. introducção no paiz dos tr.~o
balha.dores asia.ticos, eu seria o primeiro em desejar 
aasignar um contrato na.a condições da.quelle em 
questão. 

Senhores, o nobre ministro não lieYia approvar o con- · 
trato sem autoriaar a sua celebração naa condições 
em que o fez;, o qne importa a. mesma couaa; mas a. 

. razão que S. Ex. apresentou é que não procede. Com
prebendo, por exemplo, que S. Ex. nos diasease qua 
não approvou o contrato , porque as suaa v:Lntageu 
economicaa são completamente illusorias. poia, se por 
um lado tinba.-se uma baixa consideravel no preço do 
salario, esta vantagem era annulla.da por outro lado 
por muitas circnmstaneias proprias da condição pouco 
favoravel daquelle povo para o trabalho, da difficuldade 
da sua aclimação, causa de grande mortalidade dos 
trabalhadores, sóbretudo noa primeiros tempos, e de 
muitas outraa, aendo a principal dellaa a que o proprio . 
ministro apresenta no seu relatorio, o ser essa uma. 
raçl degradada., e que viria a ser um pessimo elemento 
de população no paiz. 

Mas, S. Ex. que, apezar disto, julga conveniente a 
introducção de trabnlbadores asiaticos, tanto que esti. 
resolvido a contratar nesse sentido, não ae p6de eximir 
da responsll'bilidade do contrato feito, pela denegação 
de approvação, julgando-o oneroso aos <10fres publieos, 
porque &ti condições com que está diaposto a contratar 
biio muito mais onerosas. 

Parece-me, Sr. presidente, que eate ponto eet:í. suffi
cieDtemente esclarecido . . 

A modificação !condição 6&, constante do despacho de · 
19, ainda torna o contrato menos acei t&vel. 

Por ei!Bll condição , os trabalhadores asiaticos intro
duzidos no paiz eeriio divididos entre a eetrsda de 
ferro D. Pedro li e 01 ps.rticul&rea que quiuasem e»n
trata-los; assim, attendia-se á necessidade de braços 
para a htvoura., cedendo-se a metatie dos trabalhadores 
importa.doa aos particulares que os quizesaem contratar 
pan es~e fim, sendo este o unico argumento que S. Ex. 
apresenta no seu relatorio 'para just1ficar a necessidade 
da. iutroducção no paiz de trabalhadores asiaticos. A 
modi6.ea.c;iio de S. Ex , entretanto, estabelece que todoa 
os 500 tra.balba.doret irão pa.ra a estrad:l de ferro. 

Ora, @enhorea, os emprezarioa são concessionariOIJ 
de um previlegio por dez annos para a introducção de 
trabalhadores ssi;1tíco1 no paU.. : portanto, a alteraçio 
que o nobre ministro estabelece na condição conatitne 
um monopolio de introducção de China, para a ertrada 
de ferro, com prejuizo da lavo\U'a. que, como o nobre 
miaistro -pondera no MIU rela.torio, neceasita do auxilio 
deseee braçoa. 

Conse~intemente vê-se que ha neata. alteração uma. 
contradicção, ou condemnação doa principio& que 
S. Ex. estabeleceu no seu rela.orio. 

Creio, Sr. pTe~idente, baver demo~l<trado qne o n~ 
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bre ministro da. agriCQltura não póde fogir da. res pon
sabilidade de haver autorisadoa Celebração de um con
trato, cem condições onerosas ao Estado, &eJ!;Undo a 
opinião do nobre lXlÍilistro, embora o tivesse fe1to com 
a reserva da approvação definitiva.. 

Pllllsa.rei ~ra, Sr. p-:esidente, a outrlll! consider:tções 
não menos dignas da a.ttenção da c:una.ra. 

Confol'llle vio a C.'lSR, da. exposi~ dos :factos, feita. 
não só pelo governo como pela clirectoria da. estrada de 
ferro D. Pedro II, fez-se o contrato independentamente 
da approvação do governo. 

Orn., tendo o Sr. directorda estra.da defctroD. Pedro 
II remettido ao Sr. %XlÍilistro da agrieultura uma. mi
nuta do contrato, pedindo a S. Ex. que, de conformi
dade com o seu despacho de 9, declar:lSSe se o a.ppro
vava ou não nos termos em que se achava concebida, a. 
celebra.çã.o do contrato antes desta approva~, consti,
tue um facto grave que com toda a razão tem chamado 
:.. atten~ do publico. · 

Justifica-se, Sr. presidente, este facto, do se~inte 
modo : Na cópiA da minuta do contrato, feita. por um 
a.manuense da secretaria da clirectoria da estrada de 
ferro D. Pedro II, deixou-se de incluir uma condição 
que existi& ne&aa minuta, a qual esl;!lbelecia. que o 
contrato não teria execução sem a. approYa.ção do 
ministro. Di:-se mais que o secretario da. directoria. da 
estrada. de ferro nii.o conferio a cópia feit:L pelo a.ma.
nuense com a minuta, e que o Sr. director da. estrada 
de ferro assignou c contrato sem o ter lido. 

Sr. presidente i tem-se dado muita importancia. ao 
facto da não inc neão dessa condição 11 ~ na. cópia da. 
minuta, que converteu-se em contrato. Eu não penso 
assim pela seguinte razão: Essa c!AU6ula. 11• era. com
pletamente desnec<>ssaria. no contrato, e muito natu
ralmente foi eliminada na cópia. da. minuta que é hoje 
o contrato. 

O Sa.. ÂNDIIAllE FlC:nEIIlA.:-Apoia.de. 

O Sa. ÂNTONIO Pn.u>0 : -A antorisaçüo dada. pelo 
nobre ministro sobre bases conhecidas que lhe tinhão 
. sido apresentadas em fórma de uma minuta de contrato 
tornava. completamente desnecessaria a reserva da sua. 
approvaçio aefiuitiva. pelo governo. E tanto é assim, 
que o Sr. director da. estrada de ferro, quii.Ddo Iemet
teu aa bases do contrato ao Sr. ministro, pedia-lhe ape
nas autori&açM pa.ra cuaignar o contrato. 

UMA Voz:-l>Iarcando dia e h.ora. 

O Sa. ANTor.,o PILUI0:-0 contrato assignado depois 
desta autorisaçio estava completo e regular. 

Só se poderia admittir esta reserva em dous casos: 
por não haver plena. confiança. dn. parte do nobre mi.,
nistro da agricultura na. pessoa. do Sr. director da. es
trada de ferro, ou ter de celebrar-se o contr,;.to em 
lugar diverso daquelle em que ae achasse o nobre mi
nistro. 

Sr. presidente, parece-me que não é ndmissivel o 
primeiro caso, visto que o honrado Sr. ministro da. agri
cultura depostta toda a confiança. no honrado Sr. di
rector da. estrada de ferro D. Pedro I!: não se d:!. o se
gundo cuo pon;_ue o contrato tinha de ser feito sob as 
vistas do Sr. ministro da. agricultura.. 

Portanto, não havia. razão parn torn:1r-se :1. execução 
do contrato dependente da. approvação posterior do 
ministro, uma vez que j:!. se tinha dado a. autorisação 
p.:u-a a sua asaigna.tura. sobre bases constantes de uma 
minuta. 

O Sa. CoELHo RonaiGUJ:s:-0 director tem sempre 
razão, o governo é que não tem ! 

. O Sa. ÂNDilADE FrGUEIUA : - O governo não tem 
razão, porque deve :fisea.li.sar o empregado seu inferior. 

O SR. ÂNTONJO Plu.DO :-Tendo o minútro tornado 
o cont:ato dependente da sua approvaçlio, como de
terminou no seu despacho de 19. O :facto de hav.llr o 
director da estrada de ferro, em cumprimento desse des
~ho, mandado txtrahir uma. cópia dessa. minuta, en
viando-a. ao Sr. miniatro, afim de que S. Ex. declarasse 
se a approvava. nos terlXloa em que se achava conce
bida, constitue o l'reenchimento da.quella reserva da. 
approvação definitiva. 

TOMO IV 

O Sa. CoELHO RonB..IGUES : - 1t!arcando-se dia e 
hora. 

O Sa. ÂNTONro PaADO : -O nobre ministro queria 
que o contrato não ae assign&Sile sem a. sua. approva.
ção definitiva, o Sr. director da. estrada de ferro, antes 
de praticar-se o ultimo complemento do contrato, en
via-o ao Sr. ministro, dizendo-lhe: "Peço a sua appro
vação para assignar-se este contrato &manhã. » Cwn
prio-se, portanto, a reserva do despacho de 19; só fal
tava vir essa approvação. 

O Sa.. CANbiDO Mlllln : - Isso é :f6ra. de duvida. 
O Sa. ÂNTONIO PilADO:- Ora., como nio se podia 

a.ssignar o contrato, antes de vir a. approva.ção, se
gue-se que essa. cuu,ula 11 a não tinha cabimento 
no <:ontrato, que não tinha. mea.mo ruão de &er. 
(Apoiadoa.) 

E, senhores, parece-me que eu poderei levantar uma 
ponta. do véo que encobre este ponto de qaestão, ob
liervaado que essa clausula ncha-se na minuta esc:ripta. 
a la.pis depois da. assigna.tura das partes contratantes, as 
quaes puzerão os sell8 nomes logo abaixo da clausuls. 
1 O• que é a ultima. do contrato. 

O Sa. CoELHO Ronuc:uEs: -Eu desejo muito \"eristo. 
O Sa. ÂNTON"IO Pll.UIO :- A culpe, portanto, Sr. pre

sidente, de se haver celebrado um contrato que de
pendia. ainda. da. approva.ção prévia. do governo, depois 
de pedida. essa approvação, não pó de de maneira. algu
ma. ca.ber a.os empregados que deixárão de incluir no 
contrato uma. clausula inutil. (Apoiados.) 

Mas, Sr. presidente, como sa explica o fa.cto de se 
hs.ver celebrado um contrato que tinha subido ao mi
nistro para dar sua approvação prévia, como este o 
exigira 'l · 

S6 vejo duas explicâções : · 
Em primeiro lugar, póde ser explicado pela fraude. 

se~udo, pela prepotencia de um empregado subalterno 
acbre um superior. Fóra. de&tes casos, só acix:aitto ease 
facto como a consequencia. de umo. :1pprovação que não 
consta. de documento algum, e que podia. ser verbal • 

0 Sa. DIOGO DE "VASCONCELLOS :-V á pela prepotencia. 

Ó Sa. Âl'o"TONIO PnADo :-Nio po&so a.dlXlittir a. fr11.ude 
pot tuas razões: em primeiro rugar, porque depoaito 
toda a. confiança na. probidade do Sr. director da. es-: 
trada de ferro e dos empregados da. e&trada. envolvides 
neste negocio ; e em segundo luF , porque seria. 
considera-los muito nescios, ou acreditar <J.Ue praticas
sem uma fraude, que mais cedo ou m:Us tarde· seria 
necessariamente descoberta, a menos que :fosse com• 
plice della. o proprio gnerno. 

Não é, portanto, acliíússi vel a fraude. 
Tambem nio posso admittir :a. prepotencia porque 

repugna ao jui:o que faço da. independencia do honrado 
Sr. ministro da. agricultura. 

Portanto , senhores , por exclusão dest:l.s razões~ 
. unicas que a meu ver podião explicar o facto, chego 

:1. concluaão de _que houve approvaç.ii.o, ~ n}io escripta, 
ao menos verbal, da. parte do honrado muustro. 

E, senhores, havendo o Sr. dircetor dA estrada. de 
ferro sujeitado a minuta do contrato á approvação do 
nobre ministro, pedindo-a para. celebrar contrato em 
dia e hora marcada, e tendo mediado um espaço de 
tres dias entre o pedido de a.pprov:~.ção e a. celebração 
definitiva do contrato, nio é erivel que o Sr. director,. 
encontra.n.io-se diariamente nesta cama.ra. com o Sr. mi
nistro, não tratassem desse negocio. 

Era muito natural que o Sr. director da estrada de 
ferro se dirigi&ae ao Sr. ministro e lhe perguntasae pela.. 
a.pprova.ção. Não se assignou o contrato no diA marcadO'! 
·porque niio veio a a.pprovação; foi marcado outro dia.~ 
em muito natural que o Sr. director, encontrando-se 
com o Sr. ministro, lhe perguntasse se approvava ou.. 
nio o contrato. 

Combinando, senhores, todos estes factos, estudan
do-os com a attenção a. ma.ie aceura.da, ehega-ee & con
clusão de que nece58ariamente houve essa approvação. 
se nM<> expreasa2 ao menos como consequellcia das con
ferenciaa havidas entre o Sr. director ds. estrada. de 
ferro e ó Sr. ministro da. agriculblra sobre este ne
_gocio. 
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Sr. presidente, o publico tem-se occnpado exclasiva.
mente deste ponto d& questão ; eu, como diste, não 
pretendo esmerilh&-lo i esta. liquida~ deve ser feita. 
~tre o honrado Sr. mmistro da agricultura. e o Sr. dí
rector d& estrada. de ferro; ella é neeesaaria. (apoiados) 
para a. moralidade da administração ; as explicações 
até hoje d&das não podem sa.tiaf:l:zer, do que me parece 
ter convencido a eaman.. 

Passarei agora a outro ponto : Está feito o contrato 
independentemente d&approvação do governo; aeh2.-se 
o governo obrigado por este contracto '! E' um dos 
pontoa da minhA interpellação. 

Sou de opinião, Sr. presidente, que o governo não 
póde deixar de julgar.se obri~:~ado pelo contrato a. menos 
que prove ter hà,iO.o fraude. O empregado publico que 
o assiguou estava autorisado para. o fazer; e fê~ lo, 
usando de uma attribuição que lhe competia.·em '\"ir·· 
tnde dessa. autorisação. 

Se houve exorbitancia de sua parte, se não cumprio 
3ll ordens que ha.viA recebido do governo, os negocta.n
tes que &88igná.rão o contrato não podem ser resllons&
veis por essa falta, o que já reconheceu o Sr. mtnistro 
nesta casa. Nem o governo póde eximir-se da obrigação 
do contra.to pela declaraçã.o de que uão o approvou 
posteriormen~: seriA i.stll uma invert.io de todos os 
princípios de direito. 

O governo, portAnto, na :minha opinião, está. obri
gado pelo contrato. 

Ma&, &enhored, comprehende perfeita.mente n. eama.ra. 
a importa.nciadeste facto. O governo tem decla.rado não 
.só nos documentos officiAes que se têm publicado, como 
nesta tribuna, que a celebração do contrato fez-se sem 
a sua approvação, que houve uma culpa que ainda não 
se sabe de quem é. 

Assim, se o governo se julga obrigado pelo contrato, 
v:ü. declarar-se obrigado por uma. cul?,S, e talvez fraude 
de um Eeu. empre~do. D'a.hí necesslll.ade indeclinavel 
de uma. puniçÃo severa. do culpado. 

Mas, snpponbsmoe que o governo não se julga. obri
gado pelo contrato; quantas consequencias não vão 
apparecer por eate facto? (Apoiados.) 

O governo não julgará o seu credito compro'mettido 
na pra_ça1 em virtude deste contrato :firmado por um 
empregaao publico da sua. confiança.? 

Levantário-se capitaes, organi.sou-se uma empreza 
na praça. do Rio de Janeiro, o publico não podia acre
ditar que um contrato publicamente feito, e que publica
mente era alli di&tribuido para o :fim de se organiss.r 
'Ulila. empreza, f6ra celebrado sem a approvação do 
governo. 

Assim, pois, a sua declaração posterior de que &quel
le contrato não 6 vá.lido, importa o reconhecimento de 
um abuso da part0 de seus agentes, que tem como 
co~equeucia a desmorafuação da administração, so
'bretttdo quando esses agentes são consen-ados, e conti
:nnão a gozar da mesma confiança. 

Obrigido ou não pelo contrato, :ficn.rá 8empre preju
dicada a força morãl do governo, -cujos agentes se 
mos~ culpados, oa, quando menos, pouco zelosos no 
eumpnmento dos seus deveres. 

O Sr. direetor da. estra.da. de ferro, pa.ra cortar di.ffi
.wldades, quer assnlllir toda a :responsabilidade legal 
-do contrato. 

Senhores, um agente do governo quando assigna um 
..eontrato, quando pratica um acto qualq,uer em virtude 
.de suas attribuições, ou de uma automação espeeb.l 
-para es5e fim, não póde em caso algum Bll!umir uma. 
:responsa.bilidade individual, porque procede como agen
te do governo. (Apoiados.) 

Portanto a. deolaração do Sr. director da estrada de 
~erro nenhuma importancia. tem, e só prejudica. oa 
creditos da administra9iio. · 

'V ou considerar agora o contrato pelo lado da lllL& 
(l()nveniencia ou neceasid:r.de. 

Os negocia.nte&, que fizerio a proposta para a. intro
.ducçiio de trabalhadores a.siaticos são concesaiouarios 
de um privilegio por dez annos para r. introducção 
desses tiab&l.h&dorea em nosso pa.u. 

Ora, senhores, este& empreza.ri.os têm ou não meios 
para dar cumprimento .:l.s obrigaçõea 9-ue lhe forão im
poata.s pela. concessão deste privilegto' Se têm esses 
;meios, Qra ~necuaar.i.o o contra-.:>, porque, á propor-

ção que fossem chegando os trabalhadores asi.&ticos ao 
paiz, o governo ou o dírector ds estrada de ferro to
mar~ para ella os trabalhadores de que preci&asse com as 
condições com 'l,ue fossem elles cedidos aos particula
res. Se os negOCl&ntea, porém, não têm esses meios, o 
governo uão devia ter feito eaea. concessão . de pri
vile~o. 

Dli'á. o Sr. ministro da agriculturn. que esse privi
le~o não foi concedid~J.:!~n~~e; mas S. Ex., logo nos 
pr1meiros dias de sua · • traÇão, prorogou o prazo 
da concessão deste privilegio, e dá as razões disto no 
seu relatorio. Portanto, S. Ex. éresponsavel pela exis
tencia do privilegio, e sendo responsa.vel por i~;to não 
póde ter em seu favor o argumento d& necessidade do 
contrato para a introduCÇS:o de trabalhadores. 

Consta dos documentos o1Iiciaee publicados que o 
Sr. ministro da. agricultt1ra1 em 19 de Junho, 14 dias 
depois de celebrado o contrato com o director da es
trada. de ferro, negou a sua approv~o a. esse contrato, 
expedindo um:~o ordem á. secretaria da. agricultura, 
afiin de &er communicada ao director da CJ>trada de 
ferro. 

Consta tambem destes documentos officia.es que a 
secretaria da agricnltura nio deu cumprimento a esta 
ordem. • 

A existencia. desse despacho do governo seria com
ple~ente ignorada, se :eorventnra. não r e ti,·esse dado 
publimdade a este n.egoc10 ; porque n.ão é poesivel 
que um despacho sobre mMeria desta. ordem, em um 
requerimento, :110 qual se exigia resposta. do ministro, 
marcan'.io-se-lhe um prazo fatal ... 

O Sa. CoELHO RoDBIGV:ES: -Dia e boro. 
O Sa • .ANTONIO.Plu»o :-••• fi~e esquecido na. secre

taria da agricultura desde o dia 19 de Junho até o dia 
21 de Julho, que é aquelle em que se começou a fazer 
a luz sobre este negocio. 

Se o nobre Inini..tro acha. justa a demissão do secre
tario da directoria da estradá de ferro D. Pedro II por 
uma. falta. que não tem a menor importancia, como de
monstrei no principio do meu <llicurso, porque não 
toma S. Ex. uma providencia energica, indispenu ... ·el 
a. bem da moralidade da. administração, quanto a e&ta 
falta muito mais grave por parte da. secretaria da. 'gri
cultura? 

O Sr. CoELHO RoDRIGUES.:-Era melhor tomar sobre 
as duas. 

O Sa. FEIUIEIIU. DA VEIGA:-Não influio nada no 
facto. 

O Sa. ANTONIO PJU.no:-Nio in>porta. que esta falta 
não influísse dirC!ctamente sobre o bcto, mas podia du
se o caso de ter a. maior illfluencia.1 e além cllito não 
é admissivel que uma secretaria deiXe por este modo 
de cumprir as ordens do ministro. 

Chs.mo, portanto, a attenção do nobre ministro para. 
este ponto, e espero que elle usará de toda o. sua ener
gia pa:o:-a pôr cobro a factos debt:t ordem que se estão 
reproduzindo constantemente. 

Ainda. ha. dias trouxe ao conhecimento da camara 
um facto des:~.grada.vel pa.ro. a. a.dminiatraçio, o qual 
não foi ainda sufficientemente explicado, e este :facto 
póde tambem ser attribttido a. uma :falta, a um des
cuido da mesma secretaria d& agricultura., porque, 
se~do disse naquella occasião, um documento que 
eXlStia foi confiado a uma pessoa estranha :í. reparti
ção e a. um indiv1dno que não era. a parte intereseada, 
e com e&&e documento se fez ums. tra.nsncçüo menos 
licita. 

_Passarei agora. no ultimo pont(\ da minha interpella.
çao. 

Por que verba. do orçamectQ pretendia, ou pretende, 
o nobre ministro. que se fação &a deopezas com a intro-
ducção dos tr&balhadores asiaticos 'l · 

Só vejo duas verbns pelas quaes se possa lazer e'sa 
des~ : a verba destinada á. estrada de ferro D. Pe
dro li e a da colonisação. 
. Se esta despeza. devia. fazer-se pela verba da estrada 
de ferro, não vejo razão pa.ra. esta. a.utorisação que o no
bre ministro deu ao diicetor da estrada de ferro afun 
de celebrar esse contrato. 

Pelo regulamento da. · estrada de ferro , o seu di-
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rector é o competente , está .nas _suas attrlbaições a 
·celebração do contrato não só para. traba.lhadores, como 
para empreitada$ e outros serviços. Qual a. razão, por
t:l.nto, por que neste caso o nobre ministro julgou ne
-<:essari:~. uma autorisayão especial, qua.ndo a.quella di
rectoria tem ampla liberda.d.e p:i.ra fazer contratos muito 
mais importantes 'l 

Creio, conseguintemente, que o nobre ministro preten
dia fazer e•ta despeza pela verba da. colonisação. 

Mas, senhores, dá-se então a seguinte anomalia, e é 
~ do nobre ministro autorisar a um empregado, cujaa 
attribuições são completamente estranhas ao serviço da. 
colonisaçüo, a celebração de um contrato que competia. 
ao nobre ministro ou ao seu agente de colonisaçiio. 

O SR. FERRETRA 'Vu.,"NA:- Muito bem. 
O SR. ANTONIO PRADO :-Por 1;odos os lados que con

~idere este acto do governo, vejo a maior falta de atten
ção do nobre ministro da agricultura para assumpto 
aliás da. maior importancia, um completo abandono, ou 
se não princípios incertos, pensamentos vacillantes na 
:uimini&tração em relação a. uma das mais importantes 
questões que devem occupar o governo na presente qua
dr:~., a questão da colonisaçã.o. (Apoiados.) 

Como não temos espera.nÇ& de discutir na presente 
sessão o orçamento do ministerio da. agricultura .••• 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Perca V. Ex. as espe
ranças. 

O SR. ANTONIO PRADO : - .•.• como não é possível 
conseguir a. discussão de requerimentos sobre materias 
as mais importantes (apoiados), eu apro-çeitarei a oeca
sião que me offerece o exercício deste direito de que 
estou usando •.•• 

O Sa. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA :- Amanhã ha de 
dizer-se pela imprensa que é permissão da maioria. 

O Sa. Al~TONIO PRADo:- .... para pedir ao nobre mi
nistro que nos faça a luz sobre o mysterio que envolve 
o pensamento do governo com relação :i. colonisação. 

Infelizmente, p:~.rece-me que.o nobre ministro não tem 
idéas nssentadas sobre a matena o que é para lamentar, 
mas é o que se deprehende da ieitura do seu relato~o. 

Vejo que S. Ex. condemna o systema das colon1as 
do Estado; mas as razões que S. Ex. apresentou para. 
:firmar este seu juizo não s:io de maneira alguma proce
dentes. O que significa condemnar o .systema. das col~
nias do Estado, porque_ as que EC tem fundado .. estão 
mal situadas 'l porque nao ha. estradas para. ~:sc1htar a · 
exportaç.'\o dos seus preductos? porq,ue ha difficulda.de 
de encontrar bons directores de colo ruas'? porque a pro
paganda europ6a diffi~ulta a; emigração para o .Brazil.~ 
porque o governo nao tem empregado os me1os pa.ra 
aesfazer os máos cffeitos desea propaganda 'l. 

Porventura são estes embaraços, estas difficuldades 
inherentes a.o systema. das colonias do Estado 'r 

O simples bom senso está. indicando os meios de 
remover essas causas que o nobre ministro apresenta 
como as determinantes da sua opiniilo sobre o abandono 
desse systema de colonisação, que aliás ainda não foi 
devi':lamente applieado entre nós, e que um governo 
previdente não deve e niio pó~e conde:nnar. . . 

Não bão menos incertas as 1déas do nobre m1mstro 
sobre o systema da colonisação particular. . 

Depois de apresentar o exemplo dos ~ontrato1 .fe1~s 
com dons fazendeiros importantes da mlllha. provlUcJ.a, 
que s6 servem para mostrar a. p_arcimo!li~ d~ governo 
quando se trata de favores á un1ea. colon1sayao que p~s 
convem, diz S. Ex., que, ae os m:us hvradores solici
tassem iguaes favores do governo, o problema. da im
migração estaria em brtt•e re80l<Jido. Mas, como S. Ex. 
não tem idéas assentadas sobre isto, e n!o quer ::u-riscar 
n sua opinião, apressa-se em ~ccresct?tar: .« Largo~ dias 
~e sucoederáõ a.~s que Ido ulll tmtat111a UJa pralu:ada., 
com<~ con11em á la11oura ••••••• Este aystema. é impratica~:el 
petra 01 qut, não di8pondO de meios, nem p~uuindo ext~~ 
cultura~, nilo podem empatar gretnducetp•tau na. acquul
çào de braços lif>res. 

« O que1 porém, não se consegue ~lo. emprego ~ 
forças indi·nduaes, prosegueo noore lDliUStro, MO scr1a 
dif!i.cil obter pela associação dos lavradores. " 

Era um passo para diante esta. opinião de S. Ex.; 

pórtanto, cnm.pria. dar outro para. trás, pa.n :lica.r :n& 
mesma. po3ição, que é a de quem não tem opinião ; 
por ieso accrescenta S. Ex.: «Mas esse mesmo arbitrio 
não é de esperar que se realize com a neC$Saria. bre
vidade." 

Como sahir desta difficuldade 'f declarar que o go
verno está. prompto a conced~r todos os favores aos em
prezarias especuladores, na sua opiriião. 

Em favor dos lavradores que não têm capita.es, que é 
o que torna o melhor systema de colonisação impraticavel, 
não se sabe o que pretende fazer o governo. 

Conclue o nobre ministro a exposiçM das suas idéa.s 
sobre colonisaçã.o com a seguinte declaração : « E', 
pois, meu pensamento em materia de immigração, que 
o governo deve entregar tudo á especula~llo e á inicia-
tiva particula.r. • 

Mas, para niio desmentir o seu systema. dos pró e dos 
contra~ fecha o periodo com a seguinte pbrase : « En
tretanto, confesso-vos que pouca esperan~a nutro de ver 
i~a?gurado em breve o systema fundado nestelil prin
Clplos. » 

Não me quero a.lon~, Sr. presidente, tanto mais 
quando isto não é propri:unente a.ssumpto da. minha 
interpellação. 

O Sa. ANnRA&E FlGUiiiRA: - Pelo contrario, ella se 
prende, e muito. 

O SR. ANTONIO l'aAllO: -Desejei llpenas mostrar 
que o fS'OVerno não tem idéas a.ssentzdii.s Bobre a im
portantíssima. questão da colonisação, o que é tanto 
mais para la.menw quando só da. substituição dos bra
ços na lavoura nos póde vir um remedio pa.ra as per
turbações eeonomicas que a.meação o pa.iz. 

Infelizmente, senhores, o contrato pa.ra a introduc
ção de coolies acaba de convencer-nos de que é preciso 
abandonar qualquer esperança que ponentura. ainda 
tinhamos de que o actual governo fizesse alguma coua& 
em favor da. colonisação. 

Se o governo está. disposto a substituir o elemento 
se7"1lil pClo elemento chim, teremos daqui a alguns annos 
a necessi<lltde de uma nova reforma social para a abo
lição deste novo elemento, não menos flilllesto que 
aq11elle. 

Deploro a predilecção do governo para eom a eolo
nisaçiio chineza. Nem aproveit:í.rão-lhe os estudos im
portantes que se têm feito sobre este assumpto no pa.iz, 
e, com especialidade, nR Sociedade Au:ciliadora da _In
dustria Nacional, que tem pre~tado relevantes serv1ços 
ao paiz. (Apl!liados.) 

Depois de um luminoso debate, firm:írão-se alli aa 
seguintes conclusões, que pec;o á easa. permissão para 
recordar: 

t• questão. Convirá. ao Brazil a importação de. co-
lonos chins 'l . 

Não, por 9 ,otos contra 3. 
2.a Será. o Chim um meio trall!litorio para alliviar a. 

crise da lavoura e facilitar a extincyão do elemento 
servil 'l 

Nilo por 9<Jotos contra 3. 
3 • Será. possível a. introducyão dos China como ins

trumentos agricola.s, nio como colonos 'r 
Nilo, por 8 t?otos contra ~. 
Em· vista disto, e mesmo da opiniio já re~lada. do 

nobre ministro no seu relatorio, niio era de esperar 
'a concessão de tantos favores á introducção do eU
me,.to chtm no nosso paiz. 

Quizera. fazer algumas consid~ões sobre a. intro
ducçiio doe coolies, assim como ~o pti"Vi:legio con~
do pelo governo para essa. nova 1ndnstrta., mas nao o 
posso fazer nos limites, já. excedidos, de&ta interpel-
~· 

O Sa. ANDRADE FIGil'EIRA :-Este privilegio é o mais 
absurdo que se tem visto nelilte paiz. (Apoiados da mi
noria.) 

O Sa. ANTONIO P1w>o: - O nobre ministro na.tu
ralmente eat:í. ancioso por vir á. tribuna para esclarecer 
a camara sobre 1liDa questão que tanto intve~ a. admi
nistração; portanto, niio &bUII&rei mais da. attenção da. 
casa (nao apoiado4), reservando-me o direito, se m•o
fõr tolerado, de volw á tribuna. depois das explica
çõea que espero do honrado Sr. milüstro da. ~cu.ll;nra. 
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Terminarei fazendo votos pan. que S. ·Ex. dei.""te de 
querer felicil4r-nos com os beneficios da colonisação 
dlineza; e lembrarei a S. Ex. estas palavras de um 
eloquente orador, proferidas 1:a. Aasociação Auxiliadora 
da lndustria Nacional : 

" A civi.li.sação chineza é um obstaculo á. civili.sllção; 
porque ella diaae a.o homem:-parai-qua.ndoo destino 
lhe brada-marchai ! " 

Vo:a:s ;-Muito bem! muito bem I 
O Sr. Theodoro da. Si1va. (ministro da 

o,gricultura. Signau de attmçi.o):- Sr. presidente, as 
ob&erva.ções que fez o illustre deputado pela provincia. 
de S. Paulo no começo do discurso que acaba de pro
ferir, posto que não tenhão ligação com o objecto das 
interpellações a. que tenho de responder, obrigiio-me 
toàa.via. a oppôr-lbes um simples protesto. 

Nã.o póde ser imputado ao governo, nem tão pouco 
á illuatre maioria. que o apoia, o facto do retarda
mento dae discussões du leis a.nnuas. 

O governo, bem como a maioria, nãi$ tem de modo 
~m entorpecido a marcha. • dos traba.lhos desta. ca.
mara (apoiados), pelo. contrar1o, tem empregado todos 
os esforços possiveis afim de que não fiquemos sem as 
leis annua.s·de que não podemos prescindir. Se a sua 
marcha tem sido demorada., a culpa não é nossa, e sim 
da minoria, que para isso se esforça. (Apoiados e não 
qoiados.) 

V. Ex., Sr. presidente, bem como toda a cam3.l'&, 
aabem que o orçamento do imperio, logo que a com
missiio respectiva pôde apresentar á. nossa consideração· 
o projecto para a diecu.uão, não tardou em ser dado 
para. a ordem do dia.. 

O Sa. AlliDRADE FIGUEIRA: -Não apoiado; foi d~pois 
de 15 dias. 

O Sa. MINt&TIIO DA. AGatcULTtlllA.:- V. Ex. sabe 
ainda. que a. discussão desse orçamento foi tão ampla 
quanto o e:rigiiio ascon,·eniencias parao esclarecimento 
d&camara.. (Apoiados.) 

Sabe V. ÉX. finalmente, e ninguem o ignora, que com 
aprazimento de muitos dos illustres dissidentes, a dis
cussiio desse orçamento, que havia sido sufficientemente 
ampla, foi encerrada quando o devia ser, para que não 
prevalecesse a protelação systematica.. (Apoiados.) 

Peço permiss:io para lembr .. r á camara que o orça.
mento do ministerio de e&trangeiros, tendo entrado em 
discussão logo em seguida, te'\"e-a. tão larga quanto foi 
possh·el (apoiados e não apoia.do.•); o meu illustre col
lega que dirige aquella pa•ta fez-se ouvir por duas 
vezes, e não deixou increpaçiio alguma. que lhe hou
vesse sido dirigida sem retoposta, assim como desfez 
tod:J.S as duvidas que ee agitár-.io durante a discU!são. 
(Muitos apoiqdos e n<lo apoiados .) 

Com que fundamento, pois, declara o illustre depu
tado por S. Paulo que o governo, bem eomo a maioria, 
:llém de retardarem a di•cu•siio das lei~ annuas, siio pres
I!uroEos em impedir que a cama.ra se esclareça, promo
-vendo encerramentos 'f 

(Trocilo-.e apartes.) 

O 9.uc é certo é que occupa a nossa attenção, além 
·das dJ.Scussõea das leis annuas, a imP.ortantissima ques
. ·tão da proposta sobre o estado servil. 

Vozu DA. !IIINoJUA. : -Essa. é que é tuào. 
O SR. M•~usTRo JIA. AGRICULTURA.:- Mas desde já. 

·~bservo que os illustrea di!sidentes discutem o objeeto 
-de.;sa. :l?ropost:l.o desde os primeiros dias da presente ses
.a;ão; discutem-na a todos os propotitos, quer de inop
portunas e succes~ivas quebtões de ordem (apoiados), 
<J.Uer de materias heterEogcneas á daqu•lla reforma. 
{.Apoiados da mai<>.~ia.) Di•to provém que, trazida effec
tivamente :l. discuseão regular desde 12 do mez passa
Q01 ba quasi um mez, o governo, bem como a illustre 
ma.ioria, se per uma dolorosa necessidade tem usado 
-dos meios regulares (apo1ado~ e não apoiados) que o 
ftgimento estabelece pan1. qu1! a protela.ção não so
brepuge a opinião da mesma. maioria, não tem feito 
ma.l8 do que conmltar as necessidades Teae& do paiz 
(muitos apoiados da maioria), porque a gra.ve questão 
que DO!! <le,·e prcoccupar a tod011 cumpre que não fique 
ádiõiAl& e pendent-: de solução por eiféi.to dos obstaçu-

los menos regulares que 011 illu.stTes diaaidentes têm cp
posto á. sua decisão. .l."arece-me que, uma vez iniciada., 
é nosso imprescindivel dever dar-lhe solução conve
niente (muitoJ apoiada& da maioria e ápartes da mino
ria) ; e. que, pelo. co~trario, deixando-a indecisa. du
rante o 1ntervallo mteirO de uma sessão, .será. tremenda 
a. responsabilidade de '1Uem para isso houver concor
rido. (Muito• apoilul03 da maioria.) Para evita-lo, em
pregaremos todos oa esforços. 

O Sa. !\IEuo :MATTOS: -V. Ex., como seu autor, 
11a.turalmente suppõe assim ; mas a minoria. tem o di
reito de pensar de modo diverso. 

O Sa. Al\'DRADE FI;llEJRA :- O que é facto é que a 
proposta tem prejudicado o orçamento. 

(H a outros apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE : - Peço aos nobres deputados que 
se abstenhão b.nto quanto fõr possivel dos apartes. 

O Sa. :MJNISTIIO DA. AcrucuLn:u:- Ditas estas pa
la.Yrasz Sr. presidente, como um simples protesto que 
opponho ás considerações com que iniciou seu discurao 
o . nobre deputado por S. Paulo, entrarei no obj~>cto pre
ciao de sua interpellaçiio, procurando responder-lhe com 
a clareza e concisil.o que me fôr possível. 

Quando, Sr. presidente, entrei para. o ministerio da 
agricultura, em 7 de Março ultimo, já. existia o decreto 
em virtude do qnal um dos meus antecemorea havia. 
concedido privilegio ~os doua :cegociantes cujos noll!e• 
o nobre deputado declmou1 para. amtroducção de coolies 
trabalhadores indios e chiris. 

O S11: F. BEusA.ruo :-E' uma industria. nova. 
(Ha oulros apartes.) 
O Sa. Mil'IISTIIO DA. AGntCllLTtll\A: -Em virtude de 

ftclam~Lções que me fizerão os concessionarios desse 
privilegio, proroguei o prazo estipulado para darem 
começo á introducção de ta.es trabalhadores, visto como 
não ti?hão podido até então realizar as operações ne
cesesnas para esse :fim. Attendi a esse pedido depois 
de madura reflexão, e pelas seguintes razões : 

O governo estava deliberado a tratar com seriedade 
da questiio do estado servil .•• 
. O :lu; F. B&us.uu:o ':-E' uma medida preparatoria 

smgular. 

O Sa. MINISTRO DA. AGRICllLTtmA:-... sendo minha 
humilde opinião que a poseibilidade de uma crise 
economica. talvez sobreviesse á sua solução, entendi que 
era do meu dever, como ainda hoje o entendo, auxiliar a 
introducção de braços uteia para os serviços agricolas e 
de outras indu.strias. 

Julguei por isso imJ>rudente, ou menos acertado, que 
em taes condições deJ.Xasse inutilisar-se o meio que fõra 
cread.o p3.l'& a introducção de coolies, que nas colonia.s 
inglezas e franceza.s forão aproveitados ~r occa.sião de 
CTJ!eda mesma na.tureu, posto que muito ma.is grave do 
que aquella ha de ser em nosso paiz, tal é a prudencia 
com que pretendemos proceder e estamos procedendo. 
' . D~vo confess.ar aos DObres deputados a.s minhas apre

Cl&çc.>es a respe1to dos resultados eeono.m1cos do serviço 
de taes tra:baJhadores: não erão, nem são, de que dei
xem suffic1entee vantagens de remuneração do capital· 
pelo contrario, com o estudo que fiz ácerca do produc~ 
de seu trnbalho na.quellas colonias me convenci de que 
a penas compensa. a despeza em que importa a sua emi
gração, bem como o e~ario e.o?trasva.ntagens de seus 
cpntratos. Esta é a. mmha op1miio . 

O Sa. GA.n CERQUEJRA :-A expericnci3 já. foi feita 
no paiz c deu mio resultado. 

O Sa. :MINISTRO DA. AGRJCULTUIIA:-Mas, não ob
stante, entendi e entendo que J?&ra supprir de momento 
alguma dealocação de braços que na l&vour& possa dar
se em tempos proximo~<1 convem experimentar o serviÇQ 
dos coolies, não como colonos que se fixem no J>&}z, 
porém tmneitoris.mente eomo tr:lbalhadores engaJados 
para e•se fim. Quem administra não póde manter opi-

'niões inflexíveis e absolutas; ha de mOdüica.-J.aa e adap
ta-las muitns vezes ás circumstancia.s; e nas aetuaes me 
pareceu que não have:ia de minha. parte bastante re-
1l.exào se eu inutil.isuee a conce~iio feita para a intro-
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du~ão de coolies, não consentindo a proro!!&Çiio do 
·prazo que fôra pedido. "' 

Eis a ~ por que, em vez de deixar caducar o pri
'Vi.legio CODcedido a Lima Vi=a e Mira.l.da e Silva 
pelo contrario, d~i-lhes essa prorogação. ' 

Tambel_n. ac~e1 pende?te de solução, quando entrei 
para o Illlnlll_teno. da agncultura, a pretenção dos mes
mos concesSlonarJos pa.ra contratarem com o governo 
JlOr con~ deste, a ~troducção de alguns trabalhadores~ 
Fundavao o seu ped1do no facto de não terem tido até 
então animação sufficicnte por parte dos particulares, 
afim de tentarem a introducção de a.l!!uns desses tra
balhadores, embora em pequenas parc~has. 

Observa,•ão que em um paiz em que, infelizmente, sem 
o exemplo do governo a iniciativa particular não se 
desperta. .•• 

q;:sa. CoELH? RonarG~Es :-Pelo grande abuso que o 
governo tem felto. (.Apor.ados da opposição.) Isto não é 
pessoal a este ministerio, é em referencia a todos. 

(Hilaridade. O Sr. presidente ,-eclama attenção.) 
O Sa. MINISTRO DA AGRICllLTURA : - O M bre depu

tado com o seu &}'arte não fez· mais do que confirmar 
o meu proprio jruzo ác"-rca da :falta daquelle poderoso 
agente dos. ~odes co:nmetimentos de outro~ povos. 
~u ~ou .o p_n~etro ::_last~ma.r _que em. nosso pa.tz a ini
~lll.trya mdiv1d~l nao seJa m&lS energ1ca. do que é; mas 
infelizmente nao se podem mudar costumes e habitos 
de um povo pela. simples vontade de um só ministro. 

O Sn. CARDOSO FoNTEs dá um aparte. 
. 0 Sa. 1\!J:SISTR~ D~ AGRICULTURA:-Foi esta, ~r. pre

Sidente, a allegaçao que apresentárl\o os concess1onarios 
para convencerem ao governo de que, sem o seu exem
plo, sem que désse os primeiros auxilios para a intro
ducção de trabalhadores asiaticos no paiz, não se des
per~ria _aquella iniciativa ~arti('ular a~ que elles tanto 
prec1savao, afim de real1zarem a mtroducç.'io dos 
coolies. 

Sobre esta _pretenção, que achei pendente, foi ouvido 
o agente offic1~l de coloDisnção, como depois o foi outra 
vez, Jlllra que for:mulasse as bases com. que, sendo 
exa.mmadns e ~Celtas, o ministerio se habilitasse a 
celebrar um contrato que não fosse exagerado, c antes 
modesto. 

Erão elementos para estudo e definitiva deliberação 
Sr. presidente, o que eu pretendia conse=ir. ' 

Peço permis:'ão á. c&mara para contin~r a fallar-lhe 
com a maxima. franqueza, manifestando-lhe as phases 
por que foi passando o meu espirito durante o processo 
a 9ue me estou referindo. 

Pensando sobre .a pretenção, ácerca da qual em prin
cipio pouco demorára. a minha 2.t~enção, c?mo, em quanto 
eeguem-se os termos preparatonos, quas1 semJ,?re acon
tece com quem dirige os negocios do ministeno a meu 
cargo i atarefado como está. por via de regra com uma 
admi!lllltraçliO e expcdienteactivissimo; reflectindo com 
mais pausa que a. introducção de trabalhadores asiaticos 
feita, como pretendiiio os concessionarics por conta do 
governo, se para e~tabelecê·los fixamente em colonias d& 
Estado era. iseo inconveniente, porque só transitoria
mente como tta.balhadores ~erião a.proveita.vcis, se para 
~ê-!os ou ~pa.s~-los a particulares mediante indem
DJS&Ç:\0 parcw.l ou Integral. das de.pezas de seu alicia
mento e transportes era esse meio muito oneroso ao 
thesonro, além de inconveniente a outros respeitos, deli- . 
berei-m-:J a declarar aos mesmos concessionarios como 
lhes declarei, que niio estava. disposto a contrau; a in
troducção de ooolie~, como pretendião, ror conta e risco 
dogovemo. 

Eate facto é inconteetaw:. Mas o interesse individual 
é .solicito, não desca.n~a, não e~morece, renasce mesmo 
depois de qualquer obstaculo que se lhe opponha.. 

De nova pretenção fall.á.rão-me os concessionarios 
porém era . m~üi. m?dest:', e não me pareceu que a d~ 
"el!se repelhr m l•m•~· D.,.serõ!:o-me elles: que se não 
qu~contratar a mtroducça.o de coolies por conta do 
propno Estado, para os ter em suas colonia.s ou os 
Ceder a particulares,attendesse que a. estrada de ferro 
D: Pedro II, cujo prolongamento para o interior de 
ldinaa é provavel fosse decretado, Becessita.ria. de braços 
.mais abundantes do que tem actua1men~ para cs sena 

serviços, e assim se daria o exen:~plo que deapertarist a 
'Vontade dos particulares. 

Por ,sua P~. o. Sr. director da. e&trada de ferro, :c.o 
relato no que dirlgto-me para ser presente a esta illustre 
ca.mara, havia manifestid.o a convenieneia. de contra

' ta.r-se trabalhadores asiatieos para os serviços da mes
ma estrada. 

O Sn. CoEuo RonaJGCES dá um aparte. 
O Sa. MINISTRO DA AGiliC'IlLT'CJU:-Eu exponho os 

facto~ como elleij se passá.rão com ~ todas a.s circum
sta.ncms que chegá.rão ao meu conhecimento. 

ComC? já disse, a no ... ;a. ~retenção dos concessionarios 
era mrus razoavel e a Justlfica. va., segun<l.o nenso a ne
cessidade de alargar os meios de fornecer trabaLhadores 
para o serviço da. estrnda de ferro D. Pedro II. 

Foi d~pois de tudo isto que, recebendo um officio 
d.o Sr.: director da estrada de ferro, no qual pedia auto
nsa:cao para contratar com Lima e Vianna, e Mi.ra.Bà2. 
e SilvR (e acredito que a eRse pedido official precedeu 

· alguma conversa ligeira sobre o w;sumpto entre mim 
e elle nesta me8ma camara), respondi-lhe nos termos de 
um aviso que é conhecido por toda a ca.mara como do 
publica. 

A minha resposta em substancia foi: «Que concedia 
a. autorisação, ficando dependente o contrato da. minha 
approvação. » 

Devo exr.licar á. casa a ra.zão.desta restricção. 
Quando Lima Vianna. e :;l;liranda. e Silva. fizerão as 

primeiras tentativas a:fim de obterem de mim a celebM.
ção de um contrato para a introducçií.o de trabalhadores 
Sl!iatic?s, o m?tivo qu_e tive, -:orr:o já. expuz, p:~ra des
attende-los fo1: de n ... o convJX ao Estado fuer-se in
troductor directo de trabalhadores, para tê-los em suas 
colonias ou pa.s€a-los a particulares. 

Esta razão prejudicial era bastante para dispensar-me 
de exam~nar o~ detalhes da proposta, como o preço das. 
subvençoes ped1das. 

Depois, quando me 1forão presentes a.s bases formu
ladaP pelo agente official de colonisação, tambem não 
as examinei nas Su&l! particularidades como a compa:. 
raçã~ de preçoi de su'b..-enção aos n;troductores e de 
sal.anos aos co~lies com os que se pagão em outros 
pau:es. 

Só. :;.Iguel!l que não tenha occupado cargos cuja 
a~u:~1straça~ ~. tão vasta e complex&, como o do mi
mste~o que diriJO,é que poderá. desconhecer que sómente 
depo1s de preparados os negocios com todas as infor
maç,ões .._e esclarecimentos é que a autoridade superior 
os examma, analysa e resolve. 
• Disto, pois, Sr. presidente, resultou, quando o Sr. di
recctor da estrada de ferro pedio-me autorisação :(larol. 
contratar os trabalhadores asJB.ticos, tê-la eu concedido, 
fica.::'do 9s aju•tes dependentes de minha ulterior appro
vaça.o. 

Essa restricção não teria a mínima razão de ser se 
porventura. estivesse resolvido definitivamente qu~ o 
contrato 11e cel~~ras~e conforme as bases que anterior
mente me hav1ao 1ndo presentes ; se tal fofse a minha 
disposição, a unica re•posta seria e•ta : " Faça-se o 
contrato, mediante as 'bases conhecidae. » 

l\ias nií.o; a rCbposta foi di\'ersa: o Sr. director 
da estrada de ferro referia-•e essa:;; bases formu
ladas pelo agente de coloni.açiio, a.s quae; não me 
remetteu nem revi, o que não era preciso que eu o fi
zesse, desde que punha. o contrato dependente de minha 
approvação, resa.l.va.ndo o futuro. 

Dias depois o mesmo Sr. director communicou-me 
que ia celebrar o contrato na conformidade do projecto 
que me remettia, e no qual ficára aalvo que o mesmo 
contrat? dependeri,:.t- de ;ninha approvação, e declarou
me ma1s que o ass1gnana com esta restricçào dentro de 
dous ou de tres dias. 

_ A. circums~;a~cia _:elntiva á. assignatura ~roxima,. 
nao tmha. a m1nuna 1mportanc1a. que me obngasse a 
accelerar 3; solução do negocio, precipitando o processo 
prepar8torto exigido para meu escla:ecimento e decisão. 
O eontrario seria. uma inversão hierarchica, e eu não a· 
podia reputar intendona1 : e demais lá já. estava a clau
sula da. aependencia de minha approvaçã.o. 

O Sa. Couuo .RonB.Jça:s:-Apoiadi!simo. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 23/0112015 15:25 - Página 11 de 16 

SESSAO EM 4 DE AGOSTO DE 187l. 

O S11.. l>IINrsrao DA AGRICCLTUU. :-Desde que eu ha.
vi:l. declazado Cl_Ue a autodsaçio que concedia. fica;a. de
pendente de mmha approv~, pouco me importava., 
uma vez que isto se respeitasse, como me declarou o 
Sr. director da est.ra.da de ferro que respeitar-Re-hia, 
que o contrato se th·ease de :~.Ssignar dentro de poucos 
dias. Elle não podia produzir o minimo effeito jurídico 
sem que obtivesse appro>s.ção; em em substancia 
um projecto de contrato. 

O Si. ÂNDBADE FitcEru: - Não devia ter conce
dido 11.utorisação sem t.!-lo estudado préviamente. 
(Apoiados.) 

O Sa Mmnsno o., Atl\ICULTt:RJ.:- Sr. presidente, 
::.s arguiçües são sempre faceis ; sobretudo para quem, 
como o illustre deputado, guarda invariavelmente uma 
se.-eridade inftexivel ..• 

(Troeiie-se d ,.q~os apartts.) 

O Sa. !lfrxiarno DA Ac&ICULT!ll\-' :-... até sobre cousas 
minimas, como o nobre deputr.do desejára que eu a exer
cesse quanto a despachos mterlocutorios e preparatorioe, · 
scverid:l.de a que aliás nunes. deixei deobedecer,Õ--~...l~~: 
p~ecisa ; e nisto é que ambos n011 diff~rençamos. certo 
e que pOUCO importava Ol!e O preparo dos papeis não 
fosse feito desde o pdnctpio, como o nobre deputado 
o faria, uma. 'l'"ez que eu chegaria ao mesmo resultado, 
~e minhas orden@ foseem cumpridas, cc-mo em de espe
rar, :fiea.udo a autorisa.t;'ão dependente de minha appro
v~çã.,, o que resal'l'"a'l'"a todas liS possibilidades de que 
o~ interesses publicas fossem offendidos. (Apoiado&; 
muito bfflt.) . 

De posse da.quella communica.çiio do Sr. director da 
eatra.di de ferro, conforme a praxe, os meus auxiliares 
foriio ouvidos sobre as clausulas com que o contrato 
d.e>eri.:l. aer celebrado. Tendo informado a secretaria, o 
nge'lte de colonisa\'ão, o meu offi.cial de gabinete e o 
Sr. Callogeras, que tinha feito estudos ácerca da iutro
duoçüo de trabalhadores asiaticos no paiz, só depois 
deste processo subir:io oe papeis ao meu definitivo exa
me ; e no mesmo dia em que isto aconteceu proferi o 
à.~spJcho de desapprov'-Ção, que é conhecido da eaman.. 

Aqui, Sr. prestdente, cumpre-me fazer ·uma. obser
nção que tem por :fim destruir a eupposição injusta 
co:n que nii.o contava do illustre deputado por S. PaUlo, 
o qual, procurando explicar os factos occorri:ios por tres 
di:Ierentes modos, dons dos quaes nio aceitou, conclnio 
que só o terceiro seria provavelmente verdadeiro. 

S. Ex. posto que de modo indirecto, mas que nii.o 
deixou de ser expressi,-o, procurou fazer crer que por 
fraqueza ou temor da imprensa é que o ministro da 
agricultura se dera preSlla em desapprovar o contrato. 

O SR. A:-ro!'iiO Pnwo:-Nii.ot senhor, niio tive a feli-
6!:J.de de fazer-me comprehender. 

O SR. :O.!IXISTno DA AcaiCULTUllA: -Mas, se o nobre 
de;mtado não disse tanto, o certo é que na occa.sião em 
<l::O.e faüa.;a ouvi o aparte do illustre deputado pelo P.io 
â:e Janeiro, declarando que o governo tinha fraqueado 
d.:a.nte da pressão da imprensa que denunciou a exia
te::~cia de um contrato escandaloso. 

O Sa. A.'-r>RADE FIGUEillA ~- Sem duvida nenhuma. 
O SR. MisstTno DA. AcRIGCLTCRA..:- Liquidemos este 

po::1to, que é grave. · 
O Sa. CoELHO Rooa.u;n:s:- Apoiado, é grave. 
O S&. Mrx1sno DA. Ac;a.IcULTUl\A : - A ~ueza do 

go'l'"eruo desapprovando um contrato qlie se h:i.via cele
brado, e isto por effeito da linguagem da imprensa, im
porta no presente caso -.uuito mais que fraqueza., merece 
outra quali:ficaç3:o maU! severa, porque despachos que 
3e dizem eltpedidos em datzs anteriores á denuncia da 
imprensa, se por cau<;& della é que forão p~oferidos, de
verão ser-lhe aubsequentes e não anteceder a sua. ver
dadeira cauta. 

O Sa. CoELHo RoDRIGtiES: -E' o que se conclue. 
O S&. .lj.!'inl\ADI! Fu;ta:JRil: - Não precisa isto para 

hsver fraqueza do governo. 
O Sa.. }.bxisno DO 0011:1\IO :-Uma. de duas: ou o 

despacho de 19 de Junho foi expedido nessa data., 
qnmdo nãct havia pressio da imprensa, e port-mto o 

\ 

govel'!lo não tinha então que inspirar-se senão na sua. 
rectidão, o que exclne a suspeita de fraqueza.; ou cedeu 
a ella antedatando papeis, quando subsequentemente a 
imprensa deu a primeira d~.nuncia; mas neste ca.so 
a.ccusem-n'o de um crime e não de um defeito. 

De haver, porém, antedatado papeis, ninguem o ae
cnsa, nem era poesi vel que em tal ho:·vell8em consenti
do silenciosos diversos funccionarios CJue internerão 
Com suas informações para o despacho <te 19, despacho 
que de mais a mais foi conhecido na secretaria desde o 
di.:!. seguinte. Mas censuriio-n'o de fraqueza ..• 

O Sn. ANDllADE FIGUEIRA :-Para dar estes despachos 
em temj?O. 

O Sn. MixrsTRO DA. AcaiCCLTill\A.: - ••. porque, dando 
no devido tempo_ os seus despachos com plena isenção, 
sem previsão de mallogro de suas ordens, e quandot a 
imprensa tambem não o podia prever, fê-los pnblicos 
logo que houve a. primeira arguição e não os occultou. 
Se os occultasse, é que o gnvemo seria fnco e menos 
honesto; preferi a verdade, fossem quaee fossem M 
consequencias, embora chamem os nobres deputados 
fraqueza ao que eu chamo fortaleza. (Apoiados.) 

(Ba apartes.) 

Como quer que seja, por meu decoro, por minha 
dignidade de homem de bem (apo iados), não posso de
morar •.• 

O Sa. AnDRA.DE Frcm:Iu:-0 despacho de V. Ex. 
não é anted:l.tado, refiro-me ao ultimo ; se fosse assim 
seria mais que fraqueza do governo. 

0 Sn. !lfiNISTBO DA AGRICULTCI\A. :-Sem duvid&, e 
neste caso, ao nobre deputado, cuja. seTeridade já. as
sij:(Ilalei, cumpria antes ~ tudo accusar formalmente ao 
ministro de lia ver commettido um crime •.. 

O Sa. A.'-r>llADE FIGUE!llA. :-Sem duvida. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:-••• que j:l.mais se 

poderá. imputar ao actual ministro da agricultara. 
(Muitos a110iados .) • 

O Sa. A."\DI\ADE FittlEilU. :-Qualificaria devidamente 
o acto. 

O SR. A:o."TO!'iiO PRADO:- V. Ex. interpretou mal, 
está. fugindo da questão. 

O Sa. MINISTRO DA. AtRICCLTnRA :-Não se affiija o 
nobre deputado; hei de re~;poader s. toias as suas 
argui.ções com a mesma singeleza com que o tenho feito 
até agora. (Muito àea •. ) 

O Sn. PINTO DE CJ.MPOS :-E' proprio do seu caracter. 

O Sn. MINis'rno DA AcniCULTURA:_:E, certo, Sr. pre
sià.ente, que a. imprensa foi quem despertou a minha 
attenção para o não cumprimento dodesp:..cho que pro
feri, declarando que não approva'l'"a o contrato l!eiil que 
fosse modificado conforme determinei. 

Lendo sorprezo a noticia que deu o jornal da oppo
sição de que o contrato estava completo, porque tinha 
a. maior seguriW.de de que o havia dess.pprova.do no a 
termos em que fôra ajustado, depois de verificar os 
papeis e reconhecer aquella omissão, pela qual immedia
tamente adverti a secretaria da a.gri.cultum, procurei en
tender-me nesta casa com o Sr. director di estrad.2. de 
ferro, o qual, á. minha pergunta. de ter-se ou não cum
prido arecommendação de que o co:~.ttato que se ajus
tasse com Lima. Vianna e Miranda e Silva ficaria de
pendente da. minha approvação, reeP?ndeu-me: «As 
ordens do Sr. mini~tro forio cumpnda.s; no contrato 
inserio-se a clausula de que :ficaria. dependente de sua 
approvação. » 

Refiro mais que o Sr. director da estrada de ferro 
deu-ae preasa em commuuicar-me por offi.oio aquillo 
que verbalmente me asseverára. Foi sómente depois de 
inteirado de q11e se estipulára no contrato a determi
nação de que elle ficaria dependente de minha appro
vaçio que mandei contestar a. noticia. d:\da. pelo jor
Dal da opposição; e fazia-o tendo pleD& certeza de que 
o contrato não existia, porCiue, dependente como :fieira 
de minha approvação, e esta nii.o se tendo dado, não 
podia. suppõ.:J.o existente, visto como o facto de CiUe 
ilependia. nii.o se tinha. reslizado. Resulta, pois que, 
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:assim como Dão houve fraqueza, segundo o demonmei, 
não houve levianàade aessa contestação. 

Feito este àistorico, Sr. pretidente, entrarei na. 
apreciação daa .considerações que fez o illustre depu
tado por :5. Paulo, co.om relação exclusiva ao mi.nibtro 
da a~cultura, cuja. responsabilidade por diversas .ve
zes ass1gnalou a esta cama.ra.. 

E' exacto que a primeira. contestação á. noticia que 
dera. o jornal da opposiçio consistio em que o contrato 
n5:o havia. sido appro~o, porque os seus termos erão 
onerosos. 

Entende o illustre depatado por S. Paulo de que, 
se :!Siie contrato se houvesse reali:za.do conforme as mo
dificações <J_Ue prescrevi .no despacho de 19, quwo 
desapprove1 os seus termos, seria elle muito m&is one
roso ao Estado do que como foi ajustado. 

S. Ex., procurando assim collocar-me em uma 
posição contrndictoria , não c9ntestou comtudo 
que fosse exagerada. e portanto onerosa. a subvenção 
que se ajusúr" com Lima Vianna e Miranda e Silva 
pela. introducçiio de cada trabalhador uiatico; apenas 
procuro11 '.iemonetrar que. reunida. esta subvenção 
á importancia da mensalidade devida a cada tra
balhador, aquellé onus desappa.recia, e onns muito 
maior seria. o re.ulta.nte pa.ra. o thesouro, se porventura,. 
fosse o contrato modificado, como eu determiná.ra. 

Fica, portanto, assignalado que a. noticia. com que 
ma.ndei conte~tar a. que a.pparecêra, e o fazia no me!mo 
dia sob a urgencia do momento, não deixava de &er 
exacta. ; o contrato era oneroso, eonsiderado o modo 
por que era paga a subvenção aos contratadorjls. Com 
etfo.:ito elles terião de receber 50 ou 60 libras por coclie, 
em vez de 20 ou 30 libras com que serião sufficiente
mente remunerados. 

ASI!evera o illustre deputado que dos dons syitemas 
&eguidos, um pelo directoJI da. estrada de ferro e o 
outro por mim, este era o peior e o mais oneroH. 

Sr. presidente, niio con~to qne, se porventura !e 
contratasse com Lima e Vianna. e .Miranda e Silva :. in
trodueção de coolies pelos preços que fixei, o Estado 
'viria. a. ser mais !Obrecarregado ; mas observo que a 
questão aqui não é pura e simplesmente de onus parn. 
o Estado, havia mais alguma. cousa. a a.ttender, cum
pria-me res,gnardar os principies de humanidade, de 
justiça e de utilidade real para. o paiz. 

Se determinei que a subvenção para. os contratoa 
fosse menor do que a estipulacla., sem que deixasse de 
ser remuneradora, foi cem o :6ní de faZer com que se 
elevasse razoavelmente a mensalidade dos salarios dos 
trabalhadores; porque meJarece iniquo, além de in
cgnveniente á utilidade re do paiz1 farto como está 
ce mallogro& em assumpto de eolomsação, que se fa
vorecesse com mais do que se devêra aos eontrata.ntet, 
deduzindo-se o excesso em fa.vor delles da remuneração 
dos pobres trabalhadores. (Ap,iado#.) 

O Sa. ANTO~to PJl.Ulo:- V. Ex. não favorece assim 
os nossos patricios. 

O Sa. A::-."DilADE FtGilEIIlA :-Porque não rejeitou in 
limine as condições do contrato'l 

O Sa. llb:-~ISTRO DA. AGmc'OLTilllA:- Já. o expliquei, 
c permitta-me que eontinue. 

Entendi que a.siim consultava melhor os interes~es 
do the~ouro, porque, se fossemos remunerar o serviço 
cios cooliu com a mínima importancia. de uma libra ou 
9S menfaes, sem que tivessem a faculdade de opçiio 
pelos ealarios do merca.oio, desacreditar-se-hia logo a. 
primeira tentativa desta colonisação, porque sómente 
Jlerião engajados máos trabalhadores, outros não viriio 
da India. ou da. China, onde ficarião desacreditados os 
nossos esforço$, e além da injustiça da pequenhez da 
retribuição, o tbesouro, como ia dizendo, Eeria pre
judic=.do1 porqne os cooliu ou ha.vião de fugir ou re
bella.r-se, e o Estado perderia todos 011 adiantamentos 
qne lhes tivesse feito. · 

A modificação, portanto, de .que ze queixou o nobre 
. deputado eu a. fiZ delibera.da.mente, e a.té em <:on
uquencia do que tem acontecido em outras partes ; 
:firin:ul.o no procedimento do governo britannico, 
porque elle . pre$ereve que para. as. suas poesessões os 
~z,"da C1iliia não sejão contratados sem que E« lbes C.\1 

o direito de optarem pelos eeus pagamentos, conforn:e os 
preços do mercado, tantos forão os factos oue se de:rãc 
da natureza daquelles que já. expuz. ~ 

O Sa. ANTONIO Puoo: - V. Ex. não appro,·ou o 
contrato não pela. r<zào de fer oneroso ao Estado, uss 
porque era. oneroso aos trabalhadores. 

O Sa. MINISTRO DA. .k;B.Jct:LTUI\A:-V. Ex. mesmo 
reconheceu que a remuner:~ção aos contratadores !~:a. 
exagerada. em desprov~ito dos tra.balhadores; sendo 
a&fim o contrato decididamente oneraria ao Estado na 
propor~ da.quella exagenç-J.o e doe risco& da pe;cla 
dos adiantamentos feitos aos coolih, que íugiri;>.o ou 
rebellar-ee-hião por cansa. da pequenez do salar!o. 
(Apoiados.) . · 

Do expo,to resnltão as respostas que devo dar ~;os 
dc,us primeiros artigos da interpellação do illustre ee
putado ror S. Paulo. 

Ao primeiro respondo: « Sim ; o governo autorison o 
director da eotra.da. de ferro a contratar trabalhadores 
aaiaticos destinados ao servi<;o. da. mesma estrada ... 

O Sa. A::-."DilADE FtG'CEtllA :-Eu respondo: «Não; o 
governo não autorisou. " 

O Sa. MI:-!ISTBO DA. A&aiC'OLTCRA. - ... ficaDdo o col!
tr.l.to dependente de sua approvaçã.o. » 

O Sa. A!SDJUnE FtG'CEIIU.:-Logo, não autori.Eou. 
O Sa. ML"!!STRo DA AGiliC'OLTllllA:-A interrupção pr 

11arte. do ill~tre deputado pela província do Rio Uc 
Jantll"O obrtga-me a suspender as respostas seguicia! 
que ia da.ndo a.cs quesitos da interpellDção para dest!e 
ja re~ponder a.o ultimo ddl~s, Cj_Ue foi objecto de lt-r
~os commenta.rios por parte do illmtre deputado :por 
:S. Paulo, para. concluir, já se ub.-, pela responeab:.!i
dadc do minietro. 

Diese-se que o director da e~t; ada de ferro não J.re
cüava de autorisação para. fazer o contrato de que r: a
tamos, e que, P~?rtanl o, era uma inutilidade a re.tricçno 
que e~tabeleci1 ou, pelo meno!1 nenhum valor, nenl:um 
effdto juridico poderia produzir. 

Simplifiquemos ~& razões que têm os illustres depu- . 
ta.dos para. contest.<uem que o contrato se burl:.sEe por 
não ter eido approvado, e que, portanto, é valido: 

Eu já. referi o que occorreu a reapeito das bases 
formuladas pelo agente .:!e c<:lo::us2>ção; por não tê-las 
analysado tornei o contrato d~pendente de minha a p
provação. Taeita não hou .. e, nem seria. bastante Ee 
houvesse, porque a restricção era. de approvaçio f::t
presaa; .esta tambem não se den, e, pelo contra: i o, 
denegue1-a. 

Aa questões que nos devem preoccupar são as se
guintes: Trata-se de um mandato'! Precedeu o direc:cr 
da estrada de ferro Jurt proprio '! Se mandato, foriio 
o'bservados os seus termos 't Se excedido o exceSEo tem 
força de obrigar ao governo '! Eetas é que são as ques
tões de direito. (.Apoiados .) 

Se o director da. estrada de ferro tem bculdaàe a~rpl;o. 
para realizar contratos que digão respeito aos servis·o& 
propriamente da. estrada. de ferro, como os de trafego, 
mórmente construcção, reparação e conserv.: ção de obms 
sem dependencia de approv2ção alguma, fal.kce- lhe 
cumtudo o direito para contratar sobre objeetos de ~~~
tureza complexa, como a introdncção de col)!ies, porqne, 
embora fossem de~tioados ao •erviço da e~trada de 
ferro, a natureza, o nm real e as coneeqnenciss de•te 
contrat;, erão de colonisação. E.te ponto niio den:ai:da 
grande demonstrtçio1 porque o proprio director da ts
trada de ferro entendia que não esta.,·a. pelo regulau;e!lie 
autor~ado a fazer o C{".ltrato. · 

O Sa. FERB.EIBA. LAiôE :-Apoiado. 
O SB.. ML'IISTBO DA .àGBJCt:LT'CRA:- Niío se trat::.1'a 

de construcção de estrada de teuo, não se tntan. de 
acquis!ção de materil.l para a mesma ou de een-iyo& 
semelhantes; tr..tna-se de tnbalhsdores vindos do 
estrangeiro, com quem estabelecer-se-hiiio relações que 
poderi~o prejndic:ar-nos, e portanto cumpria que o go
vuno mtervle&l!e, como acontece em &l!~lllDf>tos rtl:l.- . 
tivos á. colonisação. 

O Sa. A.'ITO:SJO Puno:- Não apoiado. 
O Sa. l\II!'nsno D.\. AGillCl'LTCJU.:- Senhores, · cc::~- ~ 
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têitar-se que a introaucção ae trabillwiores ssiaticos, trs.balhO:)ie ler 'eSE~ longa, peças_ officiaes ; mns, satis-
, em\lora para servirem por ~ tempo na estrada de f:u.endo o comproDllSSo que tome1 nesta camar:~. na a~-
ferro, seja empreza de. colo~o, impo_rta o mesmo sencia d<! director ~a estrada de ferro, guando eu nao 
que negar que agora seJa pleno dia. (Apoüul03.) · est:~;va ~~ 6llf!iClentemente es_clar~~e, a.pn:sso--me 

0 SB.. ÁNDIUDE FIGUE'JU :_Então 0 director da es- a v1r muustrar a ca.mara as ~~mas m.ormaçues que 
da d f é dire da. 1 · - d 1 · o tenho e com a.s quaes o meu JUIZO está finna.do. 

tra e erro 0 cto: co omsaç.ao 0 m~~ ' Do' director da estrada de ferro recebi :l i6 de Julho 
U• SB.. DEPUTADO : -:Não é o agente de calorosa~ 0 se=inte oflicio. 

que deveria. ter feito o contrato 't "Directoria. da. estrada. de ferro D. Pedro II.-Rio de 
O SB.. !tiiNISTno DA A&tucULTCRA : - A missão do Janeiro, 26 de Julho de 1871.-lllm. e Exm. Sr.-

agente da colonisaçio é muito differente ; elle não tem Tenho a. honra de levar a.o co:nhecilllento de V. Ex. 
competencia propria. pa.ra celebrar contratos. ali ultimas explicações que me cumpre dar sobre o ne-

0 agente de colonisaçio :fiscalisa o serviço de reee- gocio relativo ao contrato de coolie&, e para. isso per-
bimento d.e colosws, de aeu agasalho, embarque e des- mitta-me V. Ex. que recapitule os factos principaes re-
embarque, e provê sobre as sua.s nece•sidades emqu11.nto lati vos. 
aqui se achão. Elle não tem outr-.u; fuucçües ; não faz " Logo que recebi o a."\"i&o de V. E:s;. de 29 de Maio 
contratos.. • • . . proximo passado, ordenando:IDe .<tue _celebr&SSe o co~-

Eu po:ha. mcumbu- ao dtrector da. estrada. de ajustar trato sob condiçii.o de ser '\"ahdo depoiS da approvaça.o 
ou celebrar contrato, com cu sem dependencia. de a.p- de y. Ex., mandei que o Sr. Augusto de CaStro, secr&--
pro\"llção, como o :fiz no ea.so de que tratamos, o que ta rio desta. directoria. tomasse nota. desta ~lausula. pua. 
t~be:n: podia c.o~me~r a qu~qner outro funcc1ona- ser iuscripta no cozuiato, que en~o estava .P?r fazer. 
no suJeito ao mmiSterto da. agncultura., pelas mesmas « Em minhs presença e na mmuta. redigtda. pela 
nzi)es c do mesmo modo por que a administração _pu- agencia. official de colonisaçiio, e "8-Sllignada. pelos pro-
bliea. o faz frequentemente, como o fazem os parttcu- ponenteu foi a lapis pelo proprio punho do Sr. secre-
la.res nas su:lll re!Bçües prh·a.das, habilitando alguem tario es~ript:l. essa. claustlla. que devia. ser a 11 a do con-
que lhes inspire confiança para. resolver negocios de trato~ .Antes de ser assigna.do o contrato, teve o 
que não podem occupar-se por si. A divisão do trabalho Sr . .Augusto de Castro ordem para tirar uma minuta 
e u economia do tempo justificão a autoridade supe- contendo todas as clausulas do contrato que tinha. de 
rior que commette a seus agentes a ce!ebrayüo de con- ser assiguad.o de aecõrdo com as ordens de V. Ex. 
trato~, dependendo. de &ua,.approva~ão ulterior, sem a « Nessa. minuta do oontratu que se.ia. lavrar, que re-
qual comtudo elles não o brigão aos contmtautes, metti a V. k e que foia.uthenticada. pelo Sr. &t:cretnrio 
como o. ~!l~nhece o. di!ei~ _admi11istrativo pelos mes~ desta directori~, v~rifiquei que existia. a H a clausula, 
mos priDClJ.llOS de d1re1to ctvil que regem neste ponto as que tornava. a validade do <:ontrato dependente d.:L 
relações pnv:~das. Porventura. nüo estou eu todos os approvaçii.o de V. Ex. 
dias approvando contratos ajustados pelas repartições « Feito isto, só restava. as8ignar os contratos que o 
arutilia.res de meu minieterio sob dependencia de minha Sr. secretario deveria m:mda.t Ia.vrar inteiramente ele 
approvaç.'o~ Porveutur:l. tantos dos illnstres deputados a<:cordo com a. sobredita minuta enviada a V. Ex. 
que têm sido presidenres de provincias, não a.utorisá.riio " v. Ex. sabe que nas administraçves de volnmoao 
conn-a.wa dependendo de sua approva ç.'io '? .O que me expediente como é a directoria desta estrada, nio é poa-
prh·a.va, o que me tolhia. de encarreg:l.r com a. restricçio si vtl Jer in'tegralmente, e mais de uma vez, papeis con-

. conhecida, o directo: da estra.<ia; de !erro de ajustar unt cernentes a.o mesmo assu:mpto. . • . 
contrato que ente~dta. com sen·1ços a ~eu cargo, posto « Em occasião que tinha 'de dar exped1ente a. vnnos 
que de natureza differente't _ _ _ assumptos,o Sr. secretario npres~ntou-~e os contratos 

Se o facto constante nllB adnumstraçoes é o que te~ em duplicata pa.ra serem por mim assiguados, c :eer-
n?o indic_a~o~ se na.da póde_ oppOr-se c<!m pro~eden- guntando-lhe' se tudo eP.tava_ eonfonne_:l. minuta. ongi-
CI& á. legxtlmida.de da com1ms~o que dei ao direc;tor na1, de que V. Ex. teve c6pta authenticada ~lo mea-
da. estrada de ferro, a questão reduz-se pura e stm- mo Sr, secretario, respondeu-me pela. affirmattva. 
plesmente, como ·ia dizendo 9._11ando fui interrompido, « Confiado nesta asseveração, dispensei a leitura e fir-
:1. uma. questão de manda. to. 1' oi coll!-prido o mandato't mei os contratos. 
Houve exc~so~ Está o go,·ern,'? _obrigado pelo mesmo ,, Desde essa. data. nté 

0 
dia. 21 do corrente oonsiderei 

excesso 'l Elll o ,qu! reata vertti<;_ar, porq~e,_ ~ndo o.. easa. questão terminada por parte desta directona., pois 
facto uma. comn;ts&a.o ?U deleg1çao, _os principlos que 6 te da a roVaçiio de v. Ex. ficarn dependendo a. 
o devem reger SilO os ae m:mo.ato; ruw podem ser ou- $ men _ do PP t t c 
tros. . . , ex:cN~qda21~~erV ~Ex. a bondade de entregar-me em 

Se por acaso o ma~~nte estivesse _suJe•to aos ex~~ I mão utn &.\'Í.&o declarando que não approvava 0 referi-
&os. do n:a.nd;tt?• decididamente o di reito d~ trans1âir do contrato dizendo-me mais que houvera demora na. 
se!1a. pengostss1mo, porqu!l conYer::er-se-hta em .- taria k !!r. ultura na. expediçlio de sua delibe-
~tto d: comp:o:netter. Então ?s particulares e a adnn- ;~~~- 8o IC 

n:stra)U.O dev~r.to ~azer _por~~ ~odas as suas tra.nsac- I ~Nesse mesmo dia ordenei ao Sr. secretario que reu-
<;oes e operaçoes; Já_ nao existia a. ba..oe da _co?fi:a.nça ni•se 08 documentos preciBOs, par:>. enviar a. V. Ex. 
e:n ~ue ~~ repous~o_, resf:Pla.rda.da.s pelo pnncipto de 05- que pudessem servir para. desfazer a. censura que 
di~1to civil e admmts_tratJ.vo de que_ o mandato só appareceu na ]leformo,, examinando previamente se o 
ob~ga :o mandante, ua.o sendo excedido pelo Ina?da.- \ co"litrato existente nos archi"\"os desta directoria estava 
tar1o. ~o preEeEte ea.so houve excesso, porque havxa-se I d rl ito accord com a. minuta por elle autbenticada 
~re~npto que o contrato _ficas~e dependente da. a.ppro- e ee~ia~ a. V. Ei. 
vaçao do ~overn?, e . a.stm nao se procedeu: Log?, o « Asseverando 0 dito Sr. secretario q.ue tudo estava 
go>erno na.o ~tá obnga.do ; o contrato n"o extste. em boa. ordem e regra, passei a dirigir a V. Ex. o 
(.A.po•adoa; muito bem.) . offi.cio de 21 do eorrente, redigido por elle meamo, 

O Sa. Al-"DBADE FIGUI:IIlA :-Mas conserv:J. o mau- aeompa.nhado de cópias da correspondencia. a.nterior, 
dataria in1iel. relati\"a ao mesmo assnmpto. 

O Sa. MINISTRO DA AGascllTt:u : -Esta. nova inter- «Na melhor boa fé, e não tendo moti'"os para dnndar 
rupção do nobre deputado, que me nao deixa. seguir na da lealdade do Sr. secretario da. directoria., não deaci 
ordem de idéas que havia traçado, quando ouvi sileu- a. ir pessoalmente examinar nos arehivos a seu cargo · 
cioso o illnstre deputado por S. Paulo, . obriga-me a a exa.ctidio de aua.s asseverações, feitas no meu eacrip-
$3.tisfazer desde já. a sua. curiosid:lde, dando-lhe expli- torio em presença de maia pessollll. · 
cações áurea. da arguição que encel'nl. o seu 3-J.>arte. « Sómente agora. aca.bode Certificar-me ser victima. da 

Y. E:s;. sabe que, apenas aJ.lpnreceu a. primeua. <".en- omissão, descuido, ou que nome tenha, da parte do Sr. 
snra dirigida. ao governo, fui solicito em esclarecer o secretario, de <ieixor de inserir nos dons contratos que 
publico, pondo patente toda a correspondencia official, forio assisnados a 11• clall811la., cuia conteúdo ene 
sem occriltação de nenhuma circumstancia das que me tinha escnpto de proprio -punho na IllUIUta oripal, e 
~rio, con~da.s. E' por isso que eu hoje me esquivo do tinha antb.enticad.o na ()Opm. envi&U a V. Ex. 
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« Iaualmente Yerifico neata data qua , a - da. ] conferir aa cópias, contando sem duvida fazê-lo logo 

CllauMila. ~ do contr:ato asa~o :não e&~ de &CCO~o que voltase. . 
~m a mmut& po! elle aec:retario a~enticad:l. e cfu~- uTendo,porém,chegado, momentosdepois,oa&.. Li-
~da a 'V: Ex., po1a reza. o contrate llaaiS'%1'1clo que deVla ma VliiJIDA & Mil'allda., e eont&l:ldo en que .u eópia.s 
ter trea nas, quando a6mente me forão prtseuws duaa, eatavão conferidas apre&entei-aa · a V. Ex. para serem 
co:w1o devena eer de collformi~e com a primitiva mi- assignada.s. ' 
lluta de q~e V. Ex. tem. conpeeunento_. . cl~edirei permiEsão a. V. Ex. par& declarar que conai-

cr Mande~ que o Sr. ~tano ~ explic:u&e a, res_pe1to dere1 c:onferid:is as cópias; por isso que é praxe da s.-
destas faltas; mas, ~nuttind~ .uuda que poa~a JUStl_!icar cretana e~ que sirro a6 apre&enta.r c-.omo prompto um 
a sua. boa. fé,_ CO!ll51de~as tão gra.ves, que unportão a papel depo18 de devidamente conferido pelo emprega-
sua exonersçao_ 1:nm~ta do lugar que oeeupa. . do que o copiou e por um seu eollega.. E esses contra-
• « Pela expos!çao fe1ta dos factos, V. Ex. !erá que foi tos forão-me dados como promptos

1 
por um empregado 

llls~eada a m1nha boa fé_, co_ufiando <!_e ~s. _ que s_empre primou pelo •eu zelo, como é o 1• ea~p-
" cou:9.uanto em boa JUStiça. me nao c:&lbll. senao a turano C..:Outo, e a 'luem continuamente tenho confiado 

responsabilidade moral, assumo-a em toda a sua pleni- os trabalhos de muor responsabilidade, sem nunca ar-
tude, e nest& data cormnunieo aos Srs. 'Vianna. & llli- repender-me dessa confiariça.. 
:ran~, que quaeaquer re.elamações que tenhão de fazer, « Aeeresce que. como já., maia de uma vez, tive a 
r~lativas á não .ailp~ovação ~o eontrato, de;em ser nmim honra de dizer a V. Ex., a ~~ecretaria está. rednzid& a 
direetamente di~lgtdas, e nu.o ao governo. dous emJlregados de expediente (t• e 2o eseripturarios) 

«Quanto á falta qu_e se _IJóde nota~ f!& parte qae me e con: elles é impossivel fazer o serviço todo com re~ 
toca. sobre este neg<JCl01 v. Ex. decidirá. como melhor gulanda.de, não só para S. Ex. o Sr. minist1·o como 
entender. para todos os chefes de seniço da estrada de ?erro, e 

" Deus guarde, etc. » para peseoas pa.rti.cnlares que a todo o momento &e 
Os doeuméntos a. qne se refere o director dn estrada. dirigem a V. E~. para PemrCtll favores para si ou 

de ferro são uma. csrtaque dirigio ao secretario Augusto para ~us pütrocm~dos. . 
de Castro, e a sua respoeta que é e&t&: « Sa.o sempre muitos os offic1ose cartas que tenho de 

u Illm. Sr. Dr. Auguatc.> d~ Castro.-V. S. estar:í. lem- redigir diariamente. e nestea ultimos dous mezes subi-
brado quando veio o . aviso do Sr. mini.atro da agri- rão. a tal p~nto, q~e nunca aeaba-&e para mim o e:s.-
c:ultura autorieando a fnzcr o contrato com os Srs. Ma- pediente senno depots das 6 horas, e mesmo 7 da tarde. 
noel Jo~é da Costa Lima YiaDDa e João A.Iltonio de Com tanto servi~o é impoesivel ao secretario conferir 
Mir:mda e Silva para a. introducção de trabalhadores todas as c6pi~ fcit.'l&_ na. secretaria, principalmente 
tsiaticos (coolies) ,que lhe recommendci expre~=ente quando e!-la.s ~á. lhe sao entregues com a competente 
que juutal!&e a.s suas clausula& á. de ficar o Qontrato de- conferencia, feita por empregados que merecem con-
pendente da approvação do governo. fiança. 

cr Efi'ecti>amente tomou V. S. nota deBS& clausula a cr Recapitulando esta parte : não eonferi as cúpia.s do 
la).lis no ori~al 13.ue os Srs Lim~~o 'Vianna. e Miranda. c~>Dtr:lto em ques~o, _POr considera-~ já bem confe-
e Silva ha>llio deixado na estrada de ferro, firmado ridas, e porque nao tive tempo para 1680, nem nunc& 
com seu no!De. costuino tê-lo depois que V. E:t chtga á estrada de 

« Sexta-feira 21 do corrente devendo dar a S. Ex. o ferro e começa o expediente do di~ como aconteceu em 
Sr. ministro explicações á.eer~ de 'um artigo da Re{or- 5 de Junho, dia em que forii.o cop1adoa e :I.S8ignados os 
ma, pedi a. V. S. que examinasse se o contrato original contratos. 
que e:tistia na estrada. de ferro, na. sua secretaria, se «E' verdade q:ne em 21 do mez corrente disse a Y. Ex. 
estava inteiramente de aceordo coma cópia que remetti q~e 11.os ~~tratos assignados havia !'- c~ndição 1 t&, e 
a S. Ex. o Sr. ministro, declarando serem as clau~ulas nao trepidei e.m. assevera.-lo n~ offic1o que por ordeJ? 
que no di:!. ee.,.uinte seti.ão reduzidas a.coatrato e nessa de V. Ex. red1gt para ser envtado a S. Ex. o Sr. nu-
nota effeetiv~ente li a. tta condi?ão de fica; depen- n!s~, porque tinha a .ce~ de hav~r- lido essa C?::t-
dente da approvação do governo. du;ao e~ uma das ~PIS!' fe1tna. Infelizmep.te a cópl& a. 

"V. S. a&."everou-mc ainda. por e~~sa occastão que tudo que. enf:ãO me re!en (v1m a sabê-lo d1lp01s) era a q~e 
estava de confoi'Illidad<!1 que essa. 11& condição existia h!Lvia s1do ;emetttd& em:?. de .Junho. ao Exm. Sr. ?tl-
tão bem nos contratos que fotão assignados; e pqx- con- n:_stro, e ua.o as que h~v1a.o a1do a.~s•gnadas por Lima. 
seguinte, <h das e•sas explic:1ções J!Or V. S. tüo cate- "'· 1an.na e M~~andã DO~ l 5. . . . . 
norieas pas&ei a dirigir ao Sr. min1stro o officio de 21 «Mas havu~oo d.eeorndo mus de 40 dina! e o e_qm ro.:o 
do corr~nte, por V. S. ainda. redigido. era desculpavel; porque .rt!:J.l~ente eu unha l_ido esS:J. 

"Retirando-se hontem .da sna secretaria o contra%o clau~ula em uma. das cóp1as f<:1taa na ~ec:retana. 
a~si"'nado ni~oo existe nella segundo informou o Sr. «E' quanto posso informar a V. Ex. no ponco t.empo 
,....za~-li~s a 11• clansnls 

1
,. por conseguinte dei.~ou de _que . d!sponho pa~ dar esta resP.O&ta.-De V. E.. .... 

:'le sef incluida na que se nch com o Sr. Lim:1. Viauna obngadi8Bimo e mmto attento crta.do, Augu.Co do 
e ::.lliranda. e Silva. Ccutro. » 

" Como se expli c:~. · tudo isto 't Como c para que fim, O 11ecretario foi demittido pelo direetor da e~trad:~. de 
be V. S. tinba sc:ieneia. do contrario; pois que, :mte• de ferro. 
dirigir o officio de 21 a.o Sr. ministro, eu manoiei >eri- Da leitura. dC-'tcs papeis, que formão .a· parte fin:U da· 
:icnr o contrato, V. S. niio aproveitou-se da. oceasião correspondencia existente ác:erea. do contrato para a. 
1Ja.ra manifestar a sua omis»ão e erro em que t .1mbem introducção de trabalhadorea &l!iatic:os, bem como de 
Íncluie-me, levando ao Sr. ministro uma ssse>cração certas circumsta.ncias que referi precedentemente. a. 
:'alsa como a que fez no fim do dito offieio 't saber: resposta. verbal frane:~.mente nffirma.tiva 'àn 

cc~ão sei como quali5.caro ~eu procedimento, e por isso Sr. director da estrada de ferro, quando nesta ca.m::ra 
ueço-lhe de dar-me jt:nto desta as explicações que en- lhe perguntei se no contrato se estipulá.1·a que elle 
:e::ldm; e espero scjiio dada.s immediatamente parJ. vol- ficava dependente de millhn approvaç.ão; prompt& c 
tarc:c:1 pelo portador. Son, etc. " minucios:1 confirmação eacripta dessa re~posta. fei:.~ 

" l ll1n. e Ex. Sr.·eommenda.dor )!ariano Proeopio Fer- \ pelo mesmo senhor algumna horas depois; eu co::.<::lt:-> 
relr"- .!..age. -Cumprindo a ordem de V. F..x.. peço 1 o seguinte: 
J ice~:<; ::. par:t exp.jr o seguinte : ,pela. carta, que tenho :L I Lo Dos papeis que tenho em meu y:oder n"o eat:.i. ;on.-·a. de incluir, por mim dirigida ao 1• eéCri:>trrario \ prl)''ado má. fé da parte do director da estrada de ferro. 
'-vato, e pela r espoe:a. por elle dada, oç-er;!. Y. Ex. como . Z.o Da parte deste funceion&rio hou;e facilid:W.e e 
>e deu a omi•siio da. condição ua. \·, descuido resultantes da confiança. que tinl:a. no s-eu 

«Esse e~cript~:ra.rio, aliás muito fiel cumpridor se!Dpre l!eeretario. 
de •eus .:e vere~, eor. iC5sa ter deixado, por equivl"lco, de \ 0 Sa. ÂNDRAD& F!c;t:EIIlA: _ Não apoiado; assig:1oa 
•;opiar es~a. condicf.\0, que eu, por meu proprio pu::bo, l 0 contrato sem que tivesse noticia da a.pprovaçio. 
;tceresce~:tei, por ordem de Y. Ex. no original do Sr. Dr. 
·~al>ão, agt::-:.e officia.l de colonisação. E tendo neces- \, O Sa. :i\II:sJSTl\o DA AGaiCI.JLTmt.A. :-Perdôe-me V. Elt., 
:;lda<le de :.õlse llt:u--~.~e por alguns minutos, fê-lo sem. o :facto do direetor da estradà de :hrro tér a.ssig:us.eo • 
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cóntrato· sem· qu~' lhe tivesse ·d&do. · reapo~ta ·definÜi~~. · 
ji di~se que não tinha e não tem a mínima import:l.n
ciã· juridica. · . . ·. .· . · · 

'Seih' a approvai(ão do governo não existia contrato, 
nãõ · eetavà -p~rleito e acabado, ·era indifferente que o 
assig1,1aesem, . e não -creio, não . posso crer que houvesse 
proposíto de inverter · hieratchias, o qúe no caso n~o 
ol:ir:tg!iva.·ao governo, não tinha-efféito pratico. (Apoiá-: 
~·J . . . -
o s~; .. A!'IDIUDE Fl!lUE!RA- dá ' um . aparte. 
O :S!.w .MINISTRO· •nA. AGIÚCUI\TUR& :-l?ermitta-me:.que 

condlua. . , 
·Apenas ·tenho : -a:;.d,izer que; ein .vista .dos .papeis,que 

possuq.,--·r.econheço ·que , .não" -· houve.:má. fé, da . part? .do 
director da estrada de ferro, :hoiive, como já. disse, fa
qilida.!le. e e< falta, de cuidado, ·que •assignalo . solemne7 
J'llente; .. mas ·estou •• <;onvencido .de que· e:;ta ·,falta -fol 
resultante :dá• confiança :com que _muitas vezes •. se pro
cede:, C<lm que·o.utros•têm :-procedido, e .eom· que não .. sei 
se.algum. de .. nós póde• deixar. de proceder em alguns 
casos<.(Apoíados.) 

_ •• Talvez-_ que o:.•proprio· direetor da estrada de· ferro· haja 
de•,referil' á casa• mais alguns factos,- de que não ,tenho 
perfeito conhecimento. · 

. ,:Sr. ·presidente, nada mais me .resta.>dizer em resp.osta 
ás iint~rpeHa.çõ~s <io -nobre -deputado ; -sendo•. ·aliás· pro
vayel que -me·,haja · esquecido. de algumas de suas. obser
va~,i'\es. O· essencial,· porém, -ahi fica .idito .. 

·.Niio posso ·neita.occasião •demonstrar .ao·.nuhre, depu
tado p.éla. ,pro.vincia .:de s , Paulo qu:ies sejão:·as minhas 
idéas . a. re;peito .da colonisação. E' manifesta a inoppor
tunidade. · 

Suppunha e ainda supponho que ellas ficárão .bem 
· patentes . e-- precisas · no· .meu ·rNatorio ; só agora ouço · a 

cenmra. de·-que o ministro da-agricultura não ;tem .vis
tas bem assentadas .-.sobre .. tão _import!linte··,assumpt.o,- o 
que. s, .. Ex. -procurou collfirmar. com uma·-serie .de -con
clusões; que tirou •do ... mesmo ·•:relatorio, --que , não teBho 
ag.oro,presente. -Sem--contestar ·n··fidelidade dessas :cma
qlusões deduzidas pelo nobre deputado, espero em Deus 
que. airidá encontrar"noa-hemos• em discRssão·,_ e eiltão 
verificaremos se ·.o·nobre deputado tem razão . 

.·Agora ·não é .. oceasll\o, porqrle. a sua interpellaçiio é 
, restricta a- pontos-que já ·respondi .... 

'Ü ' '.SJ,\. ANiinADE_FlGT,JE1RA.:---"' V; Ex·. não respondeu 
por que verba _fá:Tia a,-de.speza: do · contrato. · 

O Sn. MINrs~no DA AGICUIIl'URA:- Attribua V. Ex. 
ess:~,_ falta a si ,proprio; porque foi Y. Ex. quem me 
afastou da resposta segmda que-.ia dando a cada um 
do~ po:p.tos da_ interpellação. Mas agradeç~ a v: Ex. o 

· serviço que me ·faz. haliilitando-me a da,rresposta a todos 
os artigos da .iuterpellação. 

•.(Ha _var-ips apartes.) 
-Ao 1•, já respondi que sim; o governo deu autori

saÇão ·á> directoria· da estrada de ferro D. Pedro li 
para fazer o contrato, mas ficando elle dependente de 
minha approyaÇi[a. 

(Ha varias apat tes.) 
Ao 2•, respondo que, como ji expliquei, antes 

de conceder essa autorisação, ha-vião cido forinuladas 
bases de ·estudo para contratar-se a introducção de tra-
bàlhadores asiaticos. ' · 

'.Qu!lnto ao 3•, é incontestavel que o governo estaya 
automado a fazer a despeza reõ'pectiva nela verba 
colónisação, que é de 1,161 :0008000; 

' Aos -4• e' 5•, respondo que .o excesso dé mandato que 
houve não obriga o governo, e que, portanto, não ha 
·c<lntrato. _ 

_Estas respostas não precisão de novas demonstrações; 
dédnzem-se ·do contexto- de todo o ·men discurso. 
( Apoiàdos.) 
· VozEs :-Muito bem, muito bem. 
O Sn.. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Andrade 

Figueira. . · 

O Sa .. ANPMDE, FIGUEIRA.:~ Cedo da palavra para 
Ltllar o .Sr. Ferreira Lage. 

:O ·Sil. PllESIDENTE:-- Tem a pal~.vra o Sr. F. Beli
sario. 

ij 

. O SR; F;';BELisA.iUQ: ..:,.'ceao igtialnlente para o ,ro~s-
mo ·fim~ . · · . .. · .. . ,. ' 

·.0. SR.· RnESIDENirll-:.,..., ,'J:'em•,a, ~a-v:ta o . St\ I!!e;reita 
Lage. · •' · · · 

· Os' SRS.' ANDn'llDE ' FiiHiEIRA E' F.' Bil~isARro -ped'em a 
palavra. · · · · · : ·.· 

o Sr .. 'Ferr~irâ. L~ge- (llgnaes d~ attel!ção) ; 
-'Com~9o, Sr. pFeáidente,, ppr' .agra_décer ao.,riobre M" 
putad0 pela proVincià de. s: Paulo, quelez._a interpel
lação, e ao nobre ministro da . agdcultura, que tevede 
responder-lhe, as express.ões que me ,diz_ em.··respeit0, é 
o conceito que SS. EEx. formão do d1rector da estrada, 
de ferro D. PedrQ Il, :que podia cominetter uma 
omissão, como dé facto ·commetteu· e já o · confessou, 
mas mmca podia -t~r a mínima intenção de ü·aude ou 
dolo, deixando -de . proceder com aqlie\la boa. fé com 
que sempre tem procedido em toda a sua vida. 

VozEs .:-Sem ·duvi\41,. 

Q Sn. FERREIRA. LA.GE :..::.De~ejava não tomar parte na 
discwisõ.o, visto ·como sendo ella entre o nobre deputado 
por S. Paulo e S. Ex. o Sr. mi:nistro .da ·agricultura, 
as. explicaÇões dadas .me parecem: suftioi.entea .. •para pôr 
termo á questão •de-que ·BC! trata.,(Apaiados:e nao :apoia-
rio•.) . . 

O Sn:· DuQUE'-EsTRA.IíA 'TEntEIRA :-'S. Ex. disseque 
o nobre '; deputado tinha muito ·a informar. 

o sii..': FERREIIU. LAGE :~E mais porque no ofticio' 
que -tive - a ·hourwde dirigir a .·s .. Ex .. o ·JSr, ministro, e 
que acab.ou .de ser .lido. a , esta. a)lgusta cal:nara, .expuz 
a verdade intima1 .diffioe tudo quanto se havia .. passado, 
sem occultar o menor:.incidente. _ 

-Entenc\i que.-er-a dever de honra.da. minh3--parte; uma 
vez que se. ha:via commettido - a.cemissão .. de .-não. se ter 
incluido •no -c.ontrnto . a clausula ex,pressa 'recommen
dad:~, pelo nobre ministro, embora o tive~se siclo na mi
nuta que ·dirigi a S. Ex., assumir toda. a-resp.ons:tbili
dade proveniente. dessa :omissão; e .eu ;jámais faltei ao 
meu dever .. para .deixar de •. coniessa-lo. (Muito bem). 

Portanto, assumi toda -a responsabili.dade, visto que 
nénhuma ppdia, C!lbeq)or esse .contrato. a~nobre Sr. mi
nistro; porque ,as suas .ordens forão muito terminantes, 
e se -da- omissão .da .clausula alludida alguma obrigação 
póde provir, ·eJ]a .niio,ha .de recahir senãQ:sobre.,aquelle 
que n,.. commetteu'. 

O Sn. 'DwGo <DE. Y:Acsc,oJS'CELLOS: -Entã·o para 'que foi 
demitlido o secretario ? . 

( Ha outros apa-rtes. ) 
O ·Sit. 'FElUlEIRA. LAGE : -'-Ü facto que actnalmente 

occupa a attençiio desta casa, explicado como-tem sido 
e apreciado com.ani_mo . desprevenido, nãa admittia essa 
bulha -e reparo que .. se tém.levantado. 

(Apoiados e não c<poiades.) 
Todos sabem que- nestas administrações não se póde 

dei_·xar de prestar a confiança devida . áquelles que. as 
secundiio. (Apoiados.) . 

·Os ~rs. ministros, que · t êm servido em di versas re
partições; os nobres deputaclos, que têm occupado lu
gares de presidentes •de •província,- podem· attestar -sé é 
posú vel , materialmente · fallando , examinar --todos os 
papeis que têm de ser · snbmettidos á approvação, e 
que já vêm conferidos e 11uthenticados por 3quelles que 
têm a re'.ponsabilidade irn rnediata ·em toda a sua ple
nitude . .( Apoiados e na o· apoiados.) 

Cometti, é verdade, a falta de assignar .esses deus 
contratos • s.em. os ler. 

o, Sa .. ANDI\AD~ FlGI!EIM: -A ·Í!Iltà foi de a.ssignar 
os contratos 3ntes ·de ·vir a approvação .. :delles: 

O S11.. FEnREtl\A. LAGE: ...., Depois de. l1aver inclu~do 
na minuta que dirigi ao ho urado Sr. ministro, que ttve 
o cuidado de ler e examinar, a clausula 1 ta, pela qual 
ficava o contrato dependente d<1 apprpvaçiio de S. Ex., _ 
estava muito longe de pensa-r que, depois de tantas re
cornmendações. a. este respeito, depois de ter o Sr. secre
tário escripto a lnpis, :i mi nha vi~t~, na minuta qu: ~1e 
apresentou um dos contratante~ contendo as condiço~s 
estipnla1-as entre elle e o Sr. age"te official de colom-
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sa.ção, na. qual exigi a. as&igt~atura QO mesmo liellllor, 
pan. garantir a todo o tempo que aq~ erão aa ba.
lefl do·eoutrato, e ainda no acto. de aasi~r O$ eoutratoe, 
~ta~o se de_fa.cto <!stava: tudo conforme, :oi!~ po
iiia suspettar que liouvesse semelbllllte omissão. 

Infe15t!llente elb deu-se, eoufes!()..O (l(;m esta fran
queza e com o procedlmento 9.ue ha. trint.'t e tantos annos 
~ho tido n~ta pr:~ça: ere1~ que ninguem me poderá 
1mputar nem de le>e que tiTesse o menor deJSejo ou 
interesse de ú.ltar i attenç;lo devida :íJ; ordena do hon
rado Sr. 'mi:Jistro e ao cumprimento do meu deYer. 
(.lluittw apoiado&.) 

O Sa.. D1oco. DE V..t.scosczu.os:-V. Ex. está &C4.!1-
tmnado ha muitA:> tempo a. go,·ernar; eu sou Yictinla.. 

O Sa. FEnaEiu LJ.GE :-Por este lado n5.o ireim:üs 
longe ; por-~tue creio que a ca.mara e o paiz me fazem 
justiça. (Muito.t apoi'l!do.•.) 

S. Ex. o Sr. miaiatro da. .'.grlcultnra leu não só o 
o:ftieio eom as ultim:u expl:ica~ões- que eu podia dar a 
S. Ex, como tambe:m u q_ue o .Sr. sec~ta.rio me deu e 
eu eD.:v.i.ei a. S. Ex. O honrado Sr. ministro disse. que, 
além. do que; .aabav4 de e:rpdr em. . rel~ a. ea&e 

objeeto, &6 o direetor du .:strada. de ferro poderiacdar 
m&ia alguma explica~ sobre o assumj•to .. 

D~ae~ava, senhores, ~- todo o coração· poupar-me ao 
dever tmpericso til!.. q:ue agora . me acho; de6ejl!.VB, 
quanto ao Sr. aeeretano, iiear. sómente :oe~te ponto: que 
elle eommettüra uma oalissão . .gra.Ye, como de facto é, 
maa que tinha stdo um descuido in'·oluntario .•• 

O Sa. CoELBO·RoDII:lGVES: -0 que aconteceu a V. Ex. 
O Sa.. FEB.i.ElB.A. LA.eE:-... facilitando t.on~m por 

sua. parte, e que era, poil, mais. uma. victima desta 
questão. 

O Sa. DioGo nc Y.~:SCELLOs: -Asvictimas são eú 
os fracos. 

O S:a. FEnliEllU L.ca: : -}tas. procedendo a inque
rito sobre e~o1e a~enl:Dpto1 ..-im nó conhecimento de que 
fui _induzido u d~ uma i!dormação incxac?, quando, 
pedindo cscla.remment.:lt! maudnndo exammar oa pa
peis que existião no archlvo, o Sr. secretario me asse
verá.ra que- atava tudo· e!%1 ordem, &Mevcração que cu 
levei a. S. Ex. .. e redigida pelo proprio-punho do S:r:. e:s:.
ecc:retario,. sondo; entreta.nto, fals:.. 

'Ux.t. Yoz :--E8ti explicado o :!acto. 
O Sa. FEilltE!B.I. LJ.GE :-Longe csta,•a de pensar que, 

41eloa documentos que ora po~auo, o Sr. secretario :nessa 
occasi:io tinha conhecimento da. falta que uil!tia. no 
contrato; enio ~ei por que motivo não m'o commu
~ieou, e levou-me a a.preEentu a S. Ex. uma. informação 
tnexacta. 

O Sa. CoELDO RoJ>mC'CES :-Isto é mais gr:l'l"e. 
O Sa . FEB.IlEtn. L.u;E:- Sinto profundamente niio 

poder guardar comigo Eómente este f-Jcto. 
O Sn.. CoELHO Rona1co~s: -A V. Ex. ccm'l'em que 

se diga. isso, porque a sua falta :orns-se menor. 
O Sa. Fu.aEtn I..~ coE :-Mas, um& 'l;ez que :14 eous:ta 

chtgárão 4 este ponto, ~ neee.al!ario dizer as ultimas 
pah:vrae. r .Apoiada~.) 

O Sa. A.'IDilADE FNoCEIRA :-V. Ex. quaudo demittio 
o secretario foi depois de descobrir esse facto'! 

O Sa. F~;;llltElKA LAGt:: -Foi antes Eu dirigi nm 
llffieio, que já. foi lido 110 senado, e que até certo ponto 
podia roup'-%"-me a neeeesidade de trazer para :l'llli 
~~te documento. 

O Sa . .A!'illl\ADC FJC'C"F.!ll.A :-Con\·em que se verifique 
tudo. 

O Sa. Dt:Q'CB·ESTtU.:u. TEtxmru. :-Apresente-se toda 
~ -.erdade. 

O Sa. CoBJ.Bo RooruGt:ES:- Y. Ex. lucra com. iMo. 

O Sa. ANnn.\llE Fsc'Cl:la.-. : - E lucra a. mor:Ui:l.ade 
1>ublil:$' 

O Sa. PusmE.-.;n: :-..:\.ttcn<:.ão. 
O Sa- FE.llBEtll.'- LA.r.t: :-Dirigi ao. Sr. offici&l da se

cn:tal:i:., cmpreg:tdo :::.:::ito coiiliecido e JUuito probo, 

pau. que me explicuse o que aabia. a. respeit6 dosa.eo:c
teeime:ntos do diA 21, quando incumbi a.o Sr. &eereta.
rio de examinar os papeis a. ver se. esta.va .tudo em.n
gra, úim de rt'sponcfer ao .Dobre Sr. l:Dinjaao, '\"Üto Bel' 
aquelle. empregado o ineum&ido da . guarda de todos 
os papets. 

Eis-:lCJ_ni a resposta c;,ue me dirigi.o o Sr. oflici!:l da. 
secreblu-&&. 

O Sa. -·\:o;DUDB Fici7EJSA: -De q.ue data é ess& res-
poatu~ - ; 

O Sa. FEaar:ru LJ.GE :- E' de 3 de Agosto, mas 
tenho outra mais :mti~. 

O Sa. A.'IDJU.D& FrGI7EtllA:-F.iz a pergunta porque 
aei qUe ha outra. 

O Sa. FEBIIIUII:J. LAc~::- • Dãrectoria. da estn.da. de 
ferro D. Pedro li. - P..i.o de Ja.neiro 3 de Agosto de 
1871.-~llm.. Sr.-Queira Y. S. prea~-me.junto a -este 
as seguuttes mform:lções : 

« 1.• ?e V. S. te-.e no a:rebivo sob· sua guarda al
guma Vla do contrato celebrado para. a introducção 1io 
coolies"' 

« 2 .• No caso :l.firm:t.tivo, por que~n·lhe foi exigida., e 
emque data.'l 

• 3_. • Declare V. ~- o m!lis que lhe oceorrer a eet. 
respetto. 

• Deus· gu.~e ~ V. ?--M. P. Fm-eira_ L.age.-lllm. 
Sr. Bernardo :X:a.vler Ptnto de Souza officis.l. da. seae
taria., enca.rre~do do a:rchlvo destn. ~tra.d.a. 

• 1!1~--e Exm. s.·.-ResJ?Ondendo ao officio que v o Ex. 
me dmgio em d:l.t.:. de hoJe, tenho a honra de iuform&l' 
o seguiute: Quanto :to 1• que.,ito, qut esteve no a,:chh·o 
150b minba gua.t"li~ uma via do contnto celebrado por 
eet& estrada em 5 de·Junho proxímo passado para~ 
introdueçiio de ~colies. Quanto ao 2.• e. 3•i q,ue :no dia 
21 de J~o ultt:::no, ee bem me ~cordo, :roi esse COl~
trato ex1g1do pelo Sr. e.'t-secrew1o; o q:ual, não vendo 
ex:u-uda a 11" contliçiio, que o toma-va-dependente dn. 
appr?va5ão do g?ve!"llo imperial, manifestou a. profunda 
coiiVICÇ40 que tinba. de que tal C<Jadiçiro .àa.ri&. si<lo 
inserida ao mesl:lo na vi:J. desse documento entregt:.e 
408 contmt:mtes Lim:t. 'VIanna. e Mit-anda. e SilYa; ci:
enmst:~;neias q•~e,_ apezar dessa. eon\-ieção, encarregou. 
de .-..·er1fiear ;>.O :;,.~· ~outo •• 1• escripturario da tie~e
taria., o qual :co '~!a 1mmediato pôde -presta-r-lhe as xr.
fonnRções exigid.r..a. 

«Deus gu.<td~ a V. Ex.-Rio de Ja!leil"o secret.l
rill da estradJ. :h ierro D. Pedro li, 3 de Ágosto de 
1871.- Illm. " Exm. Sr. commendador MarianDo 
Pmeopio F .. r r.!irs. l.~ge, dignis..imo d.ircctor ~ esb&àa. 
de ferro D. P.:!d.ro II.-Bernardo Xat:ier Pinto de Sou;a. 
-:-C.,nforme o o_:if:\in:Jl._-José Torquato de Faria, guard.~
J:noP, secret~tr:o Jlltenno. » 

Po! c:ouse!_i.:~:Jte, por este documPuto, e outro que 
..-ou ler, o :Sr. se::ret::rio, qu&lldo foi ao archivo, antes 
de dllr-me "' ::-es:mstu de que tudo esta.va conforme, 
.:abia que nG cont:-ato niio havia. a clausula u.a. 

Aqut e6t<i o que diz: o Sr. escripturu.rio que cooiau: 
o contrato; isto é, de 1 tie Agosto: • 

« Secro::tr c-i:1 lU .Jireetoria da estrada. de ferro D. Pe
<lr~ II.-Rio de .T:~o:leiro, 1 de Apto de 187\.-Illm. e 
Exm. Sr. - Cu:nprindo a Ol"dem verbul. que recebi de 
Y E$.. pJ.r:l. que eu informe do q_ue souber a respeito 
d•> contr~lo de tr:J.buhadores asiatieos (coolies), feito 
com Lim;' 'Vianna e Miranda. e SilVll, e cujas cópia. 
!ui enea..-.. ~gndo de fnzer, peço licença. a V. l::x. Ji>ara., 
cotn s mõ:o n:~ minha consciencia, declarar o segu1nte : 
t•, ~ue fd en:::u-regado pelo Sr. ex-secr~tario de .,.__ 
~rab1r d:,.,·, bases . fornecida.& pela agencia officia.l de colo
nisa<;ií.O as estipulsções do contrato que se ia eeleb~ 
nas q,tt;;(.~ j:í. ~e acuva e.•cl"ifta a la,is pelo mesmo 
Sr. e::t-uoereurio a claus;:l:t !•, que tinha de ser iu
c\uido. r.o eontTa.to, no qual se havia de decl:l.ra:- eer· 
feito c:n cluplicata, isto para ser remettido p•e
-çi~m'!-ate a.o mini$terio ~ agricultura. 2.0 Que depois, 
tendo de fazer os contratos de conformidade com as 
esti p•1iações remettid:!.s á. secretaria. da agricultura, 
ti 'I"<-. o=dem . ..-erba.l do Sr. EeCreta:rio de deelarii...- no con
tr ... to que este cr:t. fciro em m& ...;as, das quaes .-::tn.l. 
Eeri~> r~mettida á secretaria d& agricultura, e a~ dQ::.a 
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outru para ficarem em poder de ea.ds. ume. daa parte. 
contratante&, o que ú em ebediencia á ordem leeebida.. 
3.• Que no dia !1 de Junho, precisando retirar-me por 
algum tempo da MJ)Utição, deixei ficar sobre a milih& 
mGS& as trea vias de contrato que ea tinha eec:ripto, e 
nas quaos involuntariamente omitti a el&usul& 11•, 
coll1o eoube depoia e pe1u razões que já. expU% em carta 
ao Sr. ex-IOICt'ttario, • de volta á repartição, não 
achando os contrUos onde os tinha. deiXado, e que 
:não esta vão ainda (onferidos, perguntei J!Or elle81 e fui 
informado que o Sr. ex-secretario os tiuha Tindo buscar 
para os fazer aasignar. 4.• Que desde o di& 5 de Junho 
até o dia. 2.1 de Julho proximo puaa.do não \ive mais 
noticia de tal oontr.lto, e qa.e s6 e:atre as 3 e 4 horas da 
tarde do mesmo dia 21 1 em que sahi.o na Rt(ONM uma cen
sur~ ao Ex.m. Sr. ministro da agricultura pela. eelebn-
9i(o deue contrato, foi qne ti've conhecimento da omis
aão q'lle houve de minhA parte da clauaula 1t •, por me 
ser apresentada pelo Sr. ex-secretario a via de contrato 
archivada nesta secretaria; observando-me tlle que eu 
tinha commettido aquell~ falta; o que eu promfta!l1ente 
reconheci, Kntindo sobremaneira ter-se ~do t. omi.saio 
da minh.a p.arte. -

a .E:" quanto teaho a informa.r a 'V. Ex. com toda a. 
lealdade que devo a V. Ex. ; e prevaleço-me desta. op
portunid.ade ~pedir a V. Ex. desculpa desta falta, 
que :btal e mfelizmente commetti, e que tantos des
gostos tem trazido a V. Ex. 

« Deu• 6Uarde a Y. Ex.-IDm. e Ex. Sr. co=en
dador Marmnno Procopio Ferreira. Lage, muito digno 
director destll e•tr&da. - Jo7i.o Carlos Pereira, COUio1 
1• escripturario.-Confo~e com o ortP.n~ 1.-{ osi To r• 
quato dt FctriG, gua.rda-hvroa, eecretario mtermo. , 

UXA Voz:- Esse não foi demittldo. 
o s~~.. FEII.IlEll\A LAGE: -Se até o dia. 2.1, e mesmo 

depois mantive e desejava. manter o que diue no officio 
que dirigi a S. Ex. o :Sr. ministro da agricultura, hoje, 
:í. ~•ta destes documentos, não póde reatar a me:aor du
"ida de que o Sr. ex-secretario occultou-me toda a. 
verda.de na. hora. eolemne em que della preciuva para 
leva-la ao conhecimento de S. Ex. ~.o quero tgora 
entrar na apreciac;ão das razõea que para isso ~ve o 
~- ex-secretario. 

São elitaB aa informações '-{Ue poaso d~r; uada mais 
me re~ta a dizer. (Muito bem.) 

o Sr. A.nd:rndeo Flgn.olrn pronuncia um 
discurso qte ee acha no Appendice. 

A discusaio fica adiada pela hora. 
Da.da a ordem do dia, lennta-ae a. aeeúo áa cinco 

horas menos um quarto da tarde. 

Sessão em 5 de Agolito. 

l'&EiiDE~CU. DO Sllt. TEIUIIU . • n;:<IO&. 

Sc:'t."IAnJO.-li.":r:pediente.-Pre~lo -k .'lf. B. L. ele Ya•
con-c•lfo• .- Prettnçl!<l 4o& prof~••o "" tlo coll1git> dt: 
l'eJro ZI.-Preunçao de J. C. de.'\. Cou..••r;ro .-Prs
ltfl~l1o àos conlintl<)s c correios da. a.l(tSndega da e6rte. 
-Orçamento do min .sterio da {aunda.-161'11Ç/1o de 
tJirritQs de importaç4o -Abuso de liberdade de im
p~a -l'et .. ll.o a D F. de .(. Y. Lisboa. Ob1enJaçõg,. 
dl1 Sr Bmjamirn.-Ordem do dia.-Pedido para ~,.tm 
tfdd~· para a ord~m do dia de uma hora. em diante o 
Of"patneflto e o• c•Ni•toa ezt,.aordinarios absrta& pelo go
~·c"'". o:~rr;tJ.>"IO do Sr. Duqtt~-E~trada Tei:c.ira.-lmer
p•lla~iiu. Di•cttr3oa dos Srs. J. de Alencar • pre&idetlle 
do c011~elho . 

.Ao meio-dia., feita a chamada, e achando-se presen
~s os Sra. Teixeira. Junior. Portella, Pa.ranhos, Pinto 
Pessoa., Gni~t.Lniz Carlos, &.w:a. Reis, Joio ltlen
d.es1 Rosa, Evan~ta. Lobato, Vicente de Fiaueiredo, 
C&millo F"1pe.iredo, Barão da Lastuna, Dionyaio Mar
tins, Pinhe.iro, Benjamim, Cauifo, Joaquün Pedro, 
Barros Cobra, An~o do ~ Gomes de Castro, 
Fem!ira da 'Veiga, Galvio, Salles, Diogo de Vueon
oelloa, C&rnelro da Cunha, Moreira da Rocha, Camillo 
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Barreto, Pawla Toledo, Sobral Pinto, Azambuja, Coelho 
~~.Coi!Jled!BiiependY., José Calmon, F~eirecio 
Rocha, P~"Moreua, Montesro de Castro, .Flonano de 
Godoy, n.,ãoae Araçsgy, Araujo Lim~ Pinto de Cam
:poa, Mauw·Clementino, Alencar .ATa.npe, Ferreira de 
.Aguiar, Hemi~uea, Heraclito Graça, Siqueira Mendes, 
.Araujo Góes, Mello Rego, Gomes da Silva, Junh=' 
Bittencourt, Menezes Prado, Leandro Maciel, · , 
Candido da Roeh!>, .A1Fonso de Carvalho, Gonçalves da 
Sih-a, Barão da )'illa da Barra . Theodoro da Silva, 
Corrêa, Dua.rte de AZ~~vedo, Fiei de Carvalho, PintG 
Brag&, Bandeira de Mello, Pinto Lima, Mello !IIoraea, 
Co~ de Oliyeira, !\ndrade _Figueira, Ang!J.sto de 
Oliveua, Pereua. Franco, Barao de Auadia, Leal de 
:Menezes, Joaquim de Mendonça, Capane!l1a, Domi.J:l
gues~ Ferreira Lage, Cardoso de Menezes, Fausto de 
Agmar e Fontes, a.bre-11e a aesaão. 

Comparecem depoia de aberta. a sessão os Sra. Rapoao 
da Cama.ra, Silva Nunes, CrU% Machado, RodrigoSilva, 
Dnqu_e-Eatr:lda Teixeira, Taques, Paulino de Souzs., 
Caridido :Murta, Jerouymo Penido, Antonio Prado, Si
mões Lopes, Leonel de Alencar, Perdigão Malbeiro, 
Co&ta Pinto, Mello Mattos, Canedo, J. de Alen~r, 
Lima e Silva, Nebiaa, F. Beliaario, Ja.nsen do Paço, 
Pederneiras e Almeidã. Pereira. 

Faltão com pa.rticipaçiio os Sra. Assis Rocha, A~o 
Chavee, Barão de Anajatuba., Borges Monteiro, Ca.ndi
do Torrea1 Cieero D1o.11tae1 Diogo V~ho, Dias da. Roch 
e Fernaactes Vieira ; e sem ella os Sra. Ferreira. Vian
na., Gama Cerqueira., Moraes Silva. e Pereira. da Sih-a. 

Lê-se e approva-ae a aet& da antecedente. 
O Sa. 1• St:cuor.uuo dá. conta. do seguinte 

EDZDDINTE. 

Um officio do ministe.rio do imperio, enviando1 em 
addita.mento, o officio da. presideneia. ds. provillCI.& da 
Bahia, ao qual acompanhãO aa actaa da mstallação a 
apuração de>_ collegioda. V"illa. _do Conde, do 1• di.strieto 
da. dita provincia.-A. arclüvu. 

Outro do ministerio da. ma.rinha, tra.nsmittindo, em 
. resposta., a cópia da informaç.'io prestada pelo inspector 
in~rino do arsenal de marinha. d.& côrte áoel"Q do re
·que:rimento de Carloa Joaê dos Santos Borges, pedindo 
que ao tempo em que tem servido de escreT8llte do 
patrio-mór daquelle arsen11l se addicione o decorrido 
desde 'LO de Setem'bro de 1851.-.A.' eommiaaiio de ma
rinha e guo!tl"a. 

Outro do 1• secretario do senado, puticiJ_lando ter 
oonstndo ao mesmo senado que forlo ll&llcmonadu u 
reaoluçõos "-ue ap~rovão pena1ie8 concedidas a D. J oanna 
:Ma.reolina ~&mp&\O e outras.-Inteirad1.. 

Um-se, e aio appro'f'a.doa aem deb3.te, os seguintes 
pareceres: 

I'UTE."'ÇÀO DE K. a. L. DE V ASCO!ICI!LL05. 

« A commlSaão de pensves e or<Jenados, tendo exa
minado o requerimento e documento apre!~eDta.doa pelo 
2• oillcial da secre"-ria ele .. t&do dos nego<:ios d:~ guer
ra, lll~esto :S.uj•dlim Li.n.a de V ueoncelloa, am ·que 
pede 11m anno de lieença oom todoa oa nnçimentoa, 
par. tratar da aua a&llde onde lhe conrier, é de parecer 
que uja o meam.o requerimento e documento Temetticl.os 
ao ~YVno, aftm de infonD&-lo. 

« Sd& du oom~e1 em 4. de .A.Joato de 1871.
Camtiro da Qunh<'I.-A. O. GOfiU's da Silwo. » 

c J.. couuniuio de pena6ea e orden&doe, tendo exa
minado os req_uerim~~oa em que 01 profesaorea do Im-
1>6rir.l Coll•g1o de Pedro II e 01 profeea•rea publico& ae inatra.cção primaria da eôrte pedem a-.gmento 
da aeu.a vencimentos, é de perecer ·que ae euça. o go
Te:no, remettendo-ae-lhe para eue tüii os ~1Lerimmtoa 
doa aupplieautea. 

c s.1a daa oommi.asõee, em 31 de Julho de 181J.:;... 
6armiro lia Ctmlla.-A. O. G1mlcs it C<WtP'o. » 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:25- Página 2 de 21 

SESSAO EM 5 DE AGOSTO DE 1871. 61 

PUTEMçlo bll ~. C. :DE S. COtl'Hz:mO. 

« A commisaão de penaões e ordenad!: tendo exa.
miZ>ado o req_nerime12to em ~ne JoaqUÍI:D · 'ca.etauo de 
Souza CoUSieu'O pede ae lhe :fata eft'ectiva a tença de 
aos a.nnuaes que lhe foi concedida por decreto de 10 
de Dezembro de 1869. é de parecer que se ouça o go
Teruo, remettendo-Be-lhe para. ene fiin o requerimento 
do supplieante. 

cr Sala. das eolllilliasões, em 31 de Julho de 1871.
Ca.rmiro da C11nha -A. O. G~• de Ca.tro. » 

Pllt:TJ!YC:Õ:O DOS CONTnroOS E CORRJilOS liA. ,U.I" ANDI!l'GA 
• DA. CÔ1lTE. 

« A commiasão cie pen1õ.a e ordenados, tendo exa
minado o requerimento em que os continuas e correios 
da alfandega. desta côrte pedem melhoramento de seus 
vencimentos, é de parecer que ae ouça o governo sobre 
a. pretençiio dos aupplicantea. ' 

" Sala d&ll com~niseõe~~. em 31 de Julho de 1871-
C«mriro <ia C<~nha.-.A. O. Gam.t>.r d~ CaJ'tro. » 

OllÇAliENTo DellllUSTERIO DA FU!!NDA. 

Lê--se .e T&i a imprimir par& entrar na ordem dos 
trabu.lhos, o seguinte parecer: . 

cc A. commis~lio de orçamento examinou a proposta 
do governo relati"a á. despi!%& com o ministerio da fa
zenda no ~ere.icio de 1872 a 1873, e vem aubmetter á. 
a.preci:l~ão da CIUI\ara o re~ultado de seu trabalho. 

« A despeza votada para o exercicio corrente de 1871 
a 18i2 na lei de ~7 de Setembro do anno passado é da 
quantia de 39,941:0351169G, e a propo~ta do governo 
orça para o de 1872 a 1873 a. de 39,356:77611710, me
nos, port:l.nto, 58q:2.58S286. Entre a quanti:.. orç:~-da e 
a votada se dão d.ift'erenç.1s para. menos e p!Lr3. mais; as 
quaes procedem da.s verbas consignadas nos seguintes 
p.'ll"agmphos da proposta, a saber : 

cc Para menos, nas dos ~§ 3•, 7•, 16 e ti, na im
porta'tlcin de 4,390:1118223, sen io: 

cc 50:000$ de luros Ja divida imcripta, attentn a 
menor despeza re::tliz:;.d:~. com esse objeeto noa exercicios 
anteriores. 

" 1:170$1 por ba.,;er cess:1do o abono de algumas 
gra.tificaçves por Inais de 30 :~.unos de serviço& e o ven
cimento de um llt'aticante. 

" 1,577:M1S'2.23, por se ha,·erem ea.lculado, á vi&ta. 
das ultimas cotnçõei, as ditTerenças de cambio para 
Londre~ a 25; cntret.~nto que o cambio tom&do pela 
citada lei é o de 22; e, finalmente 

« 2,761:500S de juros de bilhete$ do thesouro, jí. 
resgatados, c dos que se preeume seriio ainda até o fim 
do exercicio !'ro~imamente findo. 

" Para mais, n&s dos ~§ 1•, 2•, !;•, :;., 6•, 8• e 9•, 
n:1 soMroa de 3,805:85211237, sendo: 

" 1,862.:q.QiSS!l1, para as despeza.s com o empre<~
timo contr:J.hido ultimamente em Londres. 

« 1,586:(170$, para juros de apolicea emittidas e du 
que o serão ainda:. 

" ';1:900S exceAso em que se :~.valia a despeza. com 
o serviço da Caü::a da AmortiZIIção. 

« 26:533S2!:1G para pensões, que accrescêrio no exer
cicio proximo findo. 

" 1:3GM760 para :{lagameats do eacriviio de Africa
nos lines, e do adilllnistrador c escrivã.o da extincta 
recebedoria do .Maranhão. 

« 5:~5r·~ para o augmento, que ultimamente tivcrão 
o ordenado e gratificação doa juizes dos feitos da. fa

. zenda, e para. o pagamento dli.s porcentagens e des
peao;as jadiciaes, e finalmente: 

« ~5l:7YJ8290 para o pagamento das deapez&ll que 
accresco!ri:ío com o ancoradouro e expediente, augmento 
do numero de lançadores daa receliedoriaa, e poreen
tagelll das esta9ões de &l"recadação. 

« Como pela lei n. 1,953 de l7 do corrente mez f~i 
autorisado o i<>Vemo para deduzir do llltimo emprea
timo contrahid.o em Londres a qua11tia de 20,000:0008 
pan o prolongatnento da. estrada de ferro D. Peàro II, 
resultando dahi deinr de nr retptada igual impor-

tancia em bilh•te..do thasouro, aqual comos8,000:000$ 
pedid9s paraanticipaçio da receita, subirá. a 28 OOO:OOOS, 
terá. de elevar-se a 1,358:5008 a verba de t,038:500S 
pedida no 3 17 da proposta: vindo ainda assim a dar
se a dift"erença. de 2,441:500$ para menos da quantia 
votada para esae serviço no exercicio de 1871 a 18i2. 
Eaae augmento importa a elevação da somma do art. 7° 
da proposta a 39,676:7768710. 

"E', pois, a commissão de parecer que seja adop
tada. a proposta do governo com as seguintes alterações 
ou emendas: 

" No &rt. 7• em vez de 39,356:776$710, diga-se 
39,676:7765710. 

cc No ~ 17 do mesmo artigo, em vez de 1,038:500$. 
diga-se 1,358:500SOOO. . 

« O mais como na proposta. 
« Sala da.s commtssõea, ~m 31 de Julho de 1871.

A: J. J!enriqw:. - F. J. da Gume Cerq11eira.- F. .\. 
Pmto Luna.-Manoel Clementino.-L, .A. Pereira. Franco ... 

Entrii.o sucessivamente em discussão, e são appro
vada.s sem debate, as reàacções que forão a impr1mir 
na sessão antecedente, isentando de direitos de impor
tação para todo o ma.teri:ll necessB.rio á construcçiio e 
custeio do ferro carril na cidade de S. Luiz do Mara
nhão, para ~ estatua, pedestal, columna e mais mate
riaes para o monumento que se pretende frigir ao poet:l 
Antonio Gonçalves Dias ; para. o material e trem ro
dante necess&rios á. construcçii.o e custeio da estrada. de 
ferro entre as freguezias de Santa Rita e Cantagallo da 
provincia cio Rio de Janeiro; para todas a.a compa
nhias que se organiEarem no Brazil para. construcção 
âe estradas de ferro no paiz ; e para todo o material ne
cessario ~s obras a ca:go da comp!J.nhia Sant:l Thereza, 
estabelec1da na capltal da proVlllcia de Pernambuco. 

. AIICSO DE LIIIE&DADE DE IMPRII:-õSA. • 

Lê-se, julga-se objecto de deliberação, e vai á com
missão de justiça civil e criminal, o seguinte projecto :' 

cc .A assembléa geral resoh·e : 
« Art. 1.• Nos delictos de :~.bt\~o da liberdade d~ 

communicar os pensamentos, o hnpresaor, p:ravador, 
ou litbograpbo de que trata o art. i• do codi~o cri~ 
mina!, é o proprictario das officinaa de impressão, grn
vura ou litbographia, ou o a.rrendntario dellas durant~ 
o tempo do arrendamento. 

cr § unico. Para que a responsabilid&de dos proprie
tarioa dali ditas officinas eeja snbstituida pela dos ar
rend&tarioa é preciso que o contrato de arreudame:tt() 
e&teja eecripto no livro de que trata o art. 303 de. 
mesmo codigo. 

« Art. 2.~ Nos cscriptoa as~ignados não se admitte 
outra. responsabilidade aeniio 11. do autor aignatario 

,, Sala daslle!sões, 5 de .Agosto de 1871.-H. Gra:-a.,. 

PENSÃO A D. F. DE A. V, LlSBOA. 

O Sa. BENaMr~ (pela ordem): -Sr. presidentQ, a 
E:l.:ma. Sra. D. Francisca de Ass1~ Yicira Lisboa, viu v:. 
do tenente-general HenriquP. !>farques de Oliveira Li&
boa, recorre ao espirito de justiça dos altos poderes de. 
Estndc paru soccorr~-la com meioa de sub•i•tencia 
condignos com a po•ição qne occnpou no paiz o se;z. 
honrado marido, outr'ora. membro desta cama.ra e mi
litar eom perto de 50 annos de sel'\·iço, e condignos 
com as suas virtudes, predicados que a tornão re$pei
tave1 e ~peitada de todos que tem a honra de co
nhecê-la. 

O seu pedido está. comproTH.do com e~tes documentos. 
Todas as informaçue• são ·lhe favoraveis, e não é justo 

que uma senhora tão distincta possa viver eom & insi<>
niticaute quantia de 988 mensaes7 simples alnguel de 
11111& casa-bem modeata. 

Peço, pois, a V. Ex. para que se digne remetter & 
oommissã.o de penllão e ordenados estes documentos. 

Dotados como aão os membro• da eommiaaão do ea-
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pirito. da' jusiÍín, .. n:<o d~x*áõ;.d; attender ao. reclamo 
da vi uva de um unportante .serv1dor do Estado.; 

O ·SiL •PRESIDENTE declara·. que \tomará em considera
.,ão o p~dido:•do•nobre deputado. 

PRIME:"RA.PARTE Tí,A.. ORDEMDO,piA. 

!'E DiDO~ :PARA. _,SEREM-i'DA'DOS: ·-PARAJ •'ORDEM .:no· DIA ·-DE)! UMA 

HORA:.EM·:DfA~T~1 O .ORÇA~t-BNTO ·E\OS GREDITOS EXTR.A.
ORDINARIOS ADEft..:rob PELO GOVERNO. 

O Sr. Du.qu.e-Elstr.ada Teixeira.: 
~r. p1:esidente, tanta é a. confiànl'a.gue tenho no pab;io
tismo de V. Ex .. em suas arreigadas convicções· consti
tucionaes,. que. oueo submetter"á casa, .e. especialmente 
ao seu muito digno e illnstrado '. actual .presidente, um 
requerimento; que espero ser:l,. bem acolhido, como o 
seria de certo pelo respeitavel cidadão antecessor de 
V. Ex. ness·• honrosa cadeira .. 

O requerimento .é o seguinte)' que '1iou· fundamentar 
com breves considerações. · • 

« Requeiro que en1quanto nã·o estiverem di~cutidos 
• e votados ·o ·. or9amenro e os ''creditas OJ<traordina:rios 

abertos ·pelo governo.no·interva:Uo das·sessões,· só sejão 
dados·•pa,:a· ordem do dia dal hora da·tarde em diante 
os mesmos creditas e orçamento. " 

Ninguem ·desconhece que é b,a8e do .systema repre
sentati_vo a livre e conscienciosa discuseão. e votação 
dos orçamentos. 

E' est>t ,imprescindiv.el condição do .governo da :na
\)iiO. pela naçãoí condição, essencial dos governos li-vres. 

A .nação .. tem' o direito , inauferivel de ,exigir e os 
.lli:us .representantes arestricta obri·,açiio·,de reàlizar este 
e""ame ·das .imposições que se lanção ao povo e qo.modo 
por:que se distribui o. o producto de taes -imposições; e 
se pretende e deve distribuir os novos sacrificios q::e se 
reclamão. (Apoiados.) , / 

Tanto · as.im· é, Sr. presidente,· que nossos proprios 
annaes parlamentares dcmo·nstriio que desde que os 
governos ·.não gyrão n'uma esphera normal, aparta-se 
daquellas regras patrioticas ·e constitucionaes que deve 
sempre seguir, os orçamentos não ·se ,discutem ·oppor
t~name~te, e pelo contrario vivem esses go:~,ernos quasi 
dJCt~tormlmente . á_ cust>t d~ estranhas . resolnyões, 
de.feltuosas, permmosas aubstltut&S· daquellas grandes 
lms annuas. 

O Sa. ANnt\ADE FIGUEIRA.: -Apoiado. 

O Sa. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA: -Na historia do 
doininio do ·partido nosso adversario, nestes ultimas 
cinco annos que tanto peEárão sobre este povo, depara
se notavel confirmação da verdatle que acabei de 
avanya.r. 

. Dun;nte ~odos os cinco _annps nã!l se achou ensej.o 
para drscuü~ !arg~ e con"tltucwnalmente o orçamento, 
e esse part1do vrveu de resoluções que perturbárão 
todo· o nos.so systema constitucional. 

O SR. ANDRADE FIGUEiRA :-Como vai viver agor:t a 
actual situação. 

O Sa. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA:- Acredito que o 
governo actual, s~hido do eeio do partido conservador, 
que sempre fez timbre em obedecer aos soberanos e 
sabio• preceitos da constituição, não quererá. desligar"se 
de tnes preceitos em materia tão momentosa. 

Não duvido acr(ditar, embora me tenha abstado.do 
mininerio actnal, que e!le deseja ardentemente e em
penhará todos os Eeus esforços .para que .. o or9amento 
se di>ctlota no terreno constitucional com aquella oppor
tuuidade e com aqudla largueza e liberdade que o bem 
da nação exige. (Apoiados.) 

Infelizmente os factos que se têm succedido nesta 
se&Bã.o, ·temos vioto, mostrão que as intenções do go
verno sií.o de~menticlas na pratiça, e sê"lo-hão .infeli4-

mente ainda se se continuar a marcar. a ordem do dia 
como até hoje, pois que continuará a materia urgente 
dos orçamentos. a ser absorvida pela discussão precipi
tada e invasora .d? elemento servil..(Apoiados.) Vere
mos amda .. a. a.ct1V1dade: do parlamento braúleiro di vi-

dida por duas,materias, cads..uma:...das .• q);l,!J;eS requeró 
mai2 pausado e mhiaciôso exanie. ··· · · 

E' bem de ver que este exame p~rcellado, atropella
do, tará lugar em meio das'circumstanciàs as n:uds · pre" 
ju!liciaes. . . . . . . · 

E como o terme. ordinarió, da sessão' R approxinia 
rapido, torna-se cada vez mais inaispensavel q11e nós, e 
sobretudo o 1Jiinistario ,· se· le;vante. p>J,ra conjurar o 
mal. 

ü 'Sa; • ANi>R1AnE :FiGUEIRA :· -'-Ü :ministtxio·, não .quer 
orçam~atos.·. 

'O Sa. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA.:- Não qúero nu
trir essa: suspeita, •Acredito ser.em· . ..lalsos .. esses" ,boatos 
que sé espalhão ·de. qJ;~e. o ministerio :pretende imitar o 
exemplo de nossos adversarios, tencionando, embora 
ainda-exista .. um or1l>J,mento· que.dave.vigorar. até 30 de 
Junho proximo futuro,:.Jançar, . .mão . .,de,nma ~acusada e 
censurav;el .. resoluyão. 

O Sa·.·· AND'n:ADE:> Fl:GUE1B.X•·:·.~·E't•'pouto··:assentltd:o. 
O Sn. DuQuE~Es~nADA.TE]'in1IRA::-Espero .em· Deus 

níto ter de soffrer mais esta .. de·cepção. 
Sr. presidente, não' careço repetir aquillo • que est>\ 

no espirito de todos,. e que por todos tem'sido observado 
e ouvido. A •grande .questãfJ'•sooial...que.:agj1ta. os aspi
ritos desta camara c do paiz inteiro, que tem estado em 
discussão, e que:.tem•aeguido, infelizme11.te c marcha di
vere& da adequada á analyse •e o!Vota<fá?·•de: materia..tão 
intimàmente ligo.da com os ÜJ.teresses ,mais. Tit.aes.da 
actualidade e: do .futuro, o que se tem onvidó, o que;se 
tem. repetido e o que se tein ohaérvado, digo., mostra 
que tudo exige tr~go~s, dessa discussão até. aqui pre
cipitada; suffoéada. Os · serios estudos, .• ,a .profunda 
reflexão e calma que ella reclama .torliiío-se necessa.rios 
para. ella pnder Ilroseguir desdej'<i.JÍr~licuamente.. ' 

O· Sn, ' ÂNDJ}'.oliDE· FIGUEfRA! :-'-Deicxlir.< qne"os•-intetéE
sados se • farii:o ou"'ir,, pois- .devem trazer,•alguma -luz 
para' o debat~.· 

O Sn. DTlQUE-EsTI\ADA TÉrxEnu :-Os interessaâ.os 
e~tíio se. fazen(!o. ouvir, .e. com louvavel moderação e pa
triotismo. E'· ~abido que muitas .outras, representações 
e .manife•ta,çi)e!, porventura algumas em-.apoio Jogo
vemo, estão a cheg'lr a e1te augusto recinto. Tudo isto 
significa que aggra é que. a luz se vai fazendo, os esta
dos •e' vão regul8.ri•ando, e o debate vai assentando' em 
nm terreno mais.Jimpo e mais solido. (Apoiadds'.)" 

Poi• bem, o alvitre que tenho. a honra de respeitb
samomte snh!llette~ a esta -sssembléâ; e particularmente 
ao meu muito reapeitav:el amigoi seu presidente actual, 
proporciona I'emelio aos males que 'se podem receiar, 
faculta ao governo ensejq, po,r um triumpho digno delle 
e da nação, se o governo deseja, como deve.trh1mphar 
nesta materia, não materialmente e pela :!'orça nume
rica, porem creando. sinceras adhesões, melhorando 
com. o patriotico .concurso de todos o seu tão defei
tuoso e inaceitavel proje~to, .tal qu~L está formulado. 
(Apoiados.) 

Desde que consagr;armos até a firiat;votação dos or
çamento• e creditas quatro horas de sessão, inclusive 
alguma prorogação que o caso peça, não .só satisfaremos 
o& preceitos coustittwionaes, como trilhàrêmos .a. senda 
legal, instauraremos um exame indispensavel, para que 
essa ptopria reform~ tão exigi~a pelo goyerno actual se 
firme em bases melhor definidas e firmes. Accresce que 
deixnremos espaço em occasião muito proxima1. dentro 
de vinte dias, para que a · ~p.esma reforma, tendo .quatro 
horas de discuosão diaria, seja elueidada e resolvida 
me.diante um debate largo, nnnucÜlso e calmo. (Apoia-
dos.) · 

ConsagTando. duas ou tres sesaões de qu:ttro horas, 
para cada um dos orçamentos . que nos falta discuti< e 
votar, poderemos .coaseguir o seu estudo, a que tanto 
estamos obrigados, e de que tanto carece· a nação, e en
tretanto liando-se-mesmo para 3• a ampla. discussão cinco 
ou seis sessões, nós antes do fim ~o mez teremos cumpri
do.um de-ver rigoroso, e remettido ao.·senado um orça
me.otQ discutido como a constituiçi!o pre&ereve e o nos-
so patúotismo.nos . .impõe. . · 

Já ae .sabe. que. o go:verno pretende prorogar esta 
sessão e exigirá do parla.men to .o sacrifioio de traba-
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lb"?,r•l\té ti ··fun :.dé· Setembro.· Sendo assim, o que suo
cédêr-á•• será o"seg)linte·: o •or~amento · antes do · fim 
do· mei ·corrente··. estirá . vo·tadoc T-eremos os: ultimes 
dias<• de, •Agosto e ·todo; 0. :Setem bro,·para·. Rpós uma tre
goa• !slttt~r ' e··· com·; . e•p_a:ço · franco' dedicarmo-nos ao 
apro1und~do e · conscten~wso<· debate· ·da tremenda pro
posta·. so'e1al·que••se ·aglta ... ·sobr;lndocnos ·tempo· para 
discutirmos. e vota·rmos a 'reforma.·ju'diciaría ·que e$tá 
a ·chegar. • ~ua:nio ··ás · ontràs · referma.s, ·euja · promo
ção· tão ·solemnemeilte• Qstampou o· governo ~a· falia der 
throno, panecem . por . elle ·infeli.zmente : de todo . prete-
ridas. . . 
.. Qua} será o··- .resultild0 do ·riíio"cnmprímento do pre

ce1to eonstitueiónà1:na ·aprecia'ção , no· ·estutlo; princi
pal .d&s. ci~cu•mstanci~s :dó · paiz, do~ · ~eus recursos; ~~8 
suas .cond>'ções·!I :Sera de.·ceTto o preJntzo dessa preC!pt
t:>da e•irritanté:discui>Bãe do elernento·servil que se.tem 
instituído?·, ühch ·.senhorcs, .. a bem ·delhv:não ·ee . pó de' 
seriamente argumentar {leri·fra o que;proponho. 

Em primeiro lug:n:, .haverá quem de.sconbeya que uma 
proposta. . .desta ordem, que tanto eut.ende. com a ordem 
public~, com as. coh<li9ões de_ no~sa iildustria, con'l o 
re.eurso .de nos~as fi.na!lça•1, nao póde ser opportmna
mente votada s .em, que se ·cuscúta e vote pel0 · n!enos o 
orçamento da justi9a, -~;•or . occasião do qu:1l venficat;e

' mos qua;~i; são os recu~sos do gov~rno f olo paiz 
para m!lnter a ori'!em pubhca, , quaes as tdéas do g~ver~o 
sobre :o n0vo mecaniln:oo .. que qüer dar .a. :orgamsaçao, 
judicial'e p·alicilil, 'qual é o 'meio .de queelle va:i lanyar 
m,ão para: substituir o .. viilioso e até hoje imprescm
diveLconcurso da. guarda "·.nacionul, fiualm.eute quaes. 
são as m·edidas que p govemo tenciona · propor no sen
tido de garantir ·a ordem pública prevenindo a pertu•r-' 
bação e delictos e reprimindo as perturbações graves· 
que se antolhi'io? 

·No orçamento Ala .. agric~ltura nã? ,(que .. i;rcharern~s 
o .campo proprio. rpara aqml<ltar. as 1déas Ao nvbre' ml
nistro acerca da imrrÍigração, da no;a vida , que·.elle 
quer ·insuflar· na. nossa induatria conasce.nte, . .das · pro
videncias que tem cogitado a . bem da la><oura, · ·ácerca; 
erofim,. do ·Temedio .que ,deverá lemb.ra.t· para occorrer 
a, tantos. male3 . :·que . . a .proposta . por .elle . apresentada 
provoca~ . . 

O SR . .A.N:ollAiiE FIGUEIRA; :-,.E l!oté mesmo · a respeito 
das .. plata.:fór-mas. 

o· SR;· DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA: ~Não ··será no ·de
bate deste orçamento, hoje ,m3is do que nunca 'de. pal
pitante e vital interesse, . que veremos o nosso illus
trado correligionario, o nobre ministro .da agricúltm;a, 
resgatar a sua reputação· de .todas estas .accusàções, de'' 
precipitado, de de.scuidado d•s interesses da industria 
ec · particularmente da ,Javoura, que lhe têm , si elo aqui 
lançadas, e· cuja injustiça muito · desejG· e bspero elle de-
monstre~ · · 

Certamente que .sim. E não· será o · orça1nento :da fa
zenda, sempre tão interessante' sempre .tão cheio de. difc 
ficnldadesy.sempre tão ·proprio--para mostrar ao p3iz o 
verladeit·o .·estado de .sua riqueza.;· .não será este orça
mento tambem destinado . para pré.viamente examinar
mos e verificarmos quaes .. . og ~acrificios · economicos, 
qnaes os . ·expedientes :e ··recursos financeiros -de que 
o .governo e a .. 'nação. podem lançar mão, afim de ga
rantir o nosso jn·ogresso.moral. e·material, que vai pas
sar. por uma pbase tão nova ,e tão critica? Ningnem 
ousará nega71o. 
· E' por occasião de~te orçamentp que instauraremos ' 

o importante exame , do· g.randioso bàlan9o .do. Iinperio 
Brazileiro. Será por occasião de ouvirmos. a eloquente croz 
do actual Sr. ministro da fazenda, que .nos il:lnatraremos 
:í.cerca. dos recunos·positivos com .que poder~mos co.ntar 
!l<? presente e ·no :fu.tnro. S,Ex:. , que. tão,:: grande im~ 
pulso tem imprimido a essa machinfl. da emancipação 

1
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pr.ecipitada, tão .absorsora dos elementos da riqueza 
nacional,. a .. essa· machilla· emaucipadora tão ·cheia de. 
ámeaças para a. producç1io do .paiz, .S .. . Ex.,digo, tem o 1' 
mais rigoroso dever de .vir aqui, .qua.n•o antes, patentear I 
a nossos. ·olhos. ·Um quadro amplo e verdadeiro das •nossas .. , I 
Ctrcumstaucias . financeiras ·e . ·pro.var'nos. que quer as i 
nossas rendas, quer .o nosso credito comportando todas 1· 

essas exi'geuciaa de indemnisações, e, ainda ,mais . de 
t0dos esses soccorros directos ·que a nossa industria, e i 

particularmente a agrícola exigem e exigiiá9 .c;tda 
vez mais? (,ipo:ados ) . · . . 

Poderemos · porventura impunemente inverter os 
.termos cteste ·grande .•problema poJitico, admiuistrntivo 
e .. figanceiro? · 

Não,· por certo. 
Assim, ,pois, não só o preceito constitucionftl; não· só 

as·.praticas de todos os paizes ·que se regem• p~lo regi
me a representativo, não EÓ os precedenres hourosos ·do 
grande partido conae'rvador, mas tambem as condiÇões 
actuaP.s clo ,paiz, ·as ·propriM ' pro.po§ta.s do .. ·go·verno 
requerem que préviamente se discutão com toda a 
amplidão os orçamentos e estes credi tos que o g{)verno· 
abrio no iutcrvallo da sesoão. (Apoiados.) 

Accresce que -a utgencia da discuh ão de taes credito& 
jáAoi reconhecida, e eu espero que a: illustrada com
missito ·se apres~ará em cumprir a promessa que nos fez 
de trazê-los· ·ao .debate da·camara coro muita ·brevidade . . · 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Nilo virão. ainda ''1 . O. 
prazo _já expirou. · 

O SR. DuQm: · EsrRA·DA TEJXEIRÀ. :-Qnnude algum 
argumento pratico ·âinda fosse necessario para: provar 
ao ,govern.o a immensa conv~niencia· de <;lei:'tar este sys
tema .de . acceleração e snffoca~iio dtis discussõ•s que·tiio 
:f.unesto tem Rido R elle e a nó.•, :Í. nossa propria dignidade; 
eu.lembrHia como ainda hontem foi ·c.tlma. e coJívenien,
temente discutida · a int.erp~llação , .. :assumpto ·por ,.sua. .. 
natu:reza ·irritante ... As nuveós qüe tolda.vão. o nosso 
horizonte .parlamentar dissiparão-se ao •opro .da'·'livre 
discussão, os espíritos kanquillisárão-ser b~ . peitos des
oppressos .. da .ame,;ça e .. da impo~ição da mordaça' res
pliárso a larga; .esta augu~ta cam.ara, ,yendoose.·nas 
s.endas constitucionae~, .. s.entindo-se respeitada no· alto, . 
pedestal da ,. sua ,dignidade ·e . da sua, independencia, 
moetrou-se .. calma e .eloquante. 

· O Sn. JuNQUElRA : - E' boro qu·ê V. Ex. 'veja como 
nós ·pro:cedemos. ·,. · · · .. 

O SR. DuQuE EsTRADA TEIXEIRA :~Isto prova; que a 
~gusl:a assembléa está disposta a . discutir com calma 
e .:r.atriotismo 1todas as ma terias, uma. vez que ellas •. não 
seJãO suffocadas e atropellar:las.;por- esses encerramentos 
inopp01•tunos, revoltantes, .de .que temos sido . victimas. 
(Apoiados.) . · . -

Creio que se não julgará necessario adduzir eu outras 
considerações no intuito de fazer tnumpbar nm .alvitre· 
de tamanha e evidente .vanta~em Da parte de V. ·Ex. · 
Sr . . presid:ente, em cujo patnotismo, repito, eu tanto 
confio, de cujas arreigadas. cren~as con•tit11cionaes .. tauto 
espero. não pode.rá surgir a meuor relnctancif< á minha 
proposta. . 

Da parte do gov ;rno tambem não será pelo r,eceidt. 
porquanto .. cleve · elle c0nveucer-se caila vez mais··de 

· que só a · grande éolumna da coa~titúição pó de offere~ 
cer-lhe segnro arrimo. O governo não 'ignor:11; t em já 
experimentado qu e·todos os err.os, mórmcnte os políti:
cos; t.êm sancçi\0 prompt11 quasi sempre; O governo, 
eu o espero e. ardentemente desejo, não quererá con
tinua.r nessa vereda :funesta · que tanto nils· tem prejuc 
dieado. Perseverando ·em pel'turbar e silftocar a discus
são de· mat~lias gravíssimos, em preterir a de assumptos 
urgentes e momentosos, levará a histeria justiceira 
a inscrever-lhe ·no, campit este epitaphio :. " Aqui jaz o 
ga!linete de 7 de Março,·cnja divisá foi 'Libal'tas ventris, 
e ·cuja vida· se resume ·no ·seguinte : ·viojação dos prin
cípios cardeaes ·do systema Tepreaentativo· f apoiados da 
mino11ia): ·· e>terilidade legislátiva . e administrativa, 
pertttrbação da.~ fontes ?a rique_za· nacional ; . d.i visão _do 
seu ·grande parw.do.·fMuttos apowdos .dOi mmona) ·Nao, ·, 
o go·verno ·n1ia ambiciona, repelle por certo semelh;.nte 
epitaphio. . , · · 

Esp.ero em Deus q•ue seu .. patr,iotiemo· O': .. desviará 11ara 
' bem longe da ;di-recção Íat âl que ·tem seguido . · 

~e, porém, proseguir n~lla, ,en; . cada vez· ma.is delle 
me afastarei; .tendo por unica impiração a minha con
sciencia e a · lei, por alva a prosperidade da. roi,ha 
terra. 

·vozES :fiA MINÓRJA:-Irittitó bem I Muito bem! . . 

Vem á mesa, é lido, apoiaio1 e fica aiiaclo po1· ter 

·' 
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pedido a palavra o Sr. ,Jnnqueira, o seguinte requeri
mento: 

« Requeiro que emquanto não estiverem discutidos e 
votados o orçamento e o~,ereditos extraordinarios aber
tos pelo governo no idervallo das sessões, só sejão 
dados pa);a a ordem do dia, de uma ho1·a da tarde· em 
diante, os mesmos creditas e 'orçamento. · 

"Sala dos sessões, 5 de Agosto de 1871, - Duque" 
Estr da Teixeira. " 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

INTERPELLAÇÃO. 

Entra em discussão a interpellação annunciada pelo 
Sr. J. de Alencar, n~J, sessão deZ do corrente, ao Sr. pre
sidente do conselho, -sobre os seguintes pontos: 

« lo Por qual verba tem o ~overno feito a despeza. 
com a publicação dos artigos políticos na imp1ema 
diari ? 

« ~· Que . somn;as' têm sido despendidas com este 
ser~'IÇO deste o ·dia 7 ele Março do corrente anno ? " 

O Sr.~· de A+enca.r: (signaes de attençao): 
-Sr. presidente, pretendo tm:r a esta minha inter
pellação t_oda a solemnidade; irei terra a terra, em es
tylo raste1ro, sem altos de voz, nem aqnella grande 
abundancia de acção que o orador romHil.o chamava 
late>·u1n cantenlio, e que o nobre presidente do conse-
lho possue em subido gráo. · 

Não quero incorrer outra "Vez na reprimenda que nos 
passou S. Ex. 'por causa dos nossos innocen tes exer
cimos oratorios. 
· Es~on dispo~to a modelar-me de hoje em diante pela 

gravidade taciturna do nobre ministro do imperio 
que durante esta seFsão tem feito apenas dons trecho~· 
de disc~uso (hilarid,de), e isw mesmo ao lusco (usco. 
(Contin'lla a,hilarid,ode.j S. Ex. adoptou o proverbio 
de um bonzo c.hine~, o qual dizia rc que a. palavra é 
prltta, mas o sllencw é oui·o. " 
. Tem muita razão. ; agora , com a importação dos 

coolies, tudo em nosso' paiz irá .tomando um certo ca
racter chinez. (Hila1·idade.j 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Seremos um mosaico 
chinez. . 

O Sa. J. DE ALENCAR : - A nossa política, que ji 
tinha seu tanto de chineza, se perfeiçoará .... 

O SR. PaESIDENTII :-Peço permissão ao nobre depu
tado para fa.zer mna observação. 

O ·art. 217 do regimento, que regula os trabalhos 
desta cnmara. exprime-se do mddo seguinte . . 

(Lé.) " •Quando o deputado, que estiver fallando, di .. 
vagar da qnes tão, ou quizer introduzir indevidamente 
matel'ia nova para a discussão, o presidente lhe apon
tará qual é o objecto que se discute. , 

Ora, sendo a interpellação de V. Ex. relativa á des
pez.~. J'eita p~lo governo_, ?Om a publicaçrio de. artigos 
pohtlcos na Impl·enEa dmna, peço ao meu illnstrc col
lega que :l'aça quanto fôr posaivel para evitar a intro
ducção no seu discnrso de outras mater1as alheias ao 
objecto da interpellação, como evidentemete acontece. 
1·ia, se V. Ex. continuasse a tratar dos diversos as
sumptos de que acaba de falbr. 

. Espero ila illus.tração do nobre depntaclo que saberi 
ctlrur todo o partido para a sua argumentação sem 
afastar-se da mateúa em discmsiio, que aliás foi limi
tada pelo proprió nobre deputado. 

Eu n,~o J'O~so deix;r clé :fazer esta observação para . 
ter o cürclto de faze-la a todos os membros <lesm 
camara. (Muito bem.) 

'O Sa. J. DE Ar.ENCAR : - Logo em principio V. Ex. 
n1c interrompe e íaz lun discurso maior do que eti ha
via proferido! (Apoiados da mino•·ia.) 

O Sa. PRESIDENTE:- A observação ele Y. Ex. prova 
apenas que ,rre.stei a devida consideração, porqnc- .b:1s
tav:1-me profenr r. palavra- Attenção. 

·o SR. Cr.uz J\f,ICHAD1:- A's vezes muito c~.rinh,., 
:mr,ta! 

O. SR. J. DE ALENCAR: -.A.t4 agora o accesso desta 
tribtma se tqrnava diflicil, por cansa da impaci!lncia 
com que a maioria. deseja precipitar as di~miSsões 
(apoiados da minoria); V. Ex., porém, vai adiante ela 
maioria (apoiados da minoria), e preten,de restringir a 
liberdade da tribu~ traçando"me desde o começo de 
JilleU discurso o roteiro invariavel que l}ei de seguir! 
(Apoiado.s da minoria.) 

Sr. presidente, mspeito muito essa cadeira que V. Ex. 
occupa, e respeito-o particularmente;. porénl devo pro
testar contra esta coacção que me qner impôr, contra 
esta restricção da liberdadé da tribuna (muitos apoiados 
da minoria), e declaro muit&· solemnemente a V. Ex. 
que· desde o momento e.m qúe· nãó ·me fôr permittido 
desta tribtma exprimir o meu pensamento com toda a 
franqueza, desde que não puder cumprir com a .devida 
independência o honroso mandato que me foi conferido 
eu renunciarei a elle '(muito bem da minoria), porqn~ 
não terá mais valor para mim. 

VozEs DA MINORIA:- Muito bem. 
O Sa. J. DE ALENCAR:- Annunciei uma interpella

yõo, que por sua natureza. abrange um vasto campo 
político. V. Ex. é. muito illustrado para re.conhecer que 
na subvenção da imprensa está. implícito o germen ela 
conupÇão. e elo aniquilamento do systema representa
tivo. (Apoiados da minoria) 

Como, pois, V. Ex. me inhibe, em um debate dessa 
ordem, a mínima consideração geral, sobretudo depois 
do encerramento· precipitado da discussão elo oryamento 
do imperío (apoiados da minoria), n9 qunl o nobre mi
nistro impedia-me de dar-lhe a devida resposta? Como 
nega~ me V. Ex. o direito de fazer-lhe ao menos um a 
1·eferencia 'I 

VoZEs DA MINORIA: - Müito hem. 
O Sa. PRESIDENTE: ~Esperei que o nobre deputado 

conc~ui~se a sua reclamação para ponderar a improce-
denCla deila. · 

Çumpri .!'penas 0 meu dever. (Apoio dos.) Pela leitura 
do art Zl7, após a argumentasno de V. Ex. reconhe~ 
ce-se a procede;1cia da minha observação. Entretanto 
n>ro exigi, con:;tO aliás o devo 'fazer :.limitei-me a pedil: 
aquillo que teú110 a obTigação de reclamar, e que V. Ex.· 
entende que é uma coacção. 

O .SR. J. nE ALEi'\CAR:- V. Ex. dessa cadeira não 
pede f,avores : eu desta tribuna iliio lh' os posso :fazer. 

VozEs DA MINORIA: -Muito bem. ' 
O·Sa. J. DE ALENCA.R :-~enhores, desejo acalmar-me, 

pllra que esta discussão pro siga sem irritação. ( Ap1itl
dos da mino1·ia.) 

O Sa. ANDRADE FlGUETR~ :-V. Ex. vai muito bem, 
está muito na ordem, mesmo porque a imprensa tem 
tratado da questão chmeza. . 

o SR. J. DE ALEr>CAR :-E' exacto ; e não in e 50Ú~ 
diflicil provar que não sahi do circulo da intápéllação. 

Dizia , eu que a nossa política já um tanto ehineza 
se aperfei:;<?ará O governo mandará importar aJ.guns 
escnptores coolies para sustenta-lo na imprensa (hila
rid•de), e este Imperio breve terá a honra de ser ele
vado a celeste imperio! (Conti<,u·• a hliaridade.j 

Confeoso que desde que se aventou est\j,, questão chi
neza, cogitava para comprehendê-Jjj,, e não lhe achava 
a incognita. Ha dias, porém, reflectindo sobre o caso, 
é combinando. certas circumstancías, atinei com o X 
da equação. 

A questão chineza é irmã gemea da questão servil, 
ambas têm o mesmo pai. · · 

Eis a razão por . que se fez •em restricção e sem re
serva um contrato, quando ainda o ministro da repar
tição deliberava sobre a sua conveniencia, disposto a 
não appprova-lo. · 

A1sim explica-se tudo. Tinhão raziío os antigos 
quando dizião : Jov's omnia plena; que traduzo : rc tudo 
está cheio de quem é tud0 . " · · ' 

São estas e outras idéas extravagantes que ás >eLêi' 
me acodem. Sr. p/residente, que o meu patr'ieió depHtarl·~ 
pelo 3o dictricto da província do Ceará qualificou a~·,a 
de insensatez. 

O Sa. AnAUJO LJM.~: -Eu? 
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O Sa. J. DE A.LEliCAJt.:- Não me offendi com i• to. 
O Sa. AIIAtrlO Luu :-Em que parte de meu dis

C!!rllo'f 

O Sa. J. DE .ÀLENCAll: -Onde V. E,;:. tratava das 
t:ellS'tll"IW feitas a proposito do governo pessoal· 

O Sa. ÀJUUJO LixA: -Referi-me a todos que falláriio 
~este sentido. • 

O SR. J. DE ALENCAR: - Logo, coube-me a minba 
:talte. (Hilaridade.) 

O Sa. AJUvJo Lou.:-Como V. Ex. di:se que eu me 
fulvia. referido á sua pessoa ••• 

O Sa. J. ALENc.uL:-Nio, senhor; estas idé"'11- extra
·~ntes, diue ell, que ás vezes me aco<iem forão qua
lificadas p<>r V. Ex. de insensatez. Creia. <tne não me 
:::colestou. Lendo esae trecho de sea. diselll'So lembrei-me 
de. um facto qa.e li. outr'or:1. No tempo de Augusto 
tltllltio um jurisconsa.lto romano muito notavel, cha
:naqo Labecm, o qual veio a: eabir em desgnça :por 
causa da regidez e austerida.de de seu caracter, como 
-por seu amor á. liberdade: incorrupta libertate, dis.~ 
Tac:ito. • 

Os cortezüos de Augusto o tratavão por louco, e de 
t:.l reputa~o gozava. entre elles, q11.e Hora.cio o poeta 
:protegido de l\{ecenas, como os Mevios de hoje Eão 
protegidos pelo nobre presidente do conselho, deixou a 
xes:peito de illu$tre roiDliilO este verso : 

IA. beone insanior inte1· 
Sanos d•'catur. 

(Sat. 3& do liv. L•) 

T~s são os tempos em que a. independencia passa. por 
insen~atez, e ductilidade por sabedoria. (Muito bem da 
rpposiçii.o.) 

Sr. presidente, eu notei que o nobre presidente do 
:ol).~ellio; ~esde o principio deste anno, apresentou-se 
:nesta cas:~. :Utisonante e grandiloquo. Abrmdo as azas 
á saa. eloquencia, como a aguia de Jupiter, S. Ex. re
raontou-se ao Olympo. Niio me admirei, pois, quando 
considerando-se o principe dos oradores, e tomando um 
tom de mestre, tratou de admoestar os alum11os deste 
rollegio. (H1lariclade da epposiçuo.) 

Eu ped1ria licenç:~. a S. Ex. pa.ra. lembrnr-lbe o que 
tambem dizia um grande orador grego, Pericles: que 
& palavra de um homem de bem é mais eloqaente do 
~ue o melhor discurso. 
• Tambem desejava que S. Ex. nio se acredita'llôe tão 
cl!o com !!.8 azas de Icaro que lhe empre>târão. O sol 
que o í~tscina póde derrete-las,.e S. Ex. se precipitará., 
±:oando reduzido a fazer no senado exercicios oratorios 
à1J~nte 7 longas hora!i. como já lhe aconteceu para 
Ztf>lacar as iras celestes. {Apoiados da opposição.) 

Senhores, é a primeira vez que um ministro 5e apre
=ta nesta ca.s& para. gra'iuar merecimentos e conferir 
:;:-:~tentes; é a prim.-ira vez que o chefe de um gabinete 
em circumstancias tão graves se diverte em dar lições 
,.;bre o tropa e a metonímia, arranhando o :tmor-pro
prio de seus ad\·ersarios, i semelhança das damas que 
~ntindo-ee fracas recorrem a essas iras felina~ . 

S. Ex. da'\'a.-nos o direito de reconvir, nrocurando es
curecer os talentos e dotes oratorios de· muitos mem
bros da illnstre mniorin, daqudle que hoje occupa muito 
.:li;pl:>.mente a primeira. cadeira. desta ca~n, dos meus 
·.'!ous nobres amigos deputado.; pelo !ll:U'anbiío, do no
'l:>re .enador pelo Cea.r:l. e dnquelle que repre~en:a hoje 
:::tc>ta casa ns glorio~as tradições da Bahta, p:ria de 
!:-<3m ios oradores. 

::11 "~' s~nhore~, nem esta rccom·enç:io ~eria to!er!làa 
:1ekt. :minha conscienci:L, nem a. minha delica<:leza per
:ni~tiria q~;e a fizesse. (Apoiados drr. opp ·. , içiío.) ~:io 
';belos aqui para disputar premio~ e laureis acaC.e::cicos, 
~~::.g i'"'"" servir ao raiz. (Apoiado•. ) 

O nobr~ p~e~idente do conselho entende ou e ~c:·ve ao 
jXl;z c.om •eus grantles gestos e o scepticisn:o :\ -1 ue 
:eo';l. devi·to >na brillla~.te carreira, por'lue ne•:~ J-.,:L as 
. ··o::·~· i e-tõe~ f.in.::eras e profundas são ba.rras ~e cLatnbo 
:;·; ~ Jevão ::o !undo; ê preciso ter dentro tm ei um 
~··~:-.õ.e \'acuo para subir á. tona e !':13.r.:;r-~ <! :1ella. 
(, ipoi.;.dos da opposiçtio.) 

N ·j:;~ os dissic!.0:1t'-·s, entendemos que n:r.:!::r1r servJ:::::os 
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I 

I 
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ao pa.iz fal!ando-~e.~m franqueza, emittindo eom si.J:t
c~nda.de nossas opllllves, fallaiido e:r; abundantia co~~. 
mostrando as impresliÕell que nos deixou esta. proposta. 
fata!. UIIS, como o nobre deputado ~ .Ba.hii, apr~
sentão as profundas lucubraçües do philosopho hãbl
tuado a. penerutar o corpo soci:il, com o esca.lpello da. 
:ma.lyse, e com a mesma profieiencis do medico no corpo 
humano. O~~s, como os nobres deputados por Minas 
e pelo muntClplo neutro, nprese11tão os seus estudos, as 
euao re1l.exões, os fructos de sua e:xperiencia, os écos 
de um~ cla.sse muito import;a-n~, e que tem grande d~
envolvl.l1lento em suas provmctas, a lavo11r&. 

Eu, senhores, mostrei meus receios, meus térrore~, 
as minhas apprehensões. · 

E' a. iBt_!) que o nobre presidente do conselho c~
ma exerCidos ora.torios 'r Se elles o incommodão, não 
devia !'· ~Ex. . co~entir qae. a J;>retex.to do ~~r da 
commtssao nos vtessem aqm pregar um sermao mçado 
de profanidades (muito& apoiados), :nem que depois· <!e 
se ter affroutado os brios naciona.es se acabasse ainda 
affrontando a d:gnidade do parlamento. (Apoiados.) 

Senhores, o x;obre presidente do conselho nfio tem 
conscienci&. •• 

O Sa. Pll\"l'O DE CAMPOS:- Este liermlio é provavel
mente irmiio daquelles que V. Ex. aqui nos apresentou 
~m. d_!)~ projectos sob o n~me de projectos <ti reforn:t:~. 
JUdi()l&na e da guarda nacional. (Apoiados; f'tclamaçie& 
da. '?PPosiçllo .) V. E:~t. é portauto o menos proprio para 
cnticar o estylo do :parecer da commissão. (Apoiado&.) 

Vo:a:s DA OrPOSIÇio:-Oh-! oh! 

O Sa . .Al\'J)RADE Fu<UEIIlA :-Isto é pouco evnngelico. 
O Sa. Plt\'TO DE CAKPOS:- Dispenso os conselhos do 

nobre deputaclo. Tenho resignação eva.ngelica para 
supportar injurias, mas não insultos. QWilldo te m e 
procura. offender, devo repellir. (ApoiadO&.) 

O Sa. A:oiDilADE FrGtrEIRA.:- Temos o di~ito de t$
tra.nhar o silencio · de V. Ex. 

O Sa. Pn,--ro DE CA.XPOs :-0 meu silencio volunta.rio 
é coropell8a.do pela loquacidade de V. Ex. 

O Sa. FosrEs : - E-sermão- não é palavra in
juriosa. 

O Sa. J. DE ALESCAB.:- Nilo se admire esta augusta 
cam~ora se nao respondo ao discurso que em fôrma de 
aparte acaba de proferir um nobre deputado ; além de 
muitas outras razões, eu 11iío o ouvi. . 

O Sa. A."'DIUDE FrGUEnu. : - Muito bem ! 
O Sa. J. DE ALENCA.B. : -· Continito. O nobre presi

dente do conselho niio tem conbCieneia. do que se- passa 
no paiz. Accusa.-nos elle de visionarios, de só -ver os 
espectros e p!tantasrnas de oossa imaginação; entretanto 
é S. Ex. que tem nos olhos uma venda, a venda que 
lhe poz a fortuna.; mas essa. deusa. é inconstante, ell:J. pri
meiro cumula as suas victimas de beneficios para de
pois precipita-las. S. Ex. joga. em uma. partida arris
cada a. sua posição, o seu uome illustre, e o que lna.i~; é, 
o futuro deste paiz ; como tem entre as suas cartas o rei 
c a danur1 conta ganhar a. partida. (Hilarido.<le da. op
posição.) !lias quem sabe~ 

Sr. presidente, esta s1tuaçào é incnmprehen~ivel p:u·a 
quem não conhecer-lhe o segredo. Realmente, no e.;
ta.do a que chegárão as cousa.s, no auge de e:xcita~ii.o 
de nnimos, quando no parlamento se empenha. a mais 
renhida e a ma.i;; forte das lutai! de que ha talvez exem
plo nos annaes do Bra:zil, quando o espírito publico se 
agita. pela. repercussão natural de5ses embates da tribu
na., os rlias correlll, e debalde ~e espera pela. Eolução 
desta crise fot·miJ.nvel. 

Nos governo~ constitucioaaes a luta. é bem duvid:~ 
uma condição de vida, m~s quando essa luta. toma va.s
us proporçõe~, quando ella estremece o p:1iz e chega 
até o ]lOuto de abalar :lll instituições, é necessario 
abrir-lhe a Yah·uL'\ de segurança. A grande vant~em 
do ~:ptema re;>resenta:.ivo ~ _:sta; elle tem a _-vi~de 
niio só de ::tbél;:tar as re,·oluçoes, como de supprJmi-bs • 
(3fuito brm t/<1 •lpposi~ilo.J 

De um lado um gabinete apoiado por Ullla. pequena 
maioria e di.•po;to a usar de todo3 es meios pnra re~· 
lizar a mitisão :l que se propoz; do outro l:ldo umn m.t-

9 
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noria import:mte, resolvii"- a resistir dentro dos meios 
lega~ com toda a energia., e bast:J.nte numerosa para 
reagJ.r ·com vantagem contra os excessos do governo. 
(A.poi<Id<>s la oppoúç4o.) A sessão do dia 2 deste mez 
:loi suspenss. em virtude do choque destas· duas forças . 
C~d:I.S :1.5 eousas a. este ponto, é forço!o, senho

res, é 1ndeclin:rvel que a corôa internnha com a sua 
alta :t>rero~t!-\·a, se ell& niio quer que o paiz nvoque 
o ple1to politico, e pouba. termo :1.s eommoções do pn
hmento que abaüo fortemente o espírito publico. 

O Sa. A:snunE FlGt;Enl., : -São preludies das com
moções do paiz. 

O Sa. J. DE .ALE:SC.ut : - Se a corôa ente"nde que a 
opinião está. com o gabinete, que o dev-. sustentar nesta. 
crise, convem que o rerist:l. da força que elle não tem, 
que dissolv:. est:l. cama.u (apoiados), p'r"- que, em vez 
de uma. pequen:l. fracção o.e •otÓs, disponha de urna 
maioria. eonsideravel: que dê i lei do elemento een•il o 
::~ecessario prestigio par:.' a. su:~o difficil e ardua ex~cu
ção. (Muitos apoiad~; muito bem da opposirlio.) 

O Sa.. PEn'l>tGÃo )l.~oLnEmo : -A força mor:Jl neccs
sa.:ia :1. lei. 

'"· O Sa. J. nE ÂLE:SC.\11:- Por mais beueficn, senho
res, por mais salutar que seja na. opinião da. illustrad.a. 
maioria esta lei do elemeut<> servil, na> circums:ancias 
actua.es, arrancada de chofre por uma. pequena superio
rid:l.de de \"Otos, não pasea de um banôo1 de uma pro
clamação do governo, em favor da. insurreiç.i.o (nume
'f"Osos apoiados; muito bem da opzlus:";ao); cnrec~rácda 
ma.gestade ds. lei (muito btm C: a opposiçilo) : será. ape
:~a..~ uma "ietoria do acaso, a ...-!'!toria de um alga~iemo 
insignificante, e na.d.a mais. (Apoiados da oppostçilo.) 

Se a corÔoL entende no con~.rD.rio que o governo não 
e::~contra no p:üz o apoio fr:l.lleo e decidido de qli.e ne
ce,;sita pars. realizar = ·reforma tão importante como 
:1 do elemento ser• i I, cumpre-lhe chamar os homens 
que possiio restabelecer a unidnde do partido consen·a
dor, e cuja politica. seja apoinda. por uma m:ticria forte 
e rcspeitavel. (Muito! apoiados a· a opposiç<io .) 

O que· ·não é possi.,..el, porém, senhore~, é continu:l.X' 
por mais tempo e perdurar este esbdo em que nos acha
mos. (Apoiados da oppo•içüo.) Ninguem sabe até onde 
podem ir os ex.cesso~ do g,ovcrno; e neste caso não se 
p6de. avaliar tambem da e:nergia. com que o. oppo~ i<;>ão 
reagtr:l. contra taes exce~so~, e ~obretudo contra o des
dent e a ir_?nia. (.1/!'ito bem; apoiados da oppoâr·1o.) 

Quem nao tem nsto ne~tn ca~:l. o sarca~mo C•Jm qu~ 
:ilguma.; ,·ezes se justific~o "~ requerimentos Je ~ncer
ramento ~ (Numerosor apoiados <?a opposirao.) Pois não 
bas:a a mordaÇt~- ~ Ainda. em ch1n o csc:m:.eo '? ( l!u.itos 
a,.z:.oiados da oppo•içiloJ-, 
\,. E <!epois quei.xa.-se &itlustrs.da maioria, porque a pa
ctenC1a se esgotn, porque ba um:1. alma human:~. na 
oilporição, porque li- ir ritação deixa escapar em algum 
ar-arte um pouco mais vche:uc::1te o que n a tribuna 
seria dito com a. clllma e :1. cortezia neccs<aria. (J!uitos 
apoiados; mw'to bem da opposíçiJo.) 

Senhores, o segredo desta politt<:a é a m~nita RCC t"Cta. 
Somos realmente um paiz afortunado! A In.,.!otcrra 
~()'\·erna.-se a. ei m4!Sm:l, e o THl\'o ~ngl~z tem :1. i~fre!1Ui• 
o.a.de de co::sitierar como UL{ul. gruade co:!quis.ta" o seu 
s~lf go~:ememcnt_ 

Nós somos mais ielizc~, não ca·ecemos de nos fatig~r, 
t2mos quem nos governe, e até <ItVm tr:tce um roteiro 
b\-ariavel de l!;Overno, que deve scr,·ir p:lT:t 10 ou 11 
:::Jezcs. (lf11 ito úrlll da oppo•i~t1o.) 

Por exemplo, um gabinete compromc~tc-Fe a não 
cei;m: O po~er .dentro de ~m CCTt<' p:-azo j ~C faltar-lht• 
m:uona, ad.iar.~o as comnn•sõe·,, e esperD.rá. de br:J.Ços 
cruzados; do contrario, ~c empeoh:u-:í. em rea.\iz.'lr a 
ta.reh de que ficou incumbido. ~:.o se conta com a 
nar·ão, que é uma pe<;:< inutil :r.c~~e xadrez pol!tic<J . 
(Ri.•adas t npoiados.) 

C MA. Yoz:- O xadrez <Í jogo chi:ocz! 
O SB . .:\:SI>ll> .. t>E FtGt::Enu:-E' :ntcr~:~s!\d:l. c Euspcita. 

()- Sa. J. DE ÂLE:'iCAn:- !l!n~, fC:lhorcs, é preciso 
'!Ue o go;·erno não confie muito no pas~a:!o ; e eu sinto 
Yer-me na necessidade de record:!-r-lhe que a \·e~pera 

de grandes co=oções tem sido muit:l.s vezes o dia da 
calma, do repouso e a.té da esper:mçn. 

O Sn. PEIU>IGlo !IÚLBEIB.O:- E a.té do enthusiasmo. 
O Sn. J. DE · ÂL~l:.\B. : - Nunca em nosso paiz 

talvez que nem mesmo nos dias difficeis da. o~nisa~ 
çio, se deu uma tio grande apprehell8áo do espirito 
publico. J:í.mais o parl:~.mento br:..zileiro, nem .mesmo 
mll> seSSÕ!!S tumultuoSM. da m:lioridwie foi agit:l.do pelas 
scenas ~ehementes que te~..;os obsen·:d.o ultimamente. 

Em crrcumstancia.s SU}Jremas como esta, se a. corôa 
se a. perogt.ti.,'ll., se · ma.ntem· impassível, e se jul~ 
coa.ct:J., por virtude de um· plano invariavel a.nterio~
mente concebid?, se dei= . .:t c::ise re6oh·er-se por si 
mesma.; ha pertgo de que o pa1z cansado de esperar 
inter'!enha (apoiadcs da opposit;lúl), e nessas circum
stanclas quem ousar.í. negar a legJ.timid.a.dc de sua in-
tervenç~o ~ (Apoiados.) · 

. De fe1to, ~ar<J. que serve a Ct>õÕ:l. nos paizes constitu
ctonacs se DAO paJ;& pôr um termo a crises como esta 'l 
~"'- sua. .m!<5ÜO não é intervir na adminietra.ção; não é 
unJlÕr 1de'!" ao paiz; mas a?,pellu para. a. nação destes 
choque:; v1olentos ô.Ds p:rrudos; e manter o equilibrio 
e harmonia. dos pode.·es. 

Quando em trau;es como este a co:ôa ae :m&ntem 
inerte,_ ella abdica. na revoluçiio; é a consequencia fa
~'\1. Nao ee póde e~p~ra.r p:l..ra . uma. crise formid.a.vel, 
tnsta;nte, o co~selh.:o e a ordem que traga de longes. 
dese1ada solu.-:w. 
En~nde a' corõ:J. que o ~o'"erno eoni n. sua fraca 

ma.10n;1. p6de atra\·essar a. crtse, vellcer as difficulda
desdo momento, e realizar as suas idéas~ 

Acho que se engana.; a m:J..ioria não é bastante :torto! 
p_a.ra is~o1 e aeve-se~e~braro ~abinete de que, se a ma.io:.. 
r1a. se JUlga. com dtretto de aousar da.sua força, deYe 
contar que a mi!loria. abuse da P.ua. fraqueza. (.lluito• 
apoiados, muito bem da opposi f<11).) 

O Sa. À.:<DilADE FIGUEIRA.: -E a minoria ta.mbem 
connrtc-J;e em maioria. 

O Sa. J . DE À.LE:SCAR :-~estes Cl.Lsos, nestes confiic
tos só a naçiio tem o direito de decidir. 

E' notavel, senhõres, que, exié;indo todos os dias, que 
reclamando constantemente a opposiç'io um appello ao 
paiz, uma consult:l. :i, nação, este recurso lhe seja. ne
gado por um gabinete que se diz forte, por uma maio
ria que se diz apoiada na quasi unanimidade do paiz! 
Nunca se vio tamanho desprezo pela sobera.nia. nacio
nal! 

Este procedimento, senhor-e~, é ul que, se eu perten
cesse á maioria, se esposas' e sinceramente as idéas 
emancipadoras, já. teria dito no governo : . 

" N:io, n5o posso ::tcompanhar-.,.os ne!sa insistencia; 
aceito :lS vos.>~•s idéa•, mus niio tenho o direito de im
põ-la.s de chofre ao pa.iz. 

« Não se trata. d.e uma questão de a.mor-proprio, tra
t:l.-sc de uma reforma qne deve t~azer gmndes bene
ficios ao Br.azil; ma~ tsmb<:tn póde causar male~. 

« Neste momento so!cmr:e, diria cu ainda, neste mo
mento solcmnc em que uma parte importante do nosso 
partido af:tst:L-se ; qnn,1 do vamos :;.cparar-nos, ta.lvez 
para sempr<!, de nosso• amigos de tantos a.nnoa, ~e ::~os
sos companheiros de !ut:J.s1 de irmão>~ de armas na' 
lides políticas, neste momento temos o direito de para~ 
e reflectir. (Muit<> bem : m.uito bem: ap~indns da oppo
siçi:ío.) Ou disEoh·amos ~ .. c:J.mara c yamo• :ÍQ!talccer-nos 
eo:n n Yontade nacional, ou entiío deixemos nos nos
sos adYerEarios C.e boj~, a!Yiigo• de hontem, um mo
mento de calm:o. para reconsidera rem. (Muito bem : 
>11uito bem da oppo.•ír•1 o.) 

O Sn . Dt:Qt:E-EsTruru TErxErM: -Foi o que eu 
ainda. hoj~ propuz. 

O Sn .. J. DE "\LE:'iC.\n : - Ris o que eu teria dito ao 
governo, c por mais profundas 'J_ue fo~sem as mi1;ha~ 
convic~ões a respeito da urgenc1a dc~tn questiio, e:.t 
insisteria. no :~.dinmento . E~:J. o meio de :.iissipa.r a crise 
em que nos achamos ; e um meio nobre e digno. 

Sim, scnhore.;, um3. maiori:\ qu~ subio ao poder pel~ 
esforço commum de um p:lniúo, niio tem o direito de 
empurrar com o pé o eEtr:~do por onde subio, esque
cendo-se de que ba '\" de~c~:-um di:1.. (·""ito bem; "1'oi«
dos da oppos1çüc. ) 
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Porém, senhores, por m:üs nobre, por mais digno e 
conveniente que seja este meio, já não tenho esperança. 
de que elle se realize. · 

O ~R: A~'DIU!IE F!GUEIU: -Eu não :1. perdi ainda : 
a m:uona. v1 çe !llu<ii!la.. 

O Sa. DuQtrE-Esnu.DA. TEJ:u:ru :- Apoiado. 
O Sa.. J. DE AlE:oiCAB.:- Não tenho c <pera.nça. de 

que FC dissipP. >1 cri~e; port.'lnto, . a soluriio é neces~a.ria, 
é indeclinsl''el, é urge:::.te; ella. hs de vir fatalmente, 
ou de eim& ou de baixo (apoiadouia opp03içllo), da. co
rôa ou da eober3lli:t. -(.4poiadol da opposa;lto.) 

Quando em um .p:~rlamento a luta toma · certas. pro
porções, exi~em o respeito dAi instituiç<ies, a àonra. do 
gonrno, a. oignid~de da represeetação nacional, que 
esun·olte ao· 'Seio do povo, p:na que o povo niio suba 
até ella. (.Uuiw bm:; muito bemQQ.oppwiçiUI) 

E' este, peza-me dizê-lo, m:w recaia a responsabilidade 
sobre aquelles · que trouxerilo o paiz :1 estas lameuta.
veis circumsta.ncia.s... E' este o dilemma. fatal : Ou 
Pedro I ou Cromwel. O govemo nii.o p6de •ahir d'ahi; 
ha de diBSOlver a.: ·camarn, 11ob pena ·<ie coufi~gr-ar o 
paiz. (Muito bem ·da. oppOf~·lo.) 

Talvez, .senhores, nõi.o sejão. e<tas· .previ~ões sen5o 
:fantasmas .do meu. espírito, roo::antismos, como dizia 
ha. poucos .. dias aqui o .nobre pr.,.idente ao conselho, 
home;m pra.tieo; espirito ·positivo. De&ejo sinceramente 
estar · illudido, •]!refiro enpaa.r-uHl a ter a. glori:J.. da.a 
cassandras politicns, · e a . lison~ar. meu. ·am-:>r-proprio 
com os males do .meu paiz. 

E' o receio que tenho da menor a~itação do espírito 
publico em circumstancias como estas ; é o horror que 
me .inspira a.. só lembrança de uma. centelha. que po-.sa. 
~ir sobre os torpedos .fabricados por este gabmete, 
que gerão em . .meu espirito. tiio graves apprehensões, e 
me arrancão, má.o grado .meu, estas palavras. 

Em quadra .tão . .melindrosa, lluancl.o a. atmosphera. 
politica.. est:l. carreg:~.da de electncidade, ~u:J.Ddo tudo 
annunC1a graves ncontecim:mtos, e basta uma .palavra. 
como a. que pronunciou o nobre presidente .do co!ll'elho 
na sessão dl! 2 pa.rn a.te:u- o inceudio, todos .de't'emos 
revestir-nos ue mtüta. prudencia. · 

Não foi pois com iuten~ão de . provocar muis um 
csca.ndalo 1ue nn..nunciei esta . iuterpellaç~o ; não foi 
parúlan.,.a.r maisuma.fa.isca. A ~itunção tem sido b:J.St:mte 
J:lrodiga. de .factos gra..vea pura que me abstivesse de 
maniíe>tar ao p.i:z: uma dus causas principaes da. per
versão tlo nosso ~ystem11. representativo, ou antes um 
dos processos· emprega.dos pllra o confisco das no~sas 
liberdades. Refiro-me á. imprensa. clande~tina. do go
verno. 

N1i.o er:J, possivel que eu desejasse augmenta.r o des
crcdito em que infdi~mente tem cahido em nosso paiz 
o sy11tema reprcsenta.tivo. Não era possi vcl que eu, en
thusia&ta. pel:l moo.:u-chia co~>titucional, que consi
dero a melhor fónna do governo (apoiadcs), a fórma 
por ~cellenei7 (muitos apoiados), co;:.corre.~e pnn ~
tu am1la tn:m tantos c~racteres Sllludos, ta.ntoa eepl
;itos_ superiore61que a. repuguanci~, o desgost~ ~o teclio . 
.111spua.do pelo tru.tc espcctuculo ue uossa poltt1ca, vao 
. la.nça.udo, a u~s Ila obscuridade C.u vida prh·:~.da e n. 
outros na. republicu, :;>ela. r.ecefsidade que têm de cre
rem c11:. alguma conS:l e de alimeut::.rem t~ma dcrra
Jeira esperaBç:t d<! regcnera<;ão pa.ra. este p:tiz. 

Bem longe disso, senhores, o mcn fim é. empenhar 
ainda um esforço em prol da causa. a. que me tenho 
delicado, é provocur :üud.a. u;n:. vez o e.pirito publico 
para. mo; alisar esta. profissão q1:.c ua. phrase do Sr. 
Gni•ot off<!~ece o mais :~obre emprego á.s :!acul
ua•les humanu e que, a não :nelho:::.rem os costumes, 
o.er:J. d<!::tro em pouco em nosso p3:z ur.:a. dolorosa. JDys
tific::v;ão p:u-a. uns c u:n;~. lucrativa espccul::L<;ão paru 
vs outros. 

Esc:evcu i!Iontesquieu c;.ne 2 ~o:::a e a bru;e d::LS 
:noua.rchia.s, c W asbington di:.:in que a :::dhor política 
é eePl'lpre a houra.. 

Cumpre, Fenho::-c5, que o cidad1io <)'lC c~eg~r ::o go
'\'(LU>O elevado pelos >.~us n~ercciu:e:::·:'s e ~et'\'1\0S possa 
conciliar com ~s ju~ta• nls~eptibilic!n.des de um caracter 
~11•~tero os arduos deveres áo c:Lrgo. 

Cumpre qut e!le :::o se v~ja en:ar:1.nb.i<o no G.e<l:llo 
tl:l9 con,·cniencias g-op•cr '"' a:n~nt:le~) e =:!o acJ~ e J~ !;O 

mai3 sombrio do labyrintho o minotauro· oue devora 
as c~mvicções ~ porque esse monstro, como ô outro que 
se alimentava de carne huma.n:t, sómente se deleitacom 
as carnes palpitantes da. pa.tria. . .. 

Cumpre !iue os gabinotes , ~ão .representem o papel 
de .ba:aque1ro sem fundos Vlv-endo á. custa dos cre
dulos até .ao dia. da. banca-·r6ta. 

Curn~rc:c.final.mente, "se.ahores,· que o suor do povo, 
con.-ertldo_ em Impostos cxoessiv011, não de.•çs do eéo 
como Jup1ter transformado · em chuva de ouro para. 
seduzir e profann.r a. impre~sa. 

VozEs: -Muito bem. 

. O Sn. J. DE .ALESCAil: -Eis, senhores, o que me 
mo!"~u a _apres~ntar <:<~t:A. interpella.ção. 

Nao !U11nspua.do por pensamento .opposicionillta. Ao 
~~!o~no, cento prest:or um rt:levante sen·iço ao go-

0 Sa.. Axnn.u~E FIGUEIRA : - E ao pa.iz. 

O Sn. J. DE ALE~cA.n:-.A.o pa.iz s~m duvida, m::s 
tambem a.o governo, portanto invoco o apoio da illus
tra.da maioria. EIL1. que o tem &Witentado com tanta. 
dedicação nesta CIUI8.; ella que deu provas de uma. pcr
severnr:<;a e urna finneza. 'digna: de melhor causa. ( apoia.
dcs _da. oppo-<ição), ella tem o ·direito de exigir deste 
gubmete que lhe cut ta tantos sacrifícios (apoiado& da 
ol!.po&içilo) s:ue poupe o~ seus justos eEcrupulos; que 
:mo a. assome aos t;P.US odios e raneô·es, que não a sobre
carregue com ·a. responsabilidade de aeua actos. 

O Sn. A-,.'DRA.DE F!GUEIIU.:~E que a não sacrifique. 

O J. DE ALE:SCAI'.: -Lembre-se a illnstra.da m:üoria 
do que succedeu h:t tres annos com os nossos a.dnr
sarios. Tumbem um g:1binete resistia nesta cusa a um 
grupo importante de seu pa.rtido, :tpoi:J.ndo-se unica
mente na confumç:1. d:!. corôa e · de ·alguns· poucos votos 
q?e no p~rlameuto repreeentão o temper:unento gove:r
nu;ta, ass= com_o .eu; conlesao ·.que- .r.epresento o tem
peramento oppostmorusta. 

No di:J.lG de ,Julho com :1. a.scenslio do partido con
servador, por ums impulsão esponta.nea., por umu a.t
tracção ~uutu:t, est:J.s ~uas fr.l.cções importantes do 
parttdo ltberal se reururlio e congra.çá.rão. de novo. 
Censuramos n::.s noasss · polemicas este facto ; mas é 
forçoso confessp,r •iue clle ~oi nobre e digno; e foi so
bretudo putrioti::o , porque te.;.dia a. rehabilita.r um 
grunde partido n .. -;:ional.. (Apoiado~.) 

Y ozEs : - !Juito bem. 

O Sn. J. r:n At.E:SCA.R:- Da. parte da opposição li
beral elle foi ainda m:üs llonroso, porque essa opposi
ção, que fõra companheira de infortuuio do pa.rtido 
confervsllor, e podia coot:tr com as 5WIB F.)'lllpathia.•, 
prefcrio :1. C:lUS:!. ue Catiío, e com m:Uor abnc~;aç.iio 
ainda.; pois :1-:!s;:.. occusiiio a C:W>:l. dos ,·encidos era. 
ta.mbem a caus!L <.l:lquellcs que os ti~hii.o ~a criticado a:t! 
a. ,.·espera. 

O Sn . .:hD:tA.D~ FIGUEm.~ :-A honru foi todu do par
tido liberal. O partido pro~ressieta. dcsa.pparcceu n:1. 
occa.sião: ct·a pu:amente ofilcial. . 

O Sn.. J. l:E !J.LE:SCA.R :-':lfa.g, ·senhores, apezar desta. 
conciliação que te operou no partido liberal., o germen 
ferment«do dur:mte a luta lá. ficou sopitado. Rom
ru;rão·se nlgun8 <los laços d:1. estima e do respeit'> mu
tuo que !ormão o~ part1do~, J?orque estes não são meras 
agglomer::.c;êíes <lc homen~. mas commuuhões de a.spi
raçücs, de ldénr. e de con,-icç·ucs. O que succcden, sa
bemos. U :na p:n·te do p:1.rtído liberal declarou-se repu
blica:Ja.; :t out-:-a. enfnqnccida com cata perda. not:lvel 
tem le"ll::o algum ~m~o n se restabelecer; po_rém nii.o 
t:l.rdu. A ..:~moralts&.çao do :;overno apre!sou a obr3 
d:r. reo•g::.::isaçiio de nossos :tdver•:u-ios (•1po 'ados), e se 
cor.tinu:u· pelu mesmo teor, dentro em breves di:lS a 
aH:cnsi:.:> do J?ll.rtido liber:~.l ser~ tão bcnefica e necessa
ria1 como ío1 a. ascensão do partido conservudor em 
18u8. r ~poiado~.) 

::\cs8e <lia., senhores) tambcm a illustrada m:tiori:r. 
cami:,.i::;:tr(• p:~.ra nós, e a minoria irá. p3ra ella. 

::\c.~.;oc dia. tambem nos esforça.remos pa.ra. re~ta.beleccr 
a uti:<.o <lo partido; 1>ara nos reorga.n1sa.rmos nn oppo
~i~- ,~ ·). ~ú ent:io r.o~ aperceberemos da obra !~n stó!, 
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trabalhada nestes dias sombrios; só então veremo• os 
sulcos profundos que têm cavado aqui as paixões e 

· •.:tnuitas vezes nem as paixões, mas simples e innccentcs 
e_pigrammas que· em outro tempo passarião desaperce
bidos. 

Como succedeu aos nossos adveraarios, muito; poli
ticos notaveis, muitos talentos superiores não Ee aper
tárão mais a mão e não trocárão as saudações cortezes 
ruadas entre cavalheiros. Haverá entre elles uma bar
reira mais insupenvel do que o Yallo profundo t;.ue 
separa os partidos, o pundonor. 

Quebrados esses laços da sociedade, como será mais 
p~ssivel, senhores, organisaT um gabinete tirado do 
se1o deete J.lartido ~ Como será. possivel mais formar 
uma maiona respeitavel afta para governar~ 

Neste momento em gera ::~inda os vincules de estima 
pennanecem intactos i. mas acabar-.i.õ por se partirem 
com os continues emDa.tcs. Desde então não haverá 
mais partido conservador capaz de dirigir uma sitt;.ação. 
~ense a illustrada :,:taioria.. N~o é aquelles que 

res1stem, os que se apo1a0 nas tradições, aos que tem 
medo do desconhecido que compete ceder, mas aquelles 
que avauçiio e impellem, q_ue rompem com o passado e 
se lan<;iioafoutamente nas 1ncertezas do futuro. (Apoia
dos.) 

O Sa A!ID!l.\DE FIGUEIRA. :-Chegando mais adiante 
hão de descansar até que lá cheguemos tambem. 

·o Sn. J. DE ALEliCA.R:-Quero conceder que esteja
~os em er~o; que ~ verdade mil.ite de vosso lado; por 
1sso que sots os mats fortes, deveiS mostrar-vos calmos, 
deveis dar-nos, a nós, voEsos compnnheiros de hontem, 
ao menos o tempo de reconhecennos a nossa sem-razão. 
(Apoiados ) · 

O SR. DuoUE-EsT~A. TEIXEIRA.:- Todas as condi
ções de um debate livre e c:tlmo. 

O S1J.· J. DE ALENCAR:-Pense a illustrada m&i.ori:).; 
amanhã ella p6de ser opposição, e será. aacrific:ada aos 
mesmos expedientes que hoje se empregüo, será. ferida 
com as mesmas armas com que hoje nos combatem ; 
e ,·erá assestadas contra ells., como o estio hoje eontrn 
nós, as metralhadoras do governo, os ataques de sua 
impre::J.Sa clandestina. (Apoia.dor.) 

O SR. CoELIIO ·RoDRIGUES : -A respeito de impreu, a 
nós temos maia razão de quei.'Car-nos. 

O Sa .. Jos& DE ALE:o~c.l.ll: - Quaesquer 9.ue sejiio as 
nossas divergencias1 e:x invoco o auxilio da illustrada 
maioria para essa oDra da moralisação do governo ~ue 
é uma das primeiras necessidades do nosso paiz. Go
verne quem tiver por si 11 opinião, mas não aquelles 
qu~, .apoderando-E e do!go,·crno, poem ao servi<;o de. suas 
~\ml>u;oes os recursos que a representnção nac1onnl 
vota para a gestão dos negocios publicoe. (Apoiados.) 

Senhores, sou filho da imprensa; a ella. devo o pouco 
que valào. (Não apoiados.) 

VozEs :-Yale muito. 
O Sa. J. DE ALE:o~c.ut: - E' a tribuna do povo, é a 

mi:!ha. E' a tribuna onde se sobe sem dependencia de 
b~ffragios; cujo accesso se co~quista )?elo trab~lho ; 
n:10 se obtem pelo favor. (Apouulos.) Esta, a tnbuna 
parlamentar, ell a considero apenas uma breve ctap:L 
na mi:lha obSCUI'll. carreira politica. 

O Sa. Dcot:E-EsTRADA. TEIXEIRA.: - Obscura, niio 
apoiadc. 

O Sa. PAULI!'IO DE SouZA.:- Brilhantissima. 
O Sn. J. DE ALE!'ICA.Il :-Por de··~r de cidad:io, como 

por um sentimento de ji;Ntidão, eu devo empren-ar todos 
os ~sforços para _nobihtar essa profissão, que "'é o es
~10 de nosios JOvens talentos, e foi a arena onde a. 
par de tantos outros estadistas fez suas primeiras ar
mas o nobre presidente do conselho. 

Desta inati~ç~ (eu a ~nsidero tal) dizia Chatam 
que . er:L a pnmeu-a. das hberdadea publicas, porque 
rerd.i~ todas as outras bastava ella p~ra reconguista
.L:U;. Po:s bem,senhores, o governo nos pa17.es constltllcio
naea, achou meio de tu~nullar essa força demoCr:~.tica, 
tnoculan_do-l!le o virns da immora.lidade, a lepra da 
!<ubve::çao. 

Q~a::.r.io fallo em subveno;-ão de imprensa não :ne ro-

firo áquelles amigos do governo, que o sustenti\o ~ 
jornalismo com a mesma dedicação que mostrão no.par
lamento. Um desses defensores conbeço eu, cujos ·ta
lentos sinceramente lamento ae empreguemactnalmente 
em destruir aquillo que t'io laboriosamente ajudou 1. 
co:~struir, a situação conservadora. 

Tambem não entrn em minhas intenções lançar s. 
mais leve censura ao orgão principal da nossa imprens1t 
diaria, o qual acolhe igualmente o pr6 e o. contra, e re
cebe em seu escriptorio -: governo como a qualquer
particular. Neste ponto a illustrada redacçio do Joma,i 
do Comme;cio representa dignamente a tribuna demc
cratiea., uivelando.o fraco com o forte. 

Toda a censura recahe sobre. o governo , que , to
man<io a mascara e simul!Uldo um homem do povo, 
tllude o paiz, e inventa uma opinião falsa, apocrypln., 
que não é inspirada pelas idéas, mas pelo salario. 

O ano:1ymo é um direito para o cidadão; é mais do 
gue isto : é ..uns garantia da liberdade individual.; 
para o governo, porém, o anonymo torna-se um abuso, 
um:L hypocrisia ; porttue , senheres, nesta fór= 
do governo, o contraste de todos os actos da adminia
tração, o seu correctiv0 é a publicidade. Todas :~.s ve
zes que o governo subtra.lle-se á. opinião e escon
de-se na sombra , póde-se affirmar que elle machinar 
que elle conspira contra as liberdades publicas. 

Se collSiderarmos esta questão pelo lado do orço-
mento, o desvio dos dinheiros publicos é um acto gre-
vissimo. Falsea um:~. attribuiçiio importante do J?Ode:.
legislativo, uma prerogatin desta camara1 a distri.
buição da despeza. 

Dizia um illustre parlamentar francez, que «os fun
dos secretos são immoraes e corruptores. " Mais im
moraes e corrnptores sb os creditos clandestinos de 
algumas verbas abertas a pretexto de· aarviços simu
lados. Os primeiros ainda têm a seu favor um voto do 
parlamento. nos segundos o parlamento não é ouvido, 
e o paiz ignora quanto lhe custa o luxo da conserva
ção de certos gabinetes. 

Quando occupei a. pasta da justiça, eliminei n.!. 
pratica. a clausUla do segredo da. -yerba especial que 
ê costume inserir no or\'amento daquelln repartição. 
Nii.o ordenei despez:l. que não fosse puDlicada, e oppor
tunamente, quando se discutia o voto de gra9'U!, depo
sitei sobre n I!le!!S a. clemonstração detalhada &aquelles 
servi,os. Esses documentos devem existir no archivv 
da camara. 

Se considerarmos a subvençii.o pelo lado da imprens&, 
eU:~. é talvez :~.inda mais damnosa, pois crea um~t opi
niiio artificial e dá. armas aos ministerios sem apoio no 
paiz p!1.ra combater a ,-erdadeira opinião. E' por e~t~ 
meio que se mantêm no poder gabinetes organisado~; 
por capricho (apoiados), contra os ,-erdadeiros intere5-
ses do paiz, e atê mesmo contra as verdadeiras ele~
mas aspirações de seu partido. (Apoiad01.) 

Por outro belo a subvenção da imprensa rebaixa uma. 
profi.sfiio t.'io nobre oomo é o jornalismo. Sem duV1ch. 
que as paixões individuaes ccmmettem frequentementi; 
excessos e abusos na imprensa, mas se nesses exceaeos 
rcsumbra a ira e o despeito, não se sente o szinhavre 
do cobre. Esses de$regramentos, além de contidos pelo 
criterio e circumspecç.=io dos editores das principaes fo
lhas, em gemi nfio provém de intelligencias cultas nem 
dispõe de grandes recursos. 

Essa espuma que agitão as paixões torpes de ordi
n:~.ri'> fica na vaza, fica na baixa imprensa, e não póde 
salpicar os caracteres elevados, os nomes que merecem 
a estima publica. 

MaP, senhores, <J.Unndo o governo chama em seu 
auxilio os mercenartos da penna, eMes que, na phrase 
incisiva de !llarcial-.,L'I'"l>a et irtU locant-que il~ 
a pala.vn e a bilis; então o insulto calça a luva. de 
pellica e pijl! a gravat.1. branca de impren!a confiden
cial; 11 manopla. da injuria aperta a mão do ~er, &11 

posiçtíes invertem-se; os gladiadores ficão em cima; " 
circo nãc:> é m:üs na praça e sim no capitolio. 

Yoits :-Muito bem • 
O Sn. J. DE ALI:::oiCA.R :-Os homellS publicas, ele

vados :A.s primeiras posições, forjão assim instrumenw 
de diifamaçio que mais tarde hão de servir para ferl
los !1. elle!' proprios. (.1p?iados.) Muitos têm sido punida!: 
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po• essa f6rma. (A.poiado1-) E' o caso de repetir a pa
lavra. do poeta latino : hodUJ mihi, cra.s Hvi. 

Cavalheiros que deviã.o re~~peitar as intenções de seus 
amigos de hontem, dos collegas que já. sentárão-se a 
seu lado nos conselhos da corôa., não duvídii.o armar a. 
:mão mercenaria para. insultar os a.dversa.rios que não 
se :l...>1imi.o a. combater na tribuna.. 

YoZEs:-1\Iuito belll. 
O Sa. J. ·DE .\LENCAB: - Assim, senhores, vií.o se 

enxovalhando todos os caracteres, Tão se demolindo 
todas as reputações, e o povo que assiste a este triste e 
degradante espectaculo, ou descrê dos homens superio
res que devião dirigi-lo, ou perde a fé na imprensa. 

E' a. isso que devemos attribuir essa tibiez:l. do espi
rito publico ante os maiores escsndalos, como ante as 
mni?res injustiças. A duvida enerva a opinião, ~ essa 
duv1da é o governo que a tem gerado, desmornb.sando 
a imprensa. 

Nenhum ministerio tem promovido em tão vast:l. es
cala essa desmoralisação, como o actual. 

Logo nos primeiros dias da sua. ascen~ão, -quando eu 
escrevi alguns artigos por mim firmados, examinando 
as causas da dissolução do ~abinete de 29 de Setembro, 
o ministerio actua.l imme::liatamente su~citou uma co
horte de escriptores anonymos, a. quem itiçumbio, não 
de refutar :1.8 minba.s idéas, . mas de at:J.ear a minha 
ilessoa, lançando·me doestos, alguns dos g_uae$ o nobre 
ministro do imperio se encarregou de repet1r nesta casa.. 

O Sa. l\IJ~JsTao DO l!lll'Etuo : - De Y 
O Sa. J. DE ALE:SCA.ll : -De repetir nesta Cll.Ra. 

O S;,.. D1ooo DE V ASCOliCELLos : - Sempre fallou o 
homem! (Hilaridado.) 

O Sa .• J. DE ALESCAI\:- O jornal, senhores, esta. 
euma.ra. e toda a :tlopulaçio da curte se recordiio: o 
jornal sabia dianamente repleto d~ artigos, q~e pela. 
sua profU!ão, como pela sua demas1ad:l. exteosao, oem 
se via que erão pagos por tão abastado e generoso ca
pitalil>ta, como é .o cofre secreto. (Hi!aridafle.) 

Ultimamente o governo susciton essa questão dG ele
mento servil, que tem me?ecido dn parte da illustre 
maioria. tíi.o pittorescas designações. 

V. E:t., Sr. pre~idente, o a.nno passado, em uma in
terpella.ção que dirigio ao chefe do gabinete de 16 de 
Julho, a chamou poeticamente de comucopia de cala
midades. 

O nobre deputado pelo Ceará. deu-nos a idéa de que 
era uma eepecie de monumento da iusnni& e do orgu
lho humano. Talvez S. Ex. não se recorde; mas no seu. 
discurso a.ttribuio a. pretendida. confu!ào de opiniões 
que descobrio na minoria a. essa proposta. do elemento 
servil. 

Ora, se a proposta, como pretende o nobre deputado, 
prcduz em nós esse efFeito 8.& confnsão de idéas, é ella. 
a B:1bel, é ella o monumento da revolta. da creatura 
contra o Crea1or. Creio que interpretei perfeitamente 
o p<!.llU.m~nto do nobre d~putado. 

VozEs DA. }k"'otUA.: -Muito bem. 
O Sa.. J. DE ~LENCA.B: -Abandonado, em virtude 

de !i.Ua im.prudencia, por Uma wande parte do DOiiiO 
parti-i o; combatido pelas dutts 1m. prensas conservado~ 
e .liberal, o gabinete recorreu á subvenção para crear 
uma. imprensa clandeatina., · para fabricar uma falsa. 
opinião c por eese meio illlJ:dir !'maioria, q~e em boa fé 
o sustenta (apoiado& da m.rtuma), convenctda de que 
tem bases no paiz i e apparentando parn a corôo. uma 
força uanrpada e illegitima, que niio lhe pertence, e 
que tP.ria qualquer idéa por mais extra.vag:mte, a cuja 
dispo•ição se puzessem os recur.sos do thesouro. (Apoõa
dos da minoria.) 

E' a.asim que o gabinete se tem sustenta.do. 
O Sa. A!'IDilA.DE FunJEtl\A. :-Faz o papel do sargento 

francez, que simulava um exercito ! 
O Sa. J. "Dl': AallcA.•: -: Eatou co!lvencido de que: se 

:bltasse ao gabinete o apo>o des&a. unpreua:~. &rtitiCl&l, 
se cmudeeeSIIem aa "YOzes do thesouro que o defendem; 
elle, aha.ndonado pelos -.otos que o sn11tent1io e pela 
confiança da corôa, seria obrij.l.do a. deixa: o poder 
i=ctliatament~. (.A.poiaào1 da minoria.) 

Mas, senhores, a ciroumstancia nais grave, a que 
mais re"\""olta no procedimento do ~abinete, é uma que 
desejaria. cala.r, 'e o fa.ris. se ella. nii.o estivesse no <lo
mini o publico, se não fosse de notoriedade geral. @ · 
gabinete ha. de nega-la, mas o pai:-. a conhece. 

Custa referi-lo. O gabinete de 7 de Março chamo!! 
eiil seu auxilio uma penna. estrangeir:l. para coa.djuva-lo 
nos seus trabalhos parlo1mentares, para discutir os ne
gocios politicos do paiz, para. lançar contra seus adver
sarios invecti.-as que não se aU:marião a sargir se nãv 
fossem bafejadas do alto. (Muito1 apoiados da minoria.) 

Senhores, eu soa amigo dos estrs.ngeiros, tenho inti
ma sa.tisfac;-iio quando os vejo aportar a este paiz, e 
ainda mais quando adoptão esta. patria. que é minha. 
(Apoiados.) Desejava que o nome brazileiro se elevas~" 
tanto que todos o :unbicienassem com in~tancia e o re
cebessem com orgulho. (Muito• apoiados.) 

Entendo tambem que o estrangeiro tem em qua1qner 
p:l.iz onde se ache a liberdade de opinião, que é não 
sómcnte um direito politico, mas uma faculdade innat:J. 
da creatura_ rnciollal. (Apoiados.) .. . 

Porém, nao se tolera, senhores, que um estrang.;Il.'<l, -
tnlta.ndo aos devered de c?rtczia para o povo que lh., 
deu hospitalidade, se arrogue o direito do insulto e s.; 
empenhe em deprimir caracteres políticos desse paiz. 
(Muitos apoiaclos.) 

O paiz onde semelhante facto se désse sem uma 
reacção energica dos brios nacionaes, esse paiz seria 
Ulila patria madrasta, e podia-se afilr::mr que o espírito 
publico est:J.va morto abi. (Muitos apoiadoa da minoria.) 

Mas o que é isto, senhores, quando niio é o estran
geiro que toma espontaneamente a iniciativa; porém 
é o .governo qaem vai procura-lo, quQJll o incumbe da 
odiosa. tarefa. ; quem o faz instrumento de suas. vin
gança~? (Apoiados danlinoria.) 

Senhores, a camara comprehende que nem en. nen\ 
os meus amigos damos a menor importancia. a esses 
esc:riptos e ao seu autor. (Muitos apoiado• da minoria.) 

O SR. A:~:oltADE FrGUEIRA :-Perde o seu tem\)0. 
O SR. J. DE ALE:>C.Ut:- Ese::Ls rabuliccs litterari:~.' 

(risada8) não chegão at~ nós; nem me occupari:~. com 
ellas, pois tenho Dojo de tocar-lhes, se niio tosse en
commend:t do governo. 

VozEs DA MINORIA :-Muito bem. 

O Sn. J. DE AtESCAR :-Senhores, quer a camar:! 
Yer como nos manda o governo trat:tr~ 

Nós ~omos uma turba de comparsas; gente p:trva dé 
riso alvar. Esta. c~a é uma Grecia; nós somos a Beo
cia junto daquella. Atheuas. (Risa.da.s da mino.-ia.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -Mas Beocia que po~su~ 
o seu Pyndaro, como é Y. Ex. (Apoiados da mi•1oria.j 

O Sa. AB.A."IJJO Ll:~tA : - Agora! 
O Sn. ANDRADE FrGt'EIRA:- Nunca contestei oB ti

lentos do nobre deputado. 

Vt~zi:s:- Sem duYida; ninguem. 
O Sn.. J. DE AtENCA.l\ : -Eis como o governo maud:.. 

tratar os membros· do· parlamento brnzileiro por um:~. 
penus estrangeir:l.! 

Senhores, sá um ministerio presidido pelo cPtadist:l. 
que chamou u:u tr:l.po inutil a b:tnrietra nacio11al. 
pisada pelo grosseiro i:lsulto de um inimigo brutal,. s6 
esse ministerio pod<!ria recorrer a semelhantes meto• 
de go~·erao e armar a miio estrangcir,l parn insult:Ir, 
11a pessoa de ~eus membro~, a repre~entação nacional. 
('lfuitos apoiado$ da m•'noria.) 

S. Ex. lla. de negar o facto ; S. Ex., com toda " 
calma, ha. de des:ne11tir as eircumst~ncias n que Dl<! 

tenho referido; tah·cz, corro o nobre ministro âo im
perio, ~nb.3. a ad.mira.vcl in~nuidalle de p~dir-me ns 

Pf.X:~· o :cobre presidente do conselho, que estranhou 
oa nosaos exercícios oratorios, algumas ,·ezcs, opczar 
ue matb.ematico , tem feit-o seus exercicios forens~s e 
mettido 11 colb.ér na jurlsprudcocia ; por conscgumte 
deve saber o que .! pro\'11 ciroumstanci:ll. 

-, ~A btimida<l.e que ostenta com o governo esse eotran
g"eiro, o ""arbo e orgulho '11le elle tem de ser um :m;c:i· 
fiar pre~imo~o ~ a.dminiPtrsçiio1 e o custo excesstYc• 
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dos longos e esteirados artigos, tudo está .revelando o , - ~ , 
dedo éio ministerio. 

Quando o o1·gão illústnrd;o elO pr;l'tido•líberal, a Re~ 
(o11na, denunciou o fa:ct? ~e t er · elle parte ~a cor:<f~c~ 
cão do parecer da corílmlssao, a cama• '\o v1o exhlbu
ie né•te recinto díaríame!lte, erri colloqmo$ com ó no~re 
ministro do impe;io e com o nobre t~ültor da comm1s~ 
dio, fazéndo ·trempe. (Ili la,·idccde dcc opposiçflo.) Aberta 
a dÜ!CUSSão, elle á acotnptLilhou' C0116't:;;mte_m~nte éOibÕ 
uma espécie de r.éülyto ddl!U:stradit cómrilissão; e pa·• 
recüt desafi:1r os orádoi'e> da ópp·osl:ção a que ousassem 
tocar no seu insuls.o ara.nzeL . 

o nobre presidente do ··é<mselho nfib póde defentler~ 
se deú;a c<implicidadé, pmque ·é ·o •seu instnunento 
que a põe em evidencia a · cad<l~ momento ; que Se des
vanece com · clla, truhiiitlo a• sim a · confiança que ·nelle 
depos1táriio. · ' . 

::lenhores, eu s~bia que.osreianbsolutos costi1tnav~o 
procurar os seus guardas de corpo ·entre os estrange1~ 
roa ; mas tambem cuidei que eis reis constitncionaes 
não carecessem de suiss9s àe penn?-S· 

E é, eenhores, um gaõinetê como este,. que tró'peça 
de infelicidade em infélicidacle; conservatorio drama~ 
tico, imvortação de chins, ·conu:pção dá impreúsa, sub
venção dé theatro .... 

UjrA .Voz o_: Ç),uestão tle plata~fórmas. 

( Hilaridccdc rUI. . opposição.) 
O Sn. J. DE Al.ENc.m : - . .. que: a illustl-ada màiotiá 

sustenta com tanta dediêa9ã.o e com tanta firmeza 't 
Essa perseverança era digna de melhor causa; A illús

. trada · maioria tem o direito de impõr ao. seu apoio 
franco e deCiidido urna condi\;ãb - a mõtalidade da 
administração. (Apo iados dcc opposição .) 

Senhores, respondendo-me ·em ümá das sessões pas
sadas, o nobre presidente d,o C0~1selho tet:~ninou séu dis
curso ·evocando uma voz de além-tíironlo· para· estranhar 
~s minhas idéas com'ervadoras e · o meu pouco aferrd 
á religiãp. · 

Quanto ás idéas ·Conservadoras, vou responder ao 
nobre 1Jresidente do conselho. · . 

.Alguns amigos enxergárão nestas palavras de S. Ex: 
allusão a um dos mais nobres ·caracteres quetetn ·exis
tido neste paiz, a uma memoriri. que eu venero, a dó 
senador Alencar. (Apoiados .) Pois bem, · senhores, eu 
direi ao nobre presidente dó·conselho que não ' fui eu, 
mas S: Ex. que'? combateu s~b as ordens dnquelle 
chefe ·ülustre1 e 1SBO quando amda era S. Ex. apenas 
secret..'trio de presidencia, e não tinha passado a secre
tario de ministro para chegar. a secretario da corôa, 

•·· porque toda a vida de S. Ex. nno tem sido mais do 
que um longo secretariato. (flilarülade da opposição.) 

Quapt? ~ teligião, desejo, antes dé responder, que o 
nobre m1mstro me far,.a a fineza de declarar se ·foi sua 
intenção penetrar na vüla incliviilual daquelle illustre 
cidadão. 

O Sa. PnEsrnENTE DO CoNSELno : - Não fiz allusão 
algrima, fallei nos fmida<lol'es da ini1epcndencia do 
Imperio. · · · 

O Sn. J. DE ALENCAR :-Satisfaz-me plenumeiite a asse
veração de S. Ex. lVIru; para que nunca in ais se levante 
diante de mim com pretenções de ferir-me essa allusão 
d,eV'o declarar ao ':'obre presidente do conselho que foi 
Jutanclo desde a mfanCia contra os neri "Os sociaes 
que eu dei á minha alma a t empera ~ec~saria para 
affrontar as•Ílas do poder. 

UMA Voz: -Já se disoe que não houve allusão al
guma. 

· O Sa. J. DE ALENCAR:- Não direi de minh:1 vida 
particular o que dizia o illustre romano de su·a casa 
que ella era de vidro; não, senhores, não o direi poi 
que entendo que a vida privada carece da nenu'mbra 
do recato: da m:odestia (apoiado!'); mas pos;o asseve
rar que na{) rece10 que a devassem. 

Tendo-me empenht~do ~esta· luta, sabia a qua:hto ine 
expnnh~; todos me .achao, ·quando. me querem, aqui 
nesta tnbuna ou na 1mprens& a pe1to descoberto · não 
tenho, não preciso, de couraça, nem de guarda-costa. 

~óde, portanto, o. Jaobr~ presidente do conselho . des
pe lar os cofr.es pubhcos 13ata pagar aos · cavalleiroa de 

!Iljuria ; ·póde mandar que l'ne 1ancetri invectívas e de
va&sêm a ~iüha ''ida p'1'i·vadá; ísto1 longe ' (if! me d~pri
rií.it 1 desmo~alisará o ·:governo.'· (Apoiado~,, ) · Não · é ·e&te o 
meio ·<fe ii:np<!lr-'me O,'siieMio e o cl:es!l.nimo .. ·Ne'ste .pOI'1cto 
penso C~lfw o grarrde poeta, irancez, Lamartine: "Um 

,perigo que se col:l'ocadianté de· mim •não·é um 'obsta
()ulo, é um degráo a subir; '' (Muito ~em ·e ·apotccdoa da. 
àppqsição. ) . · . . 
. Tepho enunciado os motivos da. minha intépêllàçiio 
aguardo · 1!-5 explicações do·nobre presidente d€> conselho' 
para. á vista dellâs! se me 'despertarem alguti:urs outra·~ 
constder-a:ções relat1vas, :~ro ' ·assnmptQ· e '; que: interessem 
á ·cau<a .publiea; vottâ.t· •á tribima: :Prevejo· quhl'ha de 
ser a palavra·do'governó .em ·relá~o ·á minha inte)'pel" 
hli(ão:·O 'nohte presidente d'o: cotrsetho h a de encerrar
se. ein.uma .üegativa abl!oluta; Pois bém( .é' lista meslna 
negat1 va qtte eu Pt'OVóco ; màs quetoHi. H anca, lear 
O.ómo ·ex1gé' ·a : digtJÍf)áde 'do goV'erno ''e'' O r espeito 1\~ 
parlamento e ao paiz. 

O Sít. AJSmü.~ Fii>u'Ernx: -'O Si'. · miiilst~o dó iln
perio . já aqui e:idgio que' apres'eritâssil'inos ' provas de 
despeiás '!!eere'tas. . . 

o Sa. J .. DE :À:LENCÀn: :-:S:a ei1tre cav:àheiros um 
modo . prompto · e sum!llario de conp~éer â verdade. 
Emp,enhe o nobre~residente .~o conselho. a s'ua palavra, 
e assevere-n~s aqut em.vo~ clara, de .mod·o.solemne, qlle 
o governo nao tem : a · menot· participação n(ls artigos 
p~b1icados ejn ,sua : d(\f~si, ,e qu:e e!ll,I/-S publieaç9es não 
sao pagas pelos cofres pubhcos. Satisfaço-me cotri esta. 
declaração , queto qüe ·elia eorrii; 'o paiz é deBtrúa a 
co_n:'icç~o ·quasi · 'ttr;anime .. que r uelle ~existe .de· que o 

· I11uust~no subveu01ona es~es escriptos_., Aguelles que 
affirm~~íi.o o facto, 9.ne dizem ,ter visto·. ~~ . provas ~e 
c~_nera? de vergonh,a~ · os. ave~J;~e.iro~ q~fQlaso~ã~.de 
protectores do gover~o recahn•ào no desr>tezo pubhco 

,,do .. n. ·de,_ ~fe· · ·t· eú.dér.·ão ~.ü;d_ .i.r .. j .. Apo_,_·.dil.os d.a .. ·'· .. ~PP_ 'o. 'siÇà. ·o. :) . . ' 
. ,Out.r ora, .. em falta de provll.s, s~ aP,peUa,ya, pará o 
JUl~o de Deus., . ·e. as arni:J,S. Mm sempre, de01d1ão : peló 
malS forte. Nesta aréna," óhde :ts"arma:s são ·a ràião .e 
a ver~ade_, ·eu· appellopara éstiõ juizo ; ap'pello jj#à a 
consélenma ,do nobre presidente· do ·coriselho. (Muito be·m; 

. muito bem.) 
(O o~;ador é compri~>entado por muitos Sr~ . deputacilis.) 

. O· Sr~ ·Préside:rlte do Cohsel:hópro~Un" 
Cla 'lllll discurso que se acha no 'Appendice. · · 
· . <? Sn. J. nB ALENcAit: :__ Peç~ a palavra pâl"a te8-
ponder. 

o sn:; PRESIDEJSTE.: ~ Observo ao nobre dejmtadó 
. <J.lle f:>ltao apenas 15 m)nutos para terminar. a hora àr
. d~nana dos trabalhos, da camara r se o nobre < deptltado 

nao pretende exceder esse tempo, eu concedo a pa
lavra. 

O Sn. CRuz MACHADO {pela ordem): - Sr: ptesi
den:te .V._ Ex. uttende sómente á parte do 'regimento 
que dtspo·e ,,que as· ~essões ·dürem quatro horas; mas 
ha tambem no . re~1;nento . uma óntra disposição que 
consagTa nm prmclp!O:Precwro que não póde ser 0bli
terado, ~ é aquella que d,t ao oxador qiw tem a pala
vra o· dn'eito üe pod~r _usar · del'la por espàço de duas 
horas. Por tB:nto , amua que o ·orado·r· exce·da a hora 
miu;eacla P.ara a sessão não pócle ser interrompii1o 
senno · dcp01s de teE fallaclo· por espaço dé duas lJOras·. 

Çhamo a· atten~ao de v .. Ex. para esta disposição 
reg1mental. (Ap01ccdos dcc oppos'ição.) . 

O Sn. PnE~IDEJSTE : -Tem a palavra o Sr. Alen
C;lr,; mas de U.OVO previno. aG nobre 'ãeputado.quedeve 
hmltar-se ao tempo que falta para terminar a hora no 
caso de ins1stir em fallar hoje. . · · . ' 

O . Sr. J. de A.le:noar (AttelJ:Çuo) :--'Senhores, 
termmou o nobro pres1dente do conselho o seu discürso 
lutando com aqueUe phantasma que constantemente o 

,persegue. . . . .. . : 
A allncinação qúe S. Ex. Attriõue íi seus :t<lversarios 

é elle que111 a soffre; ·e elle quem· vê e)ll' todos os actos 
de minha v ido. publica, em todà a opjJosição que faço 
a este · gabinete, ·uma causa ü úica, a idéa: d'o govérno 
pessoal. · · 

Senhores, quando é.l'eiiJmeute estl:i'-a·camia que actúa 
erP meu es2irito, tenho·hastà!ite fràn~uel!tf para o mani- · 
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f!)!l~ll!'J: .a .. ç!'m.~a é,te~t~f91!)lha.-; não me. temo.; não receio 
as. ~9.C1!§;>ções;,çle qgs~elt9: qpe,me ,t~m,l:>nçado a mãp~ 
cheJ<l&,,> ,J.loJJrll:, pr~si!l;elíJ;~e·.dQ CP!lBelho e sens col!egas 
~s~n~. . ~ . , 

~}ío-.t~n):LO. P.retel:!ções de, <m:as.t!l<r; ull): estadista.tão no
tavetcoroo, ()nobre pr.esidept~ do .conselho, e de faí'ê~lo 
instrumento de. minlgtsop>Li:x.ões, não, >e11hore~; mas cum~ 
pre recordar a S. E:x.. que estas conviçções que n)ltrp 
hpj e,, e. que, q~tjio . de.,mujt0 teJUpo, :l'orão e)Jl.· alguma 
ép0ca. ,p<J.rt.U/,:!açl,:J,s po); :3. E;x:. . · 

QwlllclJl 1:no~ 9.ill-.~. d:J, (l.dversidade nós, membros da 
oppo~i.ç,ãg, . :qps.· il:!l1!1li!I).os, e)Jl mna. assembl~a,. pul:>li<;a 
pll;ra, i):tst!'t}lar,;-1\,'U'Il.Íào. ,ÇO'llS!.lrPad0ra,)?. esteve: present~ o 
J.lObl;'!q>J<e~~lj,~nte·:!io (lonselho, .e presto a a}lhesão pl@ru 
áquelle _grande acto que preparou a <!-sCe!lsão. d:o partitl,r> 
con,s,er;yllcdor .. 

O · -Sn; PnESHJJ>NTE no · CoNSELHO : :_ Propuz UJna 
emenda; · 

Q Sn .. J; J!E 4t.ENQ,I.R :~.l\!as.baa~s da .ul'i.ilo .comer
vadora. ioi. cqnsi~nflda Co!I)..O um dos po)lto~. de s~u pro~ 
gramJlla a segnil!te roaxiwa: « ll'j'~o aceitQr o p(JdeJ; 
senji:q para exercê-};, na plenitude .. coiJ,~titucipoa), cJei
xanÇlo-o ao menq;r sy-mpt9wa de_.cpmpre.ssãp._" 

(!Ia. dive'J'sils apa,r~es-) -
Os nobres.. deputailos com.seus •apartes- minguão-me 

o tempo. Se querem pr0rogar. a sessão, p0dem inter
romper~me-; do contr~trio, peço-lhes· que me .deixem 
faHar, 

Senh0res, naquella: memoravel assembl'éa, .presirlida 
pelo· ex~ ministro·. da marinha do gabin~te . de -16 dé 
Julho, foL a.pprovada aquella base (apoiados e não 
apoiados~ com duas emendas, · . . . 

E' rea.Im~nte. necessario ter-profundo es<J.uecimento 
para. se·negar . um facto de .. notof.iedarle publica, um 
facto communicado .. aos conserv'l-dores de todo o Im~ 
perio, e.•communiçar1o .pofo. um dos seus chefes mais 
illustres, o Sr. barão.de Mur1tiba. (Apoiadqs.) 

() Sn: AnAUJ.O Lr•rA : ~ De minha parte não a 
approve1. 

O Sn .. J. DE ALJ>NOAR :. ~ :For&o approvaçlas estas 
bases com. duàs p.equ,~nas rooçl.ifiçações ; uma.p.ropos~a 
pelo n"Qbr,e pr~sidente, ,do conselho que repugm>V:<!-. co:m 
otit11lq demo('.):ati.co de grande el~itor, que se deieria ao 
c.~e ,do, ·partidp conservador; outr~t por uro . acçprdo 
commn,(ll, re:l'eria-seás J;tltimas, palavr11~ -P.?<quella. base 
que ac[\bei de menqionar . . 

Fico11 o preceito que se impôz o parti<;l<i conservador 
assi.m, C01l,Çebido .: ''Não aceitar. o poder senão para e;;;:er
cHo na p!enitu,Çl:e constituciçnal, ".\Apoiado.$ da opposi
çao.) O .que era isto senl\o o reconheómer>to da. existe11,. 
cia;do goyerno. pes~9al,· e o protesto muito solemne .de 
reststir,lhe nopoder? (l!'fuitos apoiados da opposição.) 

Fiel a. este, prot3Sto é qu~ te1;1hoexigido dos gabine~ 
tes conse;t;vado;~:es:que se -maui;en:hão J;IO, p,osto .. de,.honra. 
~oi' pela.,minha le~~<lilade a ess.e; compromisso que me 
mcompatibil.i,sei n,opoder1 renup.ciei a e}le d,e uh,a vez. 

Portanto,. senhores, se o goyerno pessoa! é um fantas
ma, )louve tempo ,em que ,o, nob,re presidente do.con:Se
lho tambemfoi ludibrio deUe. Estava ent;fo na :;tdversi-
dade: os t~mpo.s. mudão: .. · · · 

De.mais, o. nobre pre~ideJ;t:te d.o conselho acaba de 
arti.cula1: nr,r,ta ,pal_avra, Erasmo,. o pseuilonymo ele que 
uset na, lf9prensa, e que recorda um dos. esforços mais 
~eua~es,. n;tais persev~rantes. qne talyez se te)lha :feitq na 
IIJ1]n:ensa.Gont\'11 esse::falseamento .do ppde:r ,no systenaa 
re_pr~sentativo (mlbi!os a,poiados da opposição); se S. Ex .. 
naq conhece beJ:1il; esses escript.o~, deve-os .ler. 

O SR. PRESIDENTE DO CoNS.Elrro : ~ Li-os com muibo 
pra.zer. ' 

O ~n. ~· DE ALENCAR:~ Cootéro elles tres partes: 
n~ tnmeJra ainda se" acreditava na_ possibilidade ila in~ 
tu1çao desse· e !To e da ·sua reparação espontanea •• na 
seganrla mani:l'esta~se o desengano da<J.uella esper~nça 
e .appe~arse para o povo.; na.tercei:r!l, sen~indo-se a im
lnlnenw~ d:o períg;o desçarna~se. a verd?,de, .e wo~tra7se 
BeJU.~a~~ rebnço o estaçlo do paiz. 
J Fo1 nestas condições que subio d gabinete de, 16 ele 

nll:w., , a ,que tive, ,a. honra ,de pertencer , . e invoco o 
proprw testeumnhp do nopre presidjlnte do conselho. 

S. Ex. achará na s.ua conscienoiil., na ma memoria, a 
confii·mação 4esta ver.dade , que no poder o ministro 
não d:es)Jlentio o escri ptor' . (Mu-ito bem ; muitos apoia
dos da <•pposição.) 

O SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO :~Nenhum dos seus 
colleg~s .d€ixou de portar~s~ com a dignidade ·devida a 
um. m1mstro. . 

O Sn. J. DE ALENCAR: ---: Nilo e~tou f~zendo ·cen~ 
&Ul'as'ou insinuações aos meus ex-collegas; neste ponto 
não imitarei a V. Ex. , que, tendo de· nsponder-me, 
e a mim unicamente, pretenden contestar-me, como o 
nobré e:x.~ministro do imperio. 

Se um arg,umento desta ordem não :fosse empregado 
por tão fino cavalheiro ,. por um homem de tão ~sme
r;:tda educação como o nobre presidente do conselho., 
podiacse t<lizer que :cão era senão; um manejo muito 
Ust\al, a intriga; mas nilo seria capaz de qualificar 
por semelhante fórma a argumentação do nobre mi~ 
nistro. 

Tratando da materia da interpellação , de que pri
meiro me occup~trei, porque· -foi onde S. Ex. fez reve~ 
!ações ma!o imp~rt'1-11tes, e o ode conseguUazê·lo pres
tar, mais relev:antes.servir;os ao paiz, o nobre presidente 
do conselho poz .bem patente o. estado de decaden~ 
cia a que tem chegado .e11tre nós o systema parl,a~ 
mentar. · 

UJI).. dos p0utos da minha interpéllação tinha pQr:fim 
conhecer a ,despez.a que o actual ministerio. tern feito 
com as publiqações da imprel\~a em sua de:l'esa .. -D.ese-' 
java· que o povo; ober:l.do de .impostosjniquos., além 
de, oner.osos., conhecesse quanto a. :falsa oprnião Íabri~ 
cada pelo gabinete telll custado ao paiz. 

O nopre p.resi!lente, d.o. con~;üho· ach,.ria. nos· estylos 
dq. go.veruo r.epreseutativo , . na~, fo.rmu]as, parlame11ta~ 
res,, um rueio eurial. pa:ra s)lbtrahir-se á. resposta desse 
quesit.o ; S. Ex. podia ater~se . ás conveni~noias .. go~ 
vernaru~ntaes , declaranclo-nos que cllas não lhe· per
mit.tião revelar o segredo dessa. !lespeza ... Seri:;~ ,uma 
evasiva, sem duvida ; mas mpa.· evasi V<J, co.rtez. 

Entre~anto S. E;x:. , com .aque]la. modt>ração d,e que 
fez: ~amanho .. gf\rbo , e quê me le.mbrou as. palavras de 
Tacito, adrogrmti rnodçratiorze (risadas), veio, dizer~ nos: 
" Se desejais saber q aanto temos gasto, e a maio.~ia o 
cousentir, ap.resentai ,um reqnerimento, que do thesouro 
1Jirá, então. a demonstti\ção, da,clesp.eza, "· 

Senhoreõ, não se podia tr'l-ta11 com ,maior desprezo· a 
rep,resl}nt<J;çã.o .. nacional) (M'I.!itos apoiados da opp.o~ir,Hl-o) 
Não se porli.a r.evelar da maneira a, ma,is. patente o. es~ 
tarlo de . de~~;rada,ç;;io política a que. temo.s chegado ! 
(Apoiados. da. opposição.) 

O SR. ARAUJO LrMA: ~Não apoiado. 

0- Sp.. PERDIGÃO MALREIRP: ~ApoÍndissimo. 

O Sn. J. DE ALENCAR: ___;Para que, senhores, se nos 
concede a nós represe-ntantes .ela nação. o direito de' in
terpellar os membros do gabioete? E' para expôr-uos u 
uma affronta., a uma resposta clesta .. ordem? ! 

Podia. o nobre ministro valer-se de um pretexto 
•qualquer.; que não se achava habilitado com as infor
mações preci;;as para responder; que. as conveniencias 
administratiyas não 1 be permittião revelações .; mas 
di~e~ em·to;n de chasco e ironia K Se a maioria o per
mlttlr• ... » 

O Sn. PRESIDENTE no CoNSELu'o .: ~Não disse em tom 
de ironia. 

O Sn. J. Dl> ALENCAR: ~ .... Mas quem é senhores, 
a ma~or\a~:Qtlem é a.maioria em un1a q~1est!'ío deeon
fi.anya.como esta sen!io .o proprio gabil).~te; e quem é 
o gabinete senão o nobre presidente ,do coUEelho. 
(Apo(o;clos e aprtrtes:) Desde que S. Ex. me.recusa os es~ 
clarecimentos que p.edi, posso eu esperar que me sejã0 
concedidas pela maioria que o sustenta a toclo o transe? 
O nobre. presidente. do conselho .quer que eu recorrit 
d(l S. Ex. para S . Ex .. mes.mo .. (Hilaridc!de.) 

Admiro a-se o nobre presidente do conselho de ter en 
esp.eraçlo uma negativa. do gabinete a minha inter~ 
pellação; porquanto conhecedor dos segre~os da atlmi
nistraç~o, .eu devia ter plena certez11 de que S. Ex. 
havia de revelar a verdade. 

Co.n:l'esso, senhores, que sorprenden-me ao ultims 
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ponto ver o nobre ministro da fazenda, o illustrado pre
sidente do conselho, tomar perante esta camara.a res
ponasbilidade de um acto tão grave, e empenhar-se na, 
sustentação de uma doutrina que já !oi emtempos_b~m 
proximos acremente censurada pelo seu collega mmJs
tro da j ústiça. 

Quando o gabinete de -3 Agosto, ao qual S. Ex. ha 
pouco se referia, com uma. franqueza que não posso 
deixar de louvar, lhe, -embora não adapte a doutrina por 
elle sustentada; quando esse gabinete rompendo com o 
ôystema pouco digno da dissimul~ão declarou nest& 
casa que a despeza .dos commmücados insertos no 
Jornal do Commercio erão pagos pelo thesom-o, levan
tou-se o illustre parlamentar o ~r.· Say[o Lo bato, e 
proferia em uma apostrophe eloquente palavras que não 
poderei neste momento r .produzir, -mi:_s que se !e_:;u
mem neste pensamento: « Taes actos nao se pratwao ; 
mas quem tem a infelicidacle de pratica-los !!ão se anima 
a confessa-los. " 

O Sa. JnNQUEIR,l :- Mas ha uma differen93 entre 
subvencionar jorriaes e publicar_artigos. 

O Sa. J. DE ALENCAR:-Eisoque dizia nestemeiimo 
recinto o nobre ministro· da justiça .. quando era op
posicionista, quando estava na 'adversidade; -hoje, 
porém, S .. E.x. naturalmente ·entenderá como o seu 
col!etra que isto é um meio de governo, como ha 
pouc~ declarou' o nobre presidente do conselho: Na
turalmente ha de sustentar que em t0dos os pmzes o 
govemo paga a imprensa, e que esl?ecialmente i:! O nosso 
nlio póde a administração prescmdir desse recurso. 
Nada me admira nos dias de hoje em materia de in
coherencias. 

Senhores, não é exacto que em todos os paizes con
$titucionaes o poder subvencione a in:!prensa, e menos 
ainda que seja isso um meio legitimo de governo, uma 
doutrina corrente e aceita. Mas, antes de demonstrar 
esta propo,ição careço de responder ao ,aparte do illustre 
tleputado pela Bahia. 

A questão que se aventou aqui nesta camara no 
tempo do gabinete de 3 de Agosto não se referia á 
subvenção de escriptor, mas á publicação dos entre
linhados do /onial do Commercio. (Apoiados da op
posicii.o.) 

Esta questão :foi provocada por censuras que ap
pareCJão diariamente· no orgãa conservador, o Mer
ca'(!tll. Lembro-me de artigos que chistosamente fazião 
a canta da despeza de cada entrelinhado (r:sadas ), e que 
mereciãa a adhesiio e applauso ào nobre presidente do 
conselho e seu collega. Dahi originou-se a interpella
<;ão que a este respeito se fez no debate do voto de 
graças ao illustre presidente de conselho do gabinete 
il.e 3 de Agosto, o que motivou a réplica do nobre 1lli
Aistro da justiça. A identidade do caso é , portanto , 
incoutestave!. 

Nii\o é exacto, senhores , que em todos os paizes se 
subvençione a imprensa. 

Na Inglaterra não ha imprensa subvencionada, nem 
exemplo disw. Recordo-me ter lido ha bem pol!ico 
tempo nos jornaes a discripção do grande banquete que 
a imprensa ingleza cost1i.ma. dar annualmente, e ao 
qual assistirão os primeiros eotadistas e as maiores 
notabilidades da política. 'rodos elles prestárão ho
menagem á independencia, á integridade da imprensa 
ingleza., attestando que o governo não exerce como 
poder a menor influencia sobre el!a, antes recebe della 
o impulso. Com effeito, em Ingl,lterra imprensa po-
1itica. pertence aos partidos, de cujo seio nascem os 
gabin7tes. O governo, o pocler, não carece de. imprensa 
cspemal, porque toda a impreBsa o mantem e sustenta 
sem soldo nem eucommend!J.. . 

l\ft.cs :l'allou S. Ex. da possibilidade de uma divergen
cia, de ci;:nnes pessoaes que privem o miuisterio do 
eoncurso da imprensa 'de seu partido. 

· E' esta a nossr, infelicidade, que os partidos não 
queiriío governar com os seus proprios meios, mas uni~ 
camente com os recursos officiaes; que os gabinetes, 
uma vez no poder, se divorciem dos que os elevárão, e 
di,pecsem a· coadjuvação. de seus correligionarios, e 
tratem de organisar para defendê-los uma imprensa 
artifieial e chndestina. ( A poiaclos da opposição e 
apertes.) 

Pois, senhoi·es, quando homens qu~ se dévem pre
sumir chefes legitimas de um partido, sobem ao poder, 
e por um 'conflictci pessoal. venhão a perde~ o apoi~ da 
:folha que representa as 1déas'. des~e part1do, e cnvel 
que esses ho~~us não tenhão mews de crear _outro 
orgão de pubhm~ade com as forç3;s de seu p~rt1do, e 
precisem de pedu a9s cofres ·pubhcos. os mews de se 
manterem no poder~ . ·, . 

Se isto acontecesse, se os membros do part1do eleva
dos ao governo não tivessem .inf!uen!lia bastante para 
crear um orgão do partido, ou neutralisar a. OJ?posi~ão 
do orgão já existente e delle separado por d1Bs1denmas 
pessoaes, nesse caso o verdadeiro chefe da opinião 
era'o redactor dissidente, e llOS ministros cumpria ceder 
ou deixar o poder. ' 

E' assim que se governa nos paizes onde o governo 
pertence exclusivame~te á op~nião. A doutr,ina e:x;pen
dida pelo nobre pres1dente do conselho nos levaria ao 
systema da organisação dó poder, como inimigo e.adver
sario da opin,iãp, o que será pro~rio de g:ove~nos abso~ 
lutos, porém. 'nunca da monarchla coustltucwnal. Nos 
paizes livres o suspeito não é a; opinião, mas sim o poder. 

FaDarei da França, a que se referio o nobre presi
dente do conselho. Todos nós sabemos que nos ultimas 
tempos da lllOnarchia constitucional a verba dos :fun
dos secretos crescia annualmente de milhão em milhão; 
mas tambem é certo que todas as yezes que se tratava 
de votar os respectivos creditas, o governo era inter
pelladií sobre o emprego dado a esta verba1 especial
mente em relação á imprensa. Então o mmistro do 
interior, que professava aq idéas do nobre presidente do 
conselho, levantava-se com um sério imperturbavel para 
asse!Plr'tr ao. parlamento que mn centimo_ s~que! não ~ra 
apphcado á 1m prensa; entretanto a naçao mte1ra sab1a; 
estava na consciencia do povp que a imprensa era 
subvencionada-·pelq governo. O que succedeu, senho
res? Todos sabemos. A revolução niio tardou; ella era 
necessaria para varrer .. semelhante corrupyão e seme
lhante escandalo. 

Neste ponto o nobre presidente do conselho mostrou 
a mesma aberração dos principias . constitucionaes 'il!e 
lhe notei na parte. em que tratou de responder ás mi
nhas considerações sebre a sitna9ão. S. Ex. entende 
que o poder nos paizes livres é uma entidade politica, 
isolada no meio da nação; que os gabinetes têm Ío:ça 
e vida propria, que não precisiio do auxilio do part1do 
a que pertencem, que não pre~isão yomo a cabeça do 
homem dos membros e de orgaos para desenvolverem 
a sua actividade. 

Não, senhores, o gabinete é a cabeça de um corpo e o 
chefe de um partido ; ha de existi.r pelo partido ; co~o 
poder, como instituição, não lhe é licito usar e di3pôr senao 
dos recursos officiaes .e authenticos, e nunca de mane
jos. Como s~ péde tolerar que um· gabinete ma~de pu
blicar artigos nas diversas rolhas, simulando assim uma 
opinião que não existe, que é toda ficticia, e que desap
parece ~e .repente. no dia em ~ue el!e deixar o. pod_er 7 
Não é 1sto mystlficar a naçao (apowdos), e lllad1r o 
povo, que póde ser induzido em ~rros graves e. fataes 
pelos escriptos de homens que ma1s ou menos d1spoem 
de certos recursos dé intelligencia, como são os que de 
ordinario o governo emprega~,nessa tare:h ? . • 

O nobre presidente do conselho, ·que se dlZ t~o 
forte e cheio de vigor, confessa, entretanto, gue nao 
póde viver sem esse.s meios artificiaes e repr~vad.os; 
que em falta de outra imprensa que o defenda, nao pode 
prescindir dos artigos publica.dos no Jornal do Comm~r
cio, á custa. do thesouro. Po1s bem, senhores, se ass1m 
é se o gabinete não póde .viver por outra fórma, e se 
apezar disso ha maioria. que o sustente, cump~e que a 
bem da moralidade do governo elle venha pedir a esta 
camara a. devida autorisa9ão para :fazér a despeza com 
esse servi?o. ( npoiados.) • 

O Sa. ANDRADE FIGuEIRA : ,-- Que a não tem, nao 
está no or,:amento, é um abuso. _ 

o·sa. J .. DE .c'I.LENCAR:- Le,.alise este novo mei1 de 
governo, como o chama o nobr~ presidente do c~nselho! 
não continue a usar delle como de um maneJO clan 
destino. . · t 

Acaso se acanha S. Ex. de pedir á sua m:n?rfa ~s e 
meio de govérndi,? Estou prompto a tomar. a lmCJatJva. 
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O Sa. A."QlU»E FJGtll!:lli.A : -E eu :1. negar o meu 
voto. 

O Slll. Josi :oz ~u11.: - Colloeo acima. doa int.e
l'li51ie5 de momento oa sr:tndes interesses pennanentea 
aa aoeiella.de, eutre os qua.ea está se111 duvida a mora
lichde do poder. Quando o governo se corrot4pe a 
~ação corre perigo. 

O Sa. ÀNDil.UIE Fsc;m~na :- Se nlio tem pa.rt!do q~:.e 
-o sllStente na imprensa, deixe o poder. 

O Sa. J. DE Au:JSc.\11. :-São esaeunauejos cllllldesti
.:1081 esses meios tortuosos que infelizmente desa.creditão 
ua nosso Jla.iz o governo constitucional representa.ti'"o, 
" 'Vio amügando a. couvi()Ção de 'llle eata. fónna. não 
';>6de existir senão pela corrupção. (Jiuitos apoiados.) 
1::.ngano fatal! Se ha. f6rmo. de go-verno que reclame 
franqueza. e publieiclade é esta, a. aua. forya. el!tá justa
:nente na opmião. E' por isso que, embora. niío udopte 
" systema da. subvenção, eu ni\Q duvidarei da.r o meu 
voto ao go,·erno para qae Jegd.lise seu :~cto, acto ger.al
l:lente reprovado por todas as opposições e tão acre
':lente censurado outr'ora l'elo nobre ministro d:l. jus
:;ça. 

O ~n.. ÀNDil.UlE F1GtleJU : - Energicamente c com 
:odo o fund&mento. 

O Sa. J. »E ALE~ CAl\ :-Ficamos sabendo, senhores, 
por conliasão do nobre presidente do ctnzselliCi1 que o 
governo em cireumsta.nciai como estas tão gravee, 
quando se trata. de relllita.r 1lll:la. reforma da Jllalor im
porta.ncia, não texn. ixnprenea. 

O Sa. AND&.\DE FsGt!Euu.. :-E' utna. opinião tão forte 
que não tem orgüo• 

O Sa. J. DE Au:~cu :-À sua. imprensa é o the!Oll
!O. (Apoiat!o3.) O I!artido Jibe:r~, e!D opposiçii.o ha~ll
.:.cs, sem infiuencta governattva, texn. uma. unprensa. 
illustrada, energi~ e activa.. O partido eon~rvador, 
;et:. min?r.i:'- lançada. hoje a.o _ os~isxn.o, repellida. p~
~?s seus ~>.m~gos, tem um. orgao unportante . .Ato; o pat
.;tdo . • refublica.~o tem sua. folha, eacripta por peor.as 
.!la.bilissunns. So o governo, senhores, não tem um jo:r
::lal que o represente. (.1po~t:tào&.) 

O ~&. · Aso~t: FIGt!EilllA :-Só o part.id.o em.ancipa.
uor nao tem 1mpnn2a.. 

() Sa. J. DE ÂLENCAll.:- E' esta. a verda.de, a. triste 
•:erdad~ que resulta. da.s decla.rações do nobre p;re~iC.ente 
co con~~lho. Com :1. millha interpellnção prestei, polc, 
:m !erv:.;o, arrancando esta. confissão. 
. 5obxe este ponto ainda ha um:l. obser\"nção muito 
~'llporl:mte a fazer. 
, O ::ob; e pres~dente do ~on.selho esquivou-s~ ~ re~pon
:.;e: a ll!ll queSJto e o mn1s Importante de mtnlln t:Jter
; el!ação; S. Ex. não ::lOs disse por que verb3. tem feito 
a deHpeza. com a. publicação de artigos politicos. 
(.Ap~iaàos.) 

O Sn. Cn.r.z ;\!A.cCJ,oo : - Pela. verba do recru:a-
-::::e:!to. (Risada;·.) . 

O S11. All.\l:lO GóES: - Pela. dll. oa.tecbese. 

O Sn. J. DE ALt:<cAn.:- Entretanto é est:1 '.l.~n ~f.~ 
·_ues!Õt!~ mais importa.utes p:1r:o. o system:~. rep;e~<:>~~

:;:·o: porque, senhores, fC <1 80V•~rno se julga com 
•:r~1to de er.1P.regar neste ou naquelle ser.·i\:o não :r~e
;lsto nem cog1~de, verbas estranhas a que el~" ;:::-Jpri

::r:e CPrt.l. elastiCidade,. burla. o orçamento. E' :o. eEses 
7\ancjos que me referi quando fallei em cred!: -,s simu
.ad~s e clandestino~. 

0 i'n. Pat51DENTE DO Co:<51':LRO:- Fizer:!o-s~ -p~bb 
~-~r1>:ts de despeza:. nio l'revistAs- -

0 S1t. _f,xt•R.~Dc FI«t"EIUA: -Não ha. essa ,-e~ba. 
O Sn. P11::;mE~Te ~:~o Coss&LilO:- Ha. ::1 '·ero?. -::e 

-.vcnt:u..es. 

~ 5n .. . i.. ~vr,~D& Ftc.rx:ta.\ : -A. qtte orça.n:..;.:; ... :.o se 
, , ,erc i . Ex. . · 
. O :Õil. _Cr.tz :>hclUDO : -Foi pela verba da c;:.<ecbt;e 

:.çs lll ~:os. (!lisada.•.) 

·::> S!l. J. DE Au:SCA.II:- Xiio ha, pos~o a!!':rm:.-!o, 

To:~~o 1v 

nma verba onde se possa. decoroll1liiiQilte elauifienr esta 
des~. ( .• poia6o ... ) . 

Nunca. em pa.iz algum do &yl!tem& representativo se · 
considerou um. serviço publico o pagamento de artigos 
de polemica. destinados a. elogiar ministros, deprixnir 
ad-çersarios e a. combater a.qutlles mesmos que concor
rem com a. sua. contribuição para. a. renda publica. 
(Apoiadoa.) Nunca isto foi considerado um serviço, 
nem podia., sem completa. innrsüo das normas do sys
tema. Não persista, pois, o nobre pre~idente.do conse
lho em asseverar que no orçam.ento ha. verba destina.d:l. 
a semelhantes deepezas. Niio1 senhores, não ha; e é 
por não existir q_ue eu, nn impossibili!àde de cohibir o 
abuso, e temendo outros iguaes que vão se ereando á 
sombra deste, desejo legalisar o acto do nobre presi
dente do conselho, afim de manter a. moralida.de do 
governo. Assim, estou disposto a a.presenta.r no orça
mento da :fazenda, que brevémente ~e ha de discutir, 
uma. emenda neste sentido. 

Desta. forma, qnnndo examinarmos o balanço, embora 
tardio, que é costume distribuir pelos membros da. 
aesembléa1 veremos pelo algarismo ~tnal a somma des
ve!lclid.~, e saberemos quanto cnstoa s sustentaçlio na 
unprensa deste ou daquille gabinete. Poderi.smos então 
preferir o m'lis ba.ra.to; ma.s naacircumata.ncias a.ctua.ts 
não nos é dado avalia.r da. intensida.de dessas convicções 
que se manifestão com tn.nto enthusi3Smo na imprensa.. 
(.) JJDbre ministro recusa-nos o algarismo, que rel'elaria. 
o grão d~se entbusiasmo. 

· Fui ministro da jwtiça, estive 18 m~zes nos conse
llios d:t corôa, e .sem o menor resquicso de te&enti
lllento para. com os meus adversarios, recordarei á ea
m.a.ra a opposi~ão viol'!nta de que fui objeeto. Talvez, 
pelo menos nestes ultimas tempos, não ha.ja exemplo de 
um minl&tro m.ais aggredido, ma.is chocado no &eu 
amor-proprio, nuis atacado em sua dignidade do que 
eu :fui. Pois bem. Eu tinha a verb& secreta á miiiha 
disposição, verb$ de que não dispuuhão o noore xni
ni:stro da. iaz:enda, nem o nobre ministro do ilnperio ; 
uma verba de cujo emerego eu não devia. contas se
nã• á minha colllciencl& e a Deus. E comtudo jámais 
desviei um real desta verba. para minb& defesa pessoal, 
jámais desaft'rontei meu amor-proprio :1. cusin. do po~o 
que paga. os impoatos. · 

O Sa. Muan:- Isso honra muito $ Y. Ex . 
( • .Cpoiaàos.) 

O S11. J. n& ALE~>CA.Il :-E como tinha Jllena con
l'icçiio de não ser acreditado, eu m:llldei toâos os dc
cumentos :1. mesa, e ahi estio no arcbivo da camara. 
Eu os conservo tambem como um dos actos m:üs 
ltonro6os da minha obecura carreira política.. (tlpoa.aàos.) 

O Sn. ÀNlli\ADE FIGCtlllA :-E' utn documento muito 
honroso que ha de sen·ir de exemplo 3.08 futuros mi
nistros. 

O Sn. Cauz !ú.tHADO :-0 mesm.o fez o Sr. ex~mi
ni:;tto do imperio Paulino de Sonz:~.. 

O Sa. J. DE ÂLF.SCAJ. : -.Aprovcitou-t~e o nobre pre
sidente do conselho d& minba. inte1:pellação psH. pag;.r 
uma divida de ::ratidlio a quem o defendeu em uma. 
circumsta.ncia difficil da sua. -,.-ida. A.credita,.a. que o 
nobre pre~idente do conl'>elho tivesse comprehendido 
que eu niín \"Ím á tribuoa oecupar-me com qualquer 
indh·iduo e~tr:mho a esta. casa e a. <!Stc psiz , ::em 
tratar de resnondor á Sita imprensa c!a!ldestina. 

O que troüxe para. a tribuna forão os actos 'do go ~ 
\"cruo; são es~cs que tenho o direito de discutir :I<Jni; 
dil·eito de que niio ll~i de prescindir, ape7.:Jl' dos ataque~ 
do gabinete; foi sobre elles que formilei minha inter
pellaçio ao nobre mini8tro da fazenda. 

::IIercê de Deus não_ preciso da tribuna p:t~ comb:t
ter o& meus ad,·ersanos pes~oa.es ; nem consu1to que 
S. Ex. procure rebaix:tr-me julgalldo que eu pude!-Se 
ver nos eseriptos a que me referi um auversario. ~ão, 
Eenhores, os meus advar~>&rios não são d.aquella. ordem. 
(.4.poiadas .) . 

O nobre preEid~nte do co!lselbo, que o tem. po~to .> 
pu de &i, . abri11do-lbc o tbesouro que outr' ora fC lbv 
:fechou, o nobre pre~idente do conselho é que poderá 
c:o:;&idera.-!o algum dia seu advenario, 'luanoio elie 

·C~ . ·. ·: - • .. :,...:_ •• .;..;..._;.;. 11A.-. ' .. ·. ~ :.._.._: .-:7'4; : '•~",' ,..;.' ' •· ' 
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prestar a outro e por igual razão o mesmo sen-ic;o que 
lhe está agora prestando. (Apoiados.) 

Com aquella modersçio que eu já cb.~sifiqn.-·i, pro
testou S. Ex. qne não imitaria. os meus habitos ag
gressivos. E' ...-erdade, se.nhoreR, eu tenho o q_ue S. Ex. 
eha.ma hu.bitosnggressivos, por<;_ue é meu costume com
\oater os meus adversarios de frente, e sinto coragem 
bastante pura dizer a nrdade em :face. 

Nunca. recorri a peunas mcrceua.rias p:~.ra atirar a. 
meus .antagonistas o estigma. <1nc n:i.o ti'·esse a cor~gem 
de la:J.Ç.ir em rosto; nunca ! 

Para não deixar sem respo,.::a. a. primeira porte do 
discuno do nobre ministro da fazenda., na qual contes
tou as obser\"açües que :fiz sobre a. situação a.ctual, 
furei apenas muito sncciuta.~ considerações. A cn.m:1ra. 
deve estar f<~otigada. (muito.> .. ao apoilldoo), eu i:;ual
mellte ••• 

YoZEs :-~ão nos fs.tiguen:os ou't"i:ldo o nobre depu
tado. 

O Sa. J. DE .ÂLf.:oiC.\1\ ;-... e .d::.to que é tempo de 
pôr termo a esse debate. -

Senhores, o nobre presidente do. con>elho, cuja. alta 
intelligenci:~. sempre recol!heci, que foi um dos meus 
n1er,tres n:~.s sa.ns doutrinas dest<: syskma; digo me&tre, 
não porque esti>esse e1n contacto com S. E:-;., mas 
porque aprendia em seus escnt~tos e di;:cursos ; o nobre 
presidente do eo:~selho mostrou-~e hoje comp1eb.mente 
transviado dos l'er<la.deiro9 pri.nclpics do systema. re
presenU..tivo. 

S. Ex. caminhou de parado;;:·) em p:~rado:xo, o seu 
discurso é a neg-.tç:W mais cabal do •ystema p:~.rlaroen
tnr. (Apoiados da min••r,·a.) 

O Sa. A."'DIU.DE FJGCEll\A :-Clllocou-se o.t~ mp~rior 
S.()S partido• ! 

U S!l. ,J, DE ALE:oiCAR :-Senhores, o nobre p::-e~idente 
à.o con~elho quiz-nos provar que tinha dire1to de sa
crificar seu partido a um:~. idé:•, desde que neos:J. idéa 
elle via um futuro risonho p11.r:1 o paiz. 

!\{as não é esta a 't"erd:tdcil-a. doutrina ; niio é i;;to 
qu~ nos eusinão. os pázes _mais a:1ia.nt.'\dos; os p:l.r~i~os 
são os \·crdadc1ros e legitlrnoõ mstrumentos das 1deas 
(apojad~s d_a minoria), é por sua. acção qnc 8e melh:o~iio 
o.s lU~t\tUH;ões e as grandes ::,forma• se reahzao. 
(Apoia,clos.) · . 

Se porque alguma. "\'C7. ~lU u.m partido app~recero 
di ~e;,.encias sobre eertll• idé:~.s, de modo que não .! 
po>si~el o accordo ~obre uma rdonna, entende o gabi
::tete que a m:üori:~. a.ccid·,utal tem o direito de impô~ 
i::n:nediatamente á. minori:1 e>~~ reforma. s~m u. con
\·encer, nem ddx.:<r-lbe ternpo para reilectir; ent:io 
S. E~. erige em principio e sy.;tcma o fruccion>tmento 
dos partidos, e por conseguinte sua :m:mllaçüo. Hoje 
nos divide a questão do element:-> ser>il; am:mhã sur
:úr:í um:J. nova dh·ergenci:~. no eeio da actual maioria: 
~lla Ee diviüiri em. dous gt"Upo~, c o maior pod~r:.i. pa
rodiar a lin~tna.gem de que hoje mão em reh<;"iio :i 
::ninori:t: "Nós temos direito de opprimir-,·os e es "'la-· 
gar-"":OF~ dir:i o grupo maior: rC}J!'esentamo~ utnn. idéa 
q_ue não pMe 6Cr a.dia.da; é neci·:·sario caminhar, e h:~.
.,.-eis de obedecer eegmnente! 

O :=:n. C111:7. )hcnAno :-E' maxi:nn. da tymnnia, di
Yidir para reinnr. 
o SR. J. UE .\LE~C.'-1\ :- x;o é (:n:n es.sB Ut~S~)otisn!o 

àa..i maiorias que se form..~o cs p:1rt:...:os~ uio, senho:{~s 
(apoiado• d'' m ·noria); as cche>0es nli'l se o perito co:n 
es~es e1nbntes, com e8ses choque•, fil ~os do capricho. 
E" por conci!Soúe~ mutuas, por sacrificios reciprocas qne 
oa p:.rtidos se con"oliJ.Fto e adqni<·cm a forp nec~"ari:~. 
pa.~a le>arem a effeito a.s gramie• re~ormas. ( ,tpoiados 
da minaria..) 

In:erpretou mal o nobr~ p:·es~Jen:.e do con;:elh" '' ~
p:üavra~ que aqui proferi em se1<.ú•!o concilia<J;)r. Co
maÇJ-:J. por d~ch<ra.r-me 'G.m. mio ~:nst.clo de n:li:io; 
S. Ex. vê em mim um pTÍncipio de di;:corJ.!!I., u:n ele
mento d.e diss')ln~;ã.0; por conse~"..l::!te (J :n~arH;: pr 'LJ!"lO 

do3 ,u~~idcnt.es pa:."3. reali::\r e='~~\ conco:dia <}'..~ c·.t 
tant;) (!~ sejo. 

fY1 ! senhores, é est!t uma. con:r:1.::li!;ç1o :Io~ai;el Je 
u::< e•pir:to como o do :1obre p·~·-i·!~nt'; d.~ co::=e]!,-,, 

Esse temperamento opposicicnieta que domina em mi~ 
e se manifesu, sobretudo em relação á nossa actual 
maneira. de .governo ; um-eRpirito difficil.; con1o a.prou't"e 
a. S. Ex. qualificar-me, não será uma.x:a.zão plll"a que as 
miuba.s pnla ... -ra.s tenbii.o o cunho da imparcia.lid:l.de 'f 

Se·euiorço :1. minha indole no intuito de concorrer 
psra a união li o partido con•er>ador, não· é isso mais 
meritorio a. mim, do que ;;cri~t a S. Ex. que se tem 
occupado sempre em COT'ciliar~ (-'lluitos apoiados da 
minoria.) 

Outra aberraç:o notavel do Mbre presidente do co::~
selho foi ~p~ellar consta:Jtemente para o sena.do. 

Senhores, eu sabia. que neste paiz democra.ta., não é 
o. ele~.ento movel, niio é s. opinião que domina ; mas a 
V1tnhc1edade. ( Rtaaclas.) A eorô:1. :~.poia.da de um lado no 
sena~o e do outro no conselho de estado, eis a. im<,gem 
1iel aa monarchi11 coníltitucional do Brazil ! (Apoiados 
da. minoria.) 

O Sa. Pl\Es!nY.STE no Coss&Lao :-E' a nossa consti
tuiçã~ quem tem o scna.lo; dcrroguem a. con.stitlÚ\·iio, 
e entao acabem com o senado. 

O Sa. J. DE .Ar.cxc.4:t : -llfa.s cu nunca pensei que 
um mini~tro da corôa viesse a esta. eamara dizer-nos : 
«Vós n:io pod.:is pretende!!" que a opiniO:o esteja com
vosco, porque estais em minoria, e o senado nos acom
p:tnhs. » 

O sen~do é u:na. institui<;iío conser>a.dora, nunca en
trou na mcut~ do legisl:l.dor :fuzer delle um principio 
de impulsão, um in,trumento de reacç-iio. Er:unos nós 
minorlü que terinn:os direito de appells.r p:u-a. "senado 
como element•l de resisteneia; e não >Óg que, promo
vendo uma grand~ transformação social, não deveis 
contar com. o elemento conservatlor para vencer este 
pleito. 

"V o~;:; DA. MINORIA: -Muito bem. 
O S11. A:-;na.~DE F1Gtl1::11\A :-Lá encontrar:í. resisten

cia, h!. se hão de lig:~.r os partidos rcacs. 

O Sn. J. DI! Au:sc.ut: - Se:;.hores, o gr.:mil.e nrgu
mento do nobre p~e•idente do conselho consistlo em que· 
c;:sta <J_ue;tão é da natureza. daquellas que não fe :l.dião, 
que importa resoh-er imrnediat:J.mentc, porque ell& nã<J 
póde ficar pe::tclente sem graYe risco para. o paiz. 

E' um:~. illu•ão perfeita do nobre presidente do con
selho, é um terror panico; c contt'l' elle p.-otestão " 
lo:zica e a experiencin. (.Apoiados.) . 

Protesta. a logics. pol" uma raziio obvia.. 
Se o nobre presidente do conselh.,, se o glbincte d.: 

7 de J:lfr.rço e ~eu~ amiftOs cortassem a questão pela 
r:~.iz, então bem; comprchenJ.ia-se e<sc receio de adiar. 
comprehendia-se 'l"e elle senti~se a necessida.:lc ur
_!:rente de resolver :1. crise; mas a. proposta. não rc~olv<! 
definiti>nmc:~te o problema.,apen:ts enceta. a. solução; por 
con~eguinte, ou em projêcto ou em lei, a questno ficado 
pendeDte. ( Ap<)i.:tdo.'.) · 

!;to confirma o q uc cu •liss-> di:-cutindo a proposta., 
e o que disserão os mais euthusiast:l8 abolicionist:ts 
europeus: que cst:l qrre.H:iJ niio podia ser resolvida 
gra.1nu.lmente, que é nccess:~.rio re'peitar a instituição 
:J.té o momento em q_ue clh se extinga por si mesma, 
ou que o paiz tenha forç'l. bastante p:tra extingui-la 
de um j:~.cto por acto l<>gís!atÍ\"o. ( .4f·O:'aclos da mi
rn>ria ) 

Mas o nobre )lresidente do cn~selho. :tbalanüo a ins
tituição cem ~ua propoHa, e deixando ·~mpensa a crisé. 
nito tem desr.ulp:•. para " sofreguidão coro que insiste 
pela :tpprovaç:ií.o de um projec:o que não é uma solu
ção, porém apenas u:n máo começo de solução. 

O Sn. PnEs:nF.~TE n~ CoNsEt.uo :-E' uma soluç:i..; 
completa. 

O Sn. A"otuntl FtGCEtl\A:- "E" o principio do fim. 
O S11. ,1. DE ÂLESCAP.: -Ainda \'Ota.dn este anuo :1 

~l~~sta, a que>t!ic• n:t~ est:i definitivamente res~l-

0 Sn. CnGz llfACRA.Do: -E' um ;·ecurw de terror 
para. obter-ee da camara o P'·ojecto. 

O Sa. J. DE ALE:-ic\n:- Di••tl eu qne o urgnmento 
do no~re l?re<irlente <i•) con,eH:o _Pecca tnmbem contra " 
t!XperH~nc~a. Pe(~·) ao nohr~ mt~l!~t:-o, qnc n3.tnra:1ncnt~ 



COínpnlsÓ11: ~ôm : Mlt esp~tito . ObSel'Vi3~0rj>d~·O~i di19~'' 
ménlR!s: r~látlvos : a. 'esll;l. -:hm:po:tan~& questaoy qJle il:P.Il;:l~T 
dique o paiz onde a. emanCipação, à,o· .elemento ser-vil 
foss~ . resolvida ew tií9· cur.to. pra.;~;o. ' ; 

O Sa. ·Allli>aAJ>E Er&llJUIU. ~ ~ N o,prazé· d~ u,Ji! ~~eJi .. 
O :SI\. J. DE ALENéAR:- Apresente-nos S. Ex. ü.m, 

exemplo- desta .p.rec.i~ita~ão na ~.e»<>lução de. t~q Íínpo,~~ 
iante· qnest~o: ;: e · êntiio pod~rá· d~er •eooo a hção d,os .. 
factos que h a .. perigo. éJ<.tremo :·em dei:l;.ar: pe!lde.U!_te, eS:Iia. 
solução. ,(Ap.o,if!48f {!q,_ 1t>ino"ifl . .). . ... .. , _ .. , 

Se.nhor~s, t~roM~re,> e.sta;, consrderaçoes com uma 
observaÇto ,a. r~sp~no da apré.ci!\l}ã.o q1:1é. tez o no )ire 
pres~dent~ do cqn'séllio . sobr~ ·o~ nos~~s ju~t?s re~rbs. 

Nnó· pense S.· Ec~e. que trve ·mtenc;ao " d~ 1ncntir-l~e 
terror; él!ta'l'a !iein longe de >'neu· pansamento'atemon-
sa-lo com as reflexões que fiz ·a respeito.. . . 

Minha intellçiio;. e S,i Ex, l}i\o . ~ - comp.J;eb.endeu., foi 
envid.&r (\~Ío~:çóa<pa.!i~; l;l')[anter: ·a ,p~u·ez<t. .dO, ;syste.rnll. re~ . 
prese!ltativQ, . Pl!>.fa :P~'·• li L' ,qu,~~qU..f\;L' - ~hQqu~)rnpru,~ 
dente que iJ:iHl.ss>li !lbáJar·a.s· noss!lf! 1ns,t;1tmçõe.h .. 

Senhores,' a previdencia nunca foi,ameyça.,,-:Nas. cir
cumstltl'lcias graves em que . nos aqb,amps1 quando o 
paíz passaJ>q't ' u,ill_ .• 'a_ r3ris~·terhv. el 1 quari.dq o chefe ~b 
Estàdo a<ilià~snhrsehte db I'iriperir, pJrece , que devia 
haver muita prlidlincia e muita circuinspecÇãel · e não 
esperar imprevidentemente pela ultima palâvra dos 
acont~cimentos. ·. (:Az!o!'4do~; :dq, miv.oriq,,} .. . . , . , · . 

Sabe ;.Q, rt<i>blte. pr.estde.n.lie di> .QeQs\llho qual sera essa 
ultiina.-palavraâ Sll.be S.J!j;x:. ql:!'el!P; s: .- terá• d,e pr-ofe.ri~ 
e quando? Não o póde saber, o futuro guarda ·. esse. 
arca_!), o ; 1l.Q,s. o desconhe.Qemo~. ! ( <ipÔiq,dos _dq,. mi.noriq,,) 

Coíi'lpe!letrádo . dest~ ver<l.~de" l.e\raÜ? pelo a,rpor a:o 
meu paiz e. illspj~·ai!·o. por ·ael}tiPleiltos de o,t<!em, fo~ ·que 
eu desta tii;tm,l),;t P~'Q.VO\). uei, n;o, o gll.b.ii)#e, ÍI!S:S .a acção. 
da corôa, o exercww aa prerogatl':a ;, ]?J;n:que. e neees
sario que note Ç> no ore nresidente do boJ,isélho, e~ _qu0 
não adtílitto a- ingerepcia da corôa ·no poder ex.~c~tivo, 
reconheço :e já ·sust\3ntei-nesta ·camara· como· 1nm1strol 
a necessidadé da iniciativat ' ·do p~der modllradol' . ·para 
resolYer· crises • pe1•igoías ·como• es1Já ·que •atravessaU).OS• 

'Por esta razão, em bem do paizr em béUl- da corôa. 
que e~t~ conl\ada .á au.gus.t:), ,rege.nte,, e qu,q, é. am t;!epo
sito s11g~<td,o q~e , deve . . ~estit~h· · intaetQ a seu aqgusto 
pai, provqqnei a inte~ve.nção -da prerogll.ti~>:t para pôr 
a esta crise, a estas condições meli!).<ll;!lsas, ·u~ t~~!p.Q 
digno da repr:e~entação n~cional e digrib do go:ver!lO ; 
o uriic9 ·terni9 legitim~ e conveniente' que ha para; esta 
situação, O· apello á nação. 

Y9Zf!S DA lÚI~GII~A: ~.Muito bem; 'm)lito oell1. 
( O orador é fe!icitq,do por muitos Srs. doputaclos.) 
A discussão-fi~a adiada pela hora..·. 
Dada e orde1ll do dia , . levatita7se' a ~essão ás cinco 

horas merios ttm quarto da tarde. .· 

Sessão em·.':' de Agost~._ 

PlUlSIPE~CIA DO SR. TEIXEII!.A. JuNIOR. 

SvmúAni(l,.·--...1\'xp4diente.~Ord~m .~o dia,.~Loteri(lS. Vo. 
taçã?.-Matricula de estudantes. AJ?provação. -lsen~i'J,o 
de dtreitos de imp-ortaçã:Q. Obse·r:Pações dbs Srs. Coelho 
Rod~igues e Cardoso. 'de · Yenezes, Votaçilo.-Loterias. 
Appro·vaçilo.-Tit1<los i.e approvação. Obslir·~ações d~ 
Sr. Coelho Rod?·igues.-Elemento servil. Discursos dos 
Srs. Pinto Moreira e Presidente do Conselho. 

Ao meio~!lia, feita ll. charnad,a, e 11.chp.ndo- se pre.sente 
os ~J;s. Te\xeir:;~. J11oior, :Portella, Paranhos, finto 
Pessoa; Guima,rãe~, , ,Angelo do Amaral, Sobral PJ4J.to,. 
Bar~o da Lag\lllll, E,vang~lista Lo bato . Vicente de Fi
!(Uei~ed:\1; Fig.1,1eirédo .;Rocha., A,.;~njo Lima, Pinheiro, 
Camillo Barreto, Floriano de Godoy, Rosll., Luiz Qar!os; 
Manoel . Clementino, : Camillo . Figueiredo .I . Heraclitó 
Graç~, Cb.rneiro da ·cnnha', Bahia,··conde de Baepenily, 
Hennqnes, Fiel de Carvalho, Casado, Affonso de Gtll·•:' 
valho, Galv~o, Candido d:.Ro'cha,PiP.to Braga, Coelho 

'i5 

Rodrigues, Pinto de Ca)l)pos, Jqnquei,I;a, M:enez_?s 
Prado Corrêa de Oliveira, · Moreira 'da Rocha) Barao 

.. dá"Villa' dàBMra:, Benja.iuim,·Gomes.da Silva,' Lima e 
Silva Joii'ó ' M~ndea; . AlrtJeidà-Fere-ira Sallts, Barão de 
Arn.~igYi,.A:~aujo .?_· óes,·Gonc;a:h<éif' d;a ~i).:va, MellQ Rege, 
Barão de'Anadia, -Banas C9bra Siqueir-a ~endes, ~o., 
mingues, Fer:rejra d,e Aguiar; Alencar Aranpe, Perrem'· 
Franc<l ·-E>rimte dé .A:zevedo, ·G(irrê'a; b&al 'dé Menezes, 
Aucrust~ 'de Oliveira, Bandeira de Mello, Cardoso. de . 
Me~ezes, Gomes de Castro, :ferreira, J;,age. e:PederJ;!eiras, 
a llre.-s.e ª· ses~ii-o. . · 

Goi!IÍ\arecew~ d~,p~~s dea,berta. a, se~~ qsSJ$. Aza!ll,. 
buja.,. J;>iQlj,ys~o . :Jt1a.rtÁu.&, E}OtlZ!!-1 Re,is1 L!!and,ro MaCiel, 
J 09-q11i'J.'A:Pec):ro, 'l)b.eodiJ.ro dll. Si,lv,a,, ~i'}tl,!!- 'l)ole~o, Je-:
ron,ymQ 'Pel)l,dq, !yiellq Mwa.es., l;'ergre;ap}1:alberro, Pe
reira da su~a, Jfer~eir:a Yial)lla, M,qnte~to de Castro, , 
Crud{ll.e.)la,<lo, -Ro~lgo.; Srl!ll-., Le<me.l d,e 4Jel\ca.r,, P?u
lino , de Souza, F. Behsano1. F'ojltes, PJ,Pto More1r~, 
Silva Nunes, Ferreira da· Verga, ·Duque-Estrada Tei
xeira, Diogo ·deYasoonoellos, Candido Murta, Tn.ques, 
Silliões :Lopes,.Acntonio Prado, Cai).ed.o, Gapaiaem;b J.osé 
Calmon\ Andrade. Figueira, Qosta -Finto., Jansen do 
Paço e J .. de Alenoar. 

Faltão co~ pnrticipáyii.o os . Srs. · Ass!~ l{Ócb.a; · 4-ri
gusto Chaves, Barão de An'ajatuba; Bál'ges· Mo~te1ro, 
Candido Torr~s, Cícero Dantas, .J;>iogo .Ye!?q,; l?-I~t.s. d.a 
Rocha, Fernande&· ·Vieíra, . Fi!,usto ·de Agmar ,. -~ ebi.M., . 
Pintá- Lima e Bittencou:r:t; e sem. eH!! Og Srs, Ga.:rn.a 
Cet queinà, Juaquimde Meildon~a, Me.jlo :M~~;t~os, :Mor11es 
Silva e Rftposo da Oa:mara. 

Lê-se e approva~se .. a a~ta da ailteced,en.te_. 
O Sn. 1• SEcUETA.Rià dá conta do seguipte 

EXPEDIENTE. 

Um ·officio do l• aecretãrio do senado, )lartioipando 
que .o mesmo seua.do adoptou, • e ~a.i a dirigii;. á sancção 
imperial, a resolução · qrie àiltórisa: .o gôvernq· . para. 
mandar que sejão .validos na fac11ldade iné,d!Ca. da. 
côrte os exames pre'paratorios·reitos pelo1 il.~umll.o-Oarl?s 
Gomes Ribeiro da Luz· n~t escol!!· de . ml\J'l,Qha,, ~Intei-
rada. . , 

Um reque!'imento dós continuds e correios da recé
bedoria do .municipia da córte, pedindo melhoramento 
de seus vencimentas:-A' eom,missií.o qe p~nsões e 
ordenados. 

PRI'I.:fEIRA PARTE DA ORDE'I.'! DO DIA .. 

LOTERIAS. 

Entra em l• discussão, e pa~sa á 2• s7m debate;. o 
projecto que concede du!IS loterms a f.avor dl,iS obras. d_a 
nova i!!Teja de Nossa Senhora dá ·p~nha do ReCife, 
começ~das pelÇ>s religiosos capu·chinhos. 

JltA.TRICULA. DE ESTUDANTES. 

· Entrl\ em 1• discussão, que a reque1imento do Sr.' 2• 
~ec'retarl?. se consid,e~a 't11ica, e ê ap~rovado ·~~m'de?ate 
e remettr'do · á ·commisslw de redacç1w, o proJecto ·que 
!tutorisa o governo para mandar matricular no- 1• a~no · 
da faculdade de direito do Recife o alumno ouvmte 
!saias Guedes de Mello, o qual' não poderá ser ~~mit
tido 'l. exame do anno lectivo sem mostrar-se habrht11do 
nos prep:~;rntorios, que ]h e faltão, de· a.rithmetica e ·geo
metria. 

Entr.._, igp.?,lnler!te em t• di~fui.~sã;o, ~ne. a requ~ri-' 
menta t\l.mbem do Sr. 2• secretanb ~e conlndera ·umc~, 
.o projecto que autorisa . o governo â mandar admi_tti: a 
exame•das rnate11ias do 19 llJ)no da. ~ f!l-.c:iuldade de di~e.1to 
do Recife ao alumno ouvinte Fabio 'O.abralde· Oli.yei.r!l, 
depois de. exhibir a,ttest!J.dos de aJ?pr0vaç.ão d() g~~me
tri.a. e 1.ingua n,~cjqnll.l,.Pr~pa.ra,_torros qlJ.e lh!l fl\ll;ijq. 

.Vem á mesa, é lida, apoia.da e. entra conjlJ.ntameht\l 
em disçl.].ssão1 !l. seg]finte ·ewenda: . . 

cc Offeres;o como .em~ilrlas os seguintes projectos.~ 
A. 1:<'. de Sa.lles. " 
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« A assembléa gersl resol\-e: 
• Art. 1. • Fica o governo ·autorisado para mandar 

que sejão 'V&lidoa em qualquer :faculdade medics. do 
lmperio os exames prepan.torios feitos ~lo aJ:umno 
Franciaco de Paula Gonçalves da Silva ::iobrinbo na 
fa.euld:r.de cie direito do Recife. ' 

• Art 2.• Ficiio revogada& 3S dispoeições em co:~
trario. » 

" A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

desde já. matrict~lar no 1• anno da faculdade de direito 
do Recife o aluU>ne ouvinte João Pedro Honora.to 
Corrêa de Miranda, o qual não poderá. ser a.dmittido a 
exame das respectiva& ma.terias sem mostrar-se ha.bili
udo no preparatorio de historia, CJ..Ue lhe falta. 

« Art. 2. • Re'\"ogão-se as dil!pos1ções em contr.lrio. » 

« A assemblé& geral resolve: 
« Art. 1.• Fica o governo a.utorisa.do para mandar 

que sejii;~ ''&lidos em qualquer faculdade de direito do 
fmperio os exames preparatorios feitos na faculdade 
medica d:l. Bahia. pelo alumno Geminiano José da Costa. 

cr Art. 2.• Revogio-se as disposições em contrario. » 

« A assembléa geral resolve: 

" Art. 1.• Fica o governo autorisado para. mandar 
matricular no 1• anno medico ca. faculdade da Bahia 
o alumno pharmaeeutico Belannino Passos da. Costn.1 o 
qual não poderá. ser a.dmittido a. exame das matenns 
do anno lectivo sem mostr&r-se habilitado no prepara
torio de philosopbia, que lhe falta. 

« Art. 2.• Revogiio-se ns disposições em co:t~trario. " 
a A assembléa geral resolve : 
« Art. 1. • Fica o governo antorisado pa.rs. ma.ndar 

estudar na escola central o capiwo de infantariA José 
de Napoles Td.J.es de Menezes, segundo a licença que 
obteve do governo antes de assentar praça, e sem sujei
tar-se ao novo regulamento, que offendc os seus dUeitos 
adquiridos. ~ 

« Art. 2.• Revo~e a.s dil!posições em contmrio. " 
Ninguem peQindo a p:llavra., e pondo-se a votos o 

projecto, é &]?provado ~:? todas as emend:ts ; e sendo 
adopta.do, V:J.l á coUliiWisao de redacçi\o. 

IS!l'iÇÃO J)t llrnElTOS llE I:IIPORTAÇÃD. 

E:~tra em 1• discussão o projecto explicando quaea 
os artigos que deve comprcliender a i~enção de direi
t-os concedida }>elo decreto n. i,565 de 6 de Junho de 
1868 aos materiaes importados para as obr:J.S do enca.· 
n:unento de agua pot&vel na c&pital da provinda d~ 
S. Paulo. 

05 :3Rs. Co.:LIIo Ro:oBIGÜEs E CAR:DOSO DE 1\ú::."Ezr:s :
fa&em &lguma.s obeervações. 

Ninguem mais pedindo a. palavra, e pondo-se a voto> 
o pr()je<:t(), é approva.do, e p!IS6& :í. 2• discnssão. 

O Sa.. FEtUIEnu. 'bE AGUIAR. feCJ..Uer dispensa. de in
tersticio para entrar o projecto =media.ta.mezrte em 
2• discussão; na qual entrando, é approvado, e passa. 
i 3.• 

LOTERIAS. 

E::~.tra em 3• di&cu&&i.o o pt ojecto que con~e á admi
nistração do Hospieio de Pedro li vinte loterias para. 
cos.dju'Ç'U' a continua.çio das obras de ~b.mento 
do ~u edificio1 afim de poder =mmodar e tn.tar 
:uuior numero Ge doentes. 

Yém á. mesa, são lidas, apoiada.a, e entrão eonjun
t&llle:lte em discussão, as seguintes emendas: 

" Ficio conoedidas maia duas loterias a faTor do 
hoapital da Santa Casa. da Misericordia da l'arah7ba. do 
NGrte.-Pónto Pt~KO«. » 

« São igv.alm.eute aoncedida.s du.s lo\eriLS em favor 
4o hO!Ipital de e.arids.de da cidade da E~ncia, em 
Se~pe.-himarlle1. • 

" Ficã.o do mesmo modo eon.edidas mais dez loteriu 
p&r& a11 obraa da llOT& matriz da fregueá de Sant' Aun 
iieata cõrte.-Htttriquu. » 

" Dua.s loteria~~ tambem para a matriz da Boa-Visb., 
11a eidade do Recife, em Pema.m'bnco. - Ferreir<~. de 
Aguiar. » 

Fies igualmente concedida um.;. loteria a hvor w 
obras da matriz do Espirito-Santo ào Mar de Hes
panha, na provinci& de Minu.-L. Car~. " 

• Sio igualmente concedidas duas loterias para. ru; 
obras d::~. igrcj!l. de N0118A Senhora do Amparo da •idadr 
da Goyanna, em Pemambuco.-Sew:a Reia. » 

« Tambem duas loterias para as obras d:l. matriz .&& 
fregue:l.Ía da Capuga, em Pernamh~o.-A. tle Oli.
"~ra.. ,, 

« Tambem ficiio c:oncedidas duas loterias á. devoç .. o 
de Nossa Senhora da Pledad~, instituida na iiJ'eja da 
Santa Cruz dos :Militarei, nesta corte, em 1855, e onde 
tem continuado a funcciona.r, para coadju'\'llçio de sec 
patrimonio.-Galt:lio. » 

~ Ficão igualmente concedidas duas loteriaS para :.. 
coustrucção de um edi1icio destinado a. uma escol& pu
blica primaria na. cidade de Bragança, prol'incin de 
Pará.-Pinft.eiro. » 

cr Ficiio igualmente concedids.s duas loterias em fl.vGr 
das obras das matrizes de Caçapava e S. Bento de Sa
puca.by-mirim, na proYincia de S. Paulo -Paula Ta
led~., 

a Ficiio igualmente conceclidas tres loterias para :.. 
construcção de tres predios destinados ás esco1as d~ 
primeiras letras e reparo das matrizes das ;parochias de 
Prados, Ant:L e Paulo Moreira, na pfovinCia de MiDas
Geraes.-Benjamim. • 

" Ficão igualmente concedidas dua.s loterias para c. 
construcção de quatro pndios destinados :is escola.s de 
primeiras letrna, nas parcehias de S:mto-Amaro, La
mim, Brumat!o e S1lãsauby, na provincia de Mina.._ 
Geraes.-Bmjamim. » 

cr Siio do mesmo modo concedidas duas loterias a 
favor das obras do hoapital de caridade da cidade de 
Caldas, na provincia de Minas-Geraes. - Barros Cobrll . 
-Ferreira da Veiga. » 

a Fi cão igualmente cor.cedidaa cinco loterias para as 
obras d:J.s matrizes da Campanha, Pouso-Alegre, Sant& 
An:r:a de Sapuca.hy e Santa Rit& da Boa-Vista e cidade 
de Jaguary, em Minas-Geraes.- Ferreira da Veiga.
Rarros Cobra. " 

« Fi cão igualmente concedidas du:J.S loterias a favor 
das obras di!. matriz da cidade de Tres-Pontcs; duas 
para as obras da matriz da cidade de Passos, e duas 
para as obras da nmtriz da cidade de Pa.racatú.-C. 
Rocha.-.4 . F. de Sal/es.- José Calmon.-Bfflljamim. 
-Joaquim Pedro. " 

« Ficã~ igualmente concedidas duas loterias para o 
hospital de Pedro II, de P.emambuco.-A. de Oli,eirCJ. 
-Ferreira de Aguiar.-Manoel Clementino.-Portella. • 

" Ficão igualmente concetiidas seis loterias a fa'\"ot· 
das obras cia igreja da Penha, na cidade do Recife.
Pinto de Campos.- AltnCC1r A raripe. - Portella., 

Ninguem pedindo a p:Uavra, e pondo-se a. votos o 
projecto, é approvado com todas a.s emendas ; e sendo 
adoptado, va1 á commis~o de redacção. 

Tl'l'I!LOS DE APPROVAÇÃO. 

Continú11 a 3• disCI15Sio do projecto determi.Rando 
que os titulos de approvaç.'io nos exames comprehen
didos nos cursos prep:~r:J.torios annexos ás facUldade. 
de direito e de medic111a, c escolas central, militar e d~ 
marinha, feitos em qualquer della.s, serão válidos c~ 
qua.l.quer outra. 

O Sa. CoEt&o RoDau;n:s : - fu algumas observ:.
~;;es. 

A discus9ào fieada adiada pela hora. 
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O Sa. CA~ADO (pela. ordem): -Sr. presidente, vai 

entrar em difcussão na 1 • parte da ordem do dia. a 
p~oposta do go'!era~ sobre a questão do 'elemento ser
vll; devendo ~utlr~.se das 3 bOI'U em diante, isto é, 
na 2• parte, as mterpellações adiadas ; e como j:í. fo
rão ouvidoa <;~s respectivos ministros :í.eeres. do :lSSumpto 
das ~esmas mterpella~·ües, requeiro urgencia. para que 
continue a. cama.ra a oecupa.r-se ~ questão servil, ta.m
bem na. 2a parte da ordem do dia, com preferenci.a. á.s 
interpellações a que alludi. 

Consultada. a camara, resolve pela. a.ffirma.tiva. 

SEGUNDA P .ARTE DA ORDEM DO D 'A. 

ELEJIENTU 5!!RYn. 

Contiuúg, a 2• discussão llo art. 5• da proposta. do 
governo sobre o elemento servil, com o pa.recer da. 
co-nmissão especial n. 167 deste anna. 

O Sa. PREsiDE!ITE :-Tem a palavra, para continuar 
o seu discurso, o Sr. Pinto Moreira. 

O Sr. Pinto :M:oreira. : - Assignalando as 
circumstancia.s que tornárão possiveis esta sitwlção 
este ministerio e est8 reforma, e referindo-me ao facto' 
que a meus olhos é o primeiro na ordem cbronologi~ 
e principal entre as causas, eu dizia. que, não ha. 
muito tempo, um doa nossos esta.dista.a em sessão do se-
1\ado formula!.ra. a. seguinte queixa ••.• 
. Pergunto a V. Ex. , Sr. presidente 1 si , nas unieas 
Intenções Cl-11.~ se podem a~~buir. a. um deputado , eu 
tenho . o direito de reprodUZlr aqm palavras que for3o 
pt'Ofendas na· outra casa. do parlamento , e que estãc 
registradas neste a.rchivo do dominio publico. (Mo1trando 
os Annaes dounado.) 

O Sa. PREsmEliTE: - Desde.que as expressões forão 
preferidas em qulquer das 0&8&8 do parlamento sem 
reclamação, eu entendo que Y. Ex. as p6à.e reproàuir. 
(Apoiado.s.) 

O Sa. Pxno llloa&mA:- .A.gradeço a Y. Ex. &ata 
daclara.ç3.o. A.a intenções do deputado e a liberdade da. 
tribuna não podem estar nun.e& debaixo de stispeição. 
(Apoi!U!or; mt~ilo bem.) 

Bruscamente demittido de cert.'\ missão diplomatica. 
e:n 1865, o nobre presidente do conselho, citando Cha.
~aubriand, se queixára dizendo que lllemitti-lo auim 
~ra o fMMnO que e=ol&-lo ,como a um lacaio qa.e {ur
taue o relogU. do rei sobre & nusa de sua eha.miné. 

&tbre estas palavras assen~rei minhas considera.
rões ; seriio como a chave da. primeira parte do meu 
discurso. 

Contêm ella.s, Sr. presidente , não só uma queixa. 
a.ma.r~, senão ~mbem UIEa denuncia tre~endi, que 
allmma com lugubre cla.rao a deploravel s1ttta~;;o em 
que fomos .collocados. E' Terda.de que esse clarão não 
nos aproveita hoje a nós mais do que ao viandante o 
rela.mpago que em tempestuosa noite o conTence de 
que, desviado elo zeu ca.IJ!i;lbo , elle está. em perigoaas 
puagens, e qne eseassêa Já. o terreno que o separa. de 
inevitavel abysmo. (Apoiodo8.) 

Quein. , ou pela. justic;a de seus fundamentos, ou 
pel~&& sympathiM que. n:os corações magnanimos des~ 
pertão sempre os oppnm1dos do poder , ou por um e 
outro motivo aasocia.doa ao in~.:outestavel valor pes
soal, e lia abriu ao illutre eetadista. generosa, festiYa e 
aolemniasima. reachniNão no gremio do partido conser
Tador, d'onde se havia ausentado sem deixar um aó 
signa.l do intento de voltar. 
~ ol%5 DA. M.uoau. : - Quando foi isso 'r Quando foi 

isao '! 
C• Sa. DunTA!lO:- O orador já. disse; leião o 

lfucurao do Sr. presidt~ate do conselho. 
O Sa.. Pllfro :MoUUI.A: -E esta solemaidade não 
~a limitu ... eaaimplescomolaç.ãodomomento, a mero 
protesto contra o aeto que auseitl.ra tio sentida quei:n ; 
ella. ia além : eonaapT& um oompromiaao de repara
~ ple:~a plll'& o \empo em que os aeontecime:1ws cha
musem ao pode o partido que o eontrahia. 

>encid., jã era em maii de nietade o estadio assi"'
na.do a eada partido para opposiç:io ou governo: a. va.~a. 
~gie& da dhisão j& ha.Tia rompido .:tS lileira.s 'dopa.r
t.tdo liberal então no poder ; uma situação conserva
dor~ não era idéa. que p&ira.sse nas incertas regiões da 
CO~J~~ra , mas fUndada esperança para. oz espíritos 
pnvilepados, que . conhecem o mysterioso :fio que en
enca.dêa. os successos da. noasa. vida JlOlitica.. 
C~m effeito , algum temJ.><> dep~1a uma "o:: , que· o 

partido conservador se ha.vlll. ha.ô1tuado a ouvir com 
venernção, c com uma. confiança. nunca desmentida e 
nem trahi~a , fazia soar no parlamento e e~;.hoar em 
todo o p:m: a palavra •miao como condição de forçs. 
para sustentar a grande responsabilidade da. direcç:i.~ 
do Estado. 

Era a alYOra.da do glorioso 16 de Julho, cuja zr.a.
nh.'t tão serena. e esplendida. não deixa:va. a.ntever a nu
vem negra que tinha de envolver-lhe a tarde em me· 
donha tempestade. · 

Sim, senhores, :1. palavra uniilo da.qnellcs dias con
tra.põe~se hoje a pala."':Ta di-1.-isão, como :1. ascensão do 
partido então se contrapõe hoje a. sua deca.dencia. ; é 
o centraste entre as primeiras espera.IJças da vida. e a.s 
ultima.s agonias da. morte. (Muito bem.) 

Subira, emfim, ao poder o partido conservador. guiaco 
pelo venerando chefe o Sr. visconde de Itabora.hy, 
(apo.'ados), que a seu lado levavs á posição de ministro 
o illustre estadista hoj11 presidente do conselho. 

Permittirão :.<s circurostancia.s de nossa. política. no 
lilo da. ~a.h que mais complet& fosse a repara\'ão. 
S. Ex. fo1 a.o mesmo tempo restaurado na. 1mporta.ote 
missão, da qual em 1865 tinha sido arreda.do com a 
crueza. de que se quei.~ára.. 

O empenho solemne esta.vn solemnemente cumpridv, 
e o illustre e•t:uiista honrosamente ti talndo entre o.> . 
chefes d,o partido conservador. ~ 

Farei aqui uma consideração, que mais tarde apro
veitará. A missão diploma.tica, conduzindo o nobre 
presidente dC> conselho para. !óra. do,Imperio, o ~eparcn 
do JlU'tido e da. ca.ma.ra. nos dous primeiros annos d:, 
Ieg~slatura: não pôde cultivar essa correspondencia d.
idél\8 e sentimentos, d'onde na.sce a solidariedade que 
lign o chefe llO partido, o ministro :1. ca.mara. 

E cem relação ao assumpto da reforma servil os actos 
da ca.mara, se m>Lnifcsta.vão o muito cuidado que e~s:J. 
reforma lhe merecia, por outro lado attesta.vão que ella 
não julga"n. suffi.cientes os elementos colligidos para 
uma solução prompt:t e defi.niti,-a. (Apoiados.) Reco
nhecia qu<l era. tempo de estudar seriamente a questão. 
e de preparar-lhe a. solo<;>1io; ma.s, a•li:mdo o projccto qu~ 
uma commissüo sua e1aborára., declarou, em solcmue 
confirmação das idéa.s enunciadas pelo Sr. visconde de 
Itabortlby, qt:e nenhum dos plaJ!OS até então propr.·sto;:; 
podia. ser ace1to sem grande pertg() para o pa1z. 

Estes factos, que estão em nossos Annaes, mostriié• 
qual o sentim-ento da. camartl ainda. nos ultimos di:;s d.:t 
ses~ão do a.nno J?a.ssado, e que, portanto, não offerech 
clb ponto de a.p01o a uma. politica inteir:1mcnte opposta. 
como é a. do ministerio :1ctual, cnjs missl'io ~;e encerra 
na proposta do elemento servil. 

Mo&trarei d'aqui a pouco onde esta. vão as forças, o~ 
meios com que o nobre presidente do conselho podi>< 
contar -para. supprir, e até certo ponto vencer a força 
do partido e d.a. camara 'lue contmria..,·ão :t ~u:. 
em preza. 

A. retirada do ministerio de 16 de .Tulho àeixa.va o 
nohre p-::esidente do conselho na posição vantajo~a. qnt" 
já assignalei. 

Passarei por alto sobre o gabinete de 29 de Setemhro : 
sua curtíssima existeneia consumio-se na laboriosa 
orn:1isação dos elementos internos, a qual nunca ehc!!·o~ 
a gompletar-se; nenhuma ~teraçiio pôde elle opera. r no 
eipirito da camar:t e do plUZ· 

Em rela.çiio á reforma. servil, a situação era. a.meõma 
quando o nobre presidente do couselh~, pela~ yazõ~' 
que jii. expm:, pi>~e ser chamado a organlS3.r mmtsten~ 
em nome do partido conservador. 

Até aqui a queixa, vamos á denuncia.. 
Eu disse, Sr. presidente, qu_e as pala-n-~ do nob~e 

presidente d:> ~onselho, por wm reprodUZlda.s, conti~ 
nbão U::nbe:n u:n1 tremenda denuncia; direi agora que 
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S. Ex. dcnu!lciár:l a prepotenci:1 governaJ:Rantal.ar~~ 
d.a. de íor:niwweis recursos, e capaz dos a.etos ma~.s '\"lo
lentos para opprimir o cidadão e o p:!iz. (Apoi11.doa da 
minoriu.) _ . .· 

Nin=em p6de conhecer t.\0 bem a. força , a. mtensl
d:lde la. prepotencin, como :lquelle que a tenba. uma. 
... ·ez expe~imentado seudo ..-ictim:~.. O.ra, é o mesmo 
Sr. prt:Sideate do con.elho quem, colloc:ulo nestaS con
dições, assi;:n~<lou em lingu~gem :lC<'entu:~.d:J. a existen
cia de<sa p~e!•Otencia go..-.,rna.me"Btàl, q11e mui!Q5 ouQ-os 
ji indiciY:io como talll'a d3. d!!go..nernção de nosso sys
tema político. (Apoiados.) 

Ninguem !l conhece mell1or, assim como as annaa 
formida..-eis que el!a pó,!e c costuma empregnr. Duas 
destas arm,s, as mais ct1ical:cs, S. Ex. contemp!ll. com 
~specia.l meuç.ão. 

Uma. é a \"ontade imperi:;.l, que !üra. invocada. para. 
ma.is ag:gra.var a. offenfo!l. de que S. Ex.. •e qu~>ixava.. 

Está em seu .ihcurro; e n;to é possível conte8tar a 
influencia. im•~:ensn que o distincto estadista reconhece 
neste meio <J.Uando po~to em s.cção para a. consecução 
de qnalqu<;rmtcnto. P1>v:advs_da minoria..) . 

E o! nor u;~o que tanto contnstA a.os tnonarchlSta.s da 
comtitmçiül ver que um fncto, que a.té h:~. pouco era 
tido como su,peita de cer...os ~·pintos nimiamente des
confiados, \"ai tomando os vifos e a~ proporções de 
convicção ~eral, qu., cedo ou tarde, trará. suas bhes 
conseqnenctas. (3po:a.dos.) 

A vontade imperial foi sabiamente c~eerrada. pela. 
con•tituição em um sacra.rio, do qual não de...-e Ea.hir 
nunca. pa~ convertcr·-se. em instrumento politico de 
qualquer idéa, por melhor que ella ~ej~. A na. grande 
efficacia. é a :razão do l'CU perigo. 

Voltarei a este ponto; por ora só intento mo~trar 
eomo o nobre presidente do conselho·co:llhecia. e~ta. for
midavel arm<~. politietl. 

.A. ontrn arma que S. Ex. denunciou, e que eu cha
marei de lllacllina infernal no meio de nossas institui
ções, é esse poder de crear opinião artificial no pau;, 
ao ponto de con '•ertê-la. ern colerll. popular ao serviço 
Q.o go\·crno. (Apoiados.) Tal é seu alcance, e tii.o fatal 
o s-eu emprego, que o nobre pre~Hente do conselho, 
C.ando-lhe a devida import:mcia., rescn·ou-a. como as
~;umpto com que fech&~~se o seu Dotavel dilleul'!o. 

Dtz com effeito S. Ex. Urmina.ndo: 
" ~ão me resta scnS.o pedir a. Deus que nlo voh-a. 

algum dia contra oe llutores do decreto de 3 de Março 
ru; armas ~a colera popular que tlles proeurJ.rão mane
jar contra mim. » 

Fatal conhecimento fizer• o nobre presidente do con
Eelho com eEs& arma terri...-el, que dl.e hoje maneja, 
::;iio contr3 os autores do decreto de 3 de )I~~.rço, mas 
contr:J. nós! (.4poiad<Js eniio apoiados.) 

Em 11::1 patz, em que a opiniiio public."\ se diz ter 
::croa de ~oocran~, é uma arma t~;mi...-e1 nas mãos do 
~;over::o o poder de crcar opini:::o artificial para. sus
:ent:tr ~nas idéa~, e, o oue é mais aind:11 para nterr:u- e 
JJuuir os seus adversnriÔs :::o momento e:n que lhe con
; .enba leYnT essa. opinião ao gr.io de colera. popular. 

E~ta. macbina de foroy.1. irresisti-vel suppõe o cor.cur~e 
c'ie todos os meic;s de seduc~iio e de compressiío nas 
mãos do poder. 

E não estarão elles em jo~o a ía.vor ~esta refon!la, 
e contra aquelle• ~ue <•. combatem'! 

Os factos ahi estão chmando bem alto~ 
O ministerio e sua impr~nsa. desde o começo icvocã.o 

um>~. opinião pub1ica, que não se ma.nife&tll. em pn.rte 
~guma; e que, ao coutraxio, .; desmeuti<la. por cente
nare.; de reprc~ntações q ue tem •ubido a.o pa-rlamento. 
Elle con:a. co:n es~a outr-a opini"o q J.e sa.bc como J;e 

crea e como se C.irigt. 
Por outro lado el\e niio tem ~e escuec:do r.~ trlbn::a 

e na impre::~Ea de recomme:Jdar-nos aos GOlpes C.essa 
a.-ma.; ia.z-nos odiosos, or:l dize:1do cue soi::os eõcra
'VC'<'.rata•. que suscitamos a resistc:ocÍa <!os it::e~esses 
~?:rditlos ·dos lanadores co.ntr:~ ;'!. philan=.~pica c cil·!
~•sadora i?ropo~ta; era :,ttnbum"o-nO! pe~J;ameL!Os ce 
::nnn poll:ica. secreta, que arma. !:''' goverco ::om o a~
:ilio dos la.vrad.-res e commercl:J..."'1t<:~, aos s~a<:~ a~l!l
:o:;3men:e enga.namos. (Apoiado, .) 

OE me~os, Sr .. presidecte, para chega·· a ~fi. ~~:.: :-.:.etl-

' . 
! 

ta. do• são numerosos e ·variados · na.a mãos do governo: 
as duu interpella.çoo que se discutirão nas leMÕeB an
teriores deixázio · bem ·auignaladoa alguns delles; entre 
outros ficou prond<;t, por eon1issão do nobre presidellte 
do oonaelho, que a tmprensa.que sultellt& o mini.terio 
é a5salariada pelos cofres publicas! (Apoiador à11. mi
"ona, rl!clamaç«r d4 maioria.) 

UJU. Voz: - A publicaçã:<i é que é paga; os artigoa 
não. (Apoi4do~r e nao apoiador. H11. muitor apartrM.) 

O Sa. Pu:sJDE~>"TE :-A.tten9áo ! 
O Sa. PINTO 1-foBEIBA:- Seja como fôr: é claro. que 

esses artigo• da impren•a. tl favor da. reforma. não lão 
écos da. opini~o pnblica, porém "Uma. =a empregada 
pelo governo para simule.resa& opinião (opoiador d4 mi
floria) ; é aempre um :meio de illutiir • e de f• rir os ad
,·crsurios á custa. do thesouro publico. (Apoitulo4 e não 
apniados.) 

O Sa. .4-NDBADE FIGl!EillA : -:- Â J?Oiado ; faz-se pllllllar 
como manifestação da opiniÃo publica •. 

O Sn. Cnoz MACHADO:- E' o governo . empalmando 
os orgãos da. opinião nacional. 

O Sn. P1NTO Moar:IaA:-Sem querer, ia-me desl'iando 
do meu intento. 

Supponho, Sr. pret'idente, que tenho provado a. toda a 
lnz, e firmando-me ~empre nas palavras do nobre presi
dente do conselho, como S. Ex .• cha.m11.do ao poder em 
nome do partido ccnEen-ador1 e· nlio podendo contar com 
o a.poio ~pouta.neo deste partido para. a. reforma. que em
'(lrehenden, conhecia. de perto os meios .de que podia. 
lançar mio, n:io s6 PliXa trazê-la aqui, como para. 
leva.-13. á.vante. (Apoiados da. opposis:ao.) · 

Tenho tambem o compromisso de mostrar que eEta 
propo_sta .tem uma. origem e elaboração suspeitas e in
constttuCionaes • 

E' hoje uni facto de publica. notoriedade, e que o 
governo nunca proourou occult&r, que a. ori~m primeira. 
desta. refopna. foi uma representa~ dirigtda a S • . M: ·o 
Imperador por·nm& sacie® de philantropica da França, 
pedindo ao augusto liionarcha uma só palavra, um aó 
auo de .!U4 wntacU para a. prompta aboli~iio da. eacravi
dio uo Brazil. (Apoíador.) 

Esta represe:tt&ção !oi lida por um.· ministro no par
lamento; co:t.sta das acta.s. do comelho de ,eatado, e por 
diver~ ve:~:es te~ sido referida., e me5mo reproduzida 
na tnbuna. e na nnprensa. 

Obteve el.l& d.iatincto a.colhimcnto do governo impe
rial, que em resposta eomprometteu-se-por ·uma pro
m<'$64, á qual ·se l"efare o nobre presiàeate,do coDeclho 
no sa11 parecer como eouelheiro de eata.d.o. 

Que -1ua!quer :u;sotie.ção 011 i.n.dividao estr:lngeiro 
olhe com fa,·or para. oate pa.iz, e qv.e sena esforf08 sejii.o 
po::: nosso go'"erno bem a.colhidos, collPa i, Sr-. pre•i
dente, muito louva.-vRI, a que nacla tem de extraordi
:urio. 

).las que em tus corrcspondencias se fume um eom
promi.sso para. o .E.st<ii do com :rela.çã.o a reformas tociaea 
e politics.s, eis o que me parece estranho e de con&e
quencias muito Férias. ~. aos · mesmos governos da.l 
nações amigas não é permittido intervir em nei;Ocios 
domesticas do paiz, a niio ser por meio de conselhos; IJile 
nunc3. podem constituir compromisso, como será. iaso 
pert:littido a socieda.d~ particulares e ~trangeiru '! 
(Apoiados.) 

O direito de ::-epresentar sobre os negocies interno& 
do p:üz é um d.irelto politico que só o cidadio braói.Í
leiro póde exereer. 1 ... gar:mtia estabelecida. no art. 179 
~ 30 da. con!tituição, c que é UUUI. couscquencia. lle
ccSEari3. do principio funda.ment.U consagrado . n• 
o~.rt. t 2, não con~titue simplesmente um direito, mas am 
pri..-ilegio·do cidndão. 

Ta.! é o caracter pri1·at~n> de~te direito, que, não ba 
muitos anuos. estadist:ls notaveis neste parlamento ·coXJ
te..táriio o scú exereicio ás nose;Y; ·e;:ma.ras·municipau! 
(.Apo:ado•.) 

Como, poi' . o honramos hoje no &atrangeire,.e 
ate co:Dlo base 'de <:empromi.Ao~ 

E podia o governo fazer promCWI8 em aseumpto da 
co:npetencia uclusi...-a do poder Jcgitlativo, e pu111-
D:c~te ~ome!-tico' -
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A entendel'wo8e, como ae tem entenàido, que s. respo&
t& de nosso governo constitue prome-~sa, eu penso que 
é uma. promessa. nulla, e que nio póde 8ec invoeada 
conio nTga.mento entre nóg_ (1poiad01-) 

Entretar.to el!a deu lugar a que se 1nicia.sEe no con
selho ~e estado s. reforma. pedida.; alli st propoz, dis
cutio-se e votou-se a. proposu que no.• é hoje submet
tida.. 

.A solemnidade com que esta iniciati,·a e d•!bate se 
celebrirão, o cnidado de imprimir os par~eere~ e as 
actas, sendo, porém, guardados com a m:t.ior rese: va 
até o .dia em que nesta camar& co meNU n •li&eussão, 
fs.zem de~confi.ar q11e a. todo o trahalhc !'residira. o 
plano de sorpren<ler o e~pirito de!'prev .. ~.i.Jo dos d~pu
tados e do pa.iz com o peso da actti'lrir!:;.U.c a.ccumul:J.ua 
do go~·erno e dos conselbeiro3 dP. est:l.rlo~ 

Demais, o trabnlbo Vinhá i~ito e asseatado, seria. 
mais rliffic1l substituir-lhe um outro s;ystema. 

Ainda não vi explicada esta re~ervs. pa ,· :~. com o 
parlamento qu::mdo para o e>t :·~ngeiro se re:nettiii.o 
exemplares dos pareceres e til! pro posta do conE•' lho de 
estlldo. 

Niio •eria de certo para evitar os perigo• que o. ide·:> 
podh 'Pl'O\"Ocar na escravatura.., porq,uc aincl:t hoj~ 
não ha,-ia menos que tem~r. Ao menos podiiio ter 
I!Írlo remet.tidos· nos deput--:tdos :J.ute; de ~e rcunir<..lll
( Apoio. dos.) 

Em toJ.:> o caso, é certo que a iaiciativa. foi tr::.sla
da.da do parlnmeDto para o cons.,llro do estaclo, d'onde 
a proposta sahio n.rmada como ::-.linerva d:A. cab~ de 
Ju~iter. (.Apo•adoa.) 

Este novo aspecto que assur::e o conaelho de est3.'lo 
é pavoroso (apoiados); converto3-lo a,sim em primeira 
camara.legislativa, Jaboratorio de leis OU C.~SS. de 
amoedar i'léa.s de reforma, ó desns.tur:~.-lo, é des\·ia-lo 
dos fins par:~. que iôra. cr.,:l.tlo, é tniliir as promessaa 
que protegórão sull. rc;;uu~a.çi>o eu1 18i<O. 

Sue. mioEào não póde ser politica sllm g:-a"-ame do 
parlamento e le;;iio dos princi pios constitucionacs. 
(Apoiad08-.) 

.~ sun. au:Ii~ncia sobre propostas do · !?Oder executivo, 
especialmente das que envolvem rcfor.uas sociaes e po
liticá~, niio deve se:- pratic.1.da seu~o c-om muita. cau
tela, e de modo que nno absorva. a le;;itima influencia. 
do parlamento, deixando-lhe sómente' as fórma.s. 

O conselho de estado acha.·~e muito proxirno da 
corôa., e a iniciativa das leis deve estar mais proxima 
da naçii.o. (Apoiados-) 

Esta prerol>ati-lza, que a constitui,,ão confere no go
verno, de iaicuu·lei•, nii.o é uma llttribuição natural do 
poder executivo, maa do legi~lntivo, compartilhada por 
aquelle, com a ~ondição de só ex:ercê-la. no seio da. 
ca.m&r& temporan3. 

E~ta distincçlio é de tant.1. impor~ncia pratiea, que 
os snbios redactores da. constitui~'ão nii.o mencionlirão 
a prero,:ativa de propõr leis no art. 102, onde se trata. 
do poder executivo, mas collocár?.o-n'a ilO capitulo es· 
pecialmeate destinado is preroga.th-as da camara. dos 
de .(lutados. 

Os perigos da doutrina que Re começa a prat~c.'1r siio 
obvio•, e esta mesma propoota apresent:t o mats cla.m 
exemplo disso . _ . , . _ 

O primeiro nr::;11mento que o. ~mn,,;;erto aqm e;n
pr~gou pa.r'\ actuar sob~e o esptnto ~a cama.ru Íul a 
autorid:ule de :Ugnns chefes <io rarttdo conserv:tdor, 
que th·er-lo de manifestar ;;eu 'Y"to n_o conselho ~e. es
tado. Antes dis~o j:\ \l ha.vt:~o fetto :1. Imprensa mmtste
rial etu mais de um artigo. 

Todos nós sabemos que. nu invo::~?ão dessas autori
dades nem sempre houn inteira exactidão. ("tpoiado.< 
e· nil? aporodcs.) 

O Sr. Visconde de Ita'bor:tl1y reclamou; é possi,·el 
que outros reclame01; .e é certo que a. maio; pa;te. dos 
conselheiros de estado Julgou a. reform:.. pengos,mm&, 
e exi,.io medidas preparatoria.JI c parallela.s, que n::o 
~;e toár:io e nem se tomar:W. (Apoiadcn.) 

Entretanto tem-se feito crer que forno todo.• :~.ccord~:s 
sobre a. aoiopção da proposta, e eeta cren.;-a1 prejudic.1ndo 
a ,·erdade, apro\"cÍtll. ao governo (apoi.rdoa c tlilo apa:u 
dos), que tem r:ocurado. tirar .della. o m~ior p:u-tiúo_ 

úutro grave 1nconventeute" que quaol todos cs co!l-

selbeiros de eõhdo >ão senad<>rcs, que $C j:i. não estão 
com o voto compromettido pelo que derão no conselho 
de estado, ao menos teriio gra!lu~ emba.r:t.•;o em m•>di
tica-lo, em viru.lde cLl discussão que aqui e Li se esta.
bdecer. 

A missão do conselho lle~•ta:!,,~ cs~encinlmenteadmi
nistratiYa; ~(, nessa. con,liçiio elle p6de ~cr c~!lfervado 
com v-.>.nt!l.gem para. o paiz. (Apoiado•.) 

Como corporação politica, elleénaosó perigoso, como 
ta.mbe;n odioso. 

Por :nuito me:10s o primeiro conselho ne est:1Jo, ape
zar d:J. nobreza. d~ sua ori,::em const.itucion:l.l. .. 

O Sa •• \:<nnA.DE FJGIJElkA : - O. primeiro conselbo 
de ~statlo era. até responl\l!ovel pcl.os actos do potler mo
derãdor. 

O Sn. P1~o Clíonstn,, :- •. apezar disso, cmbor:J. 1:.:i.o 
tivesfe cbe_!r:ldo a colwerter-se em la.bomtorio de re
formas, soffreu pena capital. O actna.l não está i:ento 
disso, e o poder legi~lativo tem sempre competenci:l. 
para modifi~a-1•> o:• mpprimi· lo. 

O St\- PE'!\Dtc:\o ::\Iu.mul\.0 : -Hei de propõr aqui • a. 
sua. ~uppr~~ot.o_ 

o SR. rl::CTO :.roRETilA :-Niil) YOU tEo lon;:~ j CO!l
side:·o O c~nse\bo d~ Ci't:IUO b~m organi~a<l<l C•>:no t:~ 
auxiliar poderoso e indi5peno:cvel p:>r:l. a :\<!mini,tra~üo: 
nio compr~hcndo me~m•> como D proce•so admini•tr:J.
tivo possa ser regular c off~-rccer ga.rar:tias sem est~ 
instituiçlo; c:1tret.u: to, se nii•' p J Tit e.; te fim, mns p:tr;~ 
o politic.Jse encaminhar o nosso con•dlJo de cst:t.do, eu 
concorre:·ci co:n o meu voto p 1 ra sua snppressii.·>. or; 
ao m~nos . para que os memb~os dss cam:>.ras legi•hti
-.as n:ío s~j ·':o conselheiros de estado (apoiado•); porqu~ 
antes e ucixn:o. de tcouo·eHú. para mim o dcv~r de mantc:
ou de rest..,b·~leco: o .y>tcmn parlamea:ar, que não p6d':! 
àesenv?lver·Si! sob a pressiio de um corpo estrnnho. 

A ong~m d,, rapresenbçiio1 o ·scn endereço e lingua
gem,:. iniciati,•a. àa reform~ e sua clnbora{'ii9 no con
selho dc .est1do, o emnrego q:te 'e tem feito desta nuto-

. rida.dc n:L c:~.mara e fórn della, Fão moti<"oB que basta
vão '[l&tl\ que eu rejeit·~~~e n projccto de ref:)rm:l.: por 
:f6ro. do• c:tminhos cons~itucionac:; nad.> se deve aceitar. 
(Apoiados.) . 

A c•t•n forçM incon~titucionaes veio 5e re:•nir uma 
outr:l., ql\e muito tem r.ctlt:l.do nesta qucstiiv : •li~-•e qu~ 
a. proposta consagra a opinii:o, :1 '\"o::t.de imperial. 

O mini;.terio e seus ami:;o5, lo:1ge de contes~m este 
facto, corno era de zau rigoro;o dever, tJm-n'o, peb 
contrt:rio, confirnudo, quando, no p~rlamento e n:> im
prcn~ ·' se es~orç:io por jtt~tifi~a·lo, dizeado, como h~ 
bem pou~os dias o disse o nohrc presiden:e do co·1selho. 
que o Imperador tem o Jlreito ,jc m:>nii~st:tr m:J. ~e"l
pre i!lm:r:.d:~ opini:io sobre os neg.lcio; do p~iz; que 
sórnente n5.o pMe impô·h. 

Um i11u~tr" denutado por Minas obte\'il ato! O'<:t~õ~s 
quando, sustenta~:do :l mo~ ma doutrina . recorreu ::to 
principio commum ue qull todos ten ·!o direito d~ ma
nilestllr a sua opinião, seria absurJo que só n() lt.npe
u-lor. niio f.J~sc isto pe:·mittido. 

E' o mes:no principio com qne o Hobre preside::t,, 
do consel!1o defen<letl t:unbem o incendiaria parecer d,t 
co:nmissão c'pecial! (Apoiados_) 

Se é '\"erdade, Sr. pre,idente, CJ.Ue exi>te uma Ojlinitio 
rnanife,tnd<1. peb Imperado:· sobrtl eet.1. qucst!ío, e ~~ 
pro~~dc 3. dout-:-!na enunciada p<!ln mini<tcrio , r.:io ha 
mais que duvid.:J.r: e,t:i. procla.m:.do de direito e de facto 
o poder pe>~o:U. Porque nnd:t import:t a di>tiur~iio qne 
f:l.z o nobrll p:-e&id•!ntc do COll5elho entre m:wif"star e 
impõr a. \'o::tade impc:-in!. Pr:~t ' C<~mentc o resul t;ld o é 
o mesmo. 

Tõ:o :J.lto colloc:tdo •e acha. o monarch:t pcl.> consti
tuiçü.o e pela Y<!ncr~~i'J dos po,-os, t>t.es o• prcdico.m~u
tos c rrest1g;ic de que a mesma.· cor.stitui •;iio o cercon , 
tanto é o poucr q-.:.e e\~c tem em sua.s m:!os co:no cl;:-t,-~ 
e rcgubdor de todos os outro~ poderes, q<le a mamfes
tação de s\\:~ \"outade n:=.o pôde dcixa.r uc exercer um-. 
:l.CÇÍÍO q::~si irre!;ioth·el n:>. couf~cçtio da~ leis, .. , :u::.i• 
aiu,la, ,a,. Nform:>s ue <>mnu~ momento. 

Aquelb vo:1U•le sc:1do permanente, c "~ mini~terio; 
essenci3.l0;c::!·! in~t!lvei~, cH:t prc ... ·alcc;.:rá eaznpre ~ por-
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que á. resistencia de hoje auooederá a condescendencia 
de amanhã. · · . .. . · . 

Não me dóe pouco, Sr. pr,esideilte, empregar esta ex
pressão-resistencia. ·a~ IIIlperador-; ella. .. denota .um 
e,tado de couoas iuteifl).mente anormal. Entretanto. to
d!lB os dias a ouço, :~.té dos ministros de estado ! (Apoia-
~~ . . . . . . .· · 

O nobre presidente dó conselho mais de um& vez nos 
tem dito que o poder pessoal nlio existe senão p_ela fra
queza de. certos estadistas e. _pela . désorganisação doa 
parti.dos; o que I;llostra que .par~ ser ministro é preciso 
ter muita força de resistencia, e que o exercicio do p.o
der entre nós se passa em luta constante. 

E' urn outro modo . pelo qual o ministerio confirma. a. 
eocistericia do poder pessoal. · · . 

Seria mais constitucional · dizer que o Imperaàor re-
5iste, contém, modera. . · · 

. Mon:archista como sou, Sr. presidente, eu quizera to-
mar a defesa desta-causa: · 

A respeitiJ dQS factos,, não tendo eu penetrado nunca os 
inaccessiveis ·recessos onde germinã'o' e se desenvolvem, 
não posso sobre elles dar testemunho direoto : I)ão posse 
por minha conta affirma-los .nem contesta-loe. ( Apoia
áos.) E' ·esta uma grande vantagem da minha. posismo; 
a responsabihdade pessoal está isenta de co.mprometti
mentos. 

Sómente conhe9o o .nosso mecanismo governamen
tal pelos princípios consagi·ados na constituição do 
Imperio; é a essa luz que ·distingo cada uma de suas 
r.udas, a. f~ncçiío peculiar que lhes é. assignadll. . 

Neste ponto de vista, sen-hores, eu asseguro que o 
poder pessoal não existe; que não existe essa vontade, 
essa opinião imperial que o .co.nstitue i que em relação 
a esta pro posta não é verdade que ella tenh:~. por si a 
vontaue do Imperador, como se tem feito · crer com o 
:assentimento . e confirmação . dó ministerio e de seus 
amigos. (Apoiados e reclamações.) · 

A razão é simples, mas de uma procedencia incon
testavel, de . uma força irresistivel : é que o Imperador 
não póde ter uma :vontade, uma . opinião previamente 
manifestada sobre assumptos legislàtivos. (ApOiados e 

· nao ap~·iados.) · . 

·o Sa. PEaEIII.A. nA SILVA :'-E' a questão se o rei' reina· 
ou governa. . 

O Sa. PrNTo M~REIRA : - Não discutirei a ~uesiã11 
:aestes termos, porque em defini-los vai a maior e inso~ 
luvel à,ifficulda.de : no exercício do poder moderado1· 
princip~lmente, e no do mesmo poder e:J~;ecutivo. ha 
mais d~ um acto em que o poder magestatico intervem 
eom cmracter governamenta.l, coniorme a extensão qne 
se der a e, ta idén.. (A1oiad0<.) .· 

O lll.eu principio é que o Imper:~.dor noo póde m:~.ni
!astar previamente sua vontade, sua opiniãõ .s.3bre as
sumpto de natureza. legislativa. 

UM Sn. DEPWnno : - Então é um automato ~ N1ío 
·tem o_ direito de pensar 't 
, O Sa . PINTO Mo!lEmh_:- Não se trata aqni, . Penhll

"hores, da questão psychologióa, mas da questão po-
litica. . · 

A sa.bedorill, as grandes · v-il.'tudes do monarcha têm 
vàsto campo na execu~o das leis , principalinente no 
exercício do póder moderaior, que lhe é preeipne, que 
.sm meu pe"-Bar elle exeree ~em. dêpenà'eeeia alguuaa 
(Apoiados); os assumpt~s legislativos sã~ re!erva
dos á opiniãa nacional em sua manifesbfã~ a 1uis 
di~~. . . ' 

A 'disposição constitucional q•e declara in violavel e 
sagrada a pessoà. do Imperador :mão CQnstitue simples
mente um preceito para .os poderes políticos e para os 
cidadãos ; ella prescreve tambem uma reserva intrans
cendivel á vontade imperial. 

O systema representativo no Brazi1 não assent<1 ~obre 
o ptincipi() doutr'inario, mas sobre o democratico mo-
dificado pe~o doutrinaria. · 

A soberania da vontade naci~nal é o seu fcmda.
mento; e é P,Or meio dos a.ssumptos legi~lativos qui> 
es•a v:ontade 1mpera !oll>re todos os poderes do Estado. 

Se nesse tár?n.o é possível a existencia da .opinião, 
. da vontad~ preVI'- do . momarcl,a, a consequencia ser é. 

\l. conflicto dessa vontade com a vontade nacional, su-

prema crise do _systema ~epreaenta.tivo, cuja soln9fto 
'nãO' póde ser sen~ · &. dicta.dura oli a reYoln9áo. 
.(.Apoiádos.) . . , . · , · 

Ou é supprimida a vontade nacional, e neste ca~o e 
system& repreeentativo estará arruinado· em seu~ fun
damentos; ou é vencida iL vontade imperial, e· antão o 

. throno estáré. ababdo; vós sabeis, senhores, que nm . 
throno 'abalado raramente se consolida. (Apoiados.) 

A sabedoria de nossa. constituiçiio está. em: evitar 
esta crise, es~e con!liçto: paNnte ós se11s princípios a 
crise é impossiv~, porque a· vontade imperial nii.o _se 
póde manifestsr 11enão iden1 ificando-se com & vontade 
nacional Já manifestada pelos meio& regulares. ( ;4p~ia-
dos 'j m~tito bem da minoria.) · 

As proposta! do poder executivo não· en-volvem nem 
podem envolver a opinião 'do Imperador, . maa apenas 
o seu consentimento ro uma coasulte., como elle o àará 

· á. consul~ em · sentido -contr11rio, .se a primeira houver 
sido respondida l)egativamente.- · 

Na sancçào elle não emitte a sua vontade, mas re
conhece a vontade nacion&l . . No veto mesmo não é sua 
vonta.de qué elle contrapõe á das cam&ras, mas a von
tade na~ionnl, . J?ara cyj a manife.stação ell~ r~p~r rerá 
J?Or me10 da dissoluçao, se a. s c:~.maras _msistlrem. 
t AJ>Qiado/.) 

'Supremo ·· e voluntario executor .das leis, o Imperador 
nunca se póde suppôr vencido ; e para 'que ,assim seja 
é de absoluta necessidade que não· haja uma vontade 
sua previamente conhecida. _ 

O throno, que tão alto se ergue no centro de nossas 
instituições, só póde sopesar uma força reguladora ; a 
impulsão pertence ao parlamento, ao paiz. 

· Um · raio de vontade desferido daquellas alturas, ou · 
conflagraria o paiinas·lutas da tesistencia., ou viria allu

' miar o cemiterio das liberdades publioas. (Muito bem.) 
· Esta é a doutrina cqnstitucional. (Apoiados ) · 

Se o qne se diz á.cerca desta proposta e de muitas . 
oútras questões é exactct, a~ a doutrina do ministerio 
·e de seus amigos sopre a mllnifestação d~ nntade im
perial é: uma verdade, a constituição ~ U:ma mentira. 
( Apoiado•.) · ' 

E em 'mim, como em muitqs·,, seria. este facto suffi.. 
ciente para gerar justíssimos escrupulos fOntra a 
reforma. · 

Devo dizer, Sr. pre~idente, alguma cousà. sobre a 
materia do art. 5•, e por e lia entrarei em considerações 
sobre o plano geral do projecto; porque em questões 
desta orden: é impossível examint.r o valor e conve
niençia de uma disposiçiio aem attender ao modo pelo 
qual . ella concorre para a construcção e fim geral do 

sysE~ma. . · · d' · - d · · . - · ., a pnmeua 1spos1~ao o artigo que : serM S!IJe• as 
á inspecçlí.o dos j ~tizes de O<rph/!os as sociedades de eman
cipaçilo já organisada;. e q~te de .fut~tro se. organisarem. 

Parece bem insignificante esta disposição ; é mesmo 
inteiramente inntil, se não é grandemente absurda. 

Uma sociedade, desde sua forma9ão até ó ultip1~ acto 
que de1lapóde se derivar, qfferece variadissimills· rela
ções, que provocão diversas competencias ent'f~as au-
toridades . publicas. ·" .' · 

Seria enfadonho, e im posai vel, desenrolar aqui todo o 
quadro dessas relações; e mostrar quantas autoridades 
podem intervir · para decidir ou actuar por qualquer 
modo sobre ellas: temos o acto mesmo da f0rmação da 
sociedade, os direitos e obrigações entre os soeios, e 
destes para com terceiros, relações entre a sociedade e 
os libertos, 9.ue );>Odem ser maiore~ ou. menores, e q~e 
podem ter indo hbertados pela somedade ou por partJ
culares , que nella teuhão subrogado seus direito~, re-
lações de ordem policiaJ, criminal, etc. . . . 

A lei de 1860 sobre socied~des, nii.p só :fez dependtr 
sna. formação da approvação do governo, como collo
<iouca~ todas debaixo da inspecçiió do mesmo governo; 
e O art. 10 ~ 10 do acto addicional deu ás assembléaB 
proviuciaes attribuições sobre ellas. . 

· Em vista de tudo isto, eu pergunto : até onde va1 essa 
inspecy.'io do juiz dos o~phõ.os ? Abrangerá todas 
aql).ellas relações? · 

UM. Si\. DEPUTADo :-Está. claro que ·niío. 
o sa: PINTO MoREIRA: - Eu vejo que havendo .n6 

art. 2.•, § 2.• do projecto identica disposição a respeito 
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du uaociaçõea que se ucarregarem da criação dos iD
~enuos ltaau, a coZDllliaão otrereeeu e a camara &{'"" 
. provou ~· emenda que restringe a inapecção do juu: 
dos orp~s ao que concernir aos menorea. Sena. de 
cohereneur. que a commisaio a.presentasae igual emenda 
.ao art. SO; e em tal cuo ficaremos entendendo a. que 
1le refere esta ~aiçio: é a protecção doa libertos 
me,no~ que exíBtírem em poder da.s sociecWles, porque 
aena smgular que a lei p'IIZe&Se em condição de or
ph&nd&de oa libertos maiores. 

• :Mas. e~tão, :r:emovido o absurdo, fica a inutilidade da 
dlspos1çao. A mspecção do juiz dos orphãos sobre todos 
011 meno~s _é diSposição geral de no~a legi~lação, já. 
·ea~ no dire1to das ordenaçees ; não ha necessidade de 
le1 nova ; e sabe-se que uma disposição inutil na. lei 
traz sempre inconvenientes na pratica. (Apoiados.) 

Na 2• ~do &Higo se diz: 
• « ~ ditas sociedades terão privilegio sobre os ser

nços dos escravos que libertarem, pa.ra. indemnisaçii:o 
do preço da compra. » 
. ~·.mais uma ~utilidade, acompanhada de um erro 
JUr:dico, que fara má. figura. no meio de noasa legis
laçno. 

O que quer dizer aqui a palavra pri'Diltgio! Suppõe
se que a sociedade, tendo cemprad.o um escrllvo o li
berta. com a condição de lhe pagar em serviços o preço 
da coml?ra; póde ser até um preço menor. O direito 

"-OS ~erVJços para semelhante indemnisação resulta d1 
cond1çlio com que foi conferida a liberdade iato é de 
direito commum, e de pratica. muito constante e~tre 
nói: não ha ahi privileg~o algum. 

Pretende-se talvez por esee modo significar a. pre
ferencia dessa divida: a qualquer . outra que concorra 
sobre. o~ m~smos aervu;os ; mas amda nesse caso não 
ha pnvdegto algum ; o direito resultante da cla.u.aula 
da liberdaiie por sua natureza e prioridade exclue qual
quer outro até que seja satisfeito: é o dominio dos prin
eipioa geraes de diréito ; nio ha privilegio. 

O S1t. l'EBDrGÃO M.u.HErao: - E' um mon~tro ju
ridioo. 

_O Sa. PINTO MoaEII\A :-E que associações" são estaa't 
Sao ~ mesmas de que trata • art. 2• do projecto ou 
são diversas' São associ:lçües de beneficencia o~ de 
industria.? 

O Sa. Pza'DIGlo M.u.s&tao : - Podem ser de mera 
especulaçãe, e muito fune~tas. (Apoiadtl!.) 

O SR. PINTo MoaEII\A : - As disposições inuteis com 
as quaes se encbêriio quatro longos paragraphos do 
a!l'· '2° e dou do art. 5• a respeito de sasociações em:m
c•padoras, sem crear um só principio novo, sem plantar 
Utn:l. fÓ 6emente de onde possão nascer essa.s institui
ções, o que me fazem crer é que são destinadas a en
cobrir um dos maiores defeitos do system:1 :1doptado 
qual é o de abandon:l.J' á mi•eria. e á perdição por mi~ 
lhares os lib~os da lei (a.poilldo•); é, portanto1 um tra
ba~<? de. ostentação, de apparato, que póde llludir os 
esp1ntos mcautos. 

_O Sa. Dl!..Qmt-ESTRADA. TEIXEIRA. :-Apoiado; é uma 
va ostenta,...o. 

O Sn. ~ll'ITO MoREU\A. :-Sr. presidente, um sy~tema 
de emanc1pação para conseguir o seu fim sem injus
uças, sem crtees e sem desgraças ha de nc;cesearia.mente 
apoiar-se nas seguintes condições : 
. 1.• Assegura~ ou indemnisar a propriedade adquirida 
a. sombra da le1. 

2.• Evitar a dcsor$anisação do trabalho. 
3.• Manter o reg1men doa estabelecimentos aé\"ri

col:ls. 
4.a Pre:aver a s.orte dos libertos,_principalmentc no 

ljUe toea a humanJCiade, para que nao fiquem expostos 
ao abandono e á morte na infancia, :..o vicio e :i. mi
=~) na maioridade. (Apoütdo& da. oppo3iç4o ; muito 

Não sei qual destas condições possa ter prefercnci:~.· 
to1as ellas são easenciaes e 1m prescindíveis· mas ~ 
ultima falia ao de..-er e ao sentimento: é' iucrivel 
com~;~_ se tente sacrifica-la. . em nome da humanidade ! 
(Apouulof.) 

Come a.tte:ade o projeoto do governo a esta contli
çio' Invoca:ado apparatosamente e88&8 associações, que 

TC))lO n-

ficão a cargo da benelicencia Oll da ~ par..i
cula.r • 

O Sa.. DuQn·EITB.A.DA. TEtutu :-Especulações oom 
a capa da humanidul.e. 

O Sa. Pnm~ MoaEJu:-En nãe creio mesmt que 
ellas se forme111. seaão em numero limitadssaimo e 
talvez com resultados muito fanestos. (Apoiados.) ' 

. O Sa.. PEaDI&A.o M.u.u1ao : - São creaçõea offi.:. 
c1aes . 

O Sa. PrNTO MoliUilu :-E a.sim se encobre a. falta 
de casas de a.sylo para. a. infancia, de estabelecimentos 
de educação e de in.strucção profiuioua.I, que são meios. 
complementares indlspell8aveis da seductora idéa do 
ventre livre. (ApoiadN.) 
~~e sorte espera. a. milhares de crianças que a lei 

V&l libertar em toda a extensão deste pa.tz 'f 
Tenho ouvido fallar em serviços publicos, em ar

senaes ; . Il!-8.8 tudo. ~ato é aqui na cOrte e 11&11 CILpitaea 
de provmctas :rnantuna.s; e só accommodão peasoa.s 
do sexo masculino de certa idade em diante. Pelo 
centro daa provincias não ha esse reclll"80, e nem elle 
aproveita á. inf&n~ia, principalmente do sexo feminino. 

E aos doentes e in validos que destino lhes dais ? 
A obrigação a. cargo doa patronos nem ao menos tem 

i&llcçiio; a.rrima-se na esperança daa taes apolices com 
o valor nominal de 600S e real. de pouco mais da terça 
parte ; e isso mesmo por cada um ingenuo que chegue 
& idade de oito annos, ficando o patrono multado no 
pr_eço_ de todll o trabalho e despeza que empregar na 
cnaçao e tratamento dos que morrerem antes dessa 
idade, que são sempre em mu:to maior numero. 

De 8 annos para. cima e eossivel que fi~uem na mesma 
casa até aos 21 11.nnos os 10genuos de direito e captivos 
de facto; bem entendido os sãos e prestaveit, princip&!
mente do sexo masculino : os enfermos, os rachiticos, 
os inVlilidos serão a preza da miseria e da morte se não 
valer-lhee a. caridade publica. (Apoiado4.) 

N""a.o forão mais respe!.tadas pelo projecto as outras 
condições que IUI8igna.Lei como essenciaes a todo o pl&no 
de emancipação. - . 

.A libertação do ventre sem indemnisação é um atten
tado contra a propriedade e. manüeata violação da 
constituição. No domioio, tal como está. constituído 
entre nós, e desde a legislação romana, se comprehende 
o direito do senhor aos filhos de sua escrava; e um 
diteito pl:"eexistente á constituição, e portanto comjlre
hendido na disposição do art. 179 ~ 22, onde ella d1sse: 
é 9arantido o direito de propriedade em toda a sua pleni
tude, salvo sómeate o meio da desapropriação. 

Debalde a illustre commissão se esforçou por provar 
que o escravo niio é uma propriedade como as outra.s 
propriedades, porque o senhor não tem o ju.· "i ta! et 
necis sobre o e~;cravo, que é um homem, e como t&l deve 
ser tratado. A condição hamana do escravo não esca
pou á jurisprudeneia1 e, a:,ezlr disso, ella. nunca desco
nheceu ahi o príncip1o da propriedade. E se a n:1turez:a 
do escravo o exche da propriedade, como reconheceis 
sobre elle a posse jurídica'? 

Os argumentos dA <.>ommissão seriã.o de uma. proce
dcncia e força. irresistíveis se tratassemos agora de ins
tituir a escravidão ; mas tratando de aboli-la, somos 
forçados a considera-la como ella é1 não simples f&cto 
somal, mas instituição de direito civtl1 por elle definida 
e regulada. em todas as su:~a relações. 

Entre nós e o direito natural está a instituição, que 
infelizmente encontrámos, reconhecida pela lei, que 
della. derivou direitos individuaes e os garantio. 

Cumpre não esquecer nunca, senhores, que os escrt
Tos são po~uido~ entre nós não por violencias ou abusos 
dos proprietarioll, mas pelo; principios que regem a 
distribuição da riquez.a em hnrmonia com as leis ~o 
Estado. 

NeBteponto de vista o escravo"é propriedade; e de~t<L 
condição não o podemos tirar senão por meio da Íll
demni~çiio. 

A differença que existe entre os diversos objectos da 
propriedade podem :modificar infinitamente o exercicio 
deste direito, mas em eseencia elle subsiste sempre; 
por isso aquclles 'lue o definem ;w tol~di, fruendi, 
«buttndi, accresccntio : q"UGtencu juria ratio patitur. 

u 
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Aa leis p,odeD1 r~ o ex.erci~o da propried&de ceo.
for.:ne a natureza. dos objectos, os eella usos e destinos e 
ainda J?Or m'?tivos de i11ter~s~': P.Ublico, sem que por is'so 
ella &e,~a-fenda em seu l!nncsp1o. 

E' ~to. que os n~turos olío object.s de futuro, 
m.:u1 o_:_dirato a ellc&.e:nete ao~mente na propriedade 
da ~ e..-crava; é um dos. dire;to& 41.ne compoem eam 
propr•eda.~e. E futuros 8io todos os direitos- que ua.scem 
tk pr~p .. nedade: ~ é -pre. o fruote, o gozo, a 
àls~s1çao, a ac~es~"'!> etc. A. propneda.de no presente só 
expnme o lato J\lrldieo que prende o oltj~te :í. pe!soa, 
pu&;q~e pollSatirar delle ~ -Tant&g~a"' queeon .. tihlea 
es. dtre1tos 4!_o.eda.~lla ra~ se ieriTi.e: é J'Ortan\o 
•e-~ ·a. tedos eo;tes direit•s a eoniifão d.; íutno. ' 
~asul.era~ •por_outta-l:~ce ~ q11e.stão, não é ~neaoa 

ma.ulfe.ta. a v10l&911o da pro.,nedScle e à.a. constituição. 
Só por dous modo~ póde o àcminio emiaeute do Estado 

a.ctu.a.r sobre a pz:eprieàa~ privaàn, eu dirigindo-se 
á fórma, ao exerciClo-do dirato, uo que se comprehen
àem- toctas as medida.s regula.menb&res; ou diri,.indo
.e ti materüt da propried<Lde para retira-1:1. em t;do ou 
em• parte. 

E' claro que llão se trata. aqui do primeiro, ma~ do 
&~o:undo co.~o •• Ora, Sr. preside;'lte, diante dos prin
Cl}llOB de 'liretto absolato, ace1tos e praticades ea 
t~-,- os Esta~- bem o~isados1 es~ se~ndo oaw 
nao se péde realizar senao por do1111 metos, o impo~>to e 
a ~es.aP.ropri~ção. O projec_to niio c9git•n _de cert. no 
prlilClplo .do tmpo•to com.o case d:l. hbertnçao _dos ?:teci
tnro&; até· porque, se ru;stm fosse, não poterlA TI r elle 
i camam como propost:l. do poder execntivo, em 'rist:t 
do art. 36 ·§ l da constituição. O meio de acção unico 
de que elle ~d_e >;Uer-se ~a rl;a~apropriução !lcompanhada 
de-sua condi\"'o I_mprescmdivcl, 3. mde~n!saçiio. 

E8.ta. doutrmn mconteGt:tvel 1:1111 dommtos da scieu· 
cia ·e~~ consa,~ ~olemnemen~ pel:l. c<;mstituiçli.o do 
Impeno; e ell& tr.l.iA-nos o camm!Jo umco pelo qual 
nos- podemos dirigir á. propried3de escrava em qualquer 
dos sy.stemas de e"'.a.ncipação que teuhamo11 de •adopta.r. 
(Apoiad06 da minO'I'tcr.; muito bem.) 

O · Sll. Duorre-Es-:-aADA Tet:tElR.\ : - Tudo mais é 
espoliação. . 

UliLI. Voz: --E' n philantropia i custa. alheia. 

O S&. Pt~TO :Moali:InA. : - Qur.nto i desor,.anisação 
do tr~bulho, arrastando comsigo :s. desorg:s.nisaçiio da 
propneàade, porque estes dous f2.ctos se prendem inti
mll:nente, exercendo um sobre o <lutro influencia reci
proeJ. e ::.eceijsaria, o projecto a prepara em lar.,.a. escala 
de golpe e para tem1'o muito proximo. (.Apoi::dos.) ' 

O · S~- AXDRADE FIGU~IR~: - ~ emancipação em 
massa ·e t. sua consequenCla 1mmediata. 

OS&. Pt:.To MoaEIRA.:- Sr. Fresidente, a lavoura 
fonte primordial de nossa Tíqueza., manancial dos pro~ 
duetos de nossa exportação, gigante que Eobre eeus 
hombros sustenta · todo o peso deste imperio, as
senta neste paiz sobre a. grande propriedade .... 

O S!l. A~DIU.DE FlGUE~IlA : -Apoiado. 
O ~n. Pt:o~To 'Moa~mA.: - ... ~ a. seu turno a grande 

propneda.Je, os capttaes nella mcorporados, suas edi
ficações, eeu mecani.mo e toda a sua eco~omi:l interior 
se} se explidio entre nós pelo lrsbalbo cscravo.(.-lpoiado•.) 
O comtm!rcio, senbores, como i:J<lust.-ia · intermediaria, 
tem na laYoura sua base e o limite ,,aturai de su&~ ope
raçõt!s,deloeu desenvolvimento A prosperidade <la lavou
ra faz a. pro!peridade do CQmmercio, como a decadencia 
daquella ar~t:l.ri. n d~adencia de•te (~poiado•): a la
,·oura con•tltue a carte1ra do commercJO. 

Se--consideramos a n.fiuencia funesta: que a subita 
dei!O~ai&ação do trabalho e da pr<>;~riedade vai exer . 
cer aobre as condi-:-ões d.:t ordem publica e da segumnça 
i~diTi.dual, mai11 se :s.fe~a o qu:uiro, e nossru; apprehen
soes se eonV'l!rtcm em JU>to temor. 

E'· como estribilho obri,~~; .. do nos relatorios de>11 pre
ai~en~ de provi_ncia e do minister;o da ju~tiç' attri
bu~r á.'4.ndole pacifico. de nosso po'l:'o ~ manutenção da 
trauqnillide.de publica e da. eegurançr. individual. .. 

U!U: Voz :-E' inconteatavel. 
O Sa.: p.~,..,,.o M:oaEDU :-E nem eu venho con\tstar 

e&8ll. qu~ídade muito louvaveh doa Brazileiros (apo~); 
o. !Ue ~verdade, porém,.~ que.essavirtude··p>eClOSlS
IIllll& nao.-man~ por Sl' só, mas a.poia-se n011 costtl
mes, ~ condiçges que ·cOIIBtiiuem- o modo de ser de 
no~ ~dad~. E certo tambem que a.'.l Eatado fallecem 
os. llle1os premsos para ~=tir· a. tranquíllida.de · pu
blica e a seg11rança indi v1dual no red<lmoinho dos ele
mentos que a reforll'Oi. vai.crear e agitar. 

(Hei muitos apartca; oSr,presiclente f'Meatlenção.) 
• E~tá. eacripto no rela.torio do a.ctnal Sr. ministro da 
JUStiça que. é nulla entre nós a prevenção dos crimes, 
e reconliec1damente fraca a !u& repressão. (Apoiados.) 

O Sa. Ca11z !I!Acwno :-Entregã.o os fazendeiras á. 
sua aorte. 

O Sa. PERDIGÃo MALHBillO > - O <>o vemo n1io tem 
meios po.ra. conter a insubordinação.~ 118 desordens que 
elle mesmo provoca. (Apoiados da. oppooiçao.) 

.0 Sn. Pt~o. IIIonznu.: - O illu~trado deputado por 
mtnha. provmc1a. remmio C!Il seu aparte toda a verdade 
que eu me propunha expôr. 
~ grande proprieda_d~, Sr. presHente, quaesq_ner que 

seJao os seus mcouvementes sC'b o ponto de vista. econo
mic:o, tem o incontestavel merito ·de ser poderosa. ga.
r~n_tio. da paz pu"?li~;. a .es_s:ravidão ta.mbem, posto que 
VICiosa em seu pnnc1p1o, na.o concorre menos para esse 
l"jlS~ltado pelo regimea disciplin:t! dos estsb.elecimentos 
a~1colas, onde a acçi.\o da autondade publca é qua.si 
dispensada. 

.Mas fere-se hoje 11 • escravidão em seu principio; a 
!e1 que antes a protegutt.& condemuo. agora como cousa 
1njust:~, contrari:~. á religião, á. mor:U e ao direito· 
tC?rna-se urna instituição ca.duca., que msl póde sobre~ 
v1ver aos principios que a sustenta. vão. 

Por outro lado crea-se um estudo novo der1tro da fa
Diilia. do lavra.àor) novas re)ações juridicas ahi Fe es
tllbelecem; o regimen dos e8t:lbelecimentos agricolas· 
a;ro~xa; a. autoridade d:> senhor ea autoridade publica 
d1anamente se encontrão. no mesmo estabelecimento; 
a.quella perde o seu anterior prestigio, esta não- póde 
man!er mais a imparcialidade; os dome~ticos, e;cravos 
ou hbertoa e e entregão a intriga. nlimentnda J:K'!'c toda. 
sorte de embustes; surge a denuncia a querela.; inter
min:~.veis contendas •e travão, o e•pírito de rixa impera. 
(Apoiado~-) E par& que mais se aggrave a complic•ção, 
abi vem pelo peculio ele jure a f&milin civ:l dentro da 
famili:t <:i":il, a propriedadejuridica ~entro dn. proprie
dade JUndlca, e apezar desta. ( Apo•ados, muito bem.) 
No c~ntro e"tá. o lavrador, o pai de fa.milia abando
n:sdo a ~uas propria~ forç .. •, coôerto de od.o pela lei, 
molestado todos as dia.s pelas investigações da autori
dade, at~rmentado pelas ma.quinaçõts d~ vizinhança, 
expo'to ás conspiral'ões domestÍCIU!. 

Sr. pre~idente, eu prefiro a cwllncipação em·ms.saa 
(opoia.do~), ama.nM mc~m~. Tantos e tão grandes são 
os males que se aninbá'.l na<~ entranhas d~te projecto. 
(.Apoiados.) 

M"s a tudo isto •Csponde a illustrc comtnissão eepe
cial com a apologia do trabalho lh·re e intell1gent~, que 
succeder:í. ao trabalbo rotineiro, contrafeito e impro
ductivo do e~cravo. 

Onde e>tá, porém, esse trabalho 1íYrc e intelli:;ente, 
que com t&nta promptidão ba.de concorrer pan.a sus
tenta~io da ~a,-,rle laYourn 't · 

E•ta· á nessa cJ.a...se de libertos que sahem da escra
vidão tr., zendo todos os habito o e vici s della, e que 
Ut\ liherdKde mais qne tudo prczõ.o a isen~ii.o do tra-
balh·, e da d•scipliua. 'I ' 

Ne8te va~to e uberrimo paiz, onde a natureza q_Q3si 
e~po ·ta.ne:uncnte otf•:rccc sufilcientes meios de satis
faz~r aa limit:ldl\8 ncce>sidade!l de um:t exi&tencis. o&
scura, nã:> se p6de conta~ .absolutamente com semelha:nte 
cla.s>e pa.t!l. sub•titair immcdint:lmente o tra.b:Uho es
cravo. 

A meóma commi8.&á() e o goTerno o rcconbecc~n, e 
por is•o nos fallio de um<~. gr~>nde corre11te de coleni
sar,.üo, sem que, todo.-oia, di~pouh5o um só elemento que 
a. po<;ga. attraàir. 

Longo tempo, Sr. prc,ide:~te, c muitos sacrificios.se 
ttÕm já. consumido no intuito de attra.hir- para o paiz 
abundante colonieaç:i-;,; qu.asi nenhum resultado se tem 
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obtido. DW.Se que <r· embaraço é·exaetamente. a exis
tencia. da '·eao:avidão. ' Eu nio o· ·creio i .. ell& .. póde 
ser um. dos embaraços, mas ha. .mmtos -o1110r0S. 
(.Apoiaào8.) 

O· nobre· presidente do· conselho em seu primeiro· dia
CUI'!\0 trouxe como argumento em fa.v~r·da emancipa
ção o fa.cto de não existirem e-;cra.vos, ou quasi não 
ex~tirem, em algumas provincias ao norte do Im
peno. 
. Então oecorreu-me perç.runta.r. se erii.o. GSS&S· as pro

vmcias quemais pro~pera.vão; hoje eu perguntarei.por 
_q_ue nãO ei>tão ~·a.s provincias povoadas .de coloJWs, 
VISto que nã.o . .ha.nellas o embaraço unico que.a..com
missão reconhece. (Apoiados.) 

O Sa. ANDilADE FIGtrEIIlA. :-Na provincia de S. Paulo, 
que é uma das que possuem maia eaeravos; é onde mais 
se tem d~envolvido. a colonisação. (Apoiados.) 

O Sa. PINTO MollEJilA: -Já se vê que ha outros em
baraços muito serios á. coloniu.çiio, e alguns muito res
peita veia, que não podemos e nem devemos remover. 
Um dessos embaraços é a. existencia . de. uma religião 
de Estad .. , que apenas. tolera, e debaixo de condições 
restriotiTas, o .Culto de.olltras.seitas. 

Este embaraço é.wavissimo, lJIJIS inamovivel. 
Co~. elfeito,.:1. religião é o laço mais. nobre que preude 

o espmto do homem; e não o prende &ómente a. Deus,_ 
mas á. fa.milip., ~e por elle.se fórma., aos outros homens, 
a certos habites e principios, que constituem a. .. norma 
de proceder e presidem. a todos .os actos da :vidainterna 
e externa. 

Principalmente a religião interessa. ao colono pelo lado 
da: fa.milia, ·cuja;. santidade dalli procede em todas as 
seita.s. 

Elle não .. se póde achar:. bem em. um. paiz onde eua. 
religião é tida· como .erro, e. os. actos. que. della emanão 
. com? privado~ ·.o do principio . divino qae os legitima e 
l!&Jltiica. . . (iA.poioJlos.) • 

E ser:í..:tem\lo· tambem, .senhores, ,de rroclamar a 
liberdade religwsa., de riscar o art. 5• da. nossa .consti
tuiç:\o'i 

O Sa.. Cauz MACHADO: -.Estamos no tempo da pro
. PII,"''I.Dda. ;. póde. 'Vir essa tambem. . 

.O Sa. ·PmTo· MO&EinA: -·Pen11ai bem que :&:reforma 
-eervil póde arrastar-nos a, reforma religiosa, cuja 
propaganda< tambem tem miasionarios ··exigentes :na 
Europa. 

O· Sa. FEII.IlEIBA \ IA.lll!A.: -Essa reforma ainda. seria 
peior. 
· Q. Sn. Pil<TO l\!oaEIR.\: _;,E não faltará o argumento 

de·que emquasi todo•·os·paizes ·civilisados:já. se pro
clamou a liberdade religiosa.. 

UMA. \ oz : -Esperemos a torrente electrica. 
O Sn. P=o :MonEIRA:-Esse ob&taculo á. colonisação 

não póde, ao menos por muito tempo, ser removido~ a 
religião catbolica., que mais do que.nenhum outro.ele
mento concorreu pa.ra. a organisa~o de nossa. sociedade, 
de noss!!. civilisação, para· a constituição de nossa fa.
milia e de nossos costumes, é ainda o principal sus
tentaculo da moralidade e da· ordem no el!pirito pu
blico. 

Exp.:;-la ,;, concurreneia. das diversas seitas, ao em
bate ue doutrinas oppo>Stas, ao encontro de Qutros cultos 
lla. praça publica, ·seria. uma; calamidade de conscquen
cias incalcula.veis. (Apoiados) 

Em materia de colonisaçã.o, Sr. presidente, toda a 
<iucstão está em que o paiz possa offereeer ao colono 
<:ondi<;õ~& de Yida. mais vantajosas do que a.quellas que 
dlc te:n n:t.· sua. terra: será.·O resultado·de importantes 
1nelhoram~ntos ma.teriaes e moraes ; e .. .aquelles em re
laç~o á extens::io do p:üz ainda. não . passárilo do co
meço. 

E.ita fonte de trabalho lhn está, porta.nto,.muito dis
tante de nós ; e o embaraço não é sómcnte a escra
vidão. 

O ::On. PM:SIDEI'TE:- Tendo o nobre deputado a 
palavr:t para continuar o seu díscurso, interrompido 
em uma. sessiio anterior, .de~o eomprehender no tempo 
que lhe compete par:~. :!aliar o de que já. usou: e per 

ilso observo· que· fa.ltão apenas 15 ·minutos .para com
pletar a.s duas horas concedidas pela> e.rt. -161 do--regi
mento1 .como maximo do,teznpo que cada ·deputado 
póde wlar ·nesta diseuseão. 'Peço, 'Pois, que- reeuma 
q.~nto''fôr llOBsivel as suatt.ol>ser..-~. 

O Sa. PINTQ.MoaEIIlA:-O'bedecerei voluntsrio á. ob-
8ervaçii.o de -v: Ex.: me-.mo o estado deminlmsaude,nã.o 
me pc:rmitte tão grande esfpr,ço; entretanto,. 1'' ço li
c~nça para algumas <:> bservações mais, e fecharei o meu 
dlSCUl'EO, ' 

'VozES:--Continue,, continue. 

O 811.. PINTO !lbu.EIBA.:- ImpJlgnando . o · systema. 
propo•to pelo govcr:Jo para chegarmos á.emanciJlação, 
que todos.desejão, noto-lhe como, principal defe1to ser 
um plano · artificial sem base nas circumsta.ucias do 
paiz, sem attenção :iacçlio f&tal das leis economica.s. 

E tanto aasim é, . 'JUe a illwtre collllllissão <ieclarou 
dispensavel qualquer"tra.balbo eststistico ; porque, fosse 
qual fosse o seu resultado, não faria dar mais um pssso 
na questão, nem der~mllria novas luzes no animo do 
legislador. 

Esta linguagem, quando se-trata de resoh:er a questão 
que mais iutensamente'a!fecta..os·factoasocises;. attests 
o perigoso ponto de partida ·que escolhêrão os illU!ltres 
reformadores : 08 principias 'absolutos. 

Não· foi assim que pet1sá.Tão os governos da.' Ingla
terra e da· Fra.:uça. quando' dispunb:;.o os 'elementos da 
reforma 1ervil em suas colonias. 

O governo inglez , durante 20 annos>' dilingenciou 
trabalhos e$tati~t1co~ sobre o elemento·,escra.vQ. :ca~:cc
lonias. -

Não menos se esforçára o governo .da Franp, e :foi 
sobre o resultado desses trabaloos que a commissão pre
sidida pelo- aa.bio 'Duque dé .Broglie levantou e seu pla
no de ema:ncipaçio • 

O primeiro !acto que. essa · commissão· procurou vi
rificar. foi se a produé~ das colonias fr.ancezns eompen
sa.va. os sacrifici.os que ella.s custa vão á. metropole; <J.Usl 
a iniuencia q:ze. qualquer. cios ~ystemas de emancipa
ção podia. exercer sobre essa producção. 

0 . 511. ..t\:NDtlADB 'F.lGIIEIIU : -Apoiado ; • derão .. a 
maior attenpo aos .faetos. eeonomieo.s • 

'O S11. Pl\\"1'0 Moat:IBA: -Foi só·depois de·verifiear 
q:ue, em vez àe vmtagens, as eoloniars só traziio · graw.
xaes á. metropol,,, , !6la neeef:!siàade em· l!_tle ·-es~ 1le vi& 
de euer&r · eom · i.mposoos · addicio!taes es · proprio• !'lO
'd~tCtGa, e assim P.ustmto.r o preço dos coloaiaesrsó depois 
·de verificarq'lle tão pesada já. -era-a sustentação, como·& 
abolição do trabalho escravo,. que a commissiio.franceza. 
se f.ltimo11 & deemrar que era tempo de abolir a esa-avi
dão .. por meios directes. E ainda assim, ella julgava 'Pre
ciso um pruo relati,.,amente longo. 

Não tenho tempo para al.ar~r este ex.'l.me de maxi
:na imFortau.c.ia. lla. solução da questão; mas se appli
carmos ao nosso p:üz a apreciação do Duq:1e de 
Bro~lie .. 

O Sa. ANDRADE FIGllEID.A. : -E' autoridade insus
peita. 

O Sa. Pt~o MollEIRA.: - .... cheg:tremos necessa
riamente :l. con~equencia. oppol!ta.(.apoiados); porque a. 
lavoura entre nós produz quasi toda a riq.ueza do 
paiz. 

Não foi por um erTo de religiio ou de :moral.que se 
i:ltroduzio e se tem mantido s escravidão ::::o Br•:z:il; 
mas pela. acção fatal de uJLa lei eçonomica, ôl. neces
sidade do trabalho. (Apoiados.) 

Os ptincipios religiosos e mora.es não ferem nunca. 
de frente os · factos sociaes ; mas, actu&ndo constante
mente sobre os espiritos, conduzem mavcment-e á. sua 
complct:l. tran&formac;ão. 

Por outro lado, não se interrompe impunemente a 
acção de uma lei economica : as questões do trabalho 
e da propriedade são a origem de quaai todas 2.11 des
ordens no~ Estados. 

A. reforma do elemento servil entende de perto com 
os p;incipios. economicos; só da: acção Cómbinada..delles 
com os principias religiosos e mor.1es póde i::es:iltar a. 
em:l.:Jcipa.ção sem abalo e a;em ·desastres. 
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O proeeMo é laborioso, e talvez mOl'OIO; lllaa aeu 
reanltado é eeguro, e eua execução aein perigos. 

N5o é demora censuravel a que ae emprega. em re
mover oa obataculoe e deevia.r oa aeaaetru. 

E quem noa lll&rc& o prazo' l(ão pod.em certamente 
Jnarca-lo essas uçõee civiliaadae que Ill&ntiverão a 
esc:ta'\"idão por muitos aeenlos, e «!ue só ~r transfor
mações eucceQ!ivas cbegjrão á sua mtein. abolição. 

Os nossos brioa eetariio a salTo elllquanto pudermos 
alleF. o utile tempus. 

Neate plano, Sr. preeidente, a baae é a estatistica, 
o meio directo a desapropriação gradual. V'ui.õ depois, 
e cada um em seu tempo, os outrOs Uleioa impUlso
res. O EEtado poderá sempre aDgmentar ou diminuir a 
bUa ~.ão, conforme exigirem as cireumataDcias do pt.iz. 
O go'\"etno inglez defendeu uma por uma estas poe•<;õea 
intermediarias até á completa abolição ; e diz o Duque 
ie Broglie: • Para fazer necesaario em Londres o CUI

prego de UlJI& nova medida, era prec:iao tê-la feito pri
:rneiro posaivel e facil nas eoloniaa. » 

Neste caminl!o a opportnnidade legitimar! cada meio 
a eml'regar: o Estado, acompanhando de perto os ctrei
tos de cada um, assim como o movimento geral da 
e:nancipação, eatariaempre ha.bilitado para dirigi lo; e o 
paiz não aeri expost.O ás eventualidades do imprevisto. 

Então se poderão aproveitar com '·antag.:m todas as 
idéas que o system11. exclusivo torna iDcoDipativeis : a 
mesma. idéa. capital da proposta, a. libertação do ventre, 
pQd~ a.c:ha.r seu lugar ; e eu não terei nesse caso duvida. 
eDI aceita-la. 

(Ha llfll aparte.) 
O Sn.. PEIID!G'io !.1A.LBElao :-Qunndo t!Stiver :muito 

redDZida a escra. vidão. 
O Sa. PINTO Moal':lll.l. : - Está claro ; qna.ndo essa 

medida não trou."'ter abalo, niio fôr perturbar o regimen 
da la'\"oura, e o Estado puder precaver effiC~U:D~ente a 
sorte dos n~itnros preparaDdo-lhes c.s meios de cria
ção e de educação , e l!empre mediante razoa'l"el iudem
niuçio. (Apoiado•.) 

Parallelainente, com muita energia, e desde já, se 
de .... em pre_Parar as~ condiç~es .d? trabalho. livre, para 
aue. pela mterven'(IIO do prmc1p1o econom1co da. con
êurreuoia, eua 2uperloridaile pollha em e!fectivo deere
cia:nento o escravo, tornando assim natural e fac1l a 
sua extincção. 

Esta importaJI.te e iDclli.pensa.vcl providencia. encerra 
o complexo das condições tendentes a crear e doaen
vo:ver a pequena. lavoura; porque o desapparecimento 
da grande h.voura é uma. revolo~o que necessaria
me:J.t.e ha de acompanhar a do trabalho. A theoria. e 
a hi.Gtoria. se usociiW para demonetrar est:1 proposi~:io: 
a g:-ande lavoura 88 prende ao trablllho e&cn'\"o, come• 
Q tnbalho livre á. pequena lavour:~.. 

O Sa.. A..~UDE FIG'I!Eti\A.:- Apoiado. 
O S11.. PrNTo Mou.:lll.l. :-Não dissimulemos estef:leto, 

que ha de forço&anlente acompanhar ou eegui.r-&e i 
abolição da eacrava.tul'a; Cllmpre dirigi-lo e at'rovei
ta.-lo mesmo como poderoao :t.Uxiliar da emaucipaçiio. 

Para este resultado concorrem todos oa melhoramen
to& sociaes, mas especit.lmente o deaenvolvimento da 
'\"Üi.t;:io, li. introduc~O de machinaa agricolM, :l. &nilllll.
çio ~s induatriu auxiliare8 .•. 

O S11. CAI'A.l'C1!1U.:- O e111ino profis~1onal. 
O s~~.. P1:<TO Mounu. ; - .•.• c nota.velmente o en

sil!.c profissional. 
O Sa. P11Esl1)z:sn:-Devo lemb:r:\r :lo Dobre depnt:J.do 

q•e já exeedeu o te:t:~~po petmittído pelo regiDien~o. 
O Sa. PlliTO llfoB.J:JaA : - Con:fee!o que abllici da 

bsevolencia de V. Ex. 
Te1'111inani le111br:mdo :&. ~ que ae esta. propos

ta, tão cheia de pel2g0~, e que tio namerosu e legiti
ma' reclamações tem já. auacitado, passar aqni, e o 
!O~t!:!O coll5egU leva-la & eft'eito, pocler-11e-àa dizer 
do Brazil de boje o qlle Vieira di&lle doe tempos colo
niae& : cr KESTE I'A.U: SÚ EXI!!T!: t'!'11 E:'CTI::QIDIE:O.,.o, 01.\ 
TO.,TADE, W!11 I:STEU:~, t:!'IC .ODEa; E EliTE É DE QtE:!l 
GOVEIII<.\. » (.Apoiaüs do minoria; muito ~tm.) 

{) ~r • comprimmtallo por muitos Srs. ~aios.) 

. o Sr. Presidente cJ.o Conse1ho pro
. nuncia um diacurso que se acha llO Appmdice. 

A discw.si.o fi.ea. adiada pela hora. 
Um-se, e vão a imprimirLpara entrar na ordem dos 

trabalhos , as seguintes reuacçi5e& : 

LOTEI\IA.S. 

« A &88emblê& geral resolve : 
« Art. 1.• E' o governo autorisado a Dlandarextrahir 

seis loterifs, conforme o plano daa da SaDb. Cua d:> 
llfisericordia. da. côrte, em favor da& obras da igreja. da 
Penha na. cidade do Recife. 

.Art. 2 .• sao revo~das u diapoaiçõe3 em contrario. 
" Sala das eommlSIIÕeS, em 7 de Agosto de 1311.

Josi Calmon.-Benjamim.-A.. Coelho Rodriyues. ,, 

l!UTJIJC!!LA. DE ESrt!D.I.!'ITI:S. 

« A =:nbl~ geral resolve: 
" Art. 1. • E' o governo autorisado para manlbr que 

sej:io validoa em quruquer faculdade medica do Imperio 
os e."a.mes prepa.ratonos !eitos ~lo al11mno Francisca 
de P:tula. Gonçalves da Sil'l'a Sobrinho na faculdade de 

. direito do Recife. 
" .Art. 2.• São revogadM a.a disposiç~s em contrario . 
" Sa.1a. das cotnmi&llõea, em 7 de Agosto de 1871.

Jooé Calmon.-Benjamim.-.4. Coelho Rodrigues. » 

" A assemoléa geral resolve : 
" Art. 1.• E' o goverao autorifado para mandar 

desde já. matricular •o 1• anno da faculdade de direito 
do Recife o alumno ouvinte João Pedro Honorato 
Corrêa de Miranda, o ,qui nã.o ~erá. ser a.dmittido a· 
exame das reepectivas materias aeDI moatrar-ee habili
tado no prepara to rio de hilitoria que lhe falta. 

« Art. 2.• São revo$(adas as disposições eU! contrario. 
« Sala w eommi&~ões, em 7 de Agosto de 1871.-

J. Calmon -Benjamim.- A. Coelho Rodrigues. ,. 

" A a.asembléa geral resolve : 
« Art. t. • E' o goyerno autorisado para Ulaudar que 

aejiio validos eUI qua.lquer faculdade de direito do lm
perio os exames prepantorios feitos na. faculdade me
dica da Bahia _pelo &lumno GeUiini:mo José da Costa. 

" Art. 2.• Sao revogadas as d.ispoeições em contrario. 
" Sal:t das commiuões, em 7 de Agoato de 18i1. ,. 

José Calmon.-Benjamim -A. Coelho Rodrigues. " 
" A usemblé& geral resolve : 

"Art. 1.• E' o go>erno autorisado pen Ul&ndar ::::la
tricular no 1• anno da faculdade de direito do Recife 
o alumno ouvinte Izai .. s Guedes de Mello, o qu~l não 
poderá ser admittido a exame das reEpectivas materias 
S<!m mostrar-se habilitado no~ prepa.ratorios de a.rithme
t!ca e geometria que lhe· faltão. 

c: A.rt. ~.• SE o revogadas as dlsposiçües em contrarie. 
u Sala. da.P. cmmmis•õ.:s, em 7 ae Agoato de 1871.-

J. Clllmo:-: .-Benjamim.-A. Coelho Rodrigw$. " 
" A assembléa gerul. resol>e : 
«Art. 1.• E' o goyerno autcrüado para ::na::. dar :uinüt

tir ~exame das materiaa do 1° a:!:lO da faculdade de 
direito do Recife ao al.u=o ou'ri=.te Fabio Ca.bnl de 
Oliveira, .!epois de ~bir atteatados de approYação de 
geo~etria e lin;;ua n:.cion:~.::, preparatorioa que lhe 
b.lta.o .. 

« Art. ~-• Siio re;ogada~ :;.:o dispoaições em co:J.trsric. 
" Sal" w coz:múii6Õe8, em 7 de Agosto de 1871.

Jo~-é Cab;-.on .-Benjamírn.-A. Coelho Rodrigut8. •• 
• A aasembléa geral resolve : 
<r Art. 1.• E' o governo autoriaado pa:a ma::.dar ma

tric::hr no 1• anDo medico da facn!dade da Bs.hia o 
~umno pba.tmaceutico BelAmúuo Pusea da. Costa. o 
qua'!. ::1io poderi ser adm.ittiào a ~me d38 matezàa 
do a.n.no leclivo aem moatrar-ae habilitado nc prepan
torio de phi!osophia que lhe falta. 

« Art. 2,• São ~·ogadas as disposições em contrario. 
.. Sala das commiuõea, em 7 õ.e Agosto de 187!.

~ C~imon.-&-1l;amim.-A. Ce>1·lho llcàri~~s. » 
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« A sssembléa geral re8ol ve : 
" Art. 1.• E' o governe autoriaado para mandar es

tudar !l& escola <:entra! o capitão de infantaria Joeé de 
Napoles Tellea de Menezes, segundo a lieen~ que obteve 
do governo antes de assentar praça. e sem aujeittr-se 
a_? novo regulamento, que o1fende os 5eU.S clireitos adqui
ridos. 

"Art. 2.• São revogadas as disposições em contnrio. 
".Sala das co~sa~s, em 7 &e Agosto de 1871.

)ooe Calmon.-BmJamtm.-A. Coelho Rod.-ígl4e8. n 

Dada. a ord~m do dia, leva.nta-se a seSEão ás qllatro 
horas da ta1 de. 

Acta em. 8 de Agos~o. 

1>1\ESIDENCIA DO SI\. TEIXEUU. JUNIOI\. 

Ao meio-dia, feita a chll!Dada, achão-se presentes os 
Srs. Teixeira Junior, Portella, Paranhos., Pmto Pessoa 
Guimarães, João Mend~, Casado, Ano-elo do Amaral 
Ca.mil\o _Barreto, Ba.riio da. Laguna, Ca~dido da Rocha' 
Evangehsta Lobato, Vicente de Figueiredo, Luiz Car~ 
los, Sobral Pinto~.Àlencar Araripe, Gome~ de Castro 
Ben;ami~, C~iuo Figueiredo, Araujo Lima, Juo.~ 
'l.!le1~, Figueiredo R?ch~, Salles, Ca.rneiro da Cunha., 
Sl!itletra Men~es, Pu;hatro. Araujo Góes, Coelho Ro
drigUes, llenrJques, P1nto Braga., Gonçalves d~ Silva 
Bahia, Manoel Clementino, Affonso de Carvalho ~lo~ 
reirn da Rocha, FWriano de Godoy Paula T~l~do 
C?rrêa de Oliveira, piony.sio Martina,'Heraclito Gra93: 
F1el de Carvalho, Pmto L1ma1 Barão de Araçagy, Ba::~
dein. de Mello, DoiDin~es, Menezes Prado ~fello 
R~go, C?rrêa, Ferreirs ae A~iar, .Augusto 'de Oli
veU"a, Pmto de <.:ampos, Duarte de Azevedo Fausto 
de Aguiar, Pereira Franco, Mello Moraes, Bi~o.court · 
Leal de Menezes, Silva Nunes, Raposo da Camar:r.' 
Ferreira Lage e Cardoso de Menezes. ' 

Falt.'ío com participação os Srs. Assis Rocha Au
~5t?. Cbans, Bar~o dll Ana.jatuha, Borgea l\Io;teiro, 
\.iallmdo Torres, C1cero Dantaa,• Diogo Velho, Dia! da 
Rocha, Fernandes Vieira., Nebias, Theodoro da. Silva 
e C~mde de ~aependy;. e sem ella. oa Srs. Andrtde Fi- -
guelra, Alme1da Pere1ra, A~mbuja, Antonio Pra.do 
.Barão de fnadia, B:l.rio da Villa da Barra, BarroaCo~ 
brn, Ca::~dido !\furta, Canedo, Capanema, Cest:. Pinto 
Cruz Machado, Duque-Estrada Teixeira, Diogode V :loS~ 
c<mcel.los, Fontes, F. Belisario, Ferreira Vianll& Fer
r~ira da Vei~, Galvi\o, Gama Cerqueira., Go~.::s da 
S1lv:r., Jansen doPaço, Jeronymo Penido, Joaquiil! Pe
dro, ~T. de Alencar'· Jo~ C3llXl_on, Joaqnilll de Men
do::ç:!, Leandro Mac1el, Lima e Sllva, Leonel de .Alen
car, ~1ello:Mattos, Moraes Si!Ya., Monteiro de Castro 
P~u'l!~o.t~. SollZll;, Perdig:ú? 1-fa.lbei':o, Pt;derneiras, P~~ 
~rT:t aa SuY!l, P1nto Moren-a, Rodr1go S1lva TI<>3a Si-
I%Qes Lopes, Sollza Reis e Taques. ' ' 

O Sa. PIIESIDE:I"TJ;:-Hoje llíio ha sessão. 
Com?.arecêrio a.pena.s 61 Sra. d~putndos. 
Co::tndo os nobres deputados a ficarem nos~<>~~ 1-.;

~res, porque \enho 11 fazer uma observaç~o. 

O art. 53 do regimento pre$Creve o se::ninte : 
" As 3CS>3es principia..-áú ás 11 horaa da. man.M du

m,.á•i 4o horas reguladas pelo relogi• do salilo. • ' 
~ art. 5~ a~creacenta. : ·«Dada a. ho.-a. de principi!J,. a. 

ses3ao, o pres1àmte, 3tcrttarío: e tkputados tomm «.:; os 
~e••• <U~t'?l!os.? o 1 o .secrttario fará. a. chamada, e • 2• 
Ncret~a a lista nomrttal dos presentes bem como a <los 
&usenlts, que <kt·e.-áõ se.- imtridos t~a ~ckl.. » 

Co.mquanto ~ja esta. a prescripçio do regimento, 
acbe1 ~ta.?e~oc!do. o esty!o de proceder-se 3 eiwnada 
:10 me1o-di&, e ~!181m continua.ria a pratiear u ~o fosse 
recla:n~da. a ng•rosa exeeu~ du diapo1i9(ies que 
aeabo o.e ler. · 

Reco:Wecendo. <!UC o eatylo eat&belecido <i com e:!!"eito 
co:1:::-_:mo ao regunento1• de\·o prevenir aoa r.obre11 lle
putaao.s _?ne d'ora em cuante a. chamada seri :e~ e::: 
confcmualade do art. 53. 

\·a:-se proceder ! leitura <lo e::t~ente. 

O S11.. ~· Sr:cu:Tu.Io dJ. conta do !eguinte 

E1U'EDIZNTE. 

Um otficio do mi::ti&terio do imperio, co!DJIIuniundo 
que Sua Alteza Imperial Regente ~m nome do Impe· 
rador fica. ioteir:r.<à d:r.3 peuoas que oompoem a me~;t. 
de~~ta camara durante o quarto m~z da. a.ctua1 aeasãll. 
-Inteirnd'l.. 

Outro do mesmo minimrio, declarando, ~m reaposts.. 
que. se expedira :r..vioo ao da fazend:t par:r. os fins oon
vel:nentes a respeito .la o~lio que fe:t o Sr. cl.eputa.do 
A:ntonio Ladieláo de Figuet;edo Rocha pelos seu ven
Cll!lentos de desambar~dor da relação da. proTincia. 0.:~
Bilhia.-Inteirads. 

A ordem do di:~. 9 é :r. n::e!m!l !Interiormente tlesi~
nada, tanto p:t.ra a. primeira como para. a. aegunel.!. 
parte. 

s~ssão em 9 de .t.gosto. 

l>IU:Sib!:SCl.\ DO SI\. TEIXEII\~ JCNIOI\. 

SVliM.\mo. - Ea:pedimt~. - Prctenrão da mtstl rPg~
dora da ia reja de N OS$a Senhora d!! .4.mparo ela e,;';i;:.t~·c 
de Goyana e outros. - l'retenrão de John. Mac Ginitu. 
- Prele'll~ão de IIu9h Wilson. - Pretenr~Jo do eon,~-
1/târo D. P. da Po>~tt Ribeiro e outrG.-Loteri43.-l'e~
missilo á or<km de S. Francisco pora .-eceber noviços. 
-Aposentadoria ao juí= de díre11o J. de S. N. Lima.
Loterias.- IsenÇão de direitos d• importação.- Prr>
rogaçilo da lei do or,amento. -Ordem do dia.- Es
trada. ele f..-ro no .llnJa•·ahy-Pequmo. Votaçi1o.-hen.
fão do imposio de la:mw Afproraçiio. - Is~ão d( 
di.-tilos de importa:•1o. Approra~ao .-Elemeruo sert•il. 
Diacu.-xos dos S>s. AmlTade .Fi!,lurira e P..-c1<9ao Ma:
lkei,o. 

A's onze ho!M da. ma':l.bã. feita a chamada, achito-se 
presentes os Srs. Tei.'-e~s. 'Junior. Portella, Guima
riie~, João !ll~l!üe!~, ~o'.:-rul l'int<i, Cas:t.do, B11rio at 
Villa da B=. Fioriano .ie Gcdoy, Vicente de Figuei
redo, Gomes <)..., C31'tl:"C', Manoel C'.ement\no, Siqueit:< 

· .Mendes, Ange!o do }.m:~n!, Luiz Carlos, Rosa, E"a.n
gelisto. l.cbato. Perei.I-3 Frsnco. C:unillo Batreto, Cllr
rêa, Barão d,. L;;.guna, L~:n:1. e Siiva, Coelho Rodrigues, 
Bernclito Graç:~., Ferre~ra Lage, B.s.rão de Anadia, 
Gah·ão, Pinhe:r:>, B:!b~::. , C:l.:ldid.o da Roch!l, Goroe~ da 
Sih·~, Pederncir::.~, C=So Fig'~ei:-edo, Moreira da Rn-
ch:!. e Salles. • 

Comparecendo d<!pC!.!i ::s S:-s. Figueiredo Rocha. 
Fausto de Aguiar, Alen= A~J.rip~. Mello Rt>go, Mell~ 
liioraes, He::triq_ues, Dionys\o M~!la, Fiel de Can-e.
lho, Leal de !.1enez~e, B:mdeir:r. de Mello, Ferreira de 
Aguiar, Pbto de C=pcs; T"neodc-ro da Silva, Arau;o 
Lima, Pinto Lima, Gonç:Uves C..". Silva, Carneiro da 
Cunha. Ba:-iio de Araçagy, Pbt;;, Pc~soa, B~n)amim. 
Pinto Br:~gs, Paula Toledo, Affonso de Carvalho, JU!:.:. 
queira., Domin!!Ues, Co:-=êa de Oli;aira. Almeida P-e
reira, A..-:r.u;o Góec, Me:;::eze~ Prado e Dr::lrte de ll.ze~e
tlo, ::1bre-s~ a sessão.· · 

~omp=.r;x:e;"a d~:r-c~s C.~ ~~;.!"~ ~ _ s~ss~o os Sn. ~ _ 
lklisano, :S:ttenco:x.."1:, à er-1:;-: o _,_a.J.::tclro, Antenw 
Prado, Fe:rd:a C;:. Ve:g!!, B~~ Cobra, Augtmo d~ 
Oli•eir:l., G::.::::;. ~rq;;.e~;-:J., P:;..-ar.hc;;, Conde de B~
pendy, A=kj_a, Ca.rdcs?. de Menezes, Sil~ Nunes, 
Jos~ Cal!:".::-::., !:'~c.to ~!o:et:a.l .!l.!ldrade Fi~ena, ,To:s.
quim Peà:c·. Joag_nim de Me:J.donça, Pere1ra da Silva,· 
Paulino d~ Sc-uza., C::.pa.n~ Canedo.J Rodrigo Silrn.., 
Ferreira Yi=, Souza Reis, Siml-es Ll'pes, Leonel de 
AlenciLr, Ca.::C.:.é!.o Murts., J:m-.eu do Paço, Costa.Piuto, 
Duqne-Es~.r:.. Teb::c:rs, Fontes, Cruz Machado· e 
:Mello M&tt~s. 

Faltão coe -os::~cipaçio os ~rs. A . .ssls Rocha, ~ugul!'ta 
Chaves, Ba~Õ d.e A.naj&t".:.:.a, Borgea lllonteiro, Can
dido To=::c~, Cic~ro De~taa, Dia!.> Velha, Dias <11. 
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Roch:t, Fernandes Vieira e Nehias; e sem ellà os Srs. 
Diogo·de Vasconcellos, J eronymo Peni·do, ,J. ·de Alencar, 
Leandro Maciel, Moraes Silva, Monteiro de Castr<;l, 
Raposo ·dit Garoara· e Taques. 

Lêm-se e approvão-ae · as actas ·das .antecedentes> . 
O Sa . . 1° SEca&T&aio· dá. conta.; d:o.:aeg uinte 

_ U ll) officio do ministerio .. da . .fa.zendst, -.devo1v.endo, .. em 
resposta, o requerimento em·que Joaquim de .Almeiaa 
Pinto pede isenção de direitos- de importa.SJOO .. para. os 
exemplares . do D.:ccionario de Bolcm fca . Brazileif'a, ·de 
que é compilador, e 9-~e m~ndou. imprimir na Europa •. 
-A quem :fez a reqms1ção. . 
. Outro·' do -mesmo ·ministeriq, -devolv:endoj .. em ·res- : 
posta, o requerimento da .A.ssoeiação.Ooq:.mercial Beaef\
cente de Pernambuco1 pedindo isenção de 'direitos para.. 
os productos agrícolas, especialmente. para. o algõdão, e 
outrosim a conotrucção de estradas de ferro para o 
transporte rapido e barato dos ditos productos.-A quem 
.Íez a requisição. . · 

Üt<tro do ministerio da guerra, remettendo o reque
rimento info~:mado . em que Antonio da Costa Chaves, 
Affonso Cardoso Viéira e José Gaspar da Cunha Brito, 
e~-praças do :li o de voluntarios da. patr~a (policia .da 
corte), ·· pedem pagamen·tó ·da gratificaço.o de · 300 rs. 
dia rios. que debtáráo d:e re·eeber dUI·ante' a · campanha··do · 
Pal\lguay.-'-A' co=issão :de marinha ·e··gnen•a . 

Outro do ministerio . â.a. agricultura, commercio e 
obras publicas,. declarando · que . não existindo na res
pectiva sécretaria os documentos que servirão ' de base 
para o contrato da estrada pelo aysteina Tram-road, · 
na ciçlade de N azarath, .província da BaJiia, requisita
dos -por .esta camara, vai-se requisita-los da respectiva 
pres1dencia, e ·opportunv.ménte será satisfeita a requi~ 
sição desta camara.-A' .qnetn fez a requiSiÇão. . 

Dons · do 1• s·ecretario do · senado, partícipando qu:e . 
constára ao mesmo senado ter sido sanccionado o·,de.: 
cre~o ·fixando 2s foryas· de terra para o anno financeiro 
de 1872 a 1873, hem como as resoluções que approvão 
as pensões concedidas a D. Emiliana da Rocha Fragoso 
e outros.-Inteirada. · 

Um requer'im~nto dos en{pregados da:.secretaria do 
comelho naval, .pedindo que seus vencimentos .sejão 
igualados aos dos da .secretaria de m~rinha.-A' com
miss5.o de pensões e ordenados •. 

Lêm~se, e são approvados· s·em debate, · os · seguintes 
arecerea: . 

PRETENÇÃO DA MESA REGEDORA. D.l IGREJA DE NOSSA. SE
NHOII.~ DO AMPAUO DA OIDADE DE GOYANA E OUTRAS. 

« A comli:!Í8são de :frizenda, tendo exanúnado o re. 
querimento'.da mesa regedor:~ !da igreja de Nossa Se
nhora do Ampa.ro · da cidade de Goyann., pedindo a 
concessão de uma loteria em beneficio das . obras· da 
meRroa igreja, é de · parecer que sej"a remettido ao uo. 
verno para. informar. . .' "' 

cc Propõe tambero a coi:nmissão que sejão ·remettidos 
ltO governo para identico fim os seguintes requeri-
mentos: · 

« L• Do prevedor jubilado, provedor ·e mesarios da 
irmand •de do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 
da A presentaçào da !regnezia de Irajá:, pedindo a con
cessão de daz .loterias para auxilio das obl'as da re-
construcção da igreja. · 

<~ ~· • Dos moradores da freguezia de S. 'Mignel do 
Ta1pn, do termo de Pedras de Fogo, comarca do Pilar, 
na província da Parahyba do Norte, pedindo a conces
são de· uma loteria de 500:000S ·para auxilio · das obras 
iudispensav, is da igreja da mesma freguezia. · · . 

« 3.• Da mesa adininistrativ:a. da innandade do San
tíssimo Sacramento de Nossa 'Senhora da Conceição de 
Antonio_ Dins, da cnpital . de Minas-Geraes, pedindo a 
conc~ss~o de dnas lotenas para· as obras dtt igreja 
matnz. 

« 4.• Da mesa, administrativa da "COnfraria de S. Gon-· 

çalo Garcia e S. Jorge, pedindo quatrcdoteria:s:i>a.ra as . 
robras da mesma igreja,. · , . , ·· 

« Siila· diis · .coq1m.i~sões; .ein.· 7 de. Julho'· d~· 187L --. 
!Ca1'dose ··ik' 'Jfénertes.-Ara,újo· •Liríta: » . ':\ · 

l'~ETFI1!Çk0 .DE, JOIIN'l•lllAC ·GirtL:I'Y •. ' 

"A •. ciommissão de .fazenda, .exli'min·audo :o . l·e·queri
mento.. em' que;J oJill:.Mac. G~h~~Yl emprezari-Q- da c estrada 
·de ferro da -. ci.d~Lde 'dé ·Porto_;Alegre .·. a S. -Leopoldó ·e: 
Hamburg-:Berg,.na. província d~ S. Pedro do ~iD-Grande 
do Sul; fundado · na disposiÇão do ~·r·; art. 8~ do .seu 
contrato com a presidencia da dita provincíã, pede a 
concessão gr:ttuita de um tetren9 .. d!1'Y.Olnto no camin):10 
·novo da referida cidade, com a extensão de 500 palmos 
'e fundos até a proj.ectada ·~·ua > dt1s Flôres, !);filh de nelle 
construir a principal estação .e mais edificios necessarios 
ao serviço da _estrada;. ~.ponder;!ndo., . á'yista. das;infor-
mações prestadas pelo governo : · . 

« .1.•. Que .O ·terren·o·•de .q~e · :se ·trata ·.é heir2.-rio,_ ,·e· 
portanto dos· qile .só .. por-·afotámerito ·Biiorcoucessivéis, 
não .fie consid~rantlo· in.cluidos· em.· ,q.ualquer·doaçiiO. ou' 
contrato,. sem qll.e .. delles· E e fa<ya .espécia.l' menção ; 

"2.• Qu~ tial Ínélusão. não· e-xiste ' no "càrttl'ato ·cele
brado ·ent1·e ·a. presidencia~ da ·p1·ovincia de -s ~ Pedro·do · 
Rio~Grandé do ' Sul.-e O"!u.ppLcartte, contrato · que pare.:: 
ce refei·ir-se ·a terras pti,b.Ji®s, e rião-:a:terterios .regidos 

-p..elas:mesmas ·disposi'ções que os 'i! e marjrib'a . 
".3:• :Que ·o· dito terreno ·fói p·eléi· governo ·Mncedido 

para .. logr.adouto ·p;ublico ·á.~m.a'tá :in,u.niCipal ~a. ··~idade · · 
de . P õttó'-Alegre; a , q u:al · 'llao ·pódé delle · presC!J?:ciir. 

« ·E.' de· parecer que sej(L' indef~rida ,a :refe'nda pre-
tenção. · . · 

" .sala dss comnússões, em tO de Julho de 1871.~ 
Cardoso de llfenezei.-A.rr:tu;o Li;-ria;" 

l'RETEi'!ÇÃO· DE . IIU.GB WILSON. 

cc A commissão.de .obraa publicas,,e;x.aminando a pr()
pósta di~igida a e~ ta· augus~a . camara pelo engenh~ü-o 
Hugh W1ls!ln e var1os ·negoc1antes da. praç~ .da . oapltal 
qa .Bahlá. pa.ra .se encarreg~~ore~ elles dos estu:a?s ~o 
prolongamento. da . estrada. de ·ferro .desta proviU ma, 
destináda. ao. mo· S. FraBcisco, é de paEecer que· seja a 
dita• proposta. com .todos os .documentes anBexos so·bre 
a conveniencia , da mesma remettida ao .. governo para 
que' lhe dê este. o c,ompetente dest:ino, visto que 'pa.ra 
isso se .a.chà mtorisado pela resoinção.legislativa deste 
anuo, âcetca. do mesmo .assumpto. · . 

« Sala das commissões, 9 dé ~gostO?. de .. 187L-Dio
nysio Gonçalves .Mariins.-"-A'. T: do A''mttral.~ V. Peder-
nei,·as. ·>~ · 

PaETENÇÃO ·DO· CONSELREinO D, I' DA ·PONTE RlBEJRO E 
'OUTRO. 

« A commis~ão de fazeuda, tendo exa,minado. ~. reque- · 
rimento do conselheiro .Duarte da Ponte Ril:Jeiro e .Jm
tonio José da Costa F'eáeira, thesoureiros da secção da 
substituição do papel-moeda e da Mixa da amortizaçjío, 
pedindo que se ·lhes marque uma gratificação annnal 
para quebr-as, é de parecer que · se mande .ouvir o g~
verno ,. remettendo-se .. paril.' esse"fim o· l·efertdo>requen
mento. 

,, Sala . d~s commissões, em. 8' de . Julho de 1871.-:-. 
Ca1·dosa de 'Mene.zes.-Araugb Lima. '' 

LOTERIAS: 

«A commisão .d~fazenda,· tendo·tomad:o couheaimen
to do projecto de. resolução assigllado peló Sr; deputado 
Dias da Rocha, que autoris:a o.gpnrn@: . ~~. . mandar ·ex
tra.hir, segundo Q ,plano .actu:tlmente --adoptn.do1 uma · 
loterià em beneficio das obras da igreja de · Si Benec 
àicto :da cidade de Campinas, na .prov.ineia de S .. Paulo, 
é de parecer que se ouça o gov-erno ·· sobre .. 9 assumpto 
do referida. projecto. · 

rc Sala das commissões. em 8 de Jnlbp de 1'871.-: 
Cardoso de .ltfenezes .- 111'/JiUjO Lima.. " 
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.Lêr.!hSe,, .e vão a impriÍI;liJ.'· :grura. serem .tomadas em . 
c_o.l).>.lderaÇ.ãQ. com· os proj:eetos . a· q'!'e s.e ·referem, os. 
seguintes ~~tre_ce~es : . · · · ·_ . 

" A commisaão de Jazendà. é de ps,recer \'j,Ue o· proJecto 
apre!entado p<il{) Sr: deputado. _ Luiz · Çatl~s para.c?n
cesEáo .de. uma lotena a benefic1o .da IgreJa matriz do 
Espixito -Santo do Mitr de Hespaiiha, na _provincia de 
Minas· Ger.aes,. entre na ordem ilos trabalhos, e seja ap- · 
·pí:ovado. . . . ' · 

<C Sala; das .com,miSS"õe&, em 17 de Júlho de 1811.
Cardoso ile}tfe_nezes-.- Araujo. Lima. " 

" A ·cpmínjsaão. <l.e• fazeri<(la é de parecer . que . o ••i?to
jecto apresentado pelo 4onrado deputado Pinto Lima 
para concessão de tres .!,>terias a beneficio das obras da 
matriz de Sant' Anna do' .Catú, mt provincia da Bahia, 
entre na ordem .dos tra)J.alhos, e <eja approvado. 

<<' Sala·'dall commissões, em 1"1: âe Juih.o de 1811.
Cardosa de Meneze$.-Araujo Lim~- - » 

~.E]L~S~~O · Á.OR;!!Elll n!l S. Fl\ANClSCO P~llARECEBEll. NOVIÇOS, 

Lê~s~, julga.,se, obje~to <;le deli,b~ração, e· :vai a. im
primrr para ent]?ar na oxd~m dos traba.lh.os, o prolecto 
com· 9,ue conclue o seguinte parecer: 

cc Foi . pre~.~l)te · ~ commissão de negqcj,ps ecclesia.stiços 
um r.equ..,rimento de. pa:lre . pro . ..,ig!3ial do.~ . irmã~~ me
UüJ;es de S. FrBcncisco., dest!i, côr~,.:em. que HJPP~1C:" .a 
esta s1,1gusta· camnra a devida hc.ença. pa~a ,adnnttrr • 
nov.iços em numero SJ:\fficieute para . o, desem.pe_nh.o dos 
altos deveres da .ma ordew, uma das u1ais ,antigas do 
Imperio, e q L) e mai• serviços teJ;n prestado á religiií.o, á 
humanidade e á ' patp~. . . , , 

« Querxa-se o .cuppli.cante · que o avisO Circular do 
ministerio da justiça de .19 de .Maio de 1855 suspen~ 
desse iodefinidame];Lte o·•exercicio doa,, mais sag~ados 
dixeitos da liberdade de conscienci;; dos cidadãos bra
zileir9s, qv.e quizessem entrar em: qual"l:uer !las· ordens 
regulares existentes !.O paiz; e quE\ promettendo. esse . 
aviso que o governo imperial celebraria nma concor
data com a !:-anta-Sé, em que se assentassem as baseS: 
da reforma, que estes institutos reclamão, até o presen
te nep:hum passo se tem dado neste sentido, resultando 
dessa procrastiJ;l·açiio o <!il;l~si tot.al defi,nhamento das 
di.t.as. orrlms, em daJ;t~IJ.O .I\).anii,es\9 dll- rel.igião e doEs
tado. 
· « As~~g.mit o impetr3.:llte que, animado do desejo de 
ver.sua orde!D reassummir:aquelJe 1tn.tigo .. esplendo~, que 
tanta gloria, ,de:n ao. catholiCLsi;Do, pre.tende, caso obte
nha a, requérida lice1;1ç~, inan.d.ar vir da. Europa r~l:
giosos' .da .aua meswa ord,em, competentem,e~te 4abllJ
tados para a direcção e ensinan)ento dos .. n)JVJyos. 

« São. esta_s, em geral, as r ç.zões .~legadas pelo sup
plicante, e que a commissão pa~sa · a couside,-ar. sob al
guns aspecto•, que lhe. ·parecem correlati-vos a assump
to de. taota gr!).vidade, yisto que n.~P.a me1Jos se ~rata 
que da viol5ção dos dir'eitos da consciencia e da .hber
d!i,de religiosa. dos . c}d<tdãos .bJ:azileiros. 

I. 

« C0,111eça .a commissão por- cr~plorar que, _mu simples j 
aviso res&r·vç,do do. poder .-exec~l.ti':'o_ annullasse P?r tan- 1 tos annos· ·o ; art. 5• da const1tmçao do Irnpeno. Es
tab.élece ella que a religião catbolica a~ostolicar?mana 
cont;nue a ser a do Estaclo. CuHon, pms, a cerv1z ante 
um facto .. de ordem . suprema,; direito superior a. todos . 
os _direitos: repeti.o :o que , não lhe era d-ado alterar, o 
_que tres . .seculos ·havia gravado - no .coração e ·na meote 
dos BmZiílej.-os, e .dezauov:\l seculos na mente-e coração 
da · humanidade intei ra. -Mas, . collocaR-do-se a.ssi:m á 
~o~bra . da veneranda p~otecçiio, obteve essa oonsti
tu.iç&o.-novos titu.l;os á .vene~;açã•> da mundo ·ci.vili'-.ado. 
Reconheceu ella . assim que. o . catholicismo,. inte1-medio 
entre o. homem e. ;a divindad.e, era não · menos a mais 
adm,ira-.;el; -amais éompleta d,as; constituições pol-i·ticas, 
porque·coneagrava o dogma •christão da liberdade, dn 
igualdade e.- da fratemidade, em cuja tripH~e alliança 
repousa n divina instituição da .igreja ·catholi?a: . 

« O modo por que se·fnndouno mundo o chnst1amsmo 

I 

I 
1-

é div-erso· daquelle por que se fantasi:irão as outras re
ligiões, -porque_ todas. estas, Q>ihind.o nas. mãos dos po
deres .pub1ico.s, · tornárão-se religiões especula.tivas, li
mitada$, terrestres . . Não assim a religião catholica, a 
qual· não ·e· 'circumscripta a Estados, · nerri a regiões, 
mas universá.l; e por es.ee . caracter, es<ll. uniformidade 

.. e essa ·· harmonia se .reconhece pr~cis.amente . a s11a ver
dade, a ;;uà. divindade. 

II. 

«·Uma :religiií;ó assim ent.e.r.did~, asseJD,ta'da em tão 
largas b!;ISee, nada podi_a conter de rest\;icto ou de 
partic-.lar . Ena, -pois,· e~tabelece . e manifesta as rela
ções·. da hum3.:llid!!.de com Q C~:eador. Or·a., · Deos é o qtte 
é, é o Sér Universal. Os homens creados .por Deus têm 
todos a mesmâ natu.reza, e to.dc_s por . s:U.a natureza se 

· achão nas .mesmas rela~ões eom o' se.u Divino Auto.r. ,A 
verdadeira religião é, pois, a que vem O,e. Deos, , é a . 
qne ·serve <ie laÇo de união entr.e o homem e o Ente 
Supremo, a_qu,e deve npplicar-se á humanidade inteira, 
a que deve ser para todos a. mesma ·na esaeuc\!1., nos 
dogmas; na moral, nos pr~eeitos. 

I! I. 

«Uma 1:eligião nacional, por isso que é nacional, re
J~tiva, limi~ada no .tempo e n.o espa.ço, e não institui
ção para tod,os, . por Ialtar-llie o ·primeiro caracter de 
ver·dade, q)le é a universidade, não. s:atisfaz · ás· aspira
ções; illimit_ndM do. espirito ·humano. Cara·cter próprio 
da nrdadeira rel).glão é constituir uma sociedade uni
versal, .e esta não poderá . sê~lo se não Iôr espiritual; 
porque a mescla de interesses inundanos tr.az a divisão, 
traz a tende)).çia p!!ra a restricção, e fa-la perder toda 
a, .liberdade, ·to.da,a. belleza .de sua índole. , 

« Oxa,_ esta .soeiedade.-tmiversal e espiritpal das almas 
produzia seus (ldmiraveis e.fifeitos no .mundo, por melo 
.de uma iustltui ção s~m ig-nal, a Igreja. Antes do·Evan- . 
ge!ho nada seme]ha!lte . se · tinh·a -visto; nem· sequer os 
maiores sabias . da ant'guidade lhe· havião concebido o 
ideal. A -palavra de Jesus- Christo foi a que fund.ou 
um poder inconcusse, mas que não é-deste mundo: 
que vive nelle, nias se declara superior a toclo.; os po_; 
deres d0 muncii.o, porqu? é divin o, . universal , eterno. 

«Foi este poder creado com . meios essencialmente 
es.pirituaes, conforlll~ a; sua natureza, e . pan jogo se 
assenhoreou do mundo pel~ palavra· arden.te demma 
.doú,trina complet~mente nova. A Igreja, . que recebeu 
esta palavra de· VIda .eterna, anaunciou-a aos homens 
co.m autor1dade1 com a. autoridade do Verbo encaraado, · 
que lh'a transmittio. ,Ap~esentando-se eom este car\\cter 
de investidura .di vil)~, proclawol1 a sua absol:nta i.nde
pen:dencia de . a,ttribuições espirituaes dia>1te . . de todos 
os poderes terrestres. 

«Esta admiravel -instituiçãj) é a genuina manifestação 
daquella li,bei'd 'de prino,aria com que, ·na 01:igem do 
mundo, se reconhecei]. e apregoou que a a.lma só de
pende de Deus, porque só a . .Deus pertence; que. o .. mais 
sagra.d.o .dever, o · qne sobre todos .prepondera, 'é 'o dever 
para. com' Deus, e este, pois que tqdos os outros-domina, 
é ·tambem para o h!>mem, por . Stta.eminente ·prer,oga
tiva,, penhor de iniilependencia e liberdade ante os. p.ode
res do mundo. E' a.,Igreja quem lhe diz que.eHe é .dotado 
de Blma immortal, cr.eada pelo Eterno, .feità á sua ima
gem, ~esg4t~dapor divino sangue, e qQe .a sua pel'fei
ção consiste em approxilpar-se .. cacl::t v:ez wais d@ Deoo, 
porque a . perleiçã6 d!!< . imagem é reproduzir fielmente 
o seu original. · · 

IY. 

" Ora, Del:!s é a suprewa iutelligencia e a suprema li
berdade. Pms que o -horp,e1ll é :feito. á;ma im;gem, é 
neces~ai'io que _faça brilhar a sua intelligenpia, que 
exercite a sua liberdade , sacudindo. o jugo da .carne, 
espedaçando os fer~os da escrav:i'dão dos sentidos e- das 
paixões que p degradão, e .que o tomiío r ebeLde ás leis 
do seu· Creador. , . 

«_Com a proclamação. de,priucipiotão elevado, a Igreja 
ensma ao mesmo ttmpo a vercladClm hberdade em to-



c amara dos Deputados -Impresso em 23/01 /201 5 15: 35- Página 4 de 19 

SESSAO EM 9 DE AGOSTO DE 1871. 

e~ as sitll&ÇÕell em que o homem póde achar-se, du
n.Dte a &ua. peregrinação na terra. Cheg:~o o mundo 
a comprehender, á. luz do Evangelho, que a alma, 
em qualquer corpo onde resida, sõmente porque é 
:dma. cread:t por Deos, rcdemida. com seu sangue, im:~.
~m sua., não depende_ d~ith"llmente seniio de De~
Bnstou esta. -rerdade tao stmples para provocar a :m&lS 
z:rrde:Ll revolução no mundo, bastou para desmoron&r 
por todo unh·erso o pag-.mismo, c ::obre as suas ruinas 
!e,·.:wU>.r a 6ociedadc christã. 

" Assim, na. familia o christianismo estabeleceu a ver
c3.sdein liberdade, e com ella a dignidade e a segurança 
düs membros que a constitu.,m. De modo que fazendo 
:odos parte de um•t associação ten-estre, limitada e que 
se chama povo, naçao, é ao mesmo tempo membro de 
.:.;ma >lS.."'Ci:u;.ão mais extensa, -de uma Eocied.ule uni
;-crsal, que se chama Igreja. Ao mesmo tempo que per
tence a um reino corponl, pertence tambem a um reino 
i:i!piritual, cuja sob~r.mia limit:t. aquell:l.; de onde se 
.;:ollige que os interesses da alma são superiores aos in
<eresso?s do corpo. 

k Como cbrist:íos, já não somos exclush·nmente depen
::entes da sociedade civil em que vivemos; j:í. não somo> 
c:omo os pagãos, vietim:l.S natos, e qua..~i esernvoi da 
::-:;:zão politic:~.. Para nós a rocied:J.de n:io é j:í. o alvo 
.mico dn cxistcncia terrestre; é antes um caminho pam 
::~mito mais altos destinos, e pan um viver muito mais 
:afiançado em ,..ozos. Entra-si! e Yh·e-se em Ulll3 socie
-:i:lde com a clausula capital de nclla ~e encontrar o 
wrdadeiro int<·resse, o verdn.dciro bem. )ias p:u-.1. o 
.!bri~t:."io o interesse é duplo :-de um lado o bem da 
~rra, e do momento, é o bem do cidadão; do outro, 
o bem do céo, a salyaçii.o, é o bem do crente, da alm:1. 
!lascida pn.ra a eternidade. Ambos estes interes...«es quc
:rem ler sati•feitos ; é neces.."<l.rio que a sociedade pvli
tica. subministrc a ~l'ns membros todos os meios de 
3!ltisfazê·los, ou pelo menos que não lhes ponha obsta
l.'ulos, opp:·•mindo as con'\"ic~s chri&tiis dos que, de
~P.jando abraçar o estado religioso, são impedidos pela 
!azão politica de attingirem ao seu tlesiderarulum, caso 
este em que os catholicos, usando de toda a liberdade 
de sua alma e de toda a independencia dos christãos doe 
primeiros seeulos, de-..·em bradar nos oppressoreR da 
eonsciencia: Non po3sumu• ! 

v. 
" Neste resoluto •.on po.,sumu• <JUe, á. imitação dos 

:!postolo>, temos ouvido repetir ne:;tcs tempos pelo suc
~sor de S. Pedro, e que a experiencia. tem demons
trado ser a fortissima eid:tdella. da >erdadeira liberdade, 
i!Ue em l"iio tentão expugnar os esforr;os colligados dos 
wderes do scculo ; naq uelle -..·lgoroso non pos>'Umus <: ::~n
~ntra-se toda a. força da liberdade, força que os ci
dn.dãos das mais antigas republicas desconhecerão, por
~ue nunC:l. pe:~sárão que se pudesse che~s.r a tal gr.io 
·:l.e dignidade humana ; porque ignora vão aquella liber
:mde d 'alma, que f'Ó o Evangelho re,·elou :te homem ; 
'!)Orque, · n'uma pal:n·ra, idolatras u;t patria terrebtre, 
;;.o tinhão conhecimento da celeste patria, do seu es
j:\enuor, d:1 sua nloria c da sua eterna. felicidade. 

"Sepamdos de Deus, e sentado~ nas somhr::.s da morte, 
~ phrase d:~.s Escriptura.s Santas, não podi:io os pagiios 
pn:rticip~r desta força Eobrenatural, '1ue nos eleva a.ci
:::aa dos mtercsses do mundo, acima de nós mesmos, e 
'l,Ue nos toma aptos para dizer ,los mais formida,·eis 
poderes da terra, tm frente de seus patíbulos ; " Non 
f"">S3Umus ! Podeis privar-no~ da '\"ida, mas niio da 
!'.O&s:l. consciencia. ; podeis derramar-nos o ~angue, mas 
:::.ão arrnncn.r-nos a fé. , 

Y!. 

" Do qu~ pr.ecede re.sulu 'J.Ue o E,·a.ngelbo fez um 
:;ra.nde sernço a. humamdade, fundando um poder espi
:itual. em frez:te_de u~ pod:r temporal, para conte-lo em 
~::'s _Juslos lumtes, lllununa-lo em >tus desvios, e re
pnmt-lo com se-reras admoe.~~a<;·ves 1:06 excessos de pre
potencia. Foi depois da promulga<::io <lo Evannelbo 
~ue o direito e a justiça tiverão repreFentante ';este 
:nundo, em face do medo:Jho co1tejo> das r•aixües !m-

I 
I 
\ 

I 

manas. Eil! a razão por que os poderes temporae., me~mo 
entre os povoa maia catholicoa, não deixarão ainda. de 
tentar, quasi instinctivamente, contra o pOder e~piri
tual, oppondo-lhe todos os oest&culos, jâ. com o lif!U 
placet, já. com seu e~~ueii•Jr, e já. com os seua cb.a
mados recursos por abu..o, para. impedirem que a .,-oz da 
'\"erdadeira liberdade perturlieeomo111eus vigorosos recla
mos a obra da u~urpacão, e da aggreseão dos direitos d& 
Ip-ej:~., que são os direitos da conr~.iencia. Sim, a pro
pria consciencia. de cidadão j:i não~ a.sylo impenetrs:nl; 
~hi mesmo penetra. o poder temporal sob a f6rma, ou 
sob a mascara. da maia pia religiosidade, para. auffocar 
a li'betdade nos seus mais intim.os reces&es ! 

YII . 

« Quandn acommissão diz que a. Igreja é a: verdadeira 
representante da liberdade niio quer dizer que ella haja 
dado ao mundo constituições e leis políticas. Tal nlio 
foi :1. mi6sio que recebeu. A Igreja não foi estabelecidA 
'f.'!lr& formar e reformar governos humanos, seDão pelo 
1deal do bem ; não est:t.beleceu systemas de pbiloso
phi:!. ou theorias scientifiCWI, quanto :1. organhação 
peculiar dos povos. Sua estrella polar é a. ':'e.rdade 
eterna., fonte de todas as verdadea moraes, pohtlcas e 
aociaes. Foi manda.da. ensinar ao mundo as cousas que 
lhe forão ordenadas por sen divino fundador; Omnia. 
q~~rcumque mandalli eobis, doute. E' por meio de seu 
chefe visivel, do seu doutor e mestre supremo, o roma
no Pontificc, que a. Igreja. lànça no tempo as palaull.s 
da. eternidade, eomo e~eatea emperecedeiras e fecllu
das. Lidem, esbravejem quanto puderem todos os ~o
boranos da terra, todos os parlamentos, todos os con
selhos de estado paro. im~edirem que eata.a oementea 
germinem, cresçii.o e fortifiquem : não o canseguirá.õ ! 
Porque, contendo ellaa o espirito de Deus, recebeudo 
ellaa o sopro de celeste fecundação, não ba força que 
as possa 1mpedir de renon.r a. face e a condição das 
cousas. Toda a. liberdade que niio é sepdo oa c.ami
nbos de Deus, .; f&lsa e incapaz de fundar nada 
estavel. 

YIII. 

« Não pareça estranho ao assumpto o que ahi preced~ • 
Os tempos -..·5o m:í.os. Ra visivel tendencia pa.ra. repelhr 
a. acçfio providencial e divina da solução dos grandeS 
problemas soci:l.Cs. Cumpre recordar os princípios tute
lares das sociedade• humanas. Cumpre tornar bem p:~.
tentc a filia<;iio logica. d~s acontecimentos, llSsi~a.l:u:d?
lhes as cauS:IS e os effcttos. « Nestas re-..'oluçoes CO!:~l
nuas e encontradas que têm sotfrido todos e toda~ as 
I'Omn~ : 11esta. oscillaçiio de doutrinas, de devere~, e i!c 
intere~;.e,, todos os vinculas ~;ociaes e moraes 8e ~&::1 
mai~ OU menos relaxado: R e'"idencia tomou-se q t;H
tão. :1. boa fé e a honra problema, ou alvo de escarn~os, 
e o· egoismo o e-..·angclho dns turbas, e seus chefe~. :~ 
>cspem niio contel_ll a semente do dia. seguinte, ~ o _c:a 
actual absor\·e os 1nteresses do futuro : o" do~ mdin
duo• procurão alternativamente sobrepujar aos do todo. 
Daqui os embate~, as lutns, o _clamor, as elev:~o<;õt:s 
conia.da~ pelas quédas, a confusao, o embrutecn!!en:t>, 
e a impiedade do interior convertendo-se, para ::<>Í!..'l 
dizer, em atheismo de acçiio. » E porque as verd;:.C.~• 
nunca perdem por sua reproducção, s~ja.-no~ licito repe
tir o que sobre esta ma.teria ja em circumstancias p.o.
ve~ ti,·emos occasiilo de ponderar. 

«Como Christo tem duas naturezas, assim o chri~~;,_ 
nismo : hn. o christitmismo religioso e o christi:t.nis:::o 
social. Sob o primeiro aspecto represent:l. ::. satisía~ 
das mai~ recondit:t.s e m:ysteriosa.s precisões da alma, 
fixa as re!a1·ões entre a creatura e o Crea.dor, p:re!lc~ ·J 
homem moral e tran.;itorio :i immort.alida.de. Mas, e::
c~rado ::. luz humana. por esses que, como o primei.:-o 
homem, se ima.ginã.o stultamente centro inde~ncie::>:e 
da >ida e de sciencia; p vmboli~a o chris~12-ni":'o 
taruhem a maxima perfei~io da politica ; subo:di:.a 
paixõe~ e interesses t errestres :i. suprem~ lei ?o c~>t~; 
seus dogmas, &u.- moral tem I)Or sa.ncçao a m~-..·rt:a·•el 
j~!içn. do Deus remunerador e vi::l.gador. . 

" Só o christianismo tem credeuciat5 do do j-:;=.~o <'-
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1:1!-r:a- Não lhe eD:lha.rgão o passo oeeanos nem eordi
lheU1lS, climas nem costumes, historias nem civilisa
ções. Para as f:tlsas religiões tudo isso s5.o obstaculos . 
O christi&nismo, por toda a parte onde respira um ho
mem) penetra., impera, preside aos destinos da humn
:uidau~, illumina com 6U& refulgente luz: os povos, que 
aYnnçao na vanguarda do genero humano. 

~ ~~rmht~o o;; ~iri!os fortes ao crente con~mplar na 
religl:lo um lemtivo na.a provações, um refugio nades
graça, um penhor de ventura e de paz na terra, um 
ante gosto de immortalidade. Se lhes repugna ver na re
ligião chave da eternidade, aproveitem-a como o mais 
Eublime dos codigos penaes, com a designação de todos 
os delictos dos seus codigoa humanos, e de outros in
numeraveis, para. que são impotentes as leis terrestres; 
aproveitem-a, porque a sancção das penas é upplicad& 
por juiz que,-.; tudo e sempre, e pune inevitavel e recto. 

". 1~' talvez neste aentido que o J.>Oeta romano, fraco 
-!Sptrlto forte de seu tempo, escrev1a : 

"Expedit tsse Dew; et, ut txpedit, t8St putemus; dou
trina applicada pelo insuspeito Voltaire, quando accres
r.enta\'&: S'il n'était pa& un Dieu, il {aridrait l'inventtr. 

" Esses &ri.atocrataa da democracia, repellindo em
bora Deus para seu uso, proclamão a ntees~idade 
da crença para bom regimen das turbas e governo 
da sociedade. Longe de antagonismo entre :~. sü 
política e a religião, voga nquella na albeta. desta; é 
ideutico o problema. que resolvem; eii.o solidarias. Diga
,.e que fallava a sabedoria romana, quando escrevia 
como axioma : Le:r: ert religio. 

«Fulminais penas contra o falsificador, o perjuro, o 
ladrão, o calumnia.dot·, o homicida"! Mttito mais duras 
as fulmina o d>icalogo contra tudo isso ; e s~o eaii&S 
••utras que, 'tpenas perpetrad1> o crime, a.pprehendcm 
o delinquente pelo remorso e terror no tempo, e pelo 
inferno na eternidade. ~ 

" E notem os estadistas, que renWlciiio a esb. suprema 
instancia penal, nii.o desvairavel por sophismas de ad
vogado•, peitas de testemunhas, ou erros de humana 
justiça: o que succedera!. no dia em que se inocular, e 
tmpregnar bem nas turbas a idéa de que a religião é 
uma pêa pueril, de que a morte acaba todo3 os gozos, 
todas asdõres, todas as responsabilidades'/ Erguer-tie-bão 
triumphantes os ruin• instinctos, e o descrente se con
Yerteri logicamente no mais abominavel malvado!. .. 

" A sublime lei do Golgotba proscreveu o que as nos
sas leis P' o'crevem, exultou o que ellas exaltão ; tanto 
cuidou do homem e\ernal como do caduco ; tanto le
gislou para o cêo como 11ara a terra. Proposuit Deu.< 
instaurare omnia in Christo; quO! J·n ClPlis, et qure rn. terra 
,·unt. 

" Fez mais: em proveito das sociedades hnm:l.llna le
gislou sobre m:~.teria.s em que forçosamente somo• omis
,o~. A soberba que nllue imperios não a podemos cas· 
ti1;:1r, mas é peccado mortal, motivou aquédn do anjo. 
.-\ avareza, que perturba as relnções; a iD\·eja, que ori
gina malquerenças e guerras; tudo isso é {lUnit.lo com 
eternas penas. lguaes ~ão imposts.s á preguiÇZ., proch
:nando-ôe o ~rabalho lei divina que ennobre~e (estiwu
);mdo-a) a actividade humana; e assim em myrJa•l:~os de 
casos, em qne t:.io impotente se arrasta a repressiio dos 
homens, quão poderosa. a. de Deos. 

" E• tas conquista• de que tantos nos ensoberbeccmos, 
como rubis engastado~ na corôa da civilisaçiio, a quem 
•e nüo á red. ·mpçii.o te devem 'l Liberdade universal, 
igualdade dos homens 11nte Deus e entre si, conquiMt.'l 
da superioridade intellect1fal sobre a natureza pby;;icn, 
abnmlanc'a de bens terrestres, os pobres tirando por 
igual os feus form!les de pat·1ilbas no patrimonio com
mmn, o reina elo da razão, da. ju:>tiça e do amor ... Que 
.; ta do i>to •enão upplicaçiío do p• incipio christão ás 
rel:1çõcs socia! s ~ 

,,)!as qne vêm os em torno? Um:~. moral de con~·enção, 
•le con\·~uienci:l, di~cutivel, di~cutõ.da por que é sem 
religii10. uma met.•pllysica sem crença: id{as lison
;.<eiras de pueril van~Joria do espirito, mas que niio 
elevão a almn, que dão uma superficie de instrucção, 
ma~ >em raizes ; que nos <·nsiniio a ser babeis e av:l.ll
:njados na vida, mas nli.o melhores. 

• l:e>pir&mos uma atmosphera mephytica de indiife-

TI}~IO IV 

·I 
l 
l 
i 

I 
I 
i 

I 

'renç• mais perigoaa,mais envenenadora que a da impie
dade audaz ou da incredulidade militante! 

« Gerações sobre gerações vão rolando como onda.a 
que se qnebrão nas prains; e cada nova geração Yai 
achando diminuido o pa.trimonio humano da fé, do 
culto, da moral christã. 

J Trememos só de o pensar ; mas o progre65iYo 
cabimento em que Tamos levar-noe-ha, em meio 
seculo maia, á rnina das praticas, como dos senti
mentos religiosos! Urge acudir com remedio prompto 
a tão ~ndes males, e só na universal propagação 
dos prmcipios da. moral christi encontrar-se-ha 
antidoto effi.caz. Nas nossas grandes cidades, como nas 
nossas aldêas, como no mais recondito das nossas fio
restaa1 precisamos de crear nncleoa de doutrina., que 
~llumte a tantas almas, IJ_Ue jazem -ca mais completa 
1~orancia até dos prime1ros rudimentos da fê catho
lica! Precisamo•, sim, de grandes oradores sagracoa nas 
capitaes, e de zelosos misaionarios nos va.stoa desertos 
do paiz, onde milhões de almRS nascem, vivem e mor
rem nas trevas do gentilli;mo ! 

IX. 

"Abrão-se as portas aos conventos ; levantem-se os 
interdic•os ás admissões de novi<;:oa, Quando por todas 
as partes do mundo ha liberd.'lde para. associações pro
fundamente subversiv&d da ordem moral e social, seria 
o maior dos e•canda.los, e o maior dos despotismos que 
no Brazil, naçii.o catholica, regida por tão livres ins
tituições, se snpprimi>se perpetuamente a liberdade da 
profisE.ão religiosa! E fulminado j:í. foi pelo supremo 
Pastor da igreja este irracional principio de junspru
dencia. heterodoxa : «O governo civil póde, de seu pro
prio direito, mudar a idade prescripta para a profissão 
religiosa, tanto de homens como de mulheres, ae~im 
como póde ordenar G08 wpl'r'iOI"e& da.Y ordem ou commu
uida.des rtligio8as que rtüo admittão ninguem a t:oto.< so
lmlllea sem &Ua autorisaçllo. (Sylla&ns. L. 11.) 

«Em nome dessa liberdade, tão invocada, tiio pollui
da., tão enlameada nos peiores usos... liberdade, 8C
nhores, liberdade para a religiii.o, liberdade para a mo
rnl, liberdade para o grande e honesto. 

« Inscreveis nos vossos labaros : 
« A liberdade individual! Permitti que ao individuo 

seja. licito dispõr da sua pe~soa, como a propria Y<m
tade Ih' o dictar. 

".A liberdade de "ocaçilo! Dai que o espirito vohaco 
para as conaas de Deus nii.o seja. despoticamente ::r
rancado ao seu natural pendor. 

" A liberdade da a•sociaçilo ? Consenti que os chri.;t:ios 
se reuniio, pnm glorificarem ao Senlor, para aer..-riem 
a humanidade, vós que nlnrdeais annuir a todas :ls 
associ.nçües não contrarias á mornl. 

« A liberdade da palacrtt ! Não vos enfureçsis co:ltrn 
os ministros do Senhor, que a empregão de co::tf•;,r~i
dade com as prcscripções da Igreja. 

" A liberdade de ron8cienciu ? Não penetre nella vossa 
mão sacrilega. Deixai proferir o voto a quem livre e 
reflcctidamente o desejar, e rer;peitai-o como cou8a ~a-
grada! · 

" Se é realmente regimen de liberdade ~qu~lle e:n -~~e 
vi vemos, liberdaoie, senhores, para. os mst1tutos reh
n-iosos ! Se a coarctardes, arrtmessai para longe a :nas
~a.ra hypocrita, e proclame-se a tyrannia em toda a ~na 
hedionda nudez; triumphe ella. com todo o seu corte lO: 
a oppressüo do individuo, a violenci& :is vocll<:õe~, a 
prohibição das asrociaçw, o captiveiro da palavra, " 
ser•:idão da consciencia.. 

• Que tenues raizes não teria. no solo eAta d·.<r.OI!,~'~,f« 
liberdade •e houvc""e de ,·clar todas as noite•, trcme::.C.o 
de fantilll~as'! Em que póde contraria-la a r~ligião do 
Crucificado, a que plant_ou no mundo, e para 3: e:~:
llidade, o re~~:imen da. 1gualdade, e da._ fra~rmda.a~ '1 

(( Sem du\·ida .. que não são <logma os 1nst1tu:os reli
giosos. O catholicismo nasceu e pro~peron largo_ te~p.J 
sem elles, e a sua geral suppuPeao mesma na.o ~oa
laria a l!!reja, por que foi dito que porttP tn(e,., 1W>l 

pr=alebu~t. )Ias s:.io inçontestavelmente um ç.;.::de 

12 
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auxilio :eara a propagação dos principias da nossa. fé. 
Se a untão dá força, como é que só nas cousas da re
ligião deixaria ella de exercer ~sa. infl11er.cia '? 

«O homem não foi feite para o isolamento. Se ain
dependeru:ia é sua condição innata, lá vem todavia a 
fraqueza nativa, a. precisão, o interesse constrangê-lo a 
unir-se :~os seus Eemelha.ntes, e a elenr ao cubo a 
propria força, encostada á. força alheia. D'ahi DllSceu a. 
formação das proprias sociedsdes. 

cr A primeira associaF foi a. bmilia: estribando-se 
nos mniE possantes instinctos do coração, servi o de mo
delo a todlt.s as inotituições. As instituições religioS:lS 
coutituirão nã<' menos famílias, ligadas pelos l:tços do 
:úfecto, da glorificação da. divindade, do amor aos seus 
semelhantes. 

"'Estes institutos são uteis: o niie morigerado me!ho
ra~ae com o exemplo: o bom, unido ao bom, apcrfei
ç oa-ae; deste aeguro mutuo resultão grandes beneficios 
para. a humanidade. A suppres~ão dns ordena fôra. nm 
e1TO em moral; um erro em religião, erro em política; 
fôra, em summa, a tyrannia mais t~uculenta de quantas 
hão conspurca.do os nnnaes do genero humano ! Dizem
nos, porém, a historia. e a meditação que estes insti
tutos, sujeitos, como todas as causas humanas, á lei 
do progresso, ou da trans!ormação dos tempos (que nem 
sempre significa progresso), tem de ir tambem succes
sivamente modificando as suas condições intrinsecss, 
e sobretudo as exteriores: :t. in'\"a.riabilidade da religião 
admitte, aconselh:r. :r. variabilidade dessas associações. 

cr Seg11ndo circumst:l.nci:l!, tempos e lugares, tem estas 
mesmas associações sido, ora de natureza. a.scetica. e 
contemplativa, ora de penitenci~, o:·a. de mioericordia 
e csrid:ide, ora de pere:.,rrinsgem, ora de mi-.sücs. Não 
ha negar <]ne as necessídade~, on pelo meoos as tcn
denci:..s e idéa.s do· seculo como q':le preferem, ao anti~<o 
ascetismo, o militar da beneficencia. activa; >ympathi
san.J.o-se hoje mais com a carid:l.ue e1.:pansi\"a que com 
:1 deçoção concentrada. 

" E' por isto que actualmente as corporações pias -se
guem em geral este systema; e as antigas ordens reli
gio!a.•, quae~q11er que sejão s"us pergaminhos ou suas 
tradi<;ões, adaptio-sc :is hodicrn:;.s exigencias da opi
mão uni \'ersal, que conseguintcmente com prcbcndl! nisto 
:t. mais illmtt-a..lu c ortbodoxa. Portanto, aind:t quando 
hou">CSH': fundamento pa:-a. imputações hisiQr·ca.• '1 um 
ou {'utro desses institutos, sertu boj~ descabido pratic:L
niente, noto como as granie~ mudanc;as do secu!o XIX 
se embebêrão fundo na. sociedad.r,, interpondo-se um 
nby"mo entre o pas~ado e o f11tnro. 

cr Entendemos, n'uma psla,·ra, que a reli:;ião ,: n pri
mei,·& neces~ida.de moral, que os institutos religiosos 
lhe siio utilis>imos, que a <U:\ extineção ,eria um:t. c:t
lamidade. e chsmaria sobre se':l• .autores n comminução 
terrivel do e,·:mgdista S. :M~thcus nestas pa.l:tnas d~ 
Cbruto: 

« Ai de vós, E<c1·iba;; e !JbariFcus hypocrit..,,, qnc 
fechai~ o reino dos céos diante dos homens; e que nem 
entrais, 'nem ao• que .. ntrariiio conFenti· entrar.» V.r 
t>obi~ Scr•lxe el Phc.riui hypocrit<B: qu ·a c/c.udilis regnun~ 
Ctl!Wrum an~ hominu: o:o.v en m ?Km intratis nequP in
/r()I'U'If~ ,.;niti.,. wtr11re. (S. Mtt.th . XXIII.) 

X. 

" Tnh·ez; algum:a. providencia, de inrlo),. mai,; geral, 
de-:esse ou de,·a ser tomada pt-lo poder legi•lativo <lo 
Bra.zil, em relaçiio :ís ordenc. rei igiosa•, que t<>•ias ten
dem a defiuhar, e extinguir-se pel:. prohibi~i'io dn ad
mi~são de noviços: ma•, pois que é sómente a sera
phiea ordem de S. Francisco n quP. dirigia •eus :o,2os a 
esta augusta eamara, é dPila que agor& mais p:lrticu
larmente nos de..-cmos ocaupar. 

«Entende a commi•sãoque a exiotencia dc~t.t ordem 
é ::~tilissima. á religiiio e ao E> ta do; qne toda Yin nãn 
esU. correl'('ODdendo aos alto• institutos da fU:l mi&~ão; 
que ella nem preci~a. de nova. reforma, m:·~; >Ómen~ de 
respeitar a 5Ua Eanta. regr:1., e as disposições ca.nor.icas 
e até ~ecclares, para produzir t~doR oe bens qu~ ciella 
-possio e5perar, tanto as alm1s pias <' • .ot-::to os politicos 
illu!!trado•, que conhecem 'luão -ç-alioso nuxilio a. reli
g!ii.~. pre5ta ao F.~tado. 

crE se é preciso recorrl!r ao estudo das disp:l&ições doa 
podere;; publicos em tal materia, não temos entre ellas, 
LDDumer-.~oveis e modernas, que recommendárão a du
ração e fiscalisaçiio das ordens religiosas 't 

o: Não ordenou o aviso de 19 de Junho de 18t7 aos 
prelados regulares e aos bispos a observ:mcia das leis 
regulares ecclesiasticas sobre conventos 't 

"Não convidArão os decrete:.· de28 de Agosto de 18'l6 
e 6 de Julho de 1827 e outros actos governatiços, aos 
monges barbadinhos para virem missionar no Bro.zil 't 

" ~ão coneedeu o aviso de 3 de Dezembro de 1831 ao 
nuncio apostolic<l que Usa.sse de toda. a. jnri•dicção espi-

• ritual e economia& pa.ra. reíorma e melhoramento dos 
conventos 't Não foi o governo autorisado, pela lei de 
21 de Outubro de 1843, a. da.r regulamento> ás missões 
e executa-los 't 

a E, supprimindo muitas outras prescripçücs, nãa mos
tra. a tendencia. de todas ellas que o Estado reconhece 
a conveniencia. da duraçiio da~ ordens, da. re:(Ularidade 
do exercício dos seus institutos, da fiscalisação dos 
:-::specti v o• bispos e preb.doo regulares, da supretna 
inspecçiio da. S:mta-Sé, por meio de seus delegados 
naturaes '? 

« Sim, todas as ordens l'<!ligiosas têm misgões de ele
vado proveito publico, e a de S. Franci~co não menos, 
quando ella. Ee couform:1.r humilde, zelo~a e religioaa
mente com os subli:nes preé:eitos de suB. regra. 

"Quanto aos deveres de natureza. asceticae aos proce
dimentos dos monge~, tanto no que toca :l. moral, ao 
culto em seus mosteiros, ás relações entre elles e aos 
actos intercos referentes a si mesmos, pertence essa 
disciplina aos seus chefes naturaes. O po ier temporal 
só toma contllS :;o frade no limiar do templo ; e o 
monge fr.mciscano, que obser,·ur a sua regra, será um 
elemento de ·progres--o e civilisaçiio. 

" Recmará. dinheiros ou \"alores para si. Bauir.l a. ocio
sidade, Exercer:í. as altas f11nc~·õe~ d11. tribuna sagrada. 
Quando sentir diviua. inspirn•;::io, irá. residir entre os 
selvagens e allumia-los co ·n a. lw: do EYa.ngelho. 

" Se, pois, a ordeín scraphica ~c sente com disposição 
de satisfazer aos seus natnral!s encargos ; se, com a 
abnegação do seu instituto, qner vivificar->e com •ci>a 
nova; St se obriga a perpetuar dignamente as solem
niduole• c deveres do culto, se t!cH·ja sobretl1do novos 
membros para o upostolico preceito do ensino, no pul
pito, no templo, e para a ca.tecbese, e morali-ação dos 
nwuerosos e des;llumi~do, habitantes das no•fa8 selvas. 
em boa hora. venha essa milicia sagrada collabor:J.r no 
aperfeiçoamento moral da EocicdaJe. 

o: Nestes tcnn .• ~, entende a commisSio <!uc, deixada 
a nntllral inspec1:ão a. quem de direito pert.~nce, p:lr.J. 
que se fi,cali~e a. fiel ot.~~rvancin. d:J. sublime regra, 
póllc t:-cr dign:1. du. "·ossa :.lrprov:!("Üo n. sebruinte rc~o
lu<:ão: 

"A a~sembl.;a. geral rceo!vc: 
«Art. t.c E' permitido em todo o l:npcrio it ,-enett~el 

ordem de S. Francisco recebe,· noviço~, de conformi
dnde com n regra rie seu in,titl1to. 

a Art. 2 o Est:J. permi••"-o niio ter:í. lng.·.r sem que 
os r~8D~cti,·os provinciacs apresentem meet, cs que, a 
juuo dos bispog dioces~nos, sejüo con~idcrados idor.eos 
parn a direcçã<> e ensino do~ novi;-o8. 

" Art 3.• O go\'(>rno, de nccorclo com o poder espi
rituaL é autorisado :t. intervir na applic:v:ão dos meiG~ 
tcn<it>nks :~ ruzer que o novo pess~al dos cor.\-eato~ 
corres ronda. •O• fin• da instituiçü.o_ 

« A n. 4.• Fic;jo reYoga.das b<l::: '; :~s <ii;posiçücs em 
contrario. • 

" Sala da.s commi~oões, !O de Agosto de 1871.
Joaqvim Pin•o de Carnpos.-Ju.vti1IO Dominguts tla Si/-co~ 
- .llanoel )Gsé do Siqueira Jlcnrkv. ,, 

APOSE:'\"TADOR!.\ DO JUIZ DE Dlr..E1TO J. UL "· ':'t·. U~ .L 

Lê- se, jnlga ·se obj~cto de deliberno;i'o, e ,·ai :1 im
primir par& entrar na ordem do;; trabalh,~, o projl'Cto 
com que conclue o seguinte parcc~r : 

(C A commit'são de p·-u~i)es c orde!1 :~~1o ~. tendo ~X'l.
min~~odo a c9pia do -:!c~ret') d;: !:l :!e .J ulho<!-! ~871 , 
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(~!~posentou .o jUiz de direito Joio de Souza. Nunes 
é de parecer que se adapte o seguinte projeeto: 

« A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• Fica. approvnda. a aposentadoria. coneedida. 

por decreto de 19 de Julho de 1871, ao juiz de direito 
.João de Souza. Nunes Lima., eom as honras de desem
bargador e com o ordenado que lhe competh, segundo 
as disposiç-ões anteriores i lei n. 1,76~ de 28de Junho 
de 1870. 

« Art. 2.0 Revogão-se as disposiçües em contrario. 
« S&la das commissões, em 8 de Agosto de 1871.-

C. Racha.-.4.. O. Gomes de Castro.-Carneiro da Cunha.» 
Lêm-se, e vão a imprimir pa1'3. entrar na ordem dos 

trabalhos, as seguintes reda.cções : 

LOTERIAS. 

« A a.ssembléa geral resolve: 

« Artigo unico. Suo concedidas á. administração do 
Hospicio de Pedro li vinte loterias para coadjuvar a. 
continuaçã.o das obras de accrescentamento de seu edi
:ficio, afim de poder accommoda.r e tratar de maior nu
mero de doentes, devendo ser extra.bidas quatro por 
:mno, de modo a terminar-se o favor no prazo de cineo 
annos , na conformidade das clausulas, plane~ e condi
c;ões das loterias concedid.&c á Santa. Casa da. Misericor
dia da côrte ; revogadàs para. eose fim as disposi~ões 
em contrario. 

« Sala. das eommissües, em q de Agosto de 1871.
A. Coelho Rodrigues.-José Calmon. » 

« A assembléa geral resolve : 
« Artigo unico. Fica concedida, segundo o plano es

tabelecido, um=!- loteria em beneficio d8.s obras da matriz 
do Espirito-Santo do Mar de Hewpanha, na provincia 
de :Mioas-Geraes ; revogadas para este fim as disposi
ções em contrario. 

" Sala Jas commissües, em 4 de Agosto· de 1871.
A. Coellw 1/odriyues.-José Calmon. " 

" A :>.esembléa geral resolve: 
" Arti""o unico. São concedidas, segundo o plano es

tabelecid~, duas loterias em beneicio das obras da 
matriz da freguezia da Ca.punga, na pro.-incia de Per
nambuco ; revogadas para eate fim as disposições em 
contrario. 

" Sal:~. das commissües, em 4 de Agosto de 187l.
.4. Coelho R>drruur.,·, José Calmon. " 

" A assemblé:~. .;era.! resolve : 
" Artigo unieo. Ficiio concedidas, segundo o plano 

estabelecido, tres loterias, para. a_ col!-'tru~ão de tres 
predioo destmados ás escol:Ls de pnmetras letras, e re
p:~.ro d:ts matrizes das pa.tochias de Prados, Anta e 
Paulo ~loreira, na proviucia de Minas-Geraes ; revoga
J.as !'(ara este fim as disposições em contr11.rio. 

" ::;ala das commissües, em li de Agosto de 1871.
.4. Coelho •lldrifJUó'.-1. Calmon .. >> 

A Msembléa. geral resolve: 
" Artigo uuico. Ficão co:1cedidas, segundo o plano 

est:J.bdecdo, duas loterias, cujo beneficio será. applicado 
!.ar;;. coadjunção do r·Jtrimonio da devoçüo de ~ossa 
:Senhora da. Picdnde, in•tituida. na i~eja d:d3anta Cruz 
dos :\lilitares nesta cürte em 1855, e onde tem con
!inu~do a iunccionar: revogadas para este fim as dis
posi\'ü~., e:n eo:.trario 

{( Sala das con1missVcs, en1-_.Í de ... -\go::to de t87L
.:. r·(,. ·lh'J RoclritJ'U~.'i.-1. Ca.lm'Jn. u 

A ::.;;b~mbléa g-.ral resolve: 
" A::-t. 1.• E' o go'<"erno autorisa.C.o a conceder i. 

":m;;reza de encanamento d'agna po:avel e de illumina
çle> a g;~ da cidade de Aracaju, na. pro.-incia de Ser
gipe, iscn~·ão de direitos de importação para. todo o 
:1~tcr!al ::Jeceõs:lrio :í.s S'i:.!lS ob::-:J.s e materias nrimas 
para .. il!um!~a;~o a g:o.z, fxa.:ldo o ,;ov~rno ?révi::.-

mente a qualidade e qua.ntidade dos objectos que hou
verem de ser despach&d.os com tal isenção. 

« Art. 2.• Sio revogadas a.a disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 4 de Agosto de 1871.

A. Cttllw Rodrigues.-Joié C<tlmott " 

lll.I.Tli.ICUU DE ESTDDAI<"TES.-LOTEB.IAS. 

Entrão successiva.menteem discussão, e são appro'<"a
das sem debate, as redacções que forão a. imprimir na 
sessão antecedente, sobre matricula de estudantes e con
cessão de loterias. 

I'ROJI.OGA.ÇÃO DA LEI DO OIIÇAl!E:STO. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberação, e vai a impri
mir_para entrar na. ordem dos trabalhos, o seguinte 
proJecto: 

cc A a.ssembléa ~ral resolve: 
« Art. 1.• A lei !t. 11836 de 27 de Setembro de 1870, 

decretada. para o ex.erc1eio ·de 1871 a 1872, co•tinuará. 
em vigor no 1• semestre do· de 1872 a 1873, se antes 
não fôr _promulgada' alei de orçamento respectiva; com 
as segu1ntes alterações: 

« 1. • O governo é autorisa.do a despender desde já, 
pelos meios que íaculta a sobredita lei de orçamento, as 
sommas necessa.rias ·para execução das seguintes lei>; do 
anno passado: · 

« N. 1,767 de 9 de Julho, garantindo juros de 5% 
ao capital addicional da estrada de ferro de Peru<Un-
bnco. · 

« N. 1,808 de 2 de Agosto, subvencionandQ a n::se
gação a vaJrar do Rio Aragua.ya. 

c ~. 1,8:..9 de 9 de Setembro, concernente á. rens.r-
tição de 4!statistica. -

« N. 1i832 de 9 de Setembro," que consi8Jlen o cre
dito de ,OOO:OOOii para o abastecimento de agus i 
capital do Imperio 

"N. 1,837 cie 27 de Setembro, autorisando o Íabríco 
de moeda de niekel. 

« N. 1,90(1, de "17 Outubro, que fixou 35:000Spara. 
as despezas com a demarcação do J>&.trimonio em te::ras 
estabelectdo ::.S. A. I. a Sra.. D. Izabel e seu aug-.1sto 
esposo. 

« N. 1,905 ·ie 17 de 011tubro, que fixou 35:0008 
pa.ra as despez~~ com a demarcação do patrimonio em 
terras estabelecido a S. A. a Sra. D. Leopoldina e seu 
augusto esposo. 

« § 2.o ContinÍla em vigor a nutorisaçiío do art. 12 
da lei n. 1,836 de 27 de Setembro de 1870, para con-_ 
versão da. divi•ia fiuctu:\nte; ficando, porém, tal auto
risa..-ã.o limitada, e quando sej:t indispensa'<"el. á. parte 
relativa nor. bil'1etes do thesouro que não hon'<"er sido 
resgatada em consequenda do disposto no art. 3• õa. 
lei n. 1,953 de 17 de Julho do corrrente a.nno. 

" ~ 3.o .\s porcentagen' de 3(1, e 25 %, cob::-&das 
sobre os àireitos de importação, em virtude do art. 1• 
§ 1• da rewluçii.o n. 1,750 de 20 de Outub:-o de 1869 
e decreto n. ~,601 de 2(1, de Setembro de 1870, serão 
reduzida~, p!lr.l. o anno eivil de 1872, a primeira a 28% 
c a segunda a 21 %-

" Arl;. 2.• Ficií.o revogadas as disposiçües em con
trario. 

« Sal"' da~ commissõe•, em 5 de Agosto de B71.
A. J. Henriqucs.-H. Graça.-L. A. Pereira Fr,;,nGo.
.Vanocl C!ementi"M.-F. X. Pinto Lima. " 

O SR. HENRJQt:Es (pela ordem):-Sr. presid~nte, re&;;;. 
td.o apenas vinte tres dias para. o encerramento da pre
fente •cssã.o legislativa.. Se destes vinte Ires dias dimi
nui mos quntro ou cinco de dias santificados, fieará.ti só
ment~ dezoito ou uezenove, e V. Ex. e a camara n~0 
podem deix:l.r de reconhecer que este prazo é ::::umi:fes
t.~mente insnfficiente par:~. a. discussão dos orçamentos 
de cinco ministerioa que re,t.'io, guerra, marinlls, fa
zenda, justiça e agricultura. . · · 

O Sa. F. Bn1s.uno: -E' uma censura. oo:e V. Ex. 
esti :fu.zendo ao ministerio. • 

O Sn. liE:-.RIQt:Es :-"\. censura. talvez caibz. antes a 
:1ós mesmos. 
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· Não havendo, pois, tenipo para ~e disc11iir convenien:. 
temente e5ses .orçâmentos, virá B: ficar a c~ma:ra impoa
sibilita.da de ·· preencher o prece1to const1tnc10nal que 
obriga o poder legislativo a fixar a despeza publica e 
a distribuir a contribUição direota, e o governo em em
baraços e difficuldades a respeito dos n1eios de que · 
carece para sati•fazer a necessidade do .serviço, 

Ist<t posto, a commissão de orçamento entendeu que 
faria um bom serviço escudando-se nos differentas pre
cedentes desta camara, ··e especialmente um .de mais 
reéente data, . e formulando, como formulou,. um pro
jecto de resolução prorogando o orçamento v1gente por 
mais seis mezes. 

Esta medida tem a vantagem de, ao mesmo tempo . 
que .adianta e facilita a autorisação ·de que o ~oyerno 
preCisa para occorrer ás despezas çle que a. admJmstra
ção publica não póde prescindir, não inhibe, nem a esta 
camara; nem ao senado de continuarem na discussão 
!lo projecto de orçamento que_ se discute, · emquanto se 
não encerrar o parlamento.-

Peço, portanto, a V. Ex. qu_e; á vista da importan
oia e urgencia da ma teria, se sirva consultar .a camara 
se dispensa a impressão do projecto em avulso e im
presso no jorrial que publica os trabalhos da casa, e con
sente que seja dado para a ordem do dia de amanhã. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Henriques, é ap
provado. 
. o sn: CoELHO RoDRIGUES (pela-'ordem):- Sr. presi
dente, pedi agora a palavra para dons firis. O primeiro 
é perguntar quem requereu o cumprimento do art. 53 
do nosso regimento, porque vem decla.racla e.ta exi
gencia no jornal que publica os trabalhos da casa, mas 
não se diz quem a. :fez. 

O segundo é para qae Y. Ex. tambem me informe, 
se é possivel e não ba. ni.Eso inconveniente, q uaes as 
pes~oas que têm ingresso neste recinto como redactores 
de JOrnaes. . · 

Não estranhe V. Ex. este meu· desejo, porque ha dias 
se tem publicado em um Glelles artigos relativos á mar
cha dos nossos trabalhos, onde éu e rimitos t1os meus 
illustres collegas somos injuriados, e até mesmo insul
tados de um modo torpe (rnu(tos apoiaâos) ... e crimi
noso. . · . ,. 

O autor desses artigos, que prova..-elmente é pago 
para descompôr-nos, exerce o seu officio do mel):tor 
rriodo. Não nos deve isso incommodar, porque á vileza 
dos tiros exalta,_ em vez de :ferir oa alvos; mas .parece 
que· elle eiltá. presente aos nossos trabalhos,. e é preciso 
liquidar ·se tem ingresso como redactor de jornal ; se 
d'ecti vamente ó é, para que fique bem claro qual a 
enipreza que manda um servente al_ugado tomar aqui 
nota3 com o fim de ·descompôr-nos; e se o não é, para 
que não continuem os lidadores da imprensa a ser con
fundidos com os cavalheiros da calnmnia e da injuria, 
com os suissos da penna. · · 

Em todo o caso convem que de hoje em diante lhe 
· seja negado o ingresao nesta oala, e que não se con
oeda mais este favor · a um hospede importuno que o 
não merece·. 

Continue a descompôr-nos como lhe pare.cer; ganhe 
o seu pão como puder; mas não seja ·tratado com essa 
consideração, de que se tem mostl-ado tão altamente 
indigno.... . 

O S~t. PRESIDENTE : - Quanto á primeira informa
ção pedida pelo nobre deputado, devo declarar que 
quando honteni se procedia á chamad.a ao meio- dia, o 
Sr. deputado Silva Nunes ' reclamou directamente a 
esta. mesa a rigorosa execução do art 53 do regimento, 
que prescreve o dever. de proceder-se á chamllda ás 11 
li oras. 

Ponderei que o est;rlo, que eu encontd.ra estábeleci
do e era observado até então, autorisava. o procedi
mento da mesa. Mas representando~me aqnelle nobre 
deputado que já na sessão do , anuo passado dera-ie o 
prec-edente de haver o Sr. deputado Jo .. ~ de Alencar 
reclamado diversas vezei em casos identicos, teado sido 
stmpr2 attendido pelo digno ex-presidente desta ca.
mara, e11tendi d6 meu dever acquiescer a estll. reclàma.
çio, visto estar no firme propo~ito de exigir de todos 
01 membros desta camara a cxact& observancia do 
.regimento. 

I 
! 

Quanto aó outro assumpto sobre o q~~l o nobr~ de
putado deseja informações, só posso in:forma.r agora que 
desde longa data, permitte-se . ingresso no _recinto d; 
camara â?s redactores de· todos os jórnaes ou ás pessoas 
que elles moumbem de·toma.r apo.ntamentos dos traba-
lhos da camara. . 

Não sei', porém, a qual jornal. o nobre deputado se 
refere, e 3e a publicação a que allude é da responsa.
bilidade da 'propria redacção, ou particular. Se o nobre 
deputado quer apresentar alguma indicação a tal res
pelto1 ella ,seri tom9:da na devida consideração de con-
forlll!dade com o reg1mento. · 

. O Sn. ÇoELHO RoDRIGUES :-Apresentarei a. ' indiCação 
na sessão · de sabbado. · · 

O ,Sa._Am:oNIO ~!lADo (pel& ordem): :-Ha diaa sub
· - ~ettl & c~ns1deraçt•o da casa um requenmento pedindo 
JDformaçoes ao iOverno sobre a concessão .de minas de 
chumbo do. ~rora,ng~, n9: minha provincia. 

O Sr. m1p.1stro da agncultura, ness:~. eccasilio, pro
metteu &:POlO ao ~eu ~equerimento. Tive a ingenuidade 
de acreditar na smcendade de S. Ex. · mas em vista do 
seu procedimento, deixando que o m'eu · crequerimentG 
permaneça no esquecimento, é, ainda mais, votando 
contra uma. urgencia que pedi em uma das sessões pas
sada~ para discuti-lo, vejg que o nobre mini6tro pare-
ce nao querer favorecer a sua passajiém. . 

O Sa. Ml!li!STB.o DA Âfli\ToULTliR.j. : ~Estou prompto ~. 
vota.lo. 

O S11.. ANTONIO PaADo·:-Portanto, requeiro a Y. Ex. 
que consul~ a casa se concede urgen,cia para entrar w 
ordem do d1a de amanhã a di.scuSllâo desse requerim11nto. 

Eu desde já me compromett& a não discuti -lo; de
sejo apenas que venhão os· documentos psdídoli, por
q,ue depois ~a vinda d~)les mostrarei aí casa a injus
tlÇR do governo e o facto escandaloso que se pmticou. 

_Não des.,jo, repito, diseutir o requerimento, porque 
nae quere protel~ar· outr·as discus<ões, desejo apenas ~ue 
se .v?te o requerimento para· que venhão as informações 
exJg<das. . 

Me parece que, em vista do que acabo de manifes
tar, a c~ara não se recusará. a dar a approvaçiío ao 
meu J;led1do. 

O Sa. Mmrsnto DA AGRICULTURA:-Sé é para votar, 
estou prompto. ..____ 

O S~t. Ar!J>llADE FIGUEII\A: - E' preciso discutir-se, 
porque ha.alguem interessado. . · 

, . . I ' 
O Sa. ANTONIO PRADO :-Pe9o a V Ex. que consulte 

a casa se permitte que o requerimento. pedindo infor
mações a r~speito da concessão das minas de chumbo 
do Y poranga aeja d.a.do para a ordeii: do dia de amanhã. 

Posto a voto i! o requerimento do Sr. An tonil) Prado, 
é rejeitado. . 

O Sa. ANTONIO PnADO :-Fique isto b~m cónsignado: 
o governo não quer fornecer-me os documentos pedi
dos, porque deseja encobrir o escandalo que houve DJ> 
concessão do privilegio. 

(H a mui tos apartes .) . 

O Sa. PRESIDENTE:- o·sr. 1~ secretm·io vai ler o 
art. 87 do regimento. 

O Sa. 1• SiEcncTAaiO :-0 art. 87 do regimento é o 
seguinte: 

a Nenhum deputado na discussã<J pod~-rá. (a/lar. en> 
sentido· contrario <to qU<' já estitJer · decidido pela · cac 
rnara. » 

O S11. PmR3rDENTI!: :-Tem a palavra o Sr. Gomes d~ 
Siln. 

O S11.. Go~mn.A. SILvA (pela ord:em) :-Sr. presidente, 
uma ve:r.: que ~cll.b& de ser apresentadA uma proposta 
de resolução por uma das commissões desta; caia, pro
r.og&rido o or~!tmento do êorrente exercicio·; e estando 
a aessio deste a.nno já muito adiantada, por iSo!!O que 
falta pouco tempo para encerrarem-se os nossof!_ tra
balhes, e trata-se de resolver.._ importante questão do 
elemento servil, requeiro SJ. -V. Ex. fJ.Ue consulte & 
o:MS\ se comente urgeucia pare. que contmue na 2• p.:nta 
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d:. ordem do dis. a ·2· discussão da proposta do gover-
no sobre o 'elemente eervil. . 

Consultada ~.camara, é approvala a urgenci~. 
' O Sn . PA~.LINO DE SouzÀ(peia 'ordem):;-:-Vou _:emettei: 

á mesa, para ser tomada .na devida constd~r~ç.ao, uma 
representação que a esta augusta, camara dtngto contra 

· a proposta. sobre o elemento servil os lavr;td~res e pr~
prietarios de S. Vicente .de Paulo, provm01a do RIO 
de Janeiro. . . · · 

Sei, Sr. presidente~ que a fraqueza dos homens po
líticos causa pelo Sr. presidente do conselho con:l'es
sada do estado aÍtormal em que nos achamos sob o 
àspecto da realidade censtitucional, não pe1·mitte at
tender aos reclamos ·da opinião. Obsta · ainda o ca
i>richo e t~nacillilde feminil com que se manife~t~ a 
energia' dos caracteres :f;acos. r !Ípoiqdo~ . d~ oppostçao .) 

E' .porém destasmamfestações, da vlt~tdade em?
vimento do espírito publico, que ha de vn· o r~medio 
áquella fraqueza, e poi,s en<;arrego~me com mmta ~a
tisfayão de trazer a este· recmto taes docul?entos1. alem 
de que é _meu rigoroso dever. to~ar a mm~ . as JUStas 
l'eclamaçoes de meus comprov1n01anos .. .(Mu.tQ bem..) 

Y~m á mesa a representação, e "' Sr. presiclent,e de..: 
.clara que ser-lhe-ha dado o mesmo destino das outras 
já recebidas. 

O Sn. ANDRADE. FiGUEIRA (pela ordem) :~Peço a 
palavra. 

O Sn .. PRESIDENTE:-;- Faltão apenas. quatro minutos 
para terminar os tres quartos de hora que .o regimento 

. marca para a 'apresentação ·dos requerimentos e il}di-
cações .. ; · · 

O Sa. ANDR~DE FIGUEillA :-E' simplesmente para 
fazer 11ma pergunta 11. V. Ex., se a com missão de con
tas já apresentou parecer sobre os credites abertos pelo 
gov-erno no intervallo .das sessões. . . · 

Um illú;tre membro des~a commiss~, prometteu-nos · 
que àpresentaria esse parecer dentro de tres dias; entt·e
tanto, são já passados mais de oitodias .. 

O SR. ARAUJO LIMA :-faz algumas observações, 

ORDEM DO DIA. 

ESTRADA DE FERRO NO ANDARAHY-PEQUENO. 

En~ra eÍn 1• discn~~ão, e é appro~ado sem debate 
para passai á· 2•, o projecto approvando a concessão 
feita a · Felix Emilio Taunay para, por meio de uma 
companhia que organisar, conetmir' e cu~tear uma es

. trada de ferro entre a ponta terminal da linha de carris 
· de ferro concedida á companhia Rio de Janeiro Street 
Raillway, no Andll,rahy-Pequenó e o Alto da 'l3oa-Viata 
d:~. Tijuca. 

ISENÇÃO DO Jilll'OSTO DE LOTERIAS. 

Entrot ern 2• discussão o projecto que isenta do im- J 
post? de loterias o est~bel~ci~ento do n:onte-pio doa; 
serndores do Estado, 111stltmdo nesta corte, até qn~ 
poss:~. pagar integralmente as respectivas pensões. 

O Sr. AU:drade Figueira :- St·. presi
dente, nos terrr;os em que se acha concebida a resolu
ção 'suj~ita ao deba·te,. o favor que se tem em vista con
ceder á · instituição do monte-'pio dos servidores do 
Estado é Ferfeitamente illusorio. · ·· 

Essa instituição requereu á carnara ·isenção de di-' 
reitos pua loterias votadas a seu beneficio, ·fundada 
1ws precedentes admittidlils a respeito de outras insti
tituições, em vis.ta do estado precario de suas circum
stancias aliás muito conhecidas. · 

~· sabido que aque!la importante instituição tem 
detxado de pagar integralmente as pensões a que se 
con;.prometteu, tendo feito até aqui com abatimento 
nla!'; ou menos· pesado aos pensionistas. 

O favor que. a instituição do monte-pio pedio não 
é extraordinario; e a camara, acquiescer.do á resolução 
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por duas votações na 1•. e 2• .discussão, parece ter in
dicado claramente que está disposta ·a fazer o favor 
EOlicitado.; Mas see;uramente a. intenção da camara é 
def~rir o pedido solicitado , pela instituição, e não .con
r.eder llm favor illusorio, como o que se acha consignado 
na resolução. Com effeito, a r edacção ·da resolução é 
que fica isento o monte-pio do imposto wbre as lo
terias votadas a· seu beneficio, até ql!le possa pagar in-
t~gralmebte as suas pensões. · 

Este favor é illusorio, •porque com a primeira loteria 
extrahida, o monte-pio se habilitará a fazer o mais ur
gente, que é, continuar a distribuir as. pensões sem re
ducção, e por conseguinte a resolução como está. .só 
daria ao monte-pio o favor da isenção de direitos 
sobre a primeira loteria. · 

Entretanto não é isto o que a instituição pedio, nem 
o que a nobre commissão de faze.n<là em seu parecer, e 
a camara em sua~ votajlões, tiverão intenção de 
conceder-lhe. · · · 

O monte-pio acha-se em circ\lmst&ncias inteiramente 
desfavoraveis, tanto que e corpo legislativo já lhe foi 
em auxilio concedendo-lhe loterias e outros favores. 

Se qneremós conceder· o fàvor que se nos impetra, 
façamo-lo nos term.os em que a ii:tstituiyão solicita, isto é, 
que sejão isentas as' loterias concedtdas. do ' imposto 
que pagão, até que melhorem suas circumetanciàs, até 
que com a sua receita possa pagar todas as suas divi.,. 
das e pemões integralmente. ' 

Vou mandar á mesa emenda neste sentido ; e peço, a 
V. Ex. que se digne mandar-me a representação ·que a 
diréctoria do monte-pio dirigi\1, a esta augusta ca
mara . 

O Sa. PRESIDENTE : ~Devo rectificar um engan<> 
que ha na publicação da ordem dq dia. Este projecto 
foi dado par.a a 2.• discussão, e não 'Para a. 3•, como 
annuncion-se. Está, portanto, em Z• discussão. 

O S:a: ·ANDRADE · FIGUEIRA .: _:Vir,to V. Ex. ter desfei~ 
to o engano que se deu, declarando que o projecto se 
acha em 2• discussão, e não em 3•, reservo a emen
da que preter,dia agora m andar á rriesa para· quando 
o projecto estiver em 3• C:iscussão. 

Ninguell1 mais pedindo a palavra, e pondo-se a votos 
o projecto, é approvado, e pMea á 3• discussão. 

O SR. 1° SÍ:cnET.I.RIO requer dispensa do inte•·~ticio 
para que entre em discussão immediatámente o referido 
projecto ; e sendo a camara consultada, resolve pela 
affirmati v a. 

Vem t~; rnesn, é lida, apoiada , e entra conjuntamente 
em discussão, :. seguinte emenda : 

«· Substituf<e-se as palavras-até que poss.a, etc.-, · 
até o fim, pelas seg_uíntes:-até que a receita se equi
libre com a despezado estabelecimento.-A. F:g·ueira. " 

O Sr. Cardoso de Menea~es :-Sr. presi
dente, entendo que a emenda a:presentada pelo nobre 
deputado contém exactamehte o mesmo . pensamento , 
que existe no 'projecto. ' 

O 'Sa. ANDRADE FtGlmiRA :-Declarei que era qr:0stüo 
.de red,acção . 

O Si:. GAMA CERQUEIRA. :-Ao menos fica m3.is claro .. 
O Sn. CARDoso DE MENEZES : ....: A commi~são de fll.

zend~, 'lavrando c parecer que servio de haRe ao pro
jectCl om discussão, cingi o esc ao pedido feito· pela 
directorisdo mqnte-pio no seu requerimento. 

Com effeito, o que quiz a commiss!io foi oue a direc~ 
toria do monte-pio geral·pt~gasse os ecus :l.trnzRdcs, res .. 
tabelecessa o equilibrio entre a receita e a dcepez~, dim 
de que; completado o :fundo c::~pital, pudesse pâgar inte-
gralmente a• suas pensões. . 

O beneficio· da isenção co11plett1 e ·pei:petua scri:t in
conveniente e prejudicial no~ co:!res pnblicos ... 

O SI\. ANDRADE FIGUEIRA :-Nem ella pedio isso. 
O Sn. CARDoso de MENEZES :-l\1as o nobre deputado 

qu&ndo ncRbou de fallar disse qne a directoria o tinh:~~. 
requerido .. 

. O S11, Am>RADE FIGUEIRA :-Não: 
O Sli\. CAR»óso mi MENEZES n-Refiro-me {,a p~l!r.vrl11l 

que pi'oferio jmti5cu:: ·o 11 sua emenda. 
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O SJ.t. ANDRADE F IGUEIRA :- Até que as suas circum-
stancias melhorassem. · · · · 

O Sn. CAriDOso DE. MENEzEs: - Por ·conS:equencia, 
Sr. presidelite, o próject.o já.contém· a idéa apresentada 
na :emenda. O que se teve em. virta f oi que o monte-pio, 
sol vido8 os compromiEsos, pagas as dividas, pudesee 
pagar integralmente 3.s ~uas ,pensõe?. . _ 

E isto e!! a · não. podena. consegmr se nao houvesse 
posto . em harmonia o fi~u activo com o passivo, ·e :feito 
desapparecer o seu atrazo Jlnimceiro. . . . 

Até essa época é-lhe concedida isençilo de dneltos 
de loterias; porétn , ·um_a vez que ella se c~nst~tu~ ~m 
bom ,pé, e pose a realizar os Jlns de sua ·InStJtuiçao, . 
pag;audo i'ntegr<>lmente as su.as ,pensões,, cesea o. bene-
Jlcio c9ncedido po.r este projecto, · : 

Assim, pois, · equiv:rlenclo .a :emenda_ do nobre d~p';-
tado ao q\te se acha no prc<JeCto, e mto trazendo 1dea 
nova cre io que e -inutil adapta-la; devendo, portanto, 
paaG;r o projecto tal qual está concebido. 

o sr,,Anrurade X<'lgueir.a ;-Acxedito, Sr. 
presidente ; que a .pemnmento .da.honrada conimissão de 
fazenda foi conceder ·á instituição do monte-pio dos 
ser vidons do Estado o favor que ella solicitou; .e tanto 
é .eat<~ a minha. crença, . que .para fuunamentar a emenda 
que tivea ·homa de maut:Ulr:á ·!llesa. baseei~me exactc
mente noparecer. da honrada camn:iissno de fazenda, as
sim c01no no voto des.ta ca.mu~ , em -duas dücussões. 

Mas, o q lle é íóra de duvida é qu·e a r edacção da 
resolução, como se acha, não contém_. o favor .em todn. 
a e)(tensão ; porque. o monte. pio . não solicitou, ·como 
pareceu ao nobre rehtor da commissão de fazen~a, um 
favor indefi nido . da isenção dos impostos de lotenas. , . 

O Sn. CArtDoso DE l\fENEZEs:-Nem··eu disse-isto. 

O ·Sa. ANDRADE ·FIGUEIRA:-... No meu discurso não 
me referi a -uma conee;;são pe1·petua; o que disse é que 
a rewluçào, como está· redigida, limitava a -isenção do 
imposto a uma unica loteria, a qual era sufficiente ,para 
habilitar a institniç1io a pagar ·as pensões sem deduc
ção, e que por consequencia não es tava de accordo com 
o p~dido, que é pam que perdure a concessão ao mon~e
pio dos .s ervidores do Estado, emquanto as suas c~r- · 
cumstancias não melhorarem, emquànto a $Ua rece1ta 
nã~ se equilibrar com a sua despeza. 

A camara . sabe que o monte-pio de ecoliotnia dos 
servidores do Estado, em con•equeucia da sua mlj. or
gariisaçií.o primitiva, não tem podido sa1isfazer aos fin~ 
da sua imtituição; mas em virtude da r eforma que va1 
soffrendo. e dos favores que os poderes do. EEtàdo lhe 
têm ul ti~ L\tnente concedido, trata seriamente de resta
belecer o · seu estado financeiro. 

Para que o consiga, porém, cumpre que o p roducto 
das loterias votadas . reverta todo em beneficio do 
m onte-pio. , 

Ora, o imposto, inf.clizmente, diminue boa som ma do 
- producto de tties· loterias. . -

O monte-pio não poderá ·previamente declarar qual 
o numero de loterias com q_l<e -se habilitará a equili
brst a ·sua mceit~. com a despc;za ; mas nem se ·t1·ata àe 
iazer mna concessií.o perpetua, nem da concessão para 
uma loteria•ómente. 

Nesse &entido, a emenda que mandei á mesa é mais 
clara do que a ~es Qlnçii.o; e~tá em meu conceito, no 
caso de merecer 8; pref~:rencia da. C9ll1ara. 

Ninguem mais peúiudo a paJav ,-a, e posto a votos o 
projecto, é approvado com ns ernentlaa; e, semlo adap-
t ado, vai i co.tru~.is.-.;ão de rcrl::teyâo. · 

ISENÇÃO DB DI!?~El'!'OS DE IIt1PORTAÇÀO . 

Entra em 3~ .discussiío o projecto que autorisa ·o go
veroo a conceder a Bygino Corrêa Durão isenç.ão de 
dirdtos de todo o mnterial necGssarío para a canali
sa"Ção de agna potavel ·n a;J cidades do Rio-Grande e 
Pel()t ;ts, na provincia de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul. 

.. Ve1n á 11112~-a., é lLh: ; apoiada, e e;1trn. conjuntamente 
em discu~sii.o, a segui n:e erriend.a : 

"IO'uaJ .favorse estenda á companhia de canalisação 
de ag~1a pota'\'el na c!ihde< de Cenrnos.-F. Belisario,» 

I 

I 

Ninguem .pedindo -a palavra, e pondo-se ,.a votos· 0 
proiecto, é apl?rovado çom a emenda; .e, sendo adap
tado, é remett1do á comi:nissão de r.edacção, 

ELEMENT_O i!El\YJJ,. 

. Continúa .. a · 2• · discn:ssão do art . . 5° . da' proposta do 
. governo. sobre o ·elemento servil, ·com o parecer dá.-com-

missiio ·especi:al ·n; '167' deste anuo. · · 

9 ~r. _ A:riãrade Figueira .pronuncia um 
discurso que se acha no Appendice_. 

, . O Sn. EvANC:ELISTA J..ouA.TO· r~_quer o ence;t:ramento 
·da ,discussão. . · . 

O Sa.· DuQlJIHEsTilADA TEJóXRIRA· t~quer:que ·, o encer-
ramento seja:'Votado n:ornina.lmentl!• · · · · · . .·. 

·Posto· a votos ·o requerimento :do' 'Sr. · Duq1,1e.cEetrada 
Teixeira, é 'rejeitado, · 

Submettido .o ij.a Sr. Evangelista. Loba~ -á vot~ção, 
~ :approvado. · . . . . 

O fí n: ·Cn.uz Ilhc1uno :requer que'a vota~iío :lJ:o · !att. 5• 
·'Seja .nol'liina:l. · 

Consultada ·a camara, resolve nega:ti vamé!1te; · 
Pr~ced:endo-se á vota9ão do artigo ·reférido da pro

posta, é approvado. 

Entra em diacuss~p o art. 6° da mencionada :Preposta, 
com seus paràgraphos·'· e ·emendàs · ünp'ressas da corri
missão, e mais a seguinte do Sr; Luiz Carlo-s': · 

« Em vez -da n"9ão --:'diga..-se- do .Esta;do. 
" ~ 5. o •Shtpprilna-;e. ·>l · 

o 'Sr. Perdig ão :M'a1heiro {Atte~ção . )
Sinto, Sr. presidente, na hora adiantada em que se achão 
os trabalhos desta a-ugusta · camar.a1 >abusar 'PO~. ;a.Jgulli 
tempo da sua attençíio ~nllo apoiad:os); ;ma~ devo :faze-lo 
por · varias motivos: · · 

. Algu.ns Srs, deputados retirào-se 'do recinto; · o Sr."Pre-
sidente' reclama·attenção. . 

. O Sn. FoNT:i:s:..:...A missãó ·iia,maioria estíi cum~rida. 
O Sa. P EnDic:Ão Mumrao:-Primeiro, porque eu de

vo resposta. ao nobre ministro da agricultura, ao Sr. 
presidente do conselho1 cuja ausencia deplor9 (apoi~
dos), e a alguns dos nobres cellegas que i:J.os seus dis
cursos impugúárão idéas por mim. aventadl1s, e priu..__ 
cipios que sustentei em varias .escriptos meus, cha
mando-me assim de novo ao debate; aos quaes, portan
to, entendo dever de cavalheirismo dar uma respost111 
que abreviarei quanto me -5eja· possíveL . . . 

Em segundo higar, porque eu tencionava a princi· 
pio fallar segunda . vez sobre o art. 1 o da .proposta, que 
contém a id~a :fundamental desta refm:ma,, a ssim como 
ao menos meia ou u ma hora em· cacl:a um ' dos súbse
queutes artigos que contêm todos medirl.'ts gravisBimas, ~o 
meu modo de pensar; mas por tal fórma tem-se preCI
pitado e afiopellado tudo, que tenho-me. visto ·natriste 
e dura necessidade de esperar a primeira opportunidade 
para dizer alguma causa, deixa.ndo maior desenvol-
vin1ento para a 3• discus~ão. · 

Não é, Sr. presi··lente, que eu nutra a esperança (que 
já perdi completamente) de que o go'vertlo a•Tipie car
reira nesta r eforma {apoiado-s da opposição ), nem tiio 
pouco que eu tenha a felicidade de ver discutida a ma
teria (apoiados da oppGsição); os ence,rramentos que se 
têm succedido a discursos i mpot·tantes, ·em que se h& ' 
sensatamente ' 'discutido por parte da opposição, mas 
sem resposta por par te do goverrio e da maioria; têm
me feito intéiramerite desfal1ecer; e ninda h<;>je, em 
um artigo dli' Jornal do Commercio, qué su-pponho ins
.pirado· pelo governo (apoiados 'da dppos ;ção) se acha 
traçado em duas' palavras o proceâünento' do govetno e 
da ma im-ia-'- ailencio e voto. (Apoiados ' dft oppo·sfção.) 
·'Eis as respostas aos discursos da mill'oria. 

Mas, se assim é; Sr. presiiieilte, ~ó ten:ho· a l.amentar 
a triste mystificação a·qUe·Msaéhamoà condemnad,os .... 
(Apoiados da oppbsíção.) 

O Sn. ANTONid PaAno :_:.Multo bem. 

O Sn. PEnniGÃo MALBEIR(}:--,. ... a completo falseamento 
do systema cunstitucional representa.tivo e patlamen-



tar, 'o desprezo. á. opinião (apoiados ·da opposição), e 
áquelLes re:r:cesentantea da opin.ião que aqJ,li se,apresen
tão a ~.ustentar e defender aqmllo q na pro fundam ente 
estãó .convenpidos serem os. vet:da<ileiros ·~ reaes; interes
ses (fo paiz, e mais. que tudo · o verdadeiro. modo de 
solver ... esta.mag.nit . questão. , sem os gravíssimos. e peri,
gosissimos .inconvenientes q)le clesta .:fatal · prop~sta Mo 
de necessariamente resultar. para . o paiz,. em. prejuízo 
delle, dos cidadãos,. do thesouro publieo, da propria 
idéa abolicionista, . qcue en conscienciosamente até esta 
data. tenho defendido. e hei de defender com to.das as 
minhas forçq.s; (Apoiados; mui.to bem da oppasição.) 

Não fallo para a licmrada maior la e para o governo, 
que me parece estarem deslumbrados e cegos; fallo 
para o paiz, e em cumprimento de um dever; e peTo 
menos resta- me a consolação de que as minhas palà
vras, hãe: •de ficar consignadas ad perpetuam re-i memo
ria7m·rtos .Annaescda camalla e nos· j o•maes· que publicão 
os debates .. (Apoiados;) . , 

E&to,tt bem convencido de quc-fór:< daqui alguem lhes 
fará justiça, e os nossos vindouros a farão, como a faz 
a hishoria. imparcial (apoiadOs), qnando tiver cessado 
esta époc:J. apaixonada, .. de. enthu:iasmo, épocas que 
não são as mais apropriadas para reformas· que de-' 
mandão toda a ·Calma de cspi•·ito,. toda a .isenção de 
páixão, e para as q_uaes é mais que tudo indispensavel 
o predomínio da r&zão. 

O Sn. Cnuz MACHADO:- Pois a monita .é diversa: 
presença de ·corpo e ausencia de espírito ; .silencio e 
voto. tRi~adas.) .. · , · 

O Sn. PERDIGÃo MALHEmo : - Aquillo por que o go
verno· está hoje passando e. a nobre· maioria, já passou 
por mim. · 

O Sn. ÀRAUJ@ LrlliA: -V. Ex. :foi o autor da idéa. 
O Sn. PEntnoÃo·MALHEIRO: -Eu revolvo estaques

tão e a·esmerilho hai muito: mais de dez annos ; o meu 
primeiro ·trabalho, publicado em 1863, revela estudos 
muito aturados (ápoiaclos) ; só .publiquei· os outros maia· 
tarde, em 1866 e 1867; e se. o fiz, foi, como já tive 
occasião de dizer, porque o governo apressou-se o pri
meiro em precipitar a idéa no discurso da.corôa de 
1867. 

Eu queria. co.m ag.uelles meus trabalhos dar uma 
certa e co!lveniente direcção, quanto em mim coubesse, 
á idéa da emancipação; abreviar o.quella publicação foi 
uma necessidade em taes condiÇões. Mas a11uella época 
de paixão, de enthusiasmo, anterior a 186~·, terminou 
ha muito para mim. Desde 1?67, e muito· mais hoje, 
estou perfeitamente calmo nesta questão, comD· estaria 
em qual<:j_uc r outra que, embora:.J me ·interessasse muito 
de perto, todavia' não· tO~se capaz ile commover-me ao 
ponto de ·af'aixonar"me. 

Sinto; pois, profundamente que nesta cl!iscmsão não 
tenha havid0 'toda aquella cahna'e pl'udenoiaqueserião 
tanto 'Fira dewjar em tão grave questão. (Apoiados da 
opposição ) 

O Sn. DuQuE -EsTRADA TEIXEIRA:- E' impossível 
diante da .morda.ça. 

O Sn .. PERDH;Ão MALREIRO :..,--Quando proferi o meu 
pnmei1·o discurso em 12 ele Julho, cre.io que os nobres 
deputados deyem todos ter-se convencido desta ver
dade que acabo de enunciar, bem como de que não 
offendi a pessoa alguma (apoiados); discuti com plena 
Isenção .de espírito, ernitti' f.raneamente as minhas opi
niões, procm·ei arredar de mim essa peeha de incohe
rencia que se me tinha assacaclo, mantive todas as 
minhas iéiéas e doutrinas em tod;t a sua plenitude, 
como ainda hoje; eu. disse.: " A questão, para mim, da 
a;Jplicação desta ou daqnella medida é &p.enas de 
opportunidade· ,, .e nisto. resumi toda, a minha,. def'esa. 
. Mas parece-me que não tive a :l'dicidade de convencer 

!1. todos,. pelo .menos. o. nobre Sr. ministro d>t agricul
tura, e tambem o illustrarlo Sr .. presidente elo conselho, 
assim' como alguqs pobres colleg!ls, .insistirão. Assim, 
começa,rei por· dar uma resposta abreviada ao nobre 
ministro da agricultura. , 

S .. EJL cens'urau~me por nfio.haver eu approvado que 
o governo apresentasse agora a sua projJOsta com 
relação. á réforma servil,. citando e lendo aqui (deu-me, 
essa honra) trechos ela obra que publiquei em 1867, 

onde eu .dizia que não devíamos estar indefinidamente 
adiando a oo'lução de$te importante problema, e que 
até achan nisto· grande perigo; que a idéa caminh,wa 
por tal fórma, que resistir-lhe s.eria. resiftir ás cachoei
·ras do Niagara e de Pllulo Affonso. 

Eu hoje mantenho as me~mus idéas. Quem lia ahi que 
possa, quem é esse Her.cules ou· Samão' capaz de oppôr 
.uma barre1ra invencível .ao progresso que tem feito e 
continúa a· fazer a idéa ?. Não é esta hoje a minha 
questão;_ a minha · queBtão é. outra. E' que a idéa 
começava a lançar raizes por todo o paiz, e ia: se desen
volvendq de um modo natural, proficuo· e efficaz; 
sobreVierão, porém) circustancia.s difficeis, .aggravadas 
por outras, como Eào aquelhs que eu relatei, quer pelo 
lado político ·principalmente com a ausencia do cbei'e 
·do E·stado, quer pelo lado financeiro, economico e de 
segurança publica e individual; em taes condições, 
dizia eu, fôra inconveniente, fõm inopportuna a apTe
sentação d~. proposta. E tanto assim é, que ness.a mesn:a 
obrao o !loke ministro acharia, poucas paginas antes e 
depois .das que teve H bondade de aqui l~r; aquelle 
pensamento. " 

Como o uobra ministro clen·me a honra de ler, eu 
ped.ir~i á camara licen i'" pua ler tam hem o que S:Ex. 
omltt10. 
, Tinha eu, on um r.a pitulo, darlo hoticia do progresso 
que ia fazendo a idéa, dos trabalhos de. alguns, das 
tento,tival legblativas. etc .. etc.; e referia urna oJiniã0 
que. pretendia que G:m 'oito ~nnos se extingui6se a êscra
;riElão .noBr,zil. Eu fiz"a 9.eguinte observavão, que et:tú 
a pagma 100: 

. " Por modo que a precipitação das icléas ,abolicio
mstas tem l~Htrctrado. ~esJe 1863, quasi que com a força 
do vRpor e da electnmd•1de. Se, poxém, estes elémentus 
maravilhosos do progresso moderno sã1> uteis .na ln
dustria ·e em outra ordem ela. vida das nacõe•, o mesmo 
se não dá na ordem moral e social, poÜtica e eco;JO
mica, em relação á gravíssima questíio da ltboliçiio, A 
e::'ageração das idéas condllziria á emancipação imme
diata ... " 

Mais adiante, á pagina 212, clisse cu: 

« As circumstancias actuaes em que o Brazil se vê 
a oraços com uma guerra esl.rangcJira, que distn.he v, 
f?rç:i p~blica; a propria força policíal e a guarda na
mona!, 1mpedmdo o governo de est<tr convenientemente 
preparado para a.cudir de prompto a eventualidades que 
se posB~o.dar contra a ordem pubiica;. guel'ra que lbe 
t~m retn·aclo bra9os da lavourh, que tanto de!les pre" 
msa; gravado as finao<ps de nm modo espantoso, e 
econonücamente improdnct.i v o ~ :n,ã.o é por certo esta a 
occasião mais propicia de encetar medidas legislativas 
para·. a ema~cip~;~i,o da escravatura: seria atln:rnentar 
a. affi cção aà aifticto·; seria gr!]>nde imprndenci:t\ teme~ 
ndade. 

" Feita, porém, a paz, e dandc-se algum recpiTo ... po
der~se-hia sem os mesmos -inconvenientes teuta-lo. " 

E ú pagma 231, tratando de. ptazo. dizia com certo 
caracter geral : , ' 

" Aguardar, p'ois, occasião m~is azaila para o fazer 
quando· o numero de escravos tiver diminuído consicle~ 
ravelmente, e outras circum>tanc.ias favoraveis ,e dêm 
é o mais pnvlente. Os incon venicntes elo adiamento nest~ 
P?nt~não são da ;nesr~;t gravidade qne ?B da · preci
plt<çao em re.solve-l~ Ja;. tem o correct1vo sempre á 
mao, qnal. seJa prov1d~nmar-se em tempo opportuno 
nesse ·sent1do; a prectprtação não teu?- correct~vo . 'é a" 
pedra lançada do alto da montanha, e que h a de soguir o 
s~u curso fatal; catlsando estrago,, quiçá ú1·epar:aveis. " 

E á pagina 2~2lembrava eu o seguinte : 

« Providencias polici~es, sobretudo <ile policia col:
r~ccional, pa~a de prompto occôrrer aoB factos preve
mml? ou. p:mmdo, .quanrlo nãosej>i:o a::. e-tricta.' cnmpe
tenma cnmm~; e Isto, quer en: rela9ao aq;; senhoreR, 
9.uer e.m relaqao aos escravos ehbertos, quer ern relsção 
a soCiedade e odem publica. " 

En creio portanto, senhores, q11e, se o nobre minis
tro me houvesse feito a justip de ler com animo des
P!º.venido o. que e~crevi; não te1·ia confundido o p:ril!
Clplo genenco, n1u1to ab:~tracto, que anterionnent:.: cu 
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havia estabelecido; com a eepecial opportunidade da. 
apré&entação de uma proposta. Esta opportumdade 
especial roi tambem alli tratada pela fórma que venho 
de expor, em lugar próJ:lrio. As minhas· censuras, por
tanto, subsistem ~~tactas. · . " , 

Por esta occas1ao aventou S. -Ex. uma propos1çao, 
que tomare1 a liberdade de impugnar. 
. Diese S. Ex. que -~ governo er~t o juiz da opport!1-
nidade, aesim como o juiz dos meios . .. 

.Senhores; é verdade que entre nós o· go\'erno é tudo, 
pMe tudo, é omnisciimte e omliipotcnte; e portanto . de
baixo deste ponto de vista elle póde ser o uni co juiz da 
opportunidade e dos meios; o parlamento será apenas 
uma chancellaria, a que o governo " enha trazer os seus 
projectoa para sómente dar-lhes tranEito . Neste sentido 
11ão tenho. censura a fazer; mas, segundo averdadeira· 
doutrina, _eu não posso &ceitar tal principio. Seria nada· 
menos do que annullar completamente o systema cons
titucional ent,·e nós, mais do que já · se achã; por ora 
está EOphi>mado, está mystificado; elle seria comple
tamente annullado. O governo viria npresentar um seu 
projecto ·ou proposta quando entendesee, nos termos 
em que, lhe parecegse, .e o parlameulo brazi!eiro ·não 
teria remedio senão dizer Amen, e votar. Nada de 
-discus,ües, nada de. esclarecimentos, nada de idéas de 
•mtro<; porque o governo nã-o aceit:J. co uFa alguma, 
julga- se omnisciente e infallivel,.assim como éomnipo- · 
tente. 

Eu ·la>timo que taes idéas se haíão introduzido e vão 
gras,ando, porque temo qqe com ellas as nossas . insti
tuições sejão abaladas. Eu ~o sou visiei:tario, tenho o 
espírito muito positivo e pratico; mas receio· profun
damente; porque dese.jo para o meu paiz, para a sua 
lelicidade, a realidade e verdade do systema que jurá
mos ; . não posso de bom grado ou por fórma alguma 
aceitar certas idéas e certos princípios. · 

Bem longe estamos d!l. )n!~;laterra e da Belgica, mas 
nem ao menos imitamos Portugal e outros pai~es, onde 
ha ainda certa energia; entre nós o espírito publico 
está· inteiramente amortecido, foi reduzido a um _,stado 
·de lethargia, de que parece .que .nem est:~. questão 
,magna com todas as suas con&equencias, e as questões 
política> que ella encerra o poderão levantar ! Reeeio 
muito pelo :futuro tleste paiz se esta calmaria ·conti-· 
nuar; eti prefiro a luta, )llas a luta das idéas. A luta 

. das idé:ts é a vida, é' o progresso. Este marasmo, este 
desfallecimento, esta indifferença mortal em que foi 
mergnlhada a nação ha de ser a ruína do paiz, ha de 
ser o preliminar talvez do abalo das instituições, se 
'lualqner gt·ave circumstancia despertar o espírito na
Cional. 

Disse ainda S.· Ex. que eu- havia em meu trabalho - ~ 
sustentado q1te não era conve11iente deixar ao tempo 
a solução desta questiio, e lembrava medidas e idéas, 

·no entanto que no meu dicureo eu tinha dado a enten-
der que devJa-_,e deixar tndo ao tempo. · · · 

E' uma outra injustiça que S. Ex. me fez; o meu 
discuroo está impresso e eu · tomei a liberdade de 'fa
zê-lo distl"i~nir en; folhetos pelos meus nobres collegas. 
O que eu d1sse -fo1 que o .tempo é um elemento pre
cioso, .que não devemos desprezar, pelo .contrario apro
veitar; e ·disse isto p'lr occasião de apresentar um 
facto estatístico muito importhnte, e ao qual a maio
ria não quer dar import,>ncia alguma, a differença que 
ha entre a somma dos obitos e alforrias; e os nasci
mentos. E' um elemento poderoso, é um elemento ,, 
que por si natural _ e suavemente concorre para extin-
guir a escravidão. ' 

O numero de obitos é muitíssimo superior ao nu
mero de nascimentos, e o numero de àl:l'orrias quasi 
igual;J, ao numero de nascimentos; o que dá pouco 
mais ou menos 5 % annualmente em favor da extinc
'ção da escravidão; ora, as libertações, dizia eu, vão em 
augmento por actos esrontaneós, o que prova que a 
idé:t se vai desenvolvendo no paiz como uma J>lauta 
que elle hav1a bem recebido, e que tende a crescer e a 
formar urna arvore frondosa e de belloo J'ructos. Nestes 
te.rmos, concluía eu, deixemos que ella se desenvolva, 
auxiliemocJa, façamos como .o bom jardineiro, que não 
vai, logo que a planta nasce, mexer-lbe na raiz, por
'lue a m:!.tará infallivelmente ; chega-lhe terra, rega-a 

quando rião chove, até que a planta ·natui'alm~nte, e 
com o tempo, se ostenta bella arrore. 'Eis como. eu 

· quereria que se procedesse nesta questão. · E, se fosse 
nec~ssatio chegar á conclusão de que ào tempp se de~. 
veria deixar tudo, eu não·duvidaria _a~eita-)o, se me 

· convencesse de_ que ·era o melhor. E llaCJ_nella mesma 
obra o nobre ministro àcha este pensamento. . 

Pe9o licelly& para continuar a. ler alguns trechos tl.a-
quelles meus escriptos. . . . 

Sinto estar abusando da pac1enma d_Gs meus nobres 
collegas (muitos não apoiados); mas, amd~ que ficass_e 
só, teria obrigação de :p:iostrar em como nao· estou em 
contradicção. 

VozEs : - Ouvimos sell')pre o _nobre deputado com 
muito prazer. 

O Sn. PEnprGÃo MALHEIRO: - Nunea me hão de·. 
achar em contrad,icção ou incohe~encia; porque pa_ra ~s 
meus e~criptos} para os meu~. d1scursos tenbo crudado 

. de estudar ; · nao venho. aqm fallar .sem . estar pre~ 
parado. · · · 

O Sn. F. BELISARIO·: - ·v. Ex. forma a sua opini~o 
pelo estudo, outros a ·formão pela revelação. 

O SI\. PERDIGÃo MALHEIRo:- Eis-aqui o modo por que 
eu l?e exprimia a pagina·206: · 

" Se os senhores de ·escravos no Brazil quizessem, po
dião extinguir a escravidão.' sem dependencia. de leis 
úovas, e debaixo mesmo do . ·regimen da legislação 
actual. Bastaria que: t •, ,declarassem po,r .si livres todos 
os que nascessem, f~zendo-os baptizar por taes, a exem
'plo da; n?bre e santa. resolução tomada pel~ ordem dJs 
Bensd1<;tmos em cap1tulo geral de 3 de Ma10 de 1866·; 
2•, facilitassem as alforrias; a 1itulo gratuito e oneroso, 
preferindo as familias e <'> sexo feminino. Se isto 'Se fi
zesse uniformemente desde certa data, a extinc_ção se 
operaria suave e. naturalmente; com toda a probabili
dade. se não certeza, antes do. fim do presente seculo, 
a escravidão n~o teria representantes na- terra de 
Santa-Cruz. ," 

VozEs:-Muito bem. 
O Sá. PEJ,U>lGÃo MALHElito:- Portanto, com estas 

idéas, se taes fossem· as condiçoes d~:> · paiz, eu· opinaria 
que deixassemos fazer a · emancipação o seu caminho e 
progresso natural. . . 

O Sa. F. BELISAnro:-V. Ex. qu_er o resultado, outros 
querem o meio. 

O Sa . . PERDIGÃo MALnEmo:- Efféctivamente, estes 
dons meios aqui aconselhados tenho a satisfação de ver 
que hão sido e vão sendo empregados, desde então, 
em ordem ascendente (apoiados da minoria}; as liber
tações na pia baptismal são mais freque~tes nestes 3 
ou 4 annos do que erão anteriormente (apoiados da mi
no,· ia); as alforrias a titnlQ oneroso e gratuito princi
palmente são sem numero, excedem as maiores exi
gencias de um abolicionista, que não seja daquelles que 
qutrem cortar logo o mal pela raiz. (Jpoiados da mi-
nMia.)' . -

Eis-Ghi estão aquelles dons meios voluntariamente em
pregados e produzindo os seus beneficos resultados, con
correndo paraessagraude verba dealforrias ao ponto de 
hoj·e <Ó e!la quasi igualar os nascimentos: ( Apo.ados da 
mino1·ia). · · 

Na côrte fez-se· em 1870 o censo; e verificou-se, no 
decennio até e•se anuo, ·14,000 nascimentos, mais de 
13,000 aHorrias, mais de 29,000 mortos; eqmlibrando 
as a!fm·rias quasi os nascimentos o que se póde gene-
ralisar ao Imperio. ' 

Eu poderia, portanto, adoptar hoje a opinião de deixar 
.a questão entregue ao tempo, sem_ que se me ·pudesse 
taxar .de contradictorio ou incoherente. (Apo iados da m•-
nDria.) . 

O nobre ministro disse que a proposta do governo 
era identica com o projecto da com missão · do anno 
pasea·io e com outros· aqui apresentados •. Hn :muita 
differença; basta confronta-los ; não o fare11 porque a 
hora v;:.i avançando; mas elles estão publicaP,os, e os 
nobres deputados podem fazer mui facilmente esse es-
tudo comparado. · , , 

A proposta do governo deita a barra a todos os _m,.u; 
adiantados que têm sido aqui apresentado~; consigna, 
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·em um· aó prpj'eoto, toda.s as soluções e todos . os mo~ 
. dos qe resolver a questão, -deixando apen,as a pequ·ena: 
:matge.m de duà3 soluçõ.es nnica.!! :· 1•, a emancipa. ção· 
.di:ffei'ida, isto é, marcar-se um prazo 1 O, 20 ou 30 an
:!lllS para a emancipação simultanea nessa · época;. 2•, 
tmsncipação immediata e simultanea. . . 

Não ha outra margem. Mas a emancipação simulta
:ilell não se,ha de fazer esperar,. porque niio haverá 
tampo ; .à proposta do governo, convertida em lei e 
posta \ení execuÇão,. ha.. de trazer consequencias taes, 
qrte seremos :for'çados a . dec~etar a emancipação · imme." 
iliata e sjmultanea em muito breve tempo, eni 2 ou 3 
~nos (muitos apoiados da mino,-ia) ou se o governo, 
·~ vista das circunistancia!r· gravissim!ls em que se 
:00 de achar o paiz, · não a fizer por acto da dictadnra 
j)ll~ll sálva,r o Imperio, ella se brá por si e' com todo 
o estrondo que uma reforma desta ordem é capaz de 
j>roduzir nos :fact0s.humanos. (Jifuitos apoiadss; niltito 
&fi da minoria.) . · 

Tal é a histor1a das colonias :fr-ancezas e inglezas, e· 
àe todas. aqnellas em que se quiz precipitar semelhante. 
;efcrma. . _ 

Pretendeu, achar o nobre ministro divergencia entre 
e nobre 'deputado pela Bahia 6 Sr. Barão· da Villa da 
·:&:rra, e o humilàe orador (não apoiados) que occupa a 
'l'ossa attenção, chegando a estender a tpdos que fazem'· 
par te desta minória divergencias de opiniões; e a dize'r 
J).ne não nos entendemos, nem nínguem nos eatende. 

O SR CR~z llfACHADO :- Elles· é que :n'ão nos en-
tendem. ' . . · 

O Sn. PERDIGÃo 'MALREIRO :-.! isto tenho a obser~ 
7ltr que fallo aqui por conta propria, como o nobre ba-· 
1~0 o fez por. sua parte; pelo que acabei ha pouco de 
d1zer·e . em_ diversos lugares daquella mmha obr~; se 
.aeb!i escrípto, estou de accordo com S. Ex. a respeito 
de certos meios a empregar para solução desta questão, 
com~, por exemplo, decretar-se o resgate pelo fundo 
de emancipação, mas estabelecidas certas preferenoias; 
ha neste ponto duas escolas extremas, que nã.o sigo ex
t lnsivainente, isto é, concilio ambas as escolas. 

:Bentham aconselha que os escravos sejão libertados 
A sorte, sem distincção, e esta idéa é reproduzida em 
mn trabalho do Dr. Camara Leal, de 1865; mas o Dr. C, 
Alllerto Soares, em um trabalho de 1.8~5 , Fdo no insti
:rnto dos advogados, oppôz-se a essa idéa por diversas 
:mzões; queria que não se deiXasse á sorte a libertação 
i!G escrayo, porque a sorte é cega.: eu entendo que po
demos ch!lgar a concili~T estes do tis systemas, com bi- ·' 
:n~mdo a· prefereucia e a sorte. . · 

Em tempo opportuno, que ,será na 3• discussão (se 
e&te I?:oj ecto passar em 2•, con:o é provavel), eu terei 
QCCI1Hao de apresentar. synthetlsadas em . um projecto 
todas as minhas idéas; porque, embora seja de parecer 
que a quem se a·cha em epposição não corre o dever de 
a:prese.nta1· cousa alguma e . sómente de combater, de 
ihscutlr, de mostrar os erros e inconvenientes todavia 
por. e~ce.pção, v~s~ a gravidade do assumpto e a es2 
:pemahss1ma pos1çao em que me acbo com rehção a 
elle, entendo que devo concorrer em boa :l'é com o :fru:
cto dos meus estudos, que tenho continuado até hoje 
sem cessar e com a maior solicitude. ' 

E por esta occasião, para acabar de tomar em cvnsi
aeração alguns pontos do discurso do nobre ministl·o, 
que me dizem respeito mais pe"rticularmente, declaro 
~~e .não .declino da responsabilidade em que o ·nobre. 
m1mstro Jnlga achar-me perante G pa.iz, e perante tal
<e: o mundo, de ter aventado e discutido esta questão'. 

Não, senhores; assumo· éom muito prazer toda a res
ponsab,ilidade de l!aver discutido, principalmente desde 
1863_, esta gravíssima questão; e prezo-me disto, porque, 
!e a Jdéa tem feito algum progresso devido a esses meus 
!r~balhos -(o que ignoro, porque a idéa é do scculo; já 
wnst1a ll:o paiz antes que eu escrevesse, e :l'oi fazendo 
•eu cammho) , eu não fui senão collaborador do tempo . 

Mas, notai bem, ha entre os traba.lhos que publiquei 
~ .a pro~osta do governo um abysmo : alli o trabalho da 
uscussao, .de doutrina, trabalhos de um particular, 
que apenas estudava no seu gabinete, embora aempr~ 
com olhos sobre o paiz a que agnellas idéas terião de 
~er ou poderião· ser applicadas; influencia apenas mo
• ru, qt1al a que resulta da discussão ; entretanto que a 

TOMO IV 

proposta do governo é a influencia official, com todo o 
prestigio... . 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :-Com toda a vio
lencia, porqué o prestigio constitucional já o perdeu. 

0 SR. PERDI& lo. MALHE IRO :- ... CGm t_odo O presti
gio mesmo exagerado, de que entre nós se quer reves
tir o poder executivo. , · · 

O SR. 'DGQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Com a violenoia 
da mordaça. 

O Sn. PER:!liGÃo MALHEIRO :-.!discussão traz a coel
vicção ; mas uma lei traz a imposição. (M·uito& apoiado& 
da minoria.) . 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TnrxÊmA·:-Resi?ondê:rão ao 
brilhante discurso do Sr. Andrade Fignerra com . o 
encerramento. 

.O SR. PERDIGÃo MALHEmo :-Passarei agora a consi
derar: o discurso do nobre deputado pelo· Ceará., o Sr. 
.!rarrpe ... 

O SR. CRuz MAoHADO: -Ninguem toma notas! 
O SR. PERDIGÃo MALHEIRO :~ . ... que ta.moem;fez-me .a 

honr~t de reierir-,se a mim e aos meus trabalhos, .dando 
até .lugar a uma reclamação mn pouco energica qt<e fiz 
n@ssa occasião, e de que peyo desculpa ácamara. · 

Mas, antes de. ir a esse ponto, S. Ex., começando o 
seu discurso, :fez um parallelo entre a Inglaterra e,· o 
Brazil quanto á . organisação dos gabinetes, quanto á. 
política e ás influencias que determinão essas orga-
nisnções. . . · 

S. Ex. pareceu-me entender que nós estamos em 
melhores condições a este respeito do que a Ingla-
terra ! · · ' 

O SR. Cnuz MAcHAD~ :-Fa.ntasi~! 
O SR. PERDIGÃo MALHEIRO :- Oh! senhores I isto é 

uma heresia politica, é faltar á historb, é fantasia de 
uma imaginação desvairada I · 

Censurou o nobre deputado a aristocracia ingleza, 
dizendo que ella predomina, que impõe os ministros ao ' 
rei ou á rainha, e que era por este prazer de governai-, 
sendo o rei ou a rainha apenas um ídolo·, que acl'iella 
aristocracia se mostra Ta tão zelosa dos seus direitos e 
privilegias ; que isto não 5e vê no Brazil, onde não · ha 
semelhante aristocracia, onde ·o monarclía escolhe livre
mente os seus ministros e não está sujeito a. imposição 
de pessoa alguma. , . 

Senhores, . é preciso não ter lidó ' os historiadores, os 
publicistas inglezes e estrangeiros que se têm occupado 
mais particularmente da hístoria constitucional da 'In
glaterra para dizer semelhante heresia. 

Quem não leu lord Brougham, Fischel, lord Russell 
e tantos outros que têm escripto, ainda moderníssima
mente, sobre 6ste assumpto? ~nem não sabe que a no
breza ingleza j9. existia antes que houvesse reis na 
Inglaterra? .E' a primeira nob:r:eza do mundo em todo o 
sentido i pela sua antiguidade, pela sua illustração, 
pel<L sua riqueza, por seus serviços, por sua legitima 
inHnencia: · ' 

Não deve o povo inglez a essa· nobreza a sua: magna· 
car~a e a liberdade de qud goza? Não é na aristocra-cia. 
ingleza que o povo acha, o seu primeiro defensor? Acaso 
na Inglaterra os ministros são impostos por este ou por · 
aquelle 'l Não é um trabalho secular essa conquista da.s 
liberdades inglezas, por esforços ·sobretudo daquella 
aristocracia, . esse predomínio da opinião, que . alli é a. 
verdadeira rainha? . De sorte que só vão ao poder 
aquelles que a opinião indica? Ha nisto alguma im
posição? Onde estaria hoje, na Inglaterra, · o nobre. ali 
o poderoso que pretendesse impôr um ministerio ! 
rrinha? Entre nós é que tudo está sophismado, nãona. 
Inulaterra. · . 

lfuu sei bem que a nobreza ou á ~ristoci:acia ingleza 
não precisa . desta minha defesa ; mas é pela compa
ração. Q ~ue lá se faz é o que eu desejaria que aqui 
se fizesse ; 'lu e -nenhum subisse aG poder senão quando 
indicado pela opiniã .. , e não como entre nós $e faz; 
politica fi(lreutina, .peior que a · de Tarquinio, levanWio
se mediocridades para abater-se o merecimento! (Apoia-
dos·da opposição.) . 

E ' uma aristocracia aquella dá Inglaterra, tiio d1gna, 
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tiío perspicaz a respeito· de suas verdadeiras convenien
cias, que . não dum da admittir em seu seio <i ultimo do 
povo, desde ·que ·este•u!'timo do· povo, pelo· seu mere
c~mento, se eleva até ella; nãd julga ter 'desmerecido 
com essa adopção, ao centrado, uJ'ana"se com taes 
acquiEições. 

Ainda mais, vemos na Inglaterra um Manjuez de 
Lol'll, casado com a filha de.sn'l. soberana . Tal é a no-· 
breza de Ingia~erra. · 

E' portanto uma tradiçãCT infiel da história aquillo 
que o nobré--deputado ·'di,;se· aqui · ha dia•. E o seu pa
i:à'Uelo não tem pro•Sédencia alg·nm:L. . 

Passando ao .ponto que me diz respeito particular
mente;·. e·que · deu ·lugar· áquelle successo .desagrada'Vel, 
direi poncl!.s palavras. . 

S. Ex. tratando da emancipação disse que eu havia 
sus;entadoque se poderia decretar a .emancipação sem 
indemnisação, e citou o ·trecho rk nm r.aragraphó da pri
meira parte (jui'idica) desse roeu trabalho. Reclamei im
mediatamente. Naquel!e § 100 suscitei a questão consti
tucional; tendo no respectivo !J,l'tigo·referido alguns c.asos 
especiaes do · nosso direito· que consagrão a .alforria for
-ça.da , veio a duvida,· se em vista do a.rt. 179 § 22 da 
constituição do Imperio, que garante a propriodade em 
toda a: sua ·plenitude, se devião reputar ainda em vi
g0r · essés casos ·do direito civil que .dão di reito á al
·forriaforçada ou. legaL Sustentei qne nesses casos es
peciaes,· e mais em alguns outros o legislador não 
estava inhibido de assim dispôr. Eis a doutrina que sus
tentei; mas fui tão cauteloso, tão prudente em todo 

·' . esse trabalho, que referindo-me á emancipação em ge
ral, com indemnisa~ão ou sem e!la, em u1n a nota .a esse 
mesmo § ·100, re portei-me ao que dissesse na ter
ceira parte onde ia occupar-me especialmente da .qnes-. 
tão da emancipação. 

· Eís 'a nota, que tem· a n; 556' Diz: 
« Mais de espaço tratáfemos destas e das aegui'ntes 

quQstões na parte terceita desta obra, em ·que exami
n&rem()~ o m~gno problema da abolição da escravidão 
no· Btazil. , · 

· O,J;~, ,ua parte 3•. pag . . 23 r. verir .a dou.trina que sus
tento; e devo ,desde · já adve1:th: que o Sr. Vi&conde 
de Jequit:nhonha.foi o ... pri,meil·o que no Brazillevanta.u 
a ·, <j_uestão-se .se .pod~ria 'decretar a .emancips.çiio ·em 
g rral &em inde.mriisa.ção- snstentando el!e a affirmativa 
em vista do que na Europa se ·escreveu com rela C,ãó 
a. esta. materia. Eu immediatamente fui á imprensa· e 
discuti ,contra a opiniiio do Sr. Visconde · de Jequiti
nhonha, sustentando qué não pociin.mos decretar a em:m
cipação sem indemniea.ção. Esta polemica consta dos 

· jomaes daquclla época, e está em resumo · no trecho 
qu~ passarei a ler . · " 
, Se : insisto neste .ponto, é p'Or:J.UB o nobre dEputado 

apresentando aquella mipila opiniao de -Um modo trua
cndo e. :falso, quiz .attribui.r á nobre minoria, a que me 
acho · \igado, .uma doutrina que não aceitamos, qual é 
f.!l~.er-se a . emancip~ção sem ilidemhisação. (Apo 'ados 
da opposição.) , . 

-A camara ~:ai ouvir o que está escripto. na minha 
. obr~, pag. ·231: 

"Caso, porém, se fixasse-já o te1·mo final .ou se .ve
·hha.<a ·fixar m ais tarde, deveri~.o os senhore• ser indem

. nis·ados•do vàior dos· escravo!? que possui~sem · legitima·· 
·mente'l 

· «'Esta ·questão, aventada em outros" lJaizes, tam·bem 
já·o foi entre nós ·pelo Visconde de Jequitinhonha, que 
austenta·a negativa·, e ainda u<ltim~tmente em um art.igo 
.assignado . por Graciliano Pimentç:l, que o segue, C:.n
cordo• em que.· o direito absoluto, :<iezconhecend o. intei

·ramente a propriedade escravo .. nega ·.o ·direito á indem
nisação : tambem concordo erri que essa solução tem a 

,. grande ·vantagem de )lâo onerar os ·Cofres publicas com 
uma• despeza avultadissirna. Porém a q\lestão não deve 
-ser decidida e julgada .segundo O• direito natural, nem 
sórqente pelás . vantagens .ou qnus . d.n3 cofres. publicas. 
·A escravidão não · vive· e existe senão pda lei positiva 
·que ·. a•.:reconhecen:, legitimou, .mantev~, e tornou-Ee, 
para . bem . dizer, cumplice . Segundo .. eJla, .o escravo é 
uma verdadeira propriedade, cousa, j:>ossu\do e sujeito 

.. a . transa:cções ; como . tal, : .• sob a .fé, .garar.tia e salva
gu:J.rda da mesma lei. E ', pois, de inteira justiça 

·I 
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humana que seja . .ella respeitâda.·em' .tOdlis ·as :suas con
sequenci~~, e por.t~litô ' tan:i?er~:quanto: á ' indenmisação, 
que é nao só de ngorosa. J)lBtrça em tal caso (art. 179 
§ '22. da .ccinstituiyão, leis ' dé desapr.opriayãõ), mas de 
equidade; ha quasi que uma ,desapropl'iaçãd ' porutili
dade pu Mica, ou hunnanitaria', ria e:J(press,ão de Lamar
tine. 
· « Os servi vos 'do escravó pertencem a seu senhor por 
toda a vid" do escravo ; é um direito adquirido pelo 
senhor;· a lei· não lh'o póde arbitrariamente tirar. Re
dw.ir o prazo é., . pois, redúzir esse direito, é. desapro
priar; é, além disto, alterar os direitos adquiridos de 
terceiros por- virtuq,e de hypotheC!fs,penhores ou outros 
t,itulos. A iud.emuisaÇão ·é, . p~rtantb; .. devida mesmo em 
tal çaso ( de.reducç5o de prazo), embora se estabeleção 
regras espeoi'aes . pará ella; o cont<ario é illu~orio, um 
verdade1ro aopbisma. " 

O Sn. Cnuz MAcitAno: -Muito bel)l ; esta é qt;e é a 
verdadeira doutrina. . 

O SR. PERDIGÃo MALHEmo : ~ Já vêm os meus coile
gas que não é possível qualificar-se de leal e séria uma 
diacussiio em que por tal fórma se· faláêão as nossas 
opiniões. Para· restabelece!' toda.a ver-dade, séria preciSQ 
que eu lesse :este livro d1lsde a primeira · até a ultill)a 
pagina~ , · . 

Não sei se estou· àbusando, Sr. pr~sidente, da ·pa
ciencia de V. Ex: e da csmara ;· mas é defesa propria; 
e quando ni\o estiver na· ordem peço ·a V. Ex. me ad-
virta. · · 

O Sn. PRESIDENTE :- 0 nobre deputado está respon
dendo aos oradores .que o precedêrão, e a tolerancia 
que achei estabelecida em r elação á observancia do 
art. 1~ do. r egimento permitte-llie. que della uso ta-in
bem. Em outra qualquer discusEão não a admittiria 
seni'io nos termo;; do. r e1,5imento. 
· O Sn. PERDIGÃo l\1ALFIEI!\O : _:_ Agradeço·· a V. Ex. 

Como não occúpm;ei outra vez a tribuna ·nesta 2• dis
cussão, e sim na· 3.•, se . se digna1·em de me conceder a 
palavra, continuarei .nás respostai; · que ·tenho a dar. 

O nobre deputado pelo Ceará ameaçou-nos . ainda 
com o exemplo dcs EF.tado l-Unidos. E' verdade; 

' aquelle tremen<io exernplo . deve-se ter' bem presente, 
não para que se faça revolução entre nós •corno lá se 
fez, nem a reforma se precipite pela maneira ·por .que 
lá se precipitou, mâs sim para que procuremos · evitar 
os mdes e de>graças que lá sncceclêrão. (Apoiados d~ 
~~~-) -

Pa~sarei agora a responder a. outro nobre deputado 
pelo Ceará·, o Sr. Araujo Lima. S. Ex. deu pouca im
portancia a varios factos e argumentos que forão aqui 
produzidos. Tocarei apenas. em- alguns. 

S. Ex. não dá valor algum aos dados estatísticos; 
assim, portanto, não ligou.· irnportancia a esse facto 
que produzi no men primeiro ' discurso, e que acabei 
de referir, da differeaça entre úS nascimentos e a som
ma dos obitos e alfonias em favor da extincção da e5-
cmvidão. , 

P ela minha pàrte declaro que ligo ·muita impor
taucia a semelhant,es factos; porque é o symptoma mais 
evidente de que a .idéa vai · caminhando ·por si mais 
n>pi:iamente do que muitos pensão. . 

S. Ex. p ensou ainda achar"me .em contradicção, 
apezar de tudo quanto eu havia exposto na primeira 
vez que tive a. honra de .fallar; mas vio-s.e n_rnitissun_o 
emhMaçn:ào, querenclo a to!l,o .o transe ottnburr-p1~ o.pl
niões que. não tenho ; sm,tentar ·que-havia eu des:sl!do 
de ot iniões que mantenho, fazendo apenas questao de 
opportunidade; e adduzindo argumentos de terror, 
odio, etc .,. nos· quaes nõío ·quero, não · devo mesmo en
trar, para não põ-:los em relevo; tão .- perigosos os con
si:lero. 

Não imitarei a S. Ex. qne, . não contente de ver pu
blicado o seu. •diMurso:· a primeira vez no !orna f ~o 
Gommúcio de 27, . deu-nos delle uma ·segunda ed1çao 
no Jornàl de 30, talvez· com a inteNção de que aquell& 
procla!llaçã:' á Spartacu~(!·i~adas) · com·e~se ~ovaro~nte o 
.ImperiO ; nao ficou satisre1to com a pnmeua, qmz du
plicata de proclamação! 

O Sa . Cnuz MAcliADO :...;O velho e o novo testamento; 
um a par do outro. (Risadas.) 
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O SR. PERDIGÃo MALHEmo· :-Porém, Sr. presidente, 
esta questii,o d_ê :ineohereD.cia•minh!l :fi<iou·.iiJ.teiramet;tte 
morta · não só· pelo·· que : demonst~ei • quando produzr-.a, 
minha' defesa, _mas porque ·i á p11oferio senten9a a .. meu_ 
favor . um: digno magistrado,-.-meu ·p_atrioio . ,. cpartieular : 
amigo, o Sr. Sayã0 Lobató, um ,dos.otna.mentos,desta 
casa, "juiz ,insnspeitopara -_o gover~o e· para~~. nobre 
·maioria, o qual em ~,m ._apB.trte · -fn~ante •e dem~rvo res
polldeti- ao Sr.- · ArauJoÜ:ma ·popm1m1- e -profeno as .se
guintes palav-xas~ •Elle_ não mo~tficou.,· S!Mtdn:tou toda a 
rua _âout1-ina ·na. d·iseussão .. Eu 9-rsse ~m -aparte: V. EllJ. 
não ouvio o 'qtle· eu' d!sse; . ma.ntenho · a. idéa, só . a; faço 
à&pen.der · dii•opp&r-tu·nidcttle• . • · . 

For o nobre depu1tado, pel9_ RwcGrande -do Sul gue, 
cómo já disse, é.-i nsu~peito - ao governo e á .maiona ..• 

.O Sn. :FcON:iEs :~E·' .. jnBuspeÚo porqu~ ai~<!a hoj!'l . pe
dio o enceJ;rawento. 

O l"n. PERDIGÃO MALBEIRO :- .. .. querrí fechou esta 
questiuncula de ~ncoherenci_a a meu re~peito ~oma.9-uellas 
palavras,. qJl:S _.são para m1m• da. IDIHO>~ satJsraçao, por
serem ·a. JJlS~lça .mesma e o balsa.qoo · reparador. 

Mas,. o qi;ie ha de !!!ais gra"lle é ·que o nobre _de~atado 
pelo Ceará, . a· irttem me· refiro, . ~ventou aqm t;ma 
q]lestão p!>li~ca, sobre ·. que ·peço hcença para dizer 

·tambem algumas palav'rils . · . · 
DE C!l!-~:ou_ o . neb.re.!;lep,u,tqdo q]le, o ]l_l,Utid,o conservar-

dor. é. o p~tido . do. pri,il.Cip,io dll- autorid~!le. . ' 
,Certaruénte,. senhqres, ,. q;\lll, . no . p,artido, cpnserva\1-or 

prepondera o principio da _;mto~illM~, a~sjm como no 
partido libeJ:alpr~p.pndera o prii:lCipio,. democratico ou 
popular. . · 

Mas; vêde bem -llue, pua; que . haja• verdadeil:a liber
dade, verdadeira,.o,rdem na. s.ocie.dade .. sob -.ó.-regimen , do . 
prinojp~o .. da · autoridade', é, in~spensa.v:el \que , estes -t;es 
prineip10s - se.a~he~ . em , pe_rfelto equ1hbr10 ; , se. ? •.Prr.n
cipio . da - autorrdaiie exorbitar. ·-e romper o equilrbno, 
verbi gmtia, contià o·.principio :da,:J.ibexqade, póde.e.sta 
perigar; •. assim _co>;r'!- · a, o1·d~ ; vice~versai s~ t~n.der a 
exorbitar o p_rmmpro da liberdade, o pnn01pro da 
autoridade e-da· ordem p0dem sbffrer; se .não .se mi)Jlti
_ver-a ·ordem, um, ou,outr.o;-ou .ambos -. aquelles, p,odem 
correr··risc!J, e-muitas:v-ezes.p.etigo .imminente .e grl):ve: 

E' deste perfeito equilibno que pMe-.. vir.· a 'ma~çha 
regúla_r; da sociedade, ·o· seu · estado pacifico e. natural, 
o seu, desenvolv.i_mento- e progt,esi!o tambem natural ; 
no -entanto .que . 0 dese_quilibrio ·póde trazer :conseqv.en
cías gravissimas, as quaes .. podem e hão de .n-eceS!lada
mente -reflectir. &obre o partido, :ou .. liberal. ou conserva
dor, que· der~llsa . a . tal desequilíbrio . _ , _ _ _ 

Senhores, nós cammhamos, em rela,çao a .questao que 
discutimos, para gravíssimas :coilsequehcias. O principio 
autoritario, que é.do ,partido consei·v;ador, já.. _se acha 
e~tremamente exage-rado; se esta exageração progre
dir, esse -partido não terá. -: mais .razão.,de sar, -ha de des
apparecer. E ai da sociedade L novos partidos se. levan
taráõ. 

Semelhante exageração tende necessariamente, á. pre_
pondera:p.cia-do elemento demoer.atico, popular, porque 
é nesta preponderancía que se .vai encontrar a -rea09ão 
inf::llivel1 ·o natural correctivo· para aquella, exage-

~-- . . Eis as .perigosíssimas consequendas políticas a que , J 
seremos lev-ados, se o partido con~ervado1·. nfi~ refrear 
por si mesmo o ex cesso, a demas1a do prm01p10 auto-
ritario, que é sen. . ' 

A FI'ança de Napoleão III (prescindindo do outro) 
a~i está, exemplo recente e 1;1inda fumeil'ante ; po~cos 
d1ns antes de declarar a guerra á Pruss1a, pretendra o 
iroperado1·, pelo' miniaterio Oli':ier_, ~·eforma~ li?eraes, 
elle que en a eJcarnação do pnncrpro autorrtano. 

O Sn. FoNTES :-Exagerado. 

O Si<. PERDiGÃo MALnEmo:- E que disse elle? Cor
~em impressas as suas · palavras: Ajudai-me a sal
va'· a liberdade, pela O!'dem ?'e&JZondo eM. Declarou
se a guerra imprudentemente; nao se atteadeu á voz 
de Thiers ; a maiori" enthusiasta deixou-se arrastar 
}Je!as palavra;; dó Duque de Grammont, que disse em 
le;sposta a Thiers, falsamente mentindo á. França, que 
ella estava preparaO" a para a g~em1 ! 

E qual foi o resultado 'I Napoleão III não pôde eal-
v-ar a . a)lto•l.dade, a 0rde:m,., a_lib~rdade1 a .. Françft 1 

UJIIA Voz:- Nem a honra. 

O • S1t:. ·PERD:I!fÃO .:MAL1I·~~no :~Tudo eec;per.deu:I 
Eis o perigo da exageração do p r-incipio autori-

tario. . . 
. Se1fho,res1 . bl}on; ~e 'ain<lil.· aq~ · ei:n· agitações ~~so

htas, çpm· refe_ren~l!L a essas re'p~:esentações .P&()lficas _ 
(apoiados da. .opposiçãó ), que· têm·Yindq á_ C&·!lJafa, como 
se o dir'eito· .de r euniãO e-' de· petição· ·não · fosse .ga
rá.l,ltldo p!Jla no~a constjtu/ção. , (Apoiaflos da · op-
posjção.). · · . 

Immed1atamente em um aparte um pouco energ~co 
reclamei contra isto, porque i·evolta.-me o esi>irito 
e . o cora;Çã.o, : "tl.esile "• que se j:>ratic_!l u_m· . acto de in-
jus~ça. · · · . ' · _ 

_ F.allou-se tambem Egeira,mente em ~eplJ.bliga, . e .por 
mçdo,_ ta~, que-levantárãb- se Jógo reqlsmaçõe~ · da_,. parte 
de alg_l1I;JS honra\1-os coileg;~s, a,té que. se declar~u g_M 
d,e ne~um membro desta_ casa . part11;-a sei!l!llhaJ?.te ex~ 
pr~ssão, . ~,sim dea.lguem·~Jheio á. cam;n;J;. . . . 

I\fas, · s"upponhamos que algum d;e, nó~ Q "t1v~ase d~to _ 
(e se isto . se· dé,sse comigo, não re01isa~Ji c_on~essa-lo ), 
pór;ventura não existe mesmo nesta côFte um club 
rep,i),blicano e uma i'olh~ repu'i>licana '1 --Nã? eetá _ahi~a 
Republica proclnmanil.o por todó. o imper10·? N-jlo .vr.o 
asid~éas r~pu?lic(tnH~ ganha>;'d(l_ prose)yt?~-'? . . _ , 

Nao. acredlto em_ rep:ubl1ca no Bra.~!l; e a . razno e 
c~ra ,: nossas tra-:lições, nossos costumes·; nofsa ed,u.,. 
ca,çã;o, ,nossa raça; em fim, a fórma .de gover!lo_ quet~óa 
de.~de 'os_ nossos antepass11dos e outras con,sideraçõ,es me 
levão a não receiar, já. não digo para o futuro , mf!._S ao 
m enos tão cedo, que no Brazil se possa levantar ·a re
publi,a; . quando não.:,v,ei9:. s_qbretu\1-o .. e~el!-8 qu.aJidadea 
de --rep.ubiica;:;o, esh:>. abnegaçi(o,, ess.as viJ:t.udes , civi
cas, esse .espirito de. iniciatàva, e~sa el)ergia, essa, vtri
Hdade.:que . coustitu~m,o ve;rda,\leh:o,re,p.ubl~cfDQ. 
· Este paiz1 com os costumes que tem, n,em .. é . . di.gno .. de 
semelhante fói'l)1a de governo; se d~rÍY.!J-88emos de. outra 
-raça, se tivessemos outra eduoaçãq e outros costumes, 
como por-exemplo os americanos do norte, eu -diria: ten
t~mos. p. f<)rm.a de_goyer,n.Q' d,9.s.norte,-a~~rÍ.C,:j.Dos. ,';!:)1-~vez 
as províncias :fossem mais felizes com esEa desceritrali
sação1 plena llntonomia, livres desta terrível ~onc_elitrit
ção que -tende a asphyxia-las, ·que -as não deDra·desen
volver, e obriga o sangue a fluir todo para este eenkô, 
faltando aoJ op.~·os. meml;q:.os. . 

· Deq~ais, v..m P,a;iZ on,de" se .~orre . a,t~;ás ,de.J;itas (risa
das) onde se muda o nome christão que _se. receb e. n,a 
pia baptismal por um titulo profano, ás vezes barbaro 
ou extravagal)te, não póde. ser,rep.ublicano.{muito bem; 
apoiados); · não o será: tão . cedo, e .. ne.m é:capaz. de ·.taJ. 
fórl;Da.de governo .. (.Apoiados) . · 

Sinto niio -esta\· presente.o Sr. presiqente do c.onselho., 
porque -pasao agora .a .. dizer .alg.mna causa .em .relação 
aS. Ex. . .. 

O nobra presidente do •conselho. começou por.pergnn
tar se no Brazil não ha:via uma. opiníão publica.:_a res
peito da questlio da !lboliçiío. s· Ex. confundiu a opi
nião sobre a emancipaçáo em.these, oom a ,opinião .. el;D 
favor da sua proposta. (.~ .. poiados du. opp.osição.) · 

Sobre. e~te ponto já discorreu cabalmente, .e ficou sem 
resposta , o meu nobre collega e amigo, o Sr, Dr .. Ca
panema. (apoiç.dos da. .opposição); a> sim .como ta.mbam a 
demonstra-;ão que S. Ex. fez, em vista dos trabalho~ ~o 
conselho de estado, :i a incoherencia do nobre .presiden-
te do conselho. (Apoiados da opposição.) ._ 

Como já.: mostrei no meu primeiro discurso, não en
tendo que h!Lja ineohe~·_:ncia; o nobre pres.id~nte do 
conselho naqnella occasrao sustentava certas rd,eaa, es
ta'7a convencido dellas, hoje SU$tenta,. outras.... . · 

S. Ex. foi vencido pela idéa abolicionista; eu dou
me para bens pela victorü da icléa1 porque . pugno ha 
tant:> tempo, e que tem venciclo afinal até os mais em
pel·mdos, ·e entre · estes o proprio Sr,1 Say.ãe Lo bato, 
actual ministro da justiça. . · 

1\:lae, S: Ex. adduzio-nos logo depois um argumento 
ad ter•·orem, e· d~sse: lembrai-vos do que-se n.~~:ssou a 
respeito -do trafico, o que soffremos do governo mglez, 
as prcpotencias e os vexames por que pa~sámos; · ·le~
;:.,:,~i-~os de que, . quando ' se tratou da abohy5.o defimt1-
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va, foi isto devido príncipa1mente aos . canhões in'
glezes. 

O SR.. FoNTES: ~ Isso é argumento que rebaixa a 
dignidade nacional. , 

O Sa. PERDIGÃO MALREIRO : .~Eu estranhei a S. Ex. 
n~qnella occasião. s·. Ex. quiz assim rasgar da nossa 
histeria uma das paginas mais brilhante-s. que. e.ll,a con
sagr~. (Apoiados.) S. Ex. · .quiz apag9:r da.bançleira ~o 
part:do conservador uma das suas mscnpções mrus 
~lanosas ~a. aboliçiio do trafico. (Apoiados.). S. Ex. foi 

·mfiel á histeria. E no entanto, $. Ex. disse aque1las 
pal~vras com tal sangue-frio, que nem lhe tremêrão os 
labws .ao proferi-las, .riem teve receio de que os manes de 
Euzebw, Uruguay e outros se levantassem diante de 
S. Ex: para confundi-lo! Referir os factos por tal modo 
ou é desconhecer a .nos.sa historia, ou faltar á verdade 
reconhecida por tal. Todos sabem como isto foi; e 
neste livro (mostrwndo-o) está a . verdadeira historia. 
Não estou fallando agora, expondo opinião· ad hoc ou 
de. occasião ; fallo com .o que escrevi em . 1867, de
pois de ter compulsado todos os documentos e monu
mentos daquellas épocas, os relatarias do ministerio da 
justiça · e dos estrangeiros, os discursos de Euzebio, 
'9"rnguay e outros, os l •r oprios docdmentos officiaes 
1nglezes, etc. · -

Debalde lord Palmerston pretendeu attribuir áingla
terN a gloria de haver sido extincto o tráfico no Brazil. 
~óa protestámos contra i$to ; a extincção foi devida 
exclusivamente a esforços do Brazil ; os canhões ingle
zes não fizerão mais do que retardar ·essa extincyão. 
(Apoiados.) · 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: .....:. 0 nobre presi
dente do conselho o que disse foi que as xeclamações 
inglezas tornárão a .questão múito mais difficil para 
o. governo; ~ntretanto não negeu que a iniciativa par:-
tisse ~o Brazt!. · 

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO: ~ Egtá.impresw no seu 
discurso, e const8, dos apontimentos que tomeL 

. O Sn. :rrliNISTiw riA AGRICULTURA·: ~ Não podia dizer 
lSSO . 

O Sa: CAPANEKA : ~ Se elle o não tivesse dito, teria 
re.clamado. . 

o .sa. FoNTZS : ~ o nobre presidente do conselho 
r epe~10 uma accusação que fez o partido liberal ao 
partido conservador. 

O Sa. PERDIGÃo MaLHEmo: -- .~· Ex. o disse, como 
parallelo de pressão possi vel na solução da questão 
actual. A prepotencia ingleza não servio senão para 
retardm' a ex~incçãa do . ~rafico ; porque á sombra do 
pu.ndonor. nacwnal offendido, os traficantes peschão nas 
aguas turvas, quer dizer, á sombra dos bTios nacionaes 
assim offendidos, ctmfundindo-se as cá.usas contiuua-
vão elles no seu negocio infame. ' 

Essas violencias, esses vexames creavão maiores e 
novas difliculdades á abolição definitiva do trafico. 

Eis o queéscreviá.paginas 49, 55, 57 e outraS da
()_Uella ·obra já citada, que deixo de ler para não abusar. 

Portanto, não se pód.e dizer que os canhões inglezes 
concorressem para essa abolição ." Nem se póde dizer 
que devamos agora temer nova pressão estrangeira, 
-pensame!'to a que S: Ex. queri~ chegar, em relaçao 
a ebohçao da eRcravrdão no Brazrl. 
·· Se os brios n•cionaes ainda não nos abandonárão 

como es~ou profundamente convencido, essa pressã~ , 
estr2,ugeua, se ex_istisse, não se:ia senão motivo para 
embaxapar a soluçao ; porque nao devemos consentir 
que venhão dar leis em nossa casa quem é melhor que 
asvádarnasua. (Apo(ados.) Tratem dos seus Irlandezes 
tratem. do_s seus proletarios ; nós iremos :fazendo ~ 
ema.nCIQaçao ·segui! do as nossas forças, estado e con
vemen.m~s, sem a mtervenção ou pressão de quem quer 
que seJa mterna .ou externamente. (Apoiados. ) 
. Por ;sta ~c?a:sião, eu notarei · que, quando se tratou 

.:1e l\bohr defimtrvamente o trafico pela lei de 1850 que 
tanta honr_a no~Jaz e ao partido conservador, o g~ver- . 
n~ de entao nao procedeu como o · actual ; e todavia 
nao se tratava ?e emancipar dous ou tres milhões de 

escravos, que . sâó propriedade brazlleha; reeoríhecli:Ur. 
pór todas . as leis existentes. Tratava-se deev:itar a con
tinuação de . um crime1 tratava-se · de' evitar que vies
sem do estrangeiro mais escravolf, cuja ·importação ertt 
de 30, 40 ou. 50,000 pOJ; alino. 'Como procedeu .o ga-· 
verno 9 .E' facto sabido. : . 

O ministro da justiça daq~elle glorioso gabinet~, de 
29 de Setembro de 1848, achou na camara um projecto 
vind9 do senado em 1837, aceitou-e para sobré el!e, 

· feitos os eonvenient.es estudos, propôr suas emendas e 
convertê-lei na lei de 1850. Mas preparou a · opiniàG. 
O B·razíl, o Monar.chista, o Jornal do Commercio e toda& 
as folhas diarias escrevêrão ; o governo entendeu-se 
com os seus amigos, fez-lhes ver o que era necessario, 
obtendo as§iin, á sua acquiescenGia; de sort;e q.ue, quan
do . se apresént'on a reforma na camara, .a discussão :foi 
quasi nulla em sessão secreta. Eu creio que aqui na ila
mara está algnem dessa época, e fóra della muitos 
existem: Tratava-se de verdadeiros criminosos; mas e 
governo não os perseguia senão em ultimo caso, por 
isso .que o trafico tinha .sido de tal ou qual modo tole·· 
rado pelo poder publico; o governo não quiz J;Jróceder 
com ruidoso apparato, fazendo es,cusada e puenl osten
tação de força, Ao contrario, procedeu com equidade; 
convocou a esses que erão tidos na opinião pelos prin
c)paes importadores, fez-lhes ver que não podião con
tinuar, deu-lhes prazo para liqUidar ; chamou os 
fazendeiros mais importantes, e fez-lhes ver igual
mente que o governo estava resolvido a não mais to-
lerar semelhante commercio.. · · 

O. Sn:. SouzARElS:-Preparoú a fiel execuÇiio da lei. 
O Sn.. ·•PERDIGÃO MALREmo:~ Alguns recalc~trárão; 

procedeu-se então com todo o rigor; estrangeiros foriia 
depoxtados; fracas tentativas houve eontra a Jei, ma> 
forão severamente t_eprimidas ; de maneira que em 
185'6 deu-se o ultimo facto, e até hoje nem um só tem 
mais tentado semelhante empreza .• Nem é possível que 
o trafico resuscite; está C\)ndemnado para todo o s~m-
pre. . , 

Eis como se procedeu então, e como ·se não procede 
agora, que se trata, não de criminosos, mas de proprie
tarids com direitos garantidos pelas leis e pela consti-
tuição I (Apoiados.) · · 

S. Ex:., referindo-se ao que eu observei aqui em re
lação !Í questão do norte e sul, . disse que não era. 
exacto o numero de escravos que eu .havia attribuide 

, a e<tas duas partes do Imperio. · '--
S. Ex . disse: «que no Norteha 8'68,633 escravos,_ e 

no Sul 8.78,516. " Mas semelhante estatística, que 
S. Ex. :foi o. proprio a pôr em duvida, . niio é aceitave!. 
A mais moderna e official é a 'que consta do offl.cio de 
13 de Julho de 1870 da secretaria do Imperio, e se lê 
a pag. 159 do parecer da commissão es-peçial do anuo 
passade. Deste trabalho se mostra que o Norte possue 
583,555 escravos, e o Sull,O:Z6,118. E é o mais prova
vel, se não certo, desde que o Norte ha muitos annoG 
(principalmente de 1850 pará cá) tem remettido para 
o Sul grande paite 'de seus escravos, ·e desde quesónas 
tres províncias do Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo h:o. 
não menos de 800 ou 900,000. 

· Vêm bem os meus collegas que eu tinha razã& 
qu·audo dizia que o ·norte yossuia apenas 600,000 es
cravos, em quanto que o s'u tinha mais de 1 ,000,000. 

Quanto á exportação, o calculo que S. Ex. apresen~ 
tou confirmou o. que eu disse; ha uma differença de 
quasi 20,000 :OOOS annuaes em favor da exportação d0 
sul sobre a do norte. · 

Não insistirei nesta questão porque é irritante; mas 
devo dizer_ que o governo foi o primeiro a crear esse 
symptoma perigoso e triste ; sym ptoma que vóde apro
fundar a scisão ou reviver essa antiga nvahdade, 9-ue 
já no proprio norte se discute, como se vê da sua nu
prensa, e particularmente na Bahia; a qual faz cen
suras, . a meu ver, inteiramente justas, ao governo. 

Foi o gabinete de 7 de Março quem desde o seu nas
cimento revelau decidida p~eponderancia do elemento 
nortista, não só pela sua -mesma organi~ação, mas pel:;:. 
manifesta protecção ·que dispensão ao gabinete as d~a~ 
maiores influencias do ·norte, o Sr. Barão de Coteg1pe 
pela Bahia, e o Sr. Visconde de Camaragib~' por ~e!
nambuco. Este facto é tambem demonstrado pela eleJÇ!ll} 
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da commissão especial deate anno, em que não forão 
contempladas as pro,·incias do sul, entrando apenas 
um representante por S. Paulo, que nem e filho da
quella pro\·incia, e sim do :Maranhão. 

A comruis.ilo do anuo passado tinha outros elemen
tos. A• províncias de Pern:tmbuco, Bahia, Rio de Ja
neiro e S. Paulo f ... rão ahi representadas, não :i. de 
Min:&s ; mas podia-se ccntar tambem como seu re
presentante o itlustre deputado pelo Rio de Janeiro, 
Dr- Andrade Figueira, ,-isto como pelo Rio de Janeiro 
entráriio dou• em tal commissão, e !11inns é intima
me:Jte lig:t<h ao Rio. 

Aque!h preponders.ncia ainda é demonstrada pelas 
vot:>•;Üea que a m3ioria. deu á r~spoat3 á falla. do thro
no, ao l'lrt. t • da proposta servil, e em todas as outras 
OCC:lSiÜI:S. 

A feição da actu:>l situação é, pois, sem conte>tac,,ão, 
a preponderoncia do elemento nortista. Eu acho de pe
rigosa ;ignifica~ão esse pronunciamento. Eis porque 
abro no seio da camara o meu coração. Entendo que 
não é bom amigo aquelle que occulta o perigo; c me
lhor amigo aq_uelle que o manifesta sem rebu<:o e ad
Ycrte em tempo. 

'Não d~m os illustres collegas uma outra. accep\'iio ás 
minh:J.s p:uaxr,:s; eu apresento o facto, mas o meu de
sejo \: que hnj:t uniiio •incera de todos ; não quero. a 
dest:nião : quero e desejo o mais ardentemente n cordial 
fraternidade de todos os Brazilciro~;, 

Eu dis•e desde o principio: nós, do sul, pedimos 
que ;,ão no• abandoneis. E é isto que aiuda. hoje peço; 
os do norte podem ser m:>is faceis em conces~ües, t.em 
menos escr3.\"os, menos interesses; os do sul nüo po
der.:. hzer eoncessões tão avantajadas; portanto, tcnbão 
CJntemplaçãG. para com o sul, não queir:io entrega-lo 
à.e pés e mãos amarrados a uma solução que ha de cau
sar profu::do abalo não EÓ na propriedade, mas CO!ltra 
a nossa segurnnp; abalo que ha de repercutir no norte, 
cue tem escra,·os e não em pequ~no numero, especial
mente Bahia e Pernambuco: estas repercur~ües são in
fuiliveis (apoiados da minoria); e tanto mais perigos~s 
em rel::.çii.o á questão de que ~e trata, quanto eu VeJO 
que ha formal _resolu\'iío de pôr :i marge;n as rechul!a
ç0cs Jo sul, chzendo-se que o norte nao tem rece10 ! 
E' arma com 'l'le o proprio norte póde tambem ser 
:fc:-ido ! 

O nort~ hoje púd~ dizer i~so, porque o norte mandou 
para o "': a maior parte dos seus escra\·os, e aquelles 
que não erão por certo· os melhores; fez como os Esta
dos do Xo~teda União-American11, que for~o mandan
do para c ~t:l seus escra,·o~ em. troca de dinheiro, c depois 
fnzend0-lhe :t gn~rra (devida sobretudo :i quest:.1~ de 
prcpondcrauci:J. politica), emancipou-os todos gratUita
mente: co:no um meio militar! por modo estrondoso e 
com todas as sua~ desastrosas consequencias! 

Par~ce qne a tendenci:> é a mesma; é a lição dos 
E.-: .. do,.-Gnilos que deYemos ter presente, para que o 
C\'i~e:::lOS. 

t) ::C::. PnE>IDE:\'fE :-Pe<;o licença para obseryar ao 
nobre dcput:ulo que achei nesta discussão estabelecido 
o precedente de tratar-se de toda. a proposta em cada 
·tm do" :>.rtigos, lUas :t questão que V. Ex. :gora e8t:í. 
disct,tindo, além de parecer-me menos coaYemcnte, não 
tem ligaç;io com o projecto. 

O S::... P~:unu;Ão :IIALnEmo :-Tem intima ligaç:io, 
porque ~ re>posta ao Sr. preside•te do conselho; estou 
pedindo art~nção e cuidado pam este facto, que c grave; 
eu niio quero soprar a. discordia; :pelo contrario, quero a 
uniii.o. :1 fratarnidade; por isso mostro os perigos.. !lbs 
pa.,s:<:·-!: a outros pontos. 

S. E:;:. faltou no facto que apre•entei, e que tenho 
repetcio mais de uma vez, da differenç,~ entre nasci
mento~ e a somma dos obitos e al:forrias, em favor da 
emancipação: S. Ex. quiz achar-me em erro de alge
bra. !lins eu n::í.o precisei uma data. fixa, não disse que 
em 20 a:1nos estaria extincta a. escra.vatura.; diese que 
em ':10 aunos mais ou menos teriamos esse resultado. 
S. Ex:. fez um gra.nde serviço trazendo o calcalo das 
alforrias, segundo fossem os escra.,•os existentes em 
numero de l,:JOO,OOO ou de 2,000,000; de!!ees mesmo& 

calculos se m•stra (') que uo fim de 20, 25 ou 30 anno• 
o numero de escravos, por este simples processo, esta
ria por tal fórm:i. reduzido, qu~ nó• poderíamos então 
ema.neipa-los i:.nmedia.tamente, pagando a seus senho
res, e dando-lhes destino, sem os inconvenientes que 
podem vir de uma reforma precipitada, exagerada e 
violenta, qual :i. que veio propõr o governo. 

O Sn. Cauz !IIAcnAno:- Entiío o numero seria tãc 
pequeno, que não desorguniearia o t\"ablllho. 

O Sn. PERDIGÃo MuaEil\0:-S. Ex. ainda fali ou. 
em geral, sobre o projecto,' deiendendo sua.s dive1·sa8 
disposições; perguntou-nos tambem d'onde vinhãc 
esses horrores -e perigos que encontmvamos. 

Esta que.tiio ji tem sido ventilada; eu neste ponte 
po~so ser visionario; parece-me que esta proposta, se 
fõ•· convertida. em lei, ha de trõ<zer grandes incon\·e
nientes, suscitar pel"igos e tah·ez horrores, porque 
temo que della nada menos re•ultc do que a insurrei
~üo ~eral; tal c ainda hoje a minha convicção. Nãc 
silo de agora estas minhas appreh~nsõe~, eu as tenho 
desde muito tempo, e por isso estou reclamando 
medidas moderadas: nada de precipitsçilo, nada de 
exagerações, nada de violencias; tudo isto é muito 
inconveniente ao pa.iz, aos senhores, aos proprios 
escraYos, a. quem queremos fazer o bem. (Apoiados da. 
minori·a.) 

Eu niio posso, como sincero abolicio~ist:l, Yot:n· por 
medida ulguma de que poo8& vir mal aos proprios e•
craxos, ntlo; (tlpoiados da mino,.ia.'\ preferiria em tal 
eventualitlade a continunc;ii.o do estado em que ellcs s" 
achão a.ctualmente, pois chegariamos mais cedo O\t 

mais tnrdc ao fim desejado 8em taes incom·enientes. 
E para convencer de que tal <i minha opini::í.o, bast:l 

recorrer ao que escrevi, vioto qu<l me attribuem opi
niões que não tenho; eis o que se acha :í. png. ':111: 
a Assim que, atacar ,t escravitlüo para transformar o 
trabalho escravo em trabalho li,·re, é mudar comple
tamente não só a face da nossa sociedade nos centros 
populo>os, mas c particubrmentc no campo; portanto, 
é tocar em :t nosoa principal fonte tle produc1·ão, e 
da riqueza public:t e privuda. 

" Por outro la•lo, ~ romper as relações entre Fc~hor 
c escravo, entre :1 obedtcncia c ü mando, destruir :o. 
org:misac,iio nctunl, embora altamente defeituosa, deF~e> 
pequenos nucleos sociae~, base da nossa grande socie
dade, o que é de receiar »e nlio h~a sem commo~ão nas 
familias, que repercutirú no E~tado. 

" Qualquer providencia, poi~, mal pensnda, ou sim
plesmcute precipitaria, extem·poranea, póde cnusnr, 
além de uma iucalculan~l dQa()rJcm cconomica, estre
mecimento uns fnmilias c na ordem publicn, cnjas pe
rigosas conse~uencias nco podem deix:tr de fa>:er-s" 
te.ncr. 

" E><n reform~ importa uma crise que cumpre subel: 
c poder p:·epar;tr, dominar e dirigir; é uma re1·o1w;-ão 
pacifica para o verdadeiro hem moral c materi-11 de 
nossa patria. Fa:er o bem, evíta11({o o mal, eis a grande 
difllculdade na 80lução desse problemn. » 

O Sn. Cnn MACIIADO :-:'l!uito bem! J:í. se v<i que. 
não é opinão de o~c!l.SE'io. 

O Sn. PERDJG:lo MALnEII\0:- Ainda a paginas 21~ 
eu dizia: 

cc Dc~dc que se vis:t, nãounic:un~n~c libertar c:-.cra~.-o~. 
por um princi]lio, ali:is bem entenditlo de hnmanidad~: 
e caridade chmtã, maB tambem e principalmente com 
0 <"r:J.:ldc intuito de, extinguindo n <'!•crnvitliio, ~ubstituir 
o trab:tlho escravo pelo trabalho livre, organisllr assim 
melhor e mais naturalmente a nMo3. socied:ldc em bem 
de todos e do Estado, a materi:t súbc de import:mci:t, 
elevn-sc a Uin~ altura, que demanda ~xame de. outras 
questões, sobretudo da ordem cconomtC:l. e socw!. A 

(") Sendo !.500,000 escra.vos, teriamos no fim de 
tO annos 898,105, no fim de 15 annos 694.937, de 
20 annos 537,72.9, de 25 annos 416,085, de 30 ann~ 
321,9:18. 

Mndo 2.000 000 eacravos, teriam o• no fim de I O s.n
nos t, 197;474; de 15 _ll;nnos 926,582, de 20 '!_nnos 
716,972, de 25 ll:JDOo ..í.u,780, de 30 annos i29,21S-



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:35- Página 18 de 19 

102 SESSAO EM 9 DE AGOSTO DE 1811. 

questão, que _a. principio e l primeira :ist~ se a.figur:~. 
ümple,; e ~ac:l, to;na.-se_ complexa. e d1fficil. po! fór:na. 
a exi~ir ,tmda. mmor cm•lado n:J. sua aprec1nça.o, e na 
soluç'!o a dar :í.s innumeras d.u,-idas que o problema 
suggerc. » 

Eis o que eu dizia j:i. em !SG7. 
Q S•·· P"e•idente do co :;~elho, c.om relao;-ão a. esta 

<ill~;tiio de temores pelas consequencia.s da. proposta, 
adJ~zto um :trgumento nu Jigcussão do ·voto de_gruças 
aue se refere " mim, e dh,se que eu tanto parec1a. nada 
:eceiar, qcte offereci, na ses>i"Lo do anuo passado, um 
projecto de lei pa.:a. a. reform:J. da. lei de lO de Junho 
de \835. 

E' ex•t.Ct•> que o!l"ereci e'~e projecto. O nobre minis
tro da a~ricultnr:~. actull ta.ml>em offereceu sobre o 
mc•mo ns;umpto um projecto, ma.s em termo• mais 
concisos; o que eu otf.ereci, porém, foi concebido em 
termos m:t.is desen-<"ohi·los p:Lr:l. acautelar certos iu
COU\'ellientes gr:tves, que ~ntendi ~e neces,;idade obviar; 
ninda. hoje e•tou na. mesma conv1cção. 

!lias i>to nada tem de comm1lm com os pcri~os que 
podem d:tf-se em rcbç?io i quest;io ~ervil. Melhorar a. 
legislaçii.o penal em f:J,,·o: dos ~em vos, evitar. que 
~e in a pe:1a de morte :1. umca, quer pa.ra o assassmato 
qU:e1· p:lr:L o ferimento, dc~iguald:de oJ.io>a., qn:.1ndo 
pel:L reform:J. <lllC pr(lpu:: J:ós temos corrccti\·o UlL Je
:;isl:tç:io commum, peb qual o. efcravo póde eoffrer a~.; 
11. peta de morte, nada t i! •J?- qu~ conch:_a. PP;la :tUbCDCla 
•le perigQ> na reforma proJecta<.la, ee for le1 a propost:J. 
do !2;overno. 

E ti.,e mais um:~. r.1ü:o, além desta., de injustiç:t para. 
com CF$:1. cl!t$Se infeliz: é a que jó. foi aqui :L~si!rllal:tda 
e em que fa.llei o anno pa~~ad•J na diecu!eão do Y?to 
de :rrnçn~;_ e c que não m~ parc~ia bem q~e, .estabe!e
cend•) a le1 a pena de mortt', u:uca paro. cnmes de gra.• 
vid:de mui di\-el"l':t., se colloc~sse o poder moderador 
:;a. d.nra. contingench de commttt:tr quasi por via de 
regra a pen"- de morte impost:t. :t.os escravos. 

Q Sn. Al"Dil.\D~ FIGL"Enu: -~::i.-) é dura contin:;cncia 
do poder moucra.d~r, e a propa.:;nnd:t. 

O SB. PERDIGÃo )IAtnEmo :-Ente:Jdi, portanto, que 
:nelhor serin a reform:1. d:~. lei do que muut-'-la. em ta.es 
condições, desmor:~.li•uda. e a.nnulb.da. 

O Sn. PttESlDE:'iTE:- Lembro ~o nob e :leputndo qne 
a. bor:~. csti d:t.d:t. 

O :3n. PE:tDIGÃo )L,LRE:no:- Tc:1ho ::inda que dizer 
aln-u:nns palun:J.S, mas s2rci muito breve ; prn:nctto 
:1r~v fo.,.lb.!" :n:!-1~ r:c~t.a. 2a di ~cnssã;), rescrv.inUo-tnc pa.T~\ 
:lõ..l. Sa diiC~, .~~ão apreciar:..:. propoHa. <!o govcr!lO no seu 
~yEt•·ma, dcser.voldmtnto e col:s•c<pencias. 

O Sn Dt·Qn:-Es1·:uo.l T•:n;r.m.\:- ~:io o c!éixa.r:iü 
fal!:u·. 

O Sn . PEniHG:\o ~L\l.nEmo:- E' pero <p:c o govern@ 
e a n.:.bt·c muio:-i:t 1iiio me n~g01.dv o pcclid<> que dc>de 
já lhe..-; faço d" <li>Ctttir :1 projl') ·.t:t :.::t 3• disca,são. :1\ão 
~GU .. los qn:! n1ais abusão da t .)ud::.Je d~ ca.n1a.:·a. 

Co:no d izi:1, prefiro a rc;·og:t~.·~:.~ nos !\!rmos en1 qu~ 
pro:)nz, 1nu!to caHteloso..: , a qne J"H!nll::t!lr Ç~t i:1just..rt, 
ine11icaz c letr::. mortu a dispo;' ç:io r~ a. L. ci~. de 1835, 
com•) tc:n t-:.id"; c a q~~f! t:1..h· ~·.z iJOt ju~t3. licccc:sidade. se 
.-<>j:. o poder morlr.raclor c,hri;;aJo :1 comumtar nquella 
pena, manti1a. a rc.f~rida. h:i. 

l::~u. Voz:- Apresente um ~ -ldith·o. 

Ü :'n. l'•:nl>IGÂ{) )f.\t.lmlr.o :-l'rdiro :L nl:l!;CSt:l.d.C U:l 
l~i á munificeucis <!o rei. 

VozEs n.\ ~h~on;c-:lit:ito bem! 
o Sa. rt::I\Dic;Ão ~IAI.UEIP.O :-Senhores, Üc\·eis ter 

em lembr~:m:!l, com. rclar;~o :lOs perigos de ql.!c b.1. 
pouco trata.v:-c qu~11~0 a eftareforma, o que Fc paE~ou a 
respeito de uml\ tentativa muito simples de levanta
mento apenas do cens<l no Imperio, quando disto se 
occu pou o gover.lo, creio qn~ em 1 8 ~~ ; o interior de 
P cm amhuco, da l'ar:~.hyba c ue antros lugares começou 
a ag-it .Lr-2:C: O que d .~cidio 0 o·)\'er!10a~US?Cnder rtexe
Cllf-'0 tia mcdi:!n, e até hoje n::io se tem tratado mais 
di!~O! 

u~ ... Voz:-~ão t~m applicnção. 

Q Sn. PEnDrGio 1\hLUEIRO:-Tem applicaç.'\o perfeita., 
porque o go:yerno agora ~P:o 9-uer a~nder ás jusi:!-S ~e
clamações de tantos mumctplOs· de diversas provmc1a.s 
qu~ têm representado contra.· semelhante propoEta, não 
por que ~e opponhão á emancipação, m3.8 pelo modo 
por que a querem realizar sem attenderem á. laToura., 
no commercio, nem a. cousa. alguma, entreta.nto que 
naqu~lle tempo attendeu-~e e. um Eimples movimento 
de pequenas localidades em questão de maito menor 
gm...-idade. 

.O SR. Fo~"TEs :-Hoje n~ se tolera nem a. pa]a,-ra.! 
O Sa. PEIIDIGÃO MALBElao:-Q.ua.nto _u outros pontos, 

deixo para nova occa.sião em que me for permittide 
fnllar; então c=ina.rei a proposta e ndduzirei outras 
idé:1.~- Desejava, poré:n, fallar em medidas para. ellas 
que se <leverião tomar no intuito de :~.uxiliar esu re
forma. 

D.áx:Lrei isto, como ta.mbem deixarei de tratar da 
introducção de braços li,Tes, introduc1'iío de machinas 
e melboramet:to de processos de la-....oura ; seria conve
nie::~te, por exemplo, re,·er a. legislaç:i.o &obre a. lo~:açã.o 
de serviços c p:ucerias, a reforma da. lei de ~~ de 
A~osto de 1860, legidar sobre o casamento civil, sobre 
u~a. e~pecie nova, que n:io temos regulada na. nossa. 
legislação, a.s soci~d;.tdes :monymns civis. Estas socie
dad~s anonymas ClYJ.s podem ter um grande fim, qual 
seja o de manter a gnlnde propriedade agricola. ; tÕ 11m 
~ystema. iniciado já. em outros paizes, e que nos póde 
ser muito proficuo. 

A ema.ncipaç:io tcude a acabar com a. grande pro
pried;tde; ha de substitui-la. a pequena. propriedade ; 
ma.-; o nosso p~iz não est:í. ainda em condições de \'Cr 
extincta bnaca.mente a ~ande propriedade: nm dos 
remedios parn ssl,·a-la pú<.le ser w1 •oc;ejade$ a"o":;
liUU ci.,is para txploruçüo da la.,oura, como ha. as ns
sociaçües anonyma.s para exploraçiio de commerc:io c 
industria. 

Agora, ma.is particularmente a respeito do art. G•, 
tenho n dizer que, nos ~§ 1• e 2.• deste artigo eu vej<> 
o que Napolcii.o III disse ultimamente autes da. guerra. 
franco-prussian:L, trat:mdo das bU:LS reformas liberaes: 

« C'est le couronnement de l'édifice. » 

E a. razão é muito clara, c.ouvence em poucas pa
lavras. 

No art. 1° temos um golpe de machado- o llllsci
mento livre-, pr<:tt!ndcndo-~e nssim estancar brusca
mente a. f<f.lte, porem de modo illusorio; com un:a. mão 
dcclarão-se livres "a n:~..cituros, mas com a outra se 
lhes t.i•·a a liberdnde; quer dizer, elll's continu:to de 
fado na. escra.-idão a.tc ,. idade de 21 nnno3, e em 
peiorcs condições ! 

No art. 3• se cou~igna. o res:;l;ate pelo Estado. J.~' 
uma. idé;\ que, bem spplica.dn, '.eri:~. proficna e efficaz; 
mns 6 outro golpe de machado, pel:J. fórma violenta e 
d~fici~nte do. proposta. 

:1\o art. 4° te.mos o peculio ío::-çado, com todos OF 
i1:convc:lientes j:í. notado>, e que terá, ~c for consigna
do em principio absoluto, como e>t:i no projccto, todos 
os inc01wenientes que Jlrotl.t:.ziu em Homa.. Entre os Ro
manos, o peculi? deu lngar a~ tormento <;onsta.r.te do' 

. cidadãos, dos trtbuuaes, e at<! do$ p•·opnos esc:;:.,·os; 
foi uma luta permanente . 

::\iio :r:c opporia. a que ~c co:1feri~se aos e8cravos di-
1·eito :1. certo p~culio , com licePça do senhor, para o 
tim mui~o c•p~ci a.l d" bll:l. libcrd:••le, mas isto mcomo 
limit~<lo a este nnico 0bjccto e .C,:m toclas a~ c~ut<!las 
que tiio meli::droso a'mmpto aconselh:t ; deixa1:do o 
:ll:tis nos benignos co~tume~ R r.~ zileiro~, ~o mo !!e ~cha. 

Neste mesmo art . 4•, 1)5 2• c 3° conHgn:>--se u~n 
medida tii-, !!l":n·c, que entendo que por u >6 devu. 
ell:. constitui~ niio um ari.ig,, tlesta lt:!, mus uu1 tnojo, 
muo. solu\:~o ern lei eopeci:tl; e tanto a'sim, '1?':. os li
bcra.es do ~coado, no :o.::no p:.~sudc, offerecêmo wn 
additivo ao orç:J.mento, no quul c~ta i.léa vem consign:r.
d:t e C.isserlo que o p><rtulo liberal já. "e cocte:;ta:vo. 
co:n essa medida; a. savcr, o direit-o :1-bsoluto "o res
!!:Lté conf~ri ,!o a() c>cr., v o par:\ liLertar-se contra 
~ont~de do senhor, quer por s<:u p•!culio, quer por libe
ralido.de de outrem, qu~r por sen·iços. 

Ora., pelo nosso direito a.ctna.I, ningacm pede lib~rtar 
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c escra...-o alheio contra a vonta.ie 'de seu dono, salvos 
os caso• muito r~st,·ictos, enumerados na meotnalegis
laçào; e no entanto aqllÍ. se estabelece, de um S>t.lto 
mort;,.:, exactalnente o contr:l.rio: o escravo alheio póde 
ser libert:tdo, nin<ia contra. a vontade do senhor, pelo 
seu pec:zlw, por liberalidade de alguem, etc. E' isto que 
pó'le trazer grande desordem, desorg,,nisa\"-'ío mesmo do 
trab~l~o. (.'J.poiados da opposição.) 

D:.ret mats alguma cousa a este respeito. 05 I:.oma
nos. erão muito previdentes e sabitts; ford.o os primeiros 
legisladores do mundo, e hão de sê-lo sempre; ainda 
"hoje vai-se beber no direito romano os melhores prin
cípios, porque a!li está a verdadeira ~ci:mcia, a sii: phi
losophia, o bo1n senso pr:~.tico. Pois bem; nas relações 
do senhor com o e!Scravo1 ha,·ião elles reco:J.becido dua~ 
fontes de d•reito parn. o tenl:or, o dominium e a pol••las. 
Em relnç:io ::1.0 dominio, o escmvo é cousa, é proprie
dade, e como tn.l tratado, salvo cert:l.S modificnçves ori
gin::das de su:.1 especialidade. Mn.s o escravo é tambem 
homem; d'ahi vem o direito, o r-oder €Obre o ehcrnvo(po
testa!-), comoopoderdolllJlridosobre:J.mulher,o poder do 
pai sobre o fil110. E' es-.e poder(i'ote~tas),g:J.rn.ntido nn Jei, 
que constitue a for-;a moral do senhor sobre o e~cravo, 
como constitue a força moral do marido sobre a mulher, 
do pai sobre o filho. Ti· ai !\O pli e.·te direito fObre o 
filho, tir:J.i ao m:J.rido.e;te dirdto sobre n mulher, pro
clamai a emancipaçF:o dn mulher e dos filhos, onde iriio 
p:l.rar as relaç·ões <.!e :famili:~, n or<lem ~ociuL e to,as as 
su:.t.5 COJ:~equenci:tt;;? .A.$st:n tlmP.crn, qu1\nto ao e~cravo, 
tirai ao ~enhr•r ,·iolentn e bru>cnmente c~oe poder, 
como f z o projecto, e eu vos p~r;.,'lmto-qunl >er:l. n 
força moral do senhor sobre o (~Cr:t\'O '? .A. qtte !C redu
zir:íõ a~ relações entre um e octro 'f Onde o rc>peito, ~ 
obedienein, a snjci,;ão, elemento~ moraes que mai~ 
efiica;:mer:.te -.mantetn ~~sa.:; Te!a~· i1ea ~ E~::-~ rompimt!nto 
bru~co c Yiolcoto produzirá e~tilhn.,;o', que não sei onde 
irão p2.;ar. (,\poindos da oppo.~ ;ç,;o.) 

E:>tre o marido e a mulher, entre o pai e o filho ha 
outr'"s rchçües; ha o :J.mor, n t•miz:,de, " s:m:;ue, que 
seri::;.,) Cúrr<ctit·o nalUr<!l contra femclh~ntc lei; mas 
entre o e5Cr:'.YO c o ~enhor, es~.es s •? ntimcnto!l n;io c xis ... 
tem, 1:iio ha de ordinario senão odio do escravo par:J. 
~cn ~enhor. Nmgttcm espere gr:ltidõi:'l de escravos; 
fal~o par cxpcriencia propria. A ingratlJúo é U!";l cn.... ;!; 
r"ctcristico uo esc a, . ...,, pela. sn:1. blt:l. de educação e 
mes.mo o!e C•!rto d·,~et!\·oh·ime!lt•) tnoral e religioso. 

Aqt:elle p~i:lci;:i?. pol'tanto, do resr;atc for,·a<lo em 
abso!uto, só por H, no meu fraco entender, é capaz de• 
produzir a m :lior l'cYo!uç:io no lmpcrio, n!;o só quanto 
{• p:1z J.~, f:J.milins, mns na orde:u cco!lomica, l!i ·,tra
hi·•tl.() fC cl•JS c~t:<belecimcnto> t :üvez os t'!lelhores bra
ços : e hmhcm h:1 <le ser neccc~~arin e fat:ümentc um 
gc:·men h!õÇ"!do p::r:J. que as influencias de camp:uJa
rio pr:ttiqt:em ,· iol~ncias entr-: ~i, e peior ainda contra. 
os pobres que os n:O.o qnizcrcm ncc.m;:>anhnr nos plei
tos l'h·ítcr~c~. Em um paiz Otlfl!! de tndo se i:~.z arma 
poti~ic,, :::r:n:> el~it'>ral, coa:o, por exemplo, do rccru
t:i.::"le:Jt? .do serv11'o tl:t gu:uda nncion:t!, de pro:·~~~os 
poli<:::tes 'e outro~, com·ir:i. fornecer aindct m:J.is e" te ele
me:: te peri;osissimo ás lutas políticas e c lei tornes? Se 
n:~.~; c~lc· !\Í:J.$ i~to se fez 1 l:í. nilo haví:io eleições. 
(Apo 'adu• da ~ppo3iriio.) 

O ~~. PwesrD:<::-iTE: -Lembro ao nobre deputad@ 
,.p:e j:i te!!l excedi•io 11 '1 duns horas qne o regimento 
r,crmitte a cada. orador parJ. falia :· . 

O Sa. PEnDJG:io ~IALliEIIIO : - Yon j:í. terminar, 
Sr. p::-esidcnte. 

E ;t.:! terceiro goloc de n:achado li:<a-6c neste projccto 
co::t~ os ~~ I• e :!•ao >~rt. 6•. ~ii.() coat:mte com :ts exll
ger:vllls e viol~ntas med.idn.s,o g()\"erno con8igna a idéa 
da cln:<::cipa<·1io immcd.iata, em massa, embora só dos 
escravos <la ~~\·ão1 e dos que furão <lados em uso-fructJ 
:í. corôa. Pois, senhores, póde entrar na c~beça de n:n 
homem prudente, que se ptocla.me semelh:l.llte inju>tiçl 
rel:tüvn. que ba de fazer com que os outros escravos no 
di:~. ~cgúinte dig-:io :- tli:o bom ccmo t:io bom; os es
cra."ó'OS da n:~.<;:,o e do Imperador i:í. estão lh-res, e nó> 
:lindA n:io~ 
A~ está. o gennen da insurrei~·iio geral. A emanci

p:!.<;H.o immcdin.ta ha de ser a con~equcncia b.tal e ne
ce.:;sa:ü . 

Eotes par~~t,"!"llpl::os, senhor.'s, foriio inseriuo.> na pro
posu int~ncionalmente ; porque no anuo p:lsôado eu 
apresentei aqui um arti:;o auditiyo ao o,c;amento, e!:t 
fõnna de simpl~s :~utoris:lção no go,·erno a e>te res
peito, prudente e cauteloso; a commiesào do an:-.o 
pa.sssdo o inserio quMi ips:s "erbi• no seu projecto . Mas 
o g:tbinete actu<U não se contentou com i~so; foi muito 
mais adiante; agora. na sua proposta disp<:íe que os es
Cra\·os da na.ção e os que estão em uso-fructo á corô3. 
sejiio emancipados desde· j:i., não attendendo :i inju>tiçn 
relativa para com os outro~, nem alhuodo para o exem
plo que be vai nbrir, que ha de d:~r em re~ultodo a 
conseqnencia forc;osa. e ind~clinavel, em muito hre\·c 
tempo, da em!lncipação immediata geral, ou por lei. 
ou dict:ltJria.l ou por si mesm:.! (Ap~iurlt~,. da opposi,olo.) 

No ~ 3• falla-"c uos escravo• das ordens rcligio;;~;;. 
Niio sei qual a r:~ziio procedente que teve :1. commi.;;,:íu 
par:J. pro pôr a suppre,.são deste rar:J.grapllo; a que <l.:í. 
niio me parece attendi vcl. 

A lei de 1870 dispõe diversamente do que est:í. ueste 
par.>grapho. Ella. deter minou q••e os escravos das or.lcns 
fossem ~·endido• e convertido o $eU producto em npolic~s 
dentro de 10 annos, excepto: t•, os que ella~ liber
tassem ainda que com r~serva .~c serviços não exce
dente de 5 ::1.nnos; ~·,as escravas cujos ti.!hosdu!l"-ras
sem que naeciiio livr\lE. 

Cou~" muito mmos favoravel á. liberd:~de do que o 
que s~ l<l neste ~ 3• do art. G.• 

Ne:it<) pa.rn!,trar,bo di•pü,-re que os ~scravos das ordl'us 
rdiS'iosas scr.i.õ libertados dentro de 7 annos. Portantc•, 
todos Oi! cscr:n·os terião de ser declaradoR libertos, se
gunuo e~t:l. dispooiçiio, e ao m~is t:J.rJar dt:mro d) 
prazo J.e 7 n::nos; e u1io mais vendidos p~ra ser o se:: 
producto coaYertido <:m apoliccs. 

E' um~ idéa dh·ersa da lti de 1870, é iciéa mai; 
ndiantada, poqce o go\'erno 11ada quiz do qu~ ~e !o~ 
:,inda no :!.uno pass:l.~o, qui.: deibr a barra adiar.te de 
tu•io ; n1a.~ a commi~são, supprimindo e:=-te par:J:gr:1pho, 
n:':o "''jo qnc te!ll:a ra:.<üo, porque é ma:s favorn\·~1 ;, 
lib~r iade, e m:lis Ci>llforme ao EYaPg~;lho, á humanidade 
·e c~ri~"de cl1ri.:tü, de qne as ordens rcligio~as dev~m ser 
espec1aes e zelos:1s observador.?.s. 

§ G.• « 0:; CSCr-J.I"Q,; a1Jaudnna 'os ror r.eus senhores. " 
Descja,·!'L s~tl:::.er o que f.e entende por al.H:m.dona•J•).., , 
n~tc ]'lar~gmp'ho do a-rti:;o; ;er:co os cham:>.<los u> 
e1·ento'? 

O Sn. A~DR.\Dl<: ".FJCt:EtRA :-SUo os vicioeo.=;, os i:::.
''ali<lo8. 

O Sn. P~:nDIGÃo MALm:rno :-~iio fa.llo SCtll r:1zü,. 
porque ..,.i lli>S tral>o.ll1o• do conselho de Estado qu ~ ~~ 
pretendeu dc.::l3.rar Ji'""'·' os cFcr~>vos do CI"C!lto. A<iuell:: 
red,Lcc.'à3 pre~ta-sc :i J.u\"i.l:L. 

Deixo úc fazer ob:;ro n·ac;:~~s sobre ontr0s p:1ra.;ra ·>h·>. 
porqull o tempo e;t;i findo. · 

Sohr.:! o § 8• j:i o nobre d•put.'l.do J"!lo municip! -. 
neutro , o Sr. Dnqnc-Estrad~, diocutio pcrf~itamcn"<> : t 

matcrb (n.po icr.do• da. <'ppo• ir;ilo); n:l.da tenho a :<ccre'
cent:u· ao que S. Ex. prodnzio. 

Tendo nssim dado muito pcrfunctori:tmcrte a mi:ll," 
humilde opimão a respei:o do projecto e suas di~pcsi
c;ües, embora muito mal. ... 

Yoz~:s:-Ao contr::rio, perfcitar::cntc hem. 
O Sn. Ptm.DJG:\o ~1AtHEJ~o:- .... tern:. ina!'ci a~r~l

t.l~c!JrHlo !"'O!i 1nc:us Lonra.do" collegas prcsente3 a b~~: 
dade com que se dignátilo acompanhar-me, e inz~nd <l G • 

Yoto> os·IDl!.Ís eincercs e fervoro•o• parn.que::J. Diviu:ll'rc
'\"iclcnci~ !Ilumine ú governo e n honrn•ia maioria, ::f.:~~ 
de que1 totn~l!ldo em considera.ç.:.i.n as nos~ns l1u:nilà.~~" 
~bservac;úe>, se dignem, insistindo embora no sea pr-:o
iecto, iazer-lh~ noueil:l..~ :r.lter.~çõ~s que forem juigaó.s• 
l::t:tis con\·enieut~s~ :1fim de se evit:J.rem ~sscsdcs::stre-. 
esses m:1le~, esses perigos que nós, cb.ama.J.os viét.!::..
l"ios, pre,·emos e t=tu recci:1mo.s. (.J:wio br::1; ""'i·· 
vem.). 

(O orador· é comprimen!ado zlo,· muitos Srs. c!,, 
lados .) 

A ~cUS!'ií.o fie;~. ndi·.trla pela b.or::. 
D:.d:J. a ordem do diR ~ il.!,·a:t:t-se :1. !~!*-:io ~s ci~:..:u 

e m~h ho~ns d:J. tarde. · 
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SellSão em IO de >!.gosto. 

PRESIDENCIA DO SR. TEIXEIRA. lUNJOR, 

·' SuMMARJO.- Expediente. - Pretençilo de D .. A. C. N . .. d~ 
Bawnann.-Pretençao do capitão ds fragata J, M. G<.ti
mari1es .-Pretençáo •de Pedro Orlandin1:.-Pretançilo de 
L. A. FerT!andes.-Jubilaçl1o do conselheiro J. 1. }la~ 
m.alho.-Licença ao juiz . mwiicipal• M. A. de Barros 
Cobra.-Abertura de creditas extraordinarios.-Isençi1o 
de direitos de impo•·taÇ.I'io.-Lotsrias.-Ordem do dia. 
-E.l~mento servil.' Discur.o do Sr. Duque-Estrada 
Teio::eira.-Prqrogaçll.o da lei do ·orçamentq; Disourso 
do Sr. Pereira da Silva. : ' · 

A's onze horas da manhã., feita a chamsda, achão"se 
:p:escutes os Sra. Teixeira ·Juuiór, Portella, Para,nhos, 
Pinto Pessoa, Guimarães, ·sobra.! Pinto, Angelo do 
Amaral, Camillo Barreto, Rosa, Candido da Roaha, Fi
gueir.cdo Rocha, Moreira da Rochlt, Pinheiro, Gon9al

. v'es da Silv .. ; Evangelista · Lo bato, Siqueira. Mendes, 
Vicente de Figueiredo, ·Damingues, · Salles, Paula To
ledo, João Mendes, Barão de AraÇagy, Luiz Carlos, 
Cardoso de Men'ezes, Coelho Roclrigues, Bandeira de 
Mello, Mello Rego, Barão da Laguna, Heraclito Gra9a, 
Gomes da Silva, Ferreira de Aguio.r, Fiel de Carvalho, 
Manoel Clementi;w, Pinto Braga, Bittencourt, Jun
queira1 Pereira· Franco, Theodoro 'da Silva, Gomes de 
Castro, Camillo Figueiredo, Flor\ano de Godoy, Duarte 
de Azevedo, Bahia, ll;fenezes' Prado, Cameiro .da.Cunha, 
Corrb, Alencar Ararip~. Barão de Anadia, Pinto de 
Campos, Galvão, Corrêa de Oliveira, Raposo da C~tmara, 
Affonso de Carvalho, Benjamim, Pinto Lima, Dionysio 
Martins, Araujo Lima e Fen·eira Lage. 

Comparecendo depoie os Srs. Leal de Menezes, Araujo 
Góes, Barão da V!lla da Barra e Casada, abre-se asessã.o 
ás onze horas e meia. · 

Comparecem depois de .aberta a sessão ·os Srs. Capa
nema, Crnz.Ivfachado , · Duque-Estrada Teixeira, Mello 
Moraes, Henri'l.,ues, Au~usto de Oliveira, Antonio Pra
do~ Pereira da :Silva, P10to Moreira, Pederneiras, Lima 
e :oilva1 Diogo de Vasconcellos, Joaquim Pedro, Bar
.ros Cobra, Andrade Figueira, Azamlmja, Conde de 
Baependy, Costa Pinto, F. Belisario, Ferreira da Vei
ga, Taques, Fontes Gama Cerqueira , Silva .Nunes, 

· Paulino de Souza, José Calmon 1 Rodrigo Siln, 'Fer
:reira Vianna, Souza Reis, Monteiro de Castro, J. di> 
Alencar, Joaquim de Mendonça, Jeronymp Penido, 
Caudido Murta, Jansen dn Paço, Almeida Pereira, 
:Mello Mattos, Canedo, Leandro Maciel e Leonel de 
Alencar. 

F., ltão . com participação os 'Srs. Assis Rocha, Au
gusto Chaves, Barão de Anatajnba., Borges Monteiro, 
Uandido Torres Cícero Dantas, Diogo Velho, Dias da · 
Rocha, Fernandee Vieira, Nebias, Perdigão Malheiro, 
Fausto de Aguiar e Simões Lopes; e sem ella o Sr. 
Moraes Silva. 

Lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

O Sn. 1° SEORETARÜJ dá conta do seguinte 

EXPEDII!:NTE. 

Urri officio' do ministerio da ~azenda, transmittindo 
em resposta a cópia da informação prestada pela direc
toria geral da contabj.lidade sobre o requerimento em 
que. J?· Rita de qassia Alcibíades, mãi do capitão José 
Almlnades Carneiro, reclama contra a designa11ã& feita 
:pelo theso:'ro _do meio soldo C[Ue lhe compete.-A quem 
:rez a reqlliSIÇaO. 

Outro do niinisterio da guerra, informando sobre a. 
]?retenção dos primeiros escripturarios chefes de secfão 
~a paga.do;ia das tropas da cõrte,. .qne.~edem augmento 
de vencmaentos.-A quem fez a requtsiçiio. · 

Dons do 1° secretario do senado, participando ter 
coustado ao mesmo senado que farão sltnccionadss as 
resoluções autorisando o governo a mandar admittir 
á matricula varios estndantes.-Inteirada. 

Tres requerimentos de Francisco José de Fai·ia Reis, 

José da Silva. Gagéiro e Aq.tonio Augusto P~dro6a 
peJindo a restituição dos documentos que àcomp>tnhá~ 
rão as suas petiÇões . .LA' com.missão de constituição. 

Lêm-se, e são approvados sem debate, os seguintes 
parecer~s: 

ELE!IIENTO SERVIL. 

" A; çommisgão de policia. farão presentes duab 
indicações do Sr. deputado Duque-Estrada Teixeira, 
uma para que á discussão do projecto sobre a refonnn 
<!o estado servil não seja a.pplicada a disposição do 
art. 176 do .regimento da ca.mara, e outra para que 
relativamente á discussão do referido projecto só seja. 
admittido requerimento d.e encerramento assignado 
por tres deputados. " 

« Passa a. commissão a· dar o seu pareoer : 
«·A disposição do- a1!t. 176 do regimento interno 

desta camara estabelece a faculdade de requerer o. en
cerramento das discussões, e regula o seu exercício fa~ 
zendo &S ~eguinteslimiteyões: 

« ·1.· Não póde ser requerido encerp1.merito na 1• e 
3• disçu,~são dos projectos de lei ou resolução, havendo 
quem te"nha a palavra, sem q,ue pelo menos se haja tra
tado da materia em duas sess.ões diarias, salv.o os casos 
designados na nota 52. · 

" 2.• Em nenhuma discussão é perrnittido p~dir en
cerramento immediatamente depois de haver fallado 
um ministro de estado, ainda que seja di)putado 
(art. 177). · · 

« São estas as unicas limitações .feitas ao uso da 
faculdade concedida pelo art. 176 a todos os membros 
da camara, e que constituindo regra gera.J. se~ distinc
ção alguma, quanto á especialidade das materias em 
discussão, demonstrão que esta disposição não estabe
lece nenhuma difterença entre os n.~sumptos que occu
parem a attenção da camfira., pois que limitou a facul
d!!de de requerer o encerramenta da disctjssão tomando 
por utiica base .a di:fferença intrínseca que existe no 
modo e condições das tres discussões regiment>tes, e 
não na differença e especialidade das matérias a ella 
sujeitas. Assim é que os mais importantes projectos, 
as leis annuas, as propostas do. governo, qaalquer que 
seja -o seu objecto, não eotfrem excepções daquells 
regra. . 

cr Entende tamb.em a oommisslío que a segunda in,__ 
dicação não remove os inconvenientes que natural
mente teve em vista o seu illustré signatário, porque 
o que elle pretende não difficulta., se é que não facilit~, 
os requerimentos de encerramento, visto que a responea
bilidade co!lectiva é mais fraca do que a individual. 

cr Portanto, é a. commissão de parecer : 
- " Que não sejão •adaptadas as supracitadas indica91Ses 
do Sr. deputado Duque-Estrada. · 

" Sala das sessões, 9 de· Agosto de 1871.- J. J. 
Tetxei!·a Junior, presidente.-]. P .. Machado Portella, 

·1 o secretario.-/.. Jlf. da Silva Pamnhos ; 2• secretario. 
-Francisco Pinto Pe.soa, 3• secretario.-Manoel PB

. reira .Guimarães, qo s~cr~tario. 

PRETENÇÃO DE D. A. C. N, DE BAUMA.NN. 

« A commissã@ de fazenda, tendo em vista o reque
rimento em que D. Anna Candi~a Nogueira de Bau
mann pede que lhe seja. trocada em moed!t ·eorrente a 
quantia de 260$ que possue em notas de lOS já reco· 
lhidas; ~ considerando que a supplicante não allega ra
zões" procedentes para se abrir em favor della um pre
cedente de tão prejudiciaes consequencias para o th:· 
sonro, qual o de se mandar troc&r papel-moeda., cu~o 
prazo do recolhimento já findou , é de parecer que eel& 
indeferida a pretençiio de que sa trata. 

<c Sala das commissões, em 7 de Julho de 1871.
Cardoso de Mene~es ,-Araujo Lima. » 

PRETENÇ:i.O DO CAPITÃO DE FRAGATA J. !li. &UI~IARÃES. 

« A commissão de fazenda, tendo em. vist& o re9.ne• 
rimento do capitão de fragata J oaé Marq~es GulDl&-
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rães que ped~ novamente substituição das notas de 5_S 
que' recebeu n_o Parag.·uayt .e cujo ·pr-.zo de recolhi
mento findou, enteride, de harmónia ~om o g~verno, 
ouvido sob tal preten~o, qtie o supphca_nte nao p6de 
ser deferido. 

"Sala d:1.s. commissões, .em 8, de: Julho de 1811.
Carlloso d6 Mene~es.-Araujo Lima. » 

PRET:ENÇÃO D:E PEDRO ()RLANDINJ. 

« A c~mmissão de pensões e orden~dog, tendo exami
nado o requerimento de Pedro Orlandini, nrofessor de 
esgrima e gymnattica, pedindo um an:1o-de licença para 
tratar de sua saude fóra do Imperio, com os seus ven
cimentos é de . parecer que seja o dito requerin:i:ento 
remettid~ ·ao governo afim de informa..,lo. ' 

" Sala das commissões, . em 9 de Agosto àe 1871.
A. O. GomPs de Castro.-Carneiro dá Cunha.-C. Ro

·cha. » 

Pl\ETENÇÃO DE L. A; FERNANDES . . 

· " A commissão de fli'ze'nda, tendo e;n vista o reque
rimento · de Luiz Antonio Fernandés, pedio~o Festitui- · 
ção da quantia de 900S, i~portan~ia; ~o. ~mros~o ~a 
siza qne ]lagara na recebedorm ~o <nummp1o ; restttm
ção que lhe fôra negada pelo tnbunal do tbesouro em 
gráo de recurso interposto . da decisã~ ~a mesma roce
bedoria; e considerando que a dectsao pela qual se 
negou ft.o· ~upplicante .a dita restituição foi. profer~da 
em ultima insj:ancia pelo poder a.dministrjlttvo_, .~.Ico 
competente para. resolvê-la, e que ao poder legislat1vo 
não cabe revogar esse julgado sem invadir a esphera 
de jurisdicção alheia, é de parecer que nnda ha que 
deferir ao supplicante. · 

" Sala ·da.s commissões, em 7 de Age~to de 1871.
Cardoso de Menezes.-Araujo 'Lima. » 

JUBILAÇÃO 'DO CONSELHEIRO 'J. L R.I,;){ALHO. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberal1áo, e vai a im:pri..: 
mir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
projecto; ' 

,; A assembléa geral resolve : 
" Art. Lo Fica o governo autorisado a jubilar ao 

conselheiro Joaquim Ignacio Ramalho1 lente catbedra
iico .da t• cadeira do 5• anuo da faculdade de direito de ' 
S. Paulo, com todos os seus vencimentos. 

" Art. 2 .• Fica igu,almente autorisado a jubilar o 
conselheiro Francisco Maria de Souza. Furtado de Men
donça, lei). te cathedratico da 3• cadeira do mes:no a uno. 
da referida faculdade, com todos os seus veucnuentos. 

" Art. 3.• Ficão revogadas as disposições em con-
trario. • 

" Sala das. oommissões, em S de Agosto· de 187!.-
G. Rocha.- Carneiro da Cunha. » 

LICENÇA AO JU.!Z MUNICIPAL Jll, A. »E BARROS COBRA. 

Lê-se, julga-se objecto de deÍiberação, e é 1·emettido 
:í commissiio de pensões e ordenados, o feguinte 
jlrojecto: 

"A asserobléa geral resolve: . . 
" Artigo unico: ·Fica o govemo autoris:J.do a conceder 

ao juiz municipal edeorphãos do termo de . . Jaguary,da 
província de Minas-Geraes, hacharel Maximmno Au
gusto àe Barros Cobra, um anuo de licença com todos · 
os seus vencime c: tos para tratar de sua saude onde lhe 
convier; revogadas as disposições em contrario. 

« Sala das sessões, 9 de Agosto de 1871.-Ferreira 
da Veiga -J. Capanema -Pinto More iru. - Canedo.
BenJamím.-Gama Cerqueira.-Joaquim Pedro.-Can
d•do Murta .-Perdigão Ma!hairo.-José Calmon. - Ca
'1»~l!o . Figueiredó.-Cruz Ma,chado.-Luiz Carlos.- V. de 
Figueiredo . _,, . 

AllERTUl\A DE CIIEDITOS EXTB.A.ORJHN.l.RlOS. 

Lê-se,. e yai a imprimir pará entrar na ordem. dos 
~rabalhos, o seguinte parecer : 

TO~IO IV 

J 

· «A commissão de contas examinou a proposta do go
verno, relativamente á; approvayão de despez:~s, por 
ella autorisadas, rio intervalfo da sessão da assembléa 
·geral, e pas6a a emitir o juizo que fórma a tal res-
peitG . . · 

« A proposta do governo .versa sobre transportes de 
sobras de umas pa~a outras verbas da lei do arçamento, 
bem como de credttos supplemtntares e extraordina
rios ,que se abrirão no exercício de 1869 a 1870, e ·de 
1870 a 1871. 

«Comparando os referidos actos, transfereneias de so
bràs de umas para outras verbas, belll como os credi
tas, ·entende a commissão que estão ellas de accord111 
com as leis que r'egem a materia, e bem asaim' com oe 
estylos, que se têm applic;ado em casos analogos. 

"Tendo em vi~ta a tabella A, que se occupa da tràns
ferencia de sobras de umas para outras verbas, parece 
tí commissão que figura ahi indevidamente a quantia 
de 2/192:941$225, que procede de credito supplement:i.r, 
auterisauo pelo decreto n. 4,654 de 28 de SetembrD de 
1870, quando devêra mencionar-se a quantia de 
802:539S760, que é a que provém do · transporte de zo
bras de umas para outras verbas, nos termos do mesmo 
decreto. A ' vista do exposto deve soffrer · alteraçlí.~ o 
art. 1• da ·proposta do governo, a que se refere a ta
bella A, fazendo-se a exclusão e ).nclusão das quantias 
apontadas. · · 
. "Em fa.ce do que fica dito, cumpre tambem que seja 
emendado o art. 2• da proposta. do governo, passando 
a somma .de 2,492:9418225 para a quantia e tabella B, 
que ahi se aponta. · 

« Feitas eRtas alterações, é a eominissão; de p11.recer 
que a proposta do governo se conTerta.em projecto de 
lei para o que offerece a resolução seguinte: 

" A assembléa geral decreta : 
" Art. 1.° Como está na proposta, com a seguinte 

em·enda: em vez de !1.,866:9248450, lêa-se 3,176:52:2$985. 
Art . . 2.• Como está. na proposta, com a seguinte 

emenda: em vez. de 6,813:2518615, lêa-se 9,306: 1!l2S840. 
" Art. 3. 0 'Coaw está na proposta. 
« Art. 4. ° Como esta na .. proposta. 
" Art. 5 ° Como está na proposta. 
" Paço da camara dos deputados, em 8 de Agosto 

da 1811."-Araujo, Limà. -J<ão Jlendrs de Almeida -
Affonso de Carvalho .-Bandeim de Mello.-Matheu" Ca
sa-do d~ Amujo Lima ·Am al!d. » 

ISENÇÃ.O DE D)llEITOS DE DJPORTAÇÃ.O.-LOT:ERIAS. ' 

Entrão successivamente em discussão, e são appro
vadas sem debate, as redac9ões que :farão a imprimir 
na sessão antecedente, sobre isenção de direitos e con
ceilsiio de varias loterias. 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEMENTO SERVIL. 

Contin.úa a 2• discussão do art. 6° da proposta âs 
governo sobre o elemeRto servil, com o parecer da C<ll'l'l
miss!lo especial n. 167 deste anuo. 

O Sn. .ALENCAll AaAllTPE ( pela ordem).: - Re
qu~iro o encerramento da presente discussão e ao 
mesmo tempo pe91J a V. Ex. que a propoi"fão que :fôr 
snb.mettendo á discussão os seguintes artigos consulte 
~ .. eas:t sob1·e o encerramento dos mesmos artigo&, se o 
nosso regimento o permittir. ' 

O SR. PRESIIliÚ><TE : -Sé posso submetter á -votaçli.o <!:1. 
oomara o requerimento do encerram~nto da discussio 
dl) art. 6•, gne é o objecto do presente debate. Niio posso 
admittir requerimento prévio para os artigos çue únd~t 

· niío se achão em discussão. 
Opportunamente paderá o nebre deputado apreserctar 

i~u&l requerimento ao que a.caba de fazer. 

Poste a votos o requerimento, é approvado. 

O 5a. CAPANBMA (pela ordem):- Sr. presi~ellte, _i 
inc1mtestavel a importancia da materia do ar7J go CHl21 
discussão acaba de ser encerrad11.. 

14 
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V. Ex. !Qelhor do q_ne eu sabe quanto ella.pád.e 
inflnir nos male!icos e1feitos que hão de n~
mante Seguir-se d& adopção do projecto; conse~ 
me~e. ap~do p&n o.a brios_ e puodooo~ d& illastre 
.r.w.ons, requem> qne &eJIL no.mbala. -.:ota.ç=o. 

(Hb. dillfROO aparles.) 
Á : illw;tre maioria póde jlllg3r como entender a res

pcito do x:eque:rimento que lbe offereço. 

Posto a votos. o xequerimeuto do Sr. Cap:mema., é 
rejeitado. 

Em seguida é approvado o ·artigo com os seus pua
çaphoe-e .aa emendas da: oommi.ssão. 

·o Sa. Caoz lfACII.U>O : -Leis a vapor hio de rednz;~ 
o paiz ·a vapor. 
. o Sll. PIIESIDJ:NTE: - En~ em discussão o art. 7-. 
Procede-•e l-leitura <!o re!erido.artigo e ·das respec

tivu 6UleD.das, que depois de apoiádas e::ttriio eDl di5:
CII$são. 

·o Slt. Âl.ENou An..uuPE (pela ordem): -O desejo 
111.ue tenho de ver que o projecto d& reforma ~rvil seja 
wcutido regular e amplamente, me obciga. a. pedir o 
ence:rramento deste a.rtigo ... 

_O Sa. Cauz MA.CJLU>o: - Isto é ab.mxdo. 
O :Su. ~cAa Alu!ul'e:- ... porque as.sim m:W 

brevemeote pa..<saremos a Ja diocu.ssão, e então a nobre 
d:ia&i.deocia ter.í. op{IOrtunidade de ~F'erentar ns auaa 
idêas em substituição àas idéas <l.n ·propos~ do got<er
no, dando por·eata.1órma. assumnto e novo C8.ll'lpo ao 
àebate. • 

Os Sas. C111'l MA.CJU.Do E CAPt.!<Ell.ol dia apartes. 
O SJ(.· .A~IICA.B. AlWI~- : - Os nobres depu-

&ad.os.... . 

Os.'SB.S. Clln M...c~ ll Cu.ua•XA. dão apartes. 
(O Sr. prt.tldmte reclamll 4llenção.) 

O SL ~CAB.~l\I"P~: -Peç? si.mpl~enteoencer
tantento v:tsto-que o~ nobres 'deputados me wterrompem, 
e não de;lejo deter-me em iHntU polemic:r.. 

O Sa. DtQo:-EsTIUl>A TE.atlli.A: _;_Peço .a _pala.vxa 
pela ordem. 

Yozz.s:- O nobre deputado niio p6de Lll:lr. 

O SJ\. · Pu>meN'l'P.:- Tem &·palavra peln -ordem o 
Sr. Duque-Estrada Teixeira. . 

O Sa.· D uQDE-EsTILU)A TEIU!IU.:-Üio nobres depu
:tados -da maioria.· querem ·enoerrJr tudo, até querelll 
encerrar-::ne, mas :nl!o poeerüa .fazê-lo, nem que venhão 
anna.dos de bmonetas. 

O Sa. Au:<w.a ÂluJUPE : - O requerimentG n:i:o 
póde ser di..ccntido. 

Os Sns. Ca..-z ~fACIIAl>O E C.\I'A!<Ell.~ diio apartes. 
O SB.. DuQOE-Es~u>A T.:~XJ:nu.:- E' preciso res

peiti.ll" :15 regres do bom senso. Repito, peço :r. pal&-vr:> 
pela. ordem. 

O Sll- l'USIDE~ :-J& dei n V .·Ex. a pahvPLpela. 
or.iem. . 

=O Sa. ·DugllE ESTllAD~ TEIXzoa . .\ (pela ordem):
Sr. pruià.tnte, d~e que pedi e. ?:Jb:vna. pe.J:r. ordem 
não @U. outammt~ l'•r~~o eommette.- o erro que me !In
pmou _- o no!'rc depntaE-o ['el:r. p~ovhcia do Ceari, cl.e 
discutu- · aquillo qne noo· um dis~, m~~s para sa
ber ..e o regimento cansagrn o absurdo de -encerrar-se 
111nlL diocmoiio qne ·não col:IC!Çoa. (.Apoiados.) 

(Hii ~rilll ._llp4rlo~.) 

Ouço ~-qneha.preeedentes. 
Sr_ pruiliente, V. l::x.. que .. está. n= cadeira de 

:bo11ra, "!'!-!' .qll!l infelizmente tem sido, é, e -ha. de ser 
uma Cadeira de espüihos, v. Ex. 'Dle diri Ee .nest:l ma
una, n.:l8 circu. '11Stallci2.s e~n que n05 a~bamos. di3ute 
do eucursmeato -que, pela& pro[JarçlJes que SQ lhe esti 

· dan®,- j~.-u torna :u m -v8dádeilo inSllltO. o.os orruiora 
· 4!11e"Ctllllptelll.-o~eud.ever,ji Diio basta reopo:oder~st com 
o .enoe=ento aoe discuFSOs.mais logieos, onaa.-se &té 
q=e responder com en~to p:êt<io iquillo que 

um clepli~o- com a. 'maior ~ .e. patriot:isn>o e com o 
estudo C...leiintent:t·discntir; .V.~-. repitO,-dacicllrá se 
não sendo upruaa e terminan~ a lettt "do regimento, &e 
pederá. fimiar em pr•cedeutes aceítmdo o a.hsnxdo re
querimento do- uobra deputo.do . 

·se no nosso regimellto 'eiiste uma disposi'l'fio que 
pennitta. encerrar uma_ dii~llio ctne não e."'<iste, entiio 
não te IDOs regimento, m:IS nma let de~tiea, cujo co
l"lhec:imento me imJ>edirh de elltrar 'noste recinto, se 
dellA tiveese conhecimento. 

O Sa. Ca.t'Z M'ACIUIIO :-F-eehern as portu doJ pGtla-
mento. · 

(Ha. oU~,..,. ·qar~t.s ; "o ·s.-. p.utdenu ·-reetam .. <tt!e»
~m..) 

O Sn. ·Pusm11:~""1"E :-0 art . . 176-d.o noaeo regimento 
diz o seguinte : · 

w Em qualquer di.tet=ão, ezcoptD = 1• e 3• .W. pro
jeclo• de lú o" rosoluçllo,pod..,._se-hartrp;trer cerbalmen-
1~ unctrramtnto <lo>·diocu.ui!o. 'E#te nqui!Timonto.a..-..~em 
dsb11tt pe&lo a ~OIO$ e, sen-Jo app::ova-Jo pol& ca.mara., o 
pruiden.ltl deciararri ooncluida a. d!mu.ao. h t•· e·3• dis
....ui!u fl4o .s<rao e11Cet"r4c!CI8, M.t>Bndo qwm tmho. a f'G
!ocr~t, Mm qut p.lt> oneno. so 1-.a.ja tr<úado da. ma.teria. em 
i'u~t~ .rti3ÔCI d.iar:tur. ;a 

T:r.t:mdo-re agora-de um projecto que·está.·em 2• dis
euasio, niio'ba a -~xeeJl<?o·determinadã pel&-ultima parte 
do uti.,"'-que.se.reb<is 1• e 3•diseussões. 

O s .... 'Dt!oVE-ESTlW>A Ta•xJmU.:-:Mu. a diséll!sio 
llão e.,:iste. 

O Sll- PREsmE~"TE :-De< de ,que o presidente dà ca
D>aradeclaro. em discru!ÍÍO qualquer asaumpto, &eh3-Se 
elh 1bert.L. .. 

O Sa. CAJ>A!a:><A •-Pe90 · a pa.!avn peU. ordem. 
O Sa. Dt:o~z-Esrl\.\JM TEIXE111A: -Peço a palavra. 

para. negocio urge.nu, · · 
-O Sa.. PB:ES~~>S•n: ;-Embou .nenhum omd.or tenlu. -

·fallado, o asaw:o_pb .(!Sti sub~r;ettido i di!cussüo. 

O Sa.. Duoll11 -.!:" !!1"1Ul)A Tnmru :-A discns~ão niio 
~i.ste. 

O Sa- ·CAP~ :-,..?eço a P"-l~ l)ela. .ordem. 
O Sa. PBEIIDL~n :-!!lão posso -nàmittir diseUSõão 

sobre o requerime.oto de en"Je~Tame:lto ·porqne o re~
mento nao a admttte. 

O s ... ~QW-E&T.IUD.\ T EIXEIRA: - P-eço .a pal3Tia 
~ :negoelo urgente. 

O Sa. CuMII'"-'- :-Peço a pt.lan-& :pela. orden:l. 
O Sn. PJtESIDENTE : - !\'14 posso admittirldiscu..<s:io 

sobre o nqucrimento. 
(Hu m..u .. apartu.) 

0 Sa. PUSIItD"n :-.:\tteoçio. ' 
O SJL. <:.u>.._.,_.. : - Qwero fallar, quero .a palavra 

pda ordem porque <J.lll!rO proteater. · eço .a p:JJan-a. 
.O EL Dt:Qa-Eon.m .. 'IE:W:l11.A:- Peço a pal.:1.vn 
p~ negocio urgente. 

O :5•- CJ.n M .. au~ :-Uma carna.ra n:io p6cl.c 511p~ 
primir ~ co:ntituiçio do 1mperio. 

O Sa. :CAPABU : - '!: ~vra pel<l ordao ' quero 
.falia:-, 

. O Sk. FUS~e :-Tem"\". Ex.. a palavrn pela or- 
cl.em, mas não .~bre o encerramento. 

O~ •• llvoV1l-EsnADA 'Í'~ziu: --Fiq_ue isto con
signa ·o: pedi a .plllan:a P"r& negocio nrgente, e niio 
me 'foi concedicla.. 

(.Ht> .clllrw "'''itOJ-Ilp41.(6") 
0 ·Sa. 1'~: -- o· Sr. t~!ieeretariO Tai pr.r-

cedet i leitms do s.rt. 1~ do regjmcuto. . 

O Sa. l•.S&Ç&ZT•BIO:- A di8p<l5içio do art. 19'2é 
a $eguÍDte : . 

" Nenhum .del"'t&ilo poile:ri.}JTotestar, por escripto 
ou de pe.!:t~ , ct•ntm ~ dcci8ão ela cam&r!L-; -pod.cir:í., 
porém : merir :l::S 2d:U a SUA dtclaraÇio de VOto, 
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SJ=Sen~~~:a. na..m~.sessão- ou ns..mbs~té;.~ • 1io !Mo~ os . seus c:olle~ . não se preste a llillll "!'i o-
ser ·lllo.tí•--.. " . • · · lQli.CUI. que póde s~ ~en de ~es abtu!o~ 

O Sll. C..t.P~;(pelil ordem) :-sr. preaitl.ento, agrs..,- O Sa .. Clllll:. MA~: -.Apoiad~ • .A. cQ~tuiçil! do 
deço. a. v, E::z:. · a ... !eitun. que acaba .de,]]19..ntb.r. ·fa.zer .da. Imperlo não p6do e$tat·! mc.rcé. de maio~ ,Oilc:lila.utes, 
disPEosição regimeutal, : maa. p~ respéitosa.mE:ute a. o s c · Es · 
V · de ll • li - a. u.um:u ' - te precedA!nte . t>õde · autari•~ . x. me permltta c ns.r:. lt>ill&t& app caç 1.0. • eles • 

E' do g 0550 regimerrto 'lu• a·ninguem póde rer '\'e- os-~ores {lTOP<lSltoe, oa. maiores -ahsurdo81 ~ntra 
dada. a p~~olaTI& ptla ordem,· todaa as :vezes: que ~e 'Vai •lle e nece,.arto· prote&tar com toda a. ~uergia. 
eneetar 11ma di<=io, ou se vai proceder a uma vo- O S11. DcQl!z-E!iTna.t ThiXEDU..:-A minoria nã<> 
tação. V. Ex .. não .podia, portanto~negar.m'a., tendo-a p6de .. deixar de protest...r até com violeJJcia. 
pedido anteS àa :v o~ dil absurdo reiJ.Utirit:~ento do Ó Sn. Can MAC1Llll0: ,-A· constit)lição. do lmpe-
nobre deputad.o pclo Ceará. rio está. li.Ciioa .do ~b'Únellto. e d:l.éam:a.t~. 

Foi sob a pressl<o desse arbitri o que eu, eeaendo á ·· 
-.iolencia. de -um aentimento mui ti). justo, e· a . q,ue nio U>1 Sa. DEPv...•no' -São psla.vrões. 
me fo~ dado nn-· momento ·resistir, chwneic a a.ttençio. o' S... Duour;~'EsraADA.- TmnfltA.;-Nio sio pala-
. de V. E.: .. de um .. mode> . ppuco attencioso, ê verd3.de, vrões. Assim se t'N\tan.do o parlamento, pro:voca.-se. ce-
:waa p;lenaweo.te ~tificado. 1\!esmo assim peço d.eacnlpa ~ente a. re:volu~a. 
á casa e "' V; Ex. Appello. para. a· n:.ção menoscabada em ~eus repre· 

Sr. pT1!sidente, V. Ex. e a casa. reCGnheceráõ que en sent:mtes. · · 
eatoa :no meu direito protest.u.ud~. niio cont.m a decisão 
éla casa, porque o regimento lisO probi.be, neul. eu. 
poiletia. protestar contra elhl pqrCJ.ue e!Lt. não e:~.iste. 

Já iie teria par a.c&.o votad.o o· 'énccrra.mento qna.nd.o 
solicitava a altos brados que me :fo!~e concedida & 

palavra.-pel& ,ordem~ · Nio;' .A: leitnracda. dillpoüção re
pental que. me prohibe assim como a. todos 116• 
q_ualq!ler protesto .. eontm o que. a-~ d~ilide, ~ 
'1"eio..a.. proposito. Nem tão poUCo ~too. discutindo o 
@Cel'ta~nto• tliiQ; ~di. a p~vn u.:üerunen'Oe 'P:a.ra 
protestar contra. a ilitellig~çia. 'que· V. Ex. dá ~ 
art. 17B d.o regimento d:l:•ta ea.u.. 

Seuho=, .o IlOSSG regia),ento 'é a. ll0$53 g&Yanti~t. e "' 
=nthi. da. lib.erd&de ià. tr.ibtl!l&, . e 3. garantis.' da 
'âj;~ião, e:~ é. p>GGiVel q,o;~~ ell:i. sej~ .iLs•im sup~~i
)l!lidll.- por. ll.!Da.. ~- illterpretaçi<!, . pór: = u..hnso da.. 
força.(Appi~.)· .. • . . . .• 
~ ~""~t.!, Y-.h, <IUJa,..,i,ntillJg~a.a,_ .=J~illus

tração, CUJo patri~Wilo~ a, ~gnem e llctto pôr em 
dll.-.ida, perdôe-me qae lne diga.. · · 

O S11. PA"l»lll;:NTE: - PeY-9 ao. nobre. . dep~tado que 
ohegue. á,~1 .porque. pela. orden1; só póde-ee 
fallãr uma vez. 

O 511.: Cu~'- Vou. chegar A eonolnsão, mas 
oomo fazl!--lo• fem estabeleclll' u premissa&!! E~ V- Ex. 
mesmo qUWlllle obriga a interrom,Per o fio de.~ 
idéas· ... tenha. utn ponco,de·p&eiencia.. · 

O:Sa. Ca.m: .. MACBA,Do:- Fe-c~em-se a.s portas do 
:2a.~J:lto •. Não ha reginlento n_em camara que p osa& 
"up_primir.a. constituição d& Imperio I · 

O Sa. PllESIJ)E!'iTE : - .A.tte.nçlío ! 
O Sa. Ou"-~:- A: interpretaç'to q~e V. E-:.c:. dá. 

~o :>tt. 176 do nosso· regim~to é não oó cont,ra.ria A 
:a~ letra; coino m&nifestamonte contra.ria liD sell. espi
rito. 
· O que diz o art. 1'76' Diz qneem ~diJcUfiM1 
el<eepto a. 1& e 3• ·dos prc:ji!Cto• de leÍ on re60lações, 
:po~ha requel'llr verbalmente o eneerramentD da. 
di<cw•ão. · 

Sr. presidente peço~ a atte.n~ de V. Ex., 
mesmo p:ua a .letra-dest:L disposição, em qua./qwr dí•
c .... •ão, excepto a 1• e 3.& O que é aclisCWlllã.o~ 

O .s.._ CA.IIDDSO .~& MEm=s: - J"-~ dccidià.o. 
O Sa. C.u>.ufDU·: --Quem decidio ~ · 

0 Sa. CuJ>oso !)E ·Ml:ri1Es: :_ 0 Sr. l'ruidente. J:í. 
re votou. 
- o. Sn. Cu.o.."CCCCIU.c: -Ao czmara. já> votoa. o encena-

men.to'f _ . 

. . 0 g,.. CaW':MACIW>O~-NllmpódeTOt:lr-
. O Sa. P~Eln',E.:·-.Eate~ tra.nqaillo . o nobre. de
~o _que e~ l!eide,~ter o diri!itO·de eada..:únt. doa 
:me'Dlbros de.-t<t-..,..,..: atna.. não . .se.:vótou.o. ~ento 
cla.die~ .<!o.ut-,7~, q~çou.Últerrom~. 

o· Sa CQAl'QA!-O.qne e~r. qnero 1l:io é 'l.u 
"V. li snlnnett::t ~=retne:rinieut.o á -votafio 
mas e ·que-V. EL, collciaido- na·altura--dl. 611& intellí.! 
~ ·iia; aJ.tma·da-~nçs qne e!ll: 'V. E;L d&po~i-

O Sa Cnt'Z l<I.téJUDO: :__ Se 1eçh~o 
~en:loo paracos muliflg•. · 

o parhmento, 

O Sa. PasSIDE"-""re :- .A.ttenÇão. 

O Sa. EvAN"ELJS:r.A LoL<:rn: -0 p~~ 
paz. ' 

eati em plenn 

Ú 5JI .. CA,ANE!IU: - N"ao oeja; elle prG>'Oead.~, e O 
-aob~e deputado, coberto d• cant,e de aerriços, dne aer 
<>. priroo::Iro. s. ilnpedi-lo. · 

(Ha. outro• <'IJlllrles: o Sr,p· csidentúecUr.m.~~t\Umçao) 
Sr. presid~!,te, deseje> qne V. Ex. m e-declare, com 11 

:franquez.a éom que o deve :bzer e o fa:~ Ee:wpro, por 
:honra sua., se tom intenção dê-onbmetter A-votação da 
elJ8A o nbsnrdo req~epto do n1>bre. de~ta.do pelo 
Ceará,. peõin<l,o o eneerramento a~ = .dis<::ussão que 
ainda não clo:istc, que " bdn ..e não instittúo '1 (Pau•"· ) 
Se _nál)o.me:.:eço a. resposta. de. V. Ex., continuarei. 

O: Sa.. l'RESIDEN<rB-; - E stou á espera. que o nobre 
df.:plltól.do cooclu:< pAF&-~pollder-Jh,. ; mas . não posso 
a.dmittir debate sobre o requerimento. de euco=ento, 
po-rque, ~~t:undo -o· regimento, :n.<iQ se ·wsoute.·ellte a~
mmpto. 

O s •. CAPo\NEliA. : - N"'.w est<>u discutindo o encer
rom.ento; V. E x:. :far ·me-ba. . a. justi~:r. de collle.sar que 
ainda niio to'luei no ~umpto dl!ste requerimento, es
~u.<llicutindo o art. 176dongimento, ~peço a V.&., 
pan não. i'&llar iuutil~ente, po:rque sabe q1p! en não 
costumo f;lzê-lo, porque nunca oooupo a tribuna qne 
nÃO. ~ja .a· isso impellido peh n eees&ida.de de cumprir 
um.deTer. (Ap'oiaà<ll.} 

A cam:a.ra f:l.r.-m e-ha justiça, pois so.be que eu l1Uilc:L 
oecupo "' tribuna p= roub ar-lhe o tel!lpo. Para não 
~1o :..ütda ne•te momento, peço a. V. Ex. que me 
dip ee .:; Slla intenção submettel' á Totaç5o da c= 
111 :requuoimento de encerramento, interpretando o 
art: 176· do l'Sgiment• ie = =ei~ coatn.rle. á su:l 
len e espirito. 

O s,a. Pnsmi:N'n: :-Pelo meu proecdimento, j:í. " 
aobrc deputado 'rio 'J_ual é a. m~encia qne dou ao 
·a,rl. lil'6, que tornare1 a.1er. Diz elle.: 

«E~ qwtlqnc;rdisc=iio, ~cepto n111•e 3• doa pro
jeotos de lei ou resolução, podu-se-~ requerer ver
b~ente o. l!ne41rrtUllento d:J. discussão. Este requeri
:.-ento ,.rã """' debak posto a. voto•, e sendQ ap~vMo 
pela camara, o presidente dEclar:lni concluid.s.'a dis
""".ãn, a 1 a e :31' di;cru;são :lii<;> seriio e!'! c~, h a
Yancio que"' tenlm a _pal&rra1 rem que pel o menos se 
&jo. trabdo da. m&ttll'l& em duu; semões. diaDas. " 

o. a-.. c.uo~ :-:sem. .... 
O Sa. ~~ :-Permitta o· nobre deputado que 

c a ~n.plete o meu pe~ento. 
"V. Ex. já. m=ifestou. a..~~Ua. o_piniio.;. co.csi.nt& qne 

JP.anifeste 11 minha. · · 
l'tla disposição do art. 176, q_,lle acabo. de ler, ..,..;~se 

que a. limitação á. faculdade de uqlierer o ent:emmle!lto 
llihtemapplie&çioqno.ndo i;e:tmt•ub.S'l .. ~.ili8Cill!SÕes
(!.;l~doo.)A ultiina...parte do,ZJ:ti8o at&Oeleceu®. = 
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~a %1l8peito daqne!Ias dil~ (t• e 3•) auto
riA .. eondumo logi~ dt!. 41ue na 2• ~. excluids 
daqull.s. e:r.ce~, nio bA :aenhlllrl. limite para reque
rer-ss o enQem~.D~mto ~eú.o o elo art. 171, q•e pro.b.ibe 
reljnerê-lo em qualqaer di!leasaiitl,.wm~t.uaeute de
poiS de h& ver fãllsio nm. ll!inirtro de eata.do, ainda. que 
aej"' deputa.do, hypothese. que nio .e <U lll& C&l!o v.x-
tente. 

Fórn deitas excepções ~ ettco•tro , clispo1iç2o al
gru:n• que prohiba o requenmento de enoorramento. 

O S11. C..U..a...'U:JU.:-Perdôe-me V. Ex., tenho o direito 
de pedir-lhe que neensidere o aocio }Mlr que intupret& 
em.. 176. 

O s •. .Puslllt:M'l'E: - .Aiwh. l!&tisf&ye ao no•re de-
p•tado mncialldo lêr o art. 171. · 

O S... CAPD~IIIA.. :-Conheço as aiqo!'ições elo regi
me!! to ; qaeria séxnellte &aber qual a .t.ute.lli,..oeucis. que 
v. Ex. dl ao m. 176; agora. ouYi o lll,tle 'V. EJ.. cie
e!a.rou, IttU pe~o licença psn. .u.hu>.ettex i sna ill11ll
tl:ad.a conAidenção algumas o'Gservações, que estou bem 
certo o b~o do deinO'I"er 4o propo&ito fllli qllll se &!lha. 

O. Sa. l'u:sU>t:m:s : -Peço ao nobre deputado q11.e 
atiendlr. ao art. t 71, •uj&. leitlU'a ainda se nio fe2. 

O Sa.. t• SECI!.IE'l'Aalo procede a leitu-a do art. 171, 
que diz que to~ 8$ queetQes de ordem que occorrerem 
d.nrante a sea!!lio de CIUb. dia. aerii.o decidida. pelo pre
a,dente. até que :t camara, a reqn.edme11to M qualquer. 
deputado, em GCClaSiii.o opportuna. as deci<U. defi.niti
~ente. 

O SR. Pn:siDENTJO:-Já. vê o nobre deputado qui! llftá. 
em seu dil-eito ~t>pella.ndo da minha decisão para s. 
cama.n., etn occasiiío opportuna. 

O S.. CuAl'IE:IU:-Desej&vs. que V. E:l<. não me 
llH:-e o di.reito neut oocasião de a.ppcll.!l.l" de V. Ex. para 
'V. El::. IDeamo. 

V. E:'t., illustrado, iiDparciel e calmo como é, deve 
Por si mes= r:eoottelderar qne llio phde du ao art. 176 
iiuterpretaçao qu.e -vem de dar. 

.A. pii.l&vr:t disClll!sã.o do art. 17B não se refere, não 
pó de referir ao :facto de ~;er ella. I.I.UUunciada pelu pa
la nas regimenta.ea utá em di&cuuãa, pa.~a désde lógo 
se Jlod.er oom~de~:r.r s. materia. di&<w.tida. a poder' eer 
de,de log~ encen-a.da; llio, est:. interpre~ção é ill&dmis
.sivel, petigo.e.issírus., e póde ser fita! á. h'berdade da 
tribuna. 'VIhle belll que',;e hoje sois Illl.ioria, podeis 8et' 
=há lllinoria, e não tereis raúo de YOll queixuda$ 
se vos f->t appli~ :r. pena. de talião. Di.acl18são, se
g'1:Uldt> o art. 176 do regimento, uio ~. não póde deixar 
de ser &e::>ão o e.~me, a controver.~ia, a contestação, 
PQrq:"e discu.tir niio é ~enio enmi!lar, argumentar, 
in-vestigar a.a r:ail(ls do pró e da contra. Como comidua.r 
disctt"..ida pa~ poder l!el" eu~ 11ma materia. sobre 
que nenhum exazne ae instituía, sobre que nenhuma 
palavra se proferlo '1 (Apoiados.) 

0 s~. C:an M.ot.Cil.~O;-Seria enaeaar 4 f&aaldaàe de 
.di."ClltÍ:' e não a.~-

0 s .... c.u-..... 'E:II.\,:-N""ao quero evitar esta dieeu8eão 
tle or<!em c~o a. atteopo de V. Ex. e da -
parn. a grMilhde e iJIJ{lOrtancilL da. m.ateri& enja. dÍ$
et!SõàO se an~ol'da~ Eilà está. ll.ll. co.nscleuci& de t.ocl.oa. 
o qne dirá o paíz qn&Udo vir que a&$1Ullpto10 wta or
deli,. a:;:c "<'~tãdos sem que uma voz se hça. ouvir, 
cpsando ee achlo inacriptos andores que pretendem dis
c:uti-lo! 

Peço a 'r. Ex. q:ae reconsideré, e •eja que es~ p~oce
àit:lent() ::iio é digno ~ ~. 

\ous 1u. !lfurollJ.l.: -M'IÜto bem! 

O Sa. P=m>enz: - O nobre deputado ~tor do 
r~;neti:nento aca.ôa. de pedir a palavn ~ reti-
ro.-.o. . 

O S&. c~~:- Nesse ~ d.~t<> ~ ~ 
la.~ 

Yons:-l!1tito bem! 
O Sa . .AI.Es-ca .Ait.U<rn ~ oreem) :- Sr. pre

üente, teüo decla=lo que deseja falbr .obre ~ :l!l:t
t.eria ~o ~ 7• o uobre deputado pGlo municipio netúro, 

I 

da eonsi.~~9io <lue lhe_ trlb~tot p~ 
da. oppo&lçao que tem dlscutid•l.es.l.
de· ~ila. artigo da propOl!ta, sem ir& 

~rimt.inaçõe~ peço pe~ F!" retirar o melZ 
encenamento. (.ti'"' lo b~~m!) 

O S11.. i>2BEJllA. I>A. Sn.v~'- N"'a.o é ennsidera.çio, G 
justiç& e & letra. do regimento. 

O s,.. ~e~o.a ÂlW!.az ' - N"'oM> ha tal : o Ngi
mento permitte o men reqne.rllnento, e o retiro por 
dderencia ao meu nobre collega deputado pelo muoi
cipio neutl:o. 
K,O S,._ C11nz MAcn.mc :-J!iqu.e COl!Bignado o protesto 
~ minoria. e o procedimen~ da. ms.iori& .. 

·.O SJL. Alu.l!JCI Lnu. :-F"Lque cons.ignad.o que eu. pro
testo contra o procedimento que :. minoria :>.c~ba. de 
ter. 

O s ... Ca111: M.u:Í!:uo :-A minol:ia h.a. de ser julgada 
pelopaiz_ e não po:r V. E.-.;:. 
, (Ha outros muitos ap~t'l&o; o S... Pnoilknt• reclatM 
altenção.) 

Posto a votos, concede-se a retirada do requerimeDto 
de encenamen~. 

O Sa. CuAM:v. :-Quero unicall}ellte bzer a V. Ex. 
a se~int.e pergunta : :ficou eatabelecido o pr11cedente àe 
se poder ellcernr em caso semelha.nte 'lllll& discussão 
qae ain~ nâo se tem encetado'? 

O requerimento de remada do d.e. encemumnto que 
a<:a.ba. de fazer o nobre <l.eputado resolveu a questão 
de 1m1 modo honroso para a maioria; agora o qne de-. 
sejo é 11ma aimples resposta de V. Ex. á. pergunta que 
faç11 pela ordelll, porque Sr. presideate, em nome d3. 
represell~ naeionsl, en:J nome deste paiz, eu preciao 
tornar bem &Olea:me o protesto que. fa9o contra o modo 
por que y. Ex. parece qite interpreb o 3-rt. 176 de 
noseo Ie@lllento. 

O Sn. ~:- ffii:o quero tolher o exercicio 
de llenh= direito do nobre deputado. Reclamo o.penas 
a. execuçâG do regimento deata. cama.ra. indica.lid.o a 
S. Ex. o :meio leg:~ol de exere<lr o direito que lhe as
siste. (ApoiadG•.) E' elle o que 1e acha preseripto no 
art. 111. 

Já declarei qual é a. inWligencia que dou á di51lo,. 
sição do art. 176 ; se o nobre dep1:1t&do não se conCor-

. ma com e1la. dt!.ve llmçar mão daqnelle meio pua q,ne 
definitiumente seja :fixad.t. ~ camau em ocoa.lnão 
oppomma, lilUil :1 intelligoocl.ll. qlle den ter o referid<> 
artigo~ados.) . 

Ae te 'IWla fica prejudi~:ado por isso que ~ 
teve applicaçã.o deade q11~ !01 reth-s.do pelo .seu proprio 
autor o reqnerltall:lto de eiu:erralllento. (.Apoiada..) 

Se ., :nobre deputado quer II.I)&Utelar ou prevenir 
~~ ~ tutor&, deve 1l.6U' do meio que aca.bo 

Pw agora o que eati em àiscnsaão é o art. 7• 4 
proposta, e aeh<l-.e com a pal&'lll'& o Sr. deputado DD.
qo.e-Estra.da Teixeira. (Apoiacb.) 

O S&. Clu-.a.."'EU:- E' um direito ane V. Ex. não 
me pôde ronbllr. • 

O Sn. Pnr:iu D~ Srr.n (pela ordem) protesta COll.
tm o precedente que se tentou esubeieur, en~do 
'lllllJI. discuiaio sntes de iniciada par q118lquer om~or, 
como ~tatorio do espirito do ngimento, COIW) liO'O'o 
priDcipio ~e ch$tr6e pela lltl3. ba.e o regilnen ~
lamuw. (Jpoia®.r.) A maioria tem clirei.to de encet
Dr uma ~ eJ:istente, 'l1iio previamente ., 
<líacnsaão, prevcnin~a e obata.ndo-&. ·Séria UIDll' nodo:r. 
para a.~ aceitar o preçedente., de que aeabor;1 <le 
lembrar-se o ~o para. ~ÇOIII' o systema dOJ< 
encer:ramento&. (..tpoiadlu.) Lõn\'3. porlallto ao autor 
por haft!: ~o e ~o !lU moção, e a.o ~
dente d& C8mll1'& por ~ da doo)aTar qne, acátand~ 
ao principio o~to sem~ attençiio, COll
sidem tudo no ~ SDUrlort e Slio decide a illtelli
~ do artigo, a qt~e • ~vezsari011 da discuss!io e 
d.o . governo ~ ~tendem ~ 
.(.dpoiAdW.) 
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O Sa; PaEsmENTE : - Já. conclusão 
que parece-me resultar da disposi9iio art. 176 do 
regimento. Se o Sr. depu~do pela provincia de Minas
Gemes ou qualquer outro xnexnbro desta camara, julgar 
conYeniente prevenir a. eventualidade de tornar-se ne
cessaria uxna. àecisão a respeito da iutelligencia daquelle 
artigo em caso identi<_:o, apresente a nec~s:ma indi
cação, que eu pela m1nha. parte contriburre1 para dar 
prompta. solução, mas opportunamente. ·Fóra disto não 
:posso admittir nenhuma discussão sobre t:1l materia. 
{ Apoiadot.) . 

O Sa. Â.NDIIADE FIGllEIRA. faz algumas ob!erva~ões. 
O Sa. PREsiDENTE :-O Sr. Duque-Estrada Teixeira 

te xn a palavra para fallar sobre a materia do art. 7. • 
O Sa. DcQUE-EsTB. ... DA. TEIXEIRA. :-Sr. presidente, a 

morda<(& com sor.!!reza, a discuss:io com sorpreza da 
a.ffirmativa. e negatJ.va. a.o mesmo tempo, e sempre com 
prejuizo de •ossos fóros parlamentares; eis o procedi
n:ento que o governo exi~ e CJ,Ue ~elizmente te~ feito 
VIDgár neste augusto remnto. {Apoutdo! e nilO a.Potados.) 

U!!U voz DA. GALERIA.:- Não apoiado. 
O Sa. PRESIDENTE (com força):- Os espectadores não 

podem intervir nas discussões da camara! (.Apoiculos 
geraes.) . 

O Sa . .A.:'IDRADE FIGUEIRA.:- V. Ex. deve dizer que 
a policia não intervenha. 

O Sa. ARA.uJo Lm:A.:-0 nobre deputado devia ~er 
no silencio da galeria, como observamos, uma. repro
vação ao procedimento- da minoria. (dpartu é flilo 
apoiados.) . · 

O Sa. PusmE-:.'TE :-0 Sr. to secretario va.i ler o 
que dispõe o art. 219 do· regimento. 

O Sa. 1• SEcaETA.RIO procede á leitura do eeguinte: 

" Art. 2.19. Os espectadores que perturbarem a. ses
são, serão obrigados a .sabir iiJ?-IJ?-ediata.mente das ga
lerias : e, se o caso aas1m o eXIgtr, ter-se-ha com el
les a demonstração que a cama.ra. iúlgsr conveniente.» 

O S:a. ANDIIADE FIGUEIRA. :-Não se entende isto com 
os agentes que são pagos de p~oposito pelo governo 
qúe manda pagnr artigos puolicados em sua defeza. 
(Apoiado3 dA oppo31Çilo.) • 

O Sa. J~QtrEm"' : -A ma.ioria está. apoiada. 1?-a; ro-
pula:<;::Lo bttlligeate do paiz. (Apoiado.t.) . 

o Sl!.. P!lESIDENTE :-Peço attensmo aos nobres depu
tados; não posso consentir que interrompão .o orador. 
(Apo;'a.dos:) 

··· O S:a. JUSQUEIRA.:- Precisamos ta.mbem :fazer um 
cont:':l-protcsto. E' im:possivel caminhar a discll58ão 
col!:.o vai. lançando-se mjuria.s a todos os momentos ! 
(Muitos apoiados.) 

O S11.. PRESiliENTE (com força): -Haja prndencia. de 
um:> e outra parte. 

fTrocií.o-se ;.lgum apartes "ehem.ntes entre os Srs. Fer-
rei~a ae .Aguiar.le .Anáro® Figueira..) · 

O SR. Cauz MACHADO: -Nada.· se qner respeitar! 

O Sa. PRESIDENTE:- ~t;D:i senhores! .A. nenhum 
dos membros da camara e .i.lCito aceder-se em suas 
expressões. Se as recla.mações do ),?residente forem im
profi= e·desatte.ndidas, eu cedera esta ca.deira. a. quem 
tenha. :mais direito do que eu á consideração dos nobres 
deputados para manter a ordem. (Nifa apoiaiúls.) 

0-ora.à.or que ora. ocellpil. a tribuna., o Sr. baque
Estrada. Teilteira, póde prestar 11m xelevante servi~ ao 
pili e a esta eamara., captando a atten~ geral p:ara o 
seu discurso, e fazendo auiin restabelecer-se a calma 
iudis~ensavel ao desempellhe da alta misaio e á. digni
d:uie -de todos os membros desta usa. (Muita~ apoia.dln.) 
· P~, .pois, ao nobre deputado que contãue o seu 
disc:=o. 

o Sr. :ou.qu8-Es-trada Teixeira pro
nul1~ uxn w.cm.o que &e acha no Appendiu. 

.A. ài.~esio fiea. ac1iac1& pela llom. 

DE AGOSTO DE 1871. 102 

PROIIOGA.ÇÃO liA. LEI ao ORÇ.u!É:NTO. 

Entra em ta diseussão o projecto maniando conti
nuar em vigor no 1o semestre de 1872 a 1873 a lei. 
n. 1836 de ~7 de Setembro de 1870, decretada. para a 
exerciêio de 1871 a 1872, com diversas altera~ea, se 
antes não fõr promtilgada a lei do orçamento res
pectivo. 

O S:a. PaEsmENTE:- Tem a palAvra o Sr. Perei.tt 
da. Silva. 

O Sr. Pereira da Si1va :-Não julga V. Ex." 
Sr. presidente, que convem esperar o Sr. presidente dG 
conselho de ministros para se iniciar a. discussão 'f 

O Sa. PaESIDENTE : - Pelo nosso regimento, o pre:
sidente do conselho não tem convite ofiicial para assi&:
tir á discussão senão 9-uaudo se trata de alguma pro:. 
posta do poder executlvo. 

O Sa. PEREIRA. DA. SILvA.: -Conheço a. disposição de 
regimento; mas, segundo o estylo, devo suppOr que c 
Sr. presidente do conselho se apressará. em assistir i 
discussão, !e é que já não está. na. camara. 

Entra. o Sr. presidente do conselho, e toma &llsenro. 
O Sa. PRESIDENTE:- Tem a p!la.vra. o Sr. Pereir:z. 

da Silva. 
O Sa. PEitEIRA. DA. SILT.l. (mmmento de &ltlmfi!O e si

lt:7Wio) :-Nunca, seuhores1 occupei a tribuna parla.
mente.r sob impressão identí81t. :!. que heje me collfran
ge e abate. Recordo-me amda do incidente desgraqada 
da primeira parte da sessiio, desu tentativa de estabe
lecer-se !l principio de poder a maioria enc:errar umll 
discussão antes de começada (apoü:.dos), do precedente 
11.ovo de encerrsmento pré'Vio,qu.e felizmente mallogTou
se (apoiados), facto virgem na hi;toria. dos parlamea.-
tos. (.Apoiados.) . 

O Sa P.aESIDENTE:- Perm.itta. ,-. Ex. q-u.e o inter
rompa. Tenho admittido a maior liberdade na discus
são dos diversoa artigos da. proposta do elemento ~;er
vil ; porque, tendo a.chlldo estabelecido o precedente, 
entendi que seria uma i?-j~ti~ :relativa. limitar a ~n& 
oradores o que se não limitou a outros. Mas na dis
cussão de a~tros pro~ectos nã-o posso prescittdir de 
manter o reg1menbo. . 

Trata-se da. 1& discrusi'ic de uma. resolução que ne
:ahuma referen$ia tem á -questão do elemento servi11 .e 
por isso peço ao nobre deputado que cinja-se á. utili
dade e convenienc:ia do projeeto. 

O Sa . .A.N»RA.DE FrGVEIRA.:-V. E,;. n:io péde limitar _ 
a. <fucussão. 

O Sa. PE11.EIRA. DA. StLV.\. :-Ninguem mais do que el:., 
Sr. presidente, es~ ac;_ostumado a con_?agrar respei~o a. 
todos os dignos c1dadã_os que se sentao n_es_sa ~deml: 
~uer como opposicioniSta, quer como .xn=!_enal, bet 
sempre procurado .merecer a sua cons1deraçao e a. da 
eamara, o que honro-me de ter alcançado, po~uenunca, 
dura.nte minha longa carreira psrlamentar, presidente 
alpm me chamou :í. ordem, e :nunca os meus proprio! 
~verscios me accusárão de distrahir-me do terreno 
das di•clll!sões leva.:ntadas na. ca.mar:~.. 

Não prP.cise., portanto, lembr:J.r-:::ne V. Ex. deveres 
que eu co:nhe<fo, e que sei cumprir ao m~mo tempo 
que servir-me dos meU& direitos e privilegias. Não se 
t':l.ta. agora <b proposta do elemento senil, sim de uma 
resc;lução mandando proro~ o orçamento a.nnuo de 
receita e d10spe3a à.o Impeno além do prazo :fixado. 
Esta foi semp=e, e é com toda a razão e justiça consi
de:::ada pelos estylos da ca.msra uma elev:!.dissima qu~ 
tãc· politics., um vasto e largo campo de debate. (Muito< 
apoiados.) Ha :~.q:xi toà:J. ~:tmpli~de para o o_rad~r, qu~ 
a combata., ouer a C.efe:la:~.. (Mu•:o bem da muwna.) Hei 
de portanto; usar da h"berd:ide da tribuna., qne me ga.
ra.inem os judiciosos e Dão interrompidos estylos da 
casa, sexn fahir jámais do circulo da discusaao. (Muit(U 
t~ptJiadoa da, minoria.) 

O Sa.. PaEsmEt'<'TE!-Fiza~= obEen&Ção, uiO 
Chamei i ordem o nobre deputado. 

O SJt. Pu.zn<A. nA. S:z.TA: -.Esse incidente da pri
meira pa.:te da se!Sio de hoje, como i:1. dizendo, co~ 
ternou-me a. ponto a~ :r.c.:.:r-me embara~o ao prm-
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cipiu o p:-esente dcb~te; P.OTqçe, • nmigo siac:ero do 
governo representativo e do regunen parlamentar, 
aindo. que delle go:z:e!Tloi ~ó as f6rm'lll~a, a.s .appareu
cias, c !tã.o a.. eascnoia. ~ o. · sua. r~lida.lc, deseja.va. '"' 
menos qt;te se nos nãO ronb~se a. .~m•goria .«Xis
tente; porqne com o tempo, a. edaeação . ~litiea, e.. a. 
força d!l. opiniaó :naeion:~l, qne :felizmente com~a & 
levantar- !e contr& & omnipotencia. do poder executivo, 
conseg.:\remos de certo re1oliza. lo pncili=ente. (Apoia
dos.) IJepois ·dos ·factos verifieaioa, . .. ,.i:>da ·que· .e· mal- · 
logr<lfse a. t~nt.o.tiva do precedente faW, ni.O XIO$ deve
mos usn.t:.r de que novos- meios •é emt>reguem pua 
se reduzir n tribuna. ao ailen~io'l ( •• poiadoo.) · 

O Sa. Cn~»: M.I.CJUoo : -'Encerr3U1e::.to de· discu1!Sio 
sem.~ b~vido . di,cu.<sã.o~ 

( lfG ecrrios. apartes.) 
O S... PEnEmA Da. StLYA:-Estorii ~rvada. ao~

hincte • ctua.l o prh·ile~;jo, a glori:. triste de ser o · muco 
e o ptimeiro de todos·<)•·outroa n:rinisterios·que encene 
as di.~cos,õe; com dou. di!cnr.so~ dépoÍS com ull1·&6, e 
ngura 3Dt~ que nem um se·pronllDGÍe·~· Pretendem &l!&im 
que "'" camaras s6 se l'ettnii.o para.• votar ·e não para 
cfucutir!·Qne,· n:> q=lidade de mér:t&'testemnnbas,- :>p
pr?"!'mos· s6meute- quanto o governo baj~ por bem 
e:<.~gtr·llO', acabando por mna vez ~tribuna. po.rlo.men
ar~ (Jluuos Dpoiados de& minoria..) 

(TrGaa-..e <-ario• a.po~t., : o Sr. pruiàentt recla.nuJ> . 
tJiten{'M' 

O S~e Cauz · )ÍA.auDo·:- Retn.cton-se e· retirou-se· a.· 
p~~t>.:l~o·pera.nte &·reproT&Çiio universal. 

... O Si<. PJ<ESJDES .. E:-Peço sos Mbru d'epnt!.dOJI.quc 
.::nlio interrompãõ o oudor com apartes que provocão 
· ·ontroe. 

~· .. 
· • . : O Sa. Axoa.un: FrG'C21llA. : -Esb.m05 appla.o.dindo <> 

orador; a maioria não é pro..-ocada, elia esc...belecen. o 
principio do silencio e. da reeignaç1i.o; Jllio.admitte . .nu.i.& 
apartes. 

O S:r.. PllElõJDE.:~n::-·~l.oposso comentir tus in~r
npçüel!; cru<>' · que·· este é o meu dever; porque é o 
enmprimeoto do regimento. - Se 011 nobrea.deputados 
pret<Jr.d~ contin=r por este modo, declaro .pela 5e
gund<l. vez que deixarei esta. ca.deira a quem a. e:tte~a 
meU.or do· que eu, logo que a minha. voz DÃo- pn.der 
e.: r .:z.ttendidtl. ( Jl.UW nu o Dpoia<W.) 

O ·sa. M!!:Uo !ú-.1.-rTos:-V. Ex. merece-nos toda a 
oonsidcttf.ão. 

o I Sa. 1>-cl!n:-EsTII.'\Jiá. T&eatU : - v; Ex. niío . 
tem J':U\:io; porque a minoría tem-!Lc tributado muito 
respeito~ (Apoi4doz.) 

O Sà. PEUI'IIA ·»A S1tn :-Foi, por~m, uma felici- . 
da.de para. o pniz. esse acto ch ntimda. do . rcq,õ~eri
:mento dian~ au ma:oife&taç1íu dos proprios membroR · 
da znaiorilri mnie judiciOtEos, que protostá:rão energica.
monte contno escancblo que seprctendi:t. Iuati~r; por
q.ue, no estado político actu:U, quando as erençu des-

.:: appan~m, qu&udo a.. p.rtidos se dioaolvem, quando 
::u opiniões· convencida.• ll&a&ão atravé" de dolorosas 
pro>:mça.s c deec~ crueis, q111U1do a ·fé e <~anfi.aD<;A 
nos· h?mens, nas· lll5titniçúea e·· nos podert!,. do Est&do 
te~dem a evnporu-se, podma·etguer-se reQ(:\)âo terri
vel do e~;piri:O publico que 'tronxesee abalo• calamito
aca!'(A~ados.) Convem-nos, senhores, toda a calma. 
e prudenciS, A. nó.!, amigo• e propuguadorea do ele
roenta pu-la:m<!nta.r e do ngimcu reprt!sentati-vo, paro. 
e-nta.r eo!S&-rea.eçâo; cumpre-nos, par:11. afa.<t:a.-là, su.
tent:lr o; di'reitoe que po!!!lli t!lM, pela conatitmção do 
paiz, e:.::nostrzr ao po-ro que tó •com· a effica:z, exe
cuÇão'· dos no•sos dogm2.9· · políticos, consagrados no 

·' . cP&c:to fundamental do l "'P!'riO, é que pode:remos ter 
·~@,'J!!':C, P'f'Ozr-& reae e · liberdade, :fazend'o...ün calar a
f:.·~:~,,,.,.~.. ganda ini"'!ig:> das i~sti~ç1íea· wate.ntes, que 
:~~;~=~:rogredir com o·,mtntta de ·rep. nblieanj,a;.Jo. 
'"!i?'<-· •·) Cump~e á mllloria e ao govDW exercit'1" 7 ~._ . ' · .~'lleCeSSidade ·da')l;lci2ncia, .e Diood653eredi-
;~.- . • a. no!~ ait=ção,. comt =~ de amor-pro-
>··. • (.~pG<adiJI.) . 
if<;$;,.... Os. bonstgoTerllot. ~i> .devem ter medó d:l6 oppoai
. · !·~ .. convEm-lhes :nvc: com ellas, ajudar-se neUu, 
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escl&rêcer-se. com e tias, : e. ul:o amJ)ma~lllS, como. pa.
rece. sero a.ctaalay&tema. (Apoi.W...) Aa . 'Violc.nciaa 
matiio .de-prcferencis. .seu~ - proprioa : autores;· Exage
nido o principio da..antoridade. e -a. .for~ do .. goveruo, 
a rea~o terá. terrivel (muito• Gf>Oi~ da. -mi>lMia.), e 
nós .:tlao "- poderemos bivez domar. {ApoiadM.) E come>, 
com ·.que :for9-•, com que :p~tigio, cem que autoridade 
JX,d.e. o povo aceitai: ~~ma l •i .qne foi im11osa .pela viO
leocia ru.. mllioria, pela :~.bu.ço . .eseandalo~. ao.. ,e:>cerra- · 
mcntos, com & momça.cla .tribuna., com pr~ipit.,çãi> .e. 
despre.:o de tod:u; as formulas pulamentl.rea, e z:ão de
vicb. á. luz: d o debate, á-liberdade piem. da. dÍ!OO&São, 
:i convicção de.sll11S vantal;l8Us·recoDhecidiut na. lu~ da 
pala'"!"? (Muito. apoiado• ·da· min.oria..) 

Fe11Ba eatu ·obeerva.ç<;es, vou entrar na.mo.teria ~ 
pr!-al!l•nte• .U.rcsoluçãc proposta pe!a..maiorU..da. co:rn
Jlll&Sno ,do. orÇjlmento. 

Fez -me· !li .camua: a.·honnr; •• de nomeM-me ·para .mem
bro. de!ta·imp..n:&ntis&im.o. .. eoo:>miv.ão-; &:ze!:io-me.< os 
meu · colleg~ qne • a :compuze.tii'o · comigo:, a honn: 
de eleger-me r&tor: geral .deUe.. . NltSI!& qualidade, sem 
a m:lis peq.nen:t iosinua~-ão on rog;~.tiva. <io minirterio, 
apresentei á cama.ra. cinco orçamentos, do imperio, da. 
justiça; doa negocio& estr&Dg_eitat,. d&l marinb.â. e· da 
guerra; até ·os·nltixno• di:is ·d&·ll!l!r,dc Junho; e portan
to muito a tempo pan~. se disentirem. Fllltando só-· 
m ente Of orç~entos de·dea:p~:&.,dos ministerioa di.!~ 
:zenda: e da agricalturn, e o d:1 receita- .geral, notei que 
o_g:>verno nio queria qne nes•s sessiia ae tra.taose de 
orl'8llleutoa · . 

Dava <os para a · ordem· do dia. ·o di~ · ex-p-idcnte· 
de.•camua, nm· membro da maioria c leuateva.>-ee de 
q_n®do em qn:mdo pedindo seu ad.i:o.mento, e a. :ma.io
na. .. a._eprovava.; Al8!Jll• dos meua' collcgas .. da.. minoria 
e::cigtão a urgencla. da õaa .diecossão.; c8lla8 vozea e re
clam~õcs erio d~spnzada.a pela maioria. (Muitos apoia
dot à<o oppo•ir;l!o. )' 

_9-IUlel!q~·oub:ca asenmptofi•de aomenoe importa-acia 
~no-preferido~ plll'3.: o- d.tba.te, .P®ell.do~e, . o tempo. 
Ob1ervei· ainda..qoo ·s.. r~peito ao ministerio da. a~
cultura·achava·me eu~ ivergcnte· do governo e .dJ. ma.io
ria aem duvida .dA commilsão, J)9tq!le· en.n õo s.eceder.a 
A :o.pprovaçiio dos regulamentos ílo corpo de engenheirO& 
ciVl•1 e nem dt>s telegn.~ll.o.s, por .de:roasiadamiin.te dis
pendiosos ao• cofrea pubheo•, e prejti.di~iaes· a.o proprio 
serviço, além de eu exigir.since.rid:t.de na. ·ve-rba ch es• 
trll1la:de fl!fTO da ·Pedro ll, elevando-a,bue real despeza., 
·parn :fechar a. portll. ás a.berturaa ·de creditos snpple
Jilenta.rea e extraordinuios. 
C~pre ~lmente declarar que ~ relação :i. con

versAO da. davtda ftactu&lltc em consolidados, e na ~il;-
6iio d os ultimo• cmprestimos, bem como o as uee•u~ 
modifionçoos de impo•tos, continUA 'O& minha . dive.-gc:u• 
cia.. Entendi a.uim coaveniente, nti pa.ra·não:anbitra
~u a passsgtm ·do orçamenta;· .abandonar:& commi.ssilo, 
d.emittíndo-me ioteir&m8nte della. (:1poiadol.) · N1..<lli-

. euliio otre~eria. Dlinba.s idéu , eem dero~ al)fe-
eenl>>çio doa nspectivos parecere&. • 

Lavre a.ssim a commiaoitO do Dlembro dlssid~te e 
:relntor ~enl, cresceu :minhD. c:oo.vicçiio. de que-~ gr 
vemo ~o queria qn.e nata.,ee81io ~. discnti.ssem -or~
m~ntos; por'l.ue nenbwn pare_ccr offereceu JDaia a cc.m
:PI!EsliO · depolS que exonerei-me· de lell me moro e 
relntor. (Apoiado1.) Só bontem é que a commlaaão 
ap_resentou a JUOiiição, q!!t j~ hoje nos oecupa, man
dando FOtOS)lTOOTÇilll:exuo eiD ..-igor, nafnlt:a do :aov.,, 
elabora® pelo corpo legi.Jati>o. 

.A. idéa., ftllboru, :não é no'r.l.. Ea m-esmo a. apresen
tei, como nlator di..c:ommiBBão, nas eeuüea de 1861· e 
1869. Ma8 ·be>je Dão a .approvo; porque dive.rsa9J muito 
di~ 11io as circml!sb:o~as, e 'P.lrquea.eulpa de ruio 
~rmo• o· de•·u .=~~ qne ne8 recommelldà o 
pacto: fundamental da .n~, ü:zendo . .&llllualino:xrte·.um 
orçnm~to de .reçeit&. e dtil!~:ta., .Jl!ol:ém do governo, 
que naa·q'!'er ·~entoe, ,e o. snlis~tuc pelA reaolu~, 
e não··dé mótn-os .PF9V~ ~ tnDãlho excetsívo 
da>C111:11&rlL' e imprnistos aeonteeiroeuto.. (Jfililo'• bem, 
mui~<> bem da minoria.) 

Em 1861' p,tou '3 eaman··dó<J deputadtnr doi!!'!!laet~ 
e meio CODl' a'V\!rifi"ca~podera- de· seus-:membras; 
qne foi muito longllmen~.deba.tida..e ~.neste 
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reci:'lto. Em um >MZ e meio. q"O.e lhe reitA'<'a da sessio 
ordin:tria,.llio.podi.& votaf ~i4 de f.:> oça, leis de cre\li
tos. e orçsmento. O .mbistuio de entllo ·bem o dc~ejttva 
alc><lli::t.l' d!ls c.mar.a.··, mas bltava-lhe· . .te:mpo. l'as:~ada. 
~ su•üo o:~ e en trando-seem. proroga~o, ; r .:>puz 
enn!lls. r~olnQiW id.:ntico. a cata para. dots.r·o go,·eroo 
com mcios conbtitucionaea com ·que . a :!mi.nll.trasse o 
paiz, com uma medida.go~rernameotnl, JX>!>to '!lle cxtt~ 
ma, lllns ·da 1lltim:a. nee<>Psidade. (Apoiaclo•.) ·Ern uma. 
e:.:.eep<,,ãG, que·:foi até &eoil!la.d.a. •ntáG de inccnstitucio
nal (<tpoiados), que 3:! ciroumst:.nci~, porém, exigiuo 
~mperi<-~1Lmente. . 

Em i8ü9, ·abrirão-se u C1"DU1'!1!1llos fins do·1!1ez de 
!ãio. -

T"mb:l p:1Seado o paiz·iX>r .nmtt· ;:nu>de tmnsior:nooo;-ão 
política: a. admioi!Jtraç-Jo-st.-trdnsferirn; ·t-m 16 de Ju- • 

·lho de 1868, p:mt. tUD •n:ini.terio de partido oppo>to, que 
se ·'<'i~a cotaprdlido & •dissol'l'er "' c~mx:a ·de$ deput;t
do!, e obrigado · a usu ·de a.rbit~io . e <lc uma tcl·qual 
dictadnra pa.r:>. consegui1· meio$ pecnoinrios <:om que 
continuas•e a ~nerrA iuiciadn no Pa~ntty, que nc
nhunf. lhe . .ha.viã~ .. .;ido ú cult:t·l ·>s por la, eo~té. par3. o 
.en:iço ordinazio ds. adminietroção. 0 ; primeiros tra.
b&lboe dtt nova cam.nra. 'dirigir;I.O-so a appro"ar o~ cre
ditos extta.ordio..rioa '·' b•rros !kpo~ .d,. d~oluçi.o ; ·a. 
&lncciena:r us medidllll tom:<uas p~lo. governo, de emit
tir popd moed~ pe1o que lbe ~"cedsu um b:n de in
demr,!d"·'e (apoiado•); e o empre;;timo nadona.l de 
30,0QO,OOOS, ao qu~l se g:w.~ncio pagam.,nto do~ dh>i
dendos:eu4ouro. Logo t:nnbem so principio .t'.pp1·ovou o 
corp~ legi.>l:tti..-o ma,..L.mlo- vigora.r o a:>CÍI!O oTçamento 
até que o nov" te .promul~•s~, purq11e nein orç&meuto 
tinha. sido.-decretado. Nü.1> podiüo,, p~is, .estes :l.s$nmp
tos .d(:i.'lar ~e OOllcln::uir tempo. (Apoiaá.os.) Além dioto, 
appro..,á.mos em tres díscussGcs n rcfonna da lei do re
cnut:J.men~o, qne ·so.stou -pelo mencs vinte ses>iües i::~tei
n.s, e ·que remettàmo~ _par11 o •enadQ. (Apoiado•.) Ap
pro<.6.mos a lei da.insutniç>'io de dtlcn.5. 
Appro~:íJ:no~ em dna$ discussües ·o projecto rc.for

m&ntio t.a muuicip:~.lidade!t. E , npezar de todo& estes 
inta.nos tr>be.lbo>, " cmna.u. termlnou um or~mento, 
em qne varíos impostos íorio modi5c,.dos, ontroa 
cread.o•, alguns supprimido•, reorga.ni•:mdo o. a.dmi
::~istrc•çi:o finnnceit':'<, resta.behcendo :us ucan~u. cor
ta~do os dtf_cit., ordinario8, e elevando a receita.. 
(Apoiuào:.) No dic. 4 de .Agosto e:;ta.va. o or~amento no 
se:1ado. (Jcuilo• opoia.tú;. do oppo•íç/11>.) E' que h~~ovia 
entii• mini~-terio c m>liori1L que queriio orçamentos, e 
não, >OO:no hoje, ·IIliniaterio e maioria. da c:unnr" que 
o·adião para Dão ser ~!eutido. (Jiuilot opo;ado• da 
monoria.) 
C~mo, porém, posto que em 6 de .Ago>to comCÇA!!Se 

aua dü cuS>!iio nu se11ado, e hon•esaem j>i. .deeorrido dnu 
prorogaçõea da •e•s~o legJ•lo.tiva , t.m~çando ella Dlio 

· p~oar·Do &eo:ulo o. t empo de ICl' no a.nno· fnllccionado; 
porque · a minoria do aenado o .di>!cutio lvgmneutt, 
como ti..nh1. diraito,-e tomava cont&a miurl.tls :ws mini!'
~ de a e'" aet.>t>, eu, >10 fim .da segu-nda proropçiu,, 
e eó eutio, no di., 25 ~ SetcmbrG, propU% nesta C38a 
= re•olofiO proro!f&ndo o vigente ~t.té que aquelie 
fone eonv~rtido Gm ·ui,· resolução identic:l :l estn. 

Le:nore-P.c 4 c:ama:a da.!! miuhM.pa.la,T.~.•, apresou
. ta.:li.o :1. propo,tD.. Nio tinha em vi~ aub!tituir o or
çsm~::>to por UCl3. ·simp1aa re•olu~io, como ::gor~ &e 
pret;::tde. Defeja9&· mindar tallloom no ftenado :~. reso
I~.iG, Jlllr& que o oer.ado, .no ea..oo de q.nerer dW>orar a 
diaemsio do orç:ml.ento, poder dar meios con,titueio
n&es ao ge>veTlln, approv=do a naolução. No ca>o, 
tD:àvia, ae.de.ejlU' votar em·tempo o ,orç=ento, des
prt'.U••e a re>o!uçlío . {Apoia.lo...rNem o mioisterio de 
ell(;ãu;:• nem.a,maiotiad8 18ô9.tinhão .. enlpa d:~o d~:llcr&. 
·(~,.;adoo.) . 

N'"ao o5o tão dhret'S301 as Cire~.m~t611Ci$ . d= duas 
~c- da 6Ítnapa sctual? (Muito.bmn da. opp•$iç®.) 
·Estl.:noa hoje 1. 10 de Agosto aindA. ·Temos tf:mpo de 
aob~ pc1ra appron1: e remettc a.o .enndo o ory:~mento 

· dentro do espaço mareado··para. · :~. ··aeaão I~tivu. 
(l!l•i~.) Queir.l. .. o goTemo, queir.l.--o ·a sua lD:tioris. 
Nós ~ nuuorW. prote~~tamoe que com rapid~· di~~mssão 
a sjnàarem:)S. ( .Apoiodo.- !lu minoria. ) Quando no 
soma.do nio puder Fa.ssar , e:Itão tTWiemos, . e· aó 
ctão > de SUOeti..'Ui-lo por uma ruol~o CQlllO e!ta 

(a.poiado• da. minoria), seguiedo os preceaentcs de !869-
Por om é el!:l ex~~~ per .ues., por·JUe é ~ó remcdio ex
tr~m'.>e do nllimo rccur.o. (.4poi(ldos.) Não adO[>k:nos o 
syste:na de ulio :f:uer <m;:t.m~uto~ ~ só app~ov:u- re
solnçõe.< ( .4po'Mt>•-) E ' con!'>"a a iado~ do regim~n re
pre...-eutativo. (..tpoi..do•.) Além •dir.to,.quem é o prind
pal culp:tdo de· não vota.rmos o o•ç:unento ?· O go•erno, 
que o faz s• mpre retit:~r d& ordem do .dm, e o remette 
para a& k:llencW; gregus. (Apoiado•.) . 

Um::. resoluçiio destas, ~enhore~~, d.ei= todo o arbítrio 
a.o govorno. O orçamento fiu.a& deFpeza.s .vuia..-eis d:t 
=~dnnoistnç:ii.o, .~egnndo 3.8 necessid..des do allnO. \ otn:r 
o :orç:.mento é obrigação Dot&G eoastitncional em todas 

-.a.s.~>ões legi1!.14ti=s. Sub:n.itui-la.. por uma re:olu~ · 
d.,..tas <i to= um e,_pedie11tc extremo, e"cepciobal, só 
justificado por ponderosas. circwnat:mci • .s. E•b~ nlio 
existem hoj~, como em 186l , conoo· em 1869. -Eis o 
fund:m!ento real, se rio e justo do meu. procedimento, 
oppondo-me nctnalmente a. um o. medido..qu ~ e a> outras 
occaeiões en mesmo pmpuz (muilo: (lpoiad0<1 .da· minoM'<>), 
s..m. que -•~ me poosa. attribuir incoherencia.. (Muitos. 
apoiado. ) 

.Cuidex:.os . primeiro do orya.mento; .O .nos.o d'ver 
sagrado; ha ahi muito-o. fazer, •~rüicar economias nas 
des<Q~s, . r eorgani>a.r al~e iml'OI'tos,. que se tinbão 
elevado por circu•n~c1as do momento. QUAUdo a. 
ses5ào ~bt!:ver .a. find"'T, e recvnhecermos que n' seaado 
n1io póde pasear o orçamento, entli:o ~rm, c~mo em 
1851 e 1869, di.eut~mo~ e votemos a re•dnyLO. (.4poia.
doa.) ó!.!@i tn -é que o minhte::io . con.•eguit:í. r~h~bili t:J.r 
seu cr~to .ab&lado pelo sy ttama de n3.o quert-r d.i&
ca.ssões1 d~ e<rito.-las por todas aa fó:-nu., .de ía.zer 
rejeitar requerimentos p= tr~to.r-~ de actos e wn
.tratas que convem elucidat~ee; de niío s.1mittir de
bate se.!lão . no elemento servil, e esse .me>~mo interro!ll
pidG .&empra por encerramentos ~scnncl.alo;os; de·liiÓ 
dar contas A• e::m:uas de sua geranc:ia ; .de a uiar até 
a appro•m~o dos credhos extrnordinarios abertos :no 
inter,·allo d:.3 selõSÕCS de .18i0 -e 1871 ; e, emfiiXl, de 
f!l%er rettn.r da ordem do dia o p-roprlt> orçamm1to 
(apoôa.<!or), cnUoc:mdo s. m :lion;L que o aus~ 11a 
mais cleplora·:et e tri•te . situa~ão, compromttteudo-:~. 
aos olllo~ do p:t.iz, quando ha ' neUa. C!lractel'e!j. cxcel
lo.ntes, pcsaoas de bon !é, e que, por d.cdic,~çiío ao 
elemento .go,.,ern~<uvo, contra seus principioe e ecn
a~iencin, muitos por conde&cendcncia, sil.o obrigaios a 
'\-ota.r o que quer o mini~terio, .qu~ os esp:riltn. e at~mo
ri•s. com o t..nwma .da rea~o adminL, trllti..-.. lo~, 
d!zendo-lhes que, se o ui\o apoi3l'em, tomad.ü O$ .libe
raeR conta do ~der, "o go..,·erno nn~ J!TDvi,ci:t.S, s.s$U
torirlndeA, nJI inlluencius, tudo s~r:í. mudado em detTi
mento <lell~! ! (Mm'lo& apo'ado• da miwr>a.) 

llf~to~ do go•·er::o, se..b.ores, .nnlle:t. n~g:>.rei o. .qMl
quer mini.ste.rio: e 0\_ prova . ., apre:l'mto n 1. s~guinte de- .oo1 
clars.~ão Pretendi!. ·O mi:tisterio ciissoher . li. nctual Cl- :'!1 
ma•a. ~ Ju/gll oon\'aniente .quo ~c-se do e:emen:o ~ 
se~, o nc.h!Uido-~c ell3. <li\'i~da . e . fracciuuacb em 
um:~. qnestüo em 'lue o p:l.ÍZ se não · enunciou :.ainda, 
e nem &.ntevia qllll.ndo a. e~~geu, !liDa. no'<:l elcç:io.-da.
l'Í" " CQn Lccer.a. opinião do paiz,. dei"'""do~· li ~emeutc 
pronunciar te, par~ que o~ no\'o~ rea!ldabt-ios 'do.povft 
proclamem o .qnl! cumpre promnignr-se em ~.utnpto 
social tii.o graV<!, q'l4e ·abala. totlo o cdlficio no.cion~, 
quo o <leve ·de .todo tr:t.n...formr.r~ Dei::e<rcm<>6 e::tüo de 
part~ o orç.a.znento, ·qne len tunpo, vot:aremoa -~o.a 
pela r~olu~o. propoat&, p:ua· .d.annoo ao gover"o :ne1os 
de .admioi.stnlr .o paiz con~titucio:1almente. (3!vito bt'm, 
m.uíro bem. da.~t:-'-Qria..). 

Quer, . FOttm, -o go>em~> contit:UMr.il go:ro ~~.en:ta do 
pode: :· ..na. >ituação d~..,-n~u em <piC ~ co~ocoa, 0 
que J" se acM desmõ~<J3 e .. e;,trng~ (.qp~saáO# <ltS 
millooriac), ~6 cuida.ndo .do -elemento sen·i!, com o a.b3.1l
doito e · de:spruo. <le todo m3isA;er:o:it;o publicof d~bo~
do n adminiatraçiio .arruiaar-ac, ~ :.enõo ~.s jd~a 
politic:u r. re.aliz3r, mn princi!>oio admi::ll~tra~vô. a pi!r. 
emi?r:atica, Dio ee .importando .com.r.s: rexormaa ~ti..., 
._ ~·.ad:ninistn.ti.~s.s . reclam:ubs urc;entel:l~ ~pel~·. 
·:p:W: todo,, arr.a.otand~ ex~ci.a . de ,quem. ·':'~~.~<·~~ 
ai:>. pua dia,- sem,UJ'Il'açulll, o a~r.o.'io a~'::· 
pedieote e ll rotina {muilo bm> de oppo.r;'' iJ'!), ~::-~ 
post:o d.a.-:- o meu ..-oto :i. resolucã::>, por~e I!:e jlnfi~ 
orÇ&liÍente. (Jfllil01 apoi4d.Qs d~ n~:n01'i~.J · 



Cfrnara aos Dep<.laOos- lm!J"esso em 23/U11201 5 15:30 - Pêgina 9 oe 10 

--
TI2 SESSAO EM lO DE AGQ5TO DE 1S"Zl. 

Vem a-qui o. pm~ito, unhoNt<, l=~r uma. -vista 
d'olhoa aobtt a eitt>a.çio geral do paiz, quer aprecisndD-a 
wlitic:amente, quer ucar$.Qdo-a sob o aspooto &dm.i
J,it;trati\"o. O que sente, o que upira, o que oe lhe 
cump~ dar 'f TUdo isto é :L..,umpto gn.n, noje nmill 
gravo que nunca, e dev~·Wbr & -verds.de, tod& 11' 
-.erda.de ao pai% ; P!':_rqtte as nosS'-S eir<:UJmta'IICiM já. 
eriio delicad&l e meli~>dn>IS"S quodo se a~tavão aó 
qnestões politie15, reformas urgente3, satil!taçõe& pn-

. 1i1icas; to~e agora &té perigosúnümas COI!l a no
vid&de do elemento Servil, queotão o;oeW, ® mt.i-6 alto 
:alC!:tllce, para & qn&l o pwse não lu< vi& preparado, e qu~ 
1eqner iá,j&, oemclemor&., .em di!eussão a.té(«poiad4.) 
b;;.n Totar, atirando-se :ó. mru-gem todas 118 maio nc
~ssidades publicas, todos os eompro:misooe lllteriotec. 
(4poia.d0s.) . 
· Q.uando se abrlo & aenão em 1869 lut&v:1.111o0a <:<ltll. 

diWI diffiecldad~, qne pareciiio insnperaveis e «upe
l'iores ao• recnnoa do p~ a guerra long&, ~ent&, 
mortifer& · e prolongada no ~ay, que noo 'lrnU!
:ava braços á. lavotm~- e á ind.nstri•, e }.,,....,.ao tu
mula milharu de soldado& e ofliciae.., e noe exigia ao . 
mesmo tempo saerifi.cios peeunisrio• a-vultados. A 
~erra, pois, pan sustentar a h olll'& e a dignidade do 

· Jmperio, e 11.8 finança& quni inteinr.<nellte estrogads.s, 
l!!'io a• preoecups~ prlncipaeà do governo _do pm. 
Ha'llia, abda, além desta• dnas qU<:stões magnP1 on
trna de ordem divena, que nos attrabião o• cuiaaclos 
e attençã.o, vetdadeiraa e sinceras llSP~ do piUz in
teiro, ~ exeepçiio de putido• politicoa. Eetaa erão ae 
:reformaa de algumas lete, que opprimião as liberdades 
partienlares e publicas doe cidMãos e enaa respteti
vaa garantias, ecoa:1do o clamor le\'lmtado por todoa 
os &ligttlos do Itnpel'io. . 

.A. guerra coutinuo1l·Se energiea!llmte, acaball(lo JOt 
. ..:: . .fim ~m M~o de 1870, com gloria para o Imper•o e 

· ~ seu glorioso e%ercito. (Muilo< a.p~Üldo~.) Ao fuiançaa, 
::·: ·' ··: que se havião começado & _ C?n~rtar em 18~7, posto 

· 'J.Il~ át pressas e com preCJ.plta\100, r~ulariaál'io-..e 
na lei de orçunento votàao em 1869 pela eaxa3Ta dos 
depn.t:ados, e para enja ele.bor.ação, permittão-me q,ue ea. 
lembre Me1UI erlorços e tTab&!hoa como relator e pro
pagnador dA8 modifieaçõcs então· adoptadu nos im,
postoa ore&dos e me]}!Gr&dos. (Muilo.l opoi~.) 

Em r elação á9 nformas, não nos e..quecêmoe, niio.l 
de aproveiw o tenlpo em. pron10vê-U... Em 186ll 
3.Cioptoa a eama.n dos deputado~ .- do re;;rntamento, 
por mim ainda propoeia ; encetou A da. admini6tra.çào 
Judici"rit, qa.e s6 em 1870 pôde concluir e Temetter ao 
•eu&do j em dlllll! discw;sões votoa o projecto do diguo 
~-minatro do im~o, o Sr. Souu de Souza, ~rea 
do elemento muniCipal, paz& dar_vida propria e ÍliÍClll• 
tiva aos municipios e urochiaa, e regiila:r suu rtiaçõts 
~em os goyeraos Frarinciaesle a ce.utro.l; ccmmetteu a 

~-. uma commiuio o estudo de lllWl proposta do illustrado 
ex-ministro da j11$til"l o Sr. AlCco.r, eobre a reorga
.nis~ da gnru:da. nacional, que cnmpre quanto antu 
clesmilitarlsar, ~ra alliviar o I!(:MÇO que pua oo'bre 

· nosaos cpncidàdãos. No mesmo nnno de 1869 eu apre-
"ientei. um ·projee:x> fundado em bases DOVAI parA a. "* ~!e!Êald~,~eptouWo~ e •e~a~;u, procurd nndo um. co_rpo 
..... ,~. =cc e mvana .... J.. a.fim e ae exl!rmur a 
opiniilo publica. liwemente. u nobre ex-DlinL5tro do 
imperio e meu co11ega pelo 3• 4lstrieto da provinci.:~. do 
Rio de Janeiro, adopt&ndo as m~ baae& desenvol
-vid.u etn "'~i& larga& proporções, olfereoeu e111 1870 
ontTO projecto ; e oobre nmbo« poesuimo& um e:t.cel
lente parecer de uma commi.aão de.ta = paro. po· 
der=:_ en~ em di=são. (.Apoiadot.) 

Ãl!ann >&tii.OS marchando na se.s&o·ae 1869, dur.llldo 
mesm~ a~ " na. de .lS?O;quando, posto que ella 
eonc:lmda; aiDdà nos oppruma o seu pe.&O oom a con
servação do nosso exereito no estnlngeiro, proetm~t~do 
u .Wf;:uer áfJ ~~ nece..sidades pnbliCSII e col'l'I!S

_pondendo a,,·uptrn~es do_paG. (Apoiado•-) 
.· .E crio, e aão eotaa 38 mdispotisaveis exi!!ellcias da 

. · .'· . cipu.ilo gttal doi Bruileiros, :recoollecic!.u ~ Dli.ÍS de 
· :~ #z annos, p't'O<:b.m3.Ciaa eempre lUla :bllaa do throno, 

. • :recomD~ellc1id.aa todoa os annoe pela. co~ ao;; cui
,·:: -: <la.ila&-a· " aolicitudc doa n:pl'l!8f!Dtantes da nar.•"
:_ ~-:~i4M•.) ---

. ·.. · ··::<a verdade, temos n6s repre~ÇDtaçio :nacional e 

li-vre com a11 leis -.iciosat que regem a matÚ;a, pru
tão tolio o arbítrio *'> governo e áa autol'i~es )oC-ae! 
de ma escolba, aos seUB agellteo; polici.aee e · admini&
trativoa 1 Quem .não oahe que por caQ& do proce$50 
da. el.~ prilnaria •~beJO a6 elioitorea es oidadãoa que 
a O.!lton<Wde paroebial aponta. e deaigua, e portanto,· .. 
de~>nta.d011 e oena.doree ·os candidato& do !WVUDó.IL'> ···•· 
(Afuilo.r apoia.d01 -~ mino.W.) Quem póde dizÜ com se,.·:· 
gun.nça qae sqao lU! ~as representantes fiEi s <h 
:ngção'l 

( HtJ muit<u tJparlu.) 

Dabi procede e88& ~ de go..-erno ~90al 
porque o poder executivo é tudo, obtem das ea~ 
lWlnl.8 o q11e 'luer, con,;egne maiorias eom o receio 
de dissoluçõu, e o paiz nunca. póde dizer á. coroa 
qual é a Sll& opinião a reapeito da politi~ q~ se a...._ 
'~'?r&. (.dpoia®•-) As 112'11l!.s só têm votos para os cau-

• didatos do governo, ~ i :frande, áa -violenCl!lS 
"!>' .abna061 ao arllitr1o das a-.;toridAdee geraes, pr~ 
"t'UUCIMI e loe&eS, tod&s dependentez do poder e.--.:een
tivo. (.4poiocf41.) . . 

(Ha. ..,riM «p<>riU; o Sr. prui<lente r<el4ma allen~élo. )' 
~ naace não terem a.; eawaru força nem para 

d.err1bar, nem para sustentar ministcioa, que se tor-
11!-ão & se die~nm f~ra de SUl! acção e de sua infltle:n
eta, por questõeB miUs domesticas do• xuiuistros entre 
si, ou com a cor6a .•• 

(Rmorãt>-se os aparter.) 
Dahi a W;ca.denci& ou an~$_auiquilamento do :r~en 

represe!ltat1vo, o seu d~dito completo e a &epll'ação 
de mwtoa para outroa :Utlo& de governo. (Apoia®•.) 
Este ~&ta.;lo de C0!'15&S não póde oont!anar. (Apoia.dos.) 
A pnmeu-a, .a rllll.a ela.mor~a, & ~18 11rgente ne<:esri
daie ~o pau é uma. rel:ol'll:la cle.tor:1l, que, e.brir.do 
o eamillho para. a eleiçM direeta, dê pra.utias á. liber
dade da. opinião, e deosa :não trs~ o inioister:io :u:tual. 
quand_!) pende ~ ~ara projeeto já. approvado J?•l~ 
comuusaio. ( .Ap~tado•.) 

Uxa.. 'Voz!- Pótl.e nCllol para 'o anuo: 
O Sa.. Pul:xDA. DA. SlLT.I. :-Qa~>.rtó e ultüno da lcgis

latun.! Com~~"!IZ' e~n ambas a.e caraaraa a reionna ~ 
(.Ap~ie&dw.) U~n& re!orm&eleitoral t1uem 'ei llltllm& a 
diuolução da Clllllata que a vota. Eu apresentei o u:eu 
projeeto na ta. aeaüo plir& ooDleçar Q eotudo. O l'!eu 
collega pelo 'Rio de Janeiro ofl'ereceu outro na 2• ses
aio. .A • 3•, qu é a aoWll, é a. proJria; a wbptad& 
para. deliberar o resolver eobre elle, IUJDl de que o se
nado D!' 4a. ~ teuha iemp~ de approV&-lo, aendo-lhe 
remettldo depo11 d& 3.a A uov& eleição fal-•e-bút j:i. 
com n ova. lei. (Jfuitoo qDi4d01.) 

Seohorea.l quando se formo a. e..e cphemero mi.•;a:el'io 
de 29 de :setembro de 1870, que de83pparec&ll C-'::t!O 
sombra, qne nem deixou le~~~brauça . .... (Rl.fadu.) 

O Sa. D101:0 DB V A.5CO!fczu.os :-O Sr. mini8t-o · dÕ 
imporio di noticia d.Jlo. (Ri>mdM J 

O Sa.. Ca.m: Ml.c:uno !-PIIMOu de uoite, e pela.s r~-
giõea do pode!', enio o -rio. · 

O So.. l"zllBIJI.I. ru. SZLn :-.••• eu ditu neita~s 
miniatros :-quanto antcll tratl.i de modifiçar a lei elei
tornl i_Dão desejo, nem ~· meu• ma.iore. i.nhnigos, que 
pretiiclilo á nov• eleição pala lei a.ctual desmora!isõtda. 
-ptloa putidoa1 prcil.i~ pela. opi'!iio genl, estragac4 
pelos abu.so•. <la& a~ton~tes. (Jt ... wapníado$.) X:.oea 
a. e&mlr.l elmta ser~ legttlma representante, e ex:pres~ii:':l 
da opiníio ~ona.l. (Apoiculol.) 

O Sa.. JÇ!IQDEJJIA.:- V. Ex. entiío DÃO é legiti!::lo rc
prea:o.t&llte da Il3çâ.o 1 

O SJt. A.!'IDlU.I>E Fu;lllml~ :-Somos le!!itimos : :::.o.s 
»em :por i•so desconhecemos os def~tos e ""ineQ!l-..-é=:en
tes di lei. (Jpoiad.w.) 

O S. . .Aume LixA !-03 senlN>res deseobri::io ::~""Cn 
is&o! . 

O Sa. l'n21JLL J>A.Su.vJo.:-Quando '\"eio .,...rn ~c.t
m~ o nobn deplltado, nio o tendo queridv o i>o
-vemo? 

(.HtJ • 'OfU"iDI cpar'" ; o Sr. pr,.idem~ r~i«lll~ 
Olltnç<lo.) 
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A re(ormado recrutamento envi11.dJ. ao ~oud~> om 1869 
promoveu-a o govem~> naquella casa do .Parlamento'l 
:!<ao é de in declina vel necessidade '1 

0 Sa. ÂIUIUO LJ:n :-Boa COus:l ! 

.O Sa: ~ur:u o.- SrLn :-0 a.ctwol Sr. presidente 
do conselho muito· concorreu ptra eu,.. (..1poi4dcw.) Es
creveu trabalhos a re.~eito d11ra.nte o ministcrio presi
dido pelo Sr. eonstlheU"o ZReuias de Góes, não me 
lembro se elle est:t.v:~o então em opp.csiç·ão. ( Ri:sadat.) ~'oi 
,gui:l.do por esses escriptos -vllliosos que eu on~ei tomru: 
;ohre meus bombros, aqui no. e:~omara, redigix o pro
jecto que approv~tiiOS em t8G9. O Sr. presidc!ll:c do 
conselbo era entã~> ministro, e o seu colleg.\ d.:t. gucrr!l. 
muito poderosnmente condju.-oti o. p~ss11.gom do pro
~to. Esta<"!l então com elle o Sr. pres1dentc do conselho 
1denti6ca.do, bem como com as mais rc(onn.lx qne p:-o
movia o ministerio de 16 de Julbo rle 1868, de que 
S . Ex. f zi~t pa.rte. E como ~;ora, prc~idcúte do con
•elb o, j:S. niio o q uer 1 c nem dá. :mdament.O :l..s outrot..~ 
~eforma. euc~udas a niio concluido.s (apoiado.); pot•qne 
<~ S dc~prcz91 parecendo .só ôescjar vinr com leiS 'l"e 
ellc proprio des'l,creditcu com •~us diocurros e <eus 
~-cto•, e are com as dcc,l:traçue.s inseridas nas íall:J.s do 
tbrono uc 1809, 1870 e 1871 ~ (Jluilo bem do. m i11oria) 

A r-forma <1 ' lei municipal, que se uch"" r.c.t:t ca.:;a. 
..;. esp• fn. da. 3& d iscussão, c qua cle""c a iniei!lti •u ao 
:rne.cno minhterio de q ue S. Ex. fez p:U"te , o que 

·Jhe cu•t:~n f!U~-1::~ aqui :lpprovar~ (.l!uiloo 4po.<Ulo• 
de minoria.) A de interprctw;Zio do .:ctoa.ddciout:l ram 
!erminar couftictos d~sagm:l. .. .-ci~ entre us p ro,·i..uci,s e 
o go,·crno geral ~ ( !lpoiiu:lo&.) Todos os pa.mdos não :loS 

reclamiio im?eriosamen:e't 
Cuidou ~ó da. r<!form~ judici:lrb ! :.1{:1.8 e6sa, I) nobre 

minhtro do. jnsti~o. no 6Coado est~·agou-a. coro. ~u:~. t~o 
~mctubs, de modo qu~ talveza.ja meibor cons~n"'r a 
lei d e 3 de Dozotllbro de 18~1 do que votar di·po•i-<>os 
iuad~ l'J::t~·tis é.s ncces,idacles actuae.l. Eu bei de combater 
~l<:lS ';,mendas qu9.ndo ,-olta.r :r. propôst!t original F.!.:n'
l! camnrn tios dcput:ldos; O!> pri ncipio& nec~>sarios 
•lo •~pa.raçlo do po!icbl. e. judi~l:\rio, ~ <;Mo-ati"-S de 
fian~.as e hll~tlU-CO 'JlU.', turl., foi :,bal:\do nes;!IJI emendu 
em wz a e ~Crc!l\ melhorados. ( .Apoiado• ) . 

Atsim o nobre preside nte do con><dbo, qn~; 'l113ndo 
ministro ern 1869 c · 1870, t!J.do "Pi'~o"'"""' prorosto 
-p.·lo gabinete, a que ent:io pertEncia ; hoje, H:nhor 
.la 6Í:Ulção1 no meio de um horizonte li vr c e des
~mbaraçado, n~ melhor posi;·i'w p:lrlt f ::zer t11do ttnanto 
;>cnm e deeeja., po•:que u<io ac~ voz diosonanw ou re
,iste~cin uM altu l"ogiüe• .•. mud~ de rumo, abt.n,Jona 
~ idé,.. qne ace>itún, nada mal$ que~ d~ que en•ão •e 
mostrám a.dhere:.te (.1poiado., dr1 mi11oria.) 

E póde continuares~ eitu ; ç-;;,o~ Não te\'e o nobre 
rJrcsiuante do com.el ho n hnbil:.l3de de cstcri!i>.'\· l:t de 
tO<lo1 aiém de lraccionar o putido couscn·>11ior, que 
p."'Cundamente dh;dio e di;pe;-,oou! N:io lbc imj!Õz. o. 
triste eon.fiç;i~> de perder uma l<g~l<ltura., fuendo-o 
í'~ln.r na. carreira qt:e le,~a't'a> de. do:.'lr o paiz C'Jtn :t& 

reformas po!iticu nocessarias e urgente~ que c!le to
m:í.ra a peito realiza:, afim de provar ao· pai~ qua o 
partido que mbira JtO pod~r em lG de Julho ..te 1858 
era o 'lUe sabill. dar-lbe o impul;o cncrgico ~ vivilica.
dor qne re&ta.bcleceF-Se o regimcn reprcscot:lti\·o, e re
'habil:t38Se as lib~rda.des d.os cidadão• T (Jf11i 'CI btm 'la 
millori<:.) Con!C.,"'Uirá q_uc ~ !in ·ie & Jcsi•btura éeteril
mentt!! r•rO\':IDd<>-•e asstm os partido~ impo:etlt <s para 
.,IJ'ectu:uem aar<:íoron!IS reclamadas pela o piniliopublica. 
uni..<Ooo. do lmperio'l (.Apoi4do•). O que· se dirá. eutiio 't 
•!ue ui!o ae qner, que não ~e t'f'rtllÍtte que t e pratiquem 
,.,; reform:~g, porque a sctn~hdadc é que ~r~ e con
•.er"õ"- o. força que ~ o po<ler cxecuth ·o pan< conti
nu:t~ " ser nrlieo po ler do Estad<", <lomil'J•dbr àbeolu
to do po.iz~ (MuitCI wm da'min.oria .) Que h.. von~des 
~nperi•>res que obst.:;o a q~ se f:.çio as retormll.', pars 
que as ca:n&r:1S nada valhãl), e ~6 o ~.-erno ~ja. tn
t:o na. sociedade! ~poíado1 ~ minoriu.) Qne de::ejão 
•1ue o• partidos poliucos "" fraccionern, se di•solv3io1 
qnando a b<.n:ra, a digni l:<de de um é Dl'.l ~rm= J:<>
}·>e•e:>tt.ti.-o a dignidade e a honra do oqtro~ ( Apoiado•.) 

(H a 1:ar:ot nr-u-tu .. } 

Não tem o pD"'O hoje aenãe uma libel:dade, ade.lallar e 
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publiarpela imprensa o que penl!&.. Toda& as Oilttases<io 
c?m.o quesuppxiinidas. E oa P':oprios deputados sem ini
e!atlvll. que vàlha, flDr<J.Ue aqms6 se trata o q ne o governo 
quer, neg11.11dosua matoria.que se discutãoobject<M~ lem
bmdos individlllll.mente, nté mesmo as!nmptos da mai"'r 
ÍDli,)Ortancia, até mesmo discussão dos creditei! extra
ordinarioa a.bertos pelo governo nos intervallos daS 
f!CS~es, a.té 'lllesmo o or~mento 0>uilo., apoia.do• cl~ 
minoria), conseb'lli!Dl apenas· hoje fallar em nma ou 
outra. qaestão ... 

. O Sa. PAt.'t.r.>:o DE Sot;z.- :-Nem isso mesmo agora.. 
O 11bu~n dos eocerramentcs não o ptrmitte. 

O Sa. PEllt:fftA DA S1Ln:-Tom V. Ex. r:ú:io, pre
teod&-se até encerra.r antes de começar a di~õ:o. 
( ,Jpoíador.) E o abuso dos ence.rr:unentos lev:~. a m:üoria, 
a:-rastad~ pelo governo, Eem duvidn contra 611.9. "<"outade, 
:1 encerrar qualquer :r.rti~ , 3.JieDas com um discurso, 
nem se lhe •·eopondeudo. (.~poiadorda. minoriu.) O e:l
cernmcnto é um direito r.~.zca,·el das maiorias ; mas 
pa.ra. rnorallsa.t'-se ê mister qt1e nio !tj& a:s~im em
pregado t ão escan•lolo~amente, como se utli pmtÍC"-cdo, 
convertendo-sG em meio violento paro. impô r o silencio, 
acabar com a. discns..U.O e a luz qne el.ia derrama, o 
que 6 tudo no systcma Tepreseutati"<o e constitue> o 
direito das rninotias ~enci-!"~ para se jnst i6c•rem pe-
111.1ltc & opinião I>Ublica. ( Jfuilw ul'oiudu• fia mi
'lori<>.) 

Se na lo. tem feito politicamente o mini•tcrio, e nada 
'luer ~cniio t"i"<er d~ "-""'I'edie>.t•s, trndições , rotin" e 
arbitrio, tem porvcntun ·aJgnm~< idéa :ulm inist.mti\·a. 
n til , toma a. pcit~ q113.lqner medi:4 que trag-a benefi
cios á. at!mini•t•·a\·:to e a.o raiz~ Promove por>"cntura a 
tnoclifica~~o dct lei de .AgoGt;;J de l S60, . que, a pretel'to 
de regulnr M sociedo.des banc:t.rias , m .. t<>n todo o es
piritl) de associrrçüeg 1 extingnio a iniei:1.ti\"!l no com
m~rcio, â i ndu.stria, i:.• :~rtes 1 ús l etra•, :ís sciencias, 
que formão o o>n~mento oi><S socied~dcs modernn•? . 

Não est.'io ahi todos os di:ls mostro.ndo-:;e os incon
"<euientce da.'lei de 18üiJ'f Os negoci:tntcs de S:1utos 
cotisão-•e ha qu11.>i um anno p:.rn levan~rem em •n•\ 
cidnele um edi:icio de praça do commercio , c porque 
os e8Utntos pr eci•ã.o fcr a;>i'rovados pelo goYerno1 " o 
não foriio aiu .la, n!UI pnd=io ed:6car :t. •n:o. b<>l.;n ., c , 
f!U:tndo o go~erno lh'o ..-enh·• por fim a permittir, põde 
acoatecec que cllcs, aborrecidos com "" delon~as, já o 
niio qucirii<> dfcctuar. C:tpitltlist.'~ de S. Paulo tormárão 
h!!. tempos Uln!l. eoticcladc de colonisayão par:t man-ln
re;n b11!car .> Europ~ trnh~ba.dorcil !ines e~m que ;>li
mentem :1 1·roducçiio .L, provinda, c a sociod:d~ •'-' 
!li solvcr:í. :.final, c~D.!>a<L• de c•p~rar peh appro•ar,•1a 
do :;o ,·erno, que :tind., a u:'io publicou! l:tn>< .:l.<•uci3.
•,:iio pnra mmtca, litteratura, que 6C crie, ""Per .. ::1ncos 
e anuo~, clepcnrlendo do ~o,·erno pam ll>es coa.sc11tir !1 

reuni~ e exercício. E isto pó<! e coutlnU!lr ~ ( A[-'>iarlo• 
da minoria.) 

O que tem !cito em.coloni83.;!o, confot'IIIC! o autorisou 
3. lei de orçameoto de 1870. }'>r& .:jUO venhiio tl'l•u~lha
d~rcs livres da Euro~, coadjuvl\rldo o• part.icnlares que 
o:ot quizerem mandar bt~c:tr~ N.a.d .• , nttd!l.. (AJ)'Ji,t<lo,·.) 
O rtuo tem !tito Q gO\'erno em taotos otttrtl> r~ma• i::t
tercMantes da óldmiuistração publica? &terilicl.:t.·l~ cu:n
pleta.. (.-lpoi(l,li<P< dr• minoria.) 

I':>Jõscmos :~gora ás fillauças dQ pniz. A. lei de 1857 
começou a re~t:l belccé-1:1.$. Ahi augmeatott o.~ dirtit'ls 
de e;xporta~ão .doo generos do pai2 em mais 4 "~, de
chro.udo-se o aCCl'e"cimoprovi~orio cm'i=oto dnl-.;sse a. 
zuerra do P.u-aguay. • 

.A lei de t86'~, reorgani~and.o algnms• impo>Í\-'Ves, 
otdcnon que mais 30 e 40 % sobre llS direitos de hn
P,:·rt3r;lio se a:idicion3esem, tomando por b!!Se o cambio, 
então enfrttquecido, de 18 dinheiros, de modo "' qne o 
thesonro se rcs~Tcisse do prejui:ro que :15 t:lt"Ü:I.s"1i.-.al.; 
lhe tra.ziiio com :l descida do c .m bio x-uo ero. um aug
mento de iwpo~içã<>, era uma compensação em fu;vor 
•lo thesou.ro, por c:~.usad!l. b!li= do cuxibio. Al.;tn. di•to, 
con.-inlu>. ~studar-ric ,_ reoll?nÍ~ d.:l impo3t<> de b
dw;tri...,. c profu;sões, pan melhora-lo. 

Se tr:t.tassemos da receita do Imperio edoorçament~, 
pode.riamos agitar c resol"<er esbs qne5t~ hnportan
tlssi.mas. &: n em um ontro depntsdo, mais h:tbilitado~ 

15 
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o ii%esae1 ~ peloa m~o;;1 qu~me ~~~ro. i11:k.xior, 
levantaria a disc~.;.. · 

O S.. Cu.L~-:h"J(). apeiado. V. E~ . . é nma.~ 
gloria!! . dJi. tfibiuia b'Nilejn . . (lruitos çtpoiat!o~.) 

O. Sa. Fa.W.... "'"' Sn.n:.- E11. exigiria que se sup
pr:i.Uli:.se. p áilgmeoto.dol direilo&de. expo~. e~ o 
a6 plll;l.emqllll~t0 d.araase ague~ eiUilprindo~assun 
:i.. prome38,:1 , feib. . ao . paiz pelo. goTemo ··e =ara 
.U . 1861 porque a ga.em.. tenninou úli.z~ente . em 
1870, correspondendo-ae ã bos. fé, que ee deve C®5e:'\:llr 
intack. (Apoiaãot-) En. e:ciqiria que ae .to~. ~em 
claio que o adàiClont.ine::ato ae· 30 e Ml % s~bll: direi~. 
de importaç;<o · de ' geiteros es~~ bs~ na 
r3%áo inve:raa da subida do c:tmbto acimA de 18, de 
moiio.que em nenbam éaso descessem abaitco das taxas 
fixadM.nn t.lrlfa dauJfsmdegu. (Ápoit>dor.) Em rel:>~o 
sos impo61:0a sobre officios e proliSsões, eo apr~ntarta. 
bases mais razoa. Teia, qne, uão ofFendeodc.a r8Ulla pu
blica, fosaam ~quita'li'Ô38 paTa os cont ribuintes. (Apoi~ 
do•.).Além disto, trataria de nropõr nm:\ melhor base 
de reorganisação ÜDAnceira, ·que diminni•se os avclta
dQs gutoa. ifae tu o ther!ouro- (Apoiad?•·) . 

:Mea o OlÇ!lltJento não 1e discute, fo1 ntuado pelo 
lnj.niotario do debatj!. (M.atos apoiado& da m ino.-i o.) E~e 
&6. quer a resolução que aigui.fioa actua1id.ade e ar~•
trio (apoiaclo.r)1 que túio·. dá I!lllteria para se lhe tou:!ILI' 
cónta.~~. e mellior,ar o serviço administrativo e ftnancell'O 
(apoiado3), mo>trando ainda ahl o go•erno q.ue só quer 
silencio, e não dis<:ttàsão,. obediencis, e IUIO 1~ ou 
eoucmso de lona, vetos, e não e:axillo de p••aoas que 
~> l'~o e~\djuvt1r1 continua~o de ~avames e _oppr~s
a'Ues elo.! ot~S, e .oõo melho:=entos e •ali façues 
aos legítimos interesse 'da SQCied:ld~! {Apoiado<-) Padeço. 
o eom~ercio,. solJr& a illdll8tri9-, <ldinh_e a a~c~:a, 
prejulique-se.mesmo o tbesonro, mu VlV& o mtnlSteno< 
scm·ll 111enor. düli~dade. (Xuil~• ap0iarlos do minoria.} 

os ... PAI!StDEIIT.& :-Obscn·o ao. nobre . de}lllta.do,q~e 
:t hor:L nw~da pelo zcg4n~~~ e:stá.. a. terf!l~r ; en,t:re
t&!1to1 s~_~nao os. precedentes, não pretendo mterto%!1-
pcr o &eu dist.~l'S9· 

Q.&. Psuuu. DA. Sn.n:-Tenbo ainda muito que 
d~er; mas •e V. Ex. não C:Oll$é!Dte, ciuvo-me sem pro· 
testo; ~t"a· V. Ex. não haver é. 4" 'minha pu-te &el:lio 
obediencia. · · ' 

O Sa. PaEsm~n :-:-'Mui.W ~eido.: ma.s V. Ex. 
esti no seu di~eito continnnnil.o a fallnr : por'lne tLl~~ 
BC sempre ~ornid~ , O preeede.nte .de. náo interromper O 
orador na oltima parte da sessão. 

O S... Pea11nu. 1u. Sllon:-Pela. mitlba p;lrte proteatc 
eoo.tm esta esterili~ação du sessões legislativas da .:a
m=- (Apoiad01 ) Se nada fizermos na le!dl!latora1 
recáia. :& eulpt. sobre o miDÍiiterio, que ne&t:l. ~~ ~ão, 
em qua· tanto se -podia e · '!" dcm~ prorideociaT, ua~a 
propüe, no~ proiXIOve, oppondo-se Até ~ que a m•
notú lembre 11a necessidades po.blieas a 1Stl.6f:u:er-se; e 
nem.~. <liga. 'l."'" ,.I.Ja li=or.. a protela, po-rque eotA 
prompk a eoadjtP.vnr o governo lealmente lllU grandes 
neceaidades . poblicns i tem.a'>e.-,as falbdo = ou 
olltr:J. vez, é &6 no m~guo ~aunipto do elementc so.rvi~ 
qoe ~ d.e certo a. ma.is l:u-ga cllicos6ão, mu que v:u 
:t g:tlope, ell:lpr~do o mi.nisteric a mórd.a~a.,. com o 
abU5o â.os enct:rra.mentoa, e quorendo j. força e com vio
leoc~ e 6Üenciosamellte, arranca-~a :!. c:&IIl!l-"&. (MI<ilo6 
apoiu~. da minM:'Sa-) 

Senbotu, <iian~ de um ~'Krit> ~u., llÃO. dá .&Jldll.
mento As reh>rmas' pol.iticas, que nijo. IU:Qmove lllelllo
r>l.Dl,~~e adminis1:ra~v0..,, que foge .das ~usõ.!a, que 
se reeea dscenaura. &.liCllll.aCtD11, ." q;~e_:se conrob•tan
ciou ~ en~ Do clémento SCl'\iJ..eo:no ulfca poJitica 
pratico.., ~.riliaando ... ·s: ~ le~atira . com. eote 
uniep ~!U'Ipto, eti e meus atnj~: ~o1i1ico•. n~ ~e . 
moa votar, peJa . ~ação, pto~sta 1 que,, além de 
i:!opportn~ porque. ruta tnffieie~ . temp~ ~ ~e 
tr:atu do . Otçal]l.~, t.GJ!L."- o ~t".:r de medida. de. 
e.)~ça. ... (_l!)iii<J.r apoi,«rlos .• ia. mi?>or:,.) 

Guud."\rel · pan outro ~ a.> a!>OC."'Vttç<;e~ que 
aindA me reotão, ..-i~to él.~:..,~ o <llg:w Sr. pn:ai
de'~~- que a. hot;;t. ~e le~antar-se ::. eu•::i.~ est:í. j:i. 
dadl., .. 

• • 11;1 
Vozzs : - .Não, ao. cout~ano, CO!!tinl!61 . tezD 1.ll}Mo 

perfeit&l!lt~~.t~. (XIlilln <>J!Ili~.) 
O Sa. l'nzmA. DA. Sn.vA.:-.... Seri&.abuaarda bon

dade doa membro!! d ... ea~,,.q~. e'!' ,~, CT~<>; nu
mero e tão tarde me fazem auiâa a homa de ouT!r. 

V orES: -E, ~pre .. ~m ID:o,\t~ pta7,e;, •. (;!_poia,dpJ ) . 
O Sa. ~liA. Stl.n; ..,-:Peço-lhe&..clesde j! toda 

a po.cienci;a,'.e attenção ··Pa.J:S. onvir e. contin'IUIÇio deste 
diaenrSo ein ottl:r;). se6~o, . elllbora o ehalllem segundo 
discnnio. TeDho pot hoje concl oido. (M11ito · btm, muit~ 
b~m ) 

(O orM.or.~ {flicita®.) 

.A disclUisio. JiÇ& adiad& pela, hor,a. 
Dada a ordem do dia, levt~nta-•c a sessão á>: qua.tro 

ho~ da tarde. 

SUllDU><tO. - F.:cpedi•nl•. - v.,..;,, •. ml<l da-o di,..elo<'tt, 
lentu, 6uboeiluta• •. opporitoru <fas (UG:u.l4adu dl dinW. 
e 111<dÍci"!> do Imperio.-.1Jctnça c>o. õacka.r•l.Jf. A. de 
Baf"/'0$ CobrG..- LoUriaJ.:- Il•(o7J119. d4 regim~. -
Pedido de info~ü«.-Loteria~. Obatrroções, do•. S••· 
&njamim e Gq.Mlo. Appr~.~açiJo . .,- Or.dlltn do dia.
Eiemento :ert!il; DiJcur;.o• .dos . Srs • .Al~r .A~arípe.e 
.Btlisoiio.,-PrD?'09<t~o do. l•i do or~l)ltfllO. Di~e>orsos 
d08 Sr•. Hennques. ~ o"lndtarlt ~igueiro. 

A' a onze horas. da manhã.,.- i~ih "' chamtl4o.,. acbiio-o e 
pre.ente• os$111. Teixeira Junior, Portella, Guimarães> 
Angelo .. do .AliJara}, Pinheiio1 GomeJI d.e Castro, Salle6• 
Fí:ntc> 'Btagp., ldorein. da. Roc!la, DomingUea, Alencar 
.Axaripe, R6,po110 da Cam&Ja, C'!rn•iro· da Cunha, Si
qo.eira Mendee,. 'Bar-d<l de Araçagy, Mello Regol Pinto 
de Campo&, :Mll:lloel ülementino, Barão-de An&di81 Ca
sado, Sobral P.into, J.feneze& Prado, Fiel dê Cvv:~Tho, 
Afi'onao de Cuvalho, Figneiredo · Roo~ Bahia., Djo-

. nyllio ~~. Gonçalve& da Silva, Paeir& F'ranco, 
Benjrunim1 Camillo de FigUeiredo, Gomes da. Silva, 
J'u.nqueir.<, Felftir& La.ge, Theodoro da Silva, Bttndeir.t 
lU Mcll.o, Caudido da Roebs, 'Vicente de- Fizueirede, 
Luiz Cailos, Roo;a, J oio bf.eude., Floriano de God.oy, 
Clltdoso de,.Mentzes,Coelho Rodrignee,Fansto de .Aguiar, 
C:unillo Barrete>, l.;oniia,. Bamo.da· Lagnna, G-alvão1 
Evangelista Lobíoto e Bittencourt. 

romparecenclo depois os Sn. Comia de Oliveira., 
Henriques, Araujo_ Góes,_ Ferreira de .A~iar, PintD 
LimA, Bariio dA Villo do. tsur:~- Paranhoe, Po.úla To- . 
ledo, Mello l\lOl'IUS, Heraelito • Gr:tça e Araujo Lima., 
abn-ae ,. ~e5õlo áJs Oll<e hora5. e tres qnal$0&. 

cocmpuec:em aepot._ <~c a~uta a _s~.oa s~. P~ 
neiras, Duane d.e . .Aze'J~do1 A-::>.tomo.Pnl!o, :r:-Belila
rio,Joaquim Pedro, Monl.etlO de.CPtro, RodrigoSilvn, 
FerTeira V'~una., Candido Mmta, Leal. de:Men~zes, 
.Azl=buja1 BatrDil Cobi'!L1 Andn.d~ ·l:'i~ Gama 
Cerqueh'a, C.=: MS~:b&do. Souza, . ~e~~, Con!le.d.e B~
pellt!Y, José C&imon., Leandro .Maciel,Ferreu-~ da Vm
ge., ~~ P~, de So~ ~oaqnim . .S. Mell
dollÇS., Nebias, Dnq~E~~ T~n:.:ua, Jeronymo Pe
md.o, Leo.adde Alea.,..r, D•ogo de.:>"allCOocellos, Mello 
14atto6 Eon.te61 O~ o, Peuira ,M.. SilvA, Perdigão 
:M~o, Silva. Nnnes,Pinto ?.Io:eira,JlUISell do P•~, 
S~)..ope• e~ Pinto. 

Faltie eom ~cipa~ os Srs. P'mto Pe!!SOa, .A.ssis 
Rocha, Augusto Ch&vos, .Au~o de _Ofu-eila, Ba.rio 
de .An&jatub:L, Borges 1\~oatçuu, Ç~do Torres, Ci
~ D-~tu, Dio= '\' elbo', Dias da· ~oe~ e ~enwtdes 
Vitin; o ""m ~ o• Sr.~. Alm.tub Pereus, J . de 
Alencar, Lim& eSih-.., M~ SlJ,.'<ll.e Taques. . 

Lê-se e appron~e a au:t.:. d:l :1::1te~dente.. 

• O Sa. lo SzCJLET~·<O dá <;o:. :a C.o &eguin.te, 



itmnitNTE;; 

IrW o.ffi'e~p do.wiiristefio doi imp~Dio,:; ~~múni'CaJn~9 . 
que S. A. Imper1al a Regente, em nó,me do Imperad(!)ir~ 
digna-s~ de .re(\eb.er ,:n"' P~\l:i1J da ·Jc.idade;:!á<~ruhanh0ra •da 
~de ,do.,d,ilf 11 - ~o ,C'onren.tei;.a' depptw\Jão' tlestacàmara 
qu~ te!!!: de:.J\>pte~$\a.r ·4·:rjil!sma'· aligt!Bta--eetrhora o· •de~ 
ereto da as~em:bléa .geral que conêé'de··lLjudàs\.àe) di&tó' 
aos sac.erddtes-eleitos 1e·.-c<!mãtma:àos· biep<>s. ~Intéira'dtt. 

.ou.tro•ae>' miüis~erl!i (, •tia ~lira'; -- Eirivi·a'ndít o i:e[ii~rr
. riien'tO',· de'v'illaiiHilite in!bb1~1Hfó~ rifi 'qiià'l! ·ir 2• óflicilil' da~ 
respectiva-secretaria, Modesto .benjamim Lins de VNii~ 
conc~os;_ ·~e,de- •uili •;llilljllO; (de li~ens:a : cOil!'l' tud'Os ·os··selís 
vencrmerrto~"tral>a).' '·dé ··aua7.sandé r!'éra ··da: ' cõrte.=:· 
A quem fez:la"ê<ittis~o_< · 

Oahre·· d'o'·m~m:o• ,tJiidittêrib;''r~~tiftiilnl.ó 'ô' reqÍreri'C: 
nifintil inÍ&t'·nfildb 'érn 'qlfê os ' tiliiíf~~·:ae 'eeiiÇãii da riis.!. . 
pectiva· secr~tiai-id · peih\rii ' que-- síljiíb · séus 'veiicim_erlhis' 
distribuidos''•éh~te 'dtd~n"add '' e ' .g'i·atíffCaÇ!í!i>, ·:ná'fórmil.' · 
estabeleci'da:-•para6u:~ia'li'Jseéfiit'aHa:s :ae eiitàaH.-''-A que'm 
fez a requisição. . . 

q.h~ro' 1? .·· 'll(inj}'t'ê~io, ;d~Jà~~lía~,: en,v'i~d~~ m:!f re's:- . 
posta, . ,c~m;as· ~o.mp~t~l}te~;!n:,form!\qõe,s~ a.s~p2ti1:õe~ dos·. 
empregados da tlÍesourana de fazenda da prqvlhClll; de• 

. S. Paulo, do thesouro ,nacional e da s~cretarilf de fa
zenila; .:t)as·•qáa.I!S''P·e&eirr$elhC'l1'amelÍt<f.ile• fv.lmêimeút-os 
e··eléY'a:çiio o:de)catégorip.'.4.A! - ~uem•· fez a•r'-équi!âç~r 

Ouir& 'dó Jnlismo ' ri:tlrlisté'rib ; pí:'~líf'aiíão ' as' iiu'orírf&l' 
ções pedidas sobre o, ,Processo de .· dívi'll'a ·rê'éhriíadá pór 
Caetánd' ll't S'óiiZ:à'"l'eréi\'~1 é : êlugb~ ~ pr~V'enieüte''de 15 
siiêciís 'Mà'lgó'dãcl q'ue-'lli'e(tóiãO' t6D)~~li:í; 'ór· ocdisião 
da revolta na prôvinci'a · do 'Ma'í'~rilião.:_k quem fez a 
re~tii'siÇãà: · · 

bons dot.•. se*tário do,sepi!:d,,(i;· J?a~ti&ipan~.,-~ue' o 
J?•esmo nn?-d,': adoptou, • e• ya_:. .dtrl;Sir' á ~s'a~$)çao 1mpe-: 
ru;l, as resoluÇoes que approvao va.nas peqsoes:1 e• auto-,\ · 
risa o governo para conceder. um anno dl! .licença . com 
todos os seus venci1n'ent -íis li'd~desein'llit'r~ã'dór' 'ai ieTaÇão 
do · Ma-r.ltD'hãD''' FraiÍici'!!Co '·<tafc;Sei'.ra .. · l.ia:iiieiro'.-=inte'i
rada:.-

Um requerimento do tenen:t'liíórioraij~ '.d.Ó' ' e"Xerêi.to · 
A\i~lmb'':s~\ieí:ii _dé~'Caílya.ilí.O' 'tf.(!iiirJli; · pe!liiiil'ói nriia jiéh
são:-"-:R' c·ofulmissliô"dt·pélisões é'ordêhauds.' 
O~tro d~ J~me• J~hhsÔ'I).o e: otttr~;~; ooncessib~arioll <J:o., 

priv'ile9ió P.ara la.vrar a J;hioa de carvão de . peclJ;a -I\O 
Ar'roy'o diós'Rató~;· l!ô ni~ntCl~ro a~: ~ l J.-#,b,~yrif,~ : a<)J__!o_ 
Grande d<> Sul, -pe lmdo 1sençao de 'dtre1tos, prorogaçao 
de· pliazo•e·, ou'lir<'S' 'fâv•o:res tiara" a 1-refei:idà: -empréza.'"'-
A' .comiinissão ;de•.-Jiá3enda~ · 

YEN(ÍlmNT"ôs DOS n'rii.EdiO'R:'Es~· ui!lfi~, suíisTITU_Tds E' ÓP
. PósiTb'iEii' nü úoifuílb'ks · nii 'nhú:!To' ii nlEn-IÍ:nü .ni{ 

LifPiiíüo: · · · 

Lê~se, )rilga-se obfectd de delibér;1 Ção, . e vai a ' 
imprimir' rara entrar na ordem dos trabalhos, o pr-o
jecto com que conc1'ue· · Ó1· segli'in'te' ·paí-éC'e\1; 

" -os'lentés'd'a!i ' fa.'ciilã~lle$'. de · i:ii'edi'~inâ' üo1i.io 'de / 
Janeiro e~~il!i~~~ -~·:IJ.e ~ii'ejlio-- d~ ~:Rf~!~b' req4~r~m n~s: 
pet~Ç().~s::sn.J_e'ttra:l-at?_exa:me A~,'po~~~~s~.~ó, -~~,p~í:i&ões !f f 
ordena_dosv que'-seJao •e'l~hq·os :qtséiJ,s:'velic)mentós;_ que,~ 
se ~tã~ mbtJicmr' ·qtt,~t:,~o', !~i'ãá ~xa~ôs, · ~~ó }1oj~ },I\sHf.: . 
fimebtes -pehc cJ:~:~~~~~?~d}~ 'If~eso rrte\o, mrcu~n,tê e; 
~onsequente,_~'l'~'t~?ati .. db, p;reç'o dÓ's generii~ . e' ma1s ob• 
JeCtos n~CElSSR'rlà'!l fi!vi'/fn. . . 

," Aqegãp m:,ti~ os., ~.UP,Plicant~~\1]1~ - ~ ~~í ' 4e:·11_ de · 
A~<?•to.:d~ 1'827, ' CJ_ilé '.Cr~~u :'?.s ;ç~sO'~.JUrtdfll'{S; , dispõe n~ , 
art. ·3• 'que os ''lentespropnetatíos · ve!lcerao os ordena
do.s qt~é~iv,~-e'nl:' •os_' _ae5~b':lrgâ~üZ:'ésj w'sp.o~lÇão \\Úe ' 
fo~ •repet1da -pelo 'decret'o• de 7 de ·Novembroiie 1831 . . 
Ins~andii ' pelõ ~aú:g.irleiiio ' d'e sé\1s -verrclníeíitós; nãô pe:: 
dem senão o· ' êriiii:pi-itt.én~o ilé ütl't'a 'prollié~sá. 'dê~ l'éí. 

(( ConRultado ,sobre .e§te" asSiminptb;" d'ei:ll&í'ó\.t o ' gó
verno imperial que ·reconhéée .não :.serem"bem·:retribui
dos os lentes diiS''fácuiôailes:d'é dkeito· e de medicina; 
ma-s' que 'estâ'ó' ell~s' 'lio --ca66' de' 'inllito'~ 'outró's 'fuitcc1ó-
narios publicas. ' 
. ·«·:S..be ·'a :corrimissão ·de.•]kriiões --e or8:'l'nàílos"qne;o· 

I: 
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--f1iiidci6ll!l·Úsl:íio 'br\diléi~Õ'é 'em éleÜi. maÍ 'r~tribU:id~' , e 
recorllier~_· ' de riá{ 'birê_b.his~arlai~s'' r'es~il+és' -~ ·.m_ '' · ~_o ~rc.. 
vefA'etiMd~ â' · toabs g_u.âil.til~ : 4*ctrc'ir6 • ~o''se~v&lao 
Est~d:6' ~ê'u lieià"e''illte1J{ge'heiá: :~e,&: ''u,JA~~P~f~; .~1\~. 
se nao deva melhorar a . sorte· .ire· s'r!P;l,cClonal'Jos 
~1~ ' râtã:õ a~('nãb''út d~éâ.i' ' ':íY' 'm~li'ofaf a ~de 

fouo8: Pelo~c<Í1iH1-li.Ho" ' mte'~e~b. ''~ enielité ·ir- 'ôu:co· 
a''póuM · 'fêtruZiniHi' ·a.t/p'r'ojlor~õg~· ai' iiui' iDà:í a~' ~'U.i 
tOJOS 6~ queino;· e-q\liJ <i g''Veriib'reéõ'n-he\le', • em' ordem 
a dar em um tempo mais ou n:eno~ breve vencimen
tos remuoeradores···a •toll-os• os'<em:pi!egarllos publicas. 

« ·E tal parece á. oommiseão ser o pensamento do 
poder legislativo. Não .só melhorou na sessão trausacta 
ã" sdfte· dà! nirrltis~iiüi:ra; -éàiitó'' n'a ·se·á~l\'ó' ',aétu~l' esta 
augusta , ca:mara augmeoto11- .. os veb'éilh~iitó~ · Aó~' eih~ 
P!ega'dos d:e 'st1'â seêr~mria1 · (e1e.voü :i Miígruai·d~'s 'vi
gaiii(i'li 'c~·Ha'dó~ · :acéitaMó' 'a' êm~ndlií ófl'êrêc'itlii'á"Z.ffi·a;: 
oi!Ísliõ:~ ·d6' 'o'>'çílfuento·_;do'milíis~litid diY Impe'rio·~ · · .. 

'' E' rtlá'liHe'!ità' a• ·ccnvetilen()ià de' ··c'llamátl'• a:o·miícls' 
terfci •a á' voc"açõe-s'e oha.lento~~S\'lp'el:iófes) :;pl~n'dê•:lóT• a'd 
ensino de 1p.odo ipte' s6'·a •ell\l denit_rtem- " s'~u temfto ·e 
me•àitáçães! ,flAra'ist<:vco'h!e~úil--se·•é·' ifrdii!Jensà+et ~n~ 
o Estado lhes offereça suflimentes meios que''lh'é's aliJse::.· 
guren;t, <I, Jl!)eS,eiJ~ e ,g;m~t~. q f.u~prÇl,. .A /.J1~Ml.çi~ncia 
do. m:q~nado qbr~~ ; O , ,PrO~es~10J; Jl.~P,plt<iar-;;s~ •Q ,pU~r.9,B . 
trl!:k_Bilb,~s ;, ~!D:,P.~ruruz_o _ qo,~p~~n9re 4~AUJAPPPJ.e~to. dvs 
d~ve::e~ lJth~rêDk_~s 80 m!}g~stei:~;. ~et:rilt ;O I ~'ttr!lC~\V:Çl d_~ 
'Wl!L ;r~~lR,l.eP,a,çaç cond_igp-a, .. 01}40; ~)!!ltto.,,~~P~r~t;, qu~ 
abracem ll-.'h<!nro.sà,: ID.l!S,; ~djla;. ·~~~~P ;de ~Q:o!l.tdnar: ª 
ll).O,Cii:~a(!e., As; .h,orftén_s~:Bo~.P~riP.r<si 'l:ne' e-q~ on;t1;a1i' ~drrei
ra.s a:uferem lucros má.ts ámltados. 

" Se as circumstancias áctuaes niio pçrmittem'q.ue 
se, igualem os ordenados -dos suf.plicantos aos que ora 
vencem os de sem bàrgll11oré'S" d'a-'s te1a'Ç0es, não julga a 
commissão que !e não deva conceder lhes um augmento 
ra,~o~ye~)_;.~ : liarflt •. esse· fim .tem :a honra de .ofl'ereeer o 
segmnée proJecto: 
·. '" A nesemblélt gerál'resolva .: 

" A'Tti L~ ·O li _dire-étores, lentes, •. ;prtrpríéta:riil·s~ · sub::: . 
~~~i~u,tó's"e~ óppolii:~.ores'·· di_~_· , faéh!dades dé' 1ireild'~ me;: 
ché!'D':Í d'O' : ltnperro -veu~era1i · o~ ·ordenàd:Os' · find:o·s l·na 
seguinte t:J.bella : · 

oMélm'itb. -ai<Cdfi6aÇliô;'· · ,TÔial: 

~!~~t~~theit~~tico ·. t~g~!&~8··;, N~1&~2;', ~;g~g~ga~ . 
Lente. siilistl.tutõ' . 2:0ooaoô0 t :QPQSQQO , .3:00J)S()OQ 
Lente oppos\tor . . : 1:600HOOO · 800'6000 2:401tSOOO 

« Art. 2. 0 São revogadas as disposições· _el'n ' c0li:.:: 
trario. ' 

cc Sala das commissões,' :em, U de Agosto de-1871.-
A. ·O. Gomes de Castro.-A. S. Cameiro ·da Cunha.-A .• 
C. da Rocha .. , 

•L-ê-~e;•e . e:•a.p'pro:vado · séni dé'babe; o ségdi~te -p'ar'eoer: 

ni~\~~~!~~11~b~?/s~f~;~;::fot~~~t~al;;~~M\1~~~l: 
l'.uta,d9~ F~;r~ei~a , Aa :y~jgà':_c' ~,~i1:ó~, ·aú,tori&aiJ.d~, o 
governo a éoi:lceder ·ao Jtilz m~nr~•pal e de_ orpl'lllff do 
tepJ?_o , de J,ag~~r{> . d~, p~ovmCia· ~~. )i~n~s-~;ei·aes, 
.J)acliarde1' ·1~9,';f\#,\a -~~ ''tAud_ ~R['~'? ~ ~e; , , Ba\:1;~.~, 9 .. ~~r ::,, :U,'P.; 
anno e 1cença "com o os os seus vencunen.os, para 
tiatat -de suà~·:S8ude oriue l•he' cbn'~ierj"tel'ld'o' 'oútrósim 
e'l!1iLroluia:d'o 'o'doôurlrento · ap~ese'n~atlo :co !h o n:ie~tho· •·pro-" 
ject'à;' em qU)e pr0vru achilr"sé' ·reii.lrneiite••en:fefmo ·o 
'niésmo' júl.~· 'mli,nicípal, ·é ·dê' pàtecier<· qu~ ; se' adópte o 
referido projecto. · . 

" $ali!. . ~.as .gomm,ies9ee,:-e,lll :10 de: (Ag9~to de'-1871.-
A. O. Gomes de Castrei. --'- Cameiro d<i C1inha: u 

LOTEI!! Às. 

.Lê~se, juJ,~Il-ee. ol:ij~cto}~A~~ih,~~àFíi~; e vai' i. .com-
nussã'ó dídltzenaa; o· sl!gntnte pro)e'dto: · 

« A assemblé<J: geral resolve : . . · 
" Arti'go ~ uníco:: S~t~~- ex_k~~idas ~~ -pôi~; sijg,undo 
plano estabelee1dô) ' oito loterms; 'CUJO be'n:eficJO ser& 
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spplieado c:om Jgua.ld&ile pata yatrimonio do col}egio 
Suta-Izs.bel, de menina& orpllas desv&lidaa da ad&de 
J).WZ,.ntina, e dc.a hO!pitaes daa cidades de Itabira e 
Minas-No.,s;; e da. viJla. de Arassuaby; l"eTogadu as 
d.isposic;ües em contrario. 

"' sw. aas •esaôes, 10 de .Agolto de 1871.-Carad<do 
llfurta.-C.-u:; MaeMdo.-:-Joq.quim Pl4dro.-V. /. de 
Figueir#<J.-P;nl.o Mareírw..-Cap11.11ll71&G.-Ba~ Cobra. 
-Gcm4 C~~.-Perdi~ Jlalhriro. _,. . 

Vem á me!:l, e vão á. c:ommiBeão de policiA, as se
gtrlntes iudieaçõu: 

., Indico que o art. 176 do regimento seja interpre
tado de modo que na 'l• dioc:uaaiio de cada projecto niio 
pos~:l ter lugar o encerramento hu.vendo queJn queira 
faza· uso Ih. ~vra, sem que pelo menos ee haja tra
tado da materJa. do to artigo em duaa sessões diarias e 
da dos :nuis artigoa .m uma see~. 

• Sala das eeaaões, 10 de .Agosto de 1871.-.Augu,to 
ele Oli-rei.-a." 

« Indico que a metiiL dê parecer sob~ o DlOdo por 
que deve se"< in!-elPretado o ut.. 17ô do regimento, 
de modo que fiq11e :firmada soa iutelhge.ncie. sobre o 
numero de disclll'!!Os que devem ter sido proferidos na. 
2• diõcnssio dos projectos de lei ou -re~~olução, Bfun de 
que -po~ eer requerido o seu encerramento. 

« S:~.la das setlíQes, 10 de Agost.D de 1871 .-J. Capa.
'11t:na:. )I 

PEDIDO JlE J!U"ORIUÇÕES. 

Lê -~e, a.poia-se, e é approYado sem debate, o se
guinte requerimento : 

« Requeiro que pelo ministerio i!. fazenda se ~o 
com urgencia ao governo as s~tea informa~ões : 

" 1.& Qual a. &cnnma. dos billietea do thesouro que_ 
6.cirão e:n~tindo na circulação no ultimo de Junno 
proximo passado. 

" z.a Qual o !aldo a. mixa. que ficou .xistindo no 
tnesmo dia, tanto no thesouro, eomo naa theso-arariae 
de :fazenda. das províncias e na caixa de Londres1 eom
prehendido o llllldo do emprestimo contrahido Ultima
mente naquella praça. 

" Sala das seMiies, 11 de A.gesto de 1871.-Paulino 
ie Sou:;a .. " 

LO'l'EaU$. 

U ae, e ...ai a. imprimir para entrar n& ordem dos 
tr:!J:.,.fuo.;, a. segninw reda.cçiío: 

g A assembléa. geral resolve : 
"·Art. 1.• FlCB isento do imposto de loterias o e&ta

belecimento do mon~pio dos servidores do estade 
institnido nesta e<irte, ate que a. receita. se equiliõre com 
a despe%& do estabelecimento. 

".Art. 2-• Piciõo revogadas aa disposiçi:ies em eon
t ~:t:·:o. 

" S:W. aa. c:o~ 1 t de Aflito a. 1871. - A. 
t.oelho llodriguu.-&njr:mim.-Jo.e Calmon. ~ 

Entra em diacua.ão a red&c:ção qua f6m a imprimir 
na ielõ6io de 9 do corre.ute sobre a eonce&lão de loterias 
p:..-a coadjuvar o pa.trimonio da devoçio de Noesa 
Sciora da Piedade, inatitllida ll& igreja. da. Santa Crw: 
doa !4ilitare~~. . . . 

T ~ á ~esa, é"li~, apoiada. e entra conjuntamente 
ec: discnssao, a segumte emenda : . · 

• Depois cb palavn- f!UlCCionar- acc:resceute-se
~ ro:.formidade com a ·e&rta inlperial de 26 de Julho 
~e 1811-Benjllmim.-Jozé Cu./num. , 

O S.. l'BuatDn : - .N""ao :h&venio quem ~ a 
p'-l:>.-::-:1-•• 

O s.._ G.u.vlo :-PeçO a paJa-...ra pel& OldeJn. 
O ~ ... Pu.mDn:-Tem a palana. 

O Sr. G~vâo :-Sr: pxeaideute., .fiÜ eu queat 
apreaentou o projeeto ora em ~o 11.eri& cua; 
a redacçio parece-~ eotal' de accordo com o ven-
cido. • 

O nobre deputado apresentou agora uma emenda f. 
redacção, pedindo que depois da palaw .. {un«ion4r, 
se accreacente- de eon(orm>·da<le com <t caruz imptri«l 
dt 26.~ Julho de 1871. 

Ignoro, Sr. presidente, qual seja esta can&. e pedi 
a palaTn para l'Ogar ao no llre deputado que a.presentou 
a emenda. o faTor de explicar e dizii que carca. é 
e-. 

o S:r:. Bc:!:njnn..UD.:-Sr. presid~te, para evitar 
que o voto da. e&mm~uãoprejulgue a questão existente 
entre as irmandadee de NOM!l Senhora diPiedadeerectn 
na. igreja da ::::mta. Crus dos Militares e na do Saas
mento, tomou a commisaão de reda.cção 11. deliberação 
de apreeento.x a emenda ao projecto, c:uja nda.cçiio tem 
de $U hoje a.pprovada, e q"Qe rem~tto á meea. _ 

Para maior esclarecimento pa.seo a l er o decreto a 
que nllude a emenda. (U.) 

Penso que a emenda que oif'ereee a commisslio <le 
retlacção, aa qna.l ~ou mn do3 mais humildt:a meD:I broç, . 
evita a. deeieão da. questio pendente entre as duss ir
miUldades. 

G Sr. G~vão:- Sr. presidente, duas questões' 
a ventlio-ae sobre esta emenda.: t•, se a reda.cção uti GC. 
não eonfonne ao vencido; 2•) de legalidade ou iller· 
!idade da irOJ&udado. 

Sr. presidente, nós na presente d!seMaão não temo~ 
de e=inar outra cou54 ~cão &e a ~iio está. oo. 
não de conton:nidade ao vencido. 
Or~l 110 projec:to p' r mim apreseutado 1\ão ~ eitabe

lecea. xdb algllm& que remota ou :ptoxhnamente. tenha 
relaçiio com esta emendá, que é restrictiva.. · 

Eota emenda. altera colllpletamente o que foi venci-
do nesta c:.osa. . · 

O s.._. JosJ!: c.u.,loN : ....; Não apoiado. 
O Su. Guvlo: -E além disto, Sr. presidente, vem 

estabelecer questão de legitimidade e!ltre as duas irman-
dades existente& na côrte. _ 

Eu, Sr. presidente, fui quem apresentou o projecto, 
e declaro a. Y. Ex. que o &pnsentei pedindo mui de
termina.da:meu" aa tfu.aa loterias par& a irma.nda.de que. 
existe n& Cruz · dos Mllitill'ea. 

O Ss. BE..>U.t.lllll : - E' ~ e..<óa irma:1dll.de que slio 
concedidas as loterial. 

O.Sa. GALT;;.o:-0 nobl"8 deputado não disseÍ880. 
· Di&&e que apresent&Ya a emenda. afim de se não per
jalgar d& legitimidade de uma. ou outra. irmandade, e 
o que quer dizer que as loterias pertenceriõ áqueU:~. 
que ti ver por si & legitimid.<de, por iaao vejo-me for
Çado 11 declarar novamente i. eamara. qne a.presentei 
eete projeeto pedindo mui det~rmlnadamente as duas 
lotenall pa.ra a irmandade que fnnceioM na Cri!.% dos 
Militares. 

O S:a. B~<.-.:ux~:~~ dá um aparte. 
O S... G~T"i.o:-0 ptojecto que apresentei diz aicn

pleameute '-Ficão concedidas duas loterw para. a 
ir!Iwldade de N081!a Senhora. da Piedade, eatabeleeida 
Dl!o igreja. da Crnz dos :Militares ; - eu pergunto ao 
nobre deputado, _perpto á casa, ee com aemalh&:l-te 
redae~, se com semellw!.tes ~ala.vraa, ~e prejulga d:z 
legitimidá.d.e de UJDa ou outra um&lldade. 

Por C:O!lleqnencia, não sei como ee vem levaut&.-
esta ueatão. . 
~:1!J, Sr. preaidellte, est.. questão .é imper:tinente. 

estranh:l i diSCuaslo, porq~ tmta-se de aabc- qual 
foi a idé& que passou. () que puaou forio u duss· 
lotel:iaa para a ima.nclade a que ~ teuho referilio, e 
por conaeguinte s6 ~ ae examinar ee a redacçio 
e.tá ~ con!ormid4da ou niio eom o vencido. 

O S•--Bl<l'Uüml dá Um apazte. 
O Sa. G.uT:iO:-A emenda restringe. . 
0 5&. BE!<u~~m:-~ao tut:z:in~. Eu moetr3rei isso 

ao nobre depucaào. El1& eaelarece. 
O Sa. G.u.v"i.o : - Eu t:mh& pedido em. termos ~rue, 
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e ~ emenda -..em restringir o. meu pemmmento. O meu 
:pensamento pasaon tal q_aal u. ca.ma.n. Hoje a6 se 
tr:at3. _de oaber se a comnnssio de' :redacçio ~presenta 
o ;ro}ecto de collformlda.t:le oa não .ao vencido. 

O Sr. BeX>:iouni.:w.:- Não me pa:recem pro
cedent(Oll !lS rnões apresentada$ pelo nobre deputado 
por Santa-Catharina. 

A idéa ~=cida é est3.: e. camara. concede diiJL, lote
rias a beneficio da inrumcla.de de N assa Senho"' da 
Pieàade. Ora, existindo dlllUI innandades do mesmo 
nome, ll!IllL erecta DI. igrej& da. Santa..Cnu; doa Mili
=es e outra na do ~ento, a.mba.s tendo n mesma. 
orige_m..? send<? a :Utim~ formada. de Wnioa que ].>41!
tencerno :Ó pt:11Del1'3. ; ISto em vlrtude de ama &CleãO 
qne appareoeu no seio d& primeixa irmandade, I!D

tenden a comiiÚllsií.l) de reda~ que devia tornar 'bem 
cluo o pcosamento da lei no sentido de evitar a 
questão pendente entre as duaa irma.ndades a zespeito 
de_ s_na legitimidade, e qne envolve questão de do
muuo. 

A emenda da. commis•ão, éits.udo o decreto do go-
.,.erno que approvon o compromi8•o da. primeira irman
dade, não o lcgi~; ll~o e da oomJ?etencia. da camam 
appromr oomprom~•sos, desde qne ella. delegoll tal 
attribuiçiio ao poder eXecu:ti vo; pa.ra eignifu:~~or cla.rs
mente o pensamento .da lei, ~to é, a. inns.:adade a que 
é fj)ito o favor, cita o decreto, cuja legitimidade fica li
•Te á disc~são das partes perante o poder compe
tente. 

Em "'"i-ta destu esollu-ecimentos, parece-me que a 
~ara p6de .-ote.r a emendn da. commisllão de redac
çào, qne tive a honu de offe~cer ,;, su alta eolll!ide
raç;:io. 

Niugoem mais pedindo a. palnvm, e pondo. se a votos 
a redacyão, é appro..-.. da, bem C<Jmo a emenda d& com
missão. 

O ::ia. SrQt:zULA :ME~'llrtt (pela prdem) : - Peço a 
'\". Ex. que consulte a~ se oonoidcra urgcntês as 
"'"teriu d.:1dat< para •• 1• e 2~ partes ds ordem do dia 
<i~ hoje, afim de que ellas sejão dadas P= ordem do 
ê.ia da senão de amanhã. 

O Sa. F. BELtSABJo :-l:Ia requerimentos adis.dos. 

O Sa. A.~DJU.DE FrGt;Ell\A: - E tambem interpel
. bçü~s. 

O Sa.. l'ru:stnENTE : - Depois de decidir a queatii• 
que se dLlcute submetterei á votação o requerimento do 
:roàre deputado. · 

o s&·,-ANTO,.TO Puno (pela orliem) : - Sr. presi
de.:>te, em um dos dia. deata semana V. Ex. deu pata 
a ordem do dia a. discll!lsõ'o · daa interpellaç<iea q.ue tive 
a. ho:~ra de dirigir ao nobra ministro da ~tcultnrn 
sobre o rontr:>.to para a. introdncção de coolies. Eata. iu 
terpello.çõ.o· foi retirndn. da ordem do dia por votação da 
~. ~~~ contava po:ie1: discuti-la..no s&bbado, mas o 
requenmeuto que aC>~.ba. de -fazer o illustre deputado 
p:ejudiea em. <iiscu~. Te:tbo, pois, nece611idade de 
reclamar pelo :tnell direito, virto como o :facto d2. reti- · 
n'i3-dJr. interpella.o;ão da ordem do dia annnlla comple
ta!r.cnte o fim 9-ue o re~ento uve em 'óista., dãnda 
es~ facullhde unportantíssima. 

P11ra ~,·itar eote abnao, YOll f&er um additameuto, 
pa:-a que " tran~formaçii.o da ordem do dia. p&.I& ama.-
n~ã "" faça. sem prejuízo ds. n:rinh& interpella.r;ão, 
:>Ss;m como i4 outra. feita. pelo nobre deputàda pelo 
Ces.: :í. sobu g:uta~ feitos pelo go'l1erno eom a pulilica-
~ de :J.rtigos JJO J onu.l tio Corn:mreio. . 

O s ... .A~'DIUDB Fu;mau,:- Para. crear opinião. 
O i"!n. A~To~o Pluno : - Por mili1 importante que 

s<>ja. a disC?Ssão do utado servp,_ nãc é pomvel qtre a = rea1gne todos os oe= dirã1toa. · 

0 S~t. Plu:SIDE."'T&'- Umbro ao' illuatt:e Jepntado 
qu~ nio póde aetualmente tundamenta:t- o reqnhÜI1ent. = só apresenta-lo á coDSideração fia c..mara.. ' 

O SL Á!fromo PuDo :-Já. ~o dito quanto Qasl:&, 
e por ~o peço a. V. Ex. que submett& á. v~ da co.sa 
C$ te a.ddibmento so reqnerimBilto do nobre deputado. 

'E"c·!!te s votos o requerimento do Sr. Siqueira Men-

dea, é approvado, aendo rejeitado o Qddi:.amento do Sr. 
Antonio Fndo. · 

0 S11.. A."<DlU.DE :Fu,UJ:ULL (pela. ot:deiD): -En peço a 
V. Ex. qne ll>e iniorme ae o requerimento do ilhutre 
~utado l!eloPa.rá, apptova.do pela. e&mat"&, é eom pre
jau;o da pr=elra hora. das Bes<Õea dos &abbadoa destma
da á apresentaçlo de nquerimentos. 

o Sa. P!ll!Sfli~TE : - o regimento e e:.:presso; a Jlri
meira hora. nio põde ser alterada. 

l'PJMEIP.A. PARTE DA ORDE:II DO DIA. 

• ELEIIEn"O SER.vn.. 

Continúa a '2& disell!siio do ut. 7• da proposta do 
g<J;Ve_!llo· ~br~ o elemeuto oervil, com o parecer da. com
ml$1!ao espec1al n. 167 deste a.nno, e emendas apoi:.<
das. 

Vem mais :!. mes~, é lida, apoiadtt, e entr& conjun
tamente em disc11!1são, a segninte emenda: 

"' §. A prescripção será de cmco 3-IIDOS. 
" 1\i- A re\"ista terá effeito suspensivo quando iõr ir.

terpo~ta. de de~ Colltr:u-ÜL á liberdade.-H . Gt-aça .• 
O Sr- A'lenca.~ Arar'I.po:- Sr. presidente, 

eeta augusta. a.&Bemblén foi testemTIIIha do que ht~ntem 
oceorreu por oceariio de ter en pedido o encerramento 
da. di&cnssoo que ae havia aberto ácerca do art. 7• da 
J?roposta de reforma do elemento •ervil. 

Um illustre deputado dissidente, depois de já votado 
o art. &>_, pedio a. pai:l.vra pela. ordem e fez considera~ 
ções umo:unente tendentes a. protestar contra a. -votação 
desta casa. 

O Sa. Pnrro I>E CA,.ros :- Apoiado; esta é que é· a 
verdade. - ' 

O Sa. Au:xcu AaArUPE :-Semelhante p rocedimento 
dan direito a que en respondo:Me, como· reapondi, re
qnerendo o encerra.wento da disenssão ; porqutt.nto ainda 

.mais um:< vez se o.t~ntn'lla. o despre:zo pelo debate da 
matéria. e o proposito da protelaçiio. 

Oa ilfUl!tre~ depntl.dos de .. identes tem arroaado a si 
todos os direitos e uma irtit.~nte omnipot encia," a omni
potencia do e.cand:l.lo eontra a lei e o dever, a.fim de 
que tod11. a. regra nesta CSJ!a se deduZ:! unicamente da 
aua vontade •...• 

Àl.t>TINS Sns. DEP.-r4nos nA. Qpl'()stçlo :- Oh 1 Oh ! 
O Sa. Au:xcA.a Auaru: : - El1es en tendem que rÓ 

o qne elles j nlgio acemdo e con-venicn te é n qnilfo que 
deve predominar; mas não é p ooo;ivel qne a m •ioria, 
observando o procedimento da minoria , llâo p rocure 
remover os obstaculos opposto~ pel11 mesmn. minoria., 
a.fu:n de que a vontade dn. mm.oria preva.leça, como deve 
prev:>.l~eer. . 

O Sn. G.o.n CJE:RQtn:lllA : - A culpa é da honrada 
maieria, que não nos procut1l cr;~n"Tell.cel' .. 

(Ha ou!ros apa:rtc•.J 
O ~ .... .â.t.JE:~c.~& AIUIUPE : - Os illtlStres deputados 

tlào querem •~ convencidos, e 1. prova. ê qu~ !lão 
pGdem ver um depntado da maiotia. fazer ~ mmuna 
obser...aç::il'l sem. que constnntemente o intenompiío : 
irnposs.ihilitão a ~sc':s•3o de•ap:Uxoil11da., nnic:a apta e 
cap'lZ p:u:a 11. eonncço.o. · 

Apreoe:::.tando o requerimento de encerramento, eu 
hnvill. l=~Dm:ío de um meio legitimo. (Não apoia,
do• da opporição.) O nos•o regimento determina que só 
em tres ~o~ niio po!!S1L ter lnpr o encerramento;· 1•, 
q=do o J_ttOjeeto ~t:!. em 1• disCll&Oão, e delle ainda 
se não tmtotr em dll11S seso;õe& diarias; ~·, qllai!do o 
projcc'..o 86tá em 3• discnssio, e mmbeJII :rinda domes
mo ae niio tr11tou em duas se$8ões diarias; 3•, q_uando 
algum mini.tro tenb:l. scaba.dn de fzllnr. No caoo em 
questio ::lio .e ver'iilca= u~ ~ hypo~; 
por co~uenci:r, eu estava n o enrcicio de um direito 
requere:~.do, COlliO requeri, o encettameuto. 

O S~t. Ca<:z ~: - rao tinha haoido dúcmsio· 
(Crv:i'io...se muit" apartes.) 
o s~. ~Cll AMiuPE : - Se o.s IDustra 4eputados 
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• que~ern a liberdade .da túb)lna pará si, deixem, q~te nós . 
tambem a tel!:hremos, afim . dé qüe bs côm>cin_i;t:ímd$. (0111 
oh!) _ · · 

' o Sn. A~onA:n'e FtGUÉIRA: ..:.:. Cdni<én:~êt' com ériaer-
ramei!tos !' · 

O Sn. C.nu11 j}fkcK.io~o : .~ A 11~r:1ad:e <il.'e.·.tl·íbulia não 
é o silencio .. 

O. S.n. Jlfm.r.o)li'ltT:ros . >~ liià- ca~s em,•q>e;e,.oa d:eie~a 
agg1·o. va a posição do aceusad'0 .. _ 

O Sn. ALENCAR AnARIPE :-Não me defendo: infrac-' 
tores da lei· são· os· nobi'es. d'eputà:dos dlssid:êtltés1 e o> 
unicos que são réos veranta a na~ão. . • . 

. Propo11do eu o encerramento obràva de :,uma mane1ra 
legitima dentro dos termos do nosso r~gimento, ent~e
tánto 'qtfe.anobre ·dissidettóia: riãõ·terillei nefii'deverés: 
solemnemertte rem' decl-à.ràdô C[iíe''Iiiio 'Compárebilrá' Iiés'ta 
casa; a:fim -d'e· que ·a: camai'á' düs• dêpnt><ddll nã:o' d·e~ 

· libetc, não possa·funccionaY. · . . · 
Per<>'•rrmto" eu.:~este pr-ueecbilmrento- é·Jegâl? · PiYdem·los 

nobre~ deputades :reuni~·lieno salão immediato ai e_ste7 
apparecer nos . coxredores de~t~ 9a~a,; e não acud1r á 
ehamaüa para o começo dos trabalhos ? 

Os. ill\lstres :dep~>tadO.s da, minoria têm· no regimento 
<hsta Rugusta assemblea alguma. dispm;iÇã·o que auto-
rise o· seu ·com,r:ot:t.!Hil'ertt<Y~ · · - · 

N-ão·pocl:erão· mosttar: ·bem' 'pelo · cdn:trll)i'ió a'tiriléiia lei· 
re<>i roen'tll!l itnpõ'e ·a · tód'OS' ··os· de putadtis·'O ·dév& d'e· cbm'-' · 
p~ecer · neste· recinto, sendo~lhes• tão· só:inen:te' 11eit'd 
faltar ás séssões diaria11 em •cssu ·de· mole1>tia C!U licença;: 
e· conYo os , nobres membtos-.da· dissirHineiá. não 1e&tãd mu 
nenh\J.m"dós dons casos a'p'ontados; córre~l:hes• a·forçosa 
obrigação de comp!trecér; como nós' dàm-parecemos:·; · 
cumpre-lhes por forçft do dever e da honra ·vrr ·a. e'ste 
recinto .fazer:• numero para .. que-o · se~iço · p't11ílioo não 
padeça. · · . 

A simples di vergencia de idéas sobre qt:~a.lquer as
sumpto sujeito á delíberação do parlamento ~não ãu
torisa a nenhuni deputado • emba,raçar a: marcha tegu1ài· 
dos tra.balhos legi'slati-vos. . . 

Arrogar >t .álesce di.reito é úma usut'ga.Çã:o; tan·tõ níais · 
censura,·el quanto ellâ se· fkz conr ostentoso deàp'rézo 
da lei, que exig~ o ooilcúrso · dos''reptesé'i:ítantes da na-
ção para os · actos']:llirlamentareL . . , .. 

Nenhuma lei, nenhum principiopód'é a nôlire-· mmo:. 
rià invocar para sustentar o seu comportà.mentb, não só' 
qua ndo intencionalmente falta. . á~ sessõés diiúias, . mas 
tambem·qu:m'<io··u ·<hiclara'eín wm, -de <quemiê. : sO'liíé~áno, 
8' não simples m:andatario. 

Os deputados· são -meros' representantes; . e· devem. 
cumprir. o -seu. mandat6 se151indo -~ S· non'nas .. estatuídas 
p,o.r 1leus coustfttiintes.. . 

Qnaes.são .-as:normas que .. tem. o repres'eri.tante. cl:a na
''<;ão brazi.leira'l Comparecer a esta• a.ss.embléll.v disc><tir 

e votar, segundo a sua consciencia, sujEitando-'se ao. 
voto da maioria. 

E' porém· desta· fõrrn:a que· pr-oce.J:e· a nil'llte 'mihoria~ 
Não .. Ella diz: ~·A· verdade· somos• nós; ·na:dil: 'se··ba: d'é 
:lazer sem nós, e para isto põmos o·. nosso··.,~te sob'll
rano. 

E' IJ.ijBim que oa nobres dé'púta:dos , ài.ssideilt~s escll:r.: 
neCllffi do r· an.da.to recebido: em vez de pjàmover 'os 
trabalhos do parlamento,. afunde.qu~ o vótó d'ama:iorià' 
:í'àça. a lei,. segundo o p;ecelto constíttlciona1, os .nobres 
<leput',;dos querem fiizer · a lei pór si- sós. Qtül' intole-
raveltyrannia! Que arrojada pretenção! .. 

Felizme11te .a maioria . . tem constancia e pa'eríofisti:lo, 
e. ha de inutilisar. os p)a.nos da incrível e inàútlíià.' ca'-
bala. (Oh!) . . 
Os~nobres dissidentes são. reNeseri'tan,tes -~·o 'povó ; a 

maioria o nãa é '! Onde vllo elles achai"'' fündatneiito 
para tão despropositada opiniãó'I''Somos todos m~p.da::. 
tarios d'o povo; ,cumpre. tra:tm:·. dos négo.cibs publicas~' 
segpir S.S' normas legaes e resolVer 'tódás as qj:!li!itões de 
conformida?e com essas narinas, e riãó s~gt(rido càpti
Glios e Tell'e1dadiis de dons ou de ttes indtvidiÍlis, ou dEi 
um grupo qualqiJer", q~e nãó constituíl. maioria d'â·re-'' 
presentnyão nacionaL ' 

Critícais .o· e.!l<lerralllentd~ Mas' que'rrt' déSafioíi e~;'ta 
providencia ou este recurso~ CeFtamente .. o vosso·: prll
eedimento~ Se declarais qtte haveis. de fazer o justd e 

f 
I 

), 

o it:lj,jlsto p~.ra . 4np,edir . ,9;ue se .v:pte nesta, éa~a a, pro
põa'titi d:'e' reforma do ' e'stãil<i>: servil, é se éffeÇtivi>.mente 
assifn ô.pf.ri'tiorus, ·oiíoiiso ~eV'er1Aoriib :llliil"r!a, .é con
tl'itininar· à vós'so plãüo e destrúr-Io. . . · 

Entre nôli'.e' võsfia, poiei'n, U:ma.ctili'e1'ên9ii, citfé'aliá& 
no:: vosso•entiendé'l'·é sem T3loY,: -' má.S qu\h1o péíisar de 
cid'adií:b's; pa~r'íota!i· vali!• miiit~ ; ~: .é .'~~~ ;vo~' in~iri~_rs' 
dever.es sagrados, lanfando ·mao dê mero~.IH(o áüton-' 
sad'Os pélo tegi!ffientó ·i!est,'à ·cásã, riós;· porem) o que 
oppolll'o'S •ad~·vêoii'ós eí'ios -&aqmlll>'9.thí' i'l.et1'à! .ei{ptegsli · 
d<eils~· meamo''i'egíml\·ntd ;fuióü~ta ' é etinc-ede, 

Se o ·r.egimeàtõ 'fa:eül4lá é ·conééile' Ti ~ilc'emménto, 
n~o p&i!le' sei' ú'IIT-mei0 reprovado, é'p'ór &bs-&glií'nte ri:ão 
póde sei' ·ceilsitrâoo: . . . . . 

Dema>is1 .. pwra • ij:U:e· 'vem'· 'a li.i~<lli!:Sãô ~ :A. •dili<iclísão 
tende -a Jêscllü' eriet"ii as~jimb'lé'a 'd'ellbêrànte ;· 'ora, se .lia 
um••0bje'cto• suJeito • á ·de!ri)étif'çà<\, · ~tê'' à. állsembleà:, 
gü~ o· :tem d~ résbl:ver; julgá:;se· sufficí'entefuenk es"óla
reeiâa:, razolt\'el é : 'qtie·.poé-'üa' téhiit).'á.' i;liscussãó;· qu~ 
já i:rãote'ln fim:util' 'é pJiovêlt·oso. J!Jilicji.fi' se· evidenciii 

- que o encetTamento nas assembléas deliberantes é urii' 
m~io tà.ci0nale•j.tistll;· . 

·.A!<rei!fiarr· opmi~o · ê&U:Watía é ·'j:n.'eféfid'êr '<J.né' JIOU~os 
po~são ·-pt!Ht pà!lin'ilá•,· élfmó' fuéri:i 1 recffi:lso material , im-
pedi:i'·e· invalidiàr' a ' V'IlhtaM'Ifa iíillibí'iR";·. . 

Dis~utir ' :;pitra il-}rii!'tràr é ·1'i&jj:r'e'•e ·utili8sirii'ó; in:is 
d:iMutir, • ou•a'liú;s•~a'll~,- pa.rar ·em'iia.í'a\)ar, ·pari!! atrapa" 
lh!\.1··, para' el:n:b'árgit~ 'lí ·márcli'àdega:wr dbii' 'Iiegocios, 
é :ltrtdletavehi'o liorif se'iúro. 

A maioria, que fSe deixasse prender J?Or trama tão 
fra.s1'l; ··como ái qüé pi'é!feMeni'elite· arinà' a nbl!Jfe mi
nótta·-:dMsillêntl!; ·serl'a i#ept\t' 'e ' irtcâ.paz ila lliiportantê 
missít@:· de qtie ·ál·üfm:lmbJrítb·ós:-vo!0á-'de!ui:rl.p01Vo ge• 
.neroso, como é· o povo brazileiro. · 

Ro;ntem um i-llus.tre·meinbro .~a min-orí.a;.-e hoje oti,l:ro 
nobre. c'ollega párecêrão :e~traillh>ir., •. q,ne. eu prepu~esse 

· o encerramento, e depois retirasse õ meu requeri-
mento. . . . . · . . . . . .• . . .• . 

Qtiando"propuz'~ss'e i'e.CJ:u~rim'éntó, ·o 'fi'z 'rl!üito jíroph
sitliJ'íil~nte; · ·pdrqiié áiiéiih qúefiá oom ~ . hpr~'Bentaçãd 
delie'fà.ie'r um protesto• ~olefuii~ cort'tla' o ·prdeed'ime'n:tii 
erti:in'eó·' ·e•petigosii"dd( illu&tl"e ··tditlol:ià: 7 

O S_a. C;tuz MA,CJiA_no : :-Y. #i<.: 7 , que ~ ~àgistrado, 
sa'be·qu:enab oo:p'ó'de · rniga:r sl!m proC'e'sa'o'; 

IQ) :S'n:: Ali'D'R:A'i>É FIGtTEniA':b' Se e\F"i~ttri e~tivêsse 
havia de agradecer a V. Ex. o : encerramento. ..___ 

•ó sn: AL~sklf Aiilu~n•il ':'.._·os tn'ú&th~s 'depiítadoa 
qtidantõ' im]iügrl:ãd & 1encéi-iáfu'ehto\i; · e qiiii· ccj'u'stái1-
temente nos citão as praticas parlamen'íà!f~úhie''Irigla-
tel:r,a1 : devem sáber· q:ue 'lá'ma,;seo'se nikr· 'del enéérfll
mento~ -conti'â ós eaJll'Üioho.í! ' dás miruiiias; ·~· menos 
àe·meies ide<ntidos• .oll·ana:l!ogo~ .•. :; 

O ' :SR:; .&'Nflll'fíol ·Pruo·: ; ·~· :Mas l!:Í-ji1Úi liihnceif:í.-· 
mênt&:· 

o''Sil: . A.;L_El'iif;ut~;~~nrr,~ · : - ..... ,afi\íi A~. CJué a vón-
·tiure, da fi;lltlon~ .~rcte a-~~~ e est~be1~ç~ a r~~ra, ;1??'\qfte 
o c_qn!i'F~o §BÍ"lá, demiJ:'.~ar o .sts~~!filii 're1?re.s~nt~t17·o 1 
sehá ú1stltu1r ·o systéma da. aJ?.~'·c.l;aa 1 , é este. sys'ten:'~ e 
o que a niaioti.a'd:é~t.a; aaúi está disposta', a· não consen-
tir' qiie prepona'ére. (Ajioiados.) , .. 

O Sr. J( BELIZARIÓ: ~V.· Ei. for toillid'o- neMé seu 
pl'OJ'lOSitOI . 

(Hh oult'os àptirt<f§;) · · . . • · 
0 Si: ALÊNcAR."A'RARTP'Í> i -'- <hi6bie dep"rl;tà:do' sai!)i( 

q,uê q\lail'dó' itie'a.pré~er\t6 : 6umpriiicló' o m(ru dev~'f f. ó. 
éon'sülto a;· m'inha côiílícietl'cfií. 

Se propuz o en.~W .. âirlêht~, êb~~',iír.bt'~sto'~~e·~.riten.ai' 
dever ' fliter, ·fm·· levado · pél~ 'ml'ó'ha · ctm'se~ettmlt, que 
natarálm.énte inqüi~ta"se: contr~ .. toda' ·,a, ·· omissilo ' ~o 
onrít.primêtttp· . de dêvef'e~; . e · .. miüto •mai,s- . de!dever~s 
publibos por p'~~:rte, <!aq'u~!.).e~; q~e est~O ·?lírJ~d~s a dar 
eKemplos de sp;c~u. ~berllenc~ • . ás !~)S dtrpa1z, para 
cliiti 'l:ie'i.réficid)!<lra"5ul,'sã8~H"l&~os-t . .. ,. , ,, .. , 

O 'voto d".J.l~~ '~Ü~';if~ér·;qp~ alg;lieifpfe,nJi)l'pa~a ~~te 
lugar supprilliü:·a•ler' e· inl'pô r1 o · .s~b:· ~rÍ'>itrld., A~aJ.o
rial darp;,.iz;-'é. e~ressáid-al ·p~la_ ~tbtia•'do par'lnllle_ntb: 
e ·es nobreivdepnt'adós em miliótiá·n~o''fJodem, ;sem' me
verenei\1 aasnossos1:dogrilo:st·col!stituei0'n«M,'··erguér-se 
coril1l •dictadores, eimpôr ·violeritamente no meio do tu-
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multo .. e cl.e -voze& · <leseo<np~.:a .au.~iea -.ont:>. 
de. Aq_ui cieve ,ll!lr o re&:io-da cal.ma.; .da.·ra.lío .e -dA 
.,ncl.e~.nacl~!1a.l~ m.u :r,,qne eota<lo·-tâm.:oo.uobrH 
J.eput:>do~ re<!~o e~e, augusto: recinto .Y A. lugar ele 
•cuotinuo tumplto, 

Quando. I'efl.O:~ enç~~ ·.do ·an. 7• 4• :pro
p<>o.ta,, e-.W.po,., pedi:11 reli ,..da. do men::requ&n:lllmto, 
attedi a motiv.oe, l!llli.jnatoa., 

O intaato de .~til'a>: a. .1'4"'!&:;'!111.. da.,. proposb. 
p~r ~~ ~OJ n9lirei. d_epa~• .'dU.$ld.entcs deapert.ou
me o Wl!e;o de contmrilu' coze wtento' o eDeerrSI.!llento 
era moío pe1omptorio, u•el duto meio. Es:o.vllo no re• 
cia&o dm::r.-sala dom de'pntad~s dissidente•; e P?',!O, o 
~- 7•' .• ,., diisOUEeão, ... quo muil.o .• u •• ' . PO<tiNO .. 
pola-.ra pela otdem,. e -em ddl~. dl&<:Ol"l'eD. ~tensa
. mente proteotando· L"'ntn.. o q11e- ac&l!&v .. ~•ta .. ugwta 
' ramnn~< ·de votar. Eete ~imento contrario ao regi
JI\6!lto. ·mo8C'&-n-bem a•• intellQ(jes .<fo illustre Ol'ador e 
doe II<!US eoiThgas; era,na.t;cra.l qne.c maioria lhes em
bar~--. o paseo,- ~gindo Çolltra "· protelafão •m lu-
gui~ma.ete1!.1&jl. empngadA:. • 

Entretauto appareçe um uobre deputado diuid~::e, 
o. illU&tre represeutante pelo muuicipio neutro, ~o :1 

palavra, e ·deçlarou qae d.esejan .debuer o artigo t~ 
oli&CWII>io •. Julguei· .U.Ver ter em attC'IIçiio o pní'cedi· 
mento deste honndo mombro da d~deneia, o qual ba 
discutido eorc algum· cal.or ú vezaa, mas ...am reerimi-

t naçües e Injuria; neste. uso pedi para retinir o meu 
r e'l,u.rlme:nto,!eito a.nte• ds outro algum deputado llavtt 
pedido ·a.p•l:wr.a sob,., o mencionado -artigo. (Nilo apoia-
dO$ ' da minoria.) . 

O Sa. A.."'on..u>& FIG.UEaA..:- Teva.Jecaio_ 
O S11. At.lt-~CU _ AIUaii>E:- J:<l!.o . tive ·•rtceio1.. nem 

haviD..de que.,recew-.• .Antaa do ilJilJ;U. depn~<Ypolo 
mnni~iplO ntntro ptdir- a. pala-muo~re_.o ~go po~ 
em-~uuiio,.neuln!.m membro da: ·di!&denota>O !la>:1a 
feito-

Se nm illnstre·deptttlldo.p<>r Miu:u 'PediO>Il pdavu, 
foi .tco eómcnt.:. p= .intcnompor•o OW'IIO dvo - 11oooo~ 
trabalho•· •=·· DA. )III<OIUJ,.: -Oh! 

O Sa.. Au:Nca. . ALUIIPZ :- 0& uobres . deput-~dos 
que . reelalllio não esta vão preaentea,- e ,não J&bem o 
que..,. pNsou. 

Voas· l>A MsNOIIfA: -&u..enganado. 
O Sa. Au:licn. Ali um:: -O nobre depuU.do·. por 

Minas fn11ou contr&.ti votação do .art..6-, que já a a-
mara ha~ituppr:ovado. • . 

O Sll. ·Can M~: -Eatancom·a.palavra sobre 
o .art. G•1 ·-o .pedio-a. sobro o art. 7.• 

o· Sa. CÁPA~cBMk:-E' verdade. 
(Ha Q-Utf'O• apartu.} 
O Sa • . ÀHKC.LlL . .AIL.uuPil : -A. c:tmar3. .. asailtio ao 

que ae passou, e geri· jniü entre mim.e os;nobret.dCpll-
t:odoa. - •• 

De.de .qu" o nobre, deputsdo ·polo .mnm~•r•~ uen:ro, 
meu illume amigo, declarou qne -pretendi.!~. di&entlr •o 
art. 7•, eu nüo tive au .. idc em ceder do "'"" teq,ua
rim:nto, porque ass_im: preatnA bomen.!l.~m· i ma:~~ira 
t>or· que tem-di.scatiJ.o ·u.,.lat camarn, e\'ttando ~a& 1ras 
q,uemuiw.v~partemdealgun• membros dc -lllllf;tre 
mil..,riu. (Jl..,l<unaplif< da m•.,oria.) 

O nobre deputa~ o pelo muni;oil?io nentto algtl!llas-T!
ze&afaota·s•, e afa-!ta.-0<1de~DU>a<lo, do pooto~qU06tão 
de e3da-utig~; toda:m discute~~ a devida con"<;
nienc~ e mo,txn..swlm qu~ tem·dire1to.:r.o uouo reoptl
to. e · 6.-J,o~~&~; .de!er~~Dilia, (Maúlcto.apoiad"" da .. mai01'i<>.) 

>o= .... .l>b:waa.:-M.u · flnds lliliguem lile res
pondeu.. . 

o·sa . .ÂI.l!lle.<ll . .io.U&JPE: -.n :vêm OI nobre• depg.
tado~ que se lW'im proeedi, .comportei-me. d e modll, qae 
devía ·mcnc:er.W.. ·~ doam~ uob::el .d~putad05 
toda a appYO~ e eoJDplacencia. (Nlio a.p.<>u•dd$ da 
minori<>.) 

O Sa~ A.'IDUIIE -Fl~mc,-O,e:11:ermmeuto. priTÍO é 
digno de lov.vorea·l 

O S•- A.ux..u ~:-Qtt:tndo oe ·aet~ .da mi-

u...U·o -ex.igirem·e •eu·-o julpr .:zeeemtrio, nio hrei 
du~id·a. de req~rê-lo uma·.-e mcitas·Tt-zes, por que hei 
de ehos:ar · oorc- o · m•~ de,·er at.;· onde c!leg!'fat:o os 

. uobru deputados com· o• seu.. de~:accordO!I · contra as 
noosaa narm.:~•. cou•titllcianae•,: ·~ eulJncontet
tavel direito1 nao me aS!e:lt.'io ~ i.ncuudi~ Deill.me~IIIO 
:1.11· offen!~s <los nobre• deput..dos. 

Vores DA. !>ú.JoBu:-Mni~ bem! 
O s ... C...v.t 111ACHAno:-Ch$ga -ate .a requerér o en

cerramento daqu.illo que niio,exiote! 
(H<t outro• apttrl,..) 

O . SR. ÀUIICAJL AILUIIPE: -.De~s.rei .II(Jui ··o iuci
dent~ do encuramento; e pi!.!ISO ao diocu1'110 do·oobre 
deputado pclo muaicipio neutro, o q\la.l, embora ' oceu
passe. a tribuna por duas. hora$. completas, todaTia 
poneo . tratou do artigo em di~cUAio; não .. tce, aba.
Ianç:u-ei a dizer que clle ILIIte5 .. quiz .preençher tempo 
do que aprofundar o debate; porqU.e çonvençorme W1. 
eua lealdade .na tribuna, e.flliU>u .certo de qu•do1 arras
tado ao campo da._ ~neralidAdea,indul)l;..;;..,..elmeute por 
ei&e fogo de enthn•iasmo de que o o. deixeu &oodcar 
cnntemplando. tão SJ:Andc e .t3o · Í&CUI!l~a. po:o-.i'<kucia, 
como é a de que· trnt.. .a . propo,;:a. em dkcusoiio. 

Niio DO~ de-empenho do. de. v a de reapon.der ta COMi • 
dero.çües geraes que !ez o mea. .illustre .. collega: IIObre 
a prnpost<O, .porque. Cipero que. n11 terceira. · d.iu:n.taão 
ml-ía oppurtnnamente o poderei Úl4er. 

Folgo de. reconheça o zelo do. nobre deputado, com~ 
pub.,uo. de .. tóbalboa de commi,.,iio ·nest.'\ e .t.llteria:e• 
aessões l04tisla.tiv"e; deS6e S<!ll %elo di testemUDho. .eata 
casa. (.Azioiad .. dtt . .,"ioria .. ). 

O Su. DuQvx-Esr.....,o~- ,Tuunu: - M11i.to obJ:ieado. 
O Sa • .Ar.zNua. ,.&aAJ~<PB:-Se,.porém; llio ·-me· in

CilDlbo deod~ .j.!"de h:r.er:<>-:-.•enaçõea gomn:s, acompa
nhando o .meu nobre colle~,~. no .enmtauto ... 

O'Sn . .ANI>UM: FIGliElu:-Fez analyse minuciosa 
do 11.1:t.igo. (A.pnin.da• da mi, oria.) · 

O Sa. AuNcAa AIU.llii'E: -. •• hoje, conside::trei oa 
dono pontoa aopoci""" do discurso do honra.clo membro, 
a.ttiuentu :oo · art.-7~, seudo um do• p<>mo& relatlvo á 
prc~~Cl'ip;iio da,s . ac9õ••· de: lit.erd&.de e .outro relati'II"O ~ 
f6rma.do pro;,esso ~r!l;"essu.mesm..a ~cçües. 

O 811. A:<.DIUl>E Fu:::m1u:-Nõ!> forlto 0enenildades• 
nem forüo. só dou• ponto •. an:al;r•ado4. 

O Sa. Cnm MACIW>O~-.A. J.lllblic:~~.ãoi d" cllic:ur.oo do 
nobre· depntado ha de co~m o que 'V. E."<. est:k 
dizendo. 

(Ha. mtoiiO• otltroJ opo.rk• do. ,,;,or;a.) 
O S.. • .A.LEI'IC.Ul ÁlwliPE : -Como oa nobres deput:t

do& me interrompom. . e ._.,im ~ii.o CO!l$on~m·que -eu 
rospouda. .ao diienno do nobre deputado pelo mun!ci
p;o coutro, Yon punir o a;eu crro - e ·in.iuati~, paw- is6o 
concluo req_uereodo o e:~cerra:nellto-dadiscUSiliio. (Jiuito 
bem e ri•adfU 4 m&lioria.) 

'Vo:tESDA.)flliurA.:- Oh-! oh ! 

O Sa.. ,Pnno DE CA>n>os: -Muito. b~m; é & me.it 
per!'mptaria rcspost:t. que lll!S pOlfu. .d!l.r. 

(Crv:litl-~ ~o;riot apa-.-te..) 

O SR. Plu!sin~~TZ:-Attet:~ão ! 'íon •ubmetter á To-
~ o rllliuerimento- do nobre deput:tdo. 

O Sn •. CAl>A-"I:lU. requer qne a. Totaçiio seja nominal. 
Co,.ul~: 1 C&I!)Sr.l, d..cicle ·pcla Dog=>th•a. 
Posto · :1 YOtos- o ·nquer-'Dcnto de encerrau.ento,. i 

&pprova.d.o. · 
O S11 •. A..'<I>!Ul>E Fiçr..:"' .. (pala ordem): - Cn.m

pre, Sr. preaidente,. '!ue o p~ çonhe.; a-.. 01 no
mes . daquelles de seus .rep~R~llt:otu . ctu" ':otõo por 
ca<la :uma . das boll= dest:L propost:l.. .. R~qw:~ro por
tanto .-.otD.çiio nominal. (M«iloo Gpoio.4ouk .mittorV...) 

l'O&to li. ;:votoe este requerimento, é ftjeitado . 
Proee&endo-toe-· i vota~· do mgo 7• dD. propo3~ 

é ~?Provado çom ·to~ o,; oeitS p.mt~pho,s e eme:i
dss ·d,. cocmieolio, serd~ rejeits~ li. --lo S:-. Her..cl.ito 
Go;~~ 
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O Sa. PRESIDENTE convida a cumprir à sm) .. missão a 
deputação incumbida de apresentar á sancção de s. A. 
Imperial a Regente o decreto do poder legislativo sobre 
as ajudas da : custo aos bispos. : 

(A 'deputação se retjra com as formalidades do éstylo. ) 

Entra em discussão ~ art. 8• da prop!)sta do governo 
sobre a reforma .do estado ser i'il com as . ·emendas . da 
com missão. 

o· SR. ALENCAR ARARIPE (pela ordem) requer que esta 
discussão seja e!lcerraqa. · . 

Depois de algumas observações do Sr. C~tp:wema,. o 
mesmo Sf. 'Alencar Araripe pede a retirada do seu re
quel-imento; e sendo a can:iara consultada, resolve pela 
a!firmati va. · · 

Peh .ordem fallão ainda ·os Srs. Duque-Estrada Tei
xeira, Pereira da Silva, Capanema e Andrade Figueira. 

Contiuúa a diECUs~ão do art: 8° da proposti!o . 

o Sr. F. Belisario: :-- Sr. presidente, co
meço agradecendo á íllustradn maloria e ao: nobre de

. putaclo que acabou de faltar a especial concessão que 
nos fazem de.' podermos a~ menos· proferi\' um discurso 
sobre cada ar'tigo desta proposb .. 

Pensei, senhores, quando tomou a palavra o nobre 
deputado, .que era séu propoc'ito abandonar o phno da · 
illustre maioria, de não respon·i.er aos discursos contra"
rios á proposta, e p!\xa assim julgar eu tinha as razões 
as mais n:-tturaes. Foi de.élarado nos ar tigo l miuitite
ri:-tes, que servem de nórma rro procedimento da maio
ria, . que seus d.everes parlame,ntarcs reduzião~se . ao 
comparecimento pontual, ao silencio e á resignsção ... 

O ·sa. PERníoÃo MALHEmo :- E ao voto. 
O SR. F . BELISAIUO :-. .. silencio, resignação e voto : 

Vendo porém o nobre deptttado levantar-se contra esse 
própnsito, pensei, á vista d::s .o?currencias de· hontem e 
das · obsen·ações acerbas dingH!as ao nobre deputado 
no artigo ministeri&l pub'licado no .Jornal de hoje, que 
o nobre ·deputado estava di >posto a não aceit. r .(llCLis 
aguella norma. 

o SR. ALENCAR AnARIPÉ dá um ap:lrte. 

O Sa. F. BELIS.A.Rro: - Perdão, e~tou louvando a 
V. Ex. por nrco aceitar mais a _distribuição de ·papeis 
de quem o censura e reprehend•J. 

O Sn. ALENCAR AnAI\II'E : - Não me importão 
censuras de quem quer qne SJj .i ; o meu procedimento 
aqui ~ó é pautado pela minha intclligencia e pelus dic· 
t O..qies d~l 1ninha consciencia. 

O SR. F. BELISAJilO :-,Bem; j~ v~jo que o nobre de
putadO não quiz reag ir nem_ se n1ole~tou; era un1 
eX.plorador inf<lliz, -cujo máo successo foi repudiHdo: 
mao nem por ÍESll dei:<:J. ·de persistir no plano da· maio
ria, ao qual acabli de dar novn sancção com o encer
ramento que requereu. 

Succedu, Sr. presidente, nesta tribunn, a tres dos 
nHis illnstradc.s membros desta camara, que impugná
ritO a proposta cotn a prôcedencia e vigor que se dt:vía 
esperar dos seus taleutos snp<riores e profundO« estu
dos Ú3sde o · primeiro dia da discussão cleste projecto 
fico\: evidente o propoúto do governo de consegui1· Pua 
üclop\'ão , wa peb violencia, ora pela ir,sidia., como 
!J•.Jntem iR acontecendo. (-!J>owdos da. ozlposição). Para 
justificação destas tninhas palavras ahi eetão os factos, 
vós todos os conheceis. Cont .mclo com o abuso dos meios 
regi1nentaes para recuperar o tempo p~rdido, o gou 
verno, tão ap ressado em apresentar esta propvsts. em 
12 ele TJfaio (apenrrs noa havinmos reunido), .deixou-a 
dous longos mezes nas pastas da comm._i~são . Para es
crever-se uma diEscrtação pbilosophica , sem nenhum 
alca.nc-a pratico, sobr~ a permn.nencia. da escraVidão, 
b a.c;tn.vão dous ou tres dia8, 1nórmente quando não se 
cogitava · de al terar a obra sublime do governo. 

Gitarei como prova as palav ··~s que se lêm na pag. 
32 elo parecer, para as quaes chamo a vos> a at tençií.o : 

" O governo, por um v.lto e patriotico irnpulso, lon
ge de inoistir por mais que rl B treo idéas capitaes, con-
vidou os representa.ntes da naçiio a modificar o pro
jecto em tudo que julgassem at!?inente ao seu aperfei
çor~mento., 

Eis-aqui, senh~res, ·st commissão declara que o go~ 
verno, por um alto. e patriotico impul,so, . convida os 
representaiJ.tes da naçã_o a exercerem _o seu direito; e 

:-em que.:terníoir~ Unicamente alterando o proj~cto no's 
pontos -secundarios. O que é idé~t capital, o 7overno 
não. nos convida, :e não pe.rmitte que t oquemos . 

E a ·commissão, para tornar ainda mais clara o sen· 
pensamento, continúa p~r este modo: 

« A commissãa introdu~io, com acquiescencia d0 
mesmo governo, alterações de que . adiante vós datemos 
conhecimento. JJ , ' 

Quer rlizer: alterações sobre· o que não era impor
tante, e isto · mesmo eém acquiescencia do governo. 

Senhores, eu esperava que esta commis~ão, que sahio 
da camara, e não do governo, não usasse perante o par
lamento _de pa~avra• que certamente não são dignas 
delle. Mas. o que podemos nós hoje estranhar, qualldo 
os deveres se achão tão completamente obliterados? 

o exemplo trazido para justificar o silencio da maio
ria, isto é, o procedimento que se ol)serva hoje no par
l amento -iriglez, não tem a menor applicação ·ao nosso 
caso . 

Na Inglaterra, senhores, tr!).ta-se rle adoptar uma 
medida complementar do systema de ekiçõcs, o' es
crutínio secreto. 

Todos nós sabemos perfeitamente que a questão 
do escrutinio' secreto , se agita. n:> Inglaterra desde o , 
·principio deste seculo, que ella tem sido apresentada 
muitas vezes no p\Lrlamento. inglez, sempre que· alli êe 

tem tratado de reformas eJeitoraes. Esta questão t~m 
ganho ·alli a opiniã~ publica, sem o que não seria es
posada pelo governo ; e se alguma· co usa tem detido o 
partido libera l de adaptar ha mais t empo o escrutínio 
secret0, é porq1,1e .alguns de .seus membros eminentes, 
como o Sr. ::ituart Mil!, cujasobras nos são tão conbecidas, 
contrarião esta 'idéa. E' uma questão que não precisa 

. da ind-agação _de factos, resolve-se a ratior.e, e paqnelle 
parlamento nao ha faculdade de enc0rrarem-se os de
bates, de modo que não existe·, em uma assernbléa tão 
numerosa como é aquella, composta de mais de sei;;
centos membros'- nenhum meio de co rrigir os abuws d:< 

pall~vra. f · · h · ill · ' - i.u pre enna antes, seu ores, que a . ustr.rl ma10oa. 
e ·o governo aceitassem as palavras que pronunciou 
tambem o Sr. Gladstone em um jantar do Club Cobdet! 1 

·pouco antes d~quellas que foião • trazidas ,para nol'lm 
da maioria· . · 

Exp'Iicando o Sr. Gladstone o procedimento dos Eo
tados-Unidos, que até hoje têm li1an~ido tarifas protec:
cionistas, desculpava aquella grande nação ele . t<.lr por 
tanto tempo se apartado d~s regras que el!e snppa·· 
nba as melhores da scieucia econumica, por estar preoc
cupad;: com o maior problemlt que tem prendido :1 

attenção dos povos neste seculo, isto é, a extincç:iio ú~ 
escr:widão. Eis-aqui a opinià.o .dos estadistas e eles bo
mens sensa,tos da Europa sobre aquestíio que nos occup~. 

Sr. pre, irlente, não espero para mim da maiori>1 um 
procerllmento differcnte do qne teve para com os rncns 
illnstradoH companheiros da opposiç~o. As pahvras qne 
·pronnncio i:tão .de ter a mesma resposta que ttver,.o <ts 

suas. 
Otl'erecerei, não obstante, um requerilnerito com qne 

pretendo terminar o meu discuno ; não espero nenhum 
r<'sultado. Meu fim unicamente é dese.mpenhar o meu 
dever. Bem sei que no estado,em que nos achamos quaá 
nada mais vale a discussão. .· .. 

o requerimento que vou apresentar, senhúres)Cp.ne
cerá á primeira. vist<L ·um adiamento · dll questão. Qnaee
quer idér~s que Ee apresentão, qnnlquer observaç>w que 
se faça )l!io . sendo para apoiar o projecto do govern->, 
é desde logo declamdo um adiamento, uma protella\:iio 
de qnem nada quer. Provarei que o meu requerimento 
não demora.rá nem um clia a idéa deste projecto, adiando 
a passagem do projecto tal qmd se acha, se acaso fos~e 
adaptado, niio demornrá 1 entretanto, a idéa da ema~c~
paçiio por fórma alguma; pelo cont rario, esea 1dca 
cammbaria com muito mais r apidez, e de um modo 
.seauro, firm e e proveitq_Eo. · · ~ 

Est<.l artigo que se acha em discussão , Sr. prestdonte, 
comagrà a necesficlade de uma matricula dos escravos. 
Isto, que deve s~r o . preliminar e indispen~a vel neeta 
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11uest~o, vai ser praticado coilj untament;e com a· solução 
della. Se para chegar é preciso. partir, como disse um 
:nobre ·· deputado, citando uma phrase do Duque de 
Broglie; para partir é preciso conhecer o ponto da par- . 
Rdt•, e para cheg,tr é preciso. conhecer o caminho que 
se tem de percorrer. 

O projecto declara· no art '[ ~ livres todos. o a filhos 
Jas escravas que nascerem da data da lei · em diante . 
Como ·conhecer a\lnelles que· E e a chão neste ca~o? 

Não será uma .mcerteza que se vai cre!lr entre ,<li es
tado servil e a liberdade, 'declarar livres pe>soas qne 
não. se po lem conhecer e discriniinar? 

Se não temos r~gistro algum, como· havemos de' co
nhecer aquelles que .n·ascerem depois da ·datá da lei?· 

A•sim a lei consagra já uma di•po&iç>~o ipexequivel, 
que pelo menos ·será causa de grandes duvidas em -ne-
gocio tão melindroso. .. 

O adiamento da. di~cussÃo da proposta afim de pro- I 
ceder-< e primeiro á matt:icula para conhecer-se bem o , 
que vamos legislar será em atr:azo da questiío? CerLn
mente não. · 

O conhecimento mais perfeito <lo asmmpto poclerá 
Jornecer-nos dados para um:~, solução mais proveitosa, 
mais segura e mesmo mais rapida._ 

1 

Ainda mesmo .quan~o, Sr. presidente, estas meàiclas 
preparato,·ias não trouxessem neuhum esclaJ·ecimento, 
o. que ;~liás não se pócle"suppôr, haveria mr.ios de resar
<ir a clemora de um · ou dons annos. Neohama lei das 
nnçües que tentárão resolver o problema da escravidão 
pelo meio coma.;r'ado na proposta limitou-sé a, decla
rar livres os nascituros; declarou logo livres :>s crian
ças ct'e certa idade, partindo, porém, sempre de tuna 
•lata em que houvesse um arrolamento regular. Assim 
o projecto de lei da minoria da commissão franceza, tantas 
vezes éita<lo, decl«ra livres O$ nascituros e as crianç>as 
que tivessem nascido desde ·o 1• de Janei ro de 1838, 
porque, dizia a minoria da cohtmissão, só a datar cl~os:> 
época .é certa a idade das crianças; não inspirando 
eonfi~.nça os arrolamentos anteriores. 

Port"nto, se alei não passar este anuo, se fõt· adia
la a ndopção de sua dlspoüção carcleaJ' pela necessi
dJJ,de dM medidas prep><ratoria;;, nem asüm, collocan
;lo -me n.a posição .daqclelles que adherem. á prúposta, 
" emanmpação sel'!a akazada de um dHt, pelo contra
rio, podia ser adiantada, declarando-se livre o ventre 
escravo, e as crhuças de certa ida,ie, mediante it1derrini-
~~ . 
"~Eu-formarei, senhOL·es, b~m fraca opiniKo do crite..: 
rio tlaquelle qtte puder hoje em di:1 receiar >< proloa
;:ação da escravidão no Brazil. O pcngo está na preci
~oi tação, e por isso é li osso dever dirigir, moderar, enca
'Jlitihar o nnd'l'lento, q•1e nenhuma for;;a pócle CGJ?.ter. 
(Apoiados da opposiçü,o,) · 

Mas guaes siío os motivos que a maioria.e o governo 
"Presentão para niío se poder adiar um clia esta: pro
J>osta 9 Ouvi 'os illustrados Srs. presidente do conselho 
e ministro da agricultura declararem: prior;eiro , que era 
iudispeasavel dar-se desde já e;ta satisfação no .munclo 
:.iviliôado e ás idéas do nosso secnlo, que ern dever de 
11umanidade exigido imi_J~riosamente pela civili&at~;ão ; 
&IJ1 segl1ndo !uga.r, que havia un1 grande 1 perigo em 
auiar- se ·n. solução 'deste negocio; em terceiro e u1timo 1 
lugar decln.rárã.o que ap1·iori pocl1 a dizer- se que nenhum / 
outro mei•J meiJOS prejudicial que o da prop'osta se apre- 1 -
Eentaria. Examinarei estes argumentos) dos quaes · se 
conclue a indeclinavel 11ece>sidàde clil adop1:ão immc-
di;tta. da propo.st~\ do governo. · ·. 

N~io possq deixtu· de -admirar me, Sr. presidente, 
:leste santo ho>·ror de que se n.chàn possuídos o governo 
t ~ maioria ein relação á escr·n.vidão, Nó's vivemos sem
pr~ no Brazil oou1 e:; ta ill:'.ltituição ; _estatnos aqui n'~ma 
.~ssenibléa com po.sta. dB senhor'es de e::cravos, e Llfeli~..; 
rne ll i:~ é u •n fa~to ti'"1.:-J g~ra.t eo l)razil 11. escrav id:ió; que 
:mro 6 o in · ii~1 iduo que nüo sendo .proletario não possua . 
e~cravo~ . Se algunt de nó~; não pos, ue, p-elo n1enos nas
e\:t~, em cc~sa o~H~~ o~ b~vd;t. (Apo,·ados ela opposição.) 

CrH'no 1 porta.~1to, ven1o:~ de repente, dentro de dous 
?-1e~:s :t pe~las, app .uec(~; e:~te S(Ul.to horr9r · contra uma 
H?: tltnll;üo deplora.v.e1, é v-c r:hde~ mas sempre presen
CiaLLt '! Que sc.f.rcguid:Io em la -.- .. n urriq. manch.t n~ci o
na\ quando n5o ~ nitia cada um primeiro de lavar a. 
~na. propria 9 

Tü)IO IV 

Se o crime é tão grave que precisamos expia-lo já, 
principiemós por nossas ca3&s. E' singular a preoccu
paçãe com esta mancha das nossas instituições, com 
este crime nacional naquelles que não c0\dão no que 
elles pt·oprios commettem (Apoiados ela Gpposiçiio.) 

Um illustre · deputado di8se que o parecer da com
missão consagrava a bypocrisia, ·porquan·to estabele
cendo princrpios muito adiantados, condemnn.ndo abso
lutamente a escravidão, não obst•mte a mantinha. Nno 
po :lerei por certo qualificar assim o procedimento da 
maioria, que se acha. possuída desta subi ta precipitação; 
outros ·O farão. Se, porém, todos fo~sem ~inceros em 
suas palavtas, e com ellas fizessem corresponder o seu 
procedimento, · a maioria niío se apresentaria aqúi, . 
como se tem recommendado, apenas com o silencio e · 
a. resignação, mas de cab_<'Ça. elevada , para defender 
com o e'l;emplo e com a palavra . as idéas que, com 
tanta sofreguidão quanta o~tentação, C[ner impôr. 

Eu disse, Sr. presidente, q'ue o governo pelo orgã.o 
elos s,·s. presidente do conselho e ministro da -ogricul
tura nos declarárão que via grandes. · males, grandes 
perigos em uí:io ser a propostll· approvada imme;liata-
mente. . · 1 

A camara ·havia de ter ohservn.do -q;,e estas palavras 
não forão seguidas de prova ; SS. Eis. limitárão-se 
unicam•mte a manifestat· este pensamento . Por· que ha- . 
verá estes perigos, eB~es males, em a1i5r-se a propos
tg,, quando uão ee conhece o objectà sobre que vamos. 
legislar ~ · ·, 
· . .E,m nenhum parlaínento· do mundo que e.u saiba se 
mtcwu uma 1tléa desta ordem que fosse aceita e·atlop
tada na mesma sessão em qne foi apresentada; e se a 
experiencia prova que em outros luga;es nenhum pe
rigo pro-.eio do adiamento , como havemos de sup-
põ-lo no Brazil ~ (Apoictd<Js dct opposiçao.) · . 

Demais , senhores, o proprio Sr. presidente do conse
lho reconheceu no anuo passado que havia toda a. co.n
veniencia em obtermos que a opinião dos nossos lavra
dores , dos mais interessados na reforma, fosse mais . 

·clara, mais uniforme, quanto á sua solução. 
Quando, Sr. presidente, os proprietarios de escravos 

tiverem certeza· de que é indispensavill um passo neste 
caminho·; quando· reconhecerem .que nenhum passo 
podemos dar menos ·prejudicial do que o adaptado na 
lei, elles hão ele resignar-se. e conformar-se com a lei. 
Porém , quando . elles não podem estar certos clisto, 
qllando 'não se discute nenhuma outra medida., quando 
se quer s6mente uma, unicamente uma, porque assim" 
foi preestabelecido e resolviclo, não poderemos contar 
com. sua resignação e acq uiescencia para aceitarem a 
med1da do governo · 

O nobre presidente do conselho fez e~;tas mesma.s 
considerações no senado na sessiío .de 30 de Seteml;>ro 
do auno passadb ; mas a" suas ·palavras' ele hont~m 
nada valem hoje, e menos para qualq aer outro , que 
para seu pr,prio autor. · , . . . 

Mas serno 'sinceros,. Sr. presidente, os illustrados mi
nistros quando fazem .estas propbecias quando ·vêm 
hoje tantos perigos em se adiat: a reforma, quando 
an ~es só vião perigos em sua execuç·ão? · 

Estoa habilit1do a declarar qne contra estes temores 
recentes tenho as affirmações . antigas ( apoindos ela .op
jJOs.ição). Eu comprehenderia, senaores, ,que homens 
que tive1sem esposado esta idéa desde muitos nonos, 
que tivessem feito estudos prolundos .e tivessem uma 
opinião conscienciosa, fortalecida pelas,cliscnssões, pelas 
lutas, viessem fazer este esforço, viessem apresentar 
(ou apparentar) esta resolução firme que presenciamos 
(apoiados ela apposiçii.o); ne•tes tenn01;, sim, compre
henclo que se a'f:l'routem todas as difficuldades, que 
-se queira levar de vencida. e á força Ull)a idéa que 
degperta tantos clamores, que provoca uma resistencia 
tão evidente (npoiados dct oppo.-içào}, que 'tem nes~a 
C"-~a uma opposição numerosa, e sobretctdo; sincera e 
convencida ( Ap Jia clos, e mu-ito bem clct opposiçü.o,) 

Se .nos achassemos perant~ homens que estivesse!? 
nas condições de dar-nos uma garantia de suas opt
niões de hoje pelo seu procedimento de hontem, com
prehend.eria en esta tenacidade ·indomavel, e curvar
me-hia penmte a nobreza da causa e elas cou vicções 
sinceras, mas contra iste que hoje apparentão, tenho 
es pal<tvras ·e o procedimento anterior. 

lô 
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·-

O 5&. F. BELLSAJUO : - .A isto responde o nobre 
presidente do-conselho : que nenhum& outra·me!lid& po
der-se-hi& arloptar :para:resolver -esta questão .aenão a 
da. liberdad.e do ventre, como .se ,esta idéa.seja. .&.unica. 
que .possa. -exting.air a. escravidão, como .se· devlliSe·aer 
a pri:meira iniciada. ~ 

Tem.sido lembr.~-da. Dlll!l .medida ~ue podia fazer des
apparecer.a. esc~:avidãq, isto .é, acreação de .uin :fundo 
de exntmcipação .para o ,resgate doa escravo~ actuaes. 
Este meio,~ porén:i. ,:fol declar~do pele Sr •: presidente do 
conselho original~ não accito ~m .plllte ,alguma, não 
defendido por .nenhum.dos escriptores que têm t~:at:t.do 
desta. ;materia. 

.Admiro-:me . que um e&J1hitó tiio esclarecido como o 
de S. Ex. pudesse .proferll' esta proposição ; este ~ys
tema é o me..mo que íoi praticado, deJlois de .varias ten
tativas, ._peta Ingliterra, -pela França, e .por qu~si todas 
as nações da. Eoropa que tinhão coloniu.s,.apenas mo
dificado pel&õ .colldições .especiaes . em que se .acha o 
Brazil) é · um ,systema effica.z, que levaria :1.0 mesmo 
resultado Ul.lvez em l:llenos tempo e sem.abnlo.; .é a 
emancipação c_om indemniSfl.çã.o ,;real ,J:: verdad.eira.. 

O conhecimento .e:~mcto , d,. popuhyão e.<cra.vól. podia 
proporcionar outros meios de re~olver. a quesW,O . .acho
me na difliculdad~ de apresentar e: defender g_llalqu~r 
idéa, pela ·apsencia aba()luta de dados, e sou obrigado 
nos .calculas a .serv.ir:-me .Wl.s conjecturas :de qc.e se 
servi~ o .Sr :·presideztte l'l.o con.,selbó . . Uma. da.S ,grand•• 
acc~ções .que :se ha. de·fazer.ao,goverD.o é ·a.. de ter 
baseado uma. :~:e:forn:ia tão . ,gra.;:e em meras conjectlll'3.!', 
quando devia apoia-h em dad.os certos ,e aegp.ros. (-t l'oià
rlo8 diZ O'jlpotifiio,) 

O. Sa.. ÂNDilADE'FI~t:El'ti.A. : -Querem- resoh·er a-qae~
tiio estonteadamente, oo:mo disse o Sr. ministro da jru
tiça em 1867. 

O Sa.. F. BELIS.utxo:--'-Não .tenho eu,· porém, re~edio 
senão aceitar a -'discussão .noa termos em que é posta, 
examinarei com os• dados que possi>.ter ~o só a objec- · 
ção a. _que me"re!eri como oatta que fez: o Sr. presi
dente do conselho, concordando com a eommissão &
peci:l.l; isto é, que este sy&tema. de emanciílaçã.o seria 
summamente onero~o, excedendo as forças do thesouro 
e aos nossos rocuraoa. 

Ji disse que este systema. é -o mesmo que, depois de 
varias,tentativas e decepções-e coa.gidaa pelas circum
sta.ucias adopt.iJ:iíA> todas .aa nações da..Enropa, excepto 
a Hespanba, para as. :Suas colonias. Â düierença coz:
siste :!.penas no seguinte : naquellea casos tratava-se 
de colonia.s com um ntUnero~eiAtivamente . pequeno de 
escravos, e de :metropolea. ricas, .as .quaes ,podião em 
uma. -.occa.sião da.da .fazer esse grande . &acriticio -pecu
niario, .que seria .depois c.ompe115ado. Sendo differen
tes as condições do Brazil, proceder se,;.hia no mesmo 
reagate dos e>cr:\ vos a.ctuaes, aivid,indo-se, porém, o onus 
por uma serie de·annos, aproveitando-se ·assim par:t-1!. 
emsncip.11çio ·dons -grandes ·elementos, 'llDl ·natural, o 
exees~o dos obitos sobre os na.scimentos ; o outro gra
tmto, . as.u;anumissões r>oluntaria.ll, .tão freq_ueutes ,entre 
nós. Procedéndo-se deste modo evitão-te amda a.s duas 
unica.s objecções que se têm :feito á. emancipàção si
multa!lea; E.,it,a..se a deeor.gauis:lção.brusea e completa 
do-:tDbalho .em um dia certo em·,toda,.,a, extensão .. do 
~~ esCillovo, e -~lll 5eo"1mdo luga.r .evita-s• ·3,grn.-ç~ 
objeeç.ão que o Duque de Broglie ·complllldiou neatas 
~ MDS&taa :-lallçar-seos D2tllorea m.desamparo, 
oa·adcl.tos na preguiça e os ~elboa e,inTalidouia mi-
seria. · 

Nas ·colonias :em:ot.u• não :podú. o legi.sladol' contal' 
com ·este elemento pôderoto para :.!UlXiliar a. •&ua :acção : 
as· Dlnnumissõerooespo!Uit.neas,e_gratnitu dos senho~dos 
escra.vo5. Esta cooperação; dos· eida.d.ão11 na grande, obra. 
da. emaucipaçãó nobilita..a.&;ama.e ,faz &ll~ção.:participar 
da:gloó:l. d.e:tio-grandeí commettimento. E'•.eabido. qu.e 
em -algunS: paizes . que tives:ão ,ei;CJ:avoa, oa . EstadOs
Unidoa,·por·,exeinplo, ,as :IIWllUIÜüõell-erio diffi.~ 
pelas leis, quéi:impuúhão ~e.trlbuto -;a queaulfo:
:rian escr:J.VOi :; ;em outtoa•plll7.ell, como--em ,quasi.,todas 

. as colonia.s européas, a mesma grande desproporção_ em. 
que se ach&'Q- .a_p,o~ção escr&'ft para_ co_m..a pf?pu-
1açio livre, tornava lDSlgnlfi.=te o 'lnOvinleDto eman
cipador-espóittauo. •.A.sliDl DU«<l.olliufraucezasJ& p.o· 

p}llayão esCJ:av& em algumas era o duplo da população 
liYrl!, , ei;n o11tras .o J;riplo, ~ em O!ltl'll-8 • o qua.ài:uplo. 
Nas, co~oniM ingleza.s .a .all5pr9porçiio e=a ~l',· -.cerca. 
~e !:00,001) ~vos 1exil>tião , ao .la.do , d,e ~a,popu.l&ção 
livr.e ·.menQr, de 150;0GO.al=:Jam:üc,s., a mail! impo4-
t:ante . das eoloiliu, . tinh3. 11-Pl"- . po~l&ção es~w. - de 
311,QP0Ab;ui.\'1.e :t livre.~ apenas de35,00G.AGuyana 
~ngleza , cont.aw. 96,000 escrav-o~1-e .a,pens.s 3,700 homens 
liYr~s; ~ ~ de:m,a.is QC>lQaiasil!gl~, dilll',~que-
za;;, holl&ndeza.s,_otc. . 

.A.ccr~ce que na Europa. .. os_ ~vemO!!, .icn,pellido~ por 
uma. : ~rop~a,nd,a. into~ra.nte; que bem pouco .se pre
o~cupa.v,a. coz;n o . in~essedelouguiuq:u,.seoloniasyque
~~a a. . e:;na~eip:.çio.;rllpid:l.; .entre nós <>proprio gqverno 
e ,o p~eu:o a.,,(ij7!er que devemo.s .c:uni.I!h~ gradual
mente e . o .seu 11)'st.:ma é lento, isto é, ·de&eja. . .ser lento, 
~or,~m es;a,bele~:e I?fi:nci~ios, cuja.s. c;onseqnel:lc~ infal-
livets .. serao a . preclp1ta9ao. . 

Não~ ~et·á efficaz o sy!itema que de:fendo '? J6, _àisse 
q11e nao possuo . da.d-:lS fie,nouros. para argumentar; es:
ta;v~ _ reserva~~; ao a_ct..1al governo reeolv~r este gra:. 
vtssnno neg.oc1o ba.sca.ndo-se no -P.escoriheculo. Quando 
se apresenta .ao gove~o =a duvida, re>-ponde com 
o~tra_ duvid~, .. qua<ndo a_e l]!le mostr"lo _peTfgos d!~- _pr!lci
pltaça~ ~~;;tnosa que leva, mostra. e;ue outros pertgas 
na oplDlli.O opposta, quando se J:l.edem dados certos, 
offercce-'nos conjectoras, calculas unagjnarios ! Assim 
se •legisia r.e;;'te _p!Üz, ·:z.saim se quer resol>er o ma.is 
gr:l.ve, o méis.complieado, o m::üs momentoso problem& 
do B1·azil! - (~poiailos ela ono•ição, muito ~e>Ji : ) 

Qwtl o .n~eru . d:t popllla~ escra-y3 '! Ha muitos 
escrip~res que : c:Ucu.lão em 1,200,000, . óp.tros. calculio 
eml,~OO,QOO, OJitros em _2,QOO,OOO, e .h.a quem c:ilcule 
em . 3 c 4:,000,000 (Elil,ie .Reclus, Revúta. ,.dor . .Oou.s .Mun
dos .de .15 de Junho de 1862.) 

Nesta .div:ergitncia. incollCíli&Tel, ,-servir-me,-,ll.ei <'~~os 
CO\ljecturas CO , Sr;, presidente do, co;g,selho, q)le ao me
nos siio conjectill'as ofiiciaes, Ã:valioú S. Ex. a ·,pop•
laç~g .es~~~~~ em - ~,soo-,000 indivi.dn<:s .e suppoz . que 
a .dunmm~ .qlle tsffr.e e&Sll. populafão todoa . os ~noa 
é de 5%,·m.eta.de pro>eniente,do ,exce&so . dos ,obitos 
sobre ·os .,n.:m:imento~, e ,a outra. .metade das alforrias 
espontan.eas •. Co~ esta. b,ase, cl.i~e . S. , Ex, ~do · hoje 
a pop:Qlação escx:aYa.• àe 1;-500,000 - ~dividuos, será. no 
firíi çle 1U a~os .de 898,1L5, no .fim de 15, -.de. 694:,937, 
no fim de;20, .. de .537,7"..9 - -Não esta.rá. no: fun .de 20 
annos resolvido o problema, estará., porém, ,grande
mente ;im:pWicado. :Ora., nesta questão simplificar é 
resolver. C~poiq.dos .da minor:.a.) Na v:erdade, sephores; 
o .que hoje nos . .assusta é o 'llmpero av.ulta.d<> de. es
cr~vos .existentes,. é. s&bermos qae 11o mai,r parte da. 
fort~a. publi,ca ~,particular repousa l!O . trapalho es
cravo,., que .a. quasi totalidade d,os ,generos .da nossa. im
portante exportação . é o prodncto deu;e trabalb,o. 
::)implilicado o proble_m&, elle T;l,ão. poder:í. , m~is .assustar 
a .ntngue:n, estará. por si ,resolvido. Então qt~:~,lquer 
medi;)a,, não &ú a contid.a . na. proposta , do gov~m1o, 
como ,olltra.s ~& rapi-das ,e effic:azes poderão , .ser. am
pregsdas :com odh:n-4e.dar~se o golp«~ final na insti-
tuição conde.mnada. . _ 

Devemos, porém, observar que no seu c:llculo o Sr. 
presidente do. conselho ~ :~.ttendeu :1. dn:.uJ caus:sS .de 
reduecã,Oodo •numero a.ctual dos eacra.v-oa; ~ão .attendeu 
á reduoçiio por meio do resgate, que poderá ser de 1 a 
1 ~. ou~ %,, ao,a.Dgmento d3s manumisaües volunt&rias 
que tendem ,a.·Ct>eScer, e -a ·outros elementos que no fim 
de 20 a.nnoa: ~J:iO reduzido o·Alg&ri&IIlode 53i,OQO ·es
cra.>:O& .a um; terço -ou menos . talvez. Poderá,, portanto, 
alguem,du'l'idal; que no fim .de 20 an.nos ~lõteja; .resolVido 
o .pJ:Oblema-sei!l os, iuconvenian,tea, ,os. mal~ .o~ perigos 
e · .as ,r~pugna.rilCias . que , .d~$ ,fJ. ~~ -. 4o . go-
>etnO:~l. . 
Plli~'~oxtM. e.x:J.!Ilinar aon.ka ~rie.m d.eobj~líes, 

as. que ~~e,~vão ,elo . onus com g_ue spbt8Cal'regal;i o 
theeomo.- .a :-.e.x~ deste plano. - :C9!Z~Pre~ .esta. . 
objecção. ,~r ,pàne,.cW!u~ que,~~ . cop~pleta
~~- o,.r.y.a~ do go..-emo, mas)1~s .q,ue . ~.~_p~, 
!UID ;~r .. c:et;Q, :.pp~ua.uto . ;neat,e.,a~~ ~lUto~')]:. 
o_o~ que,~ sobre~~ :endas Pu!>J!caa. • 

. O.go\"flrno;Pro~ ll!Il,tímlo dé: :4i~ pu~&;a,de 
6\l9S_ de 31JX'98.õde; ~$..-e ~vel~:30 ~~ ~- i,n-
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demniw: eada menor que, aen<lo liv-re, é criado pelo 
~nhor da mãi escr&v ... Tive o enidado de fazer o eal
cul~ pan conhecer oom exactidlõ.o qual aori o onnll do 
tb.esonro a e,;emtta:' este compromisso. mgo e31(1.(;Çi~ 
ndoptando para. b:ua do calculo oe· dadoa conjeeturo.es 
do go~trno e da couuniasão especial do .anno paa~do. 
Por estes dadoa o govemo teri de pagar, no 8• "nno da 
lei. jllro' ns inlpo:rtancia 'de 993:6008, no 9• anno 
1,9~5:440S, no 1()o anno 2,857:32011, e aorim a.ogmen
tando aempre até o fim do 300 anuo, em 'I.U• os jnroa 
sómente o~ juros liJllllllles, importaráu em 15,365:03211! 
Dea;e ·ultimo &nllO aomcçará a d•ereacer a. quauti:t. dos 
juros, pois c a primeiros titulo• irão tiea.ndo sem v.alQr; 

· BOillm&da, porem, a totalidade dos jaroo, o tbesouro 
ter:i. de p~r, pan o><eeuc;iio dut.a I• i, mais do 
6!2,000:000:1, calcnlo quo concorda. com o qlle cliPe no 
senndo o Sr. presidente do conselhoua &estão de 17 de 
~talo deste aDno. 

Um fnndo de em&neipação de 15,000:0~0~ a.nnrues 
é certamente exa.,"'el'l!.do, não seria preciso tanto. Note
se, l."'rém 1 n gr2.udo dift'ereuç.. : p<!l:l. proposta. do go
verno os encargo~ do thesouro eomeç~r:S.õ no oi ta v o 
3.llll01 justa.mente 'iuaudo o effeito das perni~ioea.o me

,did.as da propOilU. uú. sendo mkiB scnsiTol, e viio aug-
:nentando todos os dio.• até o 38• auno, i&to é, os en· 
co.rgoa do thesouro irão cr~udo i meW.da que· vai 
decrc~do o :numere> doo escravos, que:vai diminuindo 
a fort11na publica e particnlaT, qne u prodncçii:o vai e&
c:useando- No s~ma que defendo cl&-se o facto Opo· 
post.o: o flUido pam o resgate, ten.do de pr~>vir do ren
aimento do propl'io ~ab.ilho escravo, oed avultado, 
emquanto o nwnero de escravos é gnnd•, e ir.i dimi
!luindo & tnedida ·.qn& viio duappa.eçeudo os e&Cr&>O& 
e o seu trab:llbo. O s,.stema do g&veroo ha de onerar 
o thesouro em um ftlturo, cujo! encargos noa s(o hoje 
i:)~ertoat e quando ju.stamente as rendas publicas tariio 
mmgoauo. 

Além desta gra..da origem de despezao, a p;opo.ta do 
governo cons"gra outra, cujos onns nio podem ser 
e&tü=doo nem ao meao• approximad.lmente. Como 
aabei.s, oa aenbores das tniis esCTa>R7 cbognndo na filhos 
.dest~s •os 8 annos de idade,_ JlOdcm entl"•il'-los ao 
g<)'OOmo, recebendo o titulo de sooa. E' certo !).Ue, embora 
:~ão eomp<~noe ease titulo a.s del;pe:zas da crmçio, eomo 
tautos ..,ezes tem •ido aqui d.elnonstrado, a. maior parte 
dos senhorea pníeriri entrega~ 2.9 cria.s ao Eotado, polo 
menos serão entregues todoe aquell~• qae n"o pod"l'em 
prestar serviços, os do sexo feminino, os zacbiticoe, 
ôoentes, defeitnoeoe, inVlllidos, etc. Qual .erá .a des
pez• que tem de fazer o Estado não eó CGm o estab.Jeci
::leato em tio va.sta escala deaayloo e tecolhitnentos p:~.r .. 
:w-..ommodu todoe estes enjeitados, como com o. m&IIU
tenç:io de taes estabelecimentoa, de •ua 11atnrcza dispen
diosos~ Se en pergttot.ar ao uo bre miniBtto ch•gricnltura. 
e ::1.0$ :tob~a membros dA commilaão, ·que me honrão 
<G!!l Hl& atte~çio,. q uàl será a ~ que impo_!á ao 
:Ü~allo eata. dispo!tçio da proposta, SS. EE:s:. nao me 
respondoriõ. E na verdade, n.ii:o têm elles meio algum 
~ 2.va!i•rem e.taa despeza, ainda por nm calelllo "P.PTO
:-.i:nado. 

Eot>. queatão, Sr. pre.idente, como Was .as qlleS
tii~• !'!'aticaa da proposta, não m~•cell qua.si a a.ttenção 
do. itlllS~ coiiiilli&aiio eapeclal; detiato tambem de 
iuitotir a tal respeito ~clindo á. camara ~enzüsaão para 
lt:r um l*lneuo t;;;cl,.o con.sagrado no notavel n!àtorio 
do Duque de Brogl!c a esta i<féa (pag. 3i.l): 

• Quebrar asoim todos os ~· de ínmilia; separar 
os ~. dO!_ paia -. todos os ~os, oem excepc;ão, 
J;em di&tmcçao, 8elD call!a4 determinadaa, !lall motivos 
in~~Wie&; fazer deasaa. crian_sas, de~ manein., 
~Je&tado., ae:m outro ·pm, a uao oer o .t:stadol CJtle oa 
a!imentL, aem outr& mil, a Dão eu a adminlatnção 
qllt Te\r. eo'bre ellea, isto ~oede talvu, meml& 100 ~ 

· regimtn da eac:nv.idão, 08 direi~. do legialador. Esu.- . 
~ çomo ~ ~ a ~Ctpação a cãação de 
eatabelec1menSos :m~ta nova&, m>jo auecesso t 
ineertx> e a d""P"""' deeconhecid&, ~ certamente, ir 

• longe de.lllllil e depreaa de~- A ~»mmi.Bsão com
preheude qne ell8&10S deale pero seji6 tentadoa oom 
~ e~ oíada u_lócalidadeà o per-' 
11UttiMm, onde a ~ o Jnlgu convenie:1te. 

Antes de cl>egar-•e a nmn. medida. geral, ellm~ que 
a aperiencia de alguma consa de semelb&otc teDh.a 
aido feita, on muita& tantativaa ao'bre uma eaealu 
meaor, e qlle & axp<~rieacia teaha produzido bela~ 
resultados. • 

A <Jtlet'tr o ~~:Qverno estabelecer estes u;rlot, seria. 
melbor aproveitt.r eate conselho, que aliá.s trunb~m foi 
lembrado püo illo1trado Sr. Barão do Bom-Retiro , 
crea:r-.e estu eatabelccimentce de ea.ridade em tDdu u 
cid2.des c centros de t$cr&va.tura, e receber u crian
ças que espontaneamente io1111em eutreguea pelo~ 
senhores. Desde logo a. poruat.agem d.a rtducçilo do 
numero dos ~c...-os cresetriA, porq_ue uma grr.nde 
parte dos que fossem tu.aeendo Diío 11ia proencbu o 
numero dos que b.lloce.,.em. (Apoiado• da mi>ooriG.) 

Sr. pre.ldent~ tenho procurAdo retu~ aa priQcipae. 
objee<;Qes que ~m aid~ oppcatas !> idb. q 11r. canolpo 
no meu requenmcnto, 1sto ét.. o adunnento da pr.,putta. 
com excepção do a.rt. 8.• v. Ex. e a camu.ra tarilo 
observado que n3o D:le tenho afaatado do mtu t•ropo. 
oito (apoiaclo< ela. opp~), Teetn•me ~Til •xo.mlno.r 
um ~c.de motivo .que em mim mwt• influo pua aprc-
6entaço.o do reqnerun=to. 

Um doa males mais grav..s da mec!id4 do aovcruo 
é o seu ~r i~vogav~. DecretdiL I} lei, quhl
quer qne SCJ"" os mconvuuentes, oa penp, ao pcr
turbaçõeA que appareçio, n;o haverá :rel!Dedlo; niio ~ 
voltar atris; não ae revoga a liberdade, umn VI!Z conce
didn. O remedio que hnverá para tOCegnr u ~~«ladade 
será o mesmo o. que forão forçn.doa todoa oo outro• 
po.ir.e.; '{ue ti ,·erão escravo$: se ri a l.ibertaçiío lmmcdiata. 
e aimultauea de to<loa oo escravos ~istontoa. Como, 
porem.J o BTBZil nii<> tem metmpoli rica, nem terá d• 
onde haver reotUsoo, os proprietnrios aerilo le14tloM ua 
totalidAde de eua proprieditde, não 16 vendo dou.pp•n
cer todos os e!Cr&voa, como depreeial'l:m· •o u IUP 
terras, ln3Chinismoe, pla.nta.ções, etc., &to. 

.O Sr. presidente do comelho1 pon!m, doelarnu qu~ 
era completa a soluç:io da sua propor.ta, e que .ra a 
unica. e nltlma que teri:l esta que.tio. S. Y.:x. foi o 
primeiro qae se 1111imou a proalUieiar eat.. prorooi~io· 
tode>s O& que têm lallado oobre a mataria tóm ruconhe~ 
eido que este o\ apenas o prinleiro pano. 

O So.. CA.PANl:!llA: - Ta.m.bem a.fllnnou que era a 
ultima. pal&wa o nobre deputa.do pela BILhia. 

O S:s. JClrOtTEliiA : - T enho muita honra uiuo. 

O 5•- Aluwo L1:u d:i. um o.p~~rta. 

O 5&. F . B&tl~Ulo:-V. Ex.. J~ii.o diiN !.to, per • 
dile-ma, antes declarou com :!r&llque&a qua oAtn• 
le~ vi:t:iiD depois desta pera ~ompleta~ a .el11ç.ilo da 
qne6tio. 

O SR. C.u>AIIiEXA :-Declarcu que era a ul~mu pala· 
vra, o nob~ J>reaid.ente do co~~nlbo e o nabro dlt!JU· 
tado pela Bahia. 

O S.... Jtil!QilEtU :-Repito, tenho muita llonn. llb•o. 
(Ha ocdro.t •po.rlt~.) 

O Sll. F. &r.liAlllO:-'F•ço muita juati'i'a' intelli
~encia e ao• conheeimenU>s da illoatre maioria, para 
)ul,<>sr qne ella. po~sa acredi~ que elta 6 a ultiltiA 
~vra sobre .a qnt$tãÕ. 

Em parte algum:> do mundo eate :faclo ao ~u, em 
parte alguma do mtllldo parou-se onc!e 110 quiz, em 
parre alguma. do mundo, votada a primeim macllda, 
p6de-se permall8Ur nelb: as CCOAeqlleDci.u 11-m
rio iufallivelmente das primeiras premiaau, o progro.~· 
ao natural dJL idéa =ililiou na. r&Zio ela !orç& d.e im
puhiio que lhe c.lmmtllÜcon.ole~or. 

Se esta idú., como clecloron o Sr . miDislzo ia agri
emtnm,arrebat& todea, el1a Dio h& de panr2 h de Cl&• 
minhar forço&a~Dmte, e· porque hav.moa de eoperar 
qu oa nosoos advet•arioa politicoa aa~ com 
esta r:;.t!~' El1es quererão i.r mais Wa.nte, 111 llão 
hoje, - no cllio ~te ao d& lei ; e emno ü:Q
pedi-los! 

O S1l. JtmQ\JZrllA.'-~ é qnestio :politica. 
O Sa. F. B=s~o :-1'01' nio teer qtle.ltiio politica, 

.na não ha. de IXIr&.r. 
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O Sa. !.!1111~1: Fn:ntJU. :-E j5. li quen.io p<1litiea1 

o governo &SIIllh a tomou. 
O Sa. F . BzLI$.<11.10 :-:E:Ila ha de ço:~tinu.ar p<1r forÇ& 

e para ju&tifiCIU' :as lllinhaa pahl.vras, já que a razão 
não b....U.., já. que os exemplos ccuta.'\tee do& outros 
paizes . niio b~~.otão, vou citar aa palavru ele pessoas 
autcrisadtts cio pArtido cocservv.dot e do p&rtido li- . 
beral. 

O orgão do partido liberal Acata ci<lad.e, noeaudo o 
f&cto de apresenta.r-ae o gttverno ~lizand.ó uma. parte 
do programmA lioeral, d.,cJ~u dCM!e logo no seu nu
mero de 11 de Jllllho de 1871: 

• • Realizt.daa pelos eonservndore• .,. relorm•s eon
!ignadas em llo!!SO programma, é provavel que no dia 
seguinte ao d~e aco11tecimento lliio cstej&n~os no mes
mo lu,"llr. » 

O Sa. Â .'II:Dllllll FlGtretll.l : - Sem duvic:h, é d& na-
turez:l w coll.!'as. · • . 

O SI\. F . BELtS.utto : - Elles o decla:riío pooiti va-. 
m ente e, como diz o meu illustn coUega., é da natu
reza das cousas, nii.o preciea.va que o wse1sem. 

Um illustrado membro do p..rtido liberal no Ri<>
Grande do Sul declarou comllmesma fmnqueza'l,ne se o 
partido con•erv,.dor quizease fazer 11 cmancipaç!o como 
um, o putido liberal a iari:l como dez, ee a quize•= 
como dez, este faria. como cetn, isto é, e&Uri.• sem'lre 
m:Uo adiante, como é de ·sna indole: ' 

O Sr. conselheiro Souza. Frauco disee uo aeuado, na 
sessão de 17 de Maio dcate anno1 a. menna conu .. Fal
lando no onus que e$te projecto trará para o thesonro, 
~v:iS011 o go .. eruo P= desde logo cuidar em prej)..rar 
elewentos e os fundos ,OeQe3SAliot para realiul' a.liber
uç!i.o dos escravos elÚstentee1 e d~olarou Jl:lJÜA que o dia 
parJ! e)U fActo ~c realizar Diio eat&ria muito longe, 
não o poderia.moa csperatc l:ll&Ía de 10 ou 12 l1U:I01-

Este mesmo illustre senador foi muito claro oo qne 
dine no c:oru~elb.o de eata.do; S. Ex. exprimio-ae '(XllO 
modQ que vou ler: · 

"J,. disposição croj11. talta 6 mala eenaivcl ~a do pr:uo 
em Clle a. eseru.vidHo C"alli ei!I todo o lmpcrio. O p!'O
jectô c~do ·•e aobre este pouto anüto imporW>te pa
rta ter tido por fim ""i!a.r nelqm11ç5<1 . de pra:o "'"i lo 
Ort,;e ~ lU~ OI propriltorira tU UCTII"COS e tambem 
a melmdro&a q,ues~ do. indemnaaçiio. Nii<> aatiab.ri:l.; 
porém, á opimü.o, que exige compromisso expreS&o da.· 
exdncçio dll eocr11vidão. "' 

Depois do Alzuma.s ontraa obserw.pl)e•, conclue este 
nobre conselheiro « q~e ~~:ntco do fim do decenn.io da 
execurZ.o ds. lei eon..-em lixãr a. época " Ill qn~ a ~scto.
v:i<ião cesse de existir, satilfazendo-se assim llle1b.ot a 
opiniiio do %tlundo chUisado e dos philantropoa do Im-
pe?io.• . 

Este pensamento enoo11~ em todos O& pareceres 
dos conselheiros de estndo que perten~ln ao partido 
hlleral todos elles eoneordárão em eliltlÜI.ar o prazo 
ma~ noa projeetos do Sr. 'Visconde de S. Vicente, 
por set longo de ms.ia, e por niio convir muca.r deosde 
logo l!m prn:z:o, q= o ~;overno fi.."Ca.ria mtlhor ~m ~ca
sião op portnna.. 

Qac :t id~ n~o póde p~~orar, qae a l'rop~nda. J:tio 
~e d:u'li. :por aRti&feita cmn este pri~nell"O tnumpho, é 
confi.r:n•do pelo parecer da commissiio qne o anuo pas
sado a!?~ntOn c projecto sobre A 'lnestiío senil. 

Peço acst:nlpa á cua por toma:--lhe o te>npo com 
l~it=s coatinn4d:u ("ao apoiado•) ; mu é o melhor 
meio de etclllrecer cst:l questão. 

· E~ as palavr.u <la illiiSI:re. colll.ltli.i6io i pag.' 55 do 
sen tra.ballio ' . 

« !. commisaio est>!. convencida de qtze o complexo 
.as medida& <lne ofrerece ;i. consideração desta augn.ta. 
ca= co,..htue e&pen<U o primeiro tkgt'lio da escada, 
cuja difficilascanaiio deve conduzir á. u.tinCÇil.o da es
era.'ridii.o no· BruU. Mu a. pruencla. e a re&xã.o, de
mellltmndo a. uece~Wdade . argente. d<i uma dir~ 
cautelosa á 110luçiio deste :melind.roeo aaaumpt>o, tambem 
imp(íe · o · r.i,goroeo ·dever· de não ultrapassazem-ae oa 
limit~ daa exigencia& da aetu&lidacle. " . 

Assim, a commiiaão reconheçi~ que ate projecto era, 

COU1<> na verdade é, o pric.eim de;;ráo da <:11(2d.a, qu~ 
deve c:onduzir 8. aolw;ão fin&l do problema. . 

Vou mo=r :í. =por lllD. exemplo qne· me pa
~ triaante qual. o deelhe f&tal, na. pb.nse do Sr. pn
.eu:ieot.. do omsellio, ne.sta. q,ue..tão. 

O digno relator da comml.tiS::io ~eial do anno pas
eado, que acbnlxnente .O o pn:aidente desta casa, ainda 
11a. at&S~o d~ ~O de Maio do pzeoeo.te anno declarou 
m~it,? temi'! ao. temente que elle, ·como relator d& eom
ml8s~o espec1al do anno passado , não est!.va. h.ahilitado 
pnn aceilar idéu maie adia.nbdas do que as contidas 
no a~u P'-tecer. 

Sr. presidente, estas p .. 1ana:s toriio pronunciaua.~ 
"qui ha ponco mai~ de dou.9 meze9, e eu p•ço licen~ 
á <:aln:lra pua 3S le~ . 

O. nobre deputado reÍe~b-ee a.o :ulditivo apresentado 
no ~eaado o auno p&es&do, qne foi de alguma maneit-.! 
aQelto pelo pre.;idente do COUBelho de então, o Sr. Vi&
condn de ltaboraby. Dizia na sesaio de 30 de Maio 
deste 3JlllO o nobre deputado o aeg'linte : 

" O Sr. T•ixeira Junior:- A 1nateria do paragrapho 
seguinte é muito grave, ~ eQ peço toda ) attençâ.o Ç,,, 
CIUII4Ta, porque D;&. seguinte dispoaição do additi"o a
tão incluidas algumas m e<tidas q~ eu mC<mo, um dts 
ünprovis&doa e mancipadores, no conceito do nobre de
putado pela minha pr~viocia, t~iio . posso admiUir; e 
easws medida• sã.o o P"""lio •= c01l•tnlfn>ffito do$ pTo
p~ieiGrios, ~ a, 110aJIU11unil<l (orço.da,, i~to é, eem <Lud.ie~-
<:llL dos mtsmos. -

" O Sr. At~drcule Figuei.m :-Já sei qne niio ·aumitte 
a proposta do governo. 

" O 51-. Tti:t:eiTa Ju,.,or:-Tal qod se ach11. elllbora
da, não, certamente ; o relator d~ commil;sao espaci:.l 
desta augusta caJZL1rn n:io pode por emq~U.nto aceibr 
outras idéas mais adiantadas do que :l.ll que ~arii.o pro
posta.:! pela mesma comlliÍssS:o. » 

~- Ex. dizi& ainda. um pouco mai~ adiante o se
gntatc ' 

" Aqui esti., Sr. presidente, o peculio independente de 
vontade dos provrletarios, :1 emanoipaçiio forçada sob 
a fot"mnla n rn. 1s adiantada, a ittten-cnção ·d:.. autori
dade nos Teld.ÇÕes d<> escravo <:om o :senhor, o f1enl'le>' 
de grande ptrt,.rbação no reaimen do utado strril. , 

.. ;·Ê;,."p~p;i~- q_;~· ~~-;~~,;,pa·;h~ t~~~- ~-idé~·.i; 
proposta, e que terei de t'Otar con:ra ctlgu= da:! ·.;~as 
dúpoaiçõu, :n.io llle jnlgo con~ictorio votando pela 
respO!lt& ao discurso da cor5a. , · 

Eis-aqui, senhores, como o r~l,.tor d" commi•~lio es
pecial do anno p~do encar!lva algumas das disposi
ções do actnd projecto, aqoellas sobretudo que se 
acbão çoueignll.das no art. 4• da propo~ta. Entx-et:mto 
tal é a .!orça inesistivel destlr. questii4, que o nobt-e de
plll::r.do, qac tinhn feito estudoa eopeei&es pm caere
Te:t o HU parecer, que tinha levanbdo esta qn~tão 
:nesb. cua, que fõ:rs. a caUEa, segando eonlissã<> do no
bre miniltrO da· agr!culturu., ela precipi1:7.çao destaques~ 
tão, o nohre deput:Ldo nã.o parou no ponto em qne de
clatou terminantemente ficu, e ape:c.o.s dous mezes de
pois nceito.va. idéas que elle proprio reconhecên como 
pertmbador.u do tr:s.ôalho servil. 

O St. ANna.utE Frca1n..~:-.Apoi~do. 

O Sa. ·F. BEuuaio :-Sr. presidente, V. Ex. não po
derá explicar de ontra. m:tneira o &eu procedimento 
sen4o pelo arrutamento desta idéB, porqti!Ulto a Tot:
çiio do art. 40 íoi notuinal. JS'esae artigo ~viio eon
&~adas as idéas que V. EL combatera, e, pois • 

. Y. Ex. não podia· vot:u- por semelhante artigo, l:OillÕ 
fe;.; na "<'otação nominal a que se procedeu. 

Quando pôis v""' os isto, como snpp6r qne outros que 
nii.o teiil uma opi:nilio tão c:Luumcnte 1nanitesta.da não 
i;e adia.ntem' Dizeis que o .. osso 1im é dl!.lv:isr a. espada 
da. ameaça que ja.z pendente sobre ~ h'Ç'oura. Sine:ula.r 
meio de prot~-l:J. e o.mp<=-lo., de5earregaudo-1he o 
~-pe! (IIJ!O"'do• do. opp.,.içiio.) Como poréni sa.ppôr que 
ãe novo :não lenntem a espada, e que ontx-O& pro~cto
.-u da .U.voura Jtio q,~ por s~ vez .bTorecê-la, 
a~do-lhe outro golpe ! . . 

Ouvi. v. Ex- Sr. ·P=i1~:~r.e, proftigar u impruden-
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cia.a do gabinete de ~ de Agosto e de :OO.os à.quellea que 
excitári<> esta quet.<tao, as ~uaes, porem, uma :vez apre
sentadas V. Ex. jnl::tára. indisperu;:~.vel-acalmar com este 
:projecto·. ·Mas, senhores, porque ~o nppa.reeer.íõ ·~o'-as 
llilprudencia.s, e qnem ns ·pretendso :acalma.r, xealüau
do-as ~ Como·suppôr que trancamos .a. porta. ·eom. este 
proj•cto, quando. na. verdade a. e=caramos'l (ilpoi4dos 
da opposiçao .) 

Para livrarmos.a hvour2.da. press<io ·e da.a.me:J.Ç:J. nós 
a realizamos ! 

O Sn.. ANon..u>E FIGUEIIlA :-Apoiado, nem ao menos 
vai a !ogo lento. 

O .Sa.. PR:ESIDEnE:-Lembroao nobre deputado, sem 
querer entret:lnto interro:npê-lo, que pouco falta pa.ra. 
:.. hon .destinada á. 2• parte·.da.ordem do d.La.. · 

o sa: F. :BELIS.UUO :-1'onco ma.i~ direi. 
As~im, senhores, contra: ~ ·proposi~o que o ;nob~e 

presidente do conselho· ·emittlO contraria. á. expenencl&. 
de todas M nações e CO'Iltra.ria . á. razão, opponh~ 
as d~laraçõos terminantes de membros .proeminen
tes do partido liberal e·il.ll decla.rações.mesmo de depu
tados perteneentes á. ·maioria.. 

hh•, senhores, admira. que o nobre, presidente do con
selho •wtentasse esta proposição, ·qua11do ·8. Ex.. .reco
nheceu po;;itivame,nte o contra.rio.no.couselho de estado~ 

Peço licenr;a:para. ler .este trecho prec:ioso do. seu pa
reeer a.fim de provar~ .thcse que euunc1o, porque ·se ·o 
nobre pre•idente do conselho é o primeiro ·a não dar 
nenhum valor. á.s suas opiniões anti,gas, eu ,nã? . poSI!o 
deixar de ccnsidera-la.s como frncto de . uma tntelll
gencia. eec!a.recida., e naquelle tempo S. ·Ex. devia fal
la-r iiinceramente, porquanto n"o se achava, como 
:J.!!Ora, en >~l vido na luta que ·SUStentil.. Dem.a.is, -G 
~echo que vou ler ee.r.:commenda ,não ·SÓmente :pelas 
nuões as mais procedentes para. provar a minha propo
sição, como pelas lições que a. hhtoria. .ensina. 

Diz S. Ex. na pagina 84 da.s consultas do conselho 
de estado: 
• " Não considera e~ta. ·mesma :nedid:J. pa.rc;ial (a ~a 

hberda.de do. venere) tsenta. de pengos, pefo contrano, 
a refl.exão e o estudo da. his!xlria ô.a. aboliçio. da. escra
vatura. rios outros paizes o convence de ·que ha neste 
caminho um declive quasi fatàl que difficilmente per
. mitte pa.rar o nEle se quer. A Inglaterra e depois a França. 
tent8.rão. acabar gradualmente com .a. escravidão, .e niio 
o consegniiã;,_; ambas forão obrigad-a.3 a precipitar o 

. desfecho dessa. grande crise. Portni:!;al quiz marchar 
com ·a. mesma segurança. desde 1854, começou com 
:!lgumas abolições pa.rciaes, com as · de qne ·tJ:a.tãoos 
projectos do Sr. ~sconde de ·S. Vicente, e pela eman
cipação do ventre; passou kgo adiante,.e ·já..em 29 de 
Abril de"l858 fixava o prnzO'de .vinte anuo& para com
pleta aboli~; e não par.ou ainda aqui, porque em .21 
de Janeiro •deste anuo ·apresentou .á.s:cõrtes nm .projecto 
para a. ab:.liç-ão immedi.ata, projecto iniciado pelo Mar
quez de Sá · da. Ba.ndeira, o promotor pr'..ncipal .da.quellas 
medidas .. , 

Estas pab.vras ·do nobre presidente do conselho hoje ' 
cert:l.mente pouco valem par:~. elle. 

O Sa. . .ÂNDR.\DE FIGUBIIU. :-Apoiado. 
O SR. F. BEus.uuo :.-S. Ex. tem . varias -.ezes con

:fessado que a proposta do gover11o, os prójectcs 'do 
Sr.::Viseo:de de S. ·Vicente e o-dà~eBmmis~ão . ~epecial 
d() a.uno :.~ss:ado :llio .mais .ou .menos:eóp\&s :do :projecto 
da. minorta. da., commissão .franceza. presidida. pelo Du
que de:Broglie. ;ES!!e mem~o : p~ojeclió :offcrece -um· :po
de:rm;o . ugumen.to contra a no.va. opinião ~e. S. :Ex. 
Esse ~·projecto consa,<>rn.va ·<: liberdade dos nascitnros, 
e da.s zriança.s ,de cefta.ida.de.(DIISCÍdos..depois:do 1•· de 
Ja.nei:ro. de 1838), a .indemnisação .de .S(lO,:francos .. aos 
senhores•das::mãis, ,e os aeni.,ae :forçados,dos libertos 
até .2;1, ·e a. . .extincção , da. -.escrnvidM. :nodil!l de .20 .an.
=soa.:.contar;da:chtll. ···da. .lei.P.ois bexn,rcomo ,as crian
ças que· erão libertalia.s · antes •d:a.•.data..d:l. lei.teriiio de · 
che.gar-aos ·.21 annos~eem •que ·~~. decoa:ido, o pra.-
2o•de20.an.Bos.para. a extincção ·.da ·,~o,.-a.lei 
decl=& . qne .·á medida ·. que i:fossem ;(\hegmdo !&OS 21 
anno~ e f0118eill reconhecidoS :ll~, .:flê~l~bião tambem. 
seus pais.·. Talúo;t:eptzgnava. aoscespiritos.:illlJStrl\dos, 

rectos e .sensatos dos lepdores lr&neezes libertar os 
filhos e deixar os pais no cs.ptiveiro! . 

.A opinião que snstento, senhores, é ainda :fi.lhll. das 
convicções que formei no estudo dos ·trabalhos do 
Sr. presidente do conselho. E' S. 'Ex. o J>roprio que-r.e
co:tliece ser este o caminho, que estou ll1.dica:ndo, o 
mais natural neste negocio, e o declarou muito positi-
vamente do seguinte Modo : ·· 

a.A grande d~roporção dos dons sexos laz com 
que seja. grande o excesso dos obitos sobre os nasci
mentos. A,popula~ escr-ava .do Brazil, portanto, es
ta.ria. extincta totalmente pelo ·sen movimento ll&tural, 
sem contar com as mannmissões individuaes, talvez · 
em tres quartos 'de seculo, é:.o que ha. exemplo·em al
gumas 'daqnellas colonias ; e com quasi certeza. em ee
culo e meio, se·fôr de dons terços a differença entre os 
nllllcimentos e os obitos, como acontecia na maior ~ar
te das colonia.s ·fran~ezas • . As . .manumissões . parCllloea. 
que annualmente têm lugar e que, se)?.undo .se crê, vão 
em esca.la a~cendente, a.breviariiío muito aquelle prazo; 
de sorte que d::r.qni :t dua.s .·dezenas ·de annos, talvez se 
pudesse, ·sem .perigo, da. ·ordem publica, · sem quebra 
muito sensivel em ·nosea. ·yroducção, e com -volunta.ria. 
adhesão d'Os nossos ·propnetarios · :ruraes, .decretar nm 
complexo• de ·medidas 'que aceelerassem· ou :completas
sem essa :.transformação do ·tra.balho domestico e in
dustrial. " 

Eis as palavras do 'Sr. ' 'Visconde· do · Ri~Bra.nco: 
S. Ex. achava que este er:1. o,pro~.edimento natural que 
devíamos ter, e que fÕTa o procedim.ento de todas as 
nações que possuirão escravos. 

E por qne,.qual o motivo que dea·S. 'Ex. para,·affas.,
t ·mdo-,&e das J.\ções da histeria e da. razão, aceita-r en
tretanto esta ·proposta 'f S. ·Ex. declarou no conselho 
de estado que este era o ·procedimento ra.zoavel, unico 
sensato, ma.s . 'Q:~.via. um 'facto que torn'á.ra ul'!reD.te a. 
a.ceit:J.ção d:l.q_nella.-praposta, era, se-gundo a. dechra.ção 
do nobre preSldente · ~o .conselho, :1. presaão an.e exercia 
a. opinião ma.ni1'estada. por S . .M. olinperaJior. · 

O Sn. A.'inll..UIE FIG.UEllU. :-Apoiado. · 

O Sa. F. ,BELJs.uue : -:-.S. Ex. declarou positiva
mente.que ·a.,pressão existia, ,e .que o ·go-verno .. da.quella. 
época.-era·victima. de~sa. p[e!são.; ,qua .:í. vi!Jta.·dessa ini
cultiva. S. · Ex. era · obri:ado a deiXar:o caminho.natural, 
razoavel, sensato, :pelo=minho-que . elle .Jllesmo :quali-
fi.cára. ·imprudente ! . 

Não eei, senhores, que este motiv.o :possa. ,ser. a.llegado 
por.um .®nselheiro de estado. · . 

Parece~ me . que estas palav.ras Jievião l'efl:l,""llàr a in
tP.lligencia. e .. ao c.1racter do nobre pt::esidente elo con
selho; mas .'fe .ellas não são ,dignas de S • .Ex., .se sio 
apenas .dignas talvez de alg11m cortezão, .não siio; ,por 
certo, dignas desta camara. (Apoiados.) · 

Esta. camaxa não, póde reconhecer que nesta. questiio 
a. alludid:l. ,pressão .de>& .determinar o . seu, procedi-
men,to. · 

.Q :Sa. •PnEmA ·DA. SUIVA.:-Apoi.ado. 

O Sa. F . BELISA.lUO: -:-.Se .esta _,presllio exist~ p= 
outros, nãó devi:~ existir para o _pa:rlamento; e por. isso, 
Sr._,prcsidente, .é._que..eu lastimo .a. ,ma.rell&. que' tem-~:
gatdo .eate,neg.ocxo. . . 

Estou .. certo .que da . ,pro.poata .do., governo, ;tal ,qual 
vai ser ;exectlla.da., resultar.áõ .gr&l7es .:males .para .o ·meu 
p&iz .. (apoiados; m.u#nbem. da.opp08içi!i>); qne ,ella ha. de 
semear.. grandes . estragos, .mas .outros inais graves já 
estão ap~arece?do, s~ estes gue y~sen~s. a.ctu&l-, 
mente: e essa 1nstabihdade de .Oplllloes, esta.· descrença 
noa homens, cujas palavras -naáa -valem, são: os·golpes 
que ·se dão no system& parlamentar, é a desc:ren-ça ~ue 
iilfunde ·~ todos · este -procedimento -impcudeate . e 
versatilido&.homeuse·do governo;. (~poiado.s;·.muito:tem . 

. ®~9ile-) . ·. ' .. . 
OOn.fesso :~~;oamara..que.por mais rõbasta&que •bsem 

a&minhas crenças qna:aio•&QSJm&les :materiaes.que.-ãesta . 
~·r~ta.r:ão, ,ellas-~m .,llido·:venci.das tpot: :uma . 
opi:aião,m&is: fo<rte,:· pelo Yecéio de!acon~imentos muito , 
gr&'V'eS~ 'Eu• não :temo- ta.nto, senhoreS; os destroços :mste
riaea como os moraes;' ·e mnfeslo,qne, · q:ua,ndo~c.io, 
esiwelie~acolltecimll!Ú'AAÜ1q~vei8,.1nl!ltu!llaea 
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llleorem·_vindo· o des2Iento natur..l em ·quem ..-or.àfrigir
•e--am:r.l8 ara-ve qu~· do-Bi:'3%il poreets !óntlll•;mas 
~;v. s eatnll.Q que "'"'ito m<lia:vozC&- do que o: des
alenta me' tem vind.,. o tedia. (Apoiado~; mui lo. bom 
muito !><=) 

(O oru4or é ~omprimt'ntado por muito• Sn . tkpula-
~-) ' 

Ye.lll i .ro.~&, ~ lido, a.poin.do, e. entra; em :lironssiio, o 
S?gl:.I:Jte requerl.nlento: 

« R~twiro. que ~ nropos::a do gove:-no sobre o eata
do scrv~1 s.aj:io.d~taeádo5• o :ll't. 8• e !etl5 pa.mgrAphos 
p:u-a. formSJ: projecto separado; ent-·.o.ndo já em discus
sli?, D"- !órnl:\ do regimento, e fieau lo adiada a. diaous
I!So _da r eferida pmposta a.té á. se; -"o futura.- F . .&li-
•a11o. • ·· 

Tendo dado 1\ ·horn, nca. &diád 1 a disenssi\o deste re-
querimento. · 

O Sa.. Dulli!E ·Esn.AJ>"' Te•xsuu ... obton;lo 3 l':llam-:. 
!'eh ordom, dool&r:~.,que a dcputa.çi<o dcsts. e ,unar:., in
cumbida de aprescnt;;.r a. S. A. lmp~d:ll a Regente o 
decret~ d_, a>Sembléa gero! q_ue concede ajud:a de en.•to 
aos sacerdotes eleito.• c co,ltirm.,".o< biopo;, Clltn?riu a 
sua missão; e que· a. ~es"!e.: :Jougmtl!. eeuh.~r~ d.ignou~e 
rcllpol)l!eo qa.e-exammar1a. 

O S... l'Rumr:rrr& declara. qa.e a r~\post:l de Sua Al
teolla. R~ente.é rcecbith com multo ~spcci"l ngrado. 

SEGUNDA PARTE D..\c ORDE~f DO DIA. 

_ Continúaa. 1& disellSSáo do proj~eto · maud&udo cou
tmu_~. em vigor no primeiro ~emestrB ·<k 1872 a. 1873 
a le1 n. 1,836 de 27 de Setembro. de 11$70, decret:l.da 
p:m>.: o eJ(CfCielo do 187·1 a 1872, com diversu al.te-. i 
nçues, ~e ~tes· niiD fór promulgada a lei do orça- I! 
m~nto respecb.vo. 

. O Sr; I·Xenriqués (auc-n:·ilo): -Sr . p residente, • 
n com sorp"'~ le,·ant;u--~e hontcxn con:ra. o projecto , I 
de r~soluçiio quo se diseute, o :meu UluSU'C amigo, dif.
tincto depl!t:tdo pelo Rio de Janeiro, que .bontem 
m esmo <eneetou o deb:tte ; e "<"Í co:;norpn:t"' Sr.-presi
dente, por~uc o nobre depn:.ado .ünda na p~ente l 
1egi•ID.tura, ain.da ha~oll_! =nos, e n:. presençadeto:lcs 1 
nós, off•recGu "- aprecL:V;aQ desb :r.u!!Usta canura., como I 
rG!atot _da co~miss:Io de orçamen"'to, um. projee"w de j 
resoluç.no 1dentLco. · 

O Sn. Plln&~n ,, ,_. Sn.vA:- Eu mesmo decl <U"ti i ,.o, ! 
e doi nuaz<ies porque so:t.hoje con:rttri o. . i 

O Sa. HE:<o.ror.n:s:- Sinto, porta:1to, que o nobre /
1 

deputado "<"Íe;se hontem eond~mnar " 'luillo mesmo que, . 
de perf~ito aeeordo com os seno coll•gu da comm.i..,;;.,, 
a. que ttnba eu a honra de pertencer, e de ioteira coa- . j 
for.mi~e com o pens,•mento do ~vezco de ent.'io, !; 

su'bmetteu lb. tão poa.cu tempo ao jmzo enl>M.erin. da 
C.lm:u:t dos Sr3. deputados•! · 

O Sa. PzurnA. D.t SrLVA:-Deeh•ei que us r:!.W.s i' 
eriio as.. oircnmstancias, os . acontecimeatos. 

o· Sn .. R~QtmS':-Essas circumSt'-IICÍM, ~·· ! 
acoateciln.eotos se d.iio tambem a~)rn. Eo.tão o pro
ject~ off.:rócid o peJo. nobre depu~o· t:nha .pnr fim o 
CIUIIprimcnto de uma dioposiçiio co:.etitncional, t> or- I 
çamen~ tb receita, e a fixação dl. . desper.. como mtio ' 
imprescindivel de habilitar-se o .goveroo p<Wl oeeor-
:rer :is despezes publicas; hoje o pr,ojeeto. Qm diocu.-
t~ .. ., F;too ·let.t ine. ao :t:.es!Do fim; é, eomo·entS.o1 a fiel 
obl>ervaocia. ,,a constir:uiçã_o do. Impcrio; e de perieiio 
:accordo com a natnreza e índole do &ystema que .nos 
rege, sou obj~e~o nio é outro &enio mini.strar:ao.ge
..-eroo· os rCCUrEOS fin:aneeir~ de que el!e carece par& 
a administraç!io do paiz. 

Ora, te Eiio a.s mesmas :IS CllllllaS, por qna. razão 
combate · o nobre deputado em -1871 os mesmo9 meio•, 
que elle prcprio inllicou em 1<!69? .Po:r.que <aZão con
sidera hoje incon..-ettiente, irr~la.r, i.n&dinissivel 
:oqulllo· me.~~mo que em 1869 .nt.r.a mesm~ tribunà elle 
jul:;ou vanta.jo•o, regohl- e :ac~h:ovel ~ 

~í"" eu disse, Sr. presid~nte; que o nobr~ dopu
tado -.em hoj~ eomt. .. ~er ofr :!!!e>mos meios que ell~ 
proprio indicou em 1869 ; e. eupaoi-me, Sr. pte.idente, 
:por ·que os meios i ndico,do,. pelo nobre depu~do er:io 
de natnrua e ordem muito m:.is elev.'lda,-depcndent.es 
de maior estudo, e de difficil. resoluçlio ; entretanto quo 
o• do p rcjecto em · di•cmaY.o &ão >implici,;oimos por ll1l:l 

natur<>ZJI; são meios j:í. as-ent:l.lloo e·re;.olvidos. 
V. Ex.. e a. ~"- ~rio ...-endo que o 1rroiectu em dis

cus:ii.o limit:& AC #.' ma.~1da.r continuar em vigcr apen!.B 
por mais 6ci• me;:cs- a lei U.o. orçum•nto vigantc babi
lita:~d,, a.osim o governo pnrl\ :>tre~d~r naquelle F•
riolo a.& 1reodas j3 cr~d.as pelo po·!er legisbtivo, e a 
despende-las ·no mesmo Jl"rio.J.e· cmn oa diffe<eo1tes 
n.mos do <-er:vi~o publico, ercadoo e estabelecido~ pela 
legisl:v.-.io f!m vigor: n ~da crêa

1 
nada. estab~leee, nad:J. 

dispüe de nevo: entr"tallto, se.1hores, que o 'l"'oj~ 
olfcreci·:IO e:n 18G9 pelo nobte dt:•utailo, Mo só nuwduu 
vigorar no e"'ercicio de 1869 :~. 11i>'Q a lei do orç:un.ento 
do• exercici~• t!o 1867 a 1853 e 1868 a 1869, c~mo foi 
l.dia.nte, ereou, nlt~rQu e supprimio hnpo>to& (.-:poiados.) 

O Sn • ..!. t<Dll•t>r! FJG~•rnA.:- Q!le j:í.-tinb:lo sido di<
cu.tidO'l e ,.otado• 1::1 düc=iio d~ orç:1roento. 

O Stt. JcNQM!liU:- ':\!.,.não e1-\io lei. 
O Sn. Á"Da.AD!l lliõ~ETRA: - Par~ a eom:m• ecs 

uma. r~,:s~.,lu\·ii.~ "rOb.:.~:s. . 

O Sn. TI>:Nk!QCI!S:- Diz o nobr~ dc;:u!.:ido que jl 
tiuhiio sido discut idos, e onde ostav<~. eu , ~nbores ~ 
(Risadas.) E!tAv" n~sta m~ma Cólsa, ne.te mumo lu
gar, e te•tenmnh3 ocuhr d" tudo quanto e11tão • e 
passou-

O Sa. ÂNI)MIIE FJGt;lmu.:-Oá! !eabor, e11 discuti. 
O Sn. Ec:'<nJQ(Jl::S'- E dieoutio xettito be~r., como o 

nobre deputudo <ostuma. 
O SI\. ÂNDIU.nE Fu:UEIRA:-D~!· C':.:t.i muito tn=a.1, Dl"-S . 

discuti; V. E:>:. discutio e entro•. 
O s .... ::S:&I'It\lQuES:- N" 2~ <liscu•;li?, u:o. pma d:> 

d~speza do Jlliuieterio d:. fazmd8, í~llár~o npenu cinco 
OU SE:Í i dcputaJos: db C~:tiOÇ01l r. 15 rl" J:<!bo e ter
minon " 18, tendo o dia 17 feri:1d0; c Dl> c!;, r eceita 
apeou ~aatro deputado<; começ::ndo e tormin2ndo :1 

discwoio da l'"rte· m:>is· importanto·do m·çamento e'"' 
U':D s.S dia, 19 de J ulho. 

O Sn. A:<!lnAnr: FiGUE!R,\ : -E só !15o !"1!-"'" '-' 
a.qnel1<1s qne rJii.o qni=r:io. 

O Sn. Hzrn.IQUES.,-E'vcrdade; m:uo o oue é ee;·~o 
i que :1. receitA geml do lrnp~ri~ foi discntid~> em um .. 
só GeS!râ?; c b~nmdo a.lt~~.cçõ~~ diff~r~ntes e !mport:t.n
tea :nos·1mposto> c,tabelectdos. 

O S.a ~ A~%JL\D'!! FtGVEt:.t.\.:- E' qn.c. os · ont.-os nS.tJ 
qnizer:lo; mas etcf.m tin.~a ha,;ao a.isc·~o>!i.?: os im
po•t.o• foriio ·-çot.:>d.os. 

O Sa. 'BE~"II.IQUES :- : .o:no "nobre depnr~do di~se qn;, 
o orçamento tinhz. sido tfucutido largllJll<:nte ... 

0 S~t . PnElll.~ ».• Su., -.,.:-E foi. 

O SJ\. H!:>:!l!QCES: ·- Ent:"io, se foi olisent1do lar~ e 
conve.nientem~nte~ e: <! e f.ôe mesmo orç:.mb.Dto qt:e Ee 
mand~ eontinu11r em ·dgol· pvr m!lis !ei~ me.z~~ e in
ntil disca ti-lo de no<o co 1!). <lOS'l a.::cpJitu~c e Jargueu 
que querem os uo<rcs deputados. 

O. :5ã • .A"DtUD>: F:t:t:emA : - .Aqnell~• que votir.i.o 
pelo encerr:1.mento :n&o >ãu o~ :»ais <:~mp"t~ntc& p::.r:~. 
negt:.r que .h'on vessc d.i~C-:.t :is.:io e& tão. 

O ~"- Jh:<lllQtmS :-Esse <~parte. rlo t:obre d~pu!:ad~ 
:cão póde. referir-ae " n>im, porque o a=o p-~sS>do ,-otei 
co:Jtrn os tn.etrra ~ent<:>S. Mas, Sr . pN:!'idel:>te, tendo 
mo&trsdl' _, differenp qne h:. =tre o projecto <Jn" tiTe 
a honrs . de ~preseutar como rehtor d:> eomm,..ão de 
oTç:rtnento e nqoelle qn.e n~ mesma. qn:tlitbde oírerectn 
em 1869 o m&~~. illmtre amigo, deputado p<lo Rio c.~ 
Jnneiro, <rompre-:r:n.e obeerv:u- que, D~o obstl<!lte 3S ,up
pTesaiJe& e: alt-naç.üu dê impostos qnC! elle- eon!inl::z, o 
m<:r.no illuitte. deputado, ap'es~ntando-o em oe•s:io d~ 
25 de Set~mbr.;; de 1~69, requereu-de~e l<Jgo qu~ clle 
f oue eor;sitl.er:J..lo nrgente, e que ::.o db sc;;:..oi::~:- l,lt:e 
era dommgo ... 
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O s ... J.:"<t""'"-' :-E' ~rd.:td~l 
O Sn. lh:nttQl!ES :-. .. houvl:fSe •essllo, entrasse o 

»roject<> em 1• discw;.;i!o; e assim se venceu. 
- O Sa. PEl\EIY.A DA SJLv.~,:_~o~ ultimos dias dA sea
são, e!Il 25 d.e ~tembro, com duas prorog:.çue•. 

O Sa. HE~IU<!O•s:-Or.>, ~>ÓS csttJ.moa ••• 
0 Sa. A.wunE F~eot>nu: - A 1 \ de Ag~to, lJâo 

~en>os ainJa prorc,.-.açiio; teJno• muito t=po para. o 
m·pme~:to; pl\lll que o tê!:n 8-<iiado? 

O Sll. llisniQuEs:- No domingo 1cguinte ao dia 
em ({Ut o Dobro depntsdo ;,.pre;entou o l!eU projeelo de 
reroluçõo, :!oi clle di$cutíil.o em 1• e 2• discuss:io, e no 
dia 27 segulnl.e adoptado ! E que projeoto, senhores 't 
Um projeeto nu condiçõe• ·quo a e> ,l)ci do referi.-, <llte
ran<W, supprimindo e creo\ndo impostos! 

O Sa . .A..'lllW>E FlG~mA :-Que j i ti<l.hiío •ido d!s-
cuõidos e ..-ota1os. · 

O Sa. HExatQUES: -Diz o nobre deputsdo que já 
tialiO.O 6ldo discatid06 ~ vota.dos; e a rlespe.a e rec~ita 
que .ee propõe qne continuem por ma.1s seis m~c!, as 
oli;po$içõe.• em gerAl da lei do orçamento, a que opre
~C!nte p1'Pjt:cto ff! refere., c ~u~ ter~o de. eolJ.tino.3.r em 
-.:igor, não fo:-ilo tambom di:;eutidllF e votadas't A dis
en•são havid~ aprovei~ ontiio em um co.&o, e alio em 
nutTO ~ ~e"'~ p~tra um -prc1ccto d1:1. rne'm~ n.a.tureza. 
contend.Q dispo!!>i\-ões no"a,.<j e importantis6ima,, e. uM 
em prerti!llo p<l.r3. outro que $~ limito. " tanto quanto 
'~ aeh::. ~ta.helecido pelo poder legislativo't N"ao posso 
comprobendcr, Sr. presidenu, <t Taz.'io do. diff~rença! 
.Di' alcd.1 o nnbre deputado que temos mait<.> tempo pa.ru 
,, orç~meaoo . Porque o tlim ac!i~do Y Ora, a cam~ra ve 
uue not l'et t:io op~IUL.' 16 ou 17 dias de se~$Í:.O í qlle 
;~e:1o em. dise~s:"io outras ma.terias oonsidera.das im
port3.at~~; que nesmo ~~im se achao discutido.! os 
orç:.nn.elltos dos minl~tt!!"iQs do Imperio e doa estr,Jngei
,·o•, e qa~ ~•:11 toes condiçü•s é prude11te ""'-utolar
mo-:no;;, h~bi!it:l~do o gonmo por \llll& meiida ~ro
,·ic::o<ri.n p:lr;a. (ICCorrer ã~ dcspens d.o serviyo pubhco. 

á • c:ommissio de orçamento de hoje.<Jecorreu o me o
:.~o meio que M nobre relator da. me~;m.:l. c:omtniuão 
eu> 1869 pareceu o mais efficaz para u~ eíreUillStaucias 
~m (\\la nos nebaUlos corta< todu ,., dillicul.dades; e 
..,;c meio ê o pto~cto de resoluç:io offerecido e em dis
~USliio. Se :>. Cll.:n:!.ra. o 1t.-iopar e app:-ov:tr com a. urgen
ci .. que perml:_te. o rcgi:nc!lt~: e que tambem. e!%1 l869 
>e pedio, em <1om ou trc& diAA poderá 'P ·••ar aqni :~o 
reooluç:ão e e:n igual prazo no Eenado. Fioar:i I.Sôim o 
got>er.co anDado com os recareo:! de qtt~ carece: não 
~ofrror-1 o eeniço no !i S'e i~ tnêzes cornprebeadido~ n~ 
reo<·luçito; eatretanto qat: a el!ic•cia do. medid.> c:orrenó 
}loC:'i~, ~e ~ di~cntirmo:; com a. mesma p!iusa, minu
oioudade c ,-~stidõ.o, só admittidas ;otó a'lui uo1 pro
ject~s on!in:nios de orçame»t o, d" fixacJio da despezn 
e orça:ner.t~ ~ ~~it& pan um exercieio inteiro. 
O~~- .:b'Dn.t.ü~ ·Ft«O:l!U:- E::dge sem duvid:t por

que é on;ame:Ho. E.õtli.o j! jmtifica~do o encerr>UDento, 
O S:!.. HE~,..,QtrE:S :-E' cert:=en~ um ot.,.meat9 ; 

-:;n:l.C. um orç::lmento vro~!sorio, e de mera precauc;-.ao 
~o:no foi o <le 186!1, qunndo por qu..J.qaer ciretJm•t-nci.:t 
r~Z:o lMja tempo de 'fc_,t~r-.M: ::::!~::tii seas';o o O:"\:&.mento 
•; rclioario, e ve:~ha n. Jle.u :l !itl:l. tliseas...~le e :ldopç3o 
par..a. a. Eeuão 6efr0Ült~. ~~'t poi~, tem de cootiuuar ::t. 
tUscus::'5.o do orç~mento ordit.ario e t.nuua.l; eFe o.q'lle 
•• monda. ~gorar 'JlOt esa rMolcciio j:l. :foi di•cut1do 
em a.m'bs.5 <.\Fo ~r:s.t:, ))2-t"J. que catão nova d.iscust:~o, 
e di~cu~üo l:u-~ e p:-olongsd!l~ 

O ~A. ..l.~"'>nAJ>c FtGl!l':ll\..' :-0 que se eegue dalli é 
que não querem :a. di•c'l>>lio C.;:,· orçamento. 

O !;a. :Els::.,::Qüi!S :- Kão ~tou sc:lãli apreciando as 
= ues que o nobre depnado relator da ~~mmi•s:io do 
~'I""""' to de 1Sil9, :.p~i.:tdo pe:o n~brc deputado p~Jo. 
Rio de Janci....,, ilontem ex pendeu " r <> peito da dill'e
"-'"\':l de circums~::tci:u c;.ae •• diio 1:1ltre o projocto 
off•,...eHo 'POr mim, ~ o :·roJ•cto oa'erecido por S. Ex. 
::aq u8ll:. fpoea. · · 

O SR. PEilEtt..A DA. Sa"i.\ :-As :circ!:msta.!leias. são 
r.:nito diff.:re::>l.eS. 

O S:a. Ha~Qt:ll.i :-Com effei:o ~ão àill'erllllte&; mas 

a dift'ereuça é em t'A..-or do ptojecto 11ctnal ; 1'0Tqunto, 
além de q_ue o de 11!6g, cotno já. mostrei, !oi acom
pauhado de differentes artig4s cro:.ndo, alterando e 
~~np_rrimindo impostos, qaa.uda o p rojeeto preoeote ~ 
limit:t a prorogaçio d.1. lei do orçamentu ,.;gente bil 
qll81; em 1869, qlUI.Ildo !oi aqni apreoent-o.da ,.. r~solu
ção prorogando o 01 ç:Jomeatu, que então regiA, ji se 
acb::.vs no seaado remettido por ..ta c:amsra de.ode 
Agoato o projecto d:< lei de orçamento pano ue'rcido 
segui11te. 

OnL, senhores, ~e o senado :não tinha &tê entiio ]JOr 
qu..,.qner motivo., foetn dmd&. poderOiO•, podido con
cluir a. diaetU<ai.o do projeeto de lei, que lhe b:l<ia 
sido remettido, deveríamos nó• tomar a5 dôre~ pelo 
••nado, i• em seu a.uxilio, e p>.Itilhar d.1. r espo:;>abili
d:uie, que s6 a e1le pertencia'! -

Nós cumprimos o noaso dever enviando em tempo 
pua o senaao o or.,.mento: dciX>l.isemos que o •enlldo 
CtUDprissa o seo., tomando· oomo e quando lhe aprou
wsn na discussão e -adopçã.o a patte impomnte que 
lbe dt a. constituição do Imperio. Hoje di ·E<! o con
trario: O projeeta d~ l•i do Ol'Ç'Ullento está. ainda. cotre 
nós e em priacipio de diiSCWl&i'io. 

O ~ ... át<DII.U>E F•<>~r&tJU. :- _'I. gora. s. eamor:> nil:o 
cumpre o seu daver, que é fazer o orçamento. 

O Sa. li!:Nll><!ll1'S :'-'Tanto fez p sen de"~• qu~ o 
projecto de lei do orçamento já teve a diocussâo de 
dous ministerio$, e a resoluç.1o, com que nos occllp~
mo~, é apenas ruera precaução. 

O Sa • .AN&rut>r: FIGC~<>u :-QU!lndo o Sr. pre~idente 
dO. pan ordam do dia a diseu>são do or<;.an:ento, !"l
dcm logo o adiamento por parte do governo. 

o Sn. HsN.D.IQUES:-Serla I.,o em outro• tempo,; ; 
"gora não ; ·po"l.ue, como todos vimo•, cs dos ministerios 
do Imperio e dos estrangeiros ioriío w scutidos em dous 
Oll. tre; di.aa cada um. Failou-nos o nobre depub!do na 
d.i&enssão ampla que tiverão a qui o.; projecto• de fon·" 
de te=, a reforma. m11oici~· c o projecto sobre o re-

. crntamwto. A diac....,iio da~ fcm;o• de terrn eonst:mio 
npeno.s dou• ou tru di<>s, Llhnd~, :.l~w •lo ro•pcc:ivo 
mmiltro, dous ou tres deputados sómcnte. · · 

O Sa.· PBtttnu. DA SILTA) -Tres dins'? E a Td orma 
da. lei do orçamento quantas seasõe•le<"ou ~Alguma; ·20 . 

O S11. HE:<IItQtU:S: - Isso foi peior : esse projecto f.Ji 
apresentado relo illustr<tdo ex.-;uiui• tro do icnpo:rio em 
sessão de 28 de Julho de 1869, e remettido h co:n~.:~is
sGes l'<!1l.t1idas de oonotituição e poderes, «~mcms muni
cipaes, e as.sembiéAe provinciac:s; e entra.ndo em· lõl. dis
cussão nÃO houve um sh cliieurso pro ou conl:r:l. 

Os Sas . .!:-cnruna F tct:.e:nt,\. :.: Peaeuu. l.JA Sn.Y.\. ~S:o 
~partes. 

O Sa.. H&.'(atQ1Jt:S : - O que e•tou dizendo co:::•a 
dos Annac1.. Tenbt)-Os a.q,ui eorn as cornp4~Dt~s m·nrca$ .. 
N:. 2_a ~cn•!:::io us.mbem nenhum diaellno ae. ou~:io1 
Jlão ob&tallt~ a importinci:. d:t. m~tcru; pelo que ... 

O ~ .. 1.'1:..-.tu D., S tt.'<A : - & ~ reforma. municip d 
e a. interpretaç~o do acto ad.diciooai. 

O t:n. Á..'<D"-•DE FtGCEia • .: - Eu niío preci•o roco,_ 
rer aos An~cs. TCilho :m=oria, e :tcowp~nho o:. :ra
balba.. 

O ~~~- liE:>arQt:I!S:- Pelo que p2reee que b.,exc M"-
nba.meoto em submetté-lo "te &JI:'Or& ,;. 3• di~cu•são. 
Quant<> :i. interprabçào do acto a<ldicional, "io en:rou 
até hoje em d'i•cussio. Diz o nobre c!eputado pe:~ -l." 
di~tricto do Rio de Janeiro qce n :\o prec!Sil. rccr.·:rtr 
40S Â.Dn!les, que tem memori3 .• 

En felicito a. S. Ex.. por essa for~n110 .. 
O SI\ . .A.>Ioi""\.D" Ftcttnt., : -E :lCO:r:paallo "'' ,.,,,_ 

bs.lhoo. 
· O Sa. ~\()1JES:-l::u ta;,be111 o•~olllr~·,ô.(':;: 

o Dobre dcl'uto.lto me t e12l tid~ a'I.<Ú por co:..-ip"-'"~~:~o 
mnitas \~S n o fim du s'eseõe :~. 

O Sa. hn~U tu .. Sn.•• : - Dize.m qu<l os "'.,!~o-s 
llâo tem m~ tnemori:L · 

O Sa. :E!D'lllQ1JBS:-.E:t:.~õ.o o nobre dep~do tamõ!:lll 
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~~o tem, porqu~ ineonteata.velmente s~m<>fi illL mesmo. 
idade. 

0 Sn. l't&Eili DA 5U.VA: -Com dia~ d~ 20 ~
nos. (Hrlclrida<U.) 

O Sa. ~s:- El:n meu fAvor póde ser. (Hila.
.-;tla<U.) O projeeto qae foi aqui regulu e convemen~ 
mente .W..:Utido loi o do reor«lillllOcuto. 

O Sa. PlillEnu J>A. SILVA:-Sú eu creio qae f.,llei 
mais de 20 vuea. . 

O S&. IiEnrClllE5 : - Oh! Taa.nd•-1~ & cifra, p6d.e 
ser. (Rita.d.,...) 

O Sa.. hulli.A. .,,., S•LU: - Siw, oeuhor. F11.llei em 
todos os artigos e em todAs a.• diseussões, eomo relator 
da eomm.iuão. · 

O Sw.. ~~:- Fcü proeurar isto eor:n m.tüto 
<JUidD.do, e não pude eaeontrar u~ immeosida.de de 
discllrllos em que noa falia. o nobn. deJ:>ntado. 

O Sa. l'ellEIIU l>.\ Su.u : - O nobre deputado está 
bem e"!luecid.o. Realmente tinha.~ em dáer que & 
'lltlllorla falh4 na '1'8lhlca. PoÍB eu :fallei nas 1 ~, 21 e 
3• diocu~ilea pór mais de um:~. vez, c !aliei em todo~ 
os a.rti~• , porque 1ui & isso obrip.do como rela.tor d.a 
eomm1ssBo. 

O SI\. PE11Dt!Uo M.u.I!Enr.o: - "'V. Ex. bllou.&té na 
pzebooja. · 

O Sa. lia!~a!Q'IIES :-De~xemos i!.Sil que não vem .., 
caso : é materl& intei~I2U!Ute estralllía á questão. O 
liObte deputado, Sr. presidente, nos disse aiuli& qlie 
muito :~.Víllt&~o em 1869 os trabslhos d.a C4ll1&r& em 
conseqruuci& da tnnsformação pobtica por que pa.saou. 
o paiz. 

llús, seuhorea, o que tem 11. transformaçiio por que 
pasa-ou o pa.lz em 18ô8 com os trabalhos da camara 
em 1869' 
. O Sn. PEBEillA.J)).. SJLu :-Tem t~do. 
O SI\. &t'\-.IQllES :-NOs eramos então e "'mos aind.a 

o r~sulto.do desaa trsw;!onua.~o yolitica; porque foi 
ella. que nos tl:o=e p&n aqui. Na.liilprenea e no sem.
do se co!lBidera,~ n catnara uoa.!IÍIDe em seus senti
mentos e 'lista& polltieas ; e por isso em até ucct~Sado 
na. impren&IL ik O_Pposição e por algnna ·membros do 
eenado o ministeno de 1~ de Jillho: uma. in>igllifiQil.., oppo~~ição aqui depois se manifeetOtl; !llll& elLl 
nenhum estorvo fez á grande maioria. 

O Sa. AsouoE FtGt:EIIU. :.:....llo11n muitos . reqneri
rhne~ttoa. 

ÓSR.. Paunu. D.\ Srv; ... :-E a. &wo nbrio-s. no 
fim de Maio. 

O S11. A.-mut>y; :FIGIJI:nu.:-Os •~bbad.os eriio d.sig
nad.cs s6mente pua requerimeotos. 

Q · s ... lhllal<!t1EII:-:Ma_s hoje tambem nl"Lti ha reque
menloa ? 

Em ~· •~bbtdos n:i.o havia setsiio; e em outro' 
<» rcq11cnm~tos eriio 1111bstituidos. 

(Ba. oulrw s:po.rln . I · 
Isso n te!ll f~ito sempre. Tarilbem a TCrifiea\)io de 

nossos poderes nenhum e~orvo trouxe a.os mbnlhoa 
da caman: a& eessõea preps:rlltorias eome9irii.o no 
mea.do de Allrll ; e todo o proeeiSO eoncernente & ltl'rc
ciação do.legitimida.da do3 deput:l.aos corre por eonta. 
d2.s com111iuõe& : e o resultado do trabalho det~t&&, o seu 
juizo d~úniti,o, j;i. não é, como dantea, dücutido, lllU 
2-pent.s votad.o. 

O Sa. . . b:DIUilJ: FJcçznu. :- Ha outro pro::eeoo qu~ 
pede trahalho. 

O s .... Ca.n M .. aw>O dá um :1parte. 
O Sa.. ~-..IQrES :-~iio tratei " de 1S61 porque 

nesse tempo · uiio tive a honr& de ter assento nesta 
c&sa. 

. O Sa. P'Eu:ru llA. Su.vA :-O ncb=<> depu~do eotá. 
eso.raecil!o. . 

( Ha. or.rroa apu.rlO<.) 
O Sa.. lhnJQ~: -E•qnecido ~t:.i. ~ :iobre ·ae_pu

taà.o ; porque em 1861 não tomei a.&&ell~O no prinOipío 

Toxo n 
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d& &e~~&io ; mas em Junho ou Julho, quui no fim dos 
tra.balbo5. Qniz ~-me & 1851. . 

O s .... ·PDEDI.A. D.&. Sn.n. : - Tambem teve a5ento 
:~.qui Qln 1851. 

O Sa.. HmtalQtES :-Tem r.u:io : qui.z referli--me 
a 1841. · 
~fito-me 3.0 :umo de 1841, porque a primeira vez 

qne tive 1t hon .... de toltl4!' ~10 llemL ca.sa foi em 
18(13, c foi eo.tio, oe me •ii.o en&so.o, que me collbe a 
fortuna. de conhecer o noeso distincto collep o Sr. n
vioe-presidente Crnz Mac~do... . 

O Sa. ç.,..,. M.lCILU>o:- Só umei ~nto na ~ 
lDartl em 18i!l. 

O Sa. Pstamu l>A. :i;u.u: -Aiud& ~ etquecido. 
( Hilarid!Jik.) · 

O Szt. &:otlQ~xs : -Mero trooadilbo de dataa -
importanela ; e eu jclgo.va que o »>bra l!optrtado ji o 
U\"ia toaa.do em 18~7. 

O SI\. Cacz M...Cli.<.DO: - Em 1Si7 :fui :~.ba!Ado. 
O Sa.. :EU:~luQ~&S:-Eu nã<> mi eleito em 184.7; e 

entret:mt o ninguem me abafou. (lliraciQ.O.) 
o s-.. Ca..::t lL.CJtU>D : - .A:oroveitou-sc bem do <:6--

lembo~. (Bilaridadd.) • 
O S10.. HE:n:t<IUES:-V c, i"'rtanto, a CJ.mara qne nio 

6ão v&lio- os motivos com que o nobre depnt:tdo 
pro=u. combt.tar a resoluçao = üteusaão ; e rdo:rr
çando os que deduzi recoT~i i ~ra ~ue em 1869 
ae aceiton. como re~ e legitim& a due~~Wio que 
em 1868 tiuMo &Oft'ndo os orçame11tos fios dilrerentee 
milüsterioo, i excepçii<> apenaa dos da. perr& 6 wen
da., ciremn~tancia. que 111nito devia. ter conconido, 
como colloor rea, par& a. diminui~ dos trabalhos da 
oessão de 1869, a Teme .. ,. do projecto de · orçrunéllto 
para o senado :11. 4 de Agosto ( apoiad<J• ). Niio tenho, 
Sr. preside~>te, o habito d& tribu~~a (tlllo apoiu<loo), e .e 
me :cio dei:l:asse po••nir de certo aea.nho:rneato, pro
curaria. desenvolver melhor :ss nzões juatificatiYaa da. 
presente reo;olução : ellns !llc pa.Yeoem, por~, ~o o'b
~. tão poderosa•, que me ~&do que :.. =ara. 
em .ua. co1115Cii!Ilcin. .. reconbQ(".ida. itlustn~lo .üo pçn 
em duvida. & improeedencill doo motivo& com qu 
procurão contesta-la. (Apoi<U!N e~ a.poia.ZO..) 

O nobre deput:tdo pelo Rio de Janeiro, que hantem. 
ellceton este debate, procurou moatr.a.r & Íllconvenim
cia da. resolução que "'' di.cu.te com a. llacesoidacle, que 
aUG conaidora. urgente, de uma !oi eleitoral e de nma. 
pro,ideucia. niio só ácerca. do restabelecimento du :filllLil
ça• e d o enmprimento da. prome•sa. da rcdueçio de im
portos cr~ados durlL!lte a gnerra, como relativamect(> 
ao~ dizeitos de 4.0 e 30%, lançado~ fobre oa de conalllllQ. 

O primeiro pacto me parece inteiramente estranho .i 
ma.teria em qutst:1o; e toado " honra de M!r um ela. 
vice-president es dest:L a.ugnw eama.n, bem .,.;: V. E;.:. 
quo de•o ter o mAior eserupulo " '" ~rd.o. e obaernnci& 
cio uouo regimento: entret&llto como V. Ex.. pérmittio 
que o nobre depnta.do fall.-.sae sobre & necessidade ur
gente de ullla lei eleitont ..• 

O Sa.. Pzulll.a. n.a. SILu:-V. Ex. niio e~tã. -riola:ldo 
o regimento. 

o s ... Á-'"a>llAllE Fr~UEIIU. : - ~t:l. cmoll&Silo :tdmitte 
- observaçr.es. 

O Sa.. lh.-."lllQCJ!s:-.•• a coherencia e a jllJtiç:& pec!em 
que a. mesma. ~ se me conceda.. 

Eu eutendo qne nenlltlllla m-genci& ha dA reforma 
d& lei elêitorü, porque em minh& opi.rüão, e di&o ~om 
toda a ainoerldade e :frallqueza, zej& .qu:,l :tür a reforma, 
as COU$$11 cootinaariü do mesmo 111.odo. 

o :: ... Á!<DIUDE Ft5rn:.U:-Xiio b& tal. 
0 S•- F. nzus..,.•o:-Eutr.o "nllll05-DO& en:bora. ~ 

O S11o l:fr.'llliQtES: - Paz11 que se qnerir embo:-a; o 
nob><: deputado reptellenta mui digun.mente a -nnroncia 
de Rio <fe ·,Janeirn; e ella. comm~turia 'miiS gf2nde b
juitiç:a. &e deixa.sae ele eo<lOlllõ-lo sea :repr=~ 
po:q_ue V.~ tem ~o.in.eq~voc:aa prova.s.do ue:>..o 
clo-man~ q11e lhe foL oollferido. 

17 
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O Sa. F. BELL!.uro di= aparte. 
O s ... Hmlr.r®Zs:-Tado ao :mea ver .depende. u re.: 

:forrn& doi COiitlmle&. 

O Sa. ÂRA.l!JO Gó.ES:-Apoiado. 
o Sa. Rl:!rn.TOlJEs:-A boa. e%ecução das leis depende 

muito da moralidade e boas disposições de seus exeçn
tores : ho.ja. moralidade e boa fé da parte dos agentes 
superiores fl inferiow; da. adm.iiiistraçiio, da pa;te d.2'J 
governantes e governados; e mesmo com a legislaçao 
vigente a.s eleições correr.í.õ regularmente. 

O Sn. Ât<I>I\.Ul& FiwU&IJU.:-~1-. é necet>5ario re-. 
formaf-sê a lei. 

O Sa. )b::n:.~Q~zs:-Tem tido reformada tantas veze& 
e eeropre tão inutilmente, q11e niío ..,ejo que pro ... .Uto 
possa trazer-lhe algllill novo remendo. . 

O Sa . .A.>.1>UI>E FIGt:EJB.A. :-O nobre deputado não 
est:i com o go~exno, que recommead.& a reforma elei
toral Y 

O SR. BEs.atQUES:-Se " go-remo recommenda _ .. 
reforlll3. está no seu direito ; eu estou .o.o men expn
mindo-me como o fi%. 

(Ha .. arios apa.rtes.) 
Pois sõ poderei estar OOl1l o govemo, vot'l.ndo em 

tnd.o e por tudo que elle entender: não me cou~de o 
nob~ C.eputado algmna partietU& ao menos de indepen
dencia. eJn. um ou outro objecto 'f 

O Sa. Al<llB.A.ll);; FlGllEJRA:-Já sei porque ,o:o a.ppa
r~e :1. reforma é porque ho. divergencia d~ mn.iorio.. 

O Sll. l'nElllA D.l Sn:r..L:-0 governo proclama qne 
qa.er .rolonnu, que va.i reformzr, etc. etc:., e nunca ap
parecem usas reformas. 

O Sn.. HEr--uQtr.t:s: -Isso agora ê negocio ClltrG: o 
nobre depntad.o e o gorerD.o, e nisl;o niio me m.etto 
~n. ( Hilaridad•.) ' 

O nob1'1l deputado que a.o1b:J. de h~nn.r-me oom um 
a.parte, fallluúl.o sobre a necessidade da relorma. eleito
ral GIU resposta. c. um a:pat'te de um. de nos11os honra
do; colle!!$ sobre l!. legitimid.o.de da. seu ms.ndsto, p:r.
receu, Sr~ president.!1 duvidar della ; pareceu, Sr. pre· 
sident.!, põr em duvida o seu proprio lll:l.ndato I 

Deploro, Sr. prestdente, que o nobre deputado, tio 
ilhlStrado como é, um dos primeiros orna.mento$ de 
nossa tribunll., se expritnâ&e no sdo da repmoeut&çio 
nacicn3l de um modo, Sr preaidente, ao meu ver ao
brema.neirll. inconvemente. 

Sinto que, prever,li.do, como o supponllo, c_ontrs a. 
administnçõo do p81Z, o nobre deputado nem TlBre que 
coatestava a verdade do syste:ma constitucional, que 
110a rege. 

O S... . .An.lu.o LuL .. :-Apoiade. 
O Sa. HENKIQI!u:-E :J.tacaT:> de frente aa inatitui95"ea ao paiz! 
O Sa. PEJU:Jo.A. DA Sn.n.:-I.sso é tra.d.uoçiio e respon

do-lho IN~4ulo>V; t'c.ditore. 
O Sn. lk:m.JQI!Es :- !fa.e !elizmcure, Sr. preeidente, os 

fa.ctos a~molllltrii:o, que aio dilürentes oa sentimento• do 
nobre depl!tadO; que S. EL tem profund& convicção de 
que é l egitimo repreient&llte da n:1çio. S. Ex. tom tom$dO 
:lll!ellto enln nós: com as sllM luzes, com o sen Tece>
nhecido ta.le:>to abrilhanta. COIIStantemente os no!ISOs 
@bata; e, parlamentar dw.incto, amigo v~eiro do 
sen paiz, não :D.os ·recuaari o aÚ>:ilio .....Jio•o de S1lll.! 

luzes até o fim. da Iezjslaturn. {Apoi<roos.) .A.s$i.ln como, 
aeahores, ae eu ent.-asae ern d.uvid:l. aobre a legitilni
~ do meu mandato, nio teria. a coragem de a.sen
tar-me nest!S cadeiraS; assim tambein fa:z;endo justiça 
5. dignidade do nobre daputa.do, tenho convicção, de 
qne em eircnmstancias identieu .Ue .ss.beri.:t proocdcr 
do mesmo modo. · 

F8lloa-nos tambem o nobre depw® em re.ta.bele
ci.metrto de ~> deel=do qu tara fS:!C o pri
meiro cui.dadQ dO goV&Illo7 por o~ ~ proposta 
da reaoluçio, que ep.e o~m em 18~; ~tzetanto 
qne n.enlínnu provtdenea a ~ . respe.to se RllCOntra 
na resoln~ aCtuaL. · · 

Ora, se!lhores, eejarnos ju.stos primeiro que tudo 1 o 

Testabeleeilnento d3S :finan~• niio d1.ta da resolu!*o de 
1~69, a que " nobre d"}>utado ae referio; "'"" da. lct 
do <>ri=cato de 1867, foi ella '!"" procnroa eqnih"bru 
pela cre•çiio de novos impostl!". e altor.açã.o de outros & 
receita ~om a. despeza, e .habilitar o the.olUO para fa.
zer :face As aVDltadas d.espeza.s que pel!&va. tobre ell~; 
quanto mais que a. re;oluçlio qu~ se disc;nte é pron
aoria, e IÓ teri deito em'lu.a.nto não !ôr promulgada a 
lei de orçrunento par& o ex~reieio de 1872 a 1873. Se 
alguma medida tendente <lO r...t:.belecimento dnsfin=
ças f6r aind.a nectsstria, o nobre ministro da f:nench, 
em seu reconhecido criterio, em sna. illustrsção e pra
tica dos ne~ocios da fazenda, a solicitará d&S c:amar:as, 
com o zele>" que o distingue. Niio J.'08:5o, porém, deixar 
de notar que o nobre deputado, eXIgindo larga di•em
são sobre a. re!cln~Bo qua !ie diseate, e quo em nada. 
altera o $Y5tem& finaueeiro não fizcS~;e ig~l Tecl~ 
ç1io $Obre a. resolução de 1S69, que, como S. Ex. diz, 
pro'ridenciou !obre o restabelecimento das finan~as, e de
vi& alterar, portaato, o mesmo aystema. Creio q"" S. Ex. 
não contestArá que essa resolução foi ndoptad& CODl 

dous 011 tres discursos, quando mnito. 
O S11. p.,,..,nu. JM. SILVA. '-Houve nu.is; ~ :hou...-e 

encerramento. 
O S•. HE!'il<TQtiES : - Mas quanta, diACll;oÕes b.onve 

aqui ~m 1869 ~ Todos nó~ vimos que a :re•clação pa&
aou em 1• e 2• ~n'!São eDl um só dia; e na. 3• no 
dia immediato, a qna.si sem dillcussão. 

O Sa. J. llE Au!<cu: -Estavamo•todcsde accordo. 

O Sn. A!'iDJUI>E FJGtiElli.A. : - Mas esta qnestão do• 
impostos foi muito di~atida.. · 

O Sa. PEli!:IIA D.l Srr.vA:- HJuve ontms que tam
bem o folicl. 

O Sn:1 C~tm: MAcJUI>o : - Não se póde ol>.rigar nio.-
guem a discu.tir, o qua ~e níio deva é impedir. · 

O Sa. lli~"ltiQtiES :-Bem ~ai qne uiio •e póde obrigar 
niDguem a dàc:ntir ;. mas os illustrcs depu~d.os guere111 
re.ervo.r para si o aireito de W.cutir q=do q=, 
e nega-lo a.oa outros. 

0 Sa. F. BELISARIO :-Está cla.ro. 

O Sa. ~"'DI\ADE FlGUEllU. :- E' Ilm direito cm~stitu
cional qne nos compete. 

O Sa. Cacz 1\úc!UJ)() :-Uma nt;;üo sem escravos é 
nação, mas sem liberdade da tribuna. é Ilm poTo de 
escravos. 

O Sa. Hr..'lliiQUES :-Esse aparte cabe melhor na dja
clll!ião do elemento 1erril. 

O tiL Cnc: MA.c!UDo : -A trooo do elemento IIOr 
vil tem-ae aupprüuido a liberdade da tribana. ( lll.ad<w.) · 

O SL Hz~n!QCES: - Eu njo o contrs.rio i uton clill
eutindo ; e oa nobres deputados qile qna-= clillcutir o 
têm feito a&im no elemento •ervil, como n•• oatru 
questões inclependen~s do ..Iemento 1eni.l. (Ãpc>iadal.) 

Qlllmto aos encerramento•, permittiio 01 illustno> 
depubdos qne lhes diga com fran~uez& qna, 11 ha vicio 
& coe r~peito, a flllfpa é de todoa nóa : porque & ca.
ma.ra. os tem apoiD.do. Dirá o illmtre iieputildo: ~ A 
calpa é da. ma.iora. ~MA& nos gonmo• re~utativ~ 
b11m 'abem os nobrea depn~os que u maioria& i quê 
goTenlâo: queixemo-aos porto~nto do syatema ... 

O Sll. c .. n lLo.OUDo : -Gov•rnio aa naioriu CODII
tituciolllles. 

O Sa. ASII!UIII FrGI;EIB..l : -As maiorias p.e&áio 
legitimar-se, nio é sõ pela forçiL n11Jllerica. 

O SR. lú:n~QtiES :-O pedido de eacerrameo.to é nm. 
direito que o nosso regimento dá a qualquer deputado; 
e entendo que quem. un delle & ninguem. ~e~d~. ~~ o• 
illu$tres deputad.oa entoudem que est;l di&;p<mr&O em
conveniente ••. 

O Sa. Cau :MACJUDO : - O almso de1b. é que é in
con"relliemo. 

O Sa. HxniQUES : - ••• &pr~tetll \Ull:l indiea.çiio 
qne acqiele o ..bn•o : a colDIIliUão da. mesa dari. ~ 
recer, e a. ca= ..... otverá afinal como ente!!der. E ' 
ease o meio, que me parece regtlht. 
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O Sa. GA-n CEaQUEil\A: -Já. exlstem muita.s do 
Sr. deputado Duque-Estrada. 

Os~~.. Cam M.wr.ulo :-Vri o remedio de:pois da 
morte do doente. 

O Sn:BEnrom:s: - ...• _e, se.eu entender que osil
li!Stres- depu~dos tem razão em. Euas queixas; desde já. 
lhes hypotheeo o meu voto. 

O Sn. C~tt::z 1vacllADO :-Hypotheca.s condieionlles 
:não sió a.eeiw. 

O Sa. HE.'-.JQUES :-0 illustre deputado que é j~ 
consnlto 8abà que ha. contratos condicionaea. 

O Sn. C11.n llicwo :-Mas tem o resultado defini
tivo. 

0 S11.. JhmuQm:s :-Condemnou ainda, Sr. presiden
te, o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, a resolução 
que se discute, porque não cont~ a. realização da pre
mel!l'a que, diz o nobre deputado, fôra. feita pelo ~;<>nr
:~.o, de supprimir os imposto• crea.dos por motivo da. 
guerra. do Paraguay. _ 

O Sn. PBttEIU. :riA. SlLVA. ;-Perdõe-.me. Os 2 9tí em 
1866 e e;m 1869 é aquella questão dos 30 e!O % sobre 
a. importação 

O Sa. HENRIQtlES :-Ora., eu recorri aos rela.torios de 
li69 e 1870 do mi.liliterio da. fazenda., e nenhuma. pro
musa. encoatrei a semelhante respeito. 

O Sn. Pzunu. DA SrLu :-Existia. ainda. a. guerra.. 
O Sn. H!:~~o"lltQUES :- .A. guerra. aca.boa em :Março de 

1870 e o relatorio é de Maio do _mesmo a.nno. 
O Sa. PEBEnu. liA SILVA :-Leia. Y. Ex o relaterio 

do Sr. Zacarias, e lembre-se dos seus discursos pronnn
ciados em 1869, em que elle disse que os 2 % erão 
promrioa. 

O S~t. HE:omrom:s ;-1\<Ias o que é certo é que o mi
nisterio de 1869 nada disse a este respeito, e nada 
disile porque entendeu, e entendeu bem, que esse imposto 
devia continuar. 

O Sa. PEaEnu. DA SILVA :-Mas quem fallou no mi
nisterio de 1869~ De 1869 s5:o os 30 e 40% sob:e im
portação. 

O Sa. HENRIQI!ES: -Se os 2 % de exporta.po deves
sem ~er supprimidos depo:.s ch guerra finda em 1870, a. 
lei do orçamento desse aunó pa.\"11 o exercício de 1871 
a 1872 n1io os contempl:uis entre os artigos de receita, 
e ella n1io só os contemplou, como, cont-.Lndo com a. 
existencia de um saldo, determina no art. 13 que o 
!!aldo reEulta.nte da. receita Eobre a des pezs fixa.da na
quelh lei seja. applicado ao resgate do p:1pel-moeda. 

Ora, como é poasivel prêsmnir-se que o governo 
pretendeese a. suppressii:o c!o imposto, se elle concorreu 
para se dar ao saldo, que pudesse ha>"er, um deatillo 
especia.l 'l Corno presumir-se se ess~ saldo poderia. ser 
o resultado da elevação que se deu ao imposto 'l Se 

'essa. intenção}, ou promessa, houvesse, de.-er-se--hia dis
por no a.rt. 13 que no caso da. existencia. d_e wdo, fos
&em desde logo supprimidos os 2 %. 

O Sn. P&>Utnu. bA S:LVA: -No caso de ha.ver s:Ud.o, 
norqus noa.nno pa.s~do não se polia diminuir, p or'lue 
âinda. se estava na. liquidação da. ca.:~.. 

O Sa. He!IIIUQCES : - E~ta mesma. disposi~o se con
tém ll3. lei :interior do orçamento de Junho de 1870. 

O Sn. PEnEIRA 'BA SILVA:- Ea mesmo propU2. 
O S&. Iú:~"li.IQUES:- Mas n~o- hon~m fa.lla.r contra 

ella ! Se o nobre dep~tta.do, corno relator da comm.iJ
s:i'o de fazenda; não pôde calcizlar o exoes&o da reoeit& 
sobre a. dcspeza ••• 

O Sa. PEaEnu. DA SinA:~Com impoetos noTos Ilio 
•e pód.e calcular co:n certeza.. -

O Sa. Ih::cmQta:s: - Perdão, póde-se: não 11e creio 
impostos novos sem c:Ucula.r o seu quantum, e a ca
m.:u-a os calculou; e ne::Ii o Sr. Vtsconde de ltaboraby 
podia. deixar de calcular o quantum dos impostos que 
achoa cr~dos peh lei de Setembro de 1867, e da.s alle
r.~ções que . propoz peb. rt!olução que o proprio nobre 
deputado ~presentou. 

O Sa.. PEIU':IRA D.A. SnvA :-hse é :hJPotheticamente, 
no caso de hav6l" wdo. 

O Sa. Hmwoa:s:~Pois então exp~se tambem a. 
lei hypotheticamente; dissesse: no caso de ha.ver sald.o, 
1ic:a.r-..íõ supprimidoa taes e taea impostos~ .Arsim é que 
se proceder1a franca e coherentemente. 

O Sa. PEIU':IIL\. DA- SILVA: -Aill.da a guerra. não es.:.. 
ta>"a acabada. 

O Sn. BENRIQUES: - Ora. obrigado. Por ultime~ ~ 
cnpon-se o nobre deputado com ~ porcentagens de 34 
e 25 %, reduzida.s pela. proposta em discussão a 2.8 e 
21 %· 

O Sa. PEunu. DA- SILVA:- Em 2.& d.i.•cussão é qn& 
hei de discuti-lo : paseei ~tpenas uma vista geral. 

O Sa. HEmtlQUES :-Como e nobre deputado promett;& 
discutir eEsa ma.teria. na Za discussig~ para. elli me re
servarei tambem, promettendo acompanhar o n~tbre 
deputa.do e rel'pon.der ás observações que fizer. 

Nada. mais tenho a dizer, Sr. presidente, em resposta. 
is considerações feita.s pe!o nobre deputado, e eu lhe 
peç:,,:s;:; supposto divergentes nesta. camara., acolha 
aa · observações com a benignidade que o ea.
ra.cteriaa, sem que dahi resulte a. menor quebra. em 
nossas relações de estima e amizade, e -á. camara ~ 
culpa do tempo precioso que lhe roubei. (Muito' ~ão 
apeitJdoa; muito bem.) 

O Sa. I'EIIEIB.A. DA SILVA :-0 nobre deputado sempre 
me merece estima. e amizade, até pela amabilidade com 
que :falla. 

O Sr. Andrade F.igue.ira pronuncia um 
disclll'So que se acha. no .Appendice. 

.A. dÍEcll$lio fica adiada. pela hora. 
Dada a. ordem do dia, le'Vll.IIta-se a. &essão is li_uatro 

horas e um quarto da tarde. 

Sessão em 12 de "\.gosto. 

l'llESIDE~CIA. DO SR. TEllU:IIU. ~..:;:.."101\. 

Stnl!L\1\lo.-Ea:ycdie~te.-Licença. a .M • .B. L. à e Vcucon
cellos.-Isenção do imposto de loteriu.-Ordem do dia. 
- Perlido de informações. Discurso do Sr. Dr.quc-Es
tracla. Tcixeira..-lnterpellaçõu. Di3curso do Sr. An
dra.de Figueira..-Elemento seTTJil.Dilcursos elos Srs. Jun
qucira. e Andrade Figueira..-Prorogação da lei do or
çamento. Discurso do Sr. Jtm<]Ueira.. 

A's onze hor~ da manhã, feita. a. cham:r.da, nchão-se 
presentes os Srs. Teixeira Junior, Portella, Pólra.nhos, 
Pinto Pessoo, Guimarães, Evan~elista Lobato, Angelo 
do Amnral, Ba.rão da Laj<.lDa.1 :Sobral Pinto, Candido 
dos Rocha, .A.ra.tljo Lima, Luiz Carlo•, Benj.a.mi:n, Ca
millo Barreto, (;asado, Alfonso de Ca~alho, Bahia., 
Heraclito Graça, Sallcs, :Menezes Prado, Manoel Cle
mentiuo, Gomes de Ca.stro1 Rosa, l'Ioreira. da Rocba, 
Domingut!1 Fiel de Carva.lno, Barão de Araç~, Si
queira Mendes, Jnnqueira., Pereira. Franco, Mello Rego, 
}'igneiredo Rocha, Pi!lheiro, .Anojo Góes, .Alencar 
.A.raripe, Theodoro d2. Silva., Pinto Braga, Corrêa., Leal 
de Menezes, Ferreira de .Aguiar, Florl3.Do de Go:loy, 
João 'Mendes, Bandeira de Mello, Carneiro da Cunha., 
Card~o de Menezes, Pinto de Ca.mpos, Ca.millo Figuei
redo e lienriques. 
. Comparecendo depois os Srs. GalvãoJ. Ferreira Isf.e, 

Paula. Toledo, Pinto Lima, Corrêa. de uliveir_a., Coe..ho 
!:odriguea, Duarte de Azevedo, 'Vicente de Figueiredo, 
Gomes da. Silva, Fausto de Agniar1 Mello-Moraes, Ba
rão de .Anadia, .Augusto de Olivel.J'Il. e · Dionysio :\lu
tina, abre-se a sesaão ás onze horas e tres quartos. _ 

Comparecem depois de aberta. a. sessão os Srs. ~o;;.
teiro de Castro, Antonio Prado, Raposo da Camar.a., 
F. Beli.sario, Cruz .Machado, Ta.sues, Joaquim Ped.--o, 
Gsma. ~u~a,. Bar:roa Cobra, Jo!é. C3J.mon, C~dido 
Murta, Capa.nems, Duque-Estrada. Tmtlra;Silva Nu-
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:eco, .A.zombuja, Ferreira ela Veiga, Diogo de Va.ocoll
~Uos, Jeronymo Penido, Jolll}mm d.é Mendonça, 
P:.nlino de So~_.A.ndradé ~~Souza Reis, Ne
bi.u!, PereLoa da SilVll, Ferreü:a VliUilla, Rodri~ Sil"r&, 
..llmeida Pereira, Canedo, Lima • Silva, Cor:tde de Bu
pendy, Mello Matto•, Co..ta Pinto, Fon.te., Ja.D8er:t do 
.Pe.ço e J~ó de AI.....,..... 

Fall;ão com pa'!icipação '?" Srs. Aasis Rocha, An
gwto Chaves, B....., de AnaJilt11ba, Borg.,. Monteiro, 
Cand.i® Torres, Cieu"G ~ata., Diogo Velho! Dias da 
.Rocha, fern.andeo Vieira, Bario da Yilla aa Barra., 
BittenQourt e Peder:ae.iras; e aem ella. os Srs. Gon
çalves da Siloa., Leandro Mnciel, Leonel de Alencar, 
Moraee Sil.-a, Perdigão Malheiro, Pillta Mateir.t e Si
mões Lopes. 

Lê-oe e approva-se a acta dn antecedellte. 

O SJI. l• ScCilET.•ILlo dá. cont& de aegninte 

t'm officio do ministerio da marinha, transrnittindo 
"" iniormo.çi;<:o peaidas 6-cen:a d4. peti~o de Lauclelino 
Gomes de Araujo, que solicita ser rea.dmi.ttido no qua
dro dos officiae11 de faz!lllda. - A quem fe20 a requi
sição. 

011tro do 1• 6ecretario do l5el1ado, enviando, com 
• · emendas ieitas e approvadas pelo mesmo senado, o pro
. - jeeto de lei alterando diffexe!ltes disposições da 1egis

Jaçio j<Idiciaria.-A imprimir. 

Outro da presidenciA da. pro'Vincia. de MinBS-Gernes, 
en;iando um exemplar da. collec?o das leU! da mesma 
provi:lcin promlJ1,011.das no &IliiO de 1869.-A arcbi~. 

UCEt\ÇA A. li: ••• 1.. DE VASCoNa:u.es. 

Lê-ae, julga-•e o objecto de deliberação, e vai" im
primir paxa entrar na. orãe;n doa trubalhoa, c projec
tn cnm que conclue o segnm"M pll'~e:r: 

a :Modesto Beujanilill Lioa d& Y a.seo"oellOJ!l 2> ofli
ellil da. seeretari& dA gD!!rt&1 pede um anno <te licen
ça com todos 011 !ell5 vencimento& pa~a tratm de sua 
u.tule. 

« O aupplicante provou com atteatado medico do 
· eouelhei.ro lluão de l.'etropoU.1 e informayü .. oJiicla.,., 

elltar sra'l"eln81lte énlermo, e qu .. i irnpoosibilitado de 
qllal9-aer serrico ; maim como ser digno da graça. que 
aolicJta, pelos bons aerviços não só prestndos IIIL repar
tisito em que é empregado, como __ tambem IlB. expedi
f '"O a M&lo-Gro&so, por cccn~~no da mvasao para
gua.ya lla<J_uella pro-.:iocia. 

• A commasão, attendendo aos motivos jiiStüicados, 
é de p.u-ecer qne se adopte o seguinte projecto : 

" A :llliembléa geral :resolve: 
• .A.':~'· 1.• E' o g~o autotisado paxa collceder ao 

2• official da aecntaru, da 8"•rra, Modesto Benj&lnim 
Lins de Y aacpnccllos um anno de lieença. com todos 
oa ·~tU 'Vencunen~• p&r& tratar 511& s&nde 011de lhe 
CODVlU-

• Art. 2.• Sio rETDgailas " 8 disposições= ·contrario. 
~ s~ dAa commio•ües, em 1~ <lc Ágo•to dé 1871.

ca.-,m·o 44t..W....-C.J!Deh4.-Ã. O. Go'>l&! de Ccut.-o. ~ 

ütra em dioeuuão, o é &ppro..ada IM.lOl debate, " 
:redacj:ão que :foi a imprimi:J: na seuio antecedente so
bre a iMDção do :impoeto de loteriaa ao estabelecimento 
do-monte-pio doa servidores do Estado, inotitnido neata. 
c>rte, até que a. ~ oe equihlrre com a. d..,"" do 
eat&Wec:imento. . • -r--

"em 5. ,_.. 3. .,.gninte declaração de voto : 

a Declaro que votei contr.J. • emea.d& olferecida pelo 
:bonrado deputado Benjamim á rehcção da elllend& ao 
projeeto n. 116, ~ pelo :honrado dep~>tado Gal
'rio. -A. C«lllo l1<Xlrigut,_ , . _ 

l'RlMEIRA. P.AltTE D.a. ORDEM DO DIA. 

o_sr. ~u.qu.e-:Bs"trada Teixeira pro
.nuncm um di8cano ~que :se acha. no .Appendir:~. 

V em a mesa, e lido, apoiado, e :fica adiado por ter 
pedido a pal11.ua. o Sr. _Jtlllqneira, o seguinte reque
rimento: 

" Requeiro que com urgenci& se p eçiio ao miniaterio 
da :lamd...a. informiUjõe.&~ l oo., sobre o qumdum doa 8'-11-
tes de percepção do imposto pessoal· 2•, sobre o cal
culo em que "" fumou o ulti.mo decreto rela.tivo li 
cob=ça :!o impi)Sto de importaçiio.- Duque-E•Imdi• 
Tti:&drc~. ~ 

O Sr. Andrade F igu.eira pronuncia. um 
discur.o que se acha IJO Appe11dice. 

"\'em á=cs a, e é lida, .,_ oeguiute U.te~o: 
q Peço designaçio do dia e hora pua. interpellar o 

Sr. ministro do imperio sobre os segullltes pont o o: 
~ P<>r qu~ rnotivo niio tem sido dado execn\'IÜO ao 

art. 14 d& lei de 27 de ~tembro de uno, que auto-: 
risou o governo a. entregar o dote da. princez:~. a Sra. . 
D. Jun;aria, na. importanma de 750:000:1, e que provi
deucias tem tomado ~ esse fim? 

~ Qcal a importallcia do dote, :J'eito o pagamento 
pelo padtão monetaiio da. lei de 8 de Outubro de 1833. 
conforme o art. 13 n. 2. d& lei de 20 de Julho de 1865~ · 

« Qnal a. importancia das dotações e dos alim~ntos 
annualmente pagos á. mesma prir:tceza. e a seus filhos, 
d ... de q,ue ella a.neenton-se do lmperio a.té o fim. do 
exercieto de 1870 a 1871 ~ 

« Sala das sessões, 12 de A gosto de 1871. - .And.-ade 
FiytAtirn.. 11 

O SR. PBE51l>ENTE designa. <> .dia. 17 do c orrente ás 2 
horas da tat-de. 

O m~mo Sr. Andrade Fi~a. manda á. mesa. os 
seguintes projecto!, indo.o prllileiro ia commis&ões de 
jUiltiÇa civil e de fazenda, e o segur:tdo llllicamente á de . 
:fazenda: 

~ A assembléa. geral resof,·e : 

~ Art. 1.> O processo das "P.l'ella.ç5es no j ui%o eivil 
seri regulado pelas disposições do decnto·n. 737 de 25 
de Novembro. de 1850, arts. 646 e seguintes. 

«_.lu~. ~-· Fu:!o revogadas as disposições em CO.Il.• 
trlll"!O. • 

" Sah das awões, 5 de A gosto de 1871. ~ 
a A astemblea ~ reoolve : 

n Artigo unico. Fica revogado o art. 36" da lei de 15 
d.e No....,bro u 1827. 

" Sala das sessões, 5 de Agosto de 187t. » 

Eogot&da a primeira parte da. ordem· do dia, o Sr. 
Diogo rl" YMcnneollos r"'lner urgenciap&raflllldamen
t&l" ulri requerimento sobre negocias ds p~ovincia de 
Minae. 

Consultada a camanr., resolve pela neg&tin.: 

Continúa a ddcnisão do req,_uerimeuto de adiAmento 
otferwdo pelo Sr. F. Belisano á proposta. do ~o 
sobre o elemento servil 

O Sr. Junque1ra:-Sr. presidente,el1 entendo 
que o :req_uer!mento a~ent&do pelo iDustn! deputado · 
pelo. pro\'1Ilcia do B$.o de Jau..U.. uli:o p6<ie .e, appn
vado. (Apoia.dos dG m4io.-io.) 
. Os argmnentos para ehegn ,. esta eonclmW:> eu os 

tiro do proprie conteJtto do requerimento apresentlldo 
pelo illustoe meabw. 

S. Ex. requer a est!t. camara qne se dellW(lle W. pxo
pootn do ~o ~-.:a do cl=e:,w aen-il .->pe:>ar> .. 
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:lrt. S• e~""" pcagnpbos pa.ra. constituir 1llll projecto 
eeptei:U, o qllil deve entrar immediatamente em di&
~. ficando o reato da. propoot., isto é, o• nove &!'
tig<)» restante&, para e11trarem em diAcuasão na aeuio 
do ~o ündouro. . 

}::' claro, é obvio a qualquer intelligencia que o hou
rll-d.o deputad ... pelo ruo de Janeiro entende que a. mA
teria do &rt.. 8•, 9.ne tr:.t:1 da matricula. doõ escravos, 
e di as RrovidanCUlS adequadas pua semelhante fim, 
merece dlscuuió .tmmediata, e provaTelmente o auen
timuto deat& can. (.ApoiCidos.) 
Neot~ termos o requerimento importo. 1Un c<>ntra.

eeuao. 
Vou:s »A l'lfuooJW.:-Oh! 
O Sa.. JllliQDEuu.:-E' ® mesma substancia do seu 

rt'luerimeoto que eu tiro esta. coneequencia logiea e 
forçada. 

(Trocilo .... t 11.pa.rte.J.) 

Se o nobt'<> dept>tado· iulQ&, e. jnll:"-muito~"", que n. 
ma teria. do art. 8• é digna <1a app<OVII~ desta. augusta 
c=, eu ll.iio comprebendo como elle aprosonta. tun 
reqncrlmento de adiamento do restn da ptGposta, quan
do presentemente nOs o que trab.lxlos e de discutir e 
vota.r semelhante 1!Sllmpto. Demais, o regimento ,;o 
per:nitte que se adie aq,uillo 9.ue niio eat! em discus
aao, como sejio ""' outros artigo~ à3 mencionada pr~ 
posts. 

Portanto, o nobre deputado comeguirá. o seu lim vo • 
~udo o ~go e do~do ? pniz: com u:n~ medilb que 
JUig:> mmto conven1ante, l$tO 4, a oota'Wtic:>. dos · ocer.,.,.. 
vos. wstentes no lmperio, e ao mesmo tempo as p ro
'·idencias a.deg,uadaa para attingir esse gr&11d'- :fim, sem 
gue laj:.. :.. mmims. neeeozsidade de votar-se o :l.'li:..mento 
do resto da propo& ta. 

Peço licença. ao honrado depullldo para lembn.r-lhe 
que S. Ex., discorrendo hontcm longamente aobre a. 
materi:r., fallou dlla.s horas consecutiva.s, f:lll.ando cer
t(\lllentc muito bem ( apoia:!o• . d11. minoria.), porqne as• 
aim o Tequercm sellll clevn.dos talentos (apoiado• dA mi
noria.) , :omtudo veio demonstrar que esta illustre maio
ri..~ tem tod,. a ,....,;io qu~ndo reclama eontrn ao diae1)S
sõea eollocadu sempre !óra. ·do terreno dG regimento. 
(A,.,iadOf c nolo czpoiado•.) 
~ o nobre depu.tado penas, e JlOilS& muito 'Geml. que a 

tll:ltticula. é uma necessidade urgente, por que =o dis
cutia loug:~mentc, duaa horas; aobre a. m:1teria. dn pro
'{lOst:L ~ 

O ~:ot • .A.~"DIU»z FtcoliZm.\ :-Para. mostnr a ne:eui-
d~de do a.di=ento. · · 

O SR. Jc:<QCEtu :-Trazendo ao debato eonldder~ 
d~ certo muito w.lio-, ::ua.. que e:<tavão 1ón. inteuu
mente d:~ matct i:l que eo~ta= eDl diac:w;sio, a qual cr:~. 
o art. 8.• 

U><A ~o.,- 'l"rn.to:t do projeclo em gernl po.r:1 nodeY 
f undamentar o-a.cliamento. • 

O :!:n. F. B:zus.uno :-Limitni-mc unicamectc a 
provar a necessidade do adiamento. 

O Sr. JCNQ'OEJM :-0& nobres deputados que tanto 
fallão das praticas ingl~ns, por que razão nilo se in&
piríío naquellas segtlidas pcl.o pnrl11mento inglez ~ 

Ainda ha pollcos dias todos u61 tivemos conhecimento 
c!.e que, discutindo-2e em 'l1lllll das casas do parlamento 
iuglez a reforma do prooosso eleitoral, e porque 'IIIIl 
nobre lord tomou uma aeasão, apen» um dia1 cem 
algum:~.• co!l!liderações a respeito da igrej a irLmdez:a1 
isto co.UJon 11111~ tio ~de estranheza. e emoção e"tre 
~ homen.s politico~ udle pai;<, qne k'l'on o chete do 
~binete tchig, o ~r. G adstone, a conllid:lr um:~ grande 
reunião de teus S!Wgoa<à maioria, mostrando-lhes qne 
um :lS8WDpto daquella ordem esta= aendo protelado 
po.- sem~lh.ante fórma e:xeepci<>n:&l, e que a maioria 
t:ambem precisava reve.tir-ae de umaa de no= tem
~ p:L1"& poder resistir a aemelh.o.nte joco. 

Q=do .,.._que a :hon!llda minoria todos oe dias 
d.isc:ute aqui 1~ assu:mptos diverzos iaquelle 
que esti l:l& ordem do dia., ou que estA aujeito ao de
bate (aporaóou ..ao ~a4os), e quando vemoe aue DO 
põrl:t!XIe:lto ingtez apem~~ pcmJ,Ue um lord fez unia. dia-

aertaçlW em que oeeupou .Ómente um:1 -~ ãeere.t 
de um allrnllllpto qne podia aer eolll!exo com adiscus
oilo da reforma eleitoi:U, eomo o er.r. amateri:l aobre a 
igreja. i.rl:mdez:>, como ce=r que a maioria dests. 
casa empreg<>e os meios pnra sustentar Q5 prerog..tivas 
do parlamento e da maioria.~ · 

O Sa. D•Qcz-ESTRADA TEIXEIIU. :-Proe'IU"e o nobre 
d cpntndo ler o regimento das co.marts inglCZUII. 

(H" o"lrotapa~tu.) 
O Sa. J~QUEml : - •••• Por que motivo uno ha de a. 

mctioria. Geguir a.quclles meioa aco~elh:~.des por es!e 
eminente est:r.dista ? · 

(Ba. 4iffertniC<~ aparte& , o Sr. prui.unte rtelamo. 
a.rte,çao.) 

Sr. pre.oidante, V. Ex. , . .; qne os nobres deputados 
queixiio·se constantemente contr:t a prerogativa que & 
JtD.:>iori&, ju~do os deb,.tes intcrmiuavei•, oxcrM pe
dindo e11cerra.mentos; êntrel:lnto oo nobres dcput:td.:~s 
não ·têm eondes.,.,nrl'cnch dê onvir " vo~ de um mem
bro da nuiori:l que est:í. ~presentl.lldo 011 moti'l"os de 
procedimento de!!:~- (A1>4iatiol.) 

Estz. qu~o, que nos tem trazido muitos desgostos, 
m._. n:l qual a maioria est& :firme, tJO"'lue tem diante 
de s i sómente Deus, n. patria. c o juizo imp~rci:..l da 
posteridade (apoiad<J:) , h:> de ter um termo, deve t.:-lo; 
e não hão de oer eesas co"st~ntes inte:m1pçües '<!SSas 
merdaças dos apartes '\'e!lementes e COD$t&nte9 d& mi~ 
::noria. que DOS hii.o de fu.zer rocu~T. (Apoiad .... ) 

O SR. Cauz ~· A.CIL\OO : -Interrupção nii.o é mordt,ça, 
é IUlteo attenção o. um orador tão distincto como o no-
bre deputado. · 

O Sa. J m<Qt:&IIU. : - Dizia eu, qne se nnquelle paiz· 
a pe~ de 'lllll dia ·de ses!üo causou semelhante es
tranheza, o que Dão dev~ ner entre n ós, quando 
vemos que tem sid<> esta proposta. o a•sumpto obrlga.do. · 
de tod.os os diEc11r.ms dos wembros da minoria, desde o 
voto de graÇllJI1 desde os leia iU fi.-.u~o de fo~s de 
m:r.r e de terr:t, e em todas llll ocea.siões, em que tem 
occupa.ào :.. tribu:1a, por mais de trios mezes. (Apoiado•.) 

O Sr.. Cavz 1\IACIL\DO :-A ra'Zlio é muito limples ; é 
porque .o elemento senil é o progr:unmA nnl. do 
milusteno. 

(HCJoi<tro• aporcu.) 
O S... PaEsro:.:ttE :-Po!Ço aos nobres deputAdos que 

lliiO ÍC>terromp!ío o orador. 
O Sll. Je>iQI:EillA :-0• nobres depubdoa bão de sem 

duTida recon'tlecer que o terreno em que ~st!io pis:u:rdo 
nGo ~ o torre:no ~:•rdsdairam~nte e o!1Stitneionsl e ngi.
ment:U. (Jpoiados r ni!o apoiado...) 

Os nobres depntsdos repuem que isto é uma eapda 
de clous (;tiMe& ; "" hoje nos ~e:e, a.m:uiliã voa podcr:i 
ferir · e o homem de est:r.do de..-e w em vistA o fntoro, 
não d.e,·c sacri!i~t nos interesses do dia: qu<!stões im
port:mtes. (Apo iado• e aptl71u.} . 

O s ... NEDJAS :-Se o nobre deputad<.> pcrmitte, dnrei 
um nparte. 

O SI\ .. Jm<QUEIM :-PoÜI não, com muito gosto. 
O 5n. NEst..s: -NestA me= oc~sião, os prece

dentes do parlamento ioglez são contrarias ao que se 
eetA ob•e.rv&ndo aqui o. rc.spoito deste proJOCto. (Apoiq.-
dos dl1. oppo•i~ao) . 

Ba muitos annas se discnte naquelle parJamento ~ 
queetão rio eacrutinio secreto, e entretanto eó agora é 
que foi decidid:J.. 

O Sa. Jll'lfQOEnLA. :-Vou responde.- ao men distineto 
amigo, deputad~ por S. J?aulo, ~o" a. que!D -ren~ 
ro, a quem dedica a ~ cordial •ympathia • .um
zade. 

O Sa.. NPr..S: - Reciproeame"te. 
O Sa. JIJI(QVEIU:-De longa dota eetou acostumado 

r. wvir os eo~lb.os do nobre deputado, porque reco • 
nbeço em S. EL. WD lu~ do partido COIIIIC!ftdor. 
(.Apoiad<lt.) Mss peço liceoç:o 2gG%a par& düler-lhe 

' <{Ue na Inglaterra, 02quelle pai:z em que a opü>iã.o pa.
lilica é ·tudo, ll:J.quelle p:úz em·qne a_ raillh:r. € ehamãd& 
-opiniio eoro:.da -, n&IJ.uelle p:w: · aa ::dCJDU ak 
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lentas. l\fuita.s >eze; apresentadas no parlamento, aquel
les- mesmos g_ue as apresentão, por um motiv. qú&lquer, 
'j30r deferenc1a. para com- certas classes ou certas con
veniencias, siio os proprios que entendem dever adia-Ias; 
mas quando o governo está. conv~ucido da. necessidade 
e conv~niencia. de .tal e ta.! reforma, e está. ella. na tela 
do debate, o parlamento não recua.. (Apoiados.) 

E o nobre deputado deve saber que muitas vezes !e 
tem daco alli mudança. de situação politica., porque o 
governo entende qúe a. questão que ae cnterrciroa no 
parlamento não póde ser retirada.. 

O facto, pois, a. que a.lludio o nobre deputado pro
veio de circumstaucias e.<peciaes, mas não de obices 
levantados na discussão. (Apoiados e apartes.) 

Se o regimento desta. camara. dispõe que os artigos 
dos projectos devem ter discussão especial sobre cada 
um, eu tenho direito para dizer que o nobre- deputado, 
autor do requerimento, discursando hontem por espaço 
de duas horas, e não impugnando a necessidade e conve
niencia. do artigo, não respeitou o regimento. (AJ911ia
dos e não apoiados,) 

O Sa. F. BELISAlliO: -Não sahi da. materia. 
O Sa. JUNQ1lEmA. :-Assisti ao discurso do nobre 

deputado ; apresentou considerações geraes, sem comba
ter o a.rti&o, e, portanto, eu digo que, em taes circUIIl
sta:tcia.s, querendo-se prolongar os debates indefini
damente, a maioria, ilhtstrada. e firme, sobre a qual se 
tem lançado injustos apodos (apoiados) não 1;1óde con
cordar no adiamento da propesta (apoiados), porque 
esta maioria. tem opiniões suas, assentadas e definidas ; 
e, assim como os nobres deputados julgão que sõ o 
a.rt. 8• deve eer approva.do, e•ta. maioria está. collviota 
tsmbem de que toda a. proposta deve ser approvada 
(apoiados), porque ella, como disse, tem só diante de 
si Deus, a pa.tria e o juizo da. posteridade. 

Nós n:ío sacrificamos tudo nos altares de Ceres e àas 
rosadas deoeas da abuudancia.; tambem temos em vista 
os principias politicos, religiosos e civilisadores. (Apoia
dos e não apoiados.) 

Não queremos sacrificar verdadeiros e reaes inte
resses do paiz a. uma opposição le..-a.nta.da. de momento, a. 
uma opposição que depo~ ha. de ir arrefecendo, e a.fin!!,l 
reconhecerá. a. razão de nosso procedimento. (Apoiados.) 

O Sa. DuQt:E-EsrRADJ.. TEIXEIRA dá. um aparte. 

O Sa. JUNQm::ll\A. :-Tome o nobre deputado para. si 
11.ssas divindades pagãs; nós queremos a realiraçü:o 
desta. questão, attendendo ao complexo da.s idéas que 
tragão uma reforma digna deste paiz, isto é, queremos 
encarar o lado econemico da questão, mas a elle não 
saçrificaremos todas as outras faces do assUIIlpto. · 

Não queremos ver uma. parte s6mente desta reforma, 
como os nobres deputados,. que enca.rão unicamente es 
intere!'ses do dia. · 

Este adiamento tem por :fi:n mutilar a idéa; e :não 
:em razão de ser, pois que até o proprio nobre depu
tado que o propoz implicitamente declarou 9-ue elle não 
podh pa.;sar, por isso ·que julgou o artigo digno de ser 
adaptado. (Apoiados e não apoiados~) · 

O Sa. En:xGELISTA LcnA.To, obten<!o a. palavra. pela. 
ordem, requer o encerramento da discussão do requeri
manto de adiamento. 

(Ha alguns apar!es.) 

Procedendo-se á. votação, é approvado o encerra
mento; e posto a votos o requerimento de adiamento, é 
rejeitado. 

(Ha di1:ersos apartes; o Sr. presidente reclama 
a'lençi!o.) 

Continúa, portanto, a. discussão ilo art. S• da pro
posta.. 

O Sa. C.u:Doso DE ME."iEZl:S J?ede a. p3la.vra. pela ordem 
e requer o encerramento d::.. disc!ISSão deste artigo. 

(Ha di1:erso8 apar;es; o" Sr. presicleme reclama 
attenção.) 

Approvado o encemr.mento, e pro::edendo-s;e á. vota
?.o do referido artigo, é tambem approva.do. 

Entra..em dil!cussão o art. 9•, com as emendas da 
co:mmissão e .a do Sr. Luiz CarlOs •. · 

o Sr. Andrade Figueira pronuncia um 
discurso que se :11.cha no Appeudice. 

A discussão fica. adiada pela hora.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PII.OROGA.ÇlO DA. LEI DO .OI!.ÇA.MENTO. 

Continúa a 1& discussão do projecto mandando con
tinuar em vigor no primeiro seméstre de 1872 a. 1873 
a lei n. 1,836 de 2.7 de Setembro de 1-870, {iecretada. 
para. o exercício de 1871 a. 1872, com diversas alte
rações, se antes :não fôr promulgada a lei do orçamento 
respectivo. 

o Sr. Jun.qu.eira pronuncia UIIl discurso que 
se a.eha no Appendice. 

A di&cussão fico. adiada pela. hora. 
Dada a. ordem do dia, levanta-se a. sessão ás quatro 

horas e um quarto da. tarde. 

Sessão em 14 de &gosto.· 

PltESmENCIA. DO Sll.. TEIXEIRA. H1NIOR. 

SwmtiA.axo. -Ea;peàiente. -Privilegio 11 A. A. Coelho.
Ordem do dia."- Pensões a diversos • . .&pprO'Vação.
Isençl!o de direitos de imporlafão. .Approvação. - Ju
'bilação do conselheiro F. H. de S. Furtado de Men
donça e outro~ Observações dos Srs. Pinheiro, Fontes, 
C. da Rocha e Carneiro da Cunha.-Elemento se1"Cil. 
Discurso d9 Sr. Duque-Estrada Teixeira. Votação.
Prorogação da lei do orçamento. Discurso do Sr. DUtjue-
Es!rada Teixeira. ' 

A's onze horas da.manhi, feita. & chamada, achão-se 
presentes os Srs. Teixeira. Junior, Portella, Guimarães 
Barão da. Laguna, Sobral Pinto, Evangelista. Lobato' 
A;ngelo do Amaral, Çamillo Barreto, Luiz Carlos, Can_: 
~do ~ Rocha1 !v!ore_ua. ~ Rocha, !v!anoel Clementino, 
S1queJra. Mennes, F1gueU"edo Rocha, Barão de· Ara;.. 
çagy,_ Floria.no de Godoy, Casado, João lYiendes, Cor:.. 
rêa, .l:'into de Campos, Gomes de Castro, Pereira. Fran
co, Bittencourt, Bahia, Vicente de Figueiredo, Fiel de 
Carvalho, Cardoso de Menezes, Bandeira. de Mello 
Fausto de .Aguiar! _Salles. Carneiro da Cunh:t, Meneze~ 
Prado, Coelho RoC!ngues, Raposo· da Camara., Pinheiro 
Silva. Nunes, Domingul!.il, Alencar Araripe, Mello :M:o~ 
raes, .A.ffoi!Eo de Carvalho, Ferreira de Aguiar, Ferreira 
Lage e Bario da. Villa da. Barra. 

. Comparecendo dep_ois os Srs. Ju!lqueirl!-, Araujo 
Luna, fheod?ro. da. Silva, Gomes da Silva, Pmto Lima, 
~rrea de !JliveJra., Para.n_hos, Paula Ttoledo, Benja
mxm,Hennques, Fontes,Pmto Braga, Barão de _A,.na.dia, 
Duarte de Azevedo, Camillo Figuéired.o, Pinto Pessoa 
Heraclito Graça., Galvão e Almeida Pereira, abre-se ~ 
sessão ás onze horas e vinte minutos. 

Comparecem depois de abertn. a sessão os Srs. Mello 
Rego, Pederneiras, Araujo Góes, Monteiro de Castro 
T~ques1 Joaquim Pedro, Cruz Ilfachado, Barro3 Cobra' 
D1onys1Q Martins, Duque-Estrada Teixeira, Conde d~ 
Bae.Pendy, José Calmon, Candido Murta, Gama. Cer
queU"a., Azambuja, Ferreira Via.=, Antonio Prado 
Ferreira da. Veiga, Nebias, Souza. Reis, Perdi!!iio Jlfa: 
lheiro, Simões Lopes, F. Belisario, Lima e Sllva., Je
ronymo Penido, Joaquim de Mendonça. Capa.nema, 
Leandro Maciel, Roàiigo Silva, Leonel' de Alencar 
Pereira da Silva., Rosa., Diogo de Vasconcellos Ja:oseri 

. do Paço, Augusto de Oliveira e Andrade Fi~eira.. 
Faltão com participação os Srs. Assis Rocha, Au

gasto. Chaves, Baf:io de A=jatu~ Bo!"!es·Monteiro, 
Ca.ndido Torres1 C1cero Dantas, D1ogo Velho, Dias da. 
Roeba., · Fernan11es Vieira, Gonçalves da Silva e Pau
lino de Souza; e sem ella. os Srs. Canedo, Costa. Pinto 
J. de·Alene&T, Leal de Menezes, Mello·Mattos, Pmt~ 
Moreira e Moraes·Silva. 
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Lê-se e · a.p~rova-:-se a aet& d:!. :mtecente. 
O Sa. 1• SECBETAJUe di conta do segui.Dt~ 

EXPElllEl'iTE. 

Um officio do ministerio do imperio, enviando o da 
presidencia. da provineia do .!ma:z:onas e as act.as, q_ue o 
aoompa.nh:í.rão, das eleições primarias a que ultima
mente se procedeu nas parochi4s de Andiré, !11anicoré 
e Thomar.-A' commissão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, enviando o requerimento 
e as respectivas informaçiíes transmittidas pela. presi
dencia dJ!. -provincia. de Pern:tmbuco, em que José 
Ignacio A vila., contratante do edificio para servir de 
paço da assembléa legi.sl.ath-a d:L mesma provincia re
guer isenção de direitos de importação J?&ra. objectos 
distinudos á construcção do referido edifi.c1o.- A' com
missão de fazenda.. 

Outro doministerioda. guerra, enviando o requerimen
to, acompanhado da informação prestada. pela. repar
tição do ajudante general, em que o alferes honorario 
do e..-.;:ercito Francisco Pereir:~. do Lago pede sei" admit
tido no quadro effectivo do exercito no posto de alferes. 
-A' commissão de mn.rinha e guerra.. 

. Um requerimento· do cab!dO da Sé do Pará, pedindo 
que se consi,f71le. uma verba pem a. compra de a.Uaia.s 
para a. ca.tbedral da mesma provi.ncia.-A' commissão 
de orçamento. 

Outro de Alfredo Carl<ls Teixeira Leite, pedindo que 
se considerem validos para a matricula da faculdade 
de direito de S. Paulo os preparatorlos fQitos para a 
escola cez;.tral e de marinb.,..-A' commissão de instruc
ção publica. 

Outro do coronel J oiio Dantas !IIartillS dos Reis, 
pedindo privile~o para incot porar uma companhia para 
a construcção de uma linha ferrea de Alagoinhs.s, na 
proviocia da Bahia, a Itabayana, na de Sergipe.-.A.' 
eommissão de co=ercio, industria e artes. 

PRIVILECIO A A. A. COELHO. 

-Lê-se, e é approvado sem debate, o seguinte pa
recer: -

« A commissão de commercio, industria e artes, afim 
de poder dar parecer sobre o projecto apresentado pelo 
Sr. deputado Araripe, concedendo privilegio a Antenio 
.A.ugusto Coelho para introducção de . barcas a vapor 
destinadas ao transporte do gado, preci.Ea que se peça 
ao ministerio da agricultura todos os documentos que 
existirem ácerca deste assumpto. 

« Sala dllS commissões, aos 12 de Agosto de 1871.
Augusto de Oliveira.-Ferreira Lage. » 

O Sa. SILVA N'IINEs (pela ordem):- Sr. presidente• 
vi no jornal q_ue publica os trabalhos da casa, hontem, 
publicada a. sessão de 9 do corrente, em que o nobre 
deputado) meu illustre amigo, representante da provin
ci:l. do P1auhy, fez a V. EX. duas pergunt:ls. 

Uma. dellaS se referi& ao requerimento feito naves
pera sobre a execução restricta do artigo do regimento 
desta casa, o qual manda que se faça. a chamada ás 11 
horas da. manhã. 

• Queria S. Ex. saber quem fôra o autor desse reque
nmento. 

V. Ex., dando as informações pedidas pelo nobre de
putado, declarou com relação i primeira que fôra eu 
quem pedira a. execução do art. 53 do regimento. 
· Posto que me jul~e, como qualquer outro membro 

desta ca.sa., com o direito de reclamar a. execução res
tricta das disposi~ do regimento, quero afastar de 
mim a responsabilidade do inconveniQilte que encontro 
na execução severa e restrictado referido. art. 53. 

Pretendo, nesse intuito, avivar a memoriade V. Ex., 
e espero que ella. agora. lhe seja tio fiel como semp::e 
o tem sido. 

Na ~o a que se :referio aquelle nobre deJlll:t::l.do, 
tendo . j'- "cWio meio,-dia. e não se achando .amda na 
casa. numero sufficiente de membros para se abrir a 
1186siio, continuava, entretanto, a faur-se a. chamada, 

que só se concluio sete ou oit? minutos depois do meio
dia. Estando -então junto a Y. Ex., fiz-lhe ver a irre:.. 
gnlaridade com que se proceda, e reclamei p:u-a 
dahi em diante a execução, não do art. · 53, mllS do 
art. 57 do regimento, o qu:J.l determina que, dando 
meio-dia, se declare não haver sessão. Fiz esta recla
mação, urgido nio EÕ pelo que na oc~asião se passava, 
como porque o mesmo se tinha d:~.ào na. vespera, em 
que se abrira a sessão um quarto de hora depois do 
me: o-dia. 

V. Ex. entendeu n:1.tura.lmcnte que, executando es~e 
artigo do regimento, devia tarnbcm execuur o art. 53, 
que manda proceder :í. chamada ãs 11 horas. 

Entendo que V. E:->:. está no seu direito fazendo cum
prir ambas as dispcsições regiment:.es; o que, po
rém, quero é salvar a respons,.bilicl:!de de obrigar 
V. Ex. e os outros illustres membros d!l. mesa a con
servarem-se ahi scnt:l•los inutilr.!ente, durante uma. 
hora inteira, á. espera de membros em numero sufii-
ciente para se abri:- a sessão. -

Nem me podia cu referir, quando fiz a recla.mação 
ao mencion:tdo art. 53, :to nome do nosso illustre col
lega o Sr. Alenc.'l.r. Quando s_ Ex. no anuo passado 
reclamou por diversas vezes a execução do re~imer.to 
relativamente á. hora àa chamada, não se referio ao 
art. 53, e sim ao art. 57, como eu fiz • 

Pedi a pa.la>ra unic:unente par:t dar esta expli
cação. 

O Sa. PRESIDENTE: -Tenho a observar ao nobre de
puudo que a execução do art. 57, que reclatr.op, não 
podia ser sutisfeita seniiú cumprindo-se a disposição ào 
art. 53, o qual é apenas consequencia necessaria d:t
'].Uelle. 

Pat:a que cu possa precisamente ao meio-dia .declarar 
se ha. numero legal, como dispõe o art. 57, é necessario 
que antea des~a hora se haja feito a chamada., como 
determina o art. 53. E não podendo eu determinar uma. 
hora segundo o n::eu arbitrio, não tinha outro alvitre !L 
seguir: ou mandar fazer a chamada ao meio-dia, como 
se praticava, ou observar o art. !i3 . do regimento, que 
mand:!. fazê-la. ás 11 horas. ' 

Só assim podia satisfazer :í. reclamação do nobre de
putado. 

PRL.\IEIRA. PARTE DA. ORDEM: DO DI.!.. 

.PE:SSÕES A DIVERSOS. 

Entrão snccessivameute em to. discussão, que are
querimento do Sr. 1• secretario se considerão unicas, 
os seguintes projectos, que, sendo approvados sem de
bate, são remettidos á. commissão de redacção: 

«Art. 1.• São approvadas as seguintes pensões, con
cedidas por decretos de 26 de Julho de 1871: de 60S 
mensa.e!', sem prejuizo do meio soldo que percebea a 
D. Anna Joa<J.uina de Brito Farula, viun da bri~el.l'o 
reformado do exercito Lui% Antonio Farula · ae 60S 
mensaes, igual :í patente de ca.piGo, a D. Carolina Hen
rique ta Martinelli, mãi do capitão do 27• corpo de •o
luntarios da. patria Eduardo Emilio :Martinelli, morto 
no combate de 12 de Agosto de 1869; de 30S mensae~, 
igual ao soldo <J.Ue percebia seu filho, e sem prejuizo do 
monte-pio que lhe compete por lei, a D. Maria Isabel 
Carlota da .Fonseca, mãi do 1• tenente da armada 
Affonso Henrique da Fon!et::? fa.llecido em consequencia 
de enfermidade adquirida. na esqu:Wrn que operou contra 
o governo do Paraguay. 

« A.rt. 2-• Estas pensões serão pagas da. data dos res
.pectivos decretos. » 

« A assembléa. geral resolve: 
cArt. 1.• São a.pproT&das as segttintes pen•ões diarias, 

cencedidaspordecretosde 19deJUlhode1871: de!Oors., 
aos soldados do 53• corpo de voluntarios d:!. pa.tria.Anto
nio Felinto de Almeida., do SO batalhão de infantaria 
Emilio Alves Pinto; de 500 rs., aos anspeçs.das .do !6• 
corpo de voluntarios da. patriaAffonso Manoel Barbosa, 
do 4• corpo provil:orio de artilharia Macario José Go
mes, do 7• co~ -ie cavallaria. de ~d.s.s I:acionaes do 
Rio-Grande do Sul Jo;;é Maria de .l'aris, do 55• corpo 
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de voluntarioe dA P,.tria VHal:Vic.,teFerrein, ao cabo 
de aquadr& do 16• corpo de cav:illaria de ~dW!I na.
cionaell do Rio-Grande do Sul M=~l .Alltomo de Mo
raes, o>o cabo de ""l,aAdm reíonllJI.do do 2•1:~ de 
artilharia a pé Henrique José de Carvalho ; e de 600 rtl-' 
~o 1• $1U':!'ellto do 16• eorpo de >Oluntarios. da. patria 
Augusto la. Sih•a Guimarlles, todos illlpossibilitadoa de 
procur:u- meios de &ubsistenci'l. por feria:entos recebidos 
em CQ.mb».te. 

•Art. 2.• E•tas pen&iies serão p:tgas da d~ta dos res
J!ectivos decretos. " 

liE~ÇÃO DE DIJID'I'OS :VE lXPOUTA.ÇÂO-

Entr:\ em 3• discussão o proje<:to que autoris:~. o gu
.... erno a conceder isenção de dir~:tos de . import3çiio 
-;>an. todo o material fixo ou rodante d& e61r:!.<h de :feno 

· de Cantngallo, contn<~ pelo Dr. J3uuudo Clemente 
?i11t.o Soli~:inho. 

'V em á me~., é lida, a.poi::cla, e CDtr& coDjuntamente 
em di&eussão, o. seguinte emecd:t : 

u Igual l:avor se estenda ã empreza de na:veí'"'ção a 
Tllpo~ no ean:U de C1m1pos a 1l1llcahó.- F. Behsario. ~ 

O. s ... Co2uro RoDO.IOl'ES (pela ordo:m}:-Tendo sido 
appro,•:ada. em uma da• •es&Ves pal!sadas uma emenda, 
que tlYe & honra de o1fe'ecet :i ~ concedendo =
ção dircitos ao material de tod:ts u estradas de ferro 
que •e couatruirem n<> paiz, enunGo que desde o mo
mento em que U>& en>endn !oi :.pp:ond:l, ficárão pr.,_ 
judic:.dos todot os projectos feitos para o mesmo fim i 
~nto m•is quo.lldo creio que ella jé. foi remettida & 

commi&lião de redacçõ.o, se não enviada ao senado. 
O Sa. Pu:smE:Nn::-0 usump!O é di\·erso, como 

Y. Ex. \"trá pela. eonfroctaç;;o. (Lê.) 
O Sa. Co&LliC> RonRIGDEi : -E~ apenas havia. pedido 

a J>al&n:a t!•la ordem para ;;aber se o projee':o :fica \la. ou 
nao prejudi.cnda. Resol~a "ii. Ex como entencer. · 
Nin~= mai& pedindo ... P~'\'l'a, e }'Ondo-se a vo

tos o projecto, é approv:lilo eom a emenda, e remet-
tido :1. coaun.i&siio <le ndacção. . { ' 

Entra em 3• dis~•ã.o, e é approvado sem debate, e 
TCmettido 6. eommissiio de redac~o, o projeeto e"p1i
cando quae• os "rtigos que de~e eomprehender a isen-

. '(áo de direitos concedid3 pelo dea-et.o n. 1,565 de 6 de 
Julho de 1858 o.os ma.teriMs importados para a.s obr&A 
do encanamento d':~.,<>ua. potavclna capital da provineia 
de S. Panlo. 
· Entr.'l Em 3• ditctw.iío, e é "!ll'rovndo sem àcbs.~, e 
Yemettido li. commissão de :red~cção, o projecto que 
s.utori>a o govctmo a conceder isenção de direitas de 
;mportação a todo o material nece..ario á cons!lueção 
da eotr.~da e outrata.cio. pela prcsidencia da pTovinei& 
de S. P edro do Rio·Gr:tnde co Sul com Felieiano Joa.
quim de 3om>anu e o D:. Fraocisco .Antonio Per~ 
lia Rocla. . 

l t!Sfl.A.çl.O ~O CO~SEI.Ull!.O F - :'e. ])E $. F1Jlt.,..\:DO DE 
~~DOXS4 R 0\.':11!0. 

Entn. em t .. discussão o projecto que :l.~tóri:i2. o go
;-orno " jnbiLlr os cons•lheiros Joaqmm Ignacio RallOlt
lho e Francisco :Maria de So= Fartado lie :Mendol!ça, 
lentes cathedr.tticos da faculda.de de <llieito de S. Pa'Qlo. 

o Sx-. P.l.nhelro :-Sr. presidente; u<io tendo a 
:boma:la c:ommiAtõ.ocl~ pens<ies e o:rde~Uticséhdo, sequer, 
= e:q:ilicaçiio "' re3pei:o dos motivos por que !lpo
sent:l a dons lentes da ~e de S. Pwo com ro
doa 011 seus vencimC!Jltos, em de~:cjarU, :l.o ~enos p!U'a 
jnstilicu o meu VO!Io, on'<'k a :ho=•da commissão. Pe
ço-lbe.por!auto, que apanha os motiTos para que prQp<;e 
:i rerolaçio da cuuu. e~;te proje:-..o, o"t:e t~etrra ~e
ria. ~t.o m~ pve, q,u:'Ulto coc:e q~c .::.<>a agrac:i..e.oo 
3e c:onta Mnl<;o eetflmho ao =glli",c:no. 

O Sr. :Foni;es : -Sr. presidente , ~ a=cia 
doa ill<atru membroll da co~Dlni$8ão ç_~e elabaráriio 
~ parecer, tendo ·em visto. 01 clo=!06 q::e :!oriio 

\ 

I 
I 

I 
\ 

I 
I 

I 
l 

ennadoo por cates d\)ns c .. uaelheir~ lente& d& ÍAct:ld&
de de direito de S. Paulo, pu& justifiearem o pedido 
que fazem i caman., dani em poucas palaVIU algu
:maa explicações ao nobre d eputado. 

Estes dotlB lentes·est® nas meSIII:UI condiÇÕeS eaquel
les otúros que têm dirigido A c:.amara igual pedido, e 
que tê"!- sido attcndi'.ios. Têm elle~; mais de 30 llllrOS 
de sernçoa ... 

O Sa. PrMII!!ll!.O: -~ respeito de um, não é isto que 
me consta. 

O Sll. Fo~s:-.•• e se não fosse :~SSimt estoueert.o, 
e o nobre deputado deve estar tambem dia&o conven
cido, 'l"" ~ illuotre commissio Dão t eria dado pa.recer 
1avora>el, tgnnl áquelles que ji deu a outros len~9 q~ 
pedirão a sua aposeutadona. 

O nobre deputado, creio eu, nlo estudou na beul
dade de S. Paulo, e pois não conhece, como eu, pes
soalmente os dona honrado•, e$timavcia e habilitados 
lentes de qnCil:l se trata, e oa servi~s importantes que 
ellea t êm prestsdo, pelo que estio milito no cuo de 
merecuem " eoneesoão do pedi.do que fazem. 

O So.. hit:'IJSUO ».o. !>Luwuu : -.Apoiado, süo servi
dons muito dignos. 

O Sn. F oNTEs: -Esporo pois , que a =z.ra, 
attendendo ao párecer :favoravel que deu a illustre com
missão, igual aos qne jã. têm sido dados a outros len!es 
<JUe Wlll ~di.do & mesma ll.po5entadçria, ta~ a mesma 
J~tiça que por vezes tem feito n este assnmpto. 

O Sr. C andido da. Roc'na : -Sr. presi
dente, como membro da ça~iío ~ a.ssi.,'"Ilou o 
projecto que •e acha eDl di&cuosão, corr .... me o de.-er de 
dizer alguma eousa. em favor do >Uesmo projecto. 

Concede o projee~ jubilação a dons lente• da 'f:le'Ul
duie de S. Paulo, os Srs. coooelhairos Joaquim Igna
eio Ralnalho e Franciseo Maria. de Souza Furtado de 
MendoDça. O Sr. eons.rheiro Ramalho tem maia de 36 
a.nnoa de serviço. 

O Sn. CoEl.so ·Roi>ucllEs': - Esti perfeitrunente eom
prehendid o no• precede11tes. 

O Sn: C.<.'<moo n.o. RDCILI. : - E stimo muito e.te "P"rle 
do nobre deputado, que m~ dispensa de longas eonside
lll9ÜU- O Sr. c:omelbeiro Ramalho ettá. perfeitamen1e 
comprehendido noa pm:edentes, viato que tem Sldo ju
bilados outros, por exemplo, os Sra. conselheiros .Au
tran e Dias de Toledo; e n& camara dos Sro. aert:ul.e>
ns •e achava em dis=ão o projecto sobre o Sr. con
selhciro Crispini:tno, que .niio tinha mais anuos d e ser
viço qne o Sr. conaelhcilu Ramrubo. 

Qnanl;o ~ Sr. con.oelheiro Furto.do1 tem elle :nais de 
81 annos de sernço; Z5 forilo reconhecidos pelo facto 
d e t er sido ·~conduzido na sun w eir:t, e da h i par& e8. 
o Sr. conselhoiro Fartado conta m:ús de 6 aonos de 
e:.:ereicio, por eouse.,"llinte tem mais de ~ 1 nnnos de 
antiguidade. Neste ~o a eqllidade pedin que, attell
dendo a outros serviço• importantes, e muito iinpor
ta.ntes, prestados pelo Sr. colUielheiro Furtado (ttpai<>
do•), oeroiços á. o1:dem publica na provincia de S.lianlo, 
e tam bem .S. scienei&, pois é &utor de uma das melho
res obras qu~ tcnlos, Reptrtorio da nos•n legis!a~:io 
(apoóadoo), o. comllliWia fosse beoevol& cem elle, e por 
co11seguinto entendeo que devin ser favor:l.vel á sne. prc
tenção. 

O Sr. eonsill>eiro Furtado tem direito no ordeudo 
todo, e mais á. metade da gr:>titicaçiio, ~elo& &e~ .er
viços como l~nte; :rrutS a almmU~, constdera.ndo toclos 
oa oatros serviços presi:ldos por este clistincto cidadão; 
não podio. faz.er cliznincção deSA metade d t.-gr.tn:fie&ção. 
Os precedentes todos são, como dioae; a se11 b.vor, no
tando-se que o Sr. co!ISelheiro Toledo tinha apenas 
27 a!UIOS cie sem~, e como lente foi aposentado COl!l 
todos os eeus vencimento .. 

.Aasún, me pare~ qt:e l'e$peiblldo Of 'Preàdentes de 
parlalncto, a. cantara não p6de dei:l.e.r d e fazer a<> S:r. 
cousclheiro Funado a j~ que tem. feito a ou:re~. 
(,4poia4ot.) · · 

O -).ll'Ojeeto é posto a "Yotos, e l'..'lU" :í. 2~ ~DA...,\o, 
na li_W entra. immediat:lmentc ~ o in
tenllcio a requerimento do Sr. ~ Fonws, quanto 
ao art. 1.• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:38- Página 4 de 5 

~· 

SE~SAO El\1 1~ DE AGOSTO D~., ••. 
O Sr. coel.h.o Rodrlgu.es:-Sr. presidente, Não :negarei ·pôr ora a equida.dc da preteJ:.~ão é!os 

137 

se eu não respeitasse tanto as disposições regimentues que peticionarias; mas 3.8 razões que allegão são geraee, 
entren6sseoõservão, começaria. ponder:tndo que a dispo- aproveitão a todos os empregadas pnblieos, e, se é jmta. 
siçãodoart.153,quepermitteemumamesmasessãomais a medida, porque não bavemos de favorecer a. todos 
de uma discussão dos projectos submettidos á. conside- os que se achão nas mesmas condições'! E se :não é 
ração da cnEa., estava subordinada :í. disposição do art. 73, justa. a medida., violamos evidentemente a. constituição 
ugundo o qual, para. se interromper a ordem do dia, só todas as vezes que fazemos uma lei como a de que se 
~;e deve entender uro-ente aquelle negocio cujo resul- trata.. 
ta.do se tomaria n~o e de nenhum effeito se dei..."asse De duas uma: ou a medida é justa e deve este:lder-
de tratar-se immediatamente. Entretanto passou a nr- se a todos os empregàdos publicas, ou não o é, e então 
gencia; a votação da casa admittio a di•pensa do in- acabemos com essa porção de favores individuaes, que 
tersticio d~te projecto feira das co dii·Ües do art. 73, que reputo muito pouco compativeis com o regimen parl.a.-
acabo de citar, e o que me resta agora é obedecer, sem mentar, e ta.mbem com os principias rigorosos, admi:-
mesmo podoc protestar. tidos por nossa. constituição, que neste pento :foi muito 

Sr. presidente, tendo quasi sempre me· oppo~to aos previdente. 
projectos analogos, relativos a em;pregados de outra Só esta era., pois, uma razão sufficiente para que a. 
natureza, julgo do meu dever não denta.r passnr este sem commissão, em vez de consumir tanto trabalho a dar 
algumllll observações de minha. parte. pareceres sobre· cada petição individual, désse logo = 

Ligeiras objecções tenho de oppôr-lhe por conseguinte, sobre o projecto geral, já. votado em 2a discrusão, :pro-
e prometto em principio que nem occuparei a attençiio .,pondo assim uma medida. -9...ue satisfizesse a todos, e que 
da casa largamente, n"m lhe roubarei muito do seu nos poupn.ria de hoje em diante muito do nosso tempo 
precioso tempo. vou limitar-me :.o menos possivel. prec10so, e precioso, sobretudo, nas circumst:m.cias em 

Desejo que a honrada commissão de pensões e orde- que nos achamos. (Apoiados e apartes.) 
nados me esclareç·a. sôbre o seguinte: 1•, como forrou- Yamos agora. a outro argumento apresentado pe1o 
lou os seus raciocinios para deduzir um argumento nobre membro da commiseão... Occorre-me agora 
em favor do P.rojecto, do regulamento bai.~do com o que esse ar~mento abr:tnge tambem o art. 2•; :re-
decreto n. 1,333 de 185~ 'l Me 11arece que a invocada servo-me, pois, para quando se tratar da discussão deste 
disposição deste decreto é relat1va ás aposentadorias artigo, offerecer ainda: mais algumas considera<>ões, a-::: e 
ordinarias. que se concedem nos casos norma.es, e não quero fazer em resposta :to nobre deputado. ' • 
se ~óde app1icar a estas aposentadorias aG extraordi- 0 Sr. carneiro da. Cunha pronu::cia <;1:2 
nanas, para as quaes é preciso uma. lei especial. Depois, discurso que se acha no Appeudice. . 
a disposição do regulamento baix:~.do com o decreto 
citado é de sua. natUieza. especial, e me parece que as A discussão fica adiada pelá. hora. 
disposições especiaes não podem ir além da sua letra: 
é o caso do velho principio-nec ad e:cempla trahuutur. El.El!fENTO SERVlL. 

2.• Qual a ordem dos raciocínios em que se fundou 
para. apresentar como argumento o aviso de 19 de Ou
tubro de 1859? Me parece que a disposição deste aviso 
não póde ter applicação al~a. ao caso em questão ; 
porque a. hypothese do que ene cogita é diversa da que 
nos occupn. 

Depois, quero que em terceiro lugar elle me decla1·e 
se a dis~osição do regimento da casa, que prolúbe a um 
deputado invocar as opiniões do governo em :f:tvor de 
suas idéas neste recinto não se estende t:.mbem :í.s com
missões, quando :formulão seus pareceres; porque me 
parece que os avieos do governo não têm outra força. 
senão 11. de uma opinião do poder executivo, ou antes, 
do ministro que os expede. 

Reconheço que de :facto elles podem mais do que a. 
constituiç~o do Imperioie tanto que, se suppuzesse pos
sivel ser nttendido pe o ministro respectivo; cu lhe 
pediria que baixasse um, immediatamente, mandando 
pô-la em vigor. 

Depois obsen-o mais qne este aviso nem sequer vem 
nas collecções (pelo menos nas que consultei) ; de ma
neira que sobre uma base destas entendeu :1. commissão 
de pensões e ordenados poder fundame.ntar o ~rojecto 
relativo ·á apo;;entadoria. dos lentes de S. Paulo. · 

Em quarto lugar, quizera. que me dissessem tambcm 
porqu~ l!_ÜO vem assignados toc!os os tres membros da. 
eomnussno. 

O parecer da commissão, como foi allego.do pelo 
nobre deputado que primeiro defendeu o proj~cto, é 
fa.vora.vel aos requerentes, e, eegur..do· S. Ex., elliL não o 
teria dado se não fosse justo o pediào. 

Este argumento me leva. a outro: per que não assig
nárão todos os tres membros della '? E' con>eniente que 
se saiba por que não assignárão todos, e se o que absteve
se fê-lo de propocito ou por acaso. 

(! ~n. CA.a:u:Ino D.~ C~!Lt : - Basta que assi;:;ne a 
mmona. . 

O Sa. CotLHO RoDJUG"tES :- Em ultimo lugar desejo 
que a commissiio me diga por qae tendo-lhe ~ido re
mettido ha muitos dias um projecto, que tive n honra 
de a:fferecer nesta casa, para que se pudessem aposentar 
com todos os ,·encimentos os e:npre~dos J>Ublicos q_ue 
conta.;se.m mais de 35 :mnos de serv:I'(o, amda não deu 
o seu p111eeer, tendo aliás da.do -tan!os outros rela.tlvos 
a pretenç.(i~ tndividuaes em co::.-:ijües menos dignas 
des:;e favor. 

To:uo IV 

I 

I 

Continúa. a 2" diseussiio do artigo 9• da proposta do 
governo sobre o elemento servil, com todos os seus 
pa:rag:raphos e emendas da commlSsão, e mais o pare
cer da commissão especial n.167 deste annp. 

O Sn. EvANGELISTA LoBATO requer o encerramento 
da diselll!são; e sendo a cam::u-a consult;>da, resol>e 
pe' :úlirmativa:. 

P1ocedendo-se á. v-otação, é approvada a emenda da 
commissão, ficando prejudicado o artigo da proposta. 

.A. emenda do Sr. Luiz Carlos é rejeitada.. 
O Sa. Pni!SIDENTE:-Segundo a disposição !?eneric-~ 

do art. U3 do regimento, de>o submetter á discussão 
o art. 10 e ultimo da proposta. que declara-revogao"as 
a~ disposiçoes em contrario. 

Mas havendo observado que nem sempre a presiden
cia desta camara submettia :í. discussão este artigo COJ::

Eagrado pelo estylo em todos os projectos, consUltei ao 
meu illustrado antec&sor sobre os precedentes a. tal 
respeito, e, de nccordo com elle, entendo que, ha-.e::~do 
reclamaç-ão deve ser submettido á discussiio. 

.Assim, pois, se algum dos membros da camara exigir, 
eu declararei o referido artigo em discrusão; e no caso 
contrario, danào-o por discutido, procederei :í. sua vota
ção. 

O Sn. Cauz MACHADO (pela ordem):- A's vezes nãc 
.; conveniente que se disponha em :formula geral que 
fiquem re>ogadas as diEposi:;ões em contrario, e cumpre 
mencionar certos pontos da. legislação que devem. ser ex
pressamente revogados, isto é, inventàriar a legislação 
que se revoga; mas para que se não entenda que a parte 
da camars. que combate a. _proposta na sua :fórma e 
:10 seu fundo tem em vista, mvcntariando a legislação 
::-e:formada, protelar a discrusiio, eu creio que esta -osrte 
d:~. camara. está. resolvida a >otar silenciosa. o ar::: 10. 
\Apoiados ; muito bem.) · 

Entrando, por consequencia, em discussão o ar:. 10, 
.; :tpp:mvado. . 
L~-se, são apoiados, e entrão em discrusão, ·os se

guintes artigos additivos, tendo· antes pedido pa..--a reti
::-ar os seus o Sr. Luiz Carlos, no que a. cama.rs. co::
sente. 

«.Artigo uniCÕ. Fica revogad.-. alei n. 4 t.e lO de 
Ju.uho d.e 1835.-A. Fisu.eira. », 

IS 
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«Art.· 1.o Os parochos.por si e por'.seus coadjuto
res visitaráõ um~ vezi de sei;! em seis J:?ezes, pcl.o menos, 
os estabelecimentos mdastriaes e agncolas d:!.s respec
tivas puochias, .afim de promover a. educação religiosa, 
0 matrimonio e o baptismo dos escravos. Prestaráõ ao 
travemo annualmente informação do resultado de suas 
diligencias, e Iembraráõ a.s medidas convenientes para 
torn:~.-las mais pro;eitoõas. 

« .Art. 2.0 O governo :fa.r.í. á. lavoura.,• para alliviar os 
seus onlll! actuaes, e desenvolver o seu progresso, um 
emprestimo hypothecario de 100,000:000~ a longos pra~ 
zos e com o juro annual de 6%, ficando para. isto a.uto
risaoio· a. empregar as sobras do orçamento e operações 
de credito.-Duque-Estrada Tezxeira. » 

O Sn. PRESIDE:n-E: -Tem a palavra o Sr. Duque
Estrada Teixeira; mas devo obse::var ao nobre depu
tado· que, segundo determina o art. 15q do regimento: 

« Nunca principiará a discussão de qualquer pro
jecto, de cada. um dos artigos, ou de qualquer mate
ri:l., senão r,or impugnaç5.o. '' 

Sendo o nobre deputado autor de dons dos additivos, 
parece-me que pretende fallar .a, fuvor, e nesse caso 
dele aguardar a impugnação. 

A.' vista desta declaração, cede da palavra o Sr. Du
que-Estrada Teixeira. 

O Sr. Pereira da Si1 va:-Alguns d.csaddi
tivos merecem explicaçõesp:irnserem "\"atados. Em quanto 
eu as não conseguir, e que me satisfação, não posso adap
ta-los. Trata-se ~m um delles de um emprestimo, que o 
governo dc•e fazer á lavoura, da avultada so=:.~. de 
100,000:000S. Com que b;;ses, por que meios se deverá. 
effectua.r~ E o estado do the$ouro o comporta~ Será. 
conveniente a.té que o honrado Sr. presidente do con
selho em"tt.i.sse sua. 'Piniiio. Por minha. parte, não encaro 
a. situação fina.nceira do thesouro em estndo de veri
fica-lo. (Apoiados.) Pe9o ao autor do artigo que tome 
a palavra e esclnreça o seu pensamento, que deve ser 
de ponderação . e importancia. Stl.Scito estns minhas 
apprehensões para provoca-lo. Comprehende a. camara 
que não é con~eniente votar-se sem discussão, (Apoiados 
da minoria.) 

O Sr. Duque-Estrada TeiXeira pzf
nu:J.cia um discurso que se Mha no Appendice. 

O Sn. P ARAl'mos requer o encerramento da discussão. 
O Sa. DuQllE-ESTllADA. TlliXEil\A. requer que a votn

ção deste requerimento seja nominal. 
Consultada a camara, resolve pela ne~tiva. 
Procedendo-se :'i. votação do requerimento de encer

ramento, é approvado. 
O Sa. :ÓuQtrn-EsTRU>A. TEIXEIRA &inda requer que a 

votação dos artigos additivos seja nominal, e igual
mente a. ca.mara resolve negativamente. 

Procede-se em seguida á votação dos artigos ad.diti
vos, e são todos rejeitados. 

A proposta passa á 3& discussão~ 
O Sa. 1• SECRETA.!Uo, obtendo a palavra pela ordem, 

procede á. leitura das seguintes rcdacções, que vão a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos : 

PENSÕES A DIVERSOS. 

" A.·aasembléa geral resol;e: 
« _<UI;. Lo São approvada.s as seguintes pensões dia

rias_;_ concedidas por decretos d~ 19 de Jullio de 1871: 
de ~O.rs., ao.s so!~dos do 53• Cflrpo de voluntarios da 
:pa.tria Antomo Filinto de .Alme1d2., do 5• batalbio de 
Infantaria Emílio .Al•es Pinto ; de 500 rs., aos a.nspe
çadas do 46° corpo de voluntarios da pa.tria. Affonso Ma
noel Barbosa., do 4• corpo provisorio de artilharia. .Ma.
ca.rio José Gomes, do 7• corpe de ca.vrularia de guardas 
nacionaes do Rio-Grande do Sul José Maria. de F~ 
do 55° corpo de voluntarios da pa.tria. 'Vital "Vicente Fer
reira, ao cabo de esqaadra do 1& corpo de cavsllaria 
de guardas nacionaes do. Rio-Grande do Sul Manoel 
Antonio de Moraes, ao cabo de esquadr-.J. reformado do 
2° batalhão de artilharia a pé Henrique José de Car-

valho; e de 600 rs., a.o 1• sargento do 16• corpo de 
voluntarios da pa.tria .Augusto da Silva Guimarães, to
dos impossibilitados de prccurar.meios .de subsistencia 
por ferimentos recebidos em combate. 

« A.rt. 2 ° Estas pensões serão pagas da data dos res
pectivos decretos. 

cc .Art. 3.0 São revogadas as disposi~ões . em con
trario. 

cc Sala. das commissões, em Ude .Agosto de 1871.
Benjamim. -A. Coelllo RodriyueJ.- José Calmon. » 

« A. as)!embléa geral resolve : · 
" Art. Lo São approva'àas as seguintes pensões, con

cedidas por decretos de 26 de Julho de 1871: de 60S 
mensaes, ~em prejuizo do meio soldo que percebe, a 
D • .Anna Joaquina. de Brito Favilla., viuva. do briga.
deiro refo=ado do exercito Luiz .Antoll.io Favilla; de 
60S mensaes, igual á patente de capitão, a D. Carolina 
Henriqueta Mnrtinelli, mãi do capitão do 27° c:>rpo de 
voluntarios da patria Eduardo Emilio Martinelli, morto 
no combate de 12 de Agosto de 1869 ; de 308 mensaes, 
igual ao soldo que percebia seu filho e sem prejuízo do 
monte-pio que lhe compete por lei, a D. Ma.ria Iza.bel 
Carlota da Fonseca. mãi do 1° tenente da armada .Af
fonso Henrique da. Fonseca, frulecido em consequencio. 
de enfermidade adquirida. na esqundra que ·operou con
tra o governo do Puraguay. 

".Art. 2.0 Estas pensões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

« Art. 3. • São revogadas as disposiyões em con
trario. 

cc Sala d:J.S commissões, em 14 de .Agosto de 1871. -
Benjamim.-A. Coelho Rodrigues.-Jos6 Calmon. » 

LOTERÚS. 

« A s.ssembléa geral resolve: 
" .Artigo unico. Ficão concedidas, segundo o plano es

tnbelecido, duns loterias para a construcção de um 
edi:ficio destinado a escola. publica primaria, na cidade 
de Bra~ança, província. do Pará.. ' 

« Sala das oommissões, em a de A9osto de 1871.
Benjamim.-A.. Coelho Rodrigues.- Jose Calmon. » 

« A. assembléa. geral resolve : 
« Artigo unico. São concedidas, segundo o plnno es

tabelecido, duas loterias em beneficio das obras da igreja 
de Nossa Senhora do .Amparo da cidade de Goyanna, 
na. 11rovincia de Pernambuco ; revogadas para este fim 
as disposições em contrario. · 

" s.ua das commissões, em 14 de .Agosto de 1871.
.Itenjamim.-A. Coelho Rodrigues.- J 08é Calmon. 

« .A assembléa geral resolve: 
« Artigo unico. São concedidas, segundo o plano es

tabelecido, duas loteriAs em beneficio das obras da. 
matriz da Boa.-VlSta, na cidade do Recife, província 
de Pernambuco ; revogadas para este :fim as disposições 
em contrario. · 

" Sala das commissões, em 14 de .Agosto de 1871.
Benjamim.-A. Coelho Rodrigues.-José Calmon. » 

«.A assembléa geral resolve: 
" .Arti~o unico. Ficão concedidas, ·segundo o plnno 

estabelec1do, mais dez loterias em beneficio das obras 
da nova. matriz da freguezia de Sant' .Anna. desta. côrte ; 
revogg.das para este fim as disposiçõ~ em contrario. 

" Sala. das commissões, em: 14 de .Agosto de 1871.
Benj~mím.-A. Coelho Rodriyues.-.Josti Calmon. » 

« A. :J.ESembléa geral resolve : 
" .Artigo unico. São concedidas, s~oundo o plano es

tabelecido1 duas loterias em benefic1o do hospital de 
caridade a.a cidade da Estancia.; na. província. de Ser
gipe ; revogadas pnra este :fim as disposições em con
trario. _ 

" Sala das co=issões, em 14 de .Agosto de 1871.
Benjamim.-A. CoeU•o Rodrigues.-José Calmon. " 

« A assembléa geral resolve : 

cc .Artigo unico. Ficão ·concedidas, seguhdo o plano . 
estabelecldo, duas loterias em beneficio ao hospital da. 
Santa Casa da Misericordia da provincia. daParabyba do 
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Norte; revoga.ths pa:ra em. fim as disposições em eçn
trario. 

« Sw da> commissões, em 14 de Agosto d~ 1871.
Pe.,jamim.-A. Coelho Rodr-igu ... -Jrué Calmon. " 

o: A !!Ssemblétt ger:ll resolve : 
" Artigo uni.eo. · FicS.o eoncedida~, segando o pb.110 

est.,.belecJdo, cinco loterias em bone6.cio das obms 'das 
matrizes da Cam.panha, Pouso·Alegre, · Saut' Anna do 
Sapucahy e Sa.uta Rita ds: Boa-Vista e cida.de de Ja
gnary, na provi.ttcia de Minas-Geraes; re-vogaw para. 
I!Bte iim as disposiçi)es em contrario • 

..- S:ú:l. das comn>.i$$Ões, em 14deA~sto- de 1871.
Bmjamim.-.t. Coell•o Rodrigua.-J011• Cu/mon. » 

a: A assemblén genl resolve: 
"' Artigo uni·co. Ficão ·concedida.!, se,"'ttndo o pls.no 

ast:>beleci<lo, dnas loterias para a con.trucç.ã.o de quatro 
predios destinados a. eseolas de primeiras letras nas pa
roobias de &ulto-Amaro, Lamim, Brnm:~.do e Snasrnhy, 
na. provincia de· Mina.s-Getus; revogadas para este fun 
a.a disposições ·em cantmrio. 

" Sala das eoDll:Dil;wes, ~m 14 da .!gqst.o de 1811.
Benjanúm.-A. Coelho Rodrigue3,- Jwe C<>lmon. , 

« .!. ~88embléa geral resolve : 

" Artigo nnioo. São concedidas, segundo o plano es
tabelecido, duas loteria.~ a lavor das obras do hospital 
de caridade da cidade de Caldas, nn pt"ovinoia de Mi
DaS-G~es; revag..da• pau. este fun ~ di.sposiçves em 
conb"!ll'Jo. 

< Sala. das co=issões, em 1~ de A~osto de 1871.
Bmjc>mim.-A. Coelho Rodrig~s.-Jo.• C~ln>on. • 

cç A. 8SIIemblé~ gen.l resolve: 

" Artigo unico. Ficão concedidas , stgundo ·o plano 
estabelee.ido,.seis loeedas, •~udo du• em beneficio dai 
obms da. ma.triz. da cidada- de Tres-Pant:l.s, duas para 
.:s ob~~ d3: ma.tri~ rl:~ cidade de Passos , e duas ~ra. 
~ da IIU~;trl:< da c1dade de Paracatú, todas na. J>ravmw 
Cla. de Mtn·.u-Gerae• ; re~aga.da.g para este fim a.s .dis
posiçõos em contrario. 

• Sala das cammissões, em 14 de Agosto de 187!.
Benjamim.-A. Coelho llod,igues.-Jo•i Calm~n. ~ 

c A ll.Ssemblêa geral resolve : 

" Artigo uuico. ·liícão eoneedidus, ~eg\mdo o plano 
estll.helecido, dll!IS loteria.• em beneficio do hospi,_tal de 
PedTD TI d.'l provincia de Pernambuco ; r evo<radàS pam 
este Úll1 as d!Bposições em contrario. "' 

« Saltt wu <lOmmi$sues, em ti de ~sto de 1871.
BenjamiJt,.-A. Caolho Rcdri!lues.-JoJi Calmon. ~ 

• A assemblén ·gexaJ. ·resolve : 
a Artigo nnio.o. Ficiio concedidas, segundo o plano 

estabelecido, ·duas loterl:l.$ en> beneficio cbs obra$ das 
matrizes· <le Cnçapava e S. Bento de Sttpucahy-mirim. 
na ]'>l'Ovinci:t de S. Paulo; re>og:td:ls pam este fi.rit as 
disposiçõ~s ~111 c~nmu-i.o. 

• Sala. das eommissiiee, em 14 de .Agosto de 1871.
Benjam.in.-J. Codlw Ro<lriauc.r.-lo•ó Calmon. " 

ISl!iXÇÃO DE DlR~ITO~ Dt ntt'OB.'':l'.\ÇiO. 

~A a $Semb1éa geral rei!<ll>e : 

" A<'t . ." 1.• Fica. o gc>erno autorisad.o pan conceder 
a Hygino Corrê:!. Dcr<:o isenç3o de direito$ de todo o 
:mate?al neces=!o Jl"l'3.·:1. =I~'io d'agna. pou ... el 
·'las crdades do Rto-Gtlnde e Pelot:le,• na .prorincia. d e 
S. Pedro do Ri.a-G1'llllde do .Sul. . 

• Art. 2.• ~og;..-se o ·art. 1• do decreto n. t.68~ 
de 23 ·de Agosto de 1SG9, na parte em que se r~ere a 
Jnles· "Villa.in. 

. .. A.rt. 3.• São re-:ogadas 3.9 ' 'i!.isptmç<;cs ·em co::ttra-
no~ . 

• _Sala das eommi.ssõe&, ·em l-i de Agosto de 1S71.
B~nJeúUiv-n.- --= .. ·L Co~l!to Rodriuuu.--- Ja3é Calmona ,. 

« .A ,;,.,cmbl én. ger.o.l r esol..-c : 

c Art. L• .A. i!en<;ão d~ direitos d~ impo~ con· 
cedida. pelo decreto n. 1,565 ~ 6 de Junho de' 1868, 

parn os materises n~arios ás obrliS do eneanalll~nw 
d'sgua. pota.vel. na. capital da provincia de S. P3ula, 
COID.prcl>enj.e não e6 os artigos impo;tz.d.oo depois d3. 
promul~ d'! .me;;mo decreto, ~1)1.0 os que anterior
mente ha.v1o.o >õLdo deepa.ehad.o$ ·para o indicado fim· 
~e-vendo effectna.r-se a nstituição de. qll"-esqner qua.n~ 
tias que por et!Sa. Callli& se .lujã.o cobrado. 

· ".Att. 2. • São ·.revogadas as disposições em con
frnrlo. 
".S~dQs coiiililissões, em1~ da Agosto de 1871.

.BcnJa.mm•.-.A. Coe(flo lladnr;ue~.-Josó Ca!mon. n 

"' A assembléa. geral resot'l'e : 

• "'·Art. 1.~ F!ca o governo :u.rtorimdo para conceder 
lSenç~o de dir01tos de todo o material ne~o á com
panhiA de ca.nwo.ção de a.gua l"'tavel n~ cidade de 
_Campos da. pro-.inci& do Rio de Janeiro. 

.. ,Art. 2.• Siio '~e ... ogadn.s · ns disposições· em oeon· 
trano. 

• .Sal3. das comnrl.Wes, ern 14 de .Agosto de 1871.
Be"Ja.mim.- k Coerllo llodri!'f~"'-- J r><6 Ca!mon. » 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO Dll. 

ContinÚ2. a 1 • discussão do proj•cto manda.!> do vigow 
rar no 1• semestr~ de 1872. a.l813 a. lu n. 1,836de '2.1 
de Setembro de 1870, decrebda pua. o exercicio de 
1871 u 187~ com diversas alten~es. 

O SR. EV.L'\'6EUST.I. Loa.u-o requer o enCérramento da 
discussão; e sendo :;. =ara e<;>llsultada., resoh·e pela 
affinna.tiva. 

Pl-ocedendo-se á ..-ota'(ito do projecto, é approvado . 

E:n segnid:i. o lllesmo Sr. Evangelista Loba.to reqner 
disp-a. d.e interstício pa:ra. qtte entre immedia.tamente 
em '!.L discuss~ o me!lmo projecto ; e set~do consultada. 
a. casa, ainda resolve pela uftirmi!.th ra.. 

~ Entra por con~eqnenci .. em ~& discnosão o n ferido 
ptojecto, no eeu n.rt. 1. • 

O Sr. Duq_uc-Es"tra.da. T e ixeira pro~ 
nuncia um dlscuu;o que se acha. no ,ip[!wdicc. 

A discussão fica adiad .. pel:t. hou. 
Do.da a ordem do dia, lcvanta~se a ses~iio á.! qnatro 

holõl.S e meia .da, tarde. 

Sessão em IG de AI-gosto. 

SVIL•umo.- E:cpotl'tnlt. - Jfa tricullt de ·uew/u;ntu.
Ilefo:mu; tio •·•gimento.- hen!(ii.O ele dit'e~!o• de impo•·
lal'iio. Appro"açao.-Pensõu a dit•t1'•o•. ,!pprooaç<lo. 
- Loteria-s . .Jpprot•a;:iio.- ÜTdem do dia. -Di•pensa 
d• rtsliluiçã<> pecuniaria. a D. Á . C. do Fig~eirrdo. 
Obson:açõ-. do• S'l's. Coelho Rodriguco e ·Mtllo B•go. 
.Appro•([Çilo.-Examu de prqlu;ratoriO$ • .Appro•açào. 
-Juài(a9ao àog consell!eiro.r J. 1. • Bu.mo.lho • ou!ro. 
· Ob<en:açiieR do S r. Coelho llod.'iguu.-ProrogQçilo da 
lei ·do ·orçamonro. D i•cursos dos S rs. Andrade Figueira 
e p,...identt tio co,..,eUw. 

A's onze h ar$ da manhlí, ieim a cluunad.a, .a<:bão--se 
Jlr8Se:>tes os SI"'. To:ixelm Ju1lior, Portella., Gulmsrie~, 
F~usto de .!guiar, Bal-ão da Lognna, Ang'elo_d!) Ama
rnl, Ben~:uni!ll, YiO!nte <!e Figul)ire;lo, Florlancr de 
Godoy, \;a.nmd.() d3. Rocha., Luiz. l.::atlos, C,.gado, Joiio 
Mendel', Sobral Pinto, Ca.millo Ban>eto,. Mo:J.Qel Cle
mentino, Bahí:L, Gomes de Cnstro, E=:ogeii~Lobato, 
Corrtn, Siqlleira. :Men~, Figaeiredo -1:oeba, Fiel de 
~bo, Theodoro da Sil"a, Bittencourt, l'l.Ilhei.ro, 
Bar:io de .6,nçazy, Lt-.al de lllen~ Aletu;!l.T Ar:>rip~, 
Can1eiro <à (,'l:nh!l. e Ferrein L:!!;<!. 
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~nrecendQ depois os Sts. Moteira ela Rocha, 
:&:>deira de Mello, Pmto de Campoa,- Corrêa de Oli
-ç-ei.r2, Araujo ~ S<ille~,_ Anpto de Oli~a, J=
aneira, Coelho Rodrigues Pinto Bnga, Jo&qwm Pedro, 
:Genriqnes, ~lello Rego, &riio da "9"illa da Bana, Pa
l."3llhos, C!ll'doso de Menezes, Camillo Figueiredo, Mello 
~!Ot"af!S, Domin~es, Raposo da Camata, Dnarte de 
.Azevedo, Reracioo Gra-;a ]l{enezes Prndo, Alíonso de 
Carvalho, Peder!leira.s, G;iv;;o, Bm-ão de Anadia, Fon
tea, Ferreira. de .Aguiar, Pinto Pess<>a1 Paula Toledo1 
A.:raujo Góe& e Diouy>io Martin:;, abre-se "- seasíio áa 
c::rze hor..s e tres _qllartos. 

Cor:tpa.recem deFoia de aberta a sesslio os Srs; Pe
r~ da Silva, Souza Reia Monteiro de Castro, Cruz 
M~olad.o, Battoa Co bu., ]l{dlo Mattos, Leandro Maciel, 
Sil.u Nnnes, Finto l'l!oteír$, C&panetm, Leonel de 
Jl..leneu, Gama C..rqueira, Go=•• ~ Sil~a, T .119n!s, 
CoJde de Baependy, José Calmon, Rodrigo Silva, SIIJ!oes 
Lopes, . Antonio ~ra~o, Perdi~ão :Malheiro, Ne~1as, . 
Dt:que-Estrada l'eL"telrà, J""'lu~ de Mendonça, D1?go 
de Vaaconcellos, Jeronymo Perud~ ~dnde Fig<O!ll'a1 
P:~.ulino de Som&, lima e Silva, Ullldido Murta, Fer
rcirn da Veiga, Almeida Pereira, JanEcn do P:~.ço e J. 
de .Alencar. 

F sltào com ~icTpo.<;ão os Srs. Asllis Rocba, ~~~
tro~>to Chaves, ~ de Anajatn!>a, Borg.lS Monteiro, 
5andido Torres, Cieero D:lttta.o, Diogo Velho, Dias da 
Rocha, Fe=dea "Vieira. e Pueira Fl3.11co; e semella 
os Sr.s . .Azambnja, Qm~do, Costa Pinto, F. Belislllio, 
Ferreira Vi<uma., Gonçalves da Silva, Mon.ea Silva, 
Pinto Lia:a e Rosa. 

L.:-se e approva-ee a acto. da antecedente. 

O Sa. 1• SEcallTJ.ruo dá conta do seguinte 

Um oflicio do ministerio do ill:>perio, co=nni=do 
ot:.e reqo.isitáJ:a-se do da :f:uenda ordem pan o paga
mento dos novos "<tlleimeutos :a:w:cados nos empt~gt.â.or, . 
à:: secretaria deota. camara..-lnteirad&. 

Out:-ç do mesPlo mini&terio, communieaudo, em-
poeta.. one se renován a recommendnçio feita á. -pr0$i
denciâ. da pro;in.cia da Bahia. pua euem prestt.d:ls as 

· informaçilea req~itada,; ~r ez;ta camar" •oh:.: a tepre
lle!ltaç:!i.o d:l. cam=L mmucipal ela Villa d& Feira de 
S:u>.t'.Ann:~.: ]>"dindo terre.o pa:ra oe:u patrimouio.-.A. 
quem ~ez a requisição. . 

Outro do me.JDO mici.sterio1 kallmütl.Wdo, em<Lddi
tamento, o officiu da presideuc1S da provinci& da Bahia, 
:ICOm~do da. aeta da&pul:~ do collegio a .. Mo.tta 
de S. Jo3o. do 1• di&tncto damesna provincia.-.A ar
chi=. · 

Úiluo do t• secretario do secado, participaudo ter 
c»rtsUdo no meomo •enMo que fôra 611%lCCÍo11ada a re
eolu~.íio da a•semblé:t. gen.l que ~utori~~ o govemo par.t 
msndar nceitar ~a. :iaCu.ldada de medicina. da c&rte os 
en:nes p.-epa.mtorios :leitoa pelo est-Jdante Carlos 
Gomef Ribeiro da Luz na escola. de marinha.-Intei
xU:l.. 

o,.tro do me&Jno secret&rlo, participando !~Ue o u
~0 Mopton.. e vai dirigir i 5ancç_io imperilll; & reao
luçio que a.PJÍrova. & peDaão coucedida. a D. Hermelin
da de ~o Mo!ll11-, -vin~ do c&pitão do exercito 
!1:2noel Era.m:o de Ca.rvalho Moma. -Inteirada. 

Um requerimmto de Carlos de Freitas ~ngel de 
· VSIConcelloii:Jocdindo que lJle sejão entrt~~ os do
Ctllllento~ e cm:r>aÇ(iea qne 111lltou ! ma -petlÇ&O :apre
sentada a. esta cama:&. -.A. commiuão de penaüea e 
ordmwlc&. 

Outro de :!WrianncFranciseo de Pallla:Xa-vier,pecljudo 
um lugar de~ das gUrias desta~ -A' 
eotllDÚll6ão de policia. · 

liiU.'nlCIIU DE I!S7CIIlm'ES. 

Lêm-se, jnlgiio-se oõjeci:o de~. e vão a 
imprimir para eDtrar na ordem dos tnhlilhos, oa pro

'· jectoa co111 qae eonC!lnem os eegttintes ~; 

'I 

" _-\lfreclo Canos Teis.ein Leite ~e par& ·q;.e sejãc 
...alidos na bcnldade de ~ito de S. Paulo os exa.
Jne& p~par:~.torios :feitos ll.l!. escola ceatnl c de marinh&. 

" Pance jlUito 9-ne os exames prestados perante uma. 
eommill6io ~nsada ~;or lei sejiio validos em qn&l
quer ~=n ~o !"'peno, ~va. a premmpçiio de qne 
ha mm uuparcJ:ililia.de no Julgamento de = do que 
no de outra. commissão, o que ünportu.ria wn deSar 
perunte a lei que a.. au.torisou. 

« Á eommissiio de instracçiio p11blica, attecdeudo á 
justiÇil que preside á petição do supplicu.nte; o:fferece á 
camnra dos Srs. deputados o seguiute projecto : 

~ Á a.s.sembléa geral resolve: 

• Art. L• Fica <> governo nntorisado para mandar 
que aejlio valloi.os Da :f.aculdade de 5. Paulo os exllmes 
prepantorios feitos pela al.UlXIllo .Alfredo Cardo• Tei
xeira Leite ca •scala eentro.l e de marinha. 

• .Art. 2.• Revogão-se :tS disposições tn1 coxrtnrio. 
« S214 das eammútões, 16 de .Agosto de 1871. -

B. da ViUa àa Ba...-u. -Ftrreira IÚ,.Ilguiar. » 

« !'edro l'erestrello da Camara peae para que aejiio 
v;lidw em qualquer faculdade medica do Imperio os 
çsmes prepara.torioa leitos :na :fac:nldade de direito de 
S. Paulo. 

a Parece jll!!to que os exs.mea prestados pernnte uma. 
conuniesão autorisada por lei Se:Jão ..-&lidos em qual9.uer 
academia do Im~o, salva. a pzesumpçio de rn.aii un
pRrCialidade no Julgamento de uma do que no de antro. 
commilll!ão, ? que imponaria UII1 des:tr pennte a lei 
que as nutor!fou. 

• .A. eommissi.o de instrae~ão publica, sttendendo á. 
justiç" que p=ide (L petição do supplicaute, oifereee á 
camara dos Srs. deputado• o seguinte p~ojecto : 

• A assembléa geLá! :resol•e :·· 
« .Art. 1.• Fica. o govemo autori.sado para mnnila.r 

que sejiio .alidos em qnslquer fuuldade medica do 
llnperio os exames prepantorios feitos :na faculdade de 
direito de S. l'~tulo pelo altlmilo l:'ed.ro Perestrello da 
Ca.ma~:a. 

• A%1. 2.• .Revogão-se_ as d!spo•ições em contrario. 
« ~alA das commissões, 15 de Agost o de 1871.-B. 

d4 Vtll<t d4 BaM'ti..-Ferr<lra ~ .Aguiar. n 

Ll-u, e Sc.a. adiado por pedir a p alavra o Sr. Capa
nema, o ecgtUntc parecer ' 

, « ~ comm.issã~ de polic~ forio presentes duu in
d!uç~ sobre ._ U>telligenc'a do aut. 176 õo re!Iimento 
interno desti. camara, aw_b:LS apresentadas ert aesaão 
de 11 do corrente. · · 

*Uma, do Sr. depntado J. Capanema, indicando 
que_" mtsu dô pa.recr:r :o~re a inlerprtlilf4o dtJ rcfmdo 
artrg~, dt mD!lo que firp:e f'rmad4 a ..., .. inteiUgeru;ia. a 
f'tlptllo do twmcro de d•.,ç...-so• que dc!>em ter sido pro
feridos tm 2• ~i•euttlf.o <Üls proj~cr•• fk lei o.• .-e•olufllo, 
afim h qut po .. a u:r requerido o ,,..,...,...,.,.!& .. 

•On.tra., do Sr. dcputadQ .Augusto de Oli'l"eira, para 
1er inte~reladq aqt~ella d l3poaiçãQ regimmlal, dt mo® 
2""· '14 _ L c!Uc .... a. dt cada projec~e, n<1o poua Ur rugar 
o encerramt:nlo lla'lltfldO quem queira {a:;cr w~ àJ: p alo
twa, &tm 9"" ptlo m r>lo.• •• ltaja. trat4do da m atcria do 
'/ITff"!'tir'O c.rtigo em du<U se••lie• àio. rias 1 C dO$ Ouh'OS 
Clrtigo• ., "'"'"' sessao. 

"A eommisaão êtlteii<Üiu que era do l!l~tt deYU não d&
morar o cmnprime11to da taref& qne lhe 1oi incwcbida, 
é ~r l.!so; tendo ~minado ut. :tsltiiZlpto com a .ao
liOJtwl.<> que lhe enmpria, ..-em offaeceJ; l consideraçll:o 
da camar& o llf.u parecer. . 

• .A. dispoeição do m 176 do regimeuto destA c:a.
:msm est&iltl~ que em qualqwr- di•cuuào e:z:cqle 11a1 
1• t 3& d01 projeclQ< de !fi uu ruo~ o, p;;;k,_...,_ha re
<JUWW to..-h.zlmmte o t~~CnT~~mmto dG tlúcunilo. 

• E accrescent:& :na parte 1ioal. ~ A.r 1• • 3o ditCU&1ea 
. .ao ~trilo ~. ~ . quem 1mM a pGÜnrt&, 

...,. <JtU pilo ,.,....... -.: llaj~ traJado 4<.,naltric om ·4wu 
•UI&• diinia.J. 

« Desta. cfupollição ~ eo11elne PideAtemente que em 
lod<U tU Ji#r.uõn que nlio forem 1• e 3& dos projeetos 
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d.r. loi (n• .reaolu~, n.nic:u; e:xceptuadu, l'ode;-•e-1" 
requc:re:r: o oeu tnce=mento, aind4 quando MJtl '!"tnl 
len/La. a pala.,ra. 

«Aaaim que,llãoz6 a2• ~iio de_todos osprojecto$1 
como qualquu outra ~ de requerimentos, inter
pelàçi5es, indicaçües,pareeeres.ete., estão implicit&mente 
C<)tnprehêndido~ ntt. reg"' ger •. l da reteri<b dispOBi~.lío , 
eoufi.rmad.a pe!& exupçã.o que estabelece n& su:~. ul
time parte, qn,anto ás r & e 3& disctl.6slies ; e nenhum::. 
0111:::":1. limit~ÇÃÓ txiste ~não a do art. 1 n' qn~ lli\o 
p=itte requerer o encerramento de qualquer discm
!ão immediat:~mente depois de ha.-er falli.do um minh-
to de estado. . 

" Sando eat:l n dedoeçõ:o lo~ca daquell s. disposi~ão, 
niio é m enos endeott que nao 'PÕdc elJ.. antonur 
nellh~ma oub limitação & facu!dr.de de requere~ ~ 
encerrai!ler:to (tm qua1qucr disc...,silo), além de q11c alli 
ae :~.çha decla~o e regulo.do. . 

« !!:, p~is, nenhum=. exeepç&o estabelecendo o regl
::::t!:to quallto á 2& d.iSCUBsão, t! inoontroveroo que a 
faculd:uie de requerer o sen encerramento não e.<;t:!. sn-
botdinad:t etn:io â condição do :~.rt. ti7. . . 

" Niio parece, portanto, que~ 'lntonsa~-se na d ts
l>O&i~.ão do art. 176 nellhuma. dao limitaçõe& propoew 
P.,losillustmdos antoresllasreferidasindicaç!les, 'l.uepre
teudem interpreta,. aquelle arti~o de lUodo que :a:io se 
i'OSS(l. te~u~rer o encerramento aa. 2& .discnstão doa pro
leetos e nsoluções seuã.o depois de UC!l certo n=ero 
de discursos, ou depois de ter sido debo.tido em dn'!'• 
se3aões di1ris.s o art. 1•, e em uma se•slio o~ demlll$ 
::.rtisos. · 

"]\fi>'; ~o obstaDte ser esta. a. intclligeneia que r~ulta. 
ck di:Eposição do art. 176, todavist parece A oomm1ssio 
OUQ é conçeni.ente supprir-se & lacuna qlle a. este res
peito existe no regimento, estabcleoendo-•e :l.lguP\ li
mite i facnldllde de requerer o encerramento d::. 2,& 
di~cnstt'lo dos !'l'Ojectos de lei ou resolnçlio. 

«Se a necessidade de apro;-eitsr o tempo c~nsagr~dQ 
:í. 3ess.'io !egisbtivll. obriga a. pTOCUTit.r a. brevtdade das 

· cõeci,Qes <h cam&ra, e pur isso impõe a nece&Sida~e de 
e.-lt:lr 'l protellaçiio dos debates, tambem a ~me."l 
~r!a:nentar eldgc a garantia d~ liberdAde da tribuna, 
ê oue se con.u!tem u opiniões dos :repre,sentante W:. 
=>a..iâo r:H:~o que o paiz as pos•a aquil:l.tar. 

ft Se ~8 maiorias t•m o direito de uullific:>~ os ~mba
r.tços· co:n que as minorias difficultiio ll. :~.dopção dos 
l):ojeeto; qu• comb•t=, tambem a t~ta• _corre o di
reito de fazerem ouvir a slla voz e de Jwstificar o seu 
nroced.imento. · 
• " Para isso collllcgnir-se, .O incllipen!:l." cl que :. b.cul
dllãe de requerer o eDCel'f&Dlento âa disçnssiio seja. rt
~:!.da. de modo que, garantindo io maiori:~S a liber
'd~da de acçiio, garanta. tambem :is minadas a Jiber
oiAde ®. tribuna dentro dO& limites cxigido3 pelA; 
con.-e:üenci:ls p:~rlamentares. • 

c Fón das conillções leg:.es, a liberdade tormtl·-se-lll~ 
l!e.!;r•t"':J.. . • 

«Entende, ooio. a co1amissii.o que o.soim como essa. i::.
culd.adc esti limib:la =o !• e 3& diEcussõcs:i. condiç~o 
de ter sldo " tnAteria. trat:Jda em duas setsões <lliuiu, 
U !nbtn: com·ém ser lim>tad:1 por algum modo n:t ~· 
discU!'siio. E par:.. nii.o aUistar se do systema adopt:ldo 
pel o regimento, a commisoií.o julga que de.-e inãico: 
lJllm es~ limit.:lção a. mesma ba.e 'lue s.;,rve ãquellns, 
oa:à é :t do numero de sessües di!lliiS em qUê se tr:~t:~: 
dr&. materi.:1. 

· • Entretanto, tenrlo a. 2.• ditenssiio r:>:~oia l ong:1. do qne 
aà 1• e3•, ' isto que ê feita por a:1igos (art. U3), ~re 
ca<b. u:n doJ q~~:~.H podem os deputid<>s fa.llilr dn:li 
vezes (srt. 163) J parece conveniente restringir-se ~ ut~ 
hor:~. o e,;p:ço <1e tempo par:. cada dilcurso, qne :tctua.l
men.te ~ de dli:IS hora .. tanto mais qUAnto o debate ~ 
d r C'Orru=ipto ao IISSUmpto especial elo :artigo em dis
cu...-ii.o, e n:;o :ldmitte que se tr.>te da materiA. dos outroõ 
utigos. 

u lh.vendo, porim, pl'Ojecto~ q~w t.m.. d=s di•~u~ 
IIÕd, eomo &;io 011 qM ~ da camars do& sen:uiorer, 
o projeet:o de lei do o~emo e todns as~ do 
pOder ex.ecntiTo, a. r espelto d» quaes pcnnitte,;, :ra;i-· 
met>to que qn:mdo ae di&cutir o 1• a:tigo, possa. bllaz
oe em ~ aobre t. utilidade ou ineon..-emencia do pro
jeel<l (ilrt. 156)1 dando a~im a ena di~ o cameter 

I 
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I 
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I 
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de 1• (art. l.iO): en.têrui~; s. co:nmissão qu~ ~ disett.!siõ! 
do :u-t. 1• doa refeti.d~s p~o)ctos de lei ou resoln~ 
cio deve ••r 81lcenoad.o., !t:.·;en.do quem tenh& a p:u.
..-ra, sem que :1. IU!!.terl~ t~!m sido tr.>t:lda em dutU aes
sües düuha. 

• Finnlmer.te, 'l co:n:n!ss~o jul,a. e9n'•eniente pre..-euii!' 
a bypoth* de e6tabelecer-se utnA diSCussão improli= 
sobre a. disposição final dos jll'Ojeetos de lei ou res~ 
ção em que se dechrão-r.,ogit.àlts 0o11 dispo.r;ç&l< """ 
conlrario-e·l'or i>ao per.sa que !e de;e isentar tal a:.
tigo da. .discmsão e•pe~i:!.\ a que esti sujeito pelo preoei
to do art. 143 do . Y~l;lllleutc., o qu'll det~rmina que :>G. 
2 • di!CUS5ic-deb<l<r-sl'-ha cada ar:i9o do projeclo <k. 
1'<1' •i. 

a Conclui:ldo, portnn!:o, a co:nmissão é de parecer qut 
•ejiio adaptadas :lS segui:>tes e:nendas ao ~egime:>to ~ 
terno desb C3lllM2 : 

• 1.• Na.2• cli.!eussãc dos prc.jectos de lei ou re9Jlu<;W:· 
não Ee poderá requerer o sen encenamento, hnven~ 
quem tenha n. JlW vrn sobre o artigo ~m discn~, 
.em quQ pelo menos se hajo. tr:ltndo auteriorm8llte &i. 
ma.teria ern· ums scss2\c. di:ui:l. 

"Qu:J.lldo n 2• di.ew;sã<:> ..-e~r l;()bre o a.rtigo 1• 1!~ 
projecto3 especific:l.dos no art. 156 do regimento, e l"OO 
dec o masmo euo, será pre<:ieo que se tenha tra~ér. 
da. materia em d tá.s se!!ues diar!o.s para. que ~e J.lOSET. 
requerer n encerrnmen~. 

" 2. & NllS disC~U$ões <1'\e sa fazem por artigo~, os <i&
putadoo têm o dinito do fall:~r duas Ve%~8 sobre <:S.Ú. 
um dcllcs, mas h6cc;,ze t:!)l!l. BOI'3 por cada ve>: qU! 
obti.-erem a palaua. 

« Qnando se tratar d:1 2• discussão dos projeeto; espt
cifi~dos no o.Tt. 156, f Oderiio !IA do :ort. to fa.ll3r d~ 
horas per co.dn mna vez. · 

a 3.• Exccptua-se dn . discuss!\o det~ada ~ 
srt. 1113 o artigo fin:ü do; prcjectos de lei ou resoluçiiq:, 
em que segundo o est;-lo se declnriia rr:eoga.áas a.t di<:
posiçõ.., em contrario, o qu:ü nfio Eem ~ubme~tido á di5-
cn~~5.o .. 

• 4,a Ficã:o r e._.opdns quaeS<it!er disposições regimen
taes em contr:uio t prese:1tc re!on:na. 

" P aço d:l. C2llla.t:l. dos deputados, em 14 de Agosto cic 
1871. - J. J . Tt i=;ra. ]1m;or, presidente. ~ Joaqui"' 
Pire• Mcohnclo Portelia. 1' secret:trio.- J. lll. da Si!~. 
Paranho•, 2.• se creu rio:- Francuco N n1.o Pessoa, 3• ee
Cl·et:u-io.- Manoe! Ptrr'rn Guima'lilts, 4• oec!etarlo.lt 

ISl;NÇÃO DE DlttETrO> DE IJ1l'Oar.•ÇÃO.-l'ENSi5"&S A. D~
:;v~.-t.OTE!UA.3 . 

E:1ttão suezea.sh~e~te ~to discw sã.o , e são apyro
vndas sem debate, "" nda~-.ces que forii:o a imprntür 
nst ultimo. 1eo.l\o sobre i •e,~:lo d~ dir<~itos de impon.
ç;;.o, p~:~~sões :1. clh·ersos e conc~ss:lo de loterias. 

O S:a. Sotrt.A lU:xJ {pe1:t orde'..n) :-Sr. presideitte, . 
existe hn tempo, dependente de p areCEr de dn:l.8 ou !:rc$ 
CO:Dmis~ões r<onidn~, nm projecto ,-indo do senado n 
gul&ndo o in.titato d.a o:dem dos ad..-og:.dos brll2i,
lei:ro3 .. 

Esse projce!n é õ.e :;=de interesse JlUblieo ; e cot!l'J 
nos t enno& do nO!õO regit:leuto1 desde que a;; co=ls
sõc- a. 9.11e vôo os p~ojtotcs nlio diio seu parecõr dentf!t 
de 30 dJa&, é licito :o. g_U:~.!oulôr deput:ldo pedir que-.;. 
casa. delibere '!e devem cu nlto sn ch:~mndoa á. cliscw;;
tão, attenden,to i importanel:l. d.t. mttteria e i n:-gr.nto: 
necessidade qae h~ o.e lei Eobre ell~ peço a. V. Ex:. 
que se digne cousul.tar. a ciiSa ~ COWI~t.> qne ~"' 
eh:l.mado i diseueslio e>~e project o '<indo do senado. ~e 
a C:l.!:l. deliberar qu :u&im. se proceda, V. Ex.. di:;na,T
se-ha. c:br o m.,.;mo Fjccto p~!"l ordem do dia da. .-io 
que lhe ptt.recer m:u.s con.-~lUellte. 

. Indo votar-se o nqueriute::lto do Sr. Souza :Rei!:, 
reconb.ece-te !lli.o h&..-er CL<:A. 

~. se i clwna<b, e reconhece!!do· se antel delk 
se conclmr que ha n.UIUero, o Sr. prt~idente põe a Totlle 
0 xeq11erixnento do Sr. 5o= ~'fi"' ~ rejeitado. 

O S.. }lsu.o Rt<r:o (pel!L ordem) :-RA!qneilo ~ 
ci!l. :par& q'.le stja. altera~ :1. orde111 do ~ _da prese:nt.: 
seosio, afim de que, logo depois da pnmeu1 :bon, " 
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p:use :~. ~:'l't:.r d.a rcsoluç:Zo que proroga o oryo_mento 
vigente. 

O S• . Pa&Sibl:."<n :-O Sr. deputado Areno Ra~ 
reqller urgellcia. ps.r:t que sej& :lltetU& :1. ordem d() oli3 
cfueatindo-oe de prefere:>oia, dcpoi$ d:!. primoin bora., 
a :re..olu(:Ão que mnnda. prorogar· o or<;=euto 'Vigente, 
e que !óra. da h para. a ~· parte da. -ao de hoje. Os 
•enllore> qae approl~O este requerimento que!rão le
~antar .. se. 

A. eamara detido pel:o. ·afii~maliva. 
O Sn. Pa&SIDz:.-n :- Co !:lO o rt!querimento votado 

Dão prejudica. a primeira. ho~ d.a oessão, passo_ a sub
meltar :1 di.scussao os asmmptos que foriio d....,"mldos 
para esta parte da .... ;;,. · 

PRlMDRA. PARTE DA. ORDEM DO DIA 

ltllPL.,-SA. DE llt:S'l'IT'C1ç;o l'E·Ctr.U.UllA. A D . A.4 c. DI: 
nGOEDR!DO. 

En~.cm 3• disenaa5o o projeeto dispensaJl.dO á viuva. 
do ~pitão Joa~uim So:u:es de Fjgueiredo, D. Âmla 
Coelllo de Fíguemdo, ele :restitmr aos ecfies publicoa 
a qu:J.Uti:. de 1;6578566, pro-.emente do soldo de seu 
marido, recebido depois dC> fallecimento deste. 

9 S:r. Coe1l>.o Rodr:lguos :-Sr. p:reci~ente, 
trat:t.-ee do requerimento de· uma senhora, que eonti
DUOu & w:eber a c:onsig:>:tçiio deixada por seu m:uido, 
fallecido em <>unPaJl.h:>, depois da molle deste. 

A commi<sao de lDarinhi e guerra, em ""' bem et.
!>ozado parecer, apresentou uma exposição de todos os 
motivos pelo~ quaes illlga. que deve ~er atten~d& a 
sapplicante. 

se ha :ilgt!Dl3 lei individual que ae pou a explicar 
por equidade, esto. ed :arm nl!5sc C~So, e se en preten~ 
d.eooe f02.er algnm.. excepção n"' III&Ueit:a de votar a 
respeito destas qne.'tões, fa·h-bia com mmto :;:oroto a 
:f.avor dn peticiolla.ri3. 

Não o farei, por~m, porque entendo que isto é . UIZl 
-ve.>dadeiro perdiio ele di<id.a, que 'UlU perdio de di-vida 
c! um:~. veT<!adeira doação, que só p6de fuer do:tçi.o 
quem é senhor, e llest:a.o c:&deira.s não me considero se
nhor dos cofres publicas. 

A esm!Ua ~a tt.lTU <l.e um n:odo diverso; eu 03-
taria de eonfOnnid:lde com as suas id~s te pndetSe 
a<hnítti•l<IS; ·mas, em com:cienci&, nií.o posto p~ o 
meu apeio, por maio attendivei.s que sejlo as ru.ões 
offereeid3.8 pela requerente. · 

i)Jt Sa. DEPtTADO : - E.s:~. senbors 'ive na miseria 
com = porÇ>o de lilhos. 

{lle ou1r .. apara .•• ) · 

O Sa. CoJ.:tao Rounrçli!:s :-0 qne quero é o segnint. < 
V. E.-.;. e a. com missão de -carlnha e gae= sabem que 
3. noticia das martes dos oflici~es costumão ser da<!ao 
em or~m do dia, e que apen:15 éfrt.D. ordem do di~ chega 
:' repaniç!io &c:ll1 que paga a consignação, tica esta 
~!la.- ~:;o fot publlc:lda om tempo competente a 
notlci:l d:t mor'.<: das.!e offioiru, c ea. desejo s.a.ber se, 
depois que elle mor:ren, contõ.nuon :t..!ignrar o se11 nome 
::ta. folhõ. il.O& do T~p~TO COtJ?O• . 

t:" Sa. l>uCT ~1>0 d:i. um :.p:>rte. 
O SR. Cat:uro RoMLJC-.;&:s : - ~ão truto <la ...iuv&, 

trato do olficial, o qual motftll quaii dons aunos autes 
de se p11blicar " Doticis da = JllOrte. 

Ora, figurou o aen "ozzu;.-:.11. folha dos do respecti>o 
~~rpo deenGo p:>:N cá, 011 nã.o figurou 'l S.. lignron. e 
contil:uou"se a pagar os seus -vmc:imentos .... 

0 S-. ~Ú:U.O B.&GO o!i Um aparte. 

O Sa. CGn.tra RooRI~ :- •••. quem os >eeeOia 'l 
Aqui póda ll:!.Vtt mude ou d6Jo. Quem foi o cul~ 

:pdo , 
O Sa. ::lb:u.o bco di oub'o •Füte· 
O So.. Co1<1.110 Ronll!CO<S:- E por que cilo p11blicou 

l1ll ordun do d.ia' 
O Sa.-M&u.o .RI:GO:-Parqne'liS communicsç~s :!lio 
~oci. . 

O Sn. Corauo· Rona:ça:s:- Ora, é ,;obre este ponto 
que dest!jo ser eschroeido. Se depois.d:. morte desse 
oJlicial seu nome figurou ll3 folha. do :re&pecti..-o corpo, 
e se ç)ntiDu<>tt·•• a. :pagar-.lá a alguem · os-seus venci~ 
mectoe, é o que eu qnero aabcr. 

O Sa. MEu.o REGo :-Li não. 
O Sa. Go>cn n CASn.o d:i. um apart-e. 
O S•· Col<Lllo Rouu>JJZS :-Eu attendo ao a~ do 

nobre .deputado. Qumo. pedir que fosse a tÜada a 3• dis
eussão dtote j>rojecto até q_ue o governo in!=s•e sobre 
eotes dons poutos ; mas, a.tten.dendo i ob1er vação do 
Dobre depubt.do, redigirei em outtos tetmos o n,.,,. ~que
ritoe»to. Vou requerer. qne,-sem prejuízo desta diseus.
são, se peçiio iatonna9(íe$ 11o govel'rlo aobx-e o aeguin
te: (U.) 

-vem ot me;;a, é lido, apoiado, e eatrs em düc.a8ão, o 
segnjnterequerimellto: 

" Requoiro que, &em. prejuizo desta dir.cuasão, .e ~a. 
ao governo infoE1ll4<(ües sobre o &egllint e : 

« 1.• Por que deiQcrou-se tanto o. publicação da noti
cia da morte do capitão Joaquim Soares de Figueiredo 
Das ordens do dia. do quartef tene.ràl '1 

• 2.• Se depois da <111& morte continuou o seu nome 
a. tigunr Da fol113. dos officiaea do respectivo corpo, e, 
no c uo 2.flinbati.vo, ató <;:uaudo ~ 

~ Sala das sessões ... 16 de .Apto de 1871. -A. Coe-
lho Rodrigúr•~ » ' 

O Sa. BENJ.uru cede da pala....., yjsto tê-la pe(lido 
o relator da eommiMoão.. . 

O Sa. MEu.o R2ço . d§. e.s infomzJ~.~:ües pedidas no 
requerimento· do Sr. Coelbo Rodrigues. 

O Sa. CGn11o RonRrGVE6. (~- nrdem):-5r: presi
dente, niio 9.ua:ro pareeer demasiado exigente nos meliS 
pedid<la de 1<·~~ .Onobre relator dacommbel o 
~:l.tisfn·me q:asi completamente; -llão w ejo, pcis, 
permanecer no po~o '].\le tinha. feito. 

Penso, porém, que = possa .retirar o meureq uerl
mmto cem li~ da. unun, ~.U.to . como j.i !oi 
ApOiado. 

Nestas condiç~W~, :rogo a. V. Ex. que consulte ,.. ea~a. 
par~ v er •• permitte que eu retire o mesmo requeri
znento. 

O Sa. B~NJ.umt:-E' nma obtt·:QieritotU.. 
ConRiltada & =, conoenu na r etir:J.d" do reqc.e

rimonto. 
Continuando a. discu5$ão do projecto, e Dinguem pe

dindo a. palavra, é posto i. votnçiio; e sendo approva.~o, 
vai §. eommüdo d e nd<lcçiiD. 

:Z~S. nl: PllD.l.&A.TO&.IOS. 

CoDtinúa a 3• diseu.ss3o do projeoto determinand, ~tle 
os tit.lloo de apprcvaçiio .nos ·e=es eompreh.en<fiaos 
D08 cursos prepa.r&torios artne%08 !ti fscal<12des de W
-reito, de ~çína., eéCObs oentl'al, militar e de lllvi
uba, 1eitos em qnolquer dellas, aerio valido& em qllal
qner outra, com a. emend& a.poill.cla.. 

Ning..cm pedindo a pslavn, ~ pondo-se a .,-o".oç o 
projeoto, e npprovado com a emenda do Sr . .Alencar 
.Ar.uipe, offerecicb u ~o d~ 2 dn eomnu ; e sendo 
adoplado, vai i CO!I>n>issão de ncbeyüo. 

ContiuW. a 2• discns.io do ut; 1• do projecto q_ue 
autorioa o govemo "' jubilar os coui:e!heiros. Joaq= 
~o Ea:malho e FrnncisllO.Ma:ria de Sow:a ~~o 
de Mendonça, lellte& catbedr:i.ticos da fsculd:ide de 
S. l'a'lllo. 

o SJL. Cu.:u!o RoDIItn:ES dltclara qu., &it:lndc- -poi:.C06 
minntos pan .dar a -hora> .em qae .., tem de entrar n:> 

· di!cussão .a:.. ruolnÇão .que ·p:roroga o -~e.nto vi
gellte,- e ~:aja.. pre'elencia.-aca,Oa. .de ·nr .votada, ~erá,. 
aa ~VIa aobre ·o. art.!•,. ~~ &.disenssio do 
art. 2•, .q,ue <JOntêm -ltlaterâ ~;·pU!' :faz..,.u 
oblervaçües <J.Ue julga co~eiÜe:ltea. 
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Nmguem mais pedindo a. pa.lav.ra, e procedendo-se 
a. ·votação; é approwdo o art. 1.• 

Estando esgotada. a primeira hora da sessão, fica 
ndi:lda. a discnssã.o do art. 2• do referido projecto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PROROGA.ÇÃO DA. LEI DO ORÇA:IIEl•iTO. 

Co::~tinúa a 2a discllSeiio do projecto mandando con
tbuar em vigor no 1• semestre de 1872 a 1873 a. lei 
:!1. 1,836 de 27 de Setembro de 1870, decretad,a. para·o 
exercicio de 1871 a 1872, com diversas alterações. 

O Sr. Andrade Figueira pronuncia um 
discurso que se acha. no .A]lptud:re. 

O Sr. Visconde do Rio-Branco (pre
sidente do conselho e ministro da {a::.enda): - Eu quizera. 
discutir e até conversar com os illustrados membros 
desta casa que impuguárii.o a. resolução de orçamento, 
sobre as suas observações politicas e economicas, se 
porventura. não fosse obrigado a resumir-me o mais 
possivel. 

Infelizmente não disponho do tempo como os nobres 
deputados. Minha responsabilidade é differente daquel
la q_ue lhes cabe, e por isso espero que não levem a 
mal, se a. resposta não :fôr tão ampla como as inter
pella.ções e censuras dos nobres deputados. 

Sr. presidente, o gabinete actu::tl tem sido mais de 
uma vez accnsado em nome das tradições e dos prin
cipias invariaveis do partido conservador. Fomos ac
cusados de reformistn.s, reformist:l.a soffceg05 e impru
dentes. Entretanto, eu ouvi, por occasião deste debate, 
:1.0 nobre deputado pelo 3• districto da provincia. do 
Rio de Janeiro, proposições que me sorprendêrão pelo 
seu pessimismo e tendencias ultra.-liberaes. 

Elle nos descreveu· com as côres mais 6ombria.s o es· 
taã<>- político do paiz. No Imperio, segundo o nobre 
deputado, o governo é omnipotente ; e. usa desta sua 
omni.potencia. unicamente para opprimir os povos e 
coarctar as liberdades individuaes e publicas ; tudo ca
rece de reforma: a. administração da justiça., o systema 
eleitornl, a guarda nacional, a lei do recrutamento, as 
leis cconomica.s, e especialmente a lei de 22 de Agosto 
de 1860. 

Parte desta legisla:;ão, se não o seu todo, é obra de 
I:llnisterios conservadores ; e, pois, attribuir-lhe e ao 
governo os males que o nobre deputado descreveu, não 
ver para os factos sociaes, que ~odos lamentamos, outra 
causa que não seja a acção e influencia do governo, 
não s6 me parece uma apreciação inexacta e injllSta, 
mas nté creio qne se afaSta inteiramente das tra.dições 
e desses principias do partido conservador que têm sido 
invocados tantas vezes contra o gabinete actual. (Muitos 
apoiados da minoria.) 

O Sr. ANDRADE FIGUEIRA.:- Invocou-se contra os ex.;; 
cessos do governo. 

O Sn. VIscoNDE DORio-BIIA!Iico (presidmtedoeomelho): 
-Falln.-se, Sr. presidente, em reforma do systema. elel• 
toral, e não reforma. que tenda simplesmente a. melh o
rar o processo a.ctual, mas reforma. radical, adaptan
do-se a eleição direct&! Passamos da eleição por pro
vincias :í. eleição por circnlos, hoje j:í. se p~llen<1e a 
eleiçãe directa ! 

Não é proprio desta occasiiio discatir a vantagem 
ou desvantagem da eleição directa; mas cabe-me obser
var que aqueiJ.es. que 5e mostrão tão adiantados em 
materias de reforma. eleitoral não têm bastante di
reito para accusar o :micisterio actual e os membros 
da maioria desta camara como reformistas e precipita
dos (apoiados da maioria); nãci podem cellSura.r-nos 
de ha,.vermos esquecido as -tradições do partido con
servador, que recommendão que as reformas se :fação, 
mas lentamente e com a ma.ier reflexão. · 

\'9ZES DA. 1\'Luoaa: -l\1nito bem! 

O Sii.. ~ ,AlenlWlE FIGUEIRA.: - O que eu quero é a. re
form;r eléitoru, mas essa. unica não a querem. 

ost VISCo:mE DO Rlo-BRA.Nco (presidente do conselho}: 
-Sr. presidente, ao partido conservador, mais que ao 

partido liberal, c!l.be illustra.r a opinião publica sobre 
as verdadeiras cansas dos :fuctos que possão prejudicar 
o bem-estar do povo, os interesses geraes. 

O Sa. DtrQUE-EsTRA.DA TEIXEIRA. :-Apoin.do. 
O Sn. Yisco:mE DO Rlo-BRA!'iCO (presidente elo conselho): 

-Não ver nos males da nossa sociedade senão in:B.uen
cia malefi.ca do governo, foi thema, foi declamação em 
todos os tempos, propria de tribunos, nunca de conser
vadores que reclamão para si o titulo de mais genuinos. 
(Apoiados da maioria.) 

O Sn. ÂNDRAnE FIGUEIRA: - O governo que toma 
a iniciativa de tudo, é por tudo responsa.vel. 

O Sn. VISCONDE DO Rio-BRA.'iCO (presidente do conse
lho): - Quem apreciar as circumstancias da sociedade 
brazileira ha de reconhecer que são aliás muito diffe
rentes as causas que concorrem para que o nosso estado 
moral e politico não offereça aquelle progre;;so que todos 
desejamos, e para. o qual estn.mos di5postos a contribuir. 

Sem duvida alguma que o governo do Brazil em to
das as quadras te::n errado, tem mesmo commettido 
um ou outro abuso ; mas considerar qu.e o governo niio 
tende senão a :fazer o mal, que elle não usa da :~.uto
ridade que lhe está conferida, e dos meios postos á sua . 
disposição, senão em detrimento do povo, da causa na
cional, é sem duvida uma censura exagerada e peri-
gosa. (Apoiado: da maioria.) . 

O Sn.. DuQUE ·EsTRADA TEIXEmA: - Nüo o :fiz abso,-
lutamente ao governo actnal. · 

O Sn. ÂNDRA.DE FIGUEIRA. : - llbs nl'io póde fazer 
cessar este estado de cousas, que aliás prometteu. 

(Ha outros apartes; o Sr. presidente reclama· attençi!.o.) 
O Sn. YtsCO:\"IIE DO Rio-BRANco (presidente do con

selho ):-Para responder a. estas observações dos nobres 
deputados, basta dizer que não é possivel que.o minis
teria :i.ctunl, que poucos n:czes conta. de durn.ção, seja 
autor de todas estas desgraças, de todos estes abusos 
que os nobres deputados têm apregoado. (.1poiedos da 
maioria.) 

Se as apreciações dos·nobres deputados são exactas, 
ellas ;ão :ferir a outros ministerios, e :a outros gabine
tes muito mais do que z.o actual. ( .:lpoiados da 
mmoria.) 

O Sn. ÂNDRAl>E FI GUElRA. : -Mas llfio tratou de re
formar esses abu~os. 

O Sn. DuQUE-EsTIU.DA TEIXEIRA. d:í. outro aparte. 
O Sn. VIscONDE DO Rxo-Bn.u.-co (presidente do conse

lho):- A hora. está. adiantada; ouvi os nobres depu
tados sem interrompê-los ; permittlio-me que lhes res
ponda com a mesma liberd:ide. 

O ministerio não tem idéa politica ~g11ma~ s~u unico 
em~enho é a reforma do estadl servil;. ~un estas _pro
posxções ao nobre deputado pelo 3• districto do R1o de 
Janeiro, ao nobre deputado pelo municipio neutro, e 
creio que hoje tambem, com outras "~<-ariantesz ao nobre 
à.eputàdo pelo 4• districto da mesma provine1a. 

8enhores, o ministerio a.presento11 um programma, 
esse progra.mma se acha .~n.ra.â• na falia do throno. 
No principio desta scssiio,lq=do aqui nos encontrá
mos para discutir o voto de graças, a.té então esse pro
gra.mma era. aceito, pois se nos prometti:L a.ccordo 
nas questões políticas, excepto a questão sobre o es
tado. servil. (Apoiados da maioria.) 

O Sa. A:'IDRA.DE FIG~IRA.:-E.n rompi logo em cp
posição. 

O Sn. Vxsco."'DE :Do Rxo-BB.A."iCO (pre3idmtedoconselho): 
-E' verdade, senhores, que então se nos disse que este 
programma era ultra-liberal, algumas vozes se ouvirão 
neste sentido: que o ministerio procurava cortejar ao 
partido adverso, para captar apoio estranho em com
pensação da resistencia que se manifestava do lado .de 
seus proprios amigos. • • • _ 

MaS o qne está no program= do mmisteno que :aao 
nos seja asoora. recommendado como urgegte, · como re
fõrmas ~urecidas já. na. opinião publica~ 

Cls.ma-se por uma. nova lei de recrutamento, no se::.
tido do projecto que passou aqui o anno passado, 
con.txa o qual se pronll!lciá.rão alguns membros do par-
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~o CO~ên·ô11.lorl c eontr::. ~ ~.;a: se te:n ·pronu.nciado 
ac>dore$ do partido liberal. ::: •e.n dt::7idll. wna :re!onn:. 
:!l:l~o.nte, na minhol. opinilío i!ldlspe!!s:Lvel, e oonfeaso 
~não descobri llinda. melhor •oluç;i.o pare o problema 
ii" ncrat:uncuiO, a nlio se qneNT ma:oter o estado 
;u:tao.J, se niõ.o o ~ne oc lLCha contHo Laquelle projee&o 
~ léi ; mas reconheço <tue & refo:11:n da. IIWs lil>e· 
;:..::;, e, wdavia, esta refo= :.os ê recla:nada por 
::.me da iUustrnda minoria desta =ars. 

_·· Quer-se n reforma eleltorcl, e a querem po:rum novo 
l]Stema que mude radiea.lmente 0.. regimenactual, pa.s
wrl<lo-se pan~. o. eleição direct~ .• 0\ ele!\)!io di:recta, na 
.:.:pinião mesmo de conser'"'ldores dhtinctoa, não p6de 
'"" &~da se>: reformo. da conm~uição do Imperio. 
{.t:Pais!lO•-) 

t> Sa .• o\~D&ADE FJGiiEllL\:-~ meio de melliora-Ja 
~ _,. refonnJ.. 

O SR. V.sco~'DE DO R1o-BJU.xc'a (pre.!Jente do conselho): 
-Qucr-ee:. reforma da;;u~rd .. nacionnl. Dizia um uo
k~ e illuotr:l.do membro ô.esta MSD.1 que tem assento 
@ !:Ido ds. minoci~, que ••ta. reforma podia consistir 
}'l:l'rn e simpleemen~e em dis&olnr a liluarda. nacional. 

V. Ex. vê o :>.lcuce de nm'l tal reform,.. Acabar·•" 
= n instituição da. guar<h nncional, ninda depois da 
...tonna. que recebeu da. opinião con&UVll~o:a.! 

lreio= judicim-ia ta:mbem se nos recliUD."'t não j6. 
=fo:rmc :u; id~a.s suatentarla.s pelo nc bre mirustro da 
jnstif'l- no socado, maa reform:~- ainda. mais liberal, 
~o a. pretende 2. opposição liberal DO senado. 

&. presid~nte, de qae lado ~stiio os re~ar.niew_Y 
fluem se mostra co~-ndor mllls progressJ.Sta., mus 
2di:mt:l1o, nós, ou os illiU.trea me:nbrcti da minori:l, 
~'Qe assim nos ceu~uriío eomo retrogrados a =pe~to de 
=z~u politieaa '! 

O Sa • .A:oinll.U>E Fu:ur.uu :-Então o programma da 
~lh do throno é nma mentira. · . · 

O Sx. Â.''TO~lO Plu.J>o:-E' a consequencia:. 
OS&. VlScON'DE 110 J'o.~o-Bn~co (presid~ rio con.c!ho): 

-Sr. presidente, o nobre deputado e muito illustrado 
pu:: nlio comprehender que eston mostrando a. inj~ . 
~~ eom que hontem· era:nos accn•adoa por el'se pro
~ e com que hoje wmos aceuaado• porque ú.o 
~06 dado impUlso s. todas ess:~S teforiDD!! simult!U>.ea.-
:mute. . 

O Sa. A..,,....,~> F•<>-n:m...: - E' por isso meamn, é 
?Orque não t~m sinceridade, procla.mão reformas que 
3ii.o se í~•••~o · 

O Sa. Vtsco~'Dll DO lào-B!l.U<co (pn•iàcmo r.W con.ro!h~): 
-:Rontem corteja vamos o p&rtido liberal, porque pre
:end!a:nos ess&!5 rtfo=; hoje, as nolirea deputados 
J"..cl."'..lliio po: eSS35 Teformas1 e n:lo vi!a:. ::>isso ne'!hwn 
= toj o á opini~ do partido contrario ! 

.{) Ss. À:<J>UDE Ftcnm.o.:- Queremos em~ipar o 
;~iz por mlllo da r eforma judiciAria e da Nfornm 
wtor!U. 

O ~·- 'VIICG~"Dr: 110 Rto-Bv..l.~co(prc.ricknle.W conu!ho): 
-Promettemos r. reforma judiciaria., o ti"emo• .. for= que l"L"f::Me depois de largo dcbntc, no ilellado; 
brevemcn:a eopero que entre em c1lscnssão ~~casa. v 
:::~rc minio:ro da jQBti.ç:l m~tr3l:i aos nouos 31DÍ""'" • 
iiissidenll<• qne llS emendas por elle p.-opo;tas no ~e
~o, tle accc.rdo com a c~mmis..o&o de legWt.ção, 114-
J:iskz:em melhor la n ecessidades pllblieaa e oe coufor
!ci\o :oui' com 011 principio& e trn<lições do pll.l'tido 
t:enurvador. . 

. J:Wciimoa a re!orma do es-..ado =vil. 
Não pretendo mscitar agora a ::~oua àissidenci& 
~e esta :nateria; :fallo. nisso muito de ~=, 
::a;:. jaotificu-nos da falta. de inici&ti,s, cb. perdo. de 
~=po, cb. Úlercia de que • aadOI :>~. 

O St. A.-.ouar: F"reau : - :s'~= reforma andário 
'lmli".o adia.utados ! .. 

O Sa. V~teO.,..EDO ~o-BL\..~0 (F,..._,;~ do cons,_ 
:!U) : -Esta re!ormA nds a COIIsideram•• urgente, e.,._ 
~·" qne SÜld& qna.ndo ~con-:.n.se :relistccia, 
;p~e dade lõgo se=if..toõ~., "'motva.ll6e lal-godeb :s.
""' ~\'ia padtsse ser .::-et-~1-;;C.~:. '!'C:' ~~ ca:>aatt. em 
;I:ICDQa 1empo. • . 

l 
I 

I 

1 

! 
l 

I 
I 
I 
! 

l 

·o S". Dt~tw-EsTIUD-' T&lXErBA.:- Oh ! ~~ menos 
t-empo! 

O Su.. \"rsco~Dil DO RJo-BILI.."iCO (pr .. id...t< ,w come
ilw) :-Sobretudo, upen.\':IJQo& que ns nossas cllieU&
~ ~ toma.!&em o u:raeter que aaum:il:ão · e · ae n 
dissidctlci:>. se nio manifestasse tão profano a ,;e56e mo
mento, e ti<o e:>lorosa, .. gnr:uz>e»tê teriamos 'opp,._. 
tu:lldade e disposição de espirito para que alguma• das 
outras re{o~ pude.~em ser diseati<bs ~'!.ata OIISI:>. 
(.Apoiado: d~ mrlioria.j 

Tivemo• no eomeço <h IlUsão oa~anças de que o:. 
::-efcnna •leitora! pudesse ser discutida este .a.nr>o; :rncs 
d .. de logo vimo• que erA is6o impo .. ivcl., e .;rue fclra 
= ;;ronde worço xüio deixar indeciM a quesS~ servil. 

0 S11.. k\'X>U.DE F!Gl!EIIIA:-Pois ha de JiCllr i:ldeci~ 
~t<tu• não p:!.Ssa no senado. 

O Ss.. V'ISCO~"D& no Rlo-BB.\l'lco (prt.tidente do' CCY.;c
lho):-Neste caso, que"o meaoani.o-S.queindecisnner.a 
cama.ra. 

O Sa. A."'nRAl>ll F1cnnu.:-A indecisão continü;~., ;: 
ao ~out:ra.rio o voto de appro":~ção da eamara agsr;,.-;a 
lnlll6. 

O Sl\. 'Vtsco1<nE no llio-BJU!'IC~ {p=tdent• do c<m:t
iho): -Temos sido accusados de fugir aos deba~a, ~ç
peci:lla:ente no que toe& á. leis linanceiras. Est:L accu
sação, como tantu outru, ê inteiramente infundada. 
Todos sabem qne :. diseuo•iio dos orçamontos CJ.U:>ai oun
!_)re marcll&le.ntamente, e que rara é ·& sessão em que o 
exame desta unporb.nte le1 não aoffra :>lgmn embar4ço 
ou :llgurna irregularidnde, ae não ne&t:l. ca=a, ns 
outra. 

Se:> discus!'ãodc. orçamento sec:ónclllenesta~ar:., 
CUQri sempre .Ue chc,-.. tude • • senado, e :1 <Üaçua&silo 
:iili nüo póde ser tio aml'~ e Ngular como o ~oi aqtli. 
Esta. irregularidAde n& dit;cua&iio daa leis <~onnuu tem
se dado mesmo em •essões que nlo olferecern os in:i
dentes desta, me<mo qu:.uc!o conjnnctam~nte com as 
leis a.Dll = não ee discute =a prQpo&ta como a re!o:
mo. do ~emeuto •crvil, que tem sido obj<octo de ~
fad.o debo.te na cama:i'a. doa Sra. dcputadoe. 

O remedio a eota inconnuieate, que todQS oa =os 
ou que quui todos ~ aanos .e lam.nb, Sr. mesldente, 
t: o que mais de uma. vez tem sido lelllbr.a.do c ..mlb. 
:::li.o se procurou pôr em execnção: a.! optar outro pro
ceooo pura. aa dil;cuuües da lei de recei~ e desp= C!o 
Estn.dii, sepa.rnndo os o:çamantos dos dlffere:.t!B millis
terios, é o melo rmggeri<~o, e que u.inda. e;te anno foi 
:u:onselh:t.do em um longo piU'I!Cer d:1 com::::zi;•::~ ~ 
:nes:L do sena.do. · 

Scpan.doa oa or~rJ>eJJtos dos dürerentes roilli<!t:ios, 
qu:ont!o t#. concluieae nesta eaman. a. di•~o de ~un · 
dellcs. poderia. ser logo envia.do no senado, e ~s,im as 
duas e:>m:uu oceupar-se-hi.ão no m~smo tempo ~o;n 
os projecrQs emqueee OOlliÀg!IÍÍO aadapaas doEstado, 
ell!. que se coatcmpliio todo• 01 HWI set'.·i~o!, onde $e 
dee!retão os impor;tos, e que conotituem sem duvid.l. o 
3.Siumpto mw digno do trabalho nnnusl dos teprese=
a:~tes elA llaÇ5o em nOWLfó=clogo\·erno. (.4l'Oi4do<.) 

.}.conwbou·ae 11. nomeaçüo d~ eomm~<Je& de =bu 
» =ar:~$ psrs qne propazcosem .ste :meio de diacn.v
~.ão •obre :u laia de orçameaiO ; :1. idéol tem sido lllllill 
de ti.Dlts. vez inic~da, mas xaii.o ee toOloa aind:l. pro~
du.cia nlgüma. Bom serviço prestaria <tut.lq-;:er Dlem
ãro derto. eu& que d-are attenção a t,.o ,-eco::~heciaa 
=.eeessidade, cl!run.ando n seu exama qWlllto '" = 
ponderado, e snggerindo o ahitr~ que paroce~e ::naia 
conveniente. · 

O nobre deputado l'olo municipio :rtentro di- l:" 
pouco em :.parte : " E como i:·:i a lei do orça:uento u-..e 
anno '! • Mas, """b.ons; o que :lCOntece esto onno 11o"' 
é porventura muito mais exp!ica.vel do qne o íac:o q::.e 
deu•&e em 1869, e CJ.Ue. ha ~ XUÍ Ohriz:>dO ~ !"00%'~ 
:to senado'! 

0 Sn. l>t!qVE-'EsTJul:,.> T~: - 1'&0 "-?<>io.ilo. 
0 Sa.. VJSCOm!E DO Rzo-BJU.l<CO (pnsitknk. ilu ..,.;_ 

iho) ~ -Em 1869,-clliâ o ::u)bre deputado, ~ae 
:nesta. casa os orçamento&. O projcetO de l ei de~ 
::nento foi ~o surado, ~ ..-uaade, mas não~ 
e. lllío ~ou po"lue, ~re~ '? Porque a O!'l"'"'o;io dó 
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-.enade, 1t ~xereer o 1eu li'l'l:e direito de exa-xne{ ulio 
permittiri& que & lei passasse; propo• ""' aC<'Ol'<IO ao 

~gabinete. Else aecotdo coosistia em sep&n:r-8! d:t
quella lei um doa artigos additivos. 

O Sa. • .A....,.uDE F tGmttu :-V. Ex. mostra-•• ll>uito 
amigo de accordos. 

O S.1.. V.scOJO>ll J>O lbo-BU~~co (p,.....idmte diJ con
•.V.o) :-Eu peço ·Ueen~ ao uobre d.oputMo pclo ~· 
di.etncto do Rio de Janeiro paxa hi&torla.r ute :b.cto. 
Se a polavra acoordo do é a. :mais ~proprlada, oo eGa. 
mal o.o& ouvidoo do nobre deputado, eu n,_o pode:ei 
su.b•titui~la por deoae<:crdo, mas ISU"glra·tne outro 
-!.enz:o que m:õs lhe .>gnde. c 

· A opposição no aeaado propoz ao i;!OVerno a. otpara.
ção de um a.ttigo ~ditivo desse projecto de lei, e com 
~ sep araçiio ~ lei de orçamento passari:l, a. opposi
<;BO. nio lbe ~ emb:.raço. Um. membro d.o gat>tnete 
aeutou o alvtt.re oll'e~ido pela. opp<l6ição no ae11a.do, 
lll&l>esta solução não prevaleceu; ~ uobn ex-ministro 
do Imperio, membro dn gabinete de 16 de Julho, en
tendetl que :lilo lhe ficava. bem a sepo.~ do utigo. 
O miaiaterlo, cedendo ae>.s escrupulo, desse illnstrãdo 
mi.uistro, fez qneatio, nio admitti<> o. oepamçlio do ar· 
"&igo e veio a ato. cama.ra pedir uma reooloç.iio proroga· 
!iva d& lei de orçamento anterior. 

O Sa. Am>tw>E Ftc~;,... :-Procedeu muito bem. 
O Sa. V11c~me DO Rto-BI\ANco (prtsilml~ do eDIW

Iho J : - haaou então , Sr. pmsidente, a resolução 
n. 1,750 de !!O de 0 11tubro de 1869. 

Fic.4mos, por ca.usa desse incidente, sem lei de or
<:&1llento !.>ata o exercicio de 1869-1870; eate ex~rci
cio foi regido pela mesma l~i 11uej! tinba regido dona 
nllttos, o~ de 1867-1868 e de 1868-1869 . 

O S11. A.'<J>LU>E FtGVEtnA. :-Com ~ndea m odiJica,.. 95•., attendendo ia circnmsta.nciao •. 
O Sa. VJSco,.,r:Do Rro-Bit.L"<co (p>-esiàml~ doco..sellio): 

-Sr. pnoident., V. Ex. Tê como é desi~ a logica. 
do nobre depot&do ; &1!1õemel.ba-•e a. uma 1.ogie& de que 
~"" faUna aqui um illastre depatado peli província 
de 1\linae, de •aGdosa. memoria, o Sr. Pallla Co.ndHo. 

O• nobres <l.eputr.dos, quaudo •• trata. da. resalnçio 
''ctoal , dizem ; - proroga-oe = lei de orçamento 
~ -pora ontraa circumstanciu; "' deapezae illi oon
teD>plo.dls ll1o po.iem ...,. em tudo e tot- tudo trana
po=4sa para a exerc?-t:io 11. q~ & nsolaj:IIO .; du!inad.t.. 

Eu poudero-lh.,. autd:!. uma vu que, p ela retolução 
·ie 18~9. o exercicio de 1869-1870 foi regido pel1 
::oeswa lei qae ~ os dons ex~cios uteriotu. 

Acr<so a reaolllçao de 18G9, no que diapoz a respeito 
de impostos, a!teron todas ali verbaa do o~euto que 
.:>pplicon co novo eJ<•rciclo ~ Segwamente nã<1. 

0 Sa. A.."'l>IUDZ fivtEIU:-Alterou profru>c1atnente. 
O Sa. Yucolll>S no RJO-Bur;co (pruidlr.te diJ eon~elllo): 

-0• illeonvenient.eo gue os nobres deputados po1>der..o 
agorn, davli~e no m.esmo, te Dão tm m::ior grio, no.
•!Qdl:~. ocoas>ao. 

O Sa. JCIIQQ!nu:-Apoiado. 
O ~L Va<:o,..t: oo lbo-Blll..uco (prtsiiÜIIt.. do 

co~t!M) : -Se ~ gove~o n:ú~te por~~ 
.&t!.•l ·ttT•>, qa.e: uao c:ont:J.nba dispotir;io eac"'.ci!tl, D:lo 
d':-.itlou :>.b•odono.r o projecto de Iei de orçamento 
F'"" .. o excrcj.,io de 18139- !870", e Cl)ut.ntou·sc 
"''' " :>. re.solaçio deata. te=: .,. dle ullica-
"'•ot~. com a •epan.;oo de9oe arti~, terb U'lll& lei 
noruai d.e orçamento pJtr:lo o exe,cicio cie que então 
•e t :·n'"' .. "·· .. nuo vio grande inconveniente em pteecin
dir cl-.. meio e 3<!?pbr :>. :rcsolut;ão ll::Otog:lti.., ... como 
é qce ""uobrco dept1tados, que dneiD ests:r eonvenci
d os de que " _ discuo~o regulu da. lei d.e o~entn, 
este &.:Ulo, n:~o p~= serfeit::.e=1-tempo, ne!Zl mea
mo ae•t& q tla.llto mats na 011~ =ra., cenou>·io-no• 
!'D<que a?f-..eDtamos uma sP..m.l.lr.l:Jt.o resolnçio ' 

O Sa . ..._...,,.. .. ,,. F•~I!Enu.:-~"io po;).erlutrfei.meate 
.,.,.., porque o :O"erno :ciio qn.iz. 

OSa. Vt.Scos~~& DO Rto-B ....... ,.., (presiJJ<nt4 tt, «tfiU
lllo):;-Eu não IDgQ o. fa.ct11 de l869, pelo qll&l me 
~. tllmbem ~llS:I.~ :pO>'qu$ era !wDbro 
d<:Ne ~te, posto que esti"e.se então !~>"& do l!n-
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peria, par:. ceus= o IDÍD.Üteri<l de 16 ie Julho; ne:m 
""""'!" th·e o~ de bem pua;rto<W -~ 
etanCWI que 11lflwrio ZlO aD.ilno do govemo piiDI- nao 
aoeibr ,. propoatad:t. minori.a.do~o. 

Tl3so o facto, po.rqne ahona o nouo procedimento. 
O Sa . .A..-<»46~ FrvUEru:-Nü.o abona. 

O Sa. "VIsCO:mt: 1>0 Rro-Bu:<e<> (prÓ.iclm!e do eon
.relllo):-E como elle Dão é unicamente obra do actua. 
mi.niatto da fazendo., te.u 11or si a aut.orida.do do outros 
memb>:aa do minlsterio d~ 16 de Julho, vem perfei~
:mente ~ llOUo t.poio, e os nobres del'utad.os, que a.p. 
provirão "rtsohç'io prorogativa d• 1869, em eu.:a
~tanoiu di..-ersas, pot menos i.Dlperiosaa, uiio pro~em 
com jU&tiçe., quando lcvant:io tantas objecções :l mo
luçiio que ora. se discute. ( Apoi<><lo.o da ma.iori<> • ap4rlU.) 

Faço esta observação, S~. presidente, nã:1 eapemndo 
oonvmcer deade já os nobteS depnudo., que me ~ 
poudem ?"r Uio aooWl.011 ; porém maio tarde, quando 
elleo refiLc:tiiO oon1 toda a eã.l=, t6ra do. influe!lcia das 
preveocões ac:tua.u, hão dê rec:onbeetr que Dão têm ta· 
:tão na impngua9iio que :&..em a eote pro~ de reao
ln.çiio. fN/J.o npoi<tdc• e Ctpoiadoo.) 

Sr. prl!llidente, o que preteZlde o mio.i&Wrio com eSta 
resoluÇiio ~ intende, com.o oe disoe, UIXI& dictltdua ~ 
I'retet>de nrbitrlo' P rete.ade evita.:r debate&~ Uma 
breve analyse demoDS!nrâ o contra.rio. 

Nós temos l ei de orçamentn -para todo o exere~~o 
eornute de 1871 & 1872; em Maio, e não serilL a. pri
mena '982: qo.e &e désse este caso, POderi!JJDOS então 
propõr uma reaoluçiío proroga!ldo a. lei actual pa.rn o 
1' oem..tre do exetcicio seguinte, emquanto niW se 
promulgaooe a. UO'nl. lei. 

Quanilo, pois, apreaentarn<>f eau re,olu<;ão, o qo.e 
temoa por fun é jUllt:!.mttnte evitar o a.rb itrio (apoiai!.,. 
d<J maiori<r), e não eollo~r o governo ua. contiugancia. 
de nio expedir as or.leno p..-a o uo .. o elterdeio de 1872 
a 18731 " tempo de tere!rl exeeQI"'O d&sde o prilnolro 
dia do ~ell 1• aea&eatre. 

Se qiÚZ ... emo• s,qui evitar debatea1. ~pito o que diue 
outto i! \a ZlO aenado, não apn:&eularu&1n08 a rtaoluo;:i!o, 
d.oixari&mos co:rrer o tempo, o re61Útado est! pre'lilt<> 
por todos oa llObrea d"!lutadoo, não Wriaaloa eate uno 
lei de orçamento. Ora, &a diacusaQea doa t>J:Çillllentos 
não nos fariio ou..-ir uem m&is nem mobOa do que tem~ 
Ollvido em tantaa C)Ce&SiÕ!Ia. (Apoiacfoa a nno apoi<ldoo.) 
Os nobret depo.tadcs, e. .P.fOpoeito de todoa oa projectos, 
de todu a& m~ trazidaS ! ordem elo dia dea~ cata, 
Dia apc:ndem •• suae co"'ià.e.-.~ -obre tod:.s e10a.. 
qnestüu politicu e ad.miuistrati'I"N' 

O Sa. _A.~n&J.liE F IGl!El4:- Vnga.uaente, po!<!_Ue o 
tempo uao c:h.ega • 

O Sa. 'f IS~o~~ 1>0 Rto-Ba.'-~CO-(prttidmk do cGnte lho ): 
- Logo, não tem faltado o.os rtoorea d':J'utadoo , nem 
Theo filtad., :linda meltllO sem a dis~ao de C3d.a -um 
dos orçamentos que e~tio p<~r exa.min:lr, opportunid:.de · 
p&r& clarcm lug.&o :w seu desejo de CeDJural'-1101. 

Ux SL DEJ!GT.\110 : -'-Eaee direito Cjlleri&m.oe e:tm:er , 
m:tll lW) te :DOI dá tempo. 

(Ih outNOapartu.) 
. Os,.. V!SCO!'IIl~t>oRn>·l!IU."':CO (pmiji.mcedo c"w.lltoJ: 
-Fallo em cenllllfll, Sr. preaídeote, lliio pofqllC oa no
bres deputado• rüio diseo.tão para ac:l&recer-nos, ::nes
wo pora allXilinr~-1101! eom u 11118&111%~1 :1111!1 per
que O& nobru deputado• dizem que fugimo& ao deba.:.: 
com :medo do san exame, logo, com :medo de - c:ell
sur.I.S ; é por .ía10 qne..ls.llei, não no direito di! exame, 
m:ts aim no desejo .ie. ce.nmrar, e observei :aoo 11obreo 
d.eplltado"> ~ue mllitaa e _opportnua ~õe. toÕnl tido 
pata cellJI111'3l:-noa, e cre1o que a t'ellpelto ~ ~ 
~nobres deputado• a....em ter couacienci:l. de 'llle lhes 
<Satnos devendo nuüto, porque t~ sido piodi..nw. 

O $a . .A.."tD&.~.or; FK~raa.L :-Tantos llio 05 acÜ>!I cen
surams qu.e o IIIÍlli6terio tem praticado. 

0 S•· VJSCo...,2 DI> Rro-"B>r..U<CO (puaitktlle do COIItt
lho):-ltba. Sr. presidente, ende.-o ~.r-me 
ã .-teri& á.. clisCuaiio, e, poia, paaao, quato me o.u:ó
liar a tneXlllJl'Í&, :is inte!pella~ que os no"t>tu depu
tado• dirigirio-r:05 nlativ:m~to i re101nçio q11e .e 
dilcllto. 

I~ 
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. O nobre deputado pelo m~cipio neutro, assim 
como e illustrado orador que hoJe fallou, observou-nos 
que a resoluçio, prorogando a, lei _co exereicio ~o:
rente podia não satisfs.zer ás necess1dadea do exerctcto 
futar~ por um lado1 e yor outro la.~o- podia a.utorisar 
despllZ&S que .são pr1vativa.s do exerCleto ac~l. . 

A rc&olução de que re trata. proroga. a. le.t ·ng:::.~e 
sómente para o primeiro semestre do faturo exerclcto 
de 1872 a. 1873, e esta prorogação só pó~e ~gorar 
emquanto não f~r promtilgad2. a. nova ler de orça
mento. 

Para o 1• semestre des!e exercicio, dado que a. reso
lução tivesse de ~gon.r e:n todo elle,_ é ~e esperar que 
~ despeza. ordina.ria, autorlSada na le.t v1gente, ~ll!t;; 
qUll.lldo não bastasse,_ ha. ~_recursos legaes que nao sno 
revogados por esta dispostçao. · 

O Sa. DtrQtJ1'!-ESTR...UH. TEnEl'll.l. :-Creditas e>:tra
ordinarios ! Magna :rpu I 

O Sn. 'VIscoNDE DO Rro-Bwco (presidente i.o c!lnselho): 
-Não pó~e haver, Sr. presi_de~te, duvida algum:~ de 
que antonsações dadas na le1 VIgente para despezas só 
proprias do cxercicio corrente não alio applicaveis ao 
1• semestre do exercício futuro :t. que se refere a pre
sente resolução. 

Não· é possivel entender-se, e nunca. assim se ent«:n
dmo a.s resolu9ãea 'J.'"lrog:t.tivss, porque to?u ellas la
correrião na mesma censura ; não é poss1vel snppôr 
que serviços ji feitas ou autoriao.dos, que s6 er:io pro
prios de um exercicio, por uma resolução destas se 
estendão a outro. 

O Sa. DcQUE-ES1'1lADA TEIXEillA.:-Então o que é que 
se estende 'i' · 

O Sa. VII~Ol'IDE Do Rto-B~co (pruidente do co1~e!hAJ): 
-As despeza.s e a receita. ordinaria. · 

O ~a. Ál'IDIUDE FI&~m.&.:- Mas :fic:t a verba maior 
do que comportão a.s necessida.des do serviço ordin&rio. 

O Sa. V'1scoNDE no R1o-B~co (pf'uidente do con.~e
Zho): -Ertá olaro, Sr. presidente, que uma resoluçi!o 
prorogativ:~. de orçamento n?io é um orçamento precieo. 
Se a propria lei de orçamento, destinada. ao exercicio 
em que deve reger, nem sentpre calcmla precisamente 
todas a.s verbas de receita e despeza., eomo pretende o 
nobre deputado que por uma rosolução de~tas, por um 
eX}16diente que a.s circumstancia.s tornEo urgente, im
perioso, se calcule exact:t.mente quanto se lia de des
pender e arrecadar no 1 • semestre do exercício futuro.l. 
que deve ~er regido por esta. providenci:t. legislativa l 

O ~a. ÂNDIUDE Fur'IJEDU.:- Demo:J.stra que não se 
deve tomar esta. resolu\)io, e aim fazer or90-mentos le
gaes. 

O Sa. V'ucoNDE . DO Rto..SBA.-:o~co'(presidente do con.~e
lho):-Segura.mente que cl!t01 resolução nlio póde cons
tituir regra, um meio ordina.rio; mas agoü, como em 
1869, como em 18661 como em varias oatras occasiies, 
e11a.s sã.o uma neceSSldade. 

O Sa . .Al'IDIUD~ Ft~UEillA.-A de 1869, era mais com
pleta do que a actaal, modificára. a lei de orçamento. 

O Sa. V'ISCONJ)& DO Rlo-BILU'ico (pruidente do conse
lho): -0 nobre deputado obrig:-me a. alongar sem ne
cessidade o meu diScurso, abusando da paciencia da
quelles q_ue me ouvem. (Muílos •úio apoiad.o1.) 

A resol. de 20 de Outubro ·da 1869, tenho-a :11ob 
· os olhos, tedos· os nobres deputados podem colllltllta.-la; 

J?6lo que toca á·des~ e receita o~dinaria, ella nada 
mnovou; o que fez fo1 crear alguns unpostos novos- E 
quererião Oll· nobres depatados ~ eu agora repetisse o 
que jáfez a resolução de 1869'l Que se decretassem por 
e!t& re119luçã.o import.oa que já estio em vigor'l •.. 

o Sa. . .Âl'IDIW>E FI~-Não é isto. 
O Sa. 'V'JSCOIUIE :DO }!!o-BJLCÇco (pruiàmte do ccme

Zho):.:..Pois ~ & di1ferença que ha. entre a resolução de 
1869 e esta. 

Ma diga.:-me o nobre deput&io qual é a &WL objec
ção, ~e.~ .desejo argumentar por ugumentar. 

O ~ Alma.m~ FJG'IlEIB.A.:-~ minha. objecção é que 
caso, se tomasse uma. resolução, se. toma68em. as IIIe
didas nece8sariaa sobre impc.stos e despezas como se 

:fez em 1869; m:u~ não que se tomassem as mesmas da.-
quelle anuo. · 

O Sa. 'VIscoNDE DO Rio-:S~co (presidente do con.st
lho):-.A. objecçio do ·illustre d<~putado é que nesta. re
solução não se tomão providencias a respeito de impos
tos, como se tomárã.o em 1869. A esta oojecçiio do illas
tre deputado, do modo por que novamente a formulou, 
respondo que impostos não podem ser crea.dos todos os 
annos! O systema tributario não póde variar de a.uno 
em anno. 

O Sa . .A..'"DI\.UlE FIGt'EIIL\: -Mas podem ser modi
ficados. 

O Sa. V'Isco:-.-:>E DO Rro-BRA:sco (presidente do conselho): 
-E o são effectivamente; não, porém, ·na. escala que 
seria para desejar, porque mbsistem as razões que 
a.consel.h:l.riio a creaç.'io dos impostos com que se augmen
tá.rão as rendas publica3. O nobre deputado sa.oe que 
os encargos da !!Uerranão desapparecêrão com a. termi
nação della. Ahl está. a grande divida com todos os 
seus juros, com todas as suas taxas de amortização, 
ahi estão despezas da guerra. dependentes de liquida
çS:o ; a lista das penEiles, por exemplo, da.dãs em 
remuneração dos ~ernços prestados nessa. guerra ainda. 
não está. fechada. 

Se estas siio as circumstancias da administração pu
blica, como querem os. illustres deput:J.dos que nós 
ago~a proponhamos reducç:ão de impostos '! 

O Sn. ÂNDJW)E FIGUEiaA.:-'V ou propô r. Se a. guerra 
não está. acabada para reduzir impostos, tambem niio 
está. para. se adoptar a reforma. eervil. 

O Sa. V'Isco~E DO Rio-BnA.Nco (pre<sidente do come
lho ):-Ahi está. o elemento servil como razão de tudo ! 

O Sa. Â.."'DIUDE FJGrEltu.:-E' preoccupa~o de 
V'. Ex. 

O Sa. V'ISCOl\"DE DO Rro-BRA."\CO (presidente do conse
!ho):-A reforma. do estado Eeryil não póde deixar de 
moerecer a. maior considernç.'io 2.0 governo, como a tem · 
merecido aos illustres deputados; portanto, a dizer-se 
que o governo se preoccupa. com U'II:a. medida. tão im
portante, de tanto alcance moral, politico e economico, 
co.mo a reforma do estadó servil, é censura. que nos niio 
magôa. · 

O Sn. DuQUE-ESTI\.UlA TErn:nu.:-1\ias não devem 
mostrar-se exclusivistas. 

0 Sa. 'VISCONDE DO Rlo-BRA."\CO (presidente do conse
Zho):-Nã.o somos exclusivistas. Já disse ao illustre de
putado que nos occupa.mos com outras reformas, bre
vemente virá. a reforma judiciaria, e quero ver como os 
illustres deputados a recebem. 

O Sa. A.:!ltlJW>E FIGUEIRA. :-Hei de combatê-la af
fouta.mente. 

O Sa. V'ISCOl\"DE DO P..to-BB..C'Ico ( presitknte do con
selho :-Portanto, ji vê 'V. Ex. as diffi.cnldades que 
encontrão meomo as reformas que n:~.da. têm com o 
elemento servil. 

O Sa. Â..'IJIIUDE FI&t!EllU. :-A.q~ella. tem tudo. 
O Su.. 'VxscoNDE DO Rio-BJU:~co (preridtn.U do con- · 

u!ho) :-Os ipustres deputado_:; não me deixãe concluir 
hoje o meu discUI&O, sou obngado a cada momento 
a explicar o verdadeiro sentido de minhas palavra.s, 
porque infelizmente nã.o sou comprehendido por SS.EEx. 

E a disse que a reforma. judici.aria :nada tinha com o 
elemento servil. 'V au:os a nr se o justifico. Eu entendi:l 
que uma lei de orga.nisa.ção judiciari:J. não póde ser su
bordinada ás necessidades que esta ou aqueDa reforn1a 
traz comsigo. O que póde acarretar a reforma do estado 
servil, segundo as previsões dos nobres deputados! 
Necessidade de emprego da força. · policial, de prori-

, dencias a bem da segurança. individual e publica. Pois 
a lei da. organisação judiciaria 'tende a off:recer es?s 
ga.nmtias -para todos os tempos e para tcldas as ar
cumstancias, salvo o FI?~ natur.U da 16coisla.çã.o-

Eu Ilio poi80 agora discutir a reforma do estado 
servil, temos uma. 3>- discussão. 

O Sa. .AlmJW>E FIG'IlEIJl.A.:-'Veremos. 
O Sa. VJSCOliDE DO !Uo-BRA."'fco(pre&idtnleàoeonselho): 

-V. Ex. Dão permitte que haja 3& discussão 'i' 
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0 Sll- À."»JU.Dll F1Gn11Lol:-Eil deiejo-a, mas d11vido 
mllito que a Unhamos. · 

O"S.11. 'VJ$CO."'N: »() lU()-BJU.'VCO (pruiáenle4o coMoiho): 
- ii: en!io veremos elites inconv~entes· 9-ue os ill'D$1;rU 
deputado& apontão . .Agora devo prosegntt ""' discuesão 
do p:-oj~eto ile lei pmvisoria ao·orçamento. 

O . illnstre dep11tatlo pell) municipio neutro, asaim 
como o illu.~e ·aeputaao pelo 4.• districto, pcrg'llllt:l.ri!o 
para. que as g_utor1sn.ções que se especi!iclío no~ düfe
rente.s parlLgraphos desta autorisaylio. Diaserio que «tas 
despezas j:i. e&t:4vão antorisadas, e que, portanto, era 
eactUado U<DS- nova autorisação nesta lei. 

Creio que foi esta uma das observaçües do ill11.5tre 
deputado. 

O Sn. Dtro..re-EsTnAD.I. TJ:I:ntllA:- Perdã.o ! O que 
disse foi : como ê que com a simples prorogao,'lio do or
~mento; que ,nito consign:..>a estes fuodos, se dá reme
cüo! Ou bavt&fundos ou nlio. 

O Elt. YJSCoNm: no Púo-B:u.~co(t~reJid<nk do coruelllo): 
- Ji co~rebenào o pênSlU'nento de S. · Ex. Mas o 
illÇI&tre deputado pelo O.• distziet.o clli•e 'l'"' aqnell1L8 
despezas ji utavão antorisadzu;. 
Me~~mo u de&pe= >Dt:ld&s consisroando credi.toa es

peci:tes devem ser aqui espe~- A lei do OrÇa
mento de 186(! CÜSPOz. que os credítns ~peciaes niio pode
riio '\"igurar noa eJttrcicios futuros, mesmo na. parte 
remanescente, sem nova. antoriso.ção Jegi,l.at:iva. Eis 
aq'tli a :rnziio por que se ~cilie5.o nest:l rei!Olul!lo ""
rlos credites. especiaes, concedidos por disposições que 
aliáa estão em VJgor. Em "irtude da lei de 1860, 88 esses 
credites não fossem nqui mencio!lados, seriiio con9i-
derados e>~tiuctos. · 

Qlllles O& meios, pergantará.õ os illus~es deputados; 
por que estas despeus serão feitas. o~ fundos se tira
ró.õ dos meio11 S.b.torisl\dos na lei de orç:unento, qu 
est~ ~soluçilo proroga, dts rendns ordin11ri:u. 

O Sa. · A~DUUI& FJGI:Eiu.:-X5o ebeg5.o. 

O S11.- 'Vtsco~n t>o Rlo-BIU.:<~co (pre.s ic!mta do con.re
lho):-Diz o illu~tre àeputn.do: «Mas ~asas ranli~s orcü
llllri:u nã.e cbegão.a O illnstre deputado nií.o a~nde a 
qu• :t>or eotn. usolnçõ.o !le pw"Ve á de&peu do 1• aamu
tre do cxQrcieio fututo, e. niio a. toda 3. despeza. deaee 
exercício. Ora, é inlpoPSivcl qae aa pre..-il;ões do o:rç3.
mento puu um exeraicio inteizo aão atte:cdão â8 :co
Cesiidadesorclinarias de nmseme~~tn de outro uercicio. 

O S11. AnUDe F<Gl:EI'U'-~ão ; porqae aó ~e deve 
coa~r com a receita de um semestre. , 

O Sa. 'V!scam>~ llO Rro--BIU."<CO (presirkntc do com~
llto) : Eu vou r~ponder ao illustre deputado. 

O Sll- A~DIUDE FtGt"'!!!t.I.:-Não póde responder. 
O s ... Vts~Ol'(Dit 1>0 Rro-BJt..i:<co (pr .. itknt• do come

lho) :-Isto i outeria posith·;~; ; nem o illustre depu
tado p6de impro~is3r sobre e•t:t :nateria. llCm ea. Por-
tanto, um doa dons tem rnzli.o. • 

E11 quero precisar SllitS ob~e~<:es de modo a :cão 
tiru·lliea eu:!- forç:~. real. 

O illustre dcl?lltado =ba. de obserr:1r que no 1• !t
!llMtl'e n. que •e reíe"e estlt resol n.ção :ciio lia verá. seoiio 
a r end3. desee semestre, e q1le essa reud.aniio póde che
gar p<tr:> a despeza. 

A' objecç:iio de que :as ae~~petr.l; antorisa.das por e3ta 
resoluçiio, q1:e devem ser 1ei;as_ no 1• semes\re de 
1872-!873, pod!rio uceder ia previsões do OJÇlllllell
to aetnal, reopontli '!,"" não é a~ prerotDir que as a
peza.s de u m e.'<etciClo sejiio in!eriore• ás de Ulll ae
D!eatre, c . qnc, po~a~o, .ha..-erã recursO!! par~ o 8er
'VtÇ• publico nes~~e pe.noJo. .Agora obsen-a o illa:stn 
depo.t&-io : mas note-se que no 1• se:nestre do e'lterci.c:io 
ÍlltltrO não teci se:>üo ÍL r=da desse semestre. Á ·este 
tep:u:o do illu..<tre <!epntad<> eu ré!;pondo que iato :lCC>ll
tec:e em todo~ os =o~ :fi.:lancelra$ ; uo 1• ~estre de 
c::LCk =no não u pó~..- eo:t!:lr' eci<> ~m a r~ deaae 
~-

0 Sa. Sotz.t ~IS :-),;;!> C:s;!Tóe a observaç;io do íl-. 
lustre de,Pntado. 

O St. J""QEJ:JU.: -..Ué:::l ~o, ;~c :L cllli:!s:io de 
oito IXIil conto;; per l:ltlci?2po. 

O S:t. Yrscoli"DE DO lUo-Bu.-vco (prt&iMnle do conse
lko) :-0 que eston ~doê ineontelta;d. 

0 ~- !>OQ~-EsTI<.u>.;. TeiXiiJI4:-Mai; tiremoa a.s 
conclusões. 

O Sa. V1scoxn:z 110 lli<>-1lrw<ro (pTendmle do co-
~):- Quando a renda ~rrecadad& em qualquer pe

Itado de um "nno· financettQ niio chega pa:ra as de!pe
l':IIS de<~se &nao, ha o :reearsG ~Jre todas 113 leis de or
ç:uneuto autoruão, o oh eUU..são de bilhetes até certa 
sol:llms por attticipação de rece:im. E!t• recurso di a 
l'<!solnc;ão aetual, porque proroga. todos os m~ios or:ll.
narios autorisad011 =lei vigente de 1871-1812. 

0 Sa.. DcQtTI! · ESTILU>A Th:ru:nu. :-Logo, em virtude 
dessa ;~.n:oris:tção não podia hnçar miiO de llltio• ex
tn.ordinarioa. 

O Sn. \"ISc<)l<J>e no Rlo--BlU..."<CO (1r-.itknt' ào con
sc!ho):-Qnaell .E:o os lil~ios extmordinarios :1. que u 
refere o nobre deputado~ 

O S.. Dcqrm-EsT&UI.;. Tt1=zu. :-Opcraçües de cte
dito, e~o de p3pel-moedn., etc. 

O. S-.. Vtseo.'õ!l& DO Rlo-BJLUO!t6 (prai~ do con
.f<!lho): - Sr. presidente, para. . aa cliapetaS ordiuuill.& 
aeguramente que a re!!olncão não a.utoriss opera-;ões de 
credito; ms.s o nobredeputadoeabe que temosUIXIadivids 
iiuctnante, e qu.o.para. o resgate de""o. divida'o govet.ao 
continúa. autorisado e pótle ~r optr~ tle Credito. 

O SR. ÁNDRA!l>: FtçllE[84: - Muito re.trict:amente. 
O SR. V ISCON!lB DO Rro-Bu~co (pf'tmlenle do come!h.o ): 

, -Não e~tou precisando ago·:L a •oro:nna de~ autcri
aação. Temo& GU não uma divici& fh~cttwnte? Est:í. oil 
não o govcrao aa.t.orisado {l.!ll'a resg.tta-la ~ 

Por anticip•ção responderei aqui a unu. d'!l"Vida ·do 
nobre depumdo. Os llltimos e!l'lprc~timos contrahidos 
pod.i.io a.mortizar tod., a divi<h liuotun.nte, maa .. a ea
mara. sabe que, pl!b _lei d~ credito para. aa estudas de 
!erro, mauaou-se dl.Stn.hir do emprestimo ·~terno 
20,000:000S parn serem applic~dos :1.! obraJI da estrads 
de ferro D. ·Pedro I!. E' claro 1 poÍll, que :.. dh-:ida 
ftuctuo:ntl!, qne podia ser toda re~gata.d& com o '[ll:o
ducto deEses e~nprestimos, n:io o ~er!; cotta.!fllinte
men~ 'lue Ge=íu D:J. eiroulllçã~ pelo menos 20,000:000$ 
em billie.tes, se por outra me10 n'io forem resgat:u!os. 

O Sa. MDJUDE FloDlllllA:-.A.inu·~ 

O SR. 'VrscoNJle llO Rro-BJU.'ICO (pruiden14 do ctm.•r.
lho):-Hoje t.atnos o que lllO>tra a .é'llimoli•a do exer
eiCJo de 1870 a 1871, distribnia~ ha dia&, nesta ca~a.. 
Creio que é 3:!,000:0ooaooo. 

O s .... .ANDaADE F,cm:nu:-E' 32,000:00011 nte :)<) 
de.Tilllbo. · 

O Sa 'VISCO:l.-DE no Rro-BliA-'õCO (pr.,itknte do c<m.re
!hoJ:-Exacts.mente, até !lO b.ltimo de Junbo h&via c!ll 
eircul.a~.:i.o :-1'2.,6'29:5008- Applicados os em~stimos "'o 
:resg:1te da divida fluetnante, ficnia. ella. complet&mente 
:unortiza<h; m .... c<>mo já. nio podemos di-opu r ela ' o
talidsdc do ultimo =prestiwo enemo, porque a lei 
~pplioou delle 20,000:000$ para a estr3-d& de fer:ro 
D. Pedro II, se!!'lle-$e que .fiearáõ na. circulação 
20,000 :0008 em bilhetes. Pnra o :reoga.te de!!ta parte d:l 
divid~ ftuct oaote s nhsiste a· &ntorisaçiio que se eontêrn 
no art. 12 da. lei >igent.c, e que em 'Virtude desta teso
luÇ~o ser.l. ~xten!iva. a.o aercicio futuro. 

Aqui tetnos, pois, q.,_e para este tim declara. o ga~er
no ' poder fazer opemções de credito, e dev11 1sul-1JL!, 
se fôr indispen•avel o resgate <!os bilhetesdo thcsonro. 

O Sn. A:mut>r: FJcnnu.: -1\!aa para qae ua reso
l:c'(l!o essa aatorisação ~ • 

0 5'0.. V JSCO:<m: DO Rlo-Biu.,.,., {p.-ui~ do Co l1-
••lho) :_:... A autorisaçiio neste. projeeto de lei é lleeee
w-ia pelo segnh~ motivo. O art. 12. da lei de 27 
de Setembro de .1870 cla..-a UJDa auton.e..ção a.mp1a 
pan o -resg:..te de to& a di~ ft~te ; ·a lei t e 
crédito, distnhindo d OG ·empre.."tirnoa contrahido~ para. 
eEse resgate 20,000:000S, pennittio, ipoo (acJ4, ~ue o 
"o..-erno coru<et"Ve = cirtclzçio Ué 20,000:0008 cfe bi
lbe~, cà <li..-idA s.nteriorl ...lvoe os S,OOO:OOOS 
que póde eriUttir · por anticipaçio, e q11e cla"Vem 
oer. retüsdos dentro do, =ercieio. Es~é:o 
esta aut.or~o, o gt>'\"e[llo te>e em ~ precisamr..-: 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/0t/20t5 t5:38- Página tO de t5 

148 SESSAO EM· 16 DE AGOSTO DE 1871. 

.. 

te nio Albentender uma auto~ deat& Da.tareza ou. 
para opera~ea de creditos, mrlcamente pela resolafiio 

• · prorogativa. da. lei &nterior... . . 
O Sa. ÂNDIUJIE F1~rmmu. : - Isso não era subenf:e

der, ar:r. Qa.r todo ., eileito á. lei do orçamento. 
O S:a.. YISco~oE "DÓ Rxo-BilANco (presidente do come• 

llto) :_- ••. porquanto, Een_do a. proroga~uma._lei_pro
visona de orçamento, deV!ll-se ter. em VISt:t pnnClpal
mente a despeza. e a receita ordinaria ; as autorisa\lões 
para. operações de credito dadas em uma lei .n~o se 
devem co:ll!idera.r subsiste.J.tes em outro exerClclo, se 
:não forem applica.das expresS1Uilente a. esse exercicio. 
(.Apoiados da maioria.) . 

O governo, pois, mostrou.,-se escrupuloso. respe1~or 
dos principios que devem reger esta matena.. (Apo.a
ilo: da maioria.) 

O S11.. A.'\'DRADE FI&UEnu. : -Então convém accres
centar um paragrapho. 

O Sll. J UNQUEllU. :-Declara S. Ex. que a. autorisação 
oio art. 12 subsiste para. o 'exercicio futuro, assim como 
no corrente; mas sómente em relação á.quella. somma de 
20,000:000S; não quiz autorisação ampl:l .. 

O Sa • .Al.'J>RADE FIGt!EIRA :- Então j:í. sei que :não 
quer pagar o date á. Sra. princeza. D. Janua.ria, nem 
quer resgatar tambem o papel-moeda.. 

O Sa. 'VISCONDE DO Rlo"BilANco (J11'esidenle do co~e
lho) :-Sr. presidentê, como prever todas estas obJ ec
ções'? 

·Dote á S. A. a Sra. D. Janua.ria.! Pois o meio por 
C!,ue · este dote deve ser p:~.go não está previsto na lei '1 

O Sn. ÂNDIWIE FIG'IlEmA. :- Está. no art. 14 da. lei 
do orçamento. 

• O Sa. VIsCONDE DO Rxo-BilANco (presidente do conse
lho) :-Sim, senb.or; e não ha de ser por emissio de 
apolices'l 

O Sn. ANDRADE FIGt!Enu.:-Por operações de credito. 
OSn. 'VISCO!\l>EDORlo-BRANCO (presidente do comelho): 

-Esta é lei especial, que tambem autorisa esses meio~-
0 resgate de papel-moeda..-Esteresgate está auton

sado, mas quando llaja excesso da receit:uobre a des
peza.; a. lei não manda fazer operações de credito pa.ra 
nsgatar .o papel-moeda; o que autorisa é que a. sobra 
da. receita, se a houver, possa ser applica.da á.quelle fim. 

Logo, para. que os nol:ires deputados trazem estas ob
serT:J.ções, como se pudessem com elia.s impugnar are
~olução que se discute 'f 

O Sa. Â!\l>BADE FIG'ITEIJIA:-Por maioria de razão têm 
procedenciu.; sem autorisa.ção não pó de empregar os 
::saldos. 

Sr. 'VISco;omE DO Rxo-Bu.'ICO (presidente do conselllo): 
-0 J:obre deputado esquece sempre que a resolução é 
pn."'n um semestre sómente, se antes niio :fôr promulgada 
z lei ordinaria do orçament.>. Tenho1 pois, respondido 
is obse."Vllçües do nobre deputado, segundo as quaes, 
a lei de que se trata, ora. a.utorisa sem necessidade, 
o:ra dei."t& de da.r os meios precisos para. as despezas 
•me at:.toriea. · 
' Ce1n;nrou o nobre deputado que aqui se contemplasse 

z despeza da. garantia de 5 % ao capital addicional d:L 
estrada de :ferro de Pernambuco, perguntando: ~ se, 
em co:úormidade da lei de credito para as estradas de 
ferro, tendes em vista o resgate das estTada.s de Per.nam
huco, da Bahia. e de S. Paulo, como quereis tornar 
eifeeti•a. esta garantia, ou por que tratais de .,...,.,.,..tir o 
capital addicional '? • .,--

A resposta., Sr. presiden~ é ob'ria.; Dão sei como es
capou :!.O nobre deputado. Estamos ou não obrigados ao 
pagame:tto desta garantia'? Quando poderá. cessar este 
pagamento'? Depoill do resgate da. estrada; mas em
~to a . ~ não :for resgv.tada, 3: obrigação 
subsiste, a. garantia deve ser paga. 

O SR •. ANDIWIE FI&mmu. :-'Mas não pretende resga
ta-la até Junho do &nno que vem'? 

O Sn. 'VISCONDE DORlo-Bu.."(co (prerideniedo conaelho): 
-:-Maa aquillo que o governo pretende é cousa. infallivei, 
i desde já. 11m :facto consumma.do, em co~uenc:il\ 
do qual ee dispense autoriaação par& deapeza obrigada 'l 

A obrigação de pagar esta ~tia existe, eila ces
sará. por algum novo contra.w, este contrato não de
pende sómente do governo, depende de accordo com os 
interessadoa ; se der-se á innowção, se cessar de :facto 
a garantia, cessará. a despeza, a alltorisação ficará. sem 
e:fl'eito, será. uma despeza S: anuulla.r. 

Sr. presidente, a resolução de 1869 <:reou alguns im
postos e supprimio outros, porque então :l8 circumst:ln
cias assim o acomelhavão. 

Estas disposições da lei de 1869, como ha pouco 
ponderei, s.ttendêrão ás necessidades do Estado, neces
sidades que subsistem e subsistirá.õ por algum tempo. 

Eu não -podia re.petir neste projecto àe resolução 
aquillo que já. era le1. Eu quizera, como os nobres de
putados, que agora :eudessemos melhora.r a condição dos 
contribuintes, redllZllldo alguns dos onm que sobre elles 
pesão ; mas não· é possivel que desde já. o :façamos; e 
nem mesmo possuimos dados sufficientes para estabe
lecer um novo systema tn"buta.rjo, como parece que 
desejão os nobres deputados. 

Está reconhecido que a renda orçada apenas chega 
para as despezas ordina.rias, e se isto é assim, como 
poderia reduzir impostos, supprimindo alguns dos meios 
de receita sem desequilibrar o orÇamento do e!ta.do, sem 
trazer-lhe uma grande perturbação, sem dar margem a 
tim grande ckficit '! · . 

Na resolução trata-se da porcentagem addicional cal
culada sobre os direitos de importação. A lei de 1869, 
que creou esta porcentagem, determinou que ella. fos
se sendo diminui da na raziio da subida. do cambio acima 
e 18, que foi o ponto de partJ.da. para .aquella fixação. 

O nobre deputado pelo municipio neutro, em um de 
seus quesitos formulados em requerimento, ha poucos 
dias lido nesta casa, pergunta ao governo como foi cal
culada a. ultima porcentagem sobre os direitos de im
portaÇão. Estas taxas são actualmente 3~ e 25% ; pela. 
lei de 1869 erão de 40 e 30%, correspondentes ao cam-

. bio de 18. · · 
As porcentagens actuaes forão :fi;udas quando o 

cambio esta>aa. 21 ; o nobre Vjsconde de Itaborn.hy fez. 
a. reducção de conformidade com a lei, que =da 
tomar como termos de proporção o cambio das porcen
tagens primitivas, isto é, o de 18, e o cambio do dia. ou 
o termo médio dos ultimos 12 mezes. Sendo este termo 
médio 21, fez-se a proporção na ordem inverea; 18 : 21, 
como a porcentagem ae 21 para a porcentagem ~O ou 
30, correspondente ao cambio· de 18. O nobre deputado 
Babe que, na.s proporções de ordem inversa, um termo 
com o seu relati>o occupão os extremos, e o outro 
t~rmo com o seu relativo, o lugar de meios. 

Se proct:rassemos o termo médio dos ultimos 12 me
zcs, teriam os um cl!JI!bio inferior a 25. O cambio 11ctusl 
está abaixo de 25, e não é provavel que chegue a. 25 
no mez pr<>xilllo. Se, pois, no mez proximo ti•essemos 
de exec10tar alei de 1869, teriamos de fazer a reduc
çlio proporcionada a um cambio inferior a 25. As taxas 
que fixa a resolução correspondem ao cambio de 25, e 
po:tt::t~ o!iereccm maior abatimento no imr:osto do 
que o pem:ittiria a. lei actual • .A. reducç:io é :lixa.d:r. an
nualmente tres mezes antes, para que chegue ao conhe
cimento de todos os interessados. _N-'ao é fixação per
mán&nte, para. o am::.o ha.>erá nova reducção, segundo 
o cUl'EO do cambio. 

De;o amda. notar que deSJ;'rezei as fracções, eata.be. 
lecendo as porcentagens de -8 e 21. 

O SB.. Â.'IDIWIE FIG'Il'Enu. : - Podiio ser ainda mais 
reduzidas. 

O SB.. DuQUE-ESTIWIA. TEIXEIIlA : - Em todo o caso, 
o commercio ficou aggnvado. 

O Sa. YISCDi.\l>E DO Rio-BJU.Nco (pruidente do coR.Se
lho):- Senhores, os nobres deputados dizem isto, e 
podem dizê-lo sem nenhum receio de responsabilidade, 
porque não estão na administraçãoJnblica ; se estives
Km nA posição de ministros, havia.o de colher infor
mações, e reconhecerião que não é :possivel reduzir im
postos arbitrariamente, que é prec180 attender ãs ne
cessidades do Estado, aos seus recursos actuaee, para 
ver que allivio se póde conceder ao contn"buinte. 

O Sa. DuQ'IlE-ES1'1l.\DÁ TEIXEIU. dá. um aparte. 
O SL V ISCOliDE :oo RI:o-Bwco {pmidntte elo come-
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Ilto) ; - Eu O!Sto1l ?Onderando que os nossos e11ca rgos 
~ gra.n~ q11e a.~ oidiw:lria do lmperio apell&fl 
· cb~ par.& as despe%U oY~. Todo& eetes eonse
Thos de econolllia, de eonces~ões ao commercio, á lavou~ 
m, ao contnonlnte em ger~, l!ão bona, d~"em ~e~ a.cei
t06; .DUl8 cumpre u.mbem 1!/l~ os gT:mde~< encar~ 
gcs qne nos legon a ~erra, como é preci.9<> pol" outra 
parte ~~ auxilio •ís estn<hs ce ferro, cuidar da 
~.W.ção a~ braços livres, àa. inatr1le.-,ão pnblica, q<le 
o nobre depntado deseja ver d""""''O"o!vi<à, ~ sebe que 
eu talllbem sou p.utidario desta. id~a, JXltq"ae é uma. 
da!! primeiras nece~idades do paiz difi~mdir a instrue
ção profis&onal. (.Apai<J<Io$.) E como seá. posalvel at
tender a. "todo& os empe.Jlhos e melho=entos ur~ntu, 
red!Wndo mui.to011 impootos'i' 

O Sa. Á.NDJUl>!!: FI&UJ;JM ;-0 go"erno _gasta com a. 
imprensa e com ontras C01lllas1 que níi.o devla gA!ta.r. 

O Sa. Vrscomm 1>o fuo--Bll.Uico (preoidm!e do con
•tlho;-0 n"bre deput>.do dlzia-n~s ha poneo, em nm 
de se= inee&:LD!;és apa:rteo: - hn ~rlos imposto• qna, 
J:eduzidos, prodnzem mais.-Eu ad:mi'tto até eerto ponto 
11. -proposição dQ l!.Obre depQ.tado, m6r:nente 110~ im
~o~tos sobre: o consnmà, qo..~ndo I§ÜO e.-..:;:agerados .... 

O ::iR. ÁNJ>at»E FH•UEJRA. ;-Como •<-o os nossos. 
O ~h<. Y•sco~D& no Rto-:BK,uico (Fresidml< do co71-

e!ho) :-Não ba duvida que a. exagenção de .tael!l im
pcsl:os dimioue a. venda, em vez de ~ugtti.enta.-Ia.; e, 
portru:Jta, a. relncQÜO até certo funi!e péde ser ..-an
t:ijosa :i. :rend& do-Estado e ao con•nmidor; mas note· se 
que deve haver lUil limite, potctue do contrario iritm:loa 
reduzindo até chegnr :. zero. (ApoiadAls.) 

Depois, o l!ob·e depntado sabe tnmb~rn q;:.e, me• mo a 
reducção ntil, nos impostos 'l,ue reco.hem sobre o eou
snmo, nem SIIIl'p~ e segmda imme.di11.tnxnente de 
=.ugmcuto de renda; ellse &llgmento appa.rece mais tarde, 
e. :portauto, .; preciso pre,.er & <ll:nin;~ição; que é o 
oeffelti.> immediatQ. Se o.gora fizeaseD>os maio~ l"eduet;ão 
:;~aa ta...~a.s do• direito• de imJ)ottaçdD, teriamos uma 
Ja"aude dimilllliçiío de renda..'CoDBi.de!"em os nobres de
p•tado•que est." reducçã~ que proponho traz utn.11. di
"linniçi.o de m:!li• de mil eontoe. , 

O Sl\. A:rniUt>U FrGUEIM :-Nii.o s~or, não ch~lá. 
O SJ\. 'VISCO~Dr; J>O R:o-BJU.-co (pc...ide,.te do con

:~úhü) ; - E' o calculo feito no tb~Eio~o por boDs 
':1ritlm>.eticos. · 

o" SI!.. A:(IIIWIE Fmn:xM;-E' preciso $Uppt-r que :J, 

tal"if:t s•j a sempre e. mesma. 
0 SJ!.. "VlSCoNl>E 1)0 lbo-BlUNCO (presido!IIC do conu

llto ):-Póde-se :fazer um:!. refo~ d.-. tarifa, tnas prece
.U<U. de estudo~ Mcl!Xados; e, p<>rta:!to, eu não estllri:s. 
hbilitado, como cre1o que llinguem o poderá. estnr, 
~:S. :faze--lu. 

Sr. preBidente, o nob~e deputado porguntou <J.nal é 
o estado de eotisas e obre a.[moeda de h-onze c a da iúl""cl. 

O rclatorio deste :umo d.â. U:dor:naç6es q_-aanto á. 
~ oeda. de bron2e. · 

O S11.. A,-eauu; FrG"CEuu.:-1'l:u '1 uai~to á de lill<el, 
nik!es. ( Hila.rilfáM.) 

O Sxt. Vucol'n>J< llO Rio-Bu.:o~co {pr~idetuo do e~>mt
iho':-Logo tra~~ do llikcl. 

O nobre deputado sab<!, pelo re4torio do anno p:r.&
~J.do e pe!o ®te a.nno, que o governo a. prin~ipio 
eueoro.mendou ,., ~ lirúu.eocia.l, Watt & C., de Lou
dra, c depois á C&ll& da moedll de Braxellu; o la
br.oo de chapas po.ra •er ctmhada a. moeda de bron~e 
<e'll nooso 116tabalecimento. Tendo-se, poTill:n, reoonhe
c:iío qu e casa da J:DOeda da oô;rte n'io podiA fazer eae 
fabrico com • brevidade necoaearia, &Zl:Commendou-•e 
a tm~Prla cnnhageDI á et.U da moeda de Bruxell.v. Em 
vi!tude deata aco:tnmenda e da ~e01feita. na cua. 
U :moeda, da. c6rt.e1 quep;oa.u:tio lll2ÚI ole ~tos CDll
tos, ncebeu o tbe.owo maia de tru mil cont115 em 
tu.oeds de troco. 

N""ao julgou-« nec:e&slrio lorç:!r a snhsti.tniçio !à au
ti:;a. m~ de cobte !OJ: eat& nova de brow:e.. N"so ha
-veria OOilveuialleia ne81&. aubstitui~o *'rçacb., porque 
o po.bl;eo -~ llio tltnto a ~~e de uma m11eu 
maia pedeita como a eaeuee~~: .U moeu de tr01:0. Ac
t:reSQe 'Ln.e e IUIPr'DWed. de cobre, eomo eabem 01 

nobre~ depu.taao, tem lllll valor nominal igual, •~ llio 
inferior, ao valor intrinseco. Para ser Sllbt\tui;b, -m 
neoe.<E:uio que o thesonro pagae::!se a diffetença, e i:l 
& expariencia tinha demoMtmdo que ~ moed& ten
dia a desappareeer, pelo &Cll -wlor inttinseeo, p$1"~ ser 
em\'r;,gado o se1I matei nos U."'a indastriaes. 

Entiio o gove-rno determinou q_tle na. ~a da amor
tização se substituísse opa~l-moed~ de menores valo
re~ por essa no v:>. ·moeda de bron2e, e assim e11trou 
um& grJ.nde qWl.tlti~de delln na cirolllaçio. Posterior
Jilent.e se determinou qtJ.e D&S the1ourarias de fa.:enda 
s~ fosse stJ.bstituindo a. antiga Ulotloh pcla no\-s 1. me-
dida qu.e a. primeira entl1lsl;e noa &eus cofres. ' 

A. emiSSÕ<> até hoje ~eitn da no.-a. moe<h de b1"0:::~e 
e~tima-•e oem mil e ~t>~ cout<ls; temos, parmnto, 
amda. niila. grande proVl!lao desta. moeda no ret~pecti'l"o 
estabelecimento, cujo. emisEão •e procnra Aetivar por 
todo• os meios poasiveis. Se não está t<Jd« em ci:rcula
<;ão, e potq<J.~ nlio hu. conveniencia em torç:>.r ll stth
st:ituição . .Assim o d!'.liberon o nobre V":u;oonde de !ta
boraby-, " cu não tenho t!do l117.Õ.O pnra proceder ãe 
outro lllOd<>. 

Pelo que toca á moeil.tt dll niloel, eomo tambem SI) 

e:r.pü~ou no relaturio. deste anno, o m eu anteceosor ce
lebrou o CQntn.to eom o ilr. Joseph All&rd, direcÇor da. 
casa real das moed"" em Bnn:ellas, nos térmo• ou sob as 
condições que se inseririio no mes;rno relatorio. A ex&
ctu,:ão deste contmto, ou a. mbricaçlío da nova moeda de 
nikel, naquelle 'l!õt:lbelecimer>to estraogeil"o, devia ser 
:fiaeali""''lo pelo Sr. Sta.s, commi$sario r~al das moerhs, 
mns elle mostrou escrtl._llUla& em. neeit~ ~ ~ção 
do centt:tto, e, por outro lado, ju.lgcu~ae t:unbem que até 
certo ponto podia p:!lreeer offenoi-v& da c:onfu.nça que 
se tinba n.aqnelle estabelechnento a inspcc\)iio que ·~ 
hcnltavs ao minh.tro do Brazil dilfmlte o l-&brico. 
P~5entes ertas d~tvi<i.>s a o govern~, prueu.rei l'e!llD

ve-lns, e j:t expedi novas orde:ll5, que espero 'ejio exe
cutadas, para se fazo<r no-vo eontr-.lto com o meamQ 
Allard, conscguilldo-se tnais al~Um& reciueçiio no preço 
d~s tnoedas, por ter b~ixado lll1 Europa. o da materi& 
prima. 
P~e·me .9-ue t:>.mb8m a :.:espeite~ do nikel os nobre~ 

deputDÃos ~stno sa.míeitos. 
(11~ aparU•.} 
Sern duvida alguma que :e. acquisiçiio deste novo 

~ente de [>~l'lilu~ li neceosario, po"'',llê o publico pre· 
eiS'\ de =a. moeda legal intermediaria. e<1tre as d~ 
brouze oü ::1 de cobre ~ o :papel de menor valor; dahl 
eua iu~·.\São de bilhete• ou "\>ales parti colares, que estio 
cit'~\lbudo, eontt'-.o. 3. disposição legal, e com perlgo de 
perda. :p:t.'"& 05 !OUS port.ndorcs. (Apoiad<n.) 

Sr. presid~ntc, antes de r esponder, ta:nh quanta me 
... ja ~vcl ncst:> ooc:ui.'io, i vista d'alhos que o no
bre deput:~.do p~ 4-t districto do Rio de Janeiro lan
çou 8C bre todOS OS lninisterio"J mDtO :necessidade di: 
conside~!L-r u~a ob8erv3.çâo po!itJea do nobre depu tadt> 
pelo :nt:.:llc:i:rio :~entro~ qne me tinha "-'cajado. 

O nob~e deputAdo iüsse :-E~t:l -rcsol'l;l.<;a.o é· a dieta
dura, ~ü ter" por fim preparar cU!Úlilio pau. OB li
bel"ll~s. 

Que tt:<o é di<:t:adara, j:í mostrei : pela contrnrio1 é 
respeito .:i. lei (apoiados), tem por fim eviw o arbitrlo. 
(A:poic;~a · c ~?ar~e.V.) Caminho aberto pa.ra os liberlles. 
-vi; o nobre deputado, pe!Q que jli. e~u~, que niio podlc; 
aer f!st:;. l"<So1u~ão, po~que quem eni<l:!: do futuro tem 
conm~~ 120 pre.1el~U. (.Apoiado•.) Não liOS preoccupo." 
a idéa do:: = mndança politica, promtramoa cnmprlr 
o nosso d.e~e:r, livre.~ de taes a.pprehell:!õ&!. 

Qua!q_uer aue aej:r. <> ministeno qac administre o pai;: 
=. :!.!aio do ãouo que vtm, terá Illi de orÇamento IÕ
mentt atf Jnnho : em Julho começa o novo anno 1inan
ceiro, e as ord~ pa:rn & :ti!C<~ita e d~peza do futuro 
eJCercicio dbvem se:- expedidas mníto ante&, para 'l'U' 
tenhH:o es.ecução w. todas aa p rorinciQ. 

lta exemplO• de passaNlll resol~ destas em Maio, 
maB ~st;. patente a todos que ellaa não chegú<l a. tempo 
de serem e:~<ecutadaa deade o 1• de .Julho u011 pol!toB 
~ r~moto• do ltnp~'?· ~ -oluçio, pois, é um.a 
:::tececs~e para me mm111terio, ~ outro 'lll08 agt':llde 
mais a.o :nobre dep!ltl.do pelo mumcipio :neutro (I"ÍiadAI), 
e pa.-a 'l!l!Üilller '!u.e nos -poasa ~a D:Õ5 todof.. 
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O Sn.. ÀliDIUl>E FJÇ&JmtA : -A reJ!olu_ç:io er& desne
ceson.rin;; qualquer que rej,. o go11e~;no, h3. de ga..tar o 
que quizor por meio de creditos. 

(Ha ot<lro• a[J<Arlts.) 
O Sn. VISco~D!: no Rro • Bn.L"<OO (prericknte do can· 

•e1ho) :-.á. resolução "ctn:il nãocontemr•la. d~!~!pezas que 
nos h~ de trazer a re.fonna do ert:<do servil. ~-á oc.tra. 
objecpo muito repetida. 

::ir. presidente~ e!<~n rcformn. já é lei~ (Apoiado$ e 
aparlos.) E>n(J.lli!nto niio :íõr lei, a de•poza. qu~ el1& 
acarretar póde ser p~evish. e conte:mpl:uia. n:J. lei de 
orçamento' E os nobro• deputailos, que sell!ostr:i.o tio 
pouco di!'postos a concorr"" I"'= o endamento d~te 
project.o de lei, já. 9-ueri!o que aesta re•olução COW!.g

no.ssemos verba. l"'"" nquelh d"<'P"""' 'l 
O Sn. ANDJUI>B FrGo&rltA.: -Nós nlio queremos c ousa 

nenhuma_ 
O Sn. "VISco~"D& DO R•o-B:u.Nco (prts.'dtnre do <'omt

lho):- .A gore. reiilo;to qne o que o nobre deput•do que
ria. ero. que ::tqui s~ 1all:ls•c expressamente na queaW> 
do est:oi!o sen-il.. .. 

O Sa . .A.m>uoU>E Fl&liEin~: - NM ! 
O Sn. "V1scoNDz ))O Rto-BILl"co (pri!SidmW do <'on.tt

lho):- .... 'f>o~que cntiio S. EJ>:. pod.em discorret lar
galD.ente sobra este :U.Simlpto. 

O Sn.· ANoUDE FI~<IlElllA.:- O governo não quer. 
O s,... 'Vxsco"'"' p0 Rxo-B~UI<co (pr~id<nre de c<>ft8e

lho):-Ma.s o nobre deputado, para. fallar !!Obre a. re
forma. do estado semi, Jlão prtci!a-va que o proj<>cto 
consignu_se tal ve~ba. 

O s .... -~~'IIJU.Dll Fx&O&IILI. :-E' que o gO"''erno agora, 
aepois d:.. -.inda do altimo paqnete, r,iotem ta.ata. presa... 

O s .... VISCOND& po R.to-BIIoll'CO (pre~icknte do ,,., •• 
lho:- Se o nobTe deputado me disBOSse onde tem o seu 
telegrapho e quem é o seu cor=pondellte, eu lhe rea>
po11deria. (.Risada..) 

O s ... At>"Dl!Al>E FIGl!EillA.:- En dire1 a V. E4. 
· 0 5Jl. "VJSCOl<OE DO Rlo-BIUt<OO (Jirui~le do CG"'&
. lho: -Sr. ~re!idente, quero onvisu o nobre depntado 

pelo i• distrieto do !tio de Janeiro hoje :falli.r oobre a 
prop"-''t& de cxed.itos !i11pplente:tta.?a extracrdi.Dmo• e 
de tra.nsportes de verbae, propoata. que está. snjlrlta. ~ 
exame e approvsção de. ea·=ra, acr~dita.ria que o mi
niaterio actual é o 'Unioo responeavel por esses credites. 

o s ... Am>,Ul>E Fl~'t!r.Il\A-'- Nio. 
O SI!.. Y ISCOl<DE Bo R.o-B"-'ltco (prui.Z..ntedo con..•lh& ): 

- O nob:ro deputado .e exprimia por modo que tndos 
pensariiio que es~s .creditas repre!el>tão despe<:as do 
curto periode <lo millisterio. actaal ; IDJli que111 =ü..a.r 
a proposta venS. que eUa em p:u-te trata de despezaa fei
iU no exercicio de 1869 â 1870. Ora., eu creio que o 
::ninisteríB ne 7 de Marco de 1871 não existia no eur
cioio de 1869 a 187{). (R.itadtu.) 

O Sa. DaoUE-Esn.uu. 'l"ElxEIIIA: - Ma.s V. E.x. ex.i>
tia, =egn CODl tods a responsabilidade. 
· O Sa. V aço~'DE D~ R.o-BR.\...'<CO (presid.m!e docon.s.Zho): 
-Tambern V. Ex.e!ltliot!os pre•tavao sen;~.poio (apoi<l
&oo); portanto, sobre o que diz respeito a 1869 e 1870, 
Tiremos 1ol~ porq_ne tudo tem a appronçio do .n<>bre 
deputade pelo mUlllcipio;'eutro. (,fPOÚI®• t ruada.t.) 

O Sa • .A.'<~~UDE FJiõr!EJ:RA dá. ·um apa.rte. 
O Se.. Vxsoo~DE J>O R.to-Biu:tco (pr ... idvdo do c~e

lh.o) :-Eathno mnito que o nobre deputado me recor
dasse este trgumento. 

V. ~, Sr. J=Oid.en:te, ~ejajuiz imparcial n~llii
,So entre o nobre de~o pelo 4• di8tricto do Rio de 
Js.neiro -~ o ~ nt.nús_tro da fazencia.. O nobre depu
tado esta mmto prevemd.o "'Jntrn nós, e por isso se:~. 
juiwl!lcl&recido o leva a. ilhmões :fb~tes-

S. E.x. .u-nos :-Os mimstros da Dlltriaha. e dll. 
guerra de>. gabinete ~ ~ dons m-e.ditoa, qlle 
~aupenoree, excede=:> em mwto a. deapeza elfeOtiVa.. 
I' ois, .SI'. pteoidm>tc, l1i.o eisro l1II1 caso raro, pelo .qw 
li.OB' deTem011 ll~J>plaudh, _como 11011 applandim:Of!i' Q<i= 
~re -unJ. credito e llio <! esgota, mas a.presenta uma 
a:rande . iO'bra deue mdiW, cl& pTOva dã. m boa·:fé, 

prov:~. de>;ejo de economia. (AJ>Oiador.) .Acaso, Sr. presi
dente, se tivessemos oxhaurido o cr&dito, estari.amoa 
:ma~ jmtificado• do que apresentando sohru Euperiorea 
:~. 8,0t.IO:OOOS000~ 

E note o nome deputndo que e!tes creditas foriío 
a'bettcs 1'"'"" d~i de 1870 a 187t, e que u~te ner
cieio o gabinete actua.l oont:t apenas o l.enlpo deeomcio 
de 7 de .Março a 30 de Jtmho. 

O minist.erlo do. marinha deixou sobr:as de mais de 
4,592.:000$, e b da guerra de mais de 3,74,2.:0001f. 
Isto pro>a 'l"e os orça.mentos qne serviriío de base 
para " _abenura deote credito nii.o foriio e:uctos,. q_tre 
!!li prev~>ões dos cont&dores da guerra e da marinha 
forao a bem-~ despezas renea; mu a.s •oh= ahi 
estiio, e o !acto demonstra. que este!! creditas não forão 
abertos por desperdicios, mas lim par& &ttender ás 
despezas do Estado, como erão p~evis~ peloa fune
ciona.rios t:ompetentes. 

O illnstre deputado p(lde dizer qne os orçamentos 
qne serVirão de ba•• a estes. creditas Dão erio exactos, 
que as previsões destes orça.meatos :forio além do qne 
efi~vameate ~ podia gastar a se gastou ; :ma.s tirar 
da eil1.teneia destas sobras argumento contra o es
pirito economieo do governo e cor>tr., a. &\111. :fíllcalia
çS.o, é o que o illmtre deputado lliio JlÓcle fazer. 

.As delõpeza.s da guerra e da ll1llrinha, mónnente em 
cironmstan~ia.s extr:wrdinari.a.s, e 811 act11D.êll eiio alada 
eoneeqneucU. oi& gn.er~ Dã.o podem •or previotas ao 
eert.o, são calenlos muito f&lliveis, ~ despêZa.s muito 
variaveia; não admha., pois, que os ~ditos excedessem 
tanto a· de6pezs rw, lUQJl as sobras ahi e.tão para d~ 
moustrar a :Dloraüdade e zelo do. adntinisttaçio publica. 

Os illastres d.epntadGs seriio logicoo: •e -CÜJ;o;e.seiil 
-ga;;te.stes t.a.nto, podendo gastar menos-; mu cfu:er 
que o govemo nii:o esgotou os creditas que abrio pam 
oeoorrer aos serriç~ pnblicos, ê de certo fazer-lhe um 
elogio, sem o querer. · 

P a•so agoza a acompanhar o illume deputado no 
seu ra.pido pasoeio pelos differentes miaisterios. Rapido 
cbamo-o eu, não porque o. illnatre depat&do não dis
se.~~sa· n:uito, mas porque :Ea.IJ.ou muito depressa.. 

Perguntou o nobre deputado se o honr&d.o mini~ da 
justiça a brio mão do. idéa. de codifice.r-ie o noe&o direito 
civil, trabalho que e~teva incumbido ao illustre jnris
consnlto o Sr . .A:ngnsto Teixeira. de.Freíw. Est•u • ces
sid&de <i reoonllecido. por todos, e o nobre ministrll da 
jm tiça n~o podia ser eo11trario a tão util illicia.ti.vR. 

O Sr. Au~to 'feixei r& de Freita.s estava encarre
gado de reali.za.r e•se illnstrado penf&Ulellto, e t~ão é o 
=isterlo a.ctllll.l. qúe póde ~u responsavel por não e.st.'\X 
aindil redigido o codi_go, IJ.UO não era obra de um .dia, 
mas de atu.rado tnl.balho. . 

O Sn. ANDn.<DE F!GUEBA:-Eile j:í. deel&róll quenão 
0 faz :mais. · 

·· O S R. VISCONDE. Do It1o·BIU.I<ca (pruidenl• llo conse
lho) :- Ter-se-b.i.:l. incumbido a. um illustre jnriscon
J!Ulto portuguez, o Sr. Visconde de Seabr:a, li. reda.c.çãa 
do projecto do c:odigo civil , visto a imP<'dimento do 
Dr. ÀU.,'"USto Tei:<eir:> de Freitas? O Sr. ministro d& 
jtlSt>ça foi ba diw.s interpellad,.. DO ~enado a este respeito, 
e respondeu que a noticia não tinha tnndamento, que 
o Sr. visconde de Seabra. nio fez oft'erta. alg'lllll& ao go
verno, e que, portailto, não podia. a governo to= seme
lhante ·deliberação. 

O quG·eonsta é que o .Sr. Vl.SCtlnd.e de ~bra, 'l,D.e 
muito a.n~s se offereeéra. para tomar a ei essa. com.nus
aii:o >10ientiS.oa, eaearre~ um amigo seu n est& ~rte 
de imorms.r-oe, a ttonto o impedimento do Sr. Dr . .Au
gusto Teixeira de Freitlul, se h&veri& opporl:ll.Did.ade 
para, aqnella. •= oiFerto. ser aeeit.a. Não fez, pois, ofi'e
recimento ~lgmn ao govemo, e, porta.nto1. n&o há. ne:::l 
podia. haver:decislio ~a este ~to •. 

.A. c!llllma recahe sObre :Wrto que nio, existe. 
Não me refiro 100 illustre deputado pelo -i! diatric'..o 

do Rio de J aueiro, qnet Sê bem o 0011lprehendi., não 
b:D.oll · ironicamente,: e nm U1o.etroll '9-u•~ .approvari& o 
eommetter-ae esse tiahalho a· ·nm jurilcouaulto tão ll
ln&tndo eomo o Sr. 'Vi.&coude de Seabn.. 

Os Su. DnQn:·i:sn.u>.t.. Tm!:Enu.· E ·l'Eilnt,..io Xt.
:um:.o:-Eu não 11-ppronri&. 

0 S:ot. 'VISCO:m:r:· DO RI~B"IU-"(C6 {Pro>:'lÍmk .W cmtt,; 
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lho):-Parguutou:J:DaãoillustredeputadoK o nobre mi
~tro d.& juetiça não teJ:Q presiaJ.o attençlo á :reforma 
d&gnardanlleional. R.,.p<>ndo oomo rel&to:io do uobn: 
ministro da justiça, que a reforma d.& guarda =cional 
mereeeu-noa e mex-eee-l:los I!luit:l. atte11ção, e que, ae 
1iounsae opportmúdade de 1er diocutida este a.nuo nesta 
Qmara, o nosa11 projecto téri:t sido apreoentado. 

Q!llll é o p&DsatPento deo..a. refonna' Lá e!JU. D>ADi
fll6tado no re!a.torio do nobre miuistr<> da justiça. Eu. 
tendemos que oe deve acabar eolll esse ~iço ex
tl:aordiD.a.rio a que "gaardo.n.&eioll&l es;tá. sujeita, e que 
sepreou a todoa os ve:s:a.mes, contra. os qn:tea ela:inão os 
illuetres. depllW!o.o, eom<> nós t:unbcm . .A. liberdade de 
eleição llio depende SÓillente d" reforma · eleitoral ; é 
preciso ~r~, qwmto f õr posshel, todo& o.• me\08 pelos 
~ ~ea o cidadão é vex.o.do em sua liberdade oi vil e p<>
litJ.OCL. 
• Nós q~mos q~e, assim c~=no a reforma judicia
=, a. da guarda naetonal. aco:np~nuua a reforma. do 
estado ••mi; m:u é preciso. reconbecerqneeatarefol:'
~11.. não podia eer adiida, e de :pa.sS~t:;eiXl direi '!.lle o~ 
per~os a que têm alludido os nobrea dcpnt>.doa ·eriio 
:nal• de recei~r, e c!!ccti ... amentc app,lrecêr&o em outrn 
~p_ocaJ quando oa cosso~ "Weics r~.?:essl.voe n!o erC.o ti.o 
etlie&Zea como hoje. Lembrem-•e do perlodo de 1831 " 
1835. 

Pretende o mmisterio, 8C;)Teseentou o illust:te depu
tado, JDO,nter- a actua.l divisão jndidadn qaanto aoa tri
b= .. de 2• instaneia, on quer crear nl)vas relaçõea ~ 
Eitas questõe8, que !re relerem "o llli.nisttrio da justiça, 
terão toda n. opportnni<b!le quando aqui ~ cllicutir a. 
rdo= ja.diei<ui~L: mos rozponderoi ., o i.llustrc depu
tado o que o meu illllStrn.do colle!!:l. já teve occasiii:o 
de dizer m ais de uma ve:t. no seo;:;f<>. O illnstrad.o Sr. 
rninútro c!il. juatiç.l. não se orp~e á c.re~çiio de &DYM 
relações ; OpfOZ·se & que e;t:t idé:. fosse inserida 11:111 
e:mend:Ls 30 projecto de•ta c>UP:tra. 

.A creaçio de ""'""" r~b.ç<;eo foi aqt1i .{niel.ads e niio 
passou;. o .nobre '!llinistro da j~tiça receioll que, acei
tando a idéa no seoado, ~os.se isso m otivo para que a 
re~ encontrasse maiores dil!icul~des ll66!:l ca
msn. 

O S11 . .A~enut>ll Fl~IJU.:-'Ei4 como se escreTe a. 
hia:ori& ! 

o Sa. Vrsco:c.t DO Rw-Bn.-xco (J>rtsitknt• ao can.e
lho) : -Não se oppõe, portanto, á c:r~:1.ção de ll.ovM re
laçlíea em projecto oeparado, e este já. se iniciou no •e
nado, eot& oubzneUido a uma comnusoão, c brc..-emente 
entr!Já em discu!Eiio. 

O qno .O feito dA guerra. do P~y, perguntou o 
ill118tre de:putodo. Termillou no 1• de .Março de 1810, 
:reopoecJ., eu. 

OS~ . .Am>IUlla Ft&u.s:nu.:-Maa ·;;. EJt. disse h" 
po~o qut .ninda não tinha. te~:ld.o, aind.& ~ eetoo 
3,000 hómeu. · 

0 _ Sa. YISCO!<DI'! .., Rio-Bu:o!Co (pre<idtnle do cmut
lho) : - Q.nando serão <:elebflldos os ajv.ste.s definitivos 
de p;JZ' Direi que brevemente. · 

Porqae não foriio logo~ Por dilliculdades quG j& t4lll 
~ido lll~es.t.udt.s áa camar:J.S, p?r motivo1-que conotão 
do zel1otorio do l:lo'bre minimo dos n egoeioa estnngei
ros, e que nõo dependêrio de no .. a ..-oatade; nem pode
ri4mol terminar u questõos diplo:ns.tic:lll do P:II"l:;ut~Y 
procedendo á Bisma.rk ... (ApMo.rk• da m<~iorw.) 

O Sa. D1;Qt!Z-ESTn.UIA Tuunu.:-Poia teve ma.is 
111rçr.. 

O Sa. Vrscom>e 110 Rlo-B.IW<co (pruidm,e do c.m
oelho):-••• porque tinluunos dol>S afiiados, e era pre
CÜI!I proceder de acoordo com ellce ; a opinEo 
do gover110 imperialniío podia prov:zleccr ab6olut&mente 
em_ tu~o; e- as eircnmst3.na:ias =mo do P~y er5o 
exoepctonaes. · 

O S.. ÂbiLU)I! F1~ntu:- Qua:nW diflieuldades! 
O SR.. Yw:o:rtur DO Rro-B~<o~...,., (pru~~ Ih ~

lho) :-Sr. prélidcnte, niio b9.Bt:L cüier que ha cllilicul
dade.t; é preciso que o nob:re deput:ldo aa destrna, e 
diga. CQmo ~- co~ !e poiem :!ãzer. 

O S.. :A.!mii..UIII: FzGVER.t :- TCllh' dito muitu ve
""": .~a nosSA força, e clci=-lo• li.. · 

I 

j. 
I 

I 
! 
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I 
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O' Se.. 'Vtscon>E DO Rln-Bl\A.'<CO Cprc:idmtt do con
IUM) :-Este modo de concluir :t.s quest:iés in ta=- · 
cioll&e1l é muito :bcil! Retirar :of ·nossaa forçns, llio 
hllli importar m~s nt.da, e U>dos esstR ucriticios e os 
eompromiuos do trata.!o dn. trir>licc :.llliul'('t, tudo isso 
niio nos importe! Como em e::tro temp<> tambem ~• 
dizi& aqui q_ue-, pa.l"3. resoh·er as noaua que.stôu de 
limites, havia. um meia muito e~pedito : cr:l. ceder me
~!ie do t erritorio contestado l 

O ~a • .A.soJUDE: FICllEtnA : -I .. o nlio. 
O Se.. VISCGl<DE :oo Rto-B:Ml<cO (prtsi?cn!e do r:onse

IAo) :-0~ &jWites de.fi.nitivos ue paz o2o so fu.er5o loao, 
porque entlndGrlio osnostoa alliados que o :;overno pi'o
vi.sorio nÃO Ull com~tente p~raa celebração desses ajus
tes; nec mesmo depois da terminação da guerra, quan
do esliC governo j:í. contava q=\ u m anno de e:ústtneia, 
~ era obedecido em todo. a. repnblica, o goverllo !!lgt!ll
tsno con.-cio em reconbecer aqnella compctenei:.. 

Nós pensámos diven:a.mente, mns não áevi:unoi Eep:l.
J&r-llDS de nossos :tlliados po• es~e moti..-o. :Entl\o ce
lebrou-se nm aecordo preliminar de pu, ·que tem in· 
contesta..-el importancin ; ..-isto que por eese accord.o o 
go'<'<>rno do Pt\ragn~y aceitou em suo aub.tll.llei~ as 
condições do tr:ltsdo d& tríplice :ill~'nça, e desde logo 
a n a ... egação tl.uvial fice>u inteiramente gnrantida. e litte 
de todo o onus. 

O S11.. A>"»u.AD:E FIGUU!u.• : -Mas :o 5o recouheceu :~. 
clauSllla do tratndo qnanto a limites. 

O Sa. V'lSCozçot:noRio-BM.'<co (J>ru iàtnte docon.ulho): 
-M:l$ :cão reco!lheceu a clausula do tr:'1Udo de jffijanç:< 
q_1l:l.llto a limites. Sr. preoidente, nii.o de! elo entia:r a!!ll-
ra e:n um" dise.ussão sobre e~a. clausula. '" 

V. Ex. sabe qae mais de UJDa. opinl:W se tem aven
tado sobre esse ponto das estipnla~es do• illiados. O 
uobre depntl>do consider:t qne o n:rt. 16 do tratado de 
1865, no que conceroe a lilllitc$, é condição obript<>
rl:l. f U.Cii O I'~uagua.r, ·d~:: .,.e ~c:r im·pos.t.õi pi.lo direito cU, 
victoría, e est:í. s<>b :: garantia. colJectÍ\·a dos alliados. 
V. Ex. s::be q>.W no sen:~do e aqui mesmo onrr:lS opi-
niões s~ mn:ni.festáriio em sentido di,·~rso. · 

Alõll'l• entet>dein que o tro.tado niro est.o.beleec ahi 
senão o.s b!Sos ~gun1o as qnai!S se devem fixar os limi
m1 e q1>e ost4!" íica.rãu oob " gl'tl>l>tie. collect.h-:1 do• 
allindo• depois dos aju;;tes finaes. 

O Sa. JoAQI:Jllf m: Mi:<'IJ)o~<ç.<.: - Pelo contrario, · -" 
e::cprersl no art. 17. 

O Sa. "\"Jsco~nE DO Rro-BIÍ.Axco (lm•idcn!G elo rorn<e
lho) :-0 qu~ di~ a nrt. 17~ 

O S~t. Jo,,Q'CJ'X DI'! WIENDOl<ÇA :-Que :1.'! potc!nciM D.l
ll~>dlu ee compromettem n. fa.zcr effcctiv:> n g»Y•ntia. 

0 Sa. V'l.õCOl<DE DO :R.Jo-Ila . .U'ICO (J>ruidtlllt do C<>mt
~~}:- O ort. 16 diz qu~ celebrm"·•e-hiio tratados de 
limites sobre aquellis b~; o .Brazil especi!ieou os 
aeu&limitu, e :1. .Republiça. Ar~entin:a. tatnbCDl à\:Clarou 
qnat!s os seus. 

0 Sa . . ÃNOLU>E· F1CilE.IllA. doi. 1U11 &parte. . 
O Sa. Ytscoxo& 1>0 P.to-Ell.<Nco (prt&idmlt do ~arue

lho):-Perdóe-me o nobre deputado: eu il fallei o 8.1lllO 

psnado lar~mente sobre e&ta mil teria; a hora eoti 
adiant:1dn., não posso repetir o que disse entr1.0; neta me 
puece mesmo con._.enie,lte que, qun.ndo se tnta desses 
aiustea definitivc~. ertcj..moa :~.qui o._ diseutir taes ques-
t<Jes. ... 

Não posso, porem, deixar .de •ceresceotftr ~ 
obser'<'o.çio 80bre n intelligeneia que ae de'<e d3r ao 
art. 16 do trotado da. triplioe 8lliaDÇ&. 

E ' ~óra de duvida que não sepód.einhibi:r o Pat:!gt:ay, 
isto é, o ~n.oido, de alkgu o qne j1>lgue ccmfonne ao 
aeu dinito teaitoricl., ou (\e prop6r o ~ue lhe pare~ 
attendiYel, em nome dM convewenclss mtanai:i<>naea. 

O t:r:!.tado de alli.l.nÇ& respeitou 11. integridade da. Re
pu'bliCIL do Paraguay; exclui o to~ a id.:t>. de eonqlrl!m, 
e, port:lnto1 o Pãnguay tem. direito de 1er otrrido rob~e 
o rllCOuhecunento .!e .e- l.im.i.tes eom a Republica. .Ar
gentina e COlll o BlliZiL Os allliulOll deven:! oum o <J.Ue 
possa. o Paragusy &!legar em aeu h'l"or, e, qwm.do es
got:ldos osl!leios penuasivc!, t:ntio poderão tll!aT do 
.eu direito de veo:cedorc.o. 
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1llliA r.egar ao Paragnay toda cllicussão a l!S&e reapei
t?l não seria. justDj.\'e W procedimento fô:ra menos jna
tinca. vcl dA parte dó Brazil, cujos limites não sofi':rerão 
7ont~stat;ão 3lguma do governo p~vi9orio. N"'ao .seria 
wo JUSto, nem mesmo 'lue os alli:l.d<is, ao ospecihca
rcm as bases <:xa.radas n~ art. !6, houvessem' examina
do entre si o direito de ClLda. mn delles. 

O SR. At-.'lllUDE FI&IlEIBA:-Oh! E' possivel't Entãe> 
como fizer:;o contrato sem ~atarem scientes dos direitos 
de cada um'? · 

O s ... V1$G0i<DE ne Rlo-DJUNco {prc.sickn'e do GOM<

Iha):-N6!! tinham os consciencla do nosso direito, como 
o go.-erao argentino tinha do seu, ~a.s nem a occasião 
o p·=ittia, nem era preciso entrar então no exame do 
que eru pecnliar & cada nm dos dous alliados. 

O Sn. A.~'DB.JLDE FioVEIIU:-N'"u.o podia dei= de •er; 
como podínmos prantir A Republica Argentina o qne 
não tinbnmos examinado ~ 

O SR. Vtsco:snl!: DO llio-Bn.L"<CO (prcsidmte <lo.con••
lho): - E•te é o !..cw, c nio podia ser de outro modo. 
O Sr. eo0$elb.eiro Octa:viano foi o negociador, falloa no 
senado, ex~cou o seu pensamento, e como as cowas 

... , .. eomriio a e.~ se l.'e5peito. 
~ · Mas o t.CCoTdo pruiminar de paz não g.vante ao 

Paragnt.y senão que os allio.dos ouviráõ o que elle possa 
allegnY cowo sou direit.o, ou l'ropOr <:<>wo a~conlo acei
tavel na <J.UCetão de limites qnaudo celebl'IU'em-se os 
ajustes definitivos. 

O Stt. ÂND!lA.De F!&UEnu.: -E não allegou ainda. 'l 
O Sa.. VJscoMDE no RJO-BIIA!Ico (J'~ui<ieme do cOn

ulho):- O accordo prelimll!ar de paz, por seu nt. 2•, 
decl&ro que o tratado ~ alliança não ilnpõe uma con
qllist& de territorio, mas o reconhecimento de direitos 
preexistentes. Os alli&dos evitáriio no seu pacto to<la 
idéa de. conquista; e o governo argentino, qu:~.ndo oc
oupou a 'Yilla Occidentlll, declarou em not:Js dirigidas 
ói.O governo do Patt.,.<ruay e á misEiio especial do Brazil, 
que não queria reso1ver a saa questl!o temtorial ~o 
direito a.. victoria., e sim á vista de seus titulas. Esta 
deehro~, q_ue preceden. o &eeordo prelimi= de p:u:, 
foi' coulirma.da no protocollo an.nexo "'esse accordo pelo 
plenipotenciario argentíno. 

Se os alliados pclo seu tra. tado de alliança obrigá
rio-se s. respeitar a integridade da Repnbliea do Pus
guay, como r-~ião elleo, em sem ajustes de paz, negar 
li meo""'! r;p<>blioll a. faculd.ade de allegnr o qu~ ju!gMee 
de een dire.tto ~ 

.Admira-me, Sr. presidente, como se eo:1t::adizoem as 
opini~s de DOAOS censores. Quando o fO>er~o argen
tino occopon a Villa Occidental, algum J~v:i.riio a lntJ. 
qne o m1nilltro brazileiro comenti.&lie n~ oceupa~. 
Air>da ha pouoo, diE=tindo-se nesta cnm= o or~!l.
ro.ento do mlui&terio doo acgocioo Citrangei:os, e.:Il 

..-arios apartes, e creio que até em discurso~. •e disse 
g_ue tinbimos ~ido vencidos, porque o go>er.ío z.;-ge::!-
tmo OCCllpán aquella villa. . 

Agora se noe diz qne & Vllk Occiden~, e co::l eU:1 
toclo o Cbaco ató á. Bahhl-~egra,deviíi:o ~e< reeo:±ecidos 
desde logo eomo FHfeito dUeito dn republicz., ~tea c 
indepe11deu_temente dos a.jnstes definitivos de ~~ 

Su~tent&u que :~. estipnla~ do tratado <.:e allial:ç:t. 
e ob:igatoria pa.ra o Paragua.y e panos allia.doa; co:no 
qlleTcis que o minU.tro brnzileiro rompeste co::n o go
verno argentino porq!le tinha occupa.do = ,Q.tt~ C.o 
territorio que lhe pertencia 'l -

O Sa. A.-.oa.u>e FI&~a:IIU. dá um aparte. 
O Sa. VJSCo:r&E 1>0 R:ro-'ll~UJ<co (pn•irk.~ ~o . ,onu

lho) ; - O j>roeedilçeDto do ministro brazlleiro CI:táo 
foi o mais pmdente ; os limites a qne ee refere o tra
tado de :1lllança. hão de ser reconhecidos de.!hli:i=e::!:e 
nos :a.justes de paz, e como es1U não est.o.>ãa =:cito._._, e 
a _oecn~ção er& act? exelllBivo · d<! ~..-er:no a:-ge=!ino, 
:nao podia este acto U<lpôr-noa obrigaçao algt::=.. 

Vê-se 'bem, pe1u opinire. discordalltes dos ce:lSores, 
'!.-? ~~ ilõ :miJli&tro b-razilei:ro, ç:ce aç_m ~ 
COl!Sldemu como um acto de frnqll~ pOr lõão ievantar 

· contiicto com o governo cgentino, fo1 o maia p..-udei:1e. 
(..tpói<ul& 4 m<:>ioria.) · · 

O Dobredept>hd.odi••i .. llosquelhe erainàiliere:>te IJllO 
-vivessem em paz ou em gueua as npt1blicu r.li~. 

Sr. preside11te, e.,ta. p.copolliçio não pôde deixar d~ 
pzovo= um protesto da. minha p~, como ministro e 
eomo simples Bra2ileiro. Creio mesmo que ella. eseapoo. 
s.o n.:ibre depntallo na tapi,dez do 8011 diSCurso. 

N"ao é posoi vel q_ue S. Ex. não comprehenda que oa 
interesoes do Braiil têln vinenlos estreitos com os doa 
Estados vizinl:.os, sobretudo com os do~ Estados limi
·trophes. A paz on a guerra daquelles Estados Dão nos 
pólle ser índilferente, &>b o . ponto de 'Vista da 'tran
l![nillidade de noss:t~ fronteiras e de nossa paz interna, 
quando não queir .. mos atteuder no• intere&SeS econo-
mioos ou comm!Zt!iaé.l. 

DemaiJi, p'recis=os cultivar relaçi5es ~veis e 
eatreitas com essea Estados, que são noasos vUinhoa; 
não pori~mos mudar a. sua situação geograpbica; 
estamos eii1 contacto com elles, e todas e.s conside
raçües nos levão a estreitar, e to= o m:1ill amigaveis 
q_ue ~eja poaeivel essa.• r.;:lay<5es. · 

N&o digamos, pois, desta. tribu= que nos é indiffe
rente a paz ou a guerra dos Estlulos vizinhos. 

O Sa • .!:sD!lADE F1cm.mA.: - Não ~oi neste sentida 
que íallei, e sim quanto ás inttrvençQes. 

O Sa. Yrscol'IDE no Rto-B!W'IcO Ú>l'83idtnle elo con
lelho):-Ss o nobre depntado não qner intervenções, 
concoxilo etn prbeipio com V. Ex. Entendo tambem 
que ..., intorv.w9õ"" !ÚÍ.<> poW..W. eer a. regra, mas & 

~cepçiio, e ex:ce~ determinada em eaaos muito 
raros, quando os l!ltere!sea essenciaes do bnperio nos 
obriguem o. isso. 

Os nobre3 deputados devem saber que as proposi:
ções que o.qui se p?ofeririio CQm relação no Estado 
'Ocient!.l ji !Em alli sido mal comprehendidall,· Sgu
rando-se-nos com disposi9ões hoeti! ou guerreiras. 

O SI\. .A!;J>IW)E Ftcmmu: -V. Ex. tem. sido o di
plomata das inter,·;:nç~e~~. 

o Sa. V!S.::Oml DO ro~o-BIUNCO (tli'Midente iJ.o come
lho): -Sr. p~de11t~, o nobre deputado entlllciou 
11ma proposiÇÃO absoluta, dizendo que ~ queria iu
tezyenções; declarei que só u admittúl como excepção; 
~ra o n~bte deputado diz que eu ten~o sido '? dipl~
mata. das l!ltervjjnçües lllUlU8llas republicas! PolB entao 
serei eu o respons:1.vel por tudo quanto tem oe~01·rido 
alli no la~go periorlo o. q_ua se rof<mo o nobre deputado, 
qulllldo hou-;e pó,. esse tem~o muitos mini9terios das 
diversas cOres pollticas, e mUltas uegocia.dore• 'f 

O Sa • .ANI>R.I.J>E Ftç!iE!lU. :-V. Ex. foi o ultimo 
negociador . 

o SK. v.~CQ."<t>O: '!)() Rm-Bn~"co 1{ruid~liC do <:On!<'
lho: -Fui o ultic.o ne~ciador; lo~o sou respo,sa'l'el 
por tudo quanto se tem :feito ! 

O nobre depntado falla em int.eneuo;üea; concordo 
em que as interve,ç<;e& nã~ podem ser justificadas se
não co-::~o e:teepçlio, segundo a bella dou~ que ex
pendeu Cba.teaubri.&ud. por ~ do congresso de 
Verona. "Volta de novo :í. ~o uobre depuw!o, di
:zendo qne :fui o '!:ltimo Jleg<?Ctador. l\[as o 11l timo ~e
~ciudor deterlniuou algw:ua intervenção 'f Qruü fcn "
mten"enção de q~<e cu fOJ;Se :l.ge:Jte por parte do ~o-
ver.uo imperial~ . 

o s ... á."<DJ:.U>J: FJGil'ZliU. a&: um aparte. 

O SR. \'isco!IDZ DO F.Jo-BRA.-:co (J•ru«knte ''IJ .:on
stZT.o) :-Peço li~"<:"AI"'-r.:> niio responder a~ :!.parte 
de nebre deputadG. . . 

0 Sn. AlíD&.Ulz; FlÇUJ>mA: -Eu posso forç:r \ .Ex. 
a re~pt>ndcr, form11laudo aqu.i·nma. interp~o lt eiee 
respeito. 

O Sn.. Í'~Seo:wE oo R:!o-BM."OO (p~docon&elho): 
-Não de."'llDheçc todo o poder do nobre !l~; 
mas peço-lhe que nllo esteja pToferindo propaSIÇÕCS 
absolotag, e com ref=cia a mim, eoutr:t ss q~• niio 
:J.>OSO deixa.r de }'T<>tesl=. · 

O Sa • .A.'(J)D.ADl!! F~WE~L~.!-0 certo é q.e Y. E~ 
tem :feito alli tudo quanto têm querido. 

O Sa. Vtseo:un:•o Rto-;B.u..~o;o (pnri~ do.-..~Zho): 
-PaBSO 3lÜ!lllte, }orq_ne o nobre deputado p6lo 4< dis-
trieto do Rio de ":meuo é invencivd. · 

. O Sa. .A."Clr.\UI!: FI~ :-A. vc.rdt.dc é inve11.ciTeL 
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O Sa- VrscoNDE DO Rio-BJlANco(Pr~·-d~ do ronselht>): 

-Não teria. fim o meu disctu'llo1 se eu pretendesse res
ponder a. · tudo quanto disse o nobre de:pnta.do no seu 
e nos seus numerosos apartes, que constituem = se
gundo di.ecur.so. 

O Sa. Al'iDllADE FrGCEJllA. :-Pois guard.e para :nna.nhã. 
· O Sa. VrscoNDznoRio-Bllo\Nco (presidente do conselho): 

-Não. senhoreE1 hei de dizer agora o que tenho ·que 
:responder em defesa. do governo. · 

· lq!ual a missão do Barão de Cotegipe, perguntou o 
nobre deputado 'f Respondo: a celebração dos :1justes 
definitiYos de pa.z com o Paragua.y. . 

Não pude bem comprehender. outro pensamento do 
nobre deputado, mas pareceu-me que S. Ex. estranhou 
que este illustre senador seguisse para desempenhar 
aquella xn.issãe, quando -brevemente póde ser chamado 
como membro da camara vitalicht a discutir a. reforma. 
do estado semi. 

O SR •. Ã.NDIIADA. FrGUEillA.: - O governo distraho um 
campeão, que podia discutir no senado, sustentando a 
proposta. 

O Sa. VrsCONDE DO Rlo-Bil.UICO (J•residente do con
selho): - Por est~t rectiftca.ção do nobre deputado vejo 
que S. Ex. considerou a im}lorta.ncia da missão pela. 
importanci!L do. negociador. E com effeito, os ajustes 
de pa.z com o Paraguay constituem uma negociação que 
não póde deixar de ser confiada a um cidadão de ele
·;ad;~. posic;ão, de illustra9io e prudencia reconhecidas, 
como o nobre Barão de Cotegipe. 

Quanto á. opiliião do nobre Barão de Cotegipe a. res
peito dareforma.em questão, nàofoiella ain<la m:~.nifes
tada em publico; e não é exacto que elle antes se ti
vesse declar:ido contrario a. todo e ,qualquer projecto de 
em:tncipayão. O que o nobre Barão de Cotegi_peponderou, 
em 1867 no senado, foi que essa.ref:>rma. soCial não podia 
ser iniciada. senS:o com muito estudo e muita pruden
cia. Hoje tenho razões para. crer que o nobre· barão 
n:io é da.quelles que . fazem appoaição á. vroposta que 
apresentou o governo; que, pelo contrario, reconhece 
otferecer ella. uma solução moderada e prudente. 

O Sa. JUNQUEilU. :-.Apoiado; tem dito i$t<'. 
0 -Sa. VIsco:.'DE: DO R1o-B11ANCO (presidente do conac

lho) :-Portanto, a espingarda de dous canos, de que 
:fallou ·o nobre deputado, não existe; é uma. in'\"enção 
de quem informou o nobre deputado. 

Irá. o nobre B!lrão de Cote~iee lembrar ao governo 
argentino o quantum da.= d1v1da para. com o .Brazil? 

Sr. presidente, um deputado tão proeminente, como 
é aquelle a quem me estou referindo, mo deve aven
turar proposi~ões desta natureza, que offendcm o justo 
melindre do nosso vizinbo e allia.do. -(.Apoiatlos.) .A di
vida da Republica Argentina para. com o Brazil não 
merec!l o· reparo ironico que fãz o nobre deputado. • 

Çl Sa. ANDL\D& FIGllEIIlA. :- Não foi ironico, foi 
~eno. 

O Sa. VISco:snE DO .RJo-BIIA.'ico (pruidenÚ do consc
lho) :-A na<;'io argentina. é :fiel a. seus comprimissos1 
tem um credito bem fonna.do. Se o ~o•emo do Brazil, 
durante a. guerra com o Pangua.y, fez emprestimos :í. 
Republica Argentina, rc;-los porque entendeu absim con
veniente, e por esse fncto não se coastituio a .Republi
ca Argentina em condições bu:niTh:mtes. 

O Sa. A.~llADE FrGCEIIIA.:-De certo. 
O Sa.. VrscoN.Df DO P..ro-BJU."lCO (J'ruidente oo conse

lho):-A quanti:l de que ainda. nos é de•edor o the
soaro da. ReJablica Argentina Dão é al'Ultada; essa di
vida tem Eldo amortizada. gradualmente. Nestes 'lllti
mas mezes, pelas circamstaneias e.J:traordinariaa em 
que se acbou o governo argentino, prorogou-se o·J?razO 
de al=as pres~çües; mas isto mesmo ,prova. qwmto 
tem elle preseDtes os seus compromissos. 

E' um go>emo digno da. maior consideração, é nosso 
alliado sincero. (Apoiados.) Não mettamos, pois, estas 
COD.Eas á bnlha, e não tratemos de resto a quem deve 
ser tratado com muita. amizade e consid=çã.o-

0 S11.. .A.-qJU.:~E FrGtlEDIA. :-N""ao tratei de resto. 
O Sll.. VISCOlUIE DO Rro-BJU."'iCO (pruidaue do conse

zho:-0- nobre deputado Dio é Dl!.IÜBtriÍ, maa é mn 

TOliO IV 

cidadão illustrado1 é um homem importante deste paiz,. 
é um :membro distincto desta camara, é um orador 
cuja voz se faz ouvir na tnõuna, e ~ asseguro que 
estas vozes produzem entre nossos vizinlios m.mto sensi
vel impressao, e provocão represalias, que são muito · 
prejudiciaes. 

1 

o=sl\. A~oo'DIIADE FlGllEIJlA. :-ora! 
O Sa. Vrsco"-'DE no Rlo-BJU.'\'CO (presidente do conse

lho) :-Sr. presidente, a respeito dos ministerios da ma-· 
rinh:t e guerra, já. mostrei que os creditos, que pen•lem 
de approvação dest'l. augusta csina.ra, pertencem pela. 
maior parte a. despeza.s feims durante os mlniste:rios 
transactos; que os creditos extraordinario,s ultimamente 
abertos pelo gabinete do 7 de Março ta.znbem têm por 
causa, em sua. quasi tomlidade, despezas anteriores, 
provenientes principalmente da guerra. Portanto, as 
censuras do nobre deputado a esse respeito não pro
cedem. 

Quanto ao ministro da agriculturn, com relação a 
telegraphos e ao corpo de engenheiros civis, o nobre 
deputado censurou com muita parcialidade, permitta
The que lh'o diga; 

A centralisaçiio é da. natureza. do serviço telegraphico. 
No re~la.mento exj?edido pelo meu illustra.do eollega 
não está. adopmda. a tdéa. exclusiva de que nos fallou o 
nobre deputzdo, de não se poder estabelecer linha. te
legrs.phica que . não sej~ do governo, ou que todas as 
linbas telegraphicas devão ser feitas e mantidas sob a 
administração do governo. 

O que Ee exige, e com razlío1 é que o governo te
nha. intervenção no estabelecimento de linhas telegra
phicas, que em todos os paizes se considerio como in
teresse de segurança publica. Mas, Sr. presidente, quando 
mesmo o primeiro regu.ls.inento organico deste. seryiço 
pudesse conter defeitos, ou os tenha, a. exp~enc1a o 
1rá. melborando. Não vejo, pois, :z:azão pam ·que o no
bre àeputado concllla daqui que o illustre ex-ministro 
do imperio1 quando esteve á. testa da repartiçao dos 
negocies da agricUltura, fizesse um desserviço. Demais, 
'como V. Ex. sabe, esse re~ento foi ela.bora.do so
bre trabalhos que o meu cõílega achou promptos, e nos 
quaes tiverão parte pessoas co>npetentes. 

Pelo· '!_Ue respeita ao corpo de engenheiros civis, 
este corpo scie11.tifico ou profissional é destinado ás 
obras z;eraes, portanto nS:o póde deixar de e$tar con
ceo.tr-acto no rnio.isterio da agricultura. Daqui não se 
segue que oa engenheiros ou as commissões de enge
nliciros, qué forem empregadas lias obras publicae aaa 
ditrerentes J,>r!ivincias, não tenhli.o liberdade de acção, 
ou fiquem Inteiramente fóra da autoridade dos pres-i
dentes dessas provincias. Os engenheiros militares têm 
tambem o seu centro na côrte, e nem pflr isso deix:ío 
de prestar todos os serviços da. sua. profissão em qual
quer parte do Imperio. 

Não posso agora, Sr. presidente, comparar o ~ue a 
Inglaterra e outro~ paizes têm adaptado a respe~to de 
tele!!Taphos e camUlhos ·de ferro; nS:o se póde II.SSen
tat' ~estas m:1teria.s nm pria~ipi~ geral e absoluto ; taes 
serviços rlevem ser entregues . livre~~te á: empr~zaa 
p:1rticnlares1 tae.v outros só a. adminlStração publica.. 
Estes systemas são todos admisiiiveis, e _podem-~e con
binar entre si, dependendo a prefercncm das Cll"Cum
st:J.ncias especiaes de cada paiz. 

Quanto á. de•peza com os telegra.pbos , per~tou• 
:1os S. Ex.: "D'onde sabe esta despeza. 'i,. S~nhores, 
temos no orçamento tm;a verba para. o sernço tele
graphico ; portanto, á. despezs sahirá. desta verba. 

O Sa • .A."'DJL\DE FsGI1ElllA. : - E o grande augmento 
da despeza com ::. reforma do telegrapho ? 

O S&. VISCO:SDE no R1o-BILU\CO (J>rtsiden!t do conse
lho) : -Nós temos verba no orÇ3.1Xlento ~gente para 
essa despeza., que é legal ; e, com referenCla. á. resolu
ção , já. o disse e repito, ella. trata. EÓ da despeza. do 
1• semestre do e.""'ercicio futuro. 

Pelo .que toca. :í. Companhia do Am:~zonas , o nobte · 
deputado fez-~os tambe~ uma censurn, e, pelo q!le ~ 
vio &em perfeito conhecunento de cama- S. "Ex. disse· 
" Quando ckneia reduzir a 511bvenção desta. empreza, 

_ subvenção que é eonsiderav~ a.nto~ a sua tra.ns
:ferencia pua u:m.a. compa.nhia estrangeira-

. . 20 
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Sr. presidente, já. em aparte se ponderou o que vou 1 
ponderar ao nobre deputado. N"'ao era possi'\"el a.lterar1 á. 
vontade do go'\"erno, o ci>utrato feito · com a em preza da 
n:m~gação do ~ona.s, ·o qual em to.do o tempo do 
privilegio é obrigatorio pa.ra. as duas partes contratantes. 

O governo não prorogou o J?l'liZO do contrato, não aug
mentou a subvenção, autonsou só a. transferencià. dos 
direitos dessa compa.rihia para outra que a substituana
~uelle serviço. Da.do que se realize a trar.sierencia pelo 
re!to de tempo que falta para cessar o privile~io1 não 
será. a navegação feita sob baudeira estr.mgeua, nw.s 
sim nacion:ú, por vapores cujos comma.ndantes tambem 
sej:to nacionaes. 

O Sa. AND!WlE FI&m:nu.: -Mas o prazo não se vence 
agora'l 

O Sa. Vzsco~DE DO 1Uo-B~co (nresiden!e do conse
lho):- Não sei qual é a extensão do ag.ora do nobre 
deputado;. se este agora póde estender-se a quatro ou 
cinco annos, concordo, e tanto falta para terminar o 
prazo do contrato feito com a Compa-nhia. do Amazonas. 

O nobre deputado, ao passo que fazia esta censura, 
dizia, e com muita. razão:-Desejo que os Cllpitaes estran
geiros venhão empregar-se em nossas estradas de ferro 
e em nossas J.in.hàS telegrapbicas.' .. 

Pois, senhores, se quereisattrahir capitaes estrangeiros, 
e ta.mbem braços uteis, a indnstria. estrangeira, porque 

.levais a mal que uma companhia. como a. do Amazonas 
possa. ser tranSferida a outros emprezarios que nos tragão 
capitaes e genio industria.l, de que tanto pracisamos 'l 

O Sa • .!NDB.AnE FIGUEIB.A dó. um aparte. 

O Sa. 'VISCONDE DO Rto-BIUNCO (prenden:e_ do con;se
lho:- Sr. pre.;idente, abrimos o Amazonas a todas as 
bandeiras, contratámos com uma companhia estran
geira a. na.vegação do Alto-Madeira., entregou-se a uma 
comp:mhia. estrangeirJ. a navegação da costa. do Im- · 
perio; e o nobre deputado, tão adiantado, tão liberal 
a respeito. dos interesses economicos, nos ve~ hoje cen
surar, umcamente porque o governo autoruou aquilla 
tra.nsferencia., que tem por fim attrahir ao Impelia 
industria e capitaes estrangeiros ! 

Sr. presidente, creio que tenho respondido a todas 
as obser'\"ações dos nobres deputados; perdoem-me 
aquelles que me ouvem o ter abusado por tanto tempo 
da su:t pac:iencia (muitos 11ão apoiadc11), mas por .isto 
não sou eu o· unico responsa.vel : o nobre deputado 
pelo 4• districto do Rio .de Jaueiro é tambem reEpon
savel pelos seus numerosos apartes. 

VoZES: - :Muit~t bem ! 
A discussão :fica adiada pela hora. 
O Sa. 1° SECB.Er.uuo, obtenáo a palavra pela ordem, 

procede á -leitura das seguintes redAcções : 

DISPENSA. DE BESTITUIÇÃO P.ECWilAJUA A D. A.. C. DE 

FJGtlEJB.EDO. 

« A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• A viuva do capitão Joaquim Soares de 

Figueiredo, D. Anua. Coelho de Figueiredo1 :S.ca dis
peilsada de restituir aos cofres publicas a quantia de 
1:6578566, proveniente do soldo de seu marido, rece
bido depois do fa.llecimento de ·te. 

cr Art. 2.• São revogadas as disposições em contrario 
« Sala. das cOIIIIIlissões, em 16 d~; Agosto de 1871.:._ 

.A. Coelho R~dr;guu.- Jcsi Calm•.11. " 

Elt.UIES DE PBEPAIU.TOB.TOS. 

'« A ass_embléa geral resolve: 
': ~- 1.0• Os titulo3 de approvaçüo n~ e.--=nts das 

,mGenaS eDSÜISdas nos cursos preparatonos1 annexos 
áa fllcol.dades de direito e escolas central, militar e de 
~ . feitos em qualquer dellas, serão validos em 
qualquer outra; B!l5im como nas faculdades de medicina. 

« Art. 2..•_Sio revogadas as disposiÇões em contrario. 
« Sal& daa colllDÚsl!ões, em.16 de Agosto de 1871.

A. Coelho Bodrist-f.$.-/016 Ca.lmon. » 

Dada a ordem do dia, leva.nta-se a. seaaiío ãs cinco 
horas e quarenta. minutos da tarde. · 

Sessilo em I': de Agosto. 

• PBESIDENCL\. DO SR. TEIXEDU. JllNTOll. 

SUJIIILUuo.- Expediente; - PrelenÇão elo Dr. A. J. da 
Fomeca Lessa. - P:-c!mção de J. da S. Gageiro e 
outros. - Dispm!a de r&tituição pecuniaria. a D. A. 
C. de Figueiredo. - Eu;amer de prepara!orios. -
Ordem do dia. - Prorogação da lei . do orçamento. 
Di1cursos dos Srs . Souza Reis e Rodrigo Sil.,a. ·- In
·lerpellações. Discursos dos Sr1. .Andrade Figueira e 
ministro do imperio. 

A's onze hor3.s da mauhã, feita a chamada, acbão
se presentes os Srs. Teixeira Junior. Portella, Guima
rães, Barão da Laguna., E'\"angelist:l. Lobato, Candido 
da. Rocha, Luiz Carlos, v::Lmillo BarretG, Sobra.! Pinto, 
Salles, Floriano de üodoy, Si~ueira Mendes, Angelo 
do Amaral, Bahia., Manoel Clementino, Gome11 de 
Caatro, Corrêa., Carneiro da Cunha, Pinto B~n-a,_Fer
reira Lage, Vicente de Figueiredo, João Mendes, Fi
gueiredo Rocha, Rosa.~. Alenc:u- .Araripe, Theodoro da 
Sllva e Fiel de Ca.rva.Lb.o. · 
· Comparecendo depois os Srs. Paranho~, Moreira da 
Rooha, Casado, Araujo Lima, Pereira Fra.noo, Pinhei
ro, Cardozo de Menezes, Pinto de C=pos, Souza 
Reis, Barão da. Villa da Barra., Monteiro âe Castro, 
Raposo da Camara, Affonso de Carvalho, Barão de 
.Araçagy, Ferreira de Aguiar, .Araujo Gõe~, B:~.ndeira 
de Mello, Bittenc:ourt, Mello Moraes, Junqueira, Coe
lho Rodrigues, .Henriques2 Dume de Azevedo, Benja
mim, Menezes Prado, vamillo Figueiredo, Fontes, 
Corrêa de Oliveira, Leal de Menezes, Fausto de 
Aguiar, Pinto Lima, Domiugues, .Mello Rego, Gomes 
da Sil>a e Pinto Pessoa., abre-se a sessão á.s onze horas 
e cincoenta minutos. 

Compareeem ·depois de aberta a sessão os Srs. Joaquim 
Pedro, Conde de Baepcndy, José Calmon, Gama Cer
queira, Crnz Machado, Barão de Anadia., Azambuja, . 
!:limões Lopes, Mello Mattos, G:tl.vão, Barros Cob:a, 
DionyEio Martins, Lima e Silva, Joaquim de Men
donça, Heraclito Graça, Ferreira Vianna, Nebias, 
Pinto Moreira, Antonio Prado, Sil'\"8. Nunes, Paula 
Toledo; Rodrigo Silv:~ , Almeida Pereira, Jeronymo 
Penido, Perdigão Malheizo, Pederneiras, Candido 
Murta., Leandro Maciel, Andrade Figueira, Leonel de 
Alencarj Pereira d& Silva, Canedo, Au~sto de Oli
veira, a.nsea do Paço, Ferreira da Veiga, Costa 
Pinto, J. de Alenco.r, Diogo de Vasconcellos e Duque
Estrada Teixeira. 

Fa.ltão ·com participação os Srs. Assis Rocha., Au
gusto Chaves, Barão de Anajatuba, Borges Mçnteiro, 
~a.ndido Torres, Cicero Dantas, Diogo Vêlho, Dias da 
Rocha, Fernandes Vieira e Paulino de Souza ; e sem 
ell& os Srs. Capsnema., F. Belisario,-Gonça!Tes d:t 
Silva, Moraes Silva e Taques. 

Lê-se e a.pprow-se a acta. da antecedente. 
O Sa. 1 o SEC:B.ET.llliO dá. conta. do seguiu te 

EXPEDJE!ITE, 

Um oflioio do ministerio do imperio, enviando as 
c:õpias dos decretos pelos qua.es S. A. I. a. Regente, em 
nome do Imperador, houve por bem conceder pensões 
a D. Candida. Elvira de Oliveira, ao tenente-coronel 
José Mllria. Borl!:es; commandante de um corpo mineizo 
de volunt&tios da. patria., e ao soldado do 2° regimento 
de cava.llaria. ligeira. Manoel Tristão de l\firanda..-A' 
c:ommissão ele pensões e ordenados. . 

Outro do ministerio da agricultura, commercio e 
obras publicas, e:aviando, em respom. os ~ rela
nvos ó. concessão feita. a . Edu:u-C.o Pellew Wilson por 
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decreto n. 4,386 de 30 de Jnllho de 1869.-A quem fez 
a requisição. 

Outro do 1• secretario do senado, participando ter 
constado ao m~smo senado qn<> fõra aa.nee~onad~ o de
creto da. assembléa gerol fixando a força. naval activa 
para o aD.llo financeiro de 1872 a. 1873.-Inteirada.. 

Cinco do mesmo secretario, p!U'ticipand~ que o sena
do adoptou, e vai dirigir i sa.ncçiio imperial, as reSolu
ções autoris:~.n<io o governo para conceder a João José 
Fa~des de Rezende e Silva. privilegio para la.vrar os 
rios Cayapé, Ma.r.anhão e seus afiluentes ; e concedendo 
loterias J!. varias matrizes: e .irmandades.-Inteirada. 

Um requerimento de Augusto Octaviano Arthur de 
Siqueira., ·pedindô para. serem considerados validos para 
a matrictila da faculdade medica da côrte os prepa.ra
torios por elle feitos na. escola de ma.rinha..-A' commis
são de instrucção publica. 

Lêm-se, e slio approva.dos sem· debate, os seguintes 
p~receres: 

PRETEIIÇÃO DO DR. A. J. DA FONSECA. LESSA. 

« A' commü:slio de marinha. e guerru. foi preSénte o 
requerimento do Dr. Antonio José da Fonseca. Lessa, 
clrurgião-mór de brigada reformado, no qual pede ser 
readmittido no quadro elfectivo do exercito. 

" O supplieante juntou i sua. petição treze do~umeu
tos, todos va.lioeos, e que justificão não· EÓ a exposição 
qne faz de ·seus serviços, mas ainda. o direito que teve 
<le :representa.r contl:a. o illlgamento que houve conside
rando-o incapaz, por molestia, do serviço, quando o seu 
estado ce sa.ude é perfeito ; pelo que, sendo ouvido o 
conselbo supt"emo militar, ponderou este qMe o parecer 
da junta medica era. consultivo e não dPliberativo. 

" A commissão entende que o supplicante merece ser 
considerado, em vista de serviços relavantes que tem 
prestado ao pu.iz, incluidos os de campanha.. 

« E', pois, . de parecer a. commis&ão que se remettão 
ao governo os· documentos do supplicante para defe
rir-lhe como parece de justiça., ou como entender em 
sua sabedoria. 

« Sala. das commissões, em 17 de Agosto de 1871.
Barão ria Laguna.-Mel!o Rego.-Roclrigo Silta. ,. 

PllETENÇÃ? DE J. DA 6. GA.GElRO E OUTilOS. 

u .A. commissão de constituição e poderes, tendo exa.
:mina.do os reqummentos em que José da. Silv:~. Ga~iro, 
Antonio Augusto Pedros:~.· c Fra.ncil;co José de ~aria 
Reis pedem para. retirar os documentos com que ins- . 
truirão as petições éndereçad:LS a. esta angnsta. camara. 
afim de antorisar a natuí-ali8ação dos st:pplica.ntes; e 
considenndo que l'ilo decreto legislativo n. 1,950 de 
12 de Junho de 1871 se estabelecêrio novas re~a.s que 
:facilitão a. concessão de cartas de naturalisacão, tanto 
na côrte como nas província:;, é de parecer que se 
mande restituir aos supplicante4 os docnmentos citados; 
e bem assrm que se restitn:i.o os de todo~ que em iden
ticas circumstancias o reclamarem. 

« Sala. das couunissões, em 17 de Agosto de 1871...:.. 
C. de Baepencl!J.-L. A. da Silva Nunes. » 

DISPf:liSA DE 1\EST!Tt!!ÇÃO PECUNIAR.U . .A. D. A. C. DE FI
GtlEIB.EJ)(). 

EntTa. em dio:eussão, e é nppro•adu. sem debate, a. 
redacção que foi a imprimir na sessão :mtecedente, 
dispensando a viuva. do capitlio Joaq_uim Soares de Fi· 
gueiredo, D. ·Anna Ccelho de Figu•nredo, de restituir 

. aos cofres publicas a q=tia de 1:6578566, proveniente 
do soldo de seu mari1o, recebido depois do Iilllecimento 
deste. ' 

E~ DE PREP.\RATOI!.IOS. 

Entrs. em di.!cussão, e é apJ?rovada rem deba.te, a 
reda.cçiio g,ue iguàlmetite foi . a. 1mp:irillr _na. ultima ses,. 

são, sobre 8.· validade dos exames preparatorios feitos 
em qualquer fa.cul!ia.de ou escola dO Imperio' 

.A. seguinte emenda é tambem appronda : 
« Os titulos de approvs.ção nos exames prepa.ratorios 

feitos perante qualquer das fa.cnlàades de direito e de 
medicina., assim como nas escolas central, militar e de 
marinha. 15eriio validos em qualquer outra. -.A.. C;elho 
Rodrigw:s.-Benjamim.-Jo.ré Co,lmon. " 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA .. 

l'llOROGAÇÂO .DA LEI llO OllÇAl!IE!'ITO. 

Continúa a. 2a. discussão do projecto mand:l.ndo!vi
gorar no primeiro semestre de 187:2 a 1873 a lei 
n. 1,836 de 27 de Setembro de 1870, decretada. para o 
exercício de 1871 a 1872, com divenas alterações. 

São lidas, apoiadae , e entrão conjuntamente em 
discussão, as seguintes emendas: 

" E' o governo a.utorisado J?1.ra a.ugmeutar desde já. 
os vencimentos dos empre&Sdos da secretaria de estado 
dos negocios da fazenda, ao tbesouro nacional e das 
theeoura.rias de !a:tenda das provincias, não excedendo 
o augmento da. despeza. de 40 % da a.ctual.-Sou:a. 
Reis.-A. F. de Salles.-:T. Alencar Araripe. ·» 

« .A.o paragrnpho s.dditivo apresen~do pelo Sr. Souza 
Reis accrescente-se: -igualando os dos empregados da 
secretaria de estado dos negocies da fazenda, aos venci
mentos que actua.l.tnente '(>ercebem os das outras secre
tarias de estádo reformadas em 1859.-Cru,:; Machado.» 

· cc O governo é igualmente autoris.ado . . a despender 
desde já. a quantia de 10:080S, em que importa o RUI'

mento de vencimentos dos . empregados da becreta.ria. da 
cama.ra dos deputados, cllnforme a. decisão du. m~ma 
ca.mara. datada de 25 de Julho de 187l.-J. P. Machado 
Pertclla.- J. M. da. Sil..,a Paranhos.- F. Pinto Pessoa. 
- M. P. Guim:O.riles. -C. de Baepend!J. » · 

" Ficão duplica i os os vencimentos dos ministros e 
eeereterios de estado.- A. Coelho Rodrigues.» 

O sx-. Sou:.e:a Reis pronuncia um discurso que 
que se acb:l. no Appendice. · 

O Sa. AaAuJo GóEs requer o encerramento da discus
são; e sendo a csmaru consultada, resolve pela affir
mati'l"a. 

Procedendo-se á. votação d~ projecto, é appro'\"ado, e 
passa ás~ discusaii.o, sendo rejeitadas todns as emendas. 

O Sn. J UliQUEIRA requer dispensa. de interstício~ pare 
que o projecto entre immediatamente em 3& discusi!iío. 

Co::tsultada a. ca:na.ra, ainda resolve pels. affirmath·a. 
Entr:t, portanto, o projceto em 3• discussiio. 
Sli.o lidas, afim de entrarem d!l n0'\"0 c:n s~ di:eu&

são, conjuntamente com o projecto, :J.S emendas dos 
Srs. Coelho Rodrigues e Souza. Reis, . e addita.meoto 
do Sr. Crw: Machado, offerecidas e rejeitadas em ~· 
discuss:io. 

Un Sn. DEPUTADO :-Na 3o. <iiscuss:::o não se u:lmit
tem. emendas cr~:.r.ndo despez::s. 

O Sa. PnESIDE:'iTE:- O art. 1qs do regimento de
termina que: -na 3a discussão do orçam~nto .f!7i.O ~e 
a,tlm.ittiráõ emcndcu crearulo rlespe=a:J. Se, porem, ;a e•tt
~erem Çreadas, podC1l~ ~er augmenCadaa, climinuidas ou 
Sttpprímida:. . _ . 

Na discnsõão nctual, alem de nao> se tratar pro,ma
mente da lei do orçamento, mas sim de uma resoluç3o 
manda.ndo proro~:J.r o orç?.mento vigente, accresce que 
aa emendas a.preeeutadns não creilo despeza.s, e apenas 
au:~mentão algum:.s já. creu das. (.A.po "aclos.) 

O Sn. Cnuz l\LlCIL'lDO: - Apoiado; angmentão des
peza.s já. ordenadas. 

O SR. PnESIDE."iTE: - Entendo, pois, que nada ha a 
· reclamar contra. · a admissão (pa.ra. a discussão) d>1.s 

emendas que a~bão d~ ser li~, · e por isso vou sn
jeita-!as uo ·npol8.tllento. (Apo.Cui'o:.) 

São
1 

pottauto, apoiadas aa referidas emendas. 
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o Sx-. Rod.1"J.go ·suva. pronuncia um dli

ew:so que u aclla. no Appmdice 
Vem á ·mesa, são lido•, apoiados e entrio conjuncta

mente em disctllllllo, as seguintes emendas: 
« E' o governo autorisado para nllglllentar dead6 lá 

oa vencimeDtoa dos empregaci011 da. secretaria de eataclo 
dos n!gocios da. azeada, -do tbea.J-aro D&cional e da.& 
tb.eaourariu de fazenda da.. pro,illeiu, nio c:;xcedendo 
o augmento dA delptza de 4.0 '~ da netual.- SOt<:::a 
Reía.-4. F. de S!dlu-Ahncc.r J.rar•'pc. ~ 
~ Ao paragtllpho :1dd.itivo npreseobdo pelo Sr. So= 

Beis, accrescente-se-igual&ndo oa dO!! empregados da 
secretaria de estado dos negocio. da. ~nd& aos ven
cimento& <l'le açtuaJ.mente pexcebem 011 &:.a outms 
secretarias de esta.do reformada.e em 1859.-Crtl.:: :M~t
.cltado. " 

" Ficiio duplicn.dos os vencimentos dos mini.&tros e 
aec:ret&rios de estado.-A. Ceie lho · Rodriguu. " 

" Fica elevada."' Sa classe a tbesonraria d:~. proviooi1 
de Mi.ll~.-1. M. N. P<mido.-Go.mc. Cerqusira..-Cru:: 
ll!achtu!o.-C. Rocha.- V. do Figutiredo.-Bt!l>ja.m.ini.
L.' CariD•.-Perdig(lo Jfa.lh<iro, -C. Murla. -Joaquim 
l'edro.-Pinlo Moreira. ""'José Ca!111on.- }erreir<~o L4t~•· 
- Cami!lo Fi!l".•iredo." 

" ..l.:rt. 1.• O governo fica. autorU:ldo a. de-cpender, 
desde j:i, a quantia de 528:8'20$800 com nm a.u~nto 
:lOS vencimQntos gemes dos oflicia.es do e~er01to, de 
conformidade com ~ tabelln .A.. 

q .A.rt.. 2. • Continúa em vigor o S} 3• do art. 5• da 
lei n. 1,246 de 28 de Júnho de 1865. 
• « § 1.• l.o:!lo que ~ gonmo der execu~o n;eate :i!
tl~o, os capttães, maJores, tenentes-eoroneta e conme1s 
teriío m3Í5 uma ~tificayiio menaol I""' 7u~D>-t1 de 25/i 

· os primeiros, de 308 ouegtu~dos e 35S 01 te:cairoa. 
« § 2. • Nesta. gn~tificação uão ficio eomprebendidu 

ss gt'$tific'*'e.. que compotem aos ofticiaca do exer
cito, conforme as co~ que deaemponbuem. 

« Art. 3.• Ficão revogwlaa u d.ispoaiçVc1 em con
trario. 
. a Sala das seasiies, 16 de Agosto de 1871.-flaú,.iyr. 
Silt·a. » . 

(A tabella A a qu~ 1e refere o arliq~ tJ!ltlitiro, ar.lw-.• 
1lO fim de.ee wlumo.J 

O S... PnsmEl\"rB: -0 nobre depub.do requereu que 
~ convidassa officialmentc .a.o Sr. ministro d& guerra 
pa.ra assistir á .Wcnsaão do additivo quo aeabo. de ser 
lido; não estando, porélu, este ~o comprebendido nos 
esp~cifi.cado& pelo reiiwento p-.1n que haja. convite ofti
ci:ll, toma-Ee neceesario que a caDJara. approve este re
querimento, e por isso vcu 6Ujeit:l-lo á sua decisão. 

Os senhores que npprovão o req11erimeoto do Sr. de
pc.tado Rodrigo Siln. rnra- qc.e se$a convidado o Sr. 
ministro da gu~l'T8. a usistiz & diEcnssiío do additi"\'o que 
ac:~obll. de ser apresentado, queirSo 1evantnr-se. 

cOnsultada :. c:nnara, resolve pe!3 neg:úiva. 
\ OIES :.:_Oh ! ne.,"D.-se tst<J ! 
ÜCTII.AS Voms :-N~se tudo ! 

A diecus~iio ficA adiada pela hora. 

SEGU~"DA P .!.R TE DA ORDEM DO Dlà. . 

Entrio em iliaens•io . ns seguintes in~allações 
==ci3dnspelo Sr. Andrade Figueira a;, Sr. mi:üatro 
do !Jnpmo : 

" Por qtie motivo nio tem lido dnda aecPçio ao 
art. 1~ da lei de 27 de Setembro de 1870, que autori
eou .o governo a entregar o dob! da. :Princua. a. Sr-L 
D. J aulDria, na · importanci& de 750:0005, e que pro-
videncias tem tomado para es~e lim'l ' 

• Qual a importancia do do!'e, !eito o pngamento pt:o 
Jllldlão monetario da. lei de 8 de Outubro de 1833, co::.
;!orme o ;ut. 13 ti. ~da rei de 20 de. Julho de 1865 ': 

c Qual a imporb.nci& da.5 dota.çQes e dos alimeutos 
aunnalmente pago• á meima priuceza. e a seua iilho• 
dead• 9:0e eJl& aUl;entou-ee do Iwperio até o fim do 
exerciClo de 1870 a. 1871 '1 • · 

O S.a.. Plu:swE~ :-Tem a. pala.vra o Sr. Andrade 
Figo eira. 

O Sr. A.:ndX"a.de Figueira. (mo~>ímenlo g•
~al dt attençllo): -Sr. !'residente; em meio das a.ffiic
ções que me aea.brunhio o espirito e das erueis amde
dades que me confrangem o eoraçio , af!lieções e 
&nxicdades inspirada& pólo eit&do do paiz, e pelo aba
timento dos hotDens e dne cousas (4poia.do• da. oppori
çiio) , commetli um ~ve erro anuunciando uma in
terpellação ao nobre mwistro do imp!rio, em vez de 
annuMia.-la e.o homndo presidente do cooeelho 

O nobre presidente do coW!el.ho te:m por tal fôrma. 
nuuulhdo os seus collega&, que me autoril!a 11 ouvir 
aómente de S. Ex. 11. palavra do governo, muito prin
cipalmenbl em assnmptx> de natureza um tanto reser
v:Ua, sobre o qual a6 & elle, ecmo. chefe do gabinete, 
in=bia reçeber a. inspiração. 

O SR. Mn<~sno DO$ NzGo"os EsnA.llaraos: -Nós 
não . contestn.mos s. superioridade do nobre pruidente 
ao conselho. · 

0 Sa. DuQm: EsTUDA. Tll1XE!'l\A :- 1!a.a o que é êl
contestavel é o •;:;stem:. do Eilencio imposto ao minis
teria e i maiorb-

0 SI\. A-:.oD!\Alll: Fx~;lreTM. :-E' iacto ~Talmente sa
bido que o nobre presidente do conselho, chamado com 
urgcnci& ·da mi!llião e ..... traoriinaria, qu" nós <!stamos 
ho.bituados a manter no Rio da Pr.ú:a, !ara. convidado 
parahzer parte do.~binete de 29 de~tembro, de que 
V. Ex., Sr. presic14ute, !oi muito digno membro. 
(AJlOÍ<ldllS.) 

O illustre presidente do conselho não s.ceitou e con
vite, e co.nvite reiterado, aesim eomo outro distincto ca
vnlheiro, que ora se acha ausente do Imperio. 

Semelbs.llte recusa sipifiu claramente que o Sr. pre
tidente do conselho na.o se quiz asaociar ao ministerio 
pa.ra que filra convidado, nio porque lhe re,Pugnasae o 
seu programma politico, oçisto que elle era..1gualmenti 
emancipador, m~ porque yjsaoça a gloria de representar 
o primeiro papel que aup pl!e estai> representando, a.o 
modo do Marqn~z de Pan.n:i., annnlhndo seus collegas 
e attra.hindo pnm s. sua figura em =a. aa attenções do 
pa.iz. (Apoiadol t não apoiado6.) · 

Senhores, não é s6mente a. recusa que o Sr. presi
dente do conselho oppoz :1 fazer p3.rte do gabinete 
tran.acto que me autori.s:l. a explicar por este modo a 
sna posição actual. 

S.· Ex., pelo seR prolledimento nest:l camora e no 
senado, tem dadc. clatamOilte a entender que aa opi
ni&s dos ·seus collej1;as em pouco o embuação, que 
possu_e o monop'!lio do pensamex:to politico do gabinete. 
Se nao, recorá&1-V9s. 

Interpellado ha. poucos dias ntste reeinw pelo illas
tr:ldo deputado pelo Ceará (o Sr. Jo•é de ·Alencar), o 
D<>bre ministro do imperio deelarou, com aquelh sim
plicidad" ~o. <lestes tempos de ingenuos, qta o gabi
uete nunca. p~g~'tll ó. imprensa para sustenta.r os sellS 
aatos, que uã.o tinha imprenaa as~, e d~ou 
11.0 illustre· depntado que pro>:~SSe a sua. accusaçio, sob 
~ de ca.lumnis. · · 

Sennores, poucos dia.s ao depois o Sr. preaidem.e do 
conselho vin!U dizer-nos ueete reeinto, em fa.ce do .eu 
oollega, ~ue não era e:ucta. a sua declaração, que o 
gab.i.Dete &ssal.arin 11. i'llpr~ ·que lança mão temera
ria aobre o deposito dos dinheiros pnblicoe para. formar 
uma opinião ·ãr:tif!cial e &Uitentar uma. politica., que ~ 
repellida pela u açio .. (Apoiados e nãc. apoi~.) . 

(Ha rliflf1'SOS «p4TIU.) 

Seubo1'e!JJ esta. declar!lç3o não era sómente um ~io 
para ann.uua.r a.s palavra& do Sr. ministro do im~o: 
ni tambem um o -vulio maia proeminente ao ga'limete, 
um ca:racter que todos nós, maioria e minoria, respei
b.mos CQJDO ' um dos omame:ttos do p&rtido, ao Sr. mi
n.i.Stro da justiça, o ~m um paaaado recente ae 
eegotám em S&llta in · -o con1n eese attentado da. 
imprensa. ~ o governo, pelo qual se ~'riio 
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os recursos da. fortuna publica dos iinl para qlle forão 

. votados, a6m de snstentar mna politica official e arti
ficial qulll é aquella que o actual gabinete V&Í pondo 
em pra.tica. (Muilos apoiados da. minoria.) · 

(Ha. dít~ersos apartes.) · 

Senhores , são estes os exemplos que se diio ao 
povo "! Ao povo cuja educa.yão é sobretudo moldada 
.pelos exo:mplo~ de. seus estadistas'! E collooa.ndo os 
caracteres mais rigidos, mais severos na posição :~.fllic
tiw. em que se tem achado o Sr. ministro da. justiça, 
recebendo do l'Tesidente do gabinete de q.1e faz parte 
lições de incoherencis., que o obrigiio a fa:ter um pa
pel tão triste diante deste pa.iz, e a collocar-se em um 
estado de suspeição tão miínifest:L perante :1 opinião 
publica 't 

(Ha 'llariO$ apartes.) 
Senhores, o nobre presidente do conselho pretende 

que a prepotencia do seu }lapel de secret:Lrio, em que 
pretende ter prestado semços relevantes, uão somente 
annulle os seus collegas, a uns collocando em posição 
secundaria. de que só com o tempo poderão sahir, :1. 
outros obrig:tndo a. incoherenciao, que a <1pinião pu
blica. condemnarâ. devidamente, n:io só domine a illus
tre maioria, mas tambem se estenda até aos bancos da. 
opposiçio ! 

S. Ex. disse no senado, com pouco respeito para 
coe. esta cama.ra. de que temos a lionra de fazer parte, 
que nos haviamo~ rect:sa.do a aceitar um con-.enio que 
elle nos propuzera. afim de regular e limitar :l. minoria 
o direito de discutir nesta camara. . 
· A predUecção do Sr. preside:nte do conselho pelos 

convenios é conhecida; mas que, S. Ex., não escarmen
ta.do pela infelicidade do convenio, que com ta.nto calor 
defendeu neste recinto ba poucos dias, depois de apre
sentar a esta camara a proposta. sobre o elemento servil 
sem ouvir a seus amigos, depois de procurar conciliar
nos sómente na ultima extremidade e quando forçado 
pela illuatre maioria em sua. tardia reunião de. 2 de Julho, 
depois de recusar á. commissão nomeada pela illustre 
maioria. poderes sufficientes para. tratar com a. minoria, 
pois eUa declarou que só faria concessões em disposi
çõe~:~secnndarias, mas não sobre os pontos capitaes da 
proposta; que S. Ex. depois de taes antecedentes, oui
zesse dis:puta.r-nos ainda a unica valvula que nos res
tava, o direito de discutir, e pretendesse limitu o exer
cício ue tão preciosa. prerogativa parlamentar, é um 
fact~ e::ttraordinario! (ll:luilos apoiados da minoria.) 

(Ha. dittersos apartes.) 
Se o governo nos priva das regafuls parlamentares, 

que .nos competem a nós como membros do parlamento 
brazüeiro, se procurll- vencet-nos pelo cansaço, pelo 
.sile::tcio, pela sorpreza, pelas proroguções de bora, pelos 
encerramentos successivos e intempestivos, emfuzi por 
todos q_uutos recll.I'sos regimentaes lhe inspira. s pre
potencia., dos quaes temos sido victi!nas, e contra os 
quaes protestaremos eternamente ; se o governo US:l. e 
abua:~. da dedicação da illnstre maioria., com que direito 
podia esper:u- de nós a. culposa coadescendeocia em 
restringirmos .:.s meias s.mplos que o regimento e n 
constituição nos conferem para Cllillprirmos o dever de 
discutir as materias sujeitas ao debate neste recinto ~ 
(Apoiados da minoria.) · · 

Não, senhores, propostas ta.es não se :S.Zem a quem 
tem consciencia de seus deveres, a. quem está de boa 
fé, a quem na posição em que está. colloca.da a mino
ria., não pretende disputar aos posseiros do poder as 
8l1liS posições, mas defe11der interesses muito impor
tantes, os da ca.usa publica.. (Apoiados.) 

O nobre presidente d~ conselho disse no sen:tdo que 
pot intermedio do hoDI'ado ex-presidente desta. camara 
nos fez proposta que rejeitámos : o facto é exact'l, e me 
foi communicado como membro da minoria. 

O Sa Cot\'DE DE BAEI'E!Q)Y:- A iniciati\'3. não partio 
do Sr. presidente do oonselbo, :inu sim de mim. 

o Sa . .Am>!UllE FIC.lllmU : -Pua ser nél ao eminente 
papel de secretario, não lhe cabia a iniciàti'nL, como não 
lh':1 coube na nomeaçi!o ·da commissão enca:rregada pel:l. 
maioria para ~entender comnoeco a Z de Julho. como 
:não lh'a coube na apresentação lla proporta serril e :no 

desenvolvimento da J10litica do dia, que não é segura
mente :1. politica da situação conserVlidora. 
• ~nbores, eu q~ mais franqueza: ·quizera que se 
llllltasse o procedimento do meu nobre amigo deputado 
pelo Cear:i.! q~ando n~s disse ha dias que não é de hoje 
11~e 3.1! ma.!<lnaa abusao da sua. força., que as lições da 
liistona erao :feenndas e frequentes os factos e exempl<1s 
de abusos da. força. llll;at~ca.. Adv~rtidos por fórma tal, 
nós os membros da mmona tomanamasllS precisas cau
telas, e não nos deixariamos apanhar nos ·laços de sor
preza que nos tem sido armados. 
Segur~~nte os ~minhos tortuo<os nos tempos qua 

cor:em (dizJ:>.-n;>s atnda o il~ustre dep~tado) são a via 
maiS curta, a linha recta. Nao era, po1s, para admirar 
que se pretend~se ~irar-nos. o unico respiro que nos 
resta.~, o ~ disctiSsa_o, .e ate mesmo o ncico que nos 
tem s1do dei.Xado, o direito de um discurso a proposito 
de ~Ih. um dos :utigos da proposta sobre o elemento 
semi. 

O Sn.. DcQt:E-EsTB.A.DA. 'I&lUln..\ :- .A. maioria. foi 
:ti!lda mais amordaçada. 

O Sa .. A:\'DRADE FIG~IRA :-0 Sr. presidente do co~ 
sel~o, ass~m como o ~obr: deputado pela Bahia, pre
tenaeu atirar sobre a minona. a. responsabilidade de não 
b:i.>erm?s chegado a um accordo que evit:Lsse a di rieiio 
do 1Jartido conservador nesta. cama.ra.. · 

Eu appello para os honrados cavalheiros que fizerão 
p:lrle da commissão nomeada pela illustre maioria elles 
que declarem se partio de nós os membros da coinmie
s~o da mino';i~ a_ menor difficnlda.de para que a tenta
tl.va. da co::cili_aça.o se effectuasse em termos que fal
>assem a digiudade da mesma minoria e snns opiniões 
conhecidas. · · 

A commissão nomeada por parte <la. maioria decla
rou-nos logo pelo orgão de um de seus membros mais 
a.utorisados, que todas e qua.esquer modificações a ia:ter
se na proposta., todas e quaesquer concessões u aue a 
maioria estava disposta., não podiiio versar senão sobre 
pontos secU:Jdarios e nunca. sobre os pontos capitaes 
assentados. 

O propositoera portanto repellir-nos como se n<1s r~ 
pellio antes de apresentada. a. proposU, como se nos re
pellio da. reunião do dia 2 de Julho, como se nos tem re
pelEdo 2té agora. 

Ora, S!?- é es.te o facto que :r:ão podeis ~~ntestar, como 
P!etendeis ~tíra.r sobre nós a. responsab1hdade d:l. divi
sao -~o partido conserv~~or 'l (Apoiados.) 

!)i ao; e$53. responsabihdade .recahe inteira sobre ~-õs, 
aue s~m co::~sul~cles as tradiçües, a& ?Piniües, a.a in-

. ftue:J.Clll.s do partido conservador, sem consultardes os 
c:-g~s mais autorisalos da opinião no pa.iz, e com um 
l:i~oo.amento. nunca. assás condemnado, provocastes 3. 
n~~ss. opposlçiio , a.presentando com todos os prestigias 
cb. sorpreza a vossa proposta. . 

-': respo::tsabilida~e. é toàa. vosSll; l)Orque esterili
s::.s~_s uma. das ma1s llllportant-;s ses&ões . Cla presente 
leg-.s:_a.tur:l., aquella em que devlll.mos dotar o paiz com 

' =;tlei eleitoral por qne ·se regesse a eleiç:Kll ds proxim:t 
leg~Sla.tura; porque nos pri>astes de alliviar os cidadãos 
do serv:lço pes::~do e ~annico da guarda. nacional ; porq1:.e 
nos pnvastes d:L ;;lol'IlL de re~ommeudar esta.le!rislatura. 
á. J:?e:noria do l':uz sgrad~cido por ta.ntos outr~a bene
fi.clos, qt:.e h::~namoa proJectado, encetado ou dei.'tado 
e::t :t::.eio. (.Apoiados.) 

:!. r<:snonsabilida.de é toda vossa; porque trans!!Te
di:ldo :ls tradlções constantes e honrosas do pat%~b 
conser>:!.dor, nos coll;demnastes a. imitar o_procedi:mento 
C.::.s ~ossos :-dversa.nos a quem tanto pro:fbgámos e com 
t:J.Ut:l. energta por haverem recorrido ás resoluções pro
roz:~.ti.-.-as d.o orya.mento, em vez de formular em tempo 
e votar com c:Uma. uma lei regula:r do orçamento. · 

.A. responsa.bilida.de é vossa. ; porque em vez ds res.li
ãade do-governo representativo que é representada. pela. 
•erd.ade dos o_rçamentos ~ares, nos enveredastes :pelo 
tortuoso cammho das resoluções que aão o sophii!IIla. 
dos orçamento~, e portanto do governo representativo. 

.A. =esponsab~Ji~e é ainda vossa; porque contando, 
l!CID terdes o direito de o fazer, com o s.poio dA oppo
~içã.o lib;:ral ou de alguns de s'!us ma.tizea, deapr~
t~ o spo!o se;uro dos VOS;-"<>S presta.ntes e a.ntip co-
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religi.onarios como sil:> ~ ":'embros dee!a casa. qua ae 
~cnté.o .r..o~ b&:JC03 <la. t:::):lllona. 

Sim, ~nl:to~es, o gtJ.binete nOO podi& contar eom o 
apoio do p.2rtido libel"'ll, porque este nn~g~ria su..., 
tr:tdiçües, sacrifics.rla os prioeipios i mir.lgem de van
la!!en• p~SS3i;einls1 se porventnra aS!isfuldo a estas 
SC:oa• de degenera'?<> do governo rcpre•entativo, em 
qoe nem :to me.no~ B~ &ppar~nehts se tem ~:zlv:~.do; o 
partido libcrnl, a qnm~ ::n:W cumpre zelar a& fón:nas do 
governo con•titucioxml, porque :-eprcunta o elemento 
domoerntico da constituir;.âo p~ctuas•e co:n o gabinete 
aetoal e pr0Ctll':l5i'e fundar nesae ~elo :LS b2sea ele SW1 
!u~ elevaç5o. 

Honra ao partido libcr:ll. 9.ue ccmpre'hendeu ::..final 
que não é po .. ivel eii6car pohtica ~na e di;;na •obre 
!emelb:tnte base, pois seria. edifie2r Da. :u-éA e fo.nd&r a 
sua. elevaç<to sobre· nllcerces frngeis, que no dia se
guinte podião deamorone.r-sc. 

Ror.r!l " ~ee p:.rtido que, pelas ultimlu; declaro.çües 
de aens orgiios muito compe10lntes no !-eD!I.do, pareee ter 
já d""eDb'1Ul:>d<> o ministerio de que 11ãe> póde, não deve 
contar co111 o seu a~io. 

Collocn.do n.a poSiiio que p:ua. 'i ucolheo, lõtlperior 
·ao pa.=tido com;er'vador, como o 11obre preiidenta do 
conselho dizia !:.a. dias neste re::illto, 'hostílli!ado _pelo 
p:c:tido liberru1 quo. evidentemente n:io podia. troe<~r o& 
&ell!l principio., "Ctll SU2-S tra.iliçüe~ por um prato de 
lentilhas ; hoslilis=do a.lém di ... o fra.ncamer~te j>Or es~• 
grupo nascente do partido republicano, que infeliz. 
me:~te os de!acR.r'".oa da. qU!Idra o.e::wü v:i<.l engto.s!a.ndo ••• 

U• S:e.. DzloUTAJIO :-E' e:s:aeto. 
O SI\. EV.u<GEUST4 Louro :-Quem t= ·ee>ncorrido 

po.ra is•o !iÍ-o "quelles que t6m atac:tdo· a.· pedl:a frutda
mental do lmperio. 

O SI\. A.."'IDa.u>& :F110tn:nu. :-"Eu direi que têm atae3do 
11 -pedra .fuulhmental. ~quelles que com ell3 proeurão 
roiar para; o e.bym~o. 

Collocado em t:i1 poo..i<•:io, em que se fnnda. o gabinete 
ce 7 de M.nrço, o qué repr!!!e:lta a. politica quo alle 
segue't Se é euperior ~o& partidos, em que pllrt.ido se 
apoia ~ Que idéa• nllli>:a. 't Qll:l.l o norte pua que lllll.l:-
eba 't Qlllll. o seu ponto d e pt...-t;!~ 'l . 
S~mhores, estas deelar.!çõu sao in5t3ntca, neceasanas, 

'Oorque o g ,>bh>ete niio JJ<lde ri"<er eem a conii:1111'a e o 
âpoio d•cidido do pe.r::ido coneervru!or, que apporcnte
:nente tem & reopottsabilidade da sitll!V".,.lio. 

o· S11.. Ev.-NGe~o>ST.L Lo .... To :-De m aneira quo eata 
m:tiorü>. é apparente, 11ão é reaL . 

Ó 1!&. Â>m:u.nE Frçutmu. : - Eu pe.;o ~ V- Ex.. que 
nli.o _me intUtompa, porque pódel~~-me muito loDge. 

·. O Sa. EnNGELtsrA Louro : -lia propoaiçücs contra. 
aa quaes nlio po:iemos dei."'<:ll' de rccl=. 

O Sa. . .A.~.E FtCUEIB.A! - Nós te::nos & re..oponsa:
bilidadc da Git a::.çõ.o, porque o paltido couserva<!or re
pre!cr.t:l.do :nesta cam=, embora accidentalmente divi
dido em m inoria e nmioria 2 proposiro de uma questão 
aete:minada, fárma grupu ae um. mesmo ~do ! 
P~wei ao gabinete: apoi9.-se n$ =ioria conser
vador~~he &qui o tem =~tP.ntado'l O nobre presidellte 
da co a já. declarou que ·o g~binete é superior aos 
partidos. A m:úori:>. tem rindo illudida a té llo}e, illu
dida. como se prettndeu illo<lir-nos ~ n6~. Esta"Çamos, 
porém, ad...-olti.dos de <;o o um'l, :ceva poli:ica. se ia imu
gurar, a o;aphisti~ da ~itua.ç-.lo conserv:ldora., em 
virtude d.:l. 'l.llll.l toriamos a resi"'lleabilidade pero.ute o 
pniz, sem termos mlretnnto a realicl1de do poder. 

Se:>b.ores, não pol!adeü.:ar de formnla.r o mais ener
gico :protesto cont.ra o modo P'uco ro;speitoso por que o 
uobre pr:e5idmte do conselho .., exprimio no ~n..do a 
zes;peito dest:l. cama:a e noZ>ec.d.nmente a. -respeito dos 
membros da minoria. S. 'Ex. :>!!o tinba. &egtll'&mente 
o -dinito de dirigir a.ccnsações contra os membroB de 
1llll doa. :ra:mos do corpo legislath-o DO seio do antro, 
ni.o tinha. soi>ntta.do o diz.eit> de fa>.ê lo in..-ertendo "" 

-factos e e:znpreeta.udo a. ur:>a. frocção importante .desta 
e&ma%10-~ctoa que ella. .não pi&tieou. ~im, S. Ex. di&se 
alli <Jlle aq_ui oe tinhã.o p.-do ocenu as maia desagz:a
dzveis pox provocaçio da miDoria. Como-se escreve a. 

. historie! Qne aoena. ho11..-e a~ui dU3gl'adavel.seni.o 

I 

I 
l 
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I 
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I 
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I 
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a.qu~lli de 2 á~ .Agos•o, e 'l.uem :1. pr;:;-;ocou !enlio o.,.,_ 
l;re pnti1!011te do eon.selbo1 Serio ecena• deeagra.da.veis 
que pouã o proo:oc:>r reparos e llleno.o CI!DIIa:ra. a maior 
ou -DOr vehemeneia. no debate nms ou ou!%?. e:x
pr.,..ão calorosa' 

Ux Sa. DucrAI>O :-E injwi&ll. 

O Sa. ~"<DUAAIZ Fso-.ttnu..;-Uma ou oatrn Injuria da. 
nobre maiorl:> 't (Apoic><iot e fZiW apoir>r!M.) 

A. injtuia. e;,t:í. 11:1. inu.cção. Se S. Ex. diz que houve 
injuria, um11. ..-ez qce na nossa mtcnção nunca. esteve o 
animo de injuriar, segue-se qu.e a injuria. }l"r!io da 
maiori~. (Apoío.4ot ~ nao apoiados.) 

SéDllore.s_, est:t agita~o dos d"bates, qno é 11. -rido. cl.~ 
sy~tenls, póde conatituir scenas. dcsagr:i.daveis que s<: 
devão estranh:lr 't }<ao écotnm1UI1 e frequwte em tod.os 
os parla::nentos, em todos os paizesJ 

. Não: a .cena =is de.;ngta<iavel foi .aquella provo
·cada p3lo nobre presidente do colliW. (Jlpo'ado• e nl!o 
apOiado,.) . 

Foi: t>rovocach pelo n<>bre· ptesidente do con~lho, 
porqn~ S. Ex. e não membro algum da millorà até 
hoje foi ehlUil!l.d.o á ordem pelo Sr. preaideDte da ca
mam. 

O Sa.. G.uu. C&aQDZJitA :-A continuação do dia
""""n inuJTornpido tornou bem msuúiesto d.' onde partio 
a pro•oeação. 

O Sa.. Â~"lllUl>2 F'n;çznu:- Senhores, o nobre presi
dent~ <lo con!!elho pa.rece ter dado ulzie lições a.os 
membros du maioria. . .AssiT!l é que o illnstre deput4do 

· pela província do Rio-Grande do Sul, a ~nem conssgro 
& IlllUor estimr. é n n:ais reapéito! & couol'ieraçãa1 lem
bm~me qne a inborpeUação foi esquecida. 

O l!Ob;e pre~idente do conselilo pareca poSEuir esse 
pendn lo b.tidico de que tra.t:. a conunissio eapecial e=1 
6eU parecer a obre a. propost9. setTil, pend1llo que natural
mente troaxe do P~>mpy (riaadlu) e por meio do qual 
n5o só pretende ma.rcnr o tempo durante o qusls núuoria. 
de'!"e u ercer o se'Q dire.ito da dia;:utir, >7'.&8 ainda mu<'..ar 
o tempo que cail.:t um dos ondort• ceve consumir na.s 
coDSige!1lções geraes com que porventura fuÇ!!- preceder 
o usumpto de auas iu"terpellações. 

O ~~~- GÀXÁ CzaQI!ElU: - E' regulador que trow:e 
do COllgrt.s•o de Luj!e>o. 

O S... Â.."'DIUll~ FYcm:ra.a. : - Senhor es," eu :~eudirei i 
rcclll.m&.ção do illustre de?uta.do ; trata.:ei do assnm:pto 
da.. b:rter]e.ll:!.ção. 

Contermdor, que me prezo de ser, IICe.ito a. monar
chb eomo a institlnç:io que firma o principio cou•cr
VJU!.or DUis f eet1ndo .a nos~ constituição, oomo insti
tuição que nos .&S'cgum a. eot:l.bilid.ade CJ_Ue resul~ c!a 
hereditn.rieàade, e impõe silencio ~ amb1ç&s 'l.ne p6de 
ruli= todas a.s liberdades desejaveis em o:Mem a. con
seguir-se o fim. •ocial lem os incon..-e~ ienteg g~ves 
inlierente1 a <~nlrll• fórliUIS de goTe,~o. Que a respeito 
e :!ca:o eomo a fórma do go"Çerno O<)b :1. '3.lllll vivêrão 
06 nossos m:>.io1'6 det.de os tempcs eoloniau. até .1. iude
pendeucio, e t>lll,i• nóa '<" ·vide dCPde ~ iodepe~dencia 
até hoje. Como a instituição sob a qual se tem fom..ado 
oo noiiC>& co.mxD>e• e os !lOSSlls b<>bitos ; e, port!l.nto, 
como ums. fórnu1. de ;;o\·erno que tem sob,-e qual'tner 
ont:ra a vantag em do co:>b.eci<ló .ubre o desconhecido. 

Ma.s, """hore•1 por isso mesmo '1t:e eu prezo e ~~ato 
devidamente ••U. iustitulçio, uio posso ciei:ar d<1 re-· 
eouh~r que a rno:mrobia. tem, como to:hs "" in>titui
çües hnma.nu, suas en!crmido.de3, ·que cumpre conigi.r. 
A. emennidado mais freque:ne.~ monarchías-é o :~.btt&O 
das lo<a • dot :reemo o o do E!.tado em pN..-eito &.!.lmili& 
Tein.ute. E ' eú&abuso que ..-eaho hoje proli.ib>ar, oomo 
o tenho feito desde que tomei a,saento neste recinto. 

Nao desejo eo:npal'til b~r a re.spoasabilidndc qut me 
possa caber: tomo-a inteira, em meu nome iudivid....J.. 

O Sa.. &uu;4o M.wmao :-Não fic3. eó. 
9 Sll. A.mUl>E F•"OEDU. :- ~nhore~~, os membros 

d:i. :bJZJilia. Ílllpctiahymbolisii.o a. *~ &. n:tção, 
são. "' S1U& llldhore.s g:iran.ti3b de ordem e de 6egt>-

mu0ça.ch-' ,_ 1-'"- - ';...:~• . a ~-""" = ~ua.li:lp--, p:-eoccu~a o co::no ...,,e 
. ter sempre o peWtll~:O com os alto:ls !Jltere<..!!ct e ser-
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'Viçcs do Estado, ll.iio póde clistrahir Stl1 atten.ao para 
euida.r de negocios de :f.múlia e de rec=~; partícu
laree. 
_ E·, poio, mui justo qile o Eat.jdo tome u si o enCArgo 
(l~ eduCill" os principes, de dota-los e deeolloca.-lo~ con
c!.igna:n.u~e na sociedade. 

Mas este preceito estA snbon:li~B.do o rep-M fnnda
men~'es ·da constituição do lmp;!rio. Todo e qmlquer 
abnso que a respeito se praticar tem doua gTU'I'es i':l
conveuientcs ~ Primeiro, der3r.l~rali.sar a3 institc.ições 
funda.:nentae3 do paiz, ton>n.-hs joguete e=ct~~r-ente 
daquellcs a quem m:Li.s rigoro::tl.I!leute cuworia. EUa 
mis•ão fiel e loal exec"çiio ; ••gund<J, c..ou..b;lecer no. 
"'dtn.inistr~ção finaneeira do Estado, •em " qU3l niio h<t 
pr?•l'!'"~dade, mclho=entos mor.1e2 ou li:ateri .. es, um 
pr~Clplo ?~relaxamento qtte conduz ás conscquenci.n.s 
!:l&l!! perzuc1osas. ( ,1poiados da miuar; a..) 

O Sa. CoELHO RoDni&UES :-Apoi:ulo. 
O Sa. A~DitAI>ll Frouoa.l :-Infdizrr:ent~ este abuso 

clamoroso tem-se dado at~ os dias de boj e com T~l:l
çio :í. dohção de S. A. a Sra. princ'!Za V. JMlllaTi~ .. -

O Sn. C.L"h>Ino MuaTA :-Niío é só com eosc. 

O SR . .ANDun:r;: Fu;UErn.A :--... e :10t nlimectos co~
sizna_dos annnzlme:>.te n:-. lei do orçamento :pa:a seus 
:!!lhos og :prineipesD. LniZeD. Fdippe. 

A co~tituiç~o do Impe:rio prectitú~ muito ia~m~l
mente, que ca~a.ndo 3. "Princ-cza, se lhe e.ntreg!le por 
uma eó ..-ez o seu <lote, fi~ne elb re>idindo d>ntro ou 
fón do paiz. · 

A lei de 29 d~ Setembro roe 1.840, deorctt«h pu~ 
regWar esta di!!podçüo eonstitn~io~õll 1 e feita. ~~p~sa
mente ptt~ esta z..ngnsta. prince2n.., determinou tn.mbem. 
e::a $eu art. 1•, combina.do com o seu :ut. 11, qne uma 
Tez verificado o ca.samento de Sua. A!tezs se lhe entre
ga.sí:e por 1llna .êÓ Tez o I!O:tl dote1 C'".! eontil:!ue ella ~ 
residir no paiz on fas.•e residir fór;~. d•lle. 

O contrato nupei:J.l de Sllll Alteza contém igual clntl
snla: c niio rodi~ deL"t.ar de contê·l~1 visto que i0i ~n
torisada. pela ci!lld.. 1ei. 

Pois bem: d;aute da evidencia d os factos e da ~vi
d.encia. do direito, como, :t que tit-.Jlo, tem o lmJ?~rio do 
Bra.zi.l dur~nte 2-fl: a-::tnos c~DBigna& .a l!!esmu. dotaçi, e 
alimentos pa.ra. SnQ. Altez:> COlllo s~ ;l!ío fvra caeada.? 

O Sn- C.u~nmo MUE.TA.:- Niio te!!l explicaçiio. 
O Sn. Am>ll.lD!< FIGl:EIBA: - :Ser i possível que o 

respeito á. constitnlçiio do Imperia •.m asStllDpto tiio 
melindroso, o re>peiw á execução de leio tão cl.,.rn:o e a. 
um contrato tiio solemne ceie brsda com um principe 
estr=geiro, ·tenha I a >oado de.,.percol.Jidv aos olhao âe 
tantos go'""rnos e á. vigilnncia de tantos e tlío digno~ 
rep~ntante& que tGm t.ido ~sento nesta ca.s.! 

:Felizmente não; roo 66 i)lustras doputados ()m p~s
s•das legislaturas, mas ~inda um mee~o ministro da 
corôa, o lllustre Marq_uez de Paranó., denunciá.rão este 
a.b'Wio e o deilunciárli.o com eDergi~, e~prega.ndo es
forços parn corrigi -lo. 

htvoco estes precedentes pan nutorisnr a temeri
dade com que ouso descamar tão deuloravcl wrrup
tela, que é objecto da minb!l interpell:ii;~o-

0 s,.. C.u<Dmo MaTA: -lnfelizme!lt e nli:o o.proTei
t:l.ri. 

O Sa. A."<Dn.u>Z: FICllEIBA. :-Senllores, houTe nm 
velho sophísma, em nome do qu~l procurou-se jnsti
:fca.r este Telho ab,.o, e era. que S. !ir. Imperial tioha 
o direito de dar licença i prin=, ma irmã, p3.l'3. re
oidir ltlra de pai:!: pemmnentameJ>te. 

E ' mJiliÍfestamente nm ao pbisma, porque ~ eo:~sti
tuição não distiDgne; porque alei citadi, que e o ~~J~Bento 
da. materia, tambeu1 llâo distingue ; antes ambos o> 
texto5 declnão que uma ve20 c:\li:.ia a princez& entre
gue-se-lhe po~ = só vez o seu dote, e com elle oease 
a co~o d011 alimentoa e da dct:tção. 
· E' 11m pre!'ei.to conlormc ao direito civil, com o 
qnal a constíttnç'io proc:nrou wptar-ae, visto que, 
conforme o dileito ciTil de todo5 o~ po\'00, i mnlher 
que se casa. cessão os alimeDtos, que o dote aubstitue. 

E' ~·fu.telligmci.a pratica. que te:n <hdo -o corpo le
güilil.tivo, vot&lldo em diTen3s l~is dn orçamento au-

toris~ção. para a licluç.!io do dote, ceS<a::do os :ti-
men-ros. 

O proprio governo, ap=r do.s lieen<;as ,.,9ee.,axias 
eom que tem sido perpc~'1.da a. auseneia de Sn.-.. .àl .... 
t~· Da. Eu~:pn] o pro:r-r!o go'"ern.o n~o ~e ~ctcorreu 
=s do soplli;una de eabello• or:mces, a que allual .. 

O SR. C.umiDO M~liTJ\ ,-)!""não oprel'ontio ,..,]lu
ma. raiDo plami~~L 

O Sn.. _4.NO:a.ADE FIGUEllL\_ -:- Se.:,t?uio-se on.t:-o sophls;;
mn, que :~tard.t~u _por_ nã.o píJUCO:!. a.b.~os o cnmprii:!e~to 
d;:, precelto CO!l5t1bclon.al e das leis deste ~.2-iz. ~ lc,·a~
tou-se duvido. sobre a :fórma <io :pa"'l.mcntô d o dote de 
Sua Alteu. "' 

A lei de 29 de S~terobTO de i8!í0, que :ba pouco ci
tei, mn.udou pago:: o dote pelo p od:riio mo,et,~~io do 
palz .; portanto: a no~sa zra.ciosa princeza não tinb::. 
ilire1to & receber m~Us do que o cote estip:>lado pelo 
:padrão rnonctario <b. ~p-:u'.:::t. em qlle t iTessc Jngar o pa ... 
game:tt~, potqoe •~ o ni'ío ,-ecebm o:>a épocs do s eu ca.
samento, c~ que out:'o om o pairão, foi porqne pOT 
~eto propllo pre!erio ir recebendo s dot!.ção a~nual, 
com "' qu"l oegur=~~tn :alio ficon prejndi.,.r1a. 

Entr~r.auto den a duvido. motivo p,ra audic::.ci:J. do 
conselho d?.: esta.do1 ell!m o quz.l uMa r'(:SOlve o cro-;e1"D.OI. 

Pf1SEado-; ~ nno&;., ..ssentou ... se que :a. magnific~nd:a. do 
Bruil n:io •offri:J. questões mesquiuh::!s, qnando se tr..
tava. de dotar a. EUU g!Z.Ciosa pri:Jcf:'za residente em 
paiz estr::mgeiro. 

Adaptou-se pa.-:1. o p•g=cnto do do~ o padrão mo
netario. da lei tle Ontnbro de 1833, c por '<utiWJ lei> 
snccessn·as de orç•mento íoí autori>udo o gowrno parn 
&atisfazc-lo. 

o SR. c ... ~DIDO ll'::m>.T.I.: -Esea lei nunc:L ba de S<r 
cumprida. 

~O Sn. Al\"nl\.ti>E Frcusnu.! - N:io !ei quaes. os COTGs 
pretextos qne ob,táriio ao cUmprimento d e h es l eis. 

O facto é qno até bojo. c ni~d~ pela resolny:Ío qne 
manda proroas.'t o Grça.~Ex.to Yigen~:J continua-se :J. 
V(lt.u do:~)3:G p:a.ta. :=:t1a .AJ.tez~ e dimentos par:l seus 
:filho:s. 

No annodàl~70 cu tive a honra de ergueraqui'lmi
n na voz, profbgando este "bneo; c procurei pôr-lhe 
cobro formulando . uma c:neoda o::n que, ao passo q11e 
annnlb. va os ereditos consigna.dos ao ministcrio do ir::o.:
perio para pagamento da dot:lçõo e dos :>límento>, au
torisa.v~ o gover&o ]l:l.I'3. s"!lmuer o dote a Sua. Aiteza. 

O illtl-.<tr~do presHlente do conselho do g:!.bln ete de 
16 de Julho ten o mcrito de aecita.t esto. e:nend.:<, qne 
taz patte d;~. lci d e 27 d e Setembro de 1870; é o seu 
~rt- 14. 

E' esse, Sr. preEodente, o :migo dn lei pn!':l. que peçv 
exe~o~ PerguntrJ no aotnnl gabinete, P.O :nobre mi
nistro do imperiot qnar!s os motiVos qne obst:i1-ão á sua 
e:,ecnção, qnaes o.s providen~s que te'i!l tomndo pare; 
que eu .. •e verifiqt~e durante o resto do -exetcicio qu.~ 
ainda t om d~nte de si ~ 

O segundo objecto d.:l minho. interpellação consist~ et!:: 
inda.gú qu"l o :p=mento delinibvo do governo •o
bre n importo.nc~a do dote, se calcttlRdo pelo pa.driio 
mouetario do. lei d e ! 833, conforme o principio adop
t.Wo em 1865t 'luo nüo é o principio jurídico pel" 
q~al seja.mos obnga?os, se pelo paclf.lO postel:ior. De
~•JO ss.b~ ll. quantio. certa. qc.e o ~o..-erno t .rá de 
pagar para. coropilnr c.om a impo&nci:~. t otal qne 
peço no artigo 3° dal5 lntelp•lla\'Ões, .d(LS dota~es e 
dos alimentos qne ;tê.t:l sido pagos a Sns. A lteza e ,. 
seus tilhos de.de que ell.?. •• nnsentou do Imperio, e 
fi=r auim conbeee:~do o pnu n oxtens&o e o ;.lc=ce 
em nmnerario que o sbnso de qne tnto llie tam cus
tado-

O effeito morru de =fac~ de tat ordem, por pa.'"te 
ihqn~llé< a quem mais eu"'pria a. rl=rosa execnçãa 
da c:on~t!tu!çio, ~ em l!srumpto a~ U:ter~ •• par.t pe..oa 
da iamilia Wlperi:U, nao p6d e aer Otltro seolio CQllCO:mtt 
podero~ameote 1111..~ d~momisar ecte po'l"o. digJ:.o d.o 
melhores exemplos. . ' -

Tenho concluído. (lfuito ~m, mui!<> bem.) 
O Sr. Corrêa de Oliveira (mini.1t ;-o d:: 

imptrio. f.tt~o): -_S::._tn"'Si~te, o nobre delffit:ulo 
pele ~· .distneto ~o Ria c.e JaneJl'O n::o perde occui:lo 
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.· àe môatrar que é um d.oa oppoaicion~ Jnais tenazu -
· · que o ~biaet;e actu3l encontz'a; e é&Sl!im que S, Ex., 

annuucumdó in~erpell&ções &obre pontos- reatrictos., es
prniou-se etn: largas COusi~raÇÕ<!I psra _ d,izer que .O IlO~ 
~r~ "()residente d? coo.aelho annulla os lleUS collegas :de· 

. minisü:rio, tr.lt.'l. com desrespeito :~o ca.ma.n, doa depu~ 
ta ios, não fu •e:ISO d:~. Dlaioria., colloca_""&e llUÍ_>erior aos •. 
:par~id?F• e tü:o pr~uia o apoio n:l.tural que <ls:governos · 
·aev~~ ~_er;. _.· __ ..... _ .. : _ _ _ _ _ _ .. .- .. _·->- -:.~ 

E,tss cenfum são illfundad.!!:~; e é injustiça. dizer'"se:; 
-·comõ deu a entender o :nobre deputa.do pelo i~districtc 
do. Ri<l d~ Janeiro; que o honrado. presidente do é:ou.,. 
~elh<l não.tem proce!iido como re~larmente -procedem 
todo~ os chefes de sabinetes. 

Se o honrndo Sr. presidente · do conselho tem.tolllado 
a palavr3. muitas ,-czes uss disc!lesõe~, nunca o fez sem 
que l.lie compe.tisse fallar,. e aind:t não impedio que 
qll:ll~tner .de. seus colllegas se lhe :t_ntepuzesse nos · 11.$:,: 
sumpto~> ele~ Sll:l. especial competencia.. 

O nopre · deputado citou o fa<w que .se deu (oziligo, 
e dü!w que, s.o pns.<O que cu nega.v.q, que o gabjue~ 

· de,;~nd(lsse di~beirp com a imprensa, -_ o Sr. llre~i~~te . 
do eollllelho Vlllha. a. est;l; amara- deehrar m~plie~ta
mente que eu ~ta...-a. :i. "'>:erdade, tendo elle .a. fran- · 
queza, de .dizer que tal despeza se fazia. _ . . . · 
E~ peço .licença no nobre dcputttd.o' par:r. rectificar o 

facto que S. Ex. citott inexsct:lmente~ O illustre depu• · 
t:ldo pelo Ce:~.ri, a q,uem eu respondi, e que depoit 
inte:-pcllou o Sr. p~esidente do conselho, não tiDlm. accu• 
sado o governo de fuzer deseeu~ com a i!llprensll.; tinha 
deindo pairar uma suspe1t& neste sentido, referindo 
utn :facto :l.COlltecido_c· em Funça, onde um ministro 
desp!lndia dinheil·o . com a imprensa., e interpcllado uo 
parl:imento declarára queniío f:IZia semelhante de.peza. 

Tendo de responder a esseillustre d.efutadopelo ceari, 
e!l disse que S. Ex. era. bastante lea para não formu
l:lr uma. accusação ' "38* ou insinuar su~peit:u1 e _ que __ . 
quudo S. Ex. entendesse qne nos dena We:r uma · 
uccusa.ção positiva : e franca, nós lhe ruponderiamos 
muito · explicit:u:nente, e então· teriamos octasiiío · d~ 
mostro-r que o gabinete sctual não tem p:tocedido di1fe-
rentemente de seus anteceuores. (Apoiadós.) ·· 

.A& palavras em q~e_o nobre deput:l.do pelo 4.• districto 
o!() Rio de Ja.neiro se"fiiúd~ ps.ra mostrar qile houve 
contrs.dicção entre mim e o honrndo Sr. presidente do 
CDnsellio n:io. se referião simple~mente a despezas feitas 
com :1. imp-ensi ; p<:>is que o nobre deputado pelo Ce::rá 
tinha. fall::tdo de outt-a.s de~peoms não uutorisad:l.s, para. 
:1!1 qlllLes se des..·i:~...-ão por conducto secreto :fundos vo
tados pelo poder legislativo. (.Apoiados.) Foi neste ponto 
que eu declarei ao illustre deputado pelo Ceará. que lhe 
corria. o de'\"er de homem leal de 'Vir .accusàr-nos com 
as :ero::as .que tivesse. (Ap_oiadot.) _Não ba, pois, con
tr:tdic;ao :ilgulll:J. entre o que eu disse e · o que decla
rou o honrado Sr. presidente do conselho a respeito da. 
imprel!s;~: ~': e11 ti v~~e de responder i pergunta que a 
o!lle foL dmgula, d:tru ,.. mealll3. ~aposta que S. Ex. 
<leu, collfel'S:lndo a. verdade, :1. que não sei fD.Itar, e to
lll!lndo :1. respons:t.bilidllde do meu acto~ _o\ssim tenho 
p~ocedido sempre, e não havia. de negar agorn o que 
~omigo se hou-..·es~e ~a.sado. (.4poiados.) 

O Sn .. Âl'DTL.~DE F~GUEIII.A. : - Exigio até provas de 
(Jespezas secre~s- • 

O Sn. ~ll:>ISTno DO l:~~PERIO : - Não, senhor, exigi 
-.ccusa~o pro-..·ada., quando f:illei das outras des~s 
a q_ue se referie> em termos ,.:~.gos o illustre deputa.do 
pelo Ceará. O meu discurso já foi publicado, e póde 
~er confron.t:l.d.o C<llll o quG acabo de diur. ~ 

Sr. pres1dente , ha. t1m:1. outra propo~iç.io do· nobre 
deputado_ peio 4.0 di.stri•to do Rio de Janeiro, que não 
t>OSSO de:Lxar de t<:lmar em eonsider:~.çilo. S. Ex. , fa.
:<endo o. ;;abinete <le 7 de ~lar·~ responsavel pela di
-.erge'llCt:l., que todos lamenta.mof:., do partido consen"a
dor , . diese que foi o mesmo gubin~te quem quiz a. 
divisãD, e ee . tem ~cus:<do :L todos Qs 1nei.:~s de enegar 
a.~ recon~iliação honrosn, e t:tlwz poseh·el no con.; 
ce1to de S. Ex. • . 

Peço aind:J. Jicen~'\ ao nobre deputado para diur lhe 
que falta :1. esta. sua asseveração o_ maia leve funda

'mento. (Apoiades.) O nobre deputado, cara~ter leal e 
incapaz de f:llt&r á. verdade conhecida por tantos outros, 

· ' h& c1e ~cordar~se de que; &O paao que o gabinete l:os 
. •. primeizoa < diu ,em, q~M&preaentAiu · a esta camara• : 

. diri~. a ,todos com a . mmor eoafiança.:, cons,ider:m:- · -
do-oa ·am;So5, entrava; ~ •coJQ})iDaçã.o e · convi<la'\'ai 
mui~ . dos diuidentea 3ctuW . pará. fazerem parte das 
~JlÍ~ · ~:lis)mporta.ntei, a ~dencia organisa-va.-se ·• em ,t~tgredo e · eem. deelà.ração prévja, sem, uma. . . 
palavrs sequer de._ a'\"Ü;o, flÜ~ Uin ~nugo . ~o deve re- : · 
cusar - ~ - outtO com qlWD ";ll".m:ulif~tar-se em desac:- · 
cot"do~ o . ~binete . foi ,úm · cllii. cojn_ -perfeit!l sorp~ 
~ca.d() em lima votaçio . de escrutuuo . ~to, e nesse 
ataque tom:íriio "()arte alguns qne tinbã~) aceitado con:.-
missões• (~4Jl0iados. · .Uuit4 õ.t~n e. d~.,c~os· ~pa.r~s) 

O Sa •. .A:..~OIUDt FrGUEIII4: - Ea · tinbà . ~~ndo · o 
convite~ : .· ·. . .•_ . . ... . . .· .. ·. . . . .•. , 

O S.,;; Mt:!."ISTllo I)C) Ixnato: ._Eu ia dizê-lo: o :;o.,. 
bre deputado, seiilploe 'fra.Ílco, e .. leal éomo iolgo de () 
reconhecer, co~sllltado por mim Para lazer ~ da 
commi&5#io.a que ~ha perte.ncido () S!lllO . ~d(),' de,. 
clarou quec~,~ aceitàr~ore~eiçào. 'Náodis&) <.JUe · 
estava em OppoSlçjiO _ abe'ltaj ma&, .. 6e bem ll!e. recordo 
de suas· pal&ms, respoudea-me.: «- Ouezlhol!' na14 €11-
nbàrilio com isto •.• 

os .. ~· Âl\llll.~ FtGt!EILl:-Apoiado, dis&e-oo a .cll-
VeriiO& m.embros do-ga9iuete •. - ·~-= _. .. 

O Sa. MJ~JSTR() nó lxPr:ato: -O meu illnstrado :lllli~, 
. deputado pelo municipio Jleutro>. consultado por 'Qllm 
pua coiÍtinuu ll3. commissic <1e resposta á la11a do 
tbrono, tambem declarou que tillh& pontos de divergen-
cia com o eabillete. (Apoiados.) • · : 

Elltes faCtos, senhores, siio ver14deu-os; mas o que é 
eerto é que 37 votos manifestá.rii.o-se em uma votação 
de eserutinio secreto, quando o mi.Dil;terio tinha motivos 
pa.r:s. crer que- entre elle e os membros da c:amara, com 
}lOucas exeepções, havia. a mais perfeit:J. _cordialidade. 
(A.poiadoa.), • ... _ . . ,_ : • 

.;? O Sa. C.uooso DE !lb:-.-utS:- FÓi ~ r;orprez& i:ra.." 
mal4 nn.s tre....-as. · 

O Sa. Ã;-~'DIUDE .FJGRw:-Sorprczalliío, o governo 
bem o salll&1 e t:mto que teve chapa. sua. · ·· ·-·- , 

(Ba .i.it·mosaparte8; oSr.p~esidenle rtelama a.Uenrão.) 
O Sa. iiirnsTzto DO lXPEaJo: -Sr. ·presidente, eu não 

quero sahir deste recinto, nãD quero referir-me a -factos 
que . occon:êriio antes fóra da. cama.ra, mas poderia com 
muit:L vontagem. dizer que o ministerio tinlia. bons fun
damentos para crer e eaP.e:ra~ que a. maior parte dos 
consen-adores que ~e manife!tão em opposição teria. de 
apoi:~.-lo como :unigos dedicados e firmes. (.Apo1aJos e 
a.par~a.) . • 

UJU. Voz :-Qae di:fferença! QIWl.do fail:l. um orador · 
da. opposiç5o, p~sta-se tod:l · attençio, ha silencio, e 
quando falla. UIJ1 orador da m3ioria..,oeis o que -çemos! 

O Sa.. Mu.,tsno DO bntuo ~;_ Nas primeiras discus
aões que th·erão lugar, depois do escrutinio secreto, 3. 
camara. sabe que o g:1binete não foi trat:ldo como um 
gabinete' composto de amigos divergc!ntes, mas de ::r.dver
I!I:U"ios. De8ta tribuna eu th·e · oe::nsião de notar este 
facto, e!lisse 9.ue era. -preciso que noa trat::lssemos diif~
:rentemente, d1seutindo em :p~z e com a c:Ums. necessana 
a grande questão que diVldia. , noss:l.ll opiniões, como 
amigos e niio' como inimigos ou adversarios extremados. 
(Apoiados.) 

Dahi por di:mte a.té hoje, Sr. presidente, V. E~. tem 
sido,e é tetemunha, e euappello para a comciencia. do 
nobre deputado a quem reepondo, todos ·os meioa q,ue o 
miniaterio tin~ o direito de estránhar que f':)l;sem em
pregados eontr.l elle e eontra a maioria. forão de _ di:!. 
~-di:~. nperfeiçoa.o:los,_ e cbegámos no extrem? do~- . 
multo. (ApoiadO$ e d•fftrtnlts apm-t~• ) . E ate.. . r.;,Q 

ouso 13lli.r~s injurias, de ~ue se quein com tan~ 
razão a maioria dedicad&-e desinter~!ads. q,-ae apolll · 
o gabinete por eonvicçiie~, e :1. que_:n ali!s se emprestao 
~rentimentos c motivos que ella. nao tem nem r..We ter. 

(Contilluão os apartes~ o Sr. pre~idmtc reclama 
~-1 -

Sr. presidente, o nobre deputado pergunta. <J.ual é ;o 
apoio do minü!terio actual. ESte apoio é e niiD púde der-
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. .. ·· QIWldQ .Jleltll; ~ quere~ o mesmo }IR
tido, .falw ao gabinete a maiona d~ qúe précilà para. 

· 'iver,. eUe aceit;;.r& o. facto e 1111&1 eonsequeneiaa: então · · 
pod~ os diverpteS intiJnar~lhel:li: ue se retire (apoãa:
~);; ma.s ~q~_!.O ~r.apoiado . • maioria., por-. 
diitmc:ta.l:l:alona fio·nobremente edicadiL a uma;gm._n..- 1' 

de ca:usa> () gabinete.lliO · M, de reconhecer Dá: _minoria. ·\ 
IJ.Ue n1111ca nos tratou eoino amigos, e aim eomo adver-
sarios eJá.reJnadoSo ·o direito ele _el:.pelli~lo ~O pOder, I 
(Apo141lo,; .. Muifo lltm. e cli~tr~ol. apcrtu.) ·.- ·: · .· __ .· . J 
· .Sellhores, f&lla~se éonst;autemente Do ~io que &; · · 1 
~ori~ .diZ <!Ue t.em na op~ 'esclarecida: do. grande . r 
Pa:rtido eo~vador; e .falla-se ·. até. DO · apoi() -da nação~ 1 
l\la~ ~IDo s! malüfesta este apoio! Nas c:ainàras1 As 1 
Illatonas estlioeolll o governo. . , . . . _ ._ . . ·. j 

O Sa. A."DnllB FiGUtU.: -~ois já. sabe qual é a· · i 
1naioria. d() senado 1 ·.. .·.· . __ -_ • · .·• :.-_--._-. : _· . ___ · ··.·.· .· ·. ·---. _- --. . .· . . • _, 

o.· s ... - ~ll:.tnaÕ 110, t-Ea.o :-Sem dnvicl&f. em t.Odu - l 
. 
a_s .dis __ c.uuües_ até_ hoje_. o_· · o::._ .. _o-, ,vem_, ___ ._· __ o_ •:· .teiil. __ -_ . • ___ ido apoia.do. _ . ____ 110 
;;enado, · 41 :espera CJue alli nà de ser ~-apo~., na ~-- l 
Í.~V: ~ estado &enn:, -eomo ~ tem 11do aqm. (Apot4- j 

O. Sa.. ::A.IIIDIWIB Fuõm:mL :""-Veremos. 

Quando o nobre deputado annuneiou as mu interPel
·laçi:ieii, diiae-noa que recorria a este :meioi porque' o , 
~vemo; · e eu particulai1iiente, _precipitando: toclaa aa 
diacusaões, não tinha. tolll&do em oonaiileraçio as quu
_tõesle~t&!hap()r S.cE).:. naCÜ!clll!lio do~.: 

. doJ:f:!o~O liObte ·. dep~,• ComO :~ satiafa~ :··· 
que_ me ~D.sidero •' obriga.dó. que eu . eont:I.Vll OOID-• a .. 3& 

_-düieuss_ão do orçanie~~.to do Imperio ~ dar-lhe a; res
p()&ta . ~ue lhfj . devia. ; · mas infelizmente derão-&e · IDoti
vo~ pêlos quaes .o governo pl!l'lieu a , espe~ça: de i!Ue 
teria p.ovo o~f:O• e reco~u á. ~1uçao que Pn.!
rop () orçamento VJgente. Ailld& assliJl· eu. teria ocea.,.-. 
liao de mortrar ao nob~ dépatado q~teS. Ex. do :t:H 
póde merecer me~oa coDSideração do que os honra.dos 
collegas que se e!llpenhirão no debate do orçame11to 
do ~io a mea cargo· . > · _ , _ _ .. __ . __ • _. .-.·· ·• · 

O Sa. A.NouDE FIGVEIIU::_;,l'ois tetn:âgõrac-a.c3" ~ 
eussão do. .resolação. . 

Osa~ l>uQ1lE·EsTILUI-" Tl:ruJU:--Apoiado . 
o Sa:. llno&TilQ DO luEIUO.:-Sr. -presideate, v~·~; 

1e --~~ de _ ~uc, iniciando .o nob~··<;~epa~o -.;pel& 
Bahia. a discussao do orçamento . d~ . nwustetio do 1m
perio, . dei-me preua e111 . tomar a. pala,-ra -~ rea_. 
ponder_.,.lhe: . o · ~gundo _discurso .n_ o d_ e_ bate fotm._en; 

O Sa. 1\IDrsuo DO llii'Eillo: - _Será. no jornalis111o o Í depoia fallário-_ - outroa nobres-. ~e utad __ -os -pro e_ contr_ a, e 
a.poio q_ue .. diz ter a Jninoria.~ Senheres, conta-se nas . eu. tive oocasiiio de pedir a vra. segunda. '\"'ez: para 
provincoae do lmperio, no norte e no Rl, Wll jornal · l tomar em co115ili~ as observações _ a que 
<!a. oppoáiÇão por dous ou truque austentio e defendeDl · \ devia re&p()nder • . 0 ;_ _ ·. . _ 

o goveruo. · o -Sa. DcQUE~EsTJUDA. TltXBIJU.:-A resolução .j& 
O Sa. A.I'IIIIWII FrG~U.:-Jornaea cemprados. I p1110uda.em 2• dÜCUSI!ã __ o, e só fallou_ o Sr. miniatro da 

. O Sa. Fnutu DE _-\G1!1U :-Comprados sio-o!cque fazen 
O combatem.. ' 0 S.-. MnaJTao DO lJn>EJitO:-Mas dizem os nobres 

{Ha muitor apo.rter.) 1 deputados que o encerramento veio supprimir a dia- · 
o Sa. :MIMinO DO llii'EiliO: - o que e, pois, . que cusaiio. antes de tempo. . -

eondemna. o gabinete'? a nünoria dá. Clllllar& doa Sr11~ I Sr. presidente, não apanharei &<lui aceuaaç<;es a:~o- · 
cl:eputudos, e alguma. representaçües de fazendeiros. 11~s que por a.hi. correm, e a oft"e~:~aa que se me :faz, · 

I a.ttn."buindo-se-me o desejo de precipitar todaa u dis-
Von:s DcOHOs1çlo :-Muitas, muitu~ _ . cuss&s, pn.ra Dio to= parte Delhu;. m~ deacle -que -
O SL MtliJSTao DO WEIUo:-Mas essaa representa- c ( e$ta8 accusa~cs são tra.ziaa& pa.ra a tribnna por um 

<;ões Eio,porventura em numero .tal que indiq_uem que li nobre deputado, em attetição a. elle direi algumas pa-
o maior . numero doa proprietarioa e úzende1roi eetá.: lavras. 
éom a mi.D.orin'r Ninguem o dir:S.. (Rte'klmaç&•.J Todos Ha muitos annos, Sr. presidente, como L~i e 
os dias factos novo•, muito significativo.:, vem au~- 1 eonstll. de apontamentos . que aqui tenho, niio durou 
tar a~nvic~ que o governo tem de que, apezn.r·de · I tanto a diScnsPiio do orçamento do ministerio do im-
tantas auggestõea enTiadas para todas as localidades, a I perio como este a.nno ; noa llllnos precedentes durou · 
l'efor111a do estado aer\il encontra. pequena opposição,= ·.- l! 2, 3 e i dias, c os ministros meus antecessores occu-
limitnda a alguns mtmicipios de poucas provincw, -pâ.riio a tribaua uma • c duas vezes. Eate anno hon't'e 
ttes ou quatro. (.lfuito.t apoiados e diffe<m~tu ajtcu-lt8.) l càiscuaaão dUlllllte 7 dias... · -

Niio creia o nobre deputado pelo to dlatrieto do Rio l' 0 Sa. DtrQUE-ESTl\A.DA. TEtXEtJU.:-Não apoiado, !CS-
de Ja.ncir-> que o gabinete actUal queira manter-se COID 6üu de duas horas nio Bão 7 dias. 
apoio estranho· no p::s.rtido conservador e ú. verd:Ldeira 
o_piniã.o pu~!ica. ~Ullca procuro': tê:;lo ~os liberaes, ee- .. _ O Sa. MmsTao DO lxPERJ~~-~ ~e p_erdod~::ne o' 
tJrnaudo ahaa que -~ uma questilo tão tmp()rtan.te, que · !,- no'bre deputado~-o orçamento uo IUUI18teno o lDipe-
prende-re tio seria!llente aos grandes interesses sociaea rio esteve em C1iseusaão muitos diaa ••• 
<leste paiz, os liberaes niio ereem embaraços a uma. rc- O Sa. DuQuE-EITilA.DA. TEtlEtJU.:-Niio du\·ido. 
forma. que elles forão os. primeiros a aprego.ar, mas lhe j o Sa. Mmnno DO luEato:- •• _ e foi effectiva-
presteiD o seu apoio . moral. Isto, porélll, nio significa ' i mente discutido .nos dias s, 11, 12., 13, , a, 17 e ::!0 de 
que o governo procure ter esaeapoio como indispeusa~ J-,,_ 
eondição de viila. (APoiado3 e diceraoaapc~rúa.) I uw.o. ' . : 

Sr. presidente, o nobre deputado autor das interpella- O Sa. DuQUE-ESTUDA. Tl:tn:aJLC- 7 diiiS, aeseue1 de 
1·ões, apreciàndo ine.ucta e pa.rcinlmtmte os factoa, duas boru l 
nccusou' o nobre presidente do conselho, a quem todos O Sa. J'lliiQUBJJU.:-Mais de duas horss. 
nõs conhecemos como cav:llbeiro ditltincto, delicado e in- I 0 Sa. 'MlNJSTllo DO lJII'EBto:- E, Sr. preeidenfA!, a. 
c:a.pazdeoffendera.quemquerqueseja(apoiad01); ciDuito injustiça do .nobre deputudo pelo Ceará pDn. coamgo, 
menos & esta augusta camara, onde tem encontrado I que não sei por que mereço pref~renci~ n~s seus epi-
tão decidido apoio, que é tanto para agradecer, como gram.maa, cliegou a ponto de -nr aqUI diZer <J,_Ue eu, 
realmente nõa agradecemoi, o s.ccusou, digg, de ter com uma gravidade que S. Ex. t~e propunha. a unitar, 
tratado desrespeitosamente a camlll"& dos · Sn. deputa.- tinha-me limitado a dous trechos de discursos tntn: 
cl.os, em uma das suas partes, isto e, a minoria. 1 lu.tco e (tu~ec. ·· 

Se "bem me recordo, não foi o nobre presidente do Peço licenç.a. a.o nobre deputado para reecrdar-lh_e que 
ronselho quem teTe a iniciativ& da censur.s a uma. "parte 3 primeira vez que :fallei, . c:abendo-me a palavra_ :n tre1 
desta camara, mas .. foi -psra defender a. maioria. IICCU$&- horas da tarde, deixei tempc. bastante para S. E..""t.. ~ 
da. . ~lo venerando Sr. :visconde de lta.bora!lyno sensdo, um longo disCurso, ate depois das &eis horaa da ;;arde: 
•1ue S; Ex. 1iecla.Tou que i:Ontt& 011 mtios ~pregados se, porta.Dtoj houve .neasa ~ _alguem _que ~ 
pela. minorill não. =ba. a . maioria. outro reclUSO eenio entre lv.eéo e fusco, n5o fo1 0 minUitrO do 1D1peno, fot 
os meios regimeilta.es de ~ue estava lançando mão. 0 .honrado deputado pelo Cear&. . · · ._ , 
D~ esta breve resposta ao. :nobre deputado pelo 

F.io de Janeiro, pasgo a <:onsidtral' 8ll interpelhções de O Sa. A.IUIIU.DE FIGCZ .. .L: -Nunca !aliou ao .~~ 
~ -~ ~- -

TOMO IV 2l 
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,· .. · : - 6. ~.:.-~·~~i(;,: .. , •.. _ ~{:~ ·A~]Dc~~o o•iohre 
ministro-d:oJm.perio tslll~. __ · .. .•. .. · _, . : 
·__ . O Sa. -!.bmno 110 !DPIO: --; Volt&ndo 4 . tribuna 
no•dia .li7 -de Julho, ,appe1lo, Sr~ . _preaidente, . para os 

. n~brea deputa!oa que me ouvem, apptllo : pr.ra o pro-. 
:·, pno snt.orda,a mter~- e atoU.~ êle quemes-:

mo : S. · EX. nio IJlê~iecua&ri. o testemlUiho .'de q~e eu
mltito 1ongamente-tomei em. .couàchtaçi.o o& di&Cutso& 
de- todos .. os ora.dore& q~ · fallário COlltra, .f.azendo-me 

· ouYi.r po~~ (]e <lUil:'-hor.u. _ ·,_ . , . •·_·_-__ :· ·--.-.. · .. _ -,: - .· -.. 
QS~~ J, DB ·~~~CA&=-:--~~~me qwprmahoi-,a, 

; O Sa.. itDll&'l'lLo ·oo lxn:•io;__,;:Não' é exaeto.; co'u:... 
be-me .a ~sl&vra pou~ de~ia de qúatro horas da tarde, 
e eu bll~ a.té muito . depo111 das &eis horas.; 
, Entro n,estas .. ·explicações ·. eom o, uni<l;O intuito de 

. -· , m06tl-a,r .ql1e. _·.~'-ree~~aosorlido~-~··atte:nção~e- l'!ll
. ponder -a 0 que ti.nbio dito;. e h :ivJA de cumpru'< este 

aeyei para eom o nobre deputadê). pelo 4o diitricto do 
Rio <le .J3.Ilei.r<>, indcpen,dentemellte dll; ~ a. 
que 5. Ex' l'(l()()rreu. . . _-_.. . ... -

'P_asu.-eiagotaj Sr••.preaidente;·atra.tar doa pontO& <h 
·fu~llitção. . ·. . . . - . -. · · 

O nobre. deputado ~o~i• diatrieto do ~o de Janeir<> 
hllou de uma enfernudade das monarchias, que é o 
3.buso d:&:s leis . C!Jl pro,·eit() da propria familia. ' 
_ Não"-sci nem procuro indagaT qu:ll a intenção que 
-S. h. te,-e, mas -p~me que. esu censttr& nest.1. 
oeeuião_niio é fundada, porque <>nobre tleputado não 
pôde cdesc:onhecer o att- 11 do trnt:ldo de 26 de J:meiro 
iie l84&.para· os deepo10rios da &a. prlncez& D. J anua
ria. com;o Sr. ,Conde d'Aqulla, o qui é concebido nestes 
termos: · . _ 

« S. A. ·Imperial a pdnceza.- D. Jri.nW>.ria :Maria e 
feu augusto - est'<l~o ., o prineipe D. Luiz: Carlos 11Iaris. 
iL...::sr.íü sua rê~idencia habitu:U dentro do- Imperio 
emquantG S. M. o lln~dor nii:o. tiver descendentes; 
mns.·tend~os, de maneu-a que M.Jul,<>ne segura a_ aue
eeasio ·do eeu tbrono,· poderão-os · dow augustos espoaos 
auaentu-se temporaziamente do .Bmzü, eom _lic:en<;:l de 
S. M-~-~dmperador; ·e nes~ caso niio :ficariõ <le ma
neira algulll& alteradas ~ disposições dos· :L."tÍgos pre-
cedentes. » -

O Sa.. :U"bJUDE_'F1&1lEJU::-E'_ C:Oiltraproducente. 
O SR. :tllrNISTI\O 110 lxPEnu)' :-Oh! senhor~ .. Por este 

$lligo elo 'tratado Jnll.trimoni!U fi.ClOU est&bel~cido clara-
mente que os S\'8. CGnde • Condess3. <l'Aquila erão obri- , 
g tldos a permanecer no Brazil emquanto S. M. o Im
perador não tivwe descendentesp:nas, desde q;:te oa ti
vesse e :ficasse segura a suc:ce!são do throno, poderião 
os au~st<>s príncipes &ulõelltar.ae 'temporariamente (e 
Jlio se limita o tempo) ce?llicença do Imperador, sem 
que por essa.· &ll!tD.cJA DWB -ou menos_ longa perdessem 
o direito á. dotaçio couvencion:uli.-

0 s~. ~DIUDE FJGt!EIIU. :-Temporariamente, para 
uma. 'Vlagem. 

O Sa. llri.'(IITIIO Jl() lKPEJUo:: ;..._ 'E nesse caso diz o 
~--t. 1 1 « niio fieariG de maneira alguma alteradas aa 
diapoaiçüet dor attigoa prec:edentú • um dos quaes fixou 
,. dotaçio a.unuB.l . áe 96:000$000. _ 

O Sll. Âlmuba FsG-c&:aA:-Nii.o, ~hor. 
O Sa. Muusno Do lliPEIUO :-Está. .e&eripto, e dA se

gunda ~ <lo mearno art. 11 mais cl&ramente ainda 
-.ê-se que Suas .Aluzas têm direito · incéntestavel de 
o~oentre a Te8~dencia. · no Bruü,que n!o exclue au
~en.cnas.tell)por&rJ.U, percebendo a dotação annual, e a 
resideucia e domicllio habitual fóra <lo lmperlo1 pa
~ao.;ae-lhea neste caao o dote de 750:000$, aut<>risado 
pela' lei de 29 de ~tembro de 1MO. · - · 
. . « . Qaandot poz:ém, por achar-ae aept-a a successiio do 
throno, .OI . (lOU& . ~~ · es~sor queirio 1i.-ur a . sua. 
residencia e domicilio ha.bituãl f6ra do Imperlo, então 
ce5ari a dotação de 96:()()QS, de ~ue se trata no art. 3• 
~;opatrimonio~?to . uo . .n. ,, . nvemri. .& ~' 
eou1o ao easo -de~nc:ção d& aeaeendencia <le S. A: 

. Imperial a prinoeza D. Januaria Maria; e a S. A. 
Impe~l se Plnrá como dote, por um_a vez ·· sómente, 

- a -<!Uilnti.& de~750:000$, . .eguudo o ·padrio moneta.rio do Brsw.... _ 

.-.•. __ .·o nobr~ ; :deputado -~mento~ ~i-n _a. · c~~-tui~~ • . 
a:rts: 112 e H~. ·. que , mandão a.satgnar-dotecá! prmcezas 
queh~uverem â11 ~' eessando os aliinentos, e entre
gar aos P.rinei~ _que_ ~ ca.sa.ren:"e'forern residir fór:l . 
do. Im~n? -~ qu:mtí& determirlà~ ·pela as~mb~éa, 
por ama. ~ 6ómen~ :Argument<>u amda . o nobre de,. 
plitadó com a. lei de!!$ <ie·~_etembro de•t8i.O. ·- .. __ .·· 

Devo. observar. &O nobre 'deputado (j_ue,-:qu«.'l.do se ce
lebro~ o tratado znatriàlonial, Sua Altezaa.S= D. J'a
nuar~ era prioceza im~t . ·<lo • Btazill_herdeira pre

-&lllllptiv:l . do throno, e a &e!l respet~ dev1ao eer tomadlls 
as caUtelas e .&doptadaa as diaposicõe$ .que :têm lugar 
quando se tr.~,t:t. de pee&a& que deve permane~r <no 
paiz; 'para. as&egu.t-a-r a. ~~&ão do t'!lr()D()· 

Ts1vez o nobre cleputado {>Udesse notar a falta. de.não 
se ter considendo :t:ransitorl3o a .quslidade de herdeirs 
p-resu~p~va da corôa., e ~re~do a·bypotheseem que~ 
des&pparecendo .e&sa_ qUalidade, ,deverião-ser c:o113equen
tem:ente modili~das u disposi~ües do trota.d,. . Mas o 
facto é que o trata.io matrim.onir.l . 'é conccbide nos 
termoS; que expuz; · e • que &lUIS· disposiçi)eá deYem ·ser 
eump-r1chs. . . ·. . .. 

A:'lei de. 2~ da Setembro. de lSiO> art. 11, refere-se 
ao art. U3 da constituição, e falia do caso em que a 
priD;ce.za. fosse residir · fót-á .do Imperio. Não tem appli
ca~ão á.& ausenc1as temporarias com licença do Impe
ndor, e este é -o caso em que se tem &ehado os 
Srs. Conde e Condessa. d' Aqmlà. . . · · 

Essa lei,porta:nto, c:olribina.da.·com o tr:tt:L~o, não fa-
"''orece o nobre deput:ldo. - . • 

E, Sr._ presidente, desde muitos anuos, desde 18", 
todos os ~overuos e leghlatnr:ts têm entendido que assim 
&e -.deve mterpretsr e exeéuta.r---a tra.tado.matr~nia.l. 

O Sa. • AI!Dil.UIE FrGUEJRA:-'-Niio apoindo; o.o menos 
fu.U:!fllcia têm co,ndemnado n_ i~tellig(!llcill. <lue Y. Ex. 

O :Sa. l11N11TB.O Jl() hlrt:a1o:-T~d~s Õs governos têm 
co~do lic:ença. p:u-a que SUAS ~tezas estejiio fõr-.1. do 
Impeno... · ' - _ _ _ _ 

O Sa.. AliDaaE FJcVJ:rui..:...Não podein dar · essa li-
ceD~· · 

O Sa.. Ml:'ilsno no !Xl'ElliO:-... e todos os annos se 
tem vo!ado o. quantia neQ~ss:trio. para pagamento da. 
dota~. (Apoiailoa.) . , 

A lei de 9 de Setembro de 1862, art. 22, autorisa. o 
pagunento do dote da ::Sr:1. princeza . D, J:tnuaria, cas~ 
ella {itl:e a 1ua naidencia ha"bitual fóra do ltnperio. A le1 
de ~S de Junho de 1865, :l.lt. 13, refere-se á. mesm3. a.u
torill9.çio- A esta segund.' lei refere-se o art. U d:J. lei 
de 27 de Setembro de lSiO, de cuja execução se tra.t:l. 
O nobre deJ;~utado não tem -razão, portanto, 'lua.ndo diz 
que essa.s le1s eondemniio a intelligenc:ia que eu dou no 
tratado matrimonial. _ · 

Vou referir-me, Sr. presidente, a. . doe11mentos offi-
ciaes... ' - · 

O Sa. Âl'IDlWIE FIG'DDBA :- Eu tambem fundei-me 
em documento• oflicia.ea... · · 

O .Sll • . Mml5TI\o .00 !xnmo : - ... dos quaes consta 
que em 1863 Suas · Altezas deelará.rão a resolução de 
fixar e11.1. residencia fóra do !mperlo. Isto disse o Mar
que% de A.b:rantea no :rela.tor1o que apre!entou a est:t 
oamara, como ministro de estrangeiros : 

c SS. AA.. Imperiaes o Sr. Conde e n Sra. Con
deaea d'Aquila fu:eriio cheg&r ao conhecimento do go
ver;no imperial ansoluçio porellea tomada de lixarem 
~ reeidcneia fóra do Imperio, recebendo o dote eata
belecido na lei de 29 de Setembro de 1840 e no tratado 
matrimonial, de ~6 de Janeiro de 1861, deb&rxo <hs 
seguinw condiçõfi: 

« t.~ De ser o d?te pago ':m moeda forte. . 
· · « 2.• De ser a. unportanCl& do dote deposltada ~m 

apolices no Banco do Brazil e subrogada ,na.s meo~mas 
apolieea a hn?Otheea upeeial ~e,~ garantia do dote, 
MgUUdo a tstlpulação elo art. 3• da convençiA) addicio
nal de 23 de Abril de -18", f6t-a estabelecida no . mor
-o Íllstit1lido em N'apoles, e mencionada DO ,azt 12 
a:o referido tratsdo matrimonial. 

c ·3.• De 8er dt.da 11. SS. A.A. !JIIperiaes um& com
pc118a~ . pelo 11!0 que de~ de ter doa terrenos 
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SESSA.o··mtl7DE AGOS~ODE-1871.:' 163 
· .inài&os~oa.~~ 3•, Fe.•so do art. f~:~uiô ir.J.-
tado.'lJlatrimonial.. : .. ··.· · ·· . . : < • . •. . __ 

. a: Em despacho de 8 de Outubro de 1862:fóieommn.o. 
nunicado á.1egação em.-Pa.riz o. penuménto Qe go\'lmlo 
imperial sobre axe&olu~ .·e • eendi~õea ___ ~inu. .J.eferida,s, 
a.saber~ · · · · · · · ::: · 1 

« Sobre a resolu\ÍãO': •.. Que)'SClndo i!Íconte&tâ.vel o cll
reitQ de' opçãô conferido a SS' .A.À~ Imperiaes na 
Ultima Parte do 'art· J 1 do trat&do matrimonial já. ci
tado, niio póde o geverno imperial cieixu de confor-cc : 
mar:..se com· & mesma. re!()luçiio, _ . . . .. · • · . · · 

a: Quanto á. primeira; condição: Que- á< v~ta da dis
posição do a.rt. 1 t da. lei citada. de 29. deSete!llbro de 
18i0 e da. estipulação final do art. 11 dG 1;J:atado ma
t.rimOllial, o pagamento do dote deve ser . J'ealiZa.dum 
m()ed&, segundo o .· p~drã.o monetttio do. Brszil, • fixado . 
em 4S · J.lo'r oitava. de ouro de 22 quilates .. .. _ ..• _· ... ·._· ._. ·--•-•-- .·... · 

«Quanto :1. segunda. condição: . .O deposito _do do~1 conveJ:tido em apolices· dA Ilossa_ di'l.ida publica de 6 "Jó 
de juros, pa.~ce . ao goveno. que- deve ter lugar antes 
no th4l$ouro publico do que . no _Banco do Brazil. .E 
para. tm.brogar~se na.s :lpolicíes,- assim depositadas> 
& llypotb.eca especial que, em gar:lntia do mesmo dote, 
fôra. esta.belecida. no :morgado.de Napolea;· é .de abso
lut& eonveniencia qne SS. AA. lmperia.es se dignem 
assignar um aJ.yará·deprocnraçüo CO!Itendo-us n~sa
rias cl:lasula.S &fim de· tornar-se a .deaejac1a subrogação 
authentica.e explicit:r., e preveni.rem~se quaeequer fUtu-
ras duvidas. , • 

« E quanto .á tereeir.l. eondiÇOO: Que, não. podendo o 
governo ·imperial, sem- autorisação_legislati. va, attender 
á.· COm)_)Elnençii.o exigiJa., era. necesa~ri{l que , SS. ÁÁ. 
Impenacs se dignassem reclama-la. em. devidu. fórma, 
pará que, ouvidos o proC11l'a.dor da c:orõa. e o eonaelho 
ae estado, pudes!e ser aub.:mettida. pelo. me.sm_o -govemo 
á. deliber.tçlio da aasembléa. geral. · 

« Te'ldo a lcg,ção imperittl em Parir eommunicado? ·[-
o conteúdo•_ desse" dcspa.cho~!lo-Sr_,.""Conde • e á _Sra. Con- , 
dessa·· a• Aquifu, conoordárão SS • . AA... Impenaes. com· -
al=as·peauenas n1cdificações, nas clausulus offereci-
d$. pelo. governo iu:.perial relativnlllente. :i. .. hypotheca. . 
d{l dote: decl:u-árão. que lhes :pll.Jellia que:a questão da 
compens:1çio pela fila de gozo das terras era daeom
petencla do mesmo governo, e nií.o do poder legisln.tivo, 
ao qual !IÓ pertencia. vota.r os fundos' -pua esse fim ne
·cessarios ; e finalmente insistirão em- exigir que- o pa
ga.mento 'do dote foSBe fP.ito segundo o padrão moneta-
rio n..._ado pela lei n. 59 de 8 de .Outubro de 1~33, 9-ue 
"regulava. .:quando foi celebrado o tra.tado mntrimonb.l.~_ 
e que estalicleceu o valor do ouro na. razão de 2$50u ror citava de 22. quilates, correspondente ao cambio de 
<A3 1/5 dinheiros por lS; e não :~egun.do a lei n .. iOl de 
11 de Setembro dd8Q.5,. que &lá. ao ouro o .valor dé iS 
'POr oitava. .de -22, <juilates, o q,ue cqniva.le ao cambio de 
:.!7 dinheiros por 1$. Este ultimo pe.drão é o que est:i. 
actualmente em· vigor. · · . , 

« ~orão ou\'idas ~s secções reunidas do.conselho.de 
esta.do , dos .·negocios estrangoairos, j\lstiça. e :fa.tend:l. 
sobre os dons seguintes quesitos : . 

« 1.<> .Sobre :0 modo do p:~g&Jnento. . 
é 2.• Sobre a. compensação pel~ hlta de gozo ·das 

·terras. .. . . · . 
c Quanto ao -1• quesito: À m::üorill. das seet.~ões foi de 

parecer qne o tJII!l:&mento do dote devia- ser .Mto ~elo 
J>.adrão mo_neta.rio !bta.d.o na lei deSde .Outubro de 1833. 

'Entendeu um Sr. coneelheiro que este J.l3-c<>amento devia. 
ser feito pela lei d_:· 11 de ~tembro â.e. 18i6: e dous _ I 
outros que a questlio só' podia. ser resolnda pelo poder· · l 
legislativo. . -• i 

c: Quanto . ao 2• quesito : Entendeu a. maiori:~;, das 1 

secçües -_ que. depe!lidia.· a. sua solução. do poder legtsla.- I 
tivo ; e· dous Srs. ~nselheiros cio acbáril.o fundamento 
para a compeDsaçio ped~da.. . . 

« Tal é o est:l.do em que se acha. actualmente esta 
questão. Ems,uanto não ~õr resoldda, ~ntin~ a pro
rogação .da.Ji.ença -concedida. a. SS. .A A • . Impena.es pua 
l:eeiolirem:fóra.• do ·Imperio. » :. .. .. · . 

~No r~latorio de 186i, ominisbo-dosDegociosestran
geiros,.referindo~ao que~ dito~!!Cu·..n~r, 
ae erescenta. que est;aoç-a, résolVJd.-t a duvtda relativa ao 
padriio' moneta.r.io, ~gando o ~ual' devia calcular-se o, 

w.Icr do dote, e que realiiaria o pag&me!!to de confor
midsde.com alei de 8;de Outubro ..de ·l833; lo~ que 
fosse habilitado. tom osfundoa;~ elevàildo-« 
C)- credito.fixado 'Do ~·1°_do·art. ·'22 •da•lei.de 9 de·Se-· 
tembro·de4862.-·, · .: • ... _ .· ,,:.' ,, · ·-· .. · 

EmqlliiZto, pc~rém, á. COmJ.lens&ção que.SlWI AltA!Us 
teclan:la.vão veio gozo, que deixárão ;de ter, Clóil terrenos 
indicada.,nos,oo 3•, i•.e.~ do ,art. 'l•,dAI, ~ma
mmonial, disse o meSJl10 .ministro que, :a cbl.vida. con- . 
tinua.va;. aind:l, .. e .. qull teria.. de, · &U leva.da:ao ]?Qder 
legislativo, concluindo por declaiar que.fôra novamente 
proroga:d:a a licença concedida a Suu Altez;u para. ea,-
tarem fó_ra do,Im~rio. · - ... _. • . > .. · ._ . , 

·. N""ao encontrei, . ·Sr. presidente,> docum1!nto ·. al,<YUm (e 
devo advertir que este negocio tem corrido -semPre pelo. 
ministerio . d_os négocios . ~trangeiros).assigna.do" pela 

< Sra .. princeza D. J'anuaria, e ~r ~u augu.sto C()nS()rte1 
: no CJ.ual. declarassem CJ_Ue. faitão .opl'.io c1o dote, _resol-

ven!io .. fixll.r sua residência fóra do Imperio. · . . · 
OSa,!l~DBADE FiGUEIU:-.Nelllprecjsava· 
o Sa.~ Moos.fao DO luEBIO :-Mas devo' crer que es_til. 

declaraç'io Be.fez, porque collSta dos reJatorios do. mini!
terio dos negocios estraiJg~s de 1863 e t86i, como a 
camara acaoa de ver, e a ella deve seguir-se o pllga,., 
mento do -dote, resolvi.dluicas questõtia que 1e leva:c.tã;ão 
a respeito do quanturn e .da garantia. -· 

A. prim_ eiTa.-questão.foi resol-vida_._ ,depo. is da eonalll_ •.·.ta 
do cenFelho. de estado,. pela. lei de. 28' de .Junho de 
1865, que mandou _p:.g:u- o dote. de 750:000$, cstabc,.. 
~ecido pelndei .de 29·de Setembro de U!W e fixado no 
tratado; matrinionial, aegu.ndo o padrão moneta.rio de 
1833.;. isto é, na razão de 2S500 por cada oitava de ouro 
de·M·.quilates. Esta disposição acha-se. reproduzida na. 
lei do orçamento ·vigente. 

.A. respeito • da. questão .. de . substituir: a g:~rantia do 
dote que consistia. -na hypotheca legal , .especial e pri
vilegiada Eobre "'morgado de N'apoles, consta dos: pa
peis qtte vi. que o governo imperial usolve11 consti
tuh·. o mesmo dote. em-apolices-in:JlicJW.veis. que fiquem 
depositadas no thesouro ; mas para isso entendea. ser 
preciso que oa Srs Conde e Condessa.·d'Aquila..habili
·tem·.um ·pt:ocurador:nesta côrte investid.o com os po
deres e.."Pecines para aceitar esta modifi~çao do tra
tado mstrimonia.l. 

O Sa. A_l!iDRADE 'FIGUEIRA:::- No't"a 'chic:ma. para 
obstar o cumprimento dà lei. , . 

o Sa. c tofiNISTno DO mmuo:- Perdôc-:::ne o illustre 
deputado, não é nova chlcan~ se a garantia do dote pre,.. 
ci,;a de nova. estipulação, é mdi!pensavel firma-Ia no 
acC"Ordo expresso e .authentico das pa.ttes..interessadas. 
Nã.o .existe procuração nos termos i~d~~os ; ~ _ell 
declaro á camara. que, desde que. entrei para o. mmlSte
rio, cuidei de examinar este n~gocio, e _procuro dar ese- · 
cuçiio á. lei do orçamento vigente, l'erifi~ as condi
ções de !I.,Ue isto depende. 

Como\. Ex. sabe1 Sr. presidente, o Sr~ Conde d'Aq_nil:1 
e a Sra; prineeza D. · Ja.nl19ria., que tinhão rcsidencia. 
em' Pariz. forão forçados. a deixar aqueUa cidade e pro

:curar refugio em outro paiz, ·em conssqueneia. da .guerra. 
entre a. França e a. P.ru,sia. . 

Não me pareceu, quando eu tinha. tempo bastante 
vara.' realizar o pagamento daquelle <lote, que devesse 
1r :~filigir os augustos principes do · lka.zil, .solicitand.:> 
em. tal occasiã.o. n remessa ~ proeurnção, sem :mais 
demora. Declaro, porém, ao illustre deputado que trato 
de obter a resposta definitiTa. de Suu· .Altezas para que 
se realize o png:unento a. que têm direito ; e logo oue 
haja procur..aor competentemente habilitado, isto _sêrá. 
feito. ·· · ·· - · . · 

R-esp<Jndo d~ste modo;ao primeiro que&ito'das inte::
~1Iações1· decla.nudo qne .não tem há:vido ·da. parte do 
governo-xntenção de adiar o cumprüneuto da. lei, e q"t:e 
tambem nio tem havido. outra. ditliculdade, a não ser a. 
que já referi. . .. _ . ·_. · . '" 

Q.ual a imprtan~ia do 4ote. fei\o o paga.me_nto~,p,;lo 
padr4o.monetario da lei'de 1~'1 .Confc)rme· o"~ !3 
:n.2:da leide20de.Junbo de 1865, (eegundo-qu~\t<:>). 
• !'- ~esposta· redm;-se -~ ,~ expreasão __ ._ arlthlnetic:a_ : 
1,-00.000$000. .. .. .. . .... 

Terceiro que&ito. Qual a .importa.uci.a., das ~t&~ões e 
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ct::a;,s:~···-~--· ·-· · -Ei~~~~~~~- - - . 
~~Leonelde.Alencaie -B~G~· •.. f: >_ ' 
'. · · Faltio com participaç,ão 01 Srs, Allil ROCha, A~ 
Chaves, Bar~ de Allaiatut?a, ~rge. Mo!}teiro; Caiidid()' 
,'l'orrea, Cicerô~ ~~ .~ogo :Velho, D.ua da ~ 
..Fernaudea.V'wra,e PauliDO ;de· Souza; e aem·e1Ja os 
SrS. CO.taPWõ, F~Beliar?,~nçalveà da Sün, J'~ 

. ronpuo PeDido, .J~ de .Alencar, - li()~ S~va,, PaU!:t . · 
Toli:do;. Bo~ e SilVIi Nma~. . ._ . , · · · 

Lê-see approva-&e a actá da antecedente. 

O Sa. -1• SE~.uJ~ d1 · con~ do seguint~ 

.l 
EUEDJEUE • .• •· 

, .. • · 1 : : 

~ . {J"m offieio dO ]Diniiteri~. a& faEen~ devolyendÓ ore
querinlento·documentad.o G,ó ~o collfermte . da a1fandega 

, de Porto-Alegre, Eduardo de . .Azeyedo>So~ pedi. 'ndo : l um anno· de lieeuçá coin tod01 oa· -vencimentos .pm. 
tratar de ~ ~;-7A ·qnem fez a reéí.uiaição· , . 

,.. . . . -

- : I'&É5iDENaÁ 110' sa,: DIXEIL\ · Jmõioa. 
- - ·· :::::-

::!cWaJO; -Eq~~&.;e • ...-V(tU;itntfltos d<Ja cl~fes dnec- 
çao -da ·secretaria dG · guerra.- Pensões a direr1os. -
Conces'llo para a pubZicaçao da lesialaçao braikira • . 
-btm!l40 tle'dinii!JI.de importaçiJo;;_pret!:11fOO 'de 1_. • 
J. da Sil~a Junior.-Prdtmçllo de Jf. J. de AlnMida.- • 
PretellçiJG :do-tmmtt-corOIUllB. J. F~ • ...;.PrtlttJ
~· de D. Jl;-J. Cdrte lleal de Lima.-Pretet&Çllo de 
earios negoi:ianta aobre·'a Mt1tgap!o · tk ca.boklgem.- -

_ Pr1tençiio da aocied#Uh _lkntfiunü l'rotectora. doi Gvar.,. __ _ 
do.a NaciOnau,...;.Pi'etel~ cie •G. de ..4~ Naga.UúJa,:;_ 
~ llle dirrilol de import4ç4o.-Ordem do dia.-

_- Lictllf& ao )Ui; municipal .M • .A. de Barroa - Cobr."- .c 
,Votaçao.~ Matricula.': :de - t1tudanlt1. -' .Appt'OOaçllo.
Vmcimentcn dor :dirtelorea, lent~~oppo.sitorer d4l f(l.-

- ' ' culdades de .· direi lo . e . tk mtdioina dei ·lmp-erie. Vota
çao.-Remiaalto · c~~ dit1ida. a L.;·F. dt .4mujo e · SiletZ. 

--'-- Discurso do Sr. Coelho .Rodrigues.-rrorogaçlto da lei 
- ""'do orçamento. Dilcurao do Sr. min;j!ro da agricultura. 

• . -Elemento 8troil •. Ducuno do .. Br. Barilo da Villa da. · 
Bo.rra. · 

A's ouze horu da mmbi, feita a éhamada, acbüo
se prel!entea os Sn; Teixeira Junior, Guimarães, Luiz 

-_ Carlos, João Mendes,. Pinheiro, Evangclist:A Lobato, 
Cardoao de Menezea, . Vicente lie F'1g11eiredo, Floriauo 
u GQdoyi' Sobral Pinto, Ca.millo Barftto, Bar:io da La.
~ Candido da Rocha, Bahia, Siqueir:l. 11-lendes, 

- Alencar Ar:i.ripe, Pinto de Campos, Barão:da Villa da 
Barra.' Moreira da Rocha, CerTêa, Salles, ADitdo do 
A.maiaL ·Fiel de Carvalho. Carneiro da Cunha, llanoel 
Clementino e Figue~edo lwcila. , 

Compareceudo depois . os Srs. Affonso de Carvalho, 
Pvrtelli. Ferreira Lage, Bittencourt, Pereira Fraiieo, 
DionysiÓ Marti11111 Pinto Lima, Mello l\loraes, Raposo 
da. Ca.tll:lr.l., HenriCluea, J~uim Pe~l Camillo Figuei
redo, Gomea de·eutio, .Gõmea da Silva, Bandeira de 
Mello, Barão de .AráçSsy, Casado, Menezes Prado, Do
mingues, Daa.rte de 'Azevedo, Coelho Rodrigues. Jun
quàra, Benj~1 :Ferreir& de .A~, Barro. Cobra, 
Pinto P~ Meuo Rego, Corrêa de Oliveira,. A~ 
de Oliveira, .Galvão, Theodoro da Silva, Fau.to de 
A.guia;-, Pederneiras, Pinto .arap, Araajo Góes, Azam. 

· buja; Leal de Menezea e Dioso de Vucoac:ell~ abre
se . a &eEsiio :ia ome horas· e cmeoenta e cinco mmutoa. 

Comparecem depois de aberta a lesaão os Srs. Para
Dhoe, IIoDteiro:Gé r..troiJ!i~ ldachado, ~Ea
tn.di Teixei~ 'P~o . eiro, An.ujo Lima, l'u
reira da Veiga,_ Gama Cerqueira, Pillto M~ Ce.
nedo, RoclriaO Silva, 'l'aqu-, Bario de ÃDadia, Joté 
<&lmon, Ne1í~ LiDí& e Silva, F o~ Jamea do Pa~, 
I:-nclro ·~ J011111im de Hendonçs., Pereira da Sil
va, Sou.a'lleü, Canclido Marta, .Andrade F'lpeira, Ca-

-l 

· Ou~ do meázrio ~t.erio, . 'preatmdo iriformaçiíes 
áeerca. da. ·ilenção · de direitoi • d~. impoltação pretenc
dida ~ companhia T~-Road· a vapor na cidade de 
Nazaretht provineia da Bahia; . Par:L o . material fixo e 
rOda.nte=cnecessàrio á cc)natrucção, Custeio . e CO!ller
vaçlio da referida éstra<h•""-'Â · quem fez a requisição. 

, 011tro dolo aecretario do senado1 .Participando que 
-o mesmo seu&êlo adoptõu, . e vai dingu-' á aanCção im-
' perial, a resolução que autorisa o governo para jubilar 
e -coníelheir.o José lllaria. de Avelli.r Brotero, lente ca
thedratico da. faculdade de· direito de S. Paulo, com 
todos os &euS vmcimentos.-:- Inteirada. _ -

· ' -Um requerimento de Bartholomeu Costa, pedindo · 
_iaençio de _ direitos _p~r.~.: o material que fôr neceaanrio 
á. conatrucçilo ~~ueuoa bareos -<festilladoe á. pesca. 
na proviucia da • .-A' eommilaiio de fazeuda: · 
iêm~senulgão-se objecto · de deh~, e 'Viio a ·' 

imprimir para entnr na ordem doa~trabalhos, os pro-: 
jectoa com que concluem os &eguintea pareceres : ~ 

VENClliiE!'oTOS--1101 CBEFEI . J)E SECÇÃO liA. ' SECIIET.U.Ll DA 
&'CPU. 

. -
.· "A cômmissão.depeiis5es e ordenados, tendo exami- . 

nado as informações que~aolicitou em &eu parecer u. !'15 
do corrente anuo, do ministerio da guerra, ácerea da 
petição que dirigir.1o & esb aupta c:amara oa.c:hefes de 
seéção da eecretariu de eetado doa negocioa · da · guerra 
para queooa_aeua ven~entos aejão:diatribuidoa-entre 
ordenado e gratificação, Da_ fórma er.a.beleeida. pa.rs. 
esset: empregado• _de igusl cate!oria das outras secreta-
rias de e•tado ; · . - -

" Cousidernndo que o ven.!imento annual dos peti
- cionarios é de 5:00081 c:omo se acba 1113.1'C&do na tabell& 

I 
· n. 1, annexa ao rcgulan:u1nto approva.do pelo, decreto 

_ 

1 

• - n. 2,677 de 27 de Outubro de 1860, teado 3:6008 de 
ordenado e 1:WOS de gratificação ; 

« Considerando que empregados de igual categori& 
das outras aecretariaa de eatido percebem os mesmos 
'Vencimentos, aendo1 porim, 4:0008 de ordenado e 1:0008 
de gratificação, de conformidade com os decntos D.. 2,368 
de l) de Marr,.'O de 1859, 4.174 de 6 de Maio de 1868, 
2,350 de 5 <ie Feve~iro dê 1859; 

"' . Comideraudo que a pretençio doamppücantes não 
im{IOrta augmento de <lelipea, e gue o governo jalgou 

- de)ustiça em aeu offieio de 7 de Juuho proximo finilo, 
que · acompauhou a petição doa supplicantea ; 

. . • E' de parecer que te adopte o .epinte pro,jecto : 
' • A a.embléa aeral resolve : 

-- .- , . • --Art. ·.1.• Os· vencimentos ' que· aehalmente .- peroe
bem 01 chefea de leCÇio cla.eeezetari& de estado dos 
n~oe da ~ · 8Uiio de 4.:~ de_ordeudo e 
1:0001 de ptifieaçio. . _ . 

« Art. 2:• llevogio-te as ~çõea .em contnrio • . 
• • Sala dáa eommialões, 18 ele Apto de 1871.- Car

neiro clcl Ctmh4.-C. cfdt«<uu.-.A. O. ~er 4eCaltro._:>o 
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-_< .. ' ' ',_ ... : ::.:_: __ :' : ', ··_: '' . .':' ': ': .::::: '< ·,:_.. ·;. '-~-: ' '' : . · __ : ·-::: .. · _· _<._··_.' : ', ·_· ·_. ··.:';: ' ~- i: 
« . A. oollliiliuão de :'))eD8ÕeS . ~· orclell&dol, tendo m'"' 

minAdo as cópias d~ aecretoa de 9. de .Agosto de 1871; 
cencedendo penaões a Manoel Trilitio de Miranda e ou': 
~Js, .~ de parecer. que se ~opte o seguinte project() : 

<t A.~bléa~ resolve:. :.···.•.··· •. • <• .. ·.·:······· 
«"Art.t.<>.Ficão apProvadaa u ' seguintes pen$ões, 

coucedid:l.s po! decretos de 9 de .Agosto de 1871; a 
Sll.ber: > .. ···· .... ··.. . . ·• . ·.· ..• ·... ..·· .·. • . 
. «~f.oJ:)e400. ra. diarioa,no . .oldll.do do 2• regi,.. 

m. e.· nto ... de. ca:.:\"allari&. . • .. lüteira.· .:.··.Man .. ·. ·.··· . oe ... 1 T. ns ... 'tão.... de :Mi.· .. ~.· · ... ·.-.· d:s. invalidado em c:omõate.. . · .· · . . . · •.·.· .. · · ' 
« ~ 2~~ De 8008 annuae& ao teneu~ooronel José 

_"llb.ri&~Borges, ~mmandante ... · ~o corpo.zn!n~ de .. ~ 
lunta.rioa da patria, em attelic;ao ~ diatinctos e rel~ · 
"antes serviços que prestou'na -guerr:~o contra ·:o gQ--
,·erno do Par&llii_&J:· · .. · ... ·.. . .·· ...•• _ ...... ·.: · .. · ... ··· :·•... ... . .·•· .. · 

« ~ :• 3 • .De 39~i0 menaBel para que, c:om a quantia 
d.e. 20S 160. que vence do meiQ soldo . que percebe de aeu 
marido, ~':9' a. eomm& de 60S menaaes, a D .. Candida 

El. v.irs.. de. Oli .. vQ. •.. . •. b:,u. va. .do ... •capitão. . de.··. com. milsão. e . teutnté do .7° .b · - . de i.nfail.tati& José .Fortunato 
Alves de Oliveira, fallecido ele moleatia adquirida llm 
ca.mpa.nba. . ···. · .. : .. · .... ··.· .. · • .. ··.· .i ... · 

"_Art, 2.0 Eata.s pensõea •!Irão pagas da data. dos res
pectivos decretos. . · · 

" .Art. 3 .• 
0 

Sii.o. · .. re. vo.. ga.da... .• ae di··.s].)osiçõea. em. co. ·n·tra.r· .. io. « Sala das cornmiaaõel, em18 de Apto de ·1871.-
Cameiro da Cunha.-C. Rocha.-A. O. Gomea de CG&:ro. » 

~OXCESIAO PARA. ..L . PIJBUUçlO JIA. J.E&JSU.çlo 
aJLUJU:Ju. ' 

« A commissão de -fazenda examinou o requeri
mento do. Dr. Jo&quim Jollé de Campoa da Costa de 
Medeiros a .Albuquerque, pedindo que ae ,lhe 1a.culte 
fazer por aua conta uma -edição de trea . a. quatro mil 
e.."\:empltll'es de toda a le.srislação brazileira ·· de 1820 a. 
1870 , em . volumes . do. formato ~os DiccionàJ:ios de 
Bol1ill.et. . · . 

« E tendo on'Vido o·· governo, _q~e opina. que a im
p:-euão das leia doa a.nnos de ·-1808 a 1833. parece que 
polierin. ser de alguma vantagem· pua. o publico, uma. 
vez que, além do maximo do pre9o, se iiXaase o prazo 
da :publicação, é de parecer que se adopte o, seguinte 
projecto, que offereee á consideraçi.o da. camara. -· · '• 

" A !I,I!Sembléa geral resolve : 
1 

" ,A.rt; I.o Fica~ gõverno·autorisado a eouceder ao· 
.Dl-. Joa.quim José de Campos d& Coata Q6 Medeiros e 
Albuquerque. e sob u 'condições que julgar conve
nientes. a. fnculd&de de cpublicar a legiahiçio bra.zi-
Ielra..dós annos 'de 1808 a 1833. _ , 

« Art. 2.~ São revogadas as disposições em con-
tn.rio. -

a: Sala. das commissões, em li de Agosto de 1871.-
Gt1rdo8o de J!me::ea.-Araujo Lima. » -

lSE~ÇiO DE DlaElTOI DE ~aTAÇÃO. 

« A commissão-- de fazeudt., a' quem foi JlrUe:lte o 
reg,uerimento de James Johuson e ~cio .José Fer
reirA de :r.lour:1. concesaionarios d:ta minai de carvão 
de pedra no lug&l' deoomin&do Arro1e doa Ratos, no 
mll.oicipio de S. Jeronymo, provincia. de S. Pedro do 
Rio-Grande. O:o Sul, ~do isenção de direitos pua 
tod" o machiniame, uteDailioa e 9-~aor IU"tefaetos ou 
materia prima. que fOr neceasano importar do eatran-· 
geiro, elevaç-:io do prazo . da conceaio a 50 &Dnos, 
e bem &Mim que o _:erazo marcado nu condi~es 2& 
e ta do deereto n. 3,751 de 6 de Outuliro de 18titi aeja 
elevado a tre1 aunoa; _ 

. « CoD&iderando que ~ camara tem ror .vezes. con
i:edido ilAção de· Clireito. a empnzp Ü,111e11Ull&tu
nu;- é de parecer que Aja adoptado o uguintle pro-
jecto: -

• A ulembléa. geral retolve: . • . 
.• .Art. t.• E' o govento _autorilacl~ & conceder' a Jamea 

J ... · oh_nsOil e ~.····· • 'o J.. os····· é Fe.:~ir3 ~- ~oura1 cO~ceaa.·• ·.· iG-'-.· · .. 

· ~OI das liUD&S de . carrao de pedra no lugar. deno-, 
-~ Arrovo doa,Ra.tot; nomuniei}liode.S. Jero
?:'YDl~ prorilicia de S. Pedro do. Bio-Grancl8 dó ~Sul, 
uençao de aireitos de importação para. o msterial.ne
cesaario ·á lavra das zeféridal minas;. devenào o g_ove~o 
.ma.rcar.. . · .. pré··· ,_·.iam ..• e.nte. a. - quan .. tida.·d· .. e.· ... e ... · ··q .. uali·.··. ·.·.·dai:l .... ·.·.e.· .... ·· .... do.·.··.s .. obJectca favoreculmrcom a ISenção~ . · ···: · ·•· •· -

c Art; ~o São ~'Vogadas as disposições em c:Oatrarlo' 

« ... Sala .. _·· ... d&s.·.· .. •._c ..... o .. Dll1llSS .. ··.· .. ···.··.•. ··õe···.··s·,.· e ... ·m· .1·.'· ... ···.· .. a.ee···· .. ···A·· ... ·go····: .... s· .. ·to· .. ··.d·e .... ·.·.·1· .. ·87· .. ···.•·-··.1··· .. ·.:-•. · ... : C11r.&uo do Jlml::ef.-Araujo Lima.: » · ... · ·. · .. · • · .· ·. ·· ·· 

Lêm-ee, e São !1-Pprova.dos .sem debate; os seguintes 
p~s:: . . . . ' 

PllETENçlo DE J •.. J; .D.t sii.n. oii!Nioa. 

« A élommiasão. de ~llda, tendo ~ianün~o as iti
fermações ministradas pelo governo sobre a 'iecllJJila., 
ção feita. por José JC)aquim da Silva.. Junior contra. a 
decisão _do ,thesouro nac1onal que ·lhe. marcou . o venci
mento daapo~entadoris. no·lngar de ajnd&nte do por:
teiro ela: secretaria de ésta(lo dos negocias da a.gricu1,. 
tura., commercio .e obra& . publiCAS pela. tabella IUlJlW 
'&O decreto. u. 2,7oi8 .de~ 16' de Fe;eDliro de !81U,an. vez 
da. que balX!lU com o decreto . n. 4,167 ·de 2!! · de Abrir 
de. 1868~ é de pn.recer que o requerimento• ,do .mesmo 
Joaquim José da Silva. Junior seja, remettido ao go
verno p11ra. otomn:r na consideração que merecer. 

« Sa.J.a das comn:üssvse, em 8 .. de Agosto de 1871; -
Cardoso de Mme:;!fl. - Araujo. Lima. _» 

· PIIETt::ççlo DE :a:. -1:D~ Al.liEID.\. 

" A collliiÜBsio de bzenda, a q11e~ foi presente o 
aviso do miniaterio da fazenda de t2deJunno de 1861, 
relativo ao pagamento da quantia. de i:215R368, recla
mada. por ·Manoel José de Àlmeida pela deaapropriaçiic. 
de parte de sua. fazenda.- deuotniuadu. Sauto Antonio; 
'sita na Ilha. do Bom-Jardim, :na provincia. da Bahia., e' 
de. parecer que se tnande ouvir o governo sobre a re-
feriiia .reclamação. .. -• . •. . . . . 

.« Sala das com:r:nis~ões, _elll 9 de Agosto' de 1871.-
Ca.rdoso de .Mene.::ts.-Arat•Jo Lima.. » . 

PIIETENÇÃO DO TE.SE.~Tl::·CORO:.'Io~ B. J. FEI\.'ii.\.~ES. 

« A cómmissiio. de fnzencla, tendo exnminadó o re
-querimento em que o tenente-coronel Bento José Fer
nandes pede a rcatituiçüo d:.. Q\lll.otia de 86$080 que na 
reeebedori:l. se lbe cobrou pela' decima rela.tiva. .· aos 
exercícios de 1867 a 1868 e 18.68. a 1869, da. C3S& de 
sua propriednde sita. ;1. rua da Boa-Vi~ ta da Lagôa de 
Freitas u. 24 ; e 

« Considerando' que' a dita. restituição lhe :foi com
petentemente negada J>Ol' decisão da poder administra
tivo ~assada em jlllga.do, a que Tevogar por decreto le-

' ~a.ttvo aquella. de~isão fôra invadir alheia. jurisdicçiio 
e ferir a independencia do referido poder administra
tivo, é de parecer q_~e ~ja a dita preteoção indeferida. 
= • Süla dtt~comuussões, em 9 de Agosto de 1871.

C4rdoso de Mene::u.-Araujo Lima.» 

Pl\ETENÇÃ~ DI: D, !'(, J, c.~li.TE llE.U. llE J.OlA. 

• A oommi,.são d~ fAzenda. examinou o requerimento 
de D. Maria Joa 1uiua. COrte Real de Lillla, pedindo 
remissiio dn divida. :. que eat:í. obrip ~a com a 
fazenda nncioit:ll, como herdeira de Affonso Jo~ de .Al

. meida C6rte Real, e bem nssim. na informações minis
tradu ~lo go'l'errto ; e é de -parecer que eeja. indeferida 
a. refenda pretentão. · 

« Sala dia eouuniseõea, em 9 de Aguato de 1871.
Célt'dolo dt Jlenr.u.,;_Amujo Lima. » 

' l'lli!TDÇAO ·DE V.UUOS !O:GOCIA.l'ITEI IOIIU NA\'I:GAÇÃO JIE 
CUOt'AGEJL 

• A c:omlllisaiío de fazenda, teud~ examina4o o reque
rimato ·de· varioa · negoclanta, reclamudo eentra o 
decreto que :eoDcedeu ao• es~iro. pmnilaão para 
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J>ttrrÉ:~ç~o Íl:\ socre»:LnE lii~ric:E:.jE ;paoTiérO~ »>S 
.C:tr~ü N.lCIOl\lAES. , . . . 

·~ A di.r~ctori~ da.ItriperulSociêdà.d~ d~Benefi~eia 
· .Proteetori dos Gu&rdas Nacio)laes da Côrte e Próvineia 
- do. :·ruo · de .JaneirO requereu . :li esta . tLn~t& 'cama.ra a 

e,0Dcessü0 . de quatro loterias ~· ~n~Cl,O d~~ ceofres da, 
mesm& lioeiedade, '· . : _:, ...... · .. : .·: . . :' . ·.·· . ·• .. ': .: " ·: .. :· 
' . · « .A: eommissão·dé_. faZenda.' ~ .. ~e parecer~que ·~e ~de 
. ouvir o gc>Teruo S()bre·a p~tençor.o da. Nferlds,.dir~~ 

~- ·· SalA da.s ~m,missõ'es, em 9 de ~sto ele 18~1. -:-
' Cardoió .· de J!ene::es;~ Arcwjo,Li1l'<4~ » · · ··· 

~~~~ÇÃO . D~ G.D& :L : ~G.Ju~ES~ 

a~~~=:&l:]fm'cidt~J::up:~~~ · 
•.de direitos de. imports.çiio para. todo o material DeceõiSa-, 
.rio á emp.reza de. n~veg!LÇão :~;vapor do Can.alde C&úl: 
póS e as obràs de . meJ.liürainento 'do mesm(). cimal; e e 
de parecer que se m:mde ouvir:. o . govern~ sob.re a mes., 
ma. pretençiioLremettendo-se~lhe _para. esee :fim o .re-
querimento. . · .·· . 

c S:Ua das co~úes,9 de Agosto de 1871.-Car-
doso de Jlene::u.-• .J.rà.ujo L11na. » · . ' ' 

. « A eommissão de fazenda, ten_do:e."t:unioado o p_ro-_· 1•: jccto de n~olução, otl'erecido. pélos Srs. deput&dosBa-
rão da. YUI:r dA Barra: e J~Wen do Pac;o, concedendo i - ! 
emprcza de -eegcto da. · cidade de S~ Sah·ador, ll&·.pro
vincia. da BahU\1 isenç.iio de :-direitos de · importa9i0 
sobre os materiaea 'destinados ás ~bras, e do de expor
teçãó . sobre . os productos d.s. mesma empreza 1 é · de 
puece! que Ee. ~?o ao go-ç<:~o informações; niio só 
sobre a conve111CI1Ct.a da concessao, como sobre a.s ba-
ses do contrn.to :fei~ entre 3. di~ ~mpreza. e :1. preeiden~ 
cia d.s. mesma. proVUI<lia. ~ - -·:..-=. · = - . .. 

" Sala. das commissões, em 15 de Julbo de 1871. -
Cardoso <k ,U~e.:es.-Ara.ujo Lima.. » 

Q. . Sn; c ... n:SEil\0 D4 Cll~ll4 requer que se discuta na 
nrimeir:1. p:trte da ordem do dia. de boje o projecto g_ue 
in:l.uda vi~rnr :no 1° ~emestre de 18i_'2 a4'S'i'3' a·lei de 
'27,de Setembro de 1Si6, decretada para. o exerclcio 
de 1871 . a 187;!, . e, .. na. . segunda. a. proposta do ~overno 
l?Obre a reforma.-do e&tado se~ se:n ptejuizo I13.S ma
terias ~lj_ue Ee' nollüo Da prillleira llor::, 

Consulta.d.3. a camara, resolve· pela. alnrm:>tiYa. 
O mesmo ~nbor requer -tambem qu~ :1. ~rdem do 

dia de amanhã sej:t. a mC:sm:t. dcsi:;a.a<lip&ci boje, de 
conformidade com o vencido~ · 

D:t.'mesm:t sorte a. ca.mlira.resolve :lffirn:utiva.mente. 

PRIMEIR..-\. PARTE DA. ORDE3í DO DI~. 

UCEN~ AO 3m% )Jt'NICII'AL :u. .\ • . DI': ll.utROS · COBIU.. 

Entra. em 1& diseusaiio, e~ a:rpro~:iilo sem ~eb:Lte :par.& 
-ba.as:tr á. 2•, o projecto que a.utoriso. o goverDo & eonee
d.er ao · juiz znunleipal "de orpbios .iio:termo de Ja.
~' da provillcia de Minas-liera~, baeharel. Mui-, 

. ::niano Augusto de Bru:os Cobra., t:m a::no ue licença. 
c.om :todoa-oe aeua~nclllleutos 'P&r.l. trll:.ar. de'oSu&aau.; 
.!e onde lhe convier. -

O Sa. FEaaEtaA.,DA YEtGA requer:cil;r.e:lea de inter&., 
:leio pan·que este- projeeto en~ i:nm~ em 

: 2•1diae11Nio;··na. ·quiiJ., entrJ.nC.O, ~ II!J!JrO":ad.o: ts:nbem 
Sazl debate, • paiS á ·3•. -~ . ' ' 

~~~~~Ali~~~,·~ . 
.. :. ·· :E~ ~tO.~~~~io. qil~'arequerlmen~doSr?l>iJ1tA> Pessoa-àe : ~iWaera . UlÍica., _o_proi_.cto .que a.otorüa -.··.o :. 
~vet:no p&.:'•a. mandar .qae .BeJao VBlidoS llli fa.Cnldade 
de direito de S. Pa.uló o_a·én.mes pn_pa.T&tolioa feitos . 
pelo alumno Albedo C'Cia. Teixeir&:Leitenas eseolu 

•. eentral ~dê DJUia!tL > . · : ' ;: : .. ·•· .. · - 7 > ·• ... 
. T~ á~esa.,é ·li~ apOiada;: ·. e~tra.con)unt:un'ênte · -

e!:ll. ciliCtl~a.>; ·-a· fegDillte elZienaa::-;; ;· ~· .. •·.· : .. ·_. · · • •·· _···. · ._·· 
· . ,« E~- o gó\"ernO ant'oriladó pará~manãufazà· aaine 
. vago elo S•' aituomedico _da-faCUldade da oorte o al'omnl) 
,·ouviDte do mesmo anno Antonio FraDciSco de Siqiléira, ·. 
depois de . a.pprovado . nas ma.terlas ào i•, em que se achl. 
mntricuhdo.~L.,Cavlot • · · · ' 

Niiignelll pe~o - ÍL , pala~· e p~ndô~le ·a ;~otos o 
projeeto; &: approv-~do ·e . remettí.do. í. (:C)I:::u:rii&liio _dé re
dacçüo, ~nd~ ~ej~tada l • ~end:l:o , ',. , . .. . . _.··.·.· .. _·. ·•. ·. 

n:. .. clJIDios •~s ;i>lliEcrom, UM. li omsrroaa i;,.ü 
l'~t.JUDES" JI& ·DiaEITO ._E JIEDICllU.IIO JlO'EBiO~ ·. 

• .•.• _···· Eu~ em l a•diseussãóf ~ é , appro~o sem' d~ate; e 
pasl!&-ã 2•,- .o projecto augm.enta.ndo oa veneimentoad06 

. ô.ifecto=,lent.éd prctprietazios, ·. subatitutói·e-oppo~ito
Tes .. -cb!s f&êulciades de diftito .·é medi,cin:~, do h:l:tperio • .. 

_. O Sa.. BrrTENcóllBT req_uer clispensaél.einteniticicfpara 
que este prójecto entre · uumediatrunente· em ·2a diaõus,
sio; 'n&: qualentr:alldo, éapprof:i.do, e pasaa :á. 3•iem -
debate. . · · . . . 

EDtra em 1'" _discusslio O. projecto que conéedea Luiz 
Ferreira. ·de ~.t\.raujo e Silva remi86âo u d11vida tle 
1:759S800em que se aeha.para.com.a·typogr&phia-n&
cional, proveniente·· da:impresssão da obraProee.raoad
m~ni.ftf'atlco ~ thuouro naeicmctl, ' que elle compoz ·. epu
bllcou. 
-o sr~ oooíiioaôd.rlauos;:.:;.sr. p~ideii~ · 

ainda quando -eu Jliio .-eliCODttaase . outroa .motivO. p:ú-a 
ter ..serioa :eceios:de,que o interesse privad.ó viesse .um 
dia. a. prevalecer sobre o public<i neste paii- basta.r-me
bia o cons'tante espeet&Culo .dt!.s noesa.a ;;iens do dia, · -
.empre . cheias de projcctoa relativo• a putenç_õea. indi
vid.uaes, e não eomprehendendo 9.uasi sempre' mais_ de· 
coue, .relativoa -.o bem geral entre as euas m&terias. 

Qu:mdo· '\"i no resumo do e:~pediente desta casa. a no
ticia da petiç:"i<i de quue . tr&ta. !Uppuz que o suppli

' cante se oft"erecia a pagar o eeu debito com. exempl!lrea• 
da. obra,·por oee&sião cla; ·qual o-contrabira.·: fôra . iato 
ao menos uma.· esmol:r. disfarçada. por um& compr.a obse
quiosa1 mas sem:pre disfarçada~ éVejo,~tretanto, agora 
que o nomem fo1 mais adiante e g_uer effectivamentc o 
perdão claro e detinido de, um& divida que reconhece e 
eonfem.. · · · 

.Aind3. hontem perdo:~.'\"a a. camara~u.tra divida, por
que se trata. v& de UJJin pobre -..-iu'\"8 sobrcearr~gud:!. de 
iilhos; hoje. b.3. de. perdoa: ~ta, . porque trata-se de um 
empregndo;que' escreveu umll obra, que mandou pu
blica-la. Dll. typographi3. nacional, e que 11cm sequer 
dese~IJ. pagar .• o eus~·rcspec::ivo <:Om -o produeto que 
d.ahi. colheu. .Âlllanbu vota.r-se-hs.: tal vez um dote; ou 
o11tra deapez.,· ~emelbante util ao paiz, em fa'\"or'de 
qúalquer moço bonito queo uo-,Ia. venha ~uerer. · ·. 

Nio sei onde irá ·isto parar, mas tenho· como certo 
que )lOr Rhi niio vamos -bem~ l1U1uméraa· 'Vezell tenho 

· arguido de incol18titoeionaesos projeetos desta: ~ie; 
as ra;ües boas. ou mát) que·forão.· por-'mim invoe..dU, 
:ünda llio ine."'eCêrão as honns: de uma.ro~ e per-
manecem·em~r . .. ' · •· ·' · .· :· 

_O nobre deJ?utado pelA provincia. da. Parahyba;mem
_bro cll1 eomnuuiio ~e_ pensüe&_ e ordenados; pretendeu . 

· .. em c:erta..oecasiio•refutar-me com o:&]lOio'de-liODtcs
- quieu; m3.1S' creio ter·lhé· pro'Udo que~oiinfeliz· invo-

cando ~c apoio!.. o qual;et~t&'l'a do meu lado, como o . 
,das opJDIVes de JSentluun, Stwut-Mill, Bcry, Conetant 
e :Rouste&U- . ' - ·;. ., - ' -

s. Ex. invocou entii:o • awàlio do Sr.. V"l&COnde de 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:38 - Página 4 de 12 

.. :!·· . 

. ;.. SESSAO\EMlS,.DE ~GOSTq ,_DE:_l87i~ _i -::7 " 167 · 

s.tJilen~. Qruzê6\ítêa!ll-lcfimril~en~ ;Írlafi·· ·~.-- .' \ : r~arliç.io,: ~ pó; ·~uehàa. ~úe~ cio 'ai~~o··-.;I;, ' .• · ·. 
·. 'ceei _fazê, lo de m-emoria.; F lU'~ hoje a11innando-lhe.~·-• _;

1
,_. · pareeel' ; e .W:est:L CllCWDStanCl& pessoal: .. podena•·::aosc.' 

·que:o ilhatr&do autor. a , que réfano-se tambeiXl não}he ' olhos ,de ;muito~ torna.7lo tuspeito; mu eu pracindo 
é .favoravel •. Entretanto o projec.to que eu combatia ~ I• 'della para: ~i>ar_;::ne eom.as razões eu:1 que o mesno 

-~e~ustenta~ já J!.a.s&()U, e ago~ nã~ me é_ licito _ r~ . , ••.• · __ ·_--•_--.· •. ·. pat"eeer foi flllld:tdo: · .• ~ -. · . · .· .· ' · · , .. . · · _ .. -. Tlver a. ~~~-diseilsslio. ,-. ., _: · . ·· _· , > > .- ·,. :- · __ '·· --Euas raZões consistem ~ do11-~ factos·: . a :reecnhe~ 
. :·Julga=--me por tudO isto .dis'pensadoae ilisistir-maiS . cida. utilicbde ~ obra. (reconhecida : por saa boniadii ' :• 
_ ao)>" a :qub-tio :prejudicial da. c»:nstitucionalidade ·de - ·palavra, .que . disper.s'a. ~ qualquer du1= . prova . em seu · 
·· 1~-votadas . nessas ,condiçü~Eutl'etanto; - eombatendo - .:bvor)·-e a-·convenieneia. :;, de-a~ . - ao &llt()r;_, um ineen~ 
e~ n'outra, oceasiü.o :s. prorogàçã.~ do prazo de .um pri.,. tivo p~uuxiJ.ia.-lo e anima'-)º a proze~jr a tft\~ 
_vliegi'! ' COncedido pêlo governo ooutra._aletra:.expressa . ·. e_m-que,;se'tem mostrado dedicado. . · .· :-· ._·.-. ·. -. ·. ·<: _··:· ' , 
c1P: !u· de-~ -~é .Agosto, de:) 830,.,pro-y09-.,UBL ,O nobre <' . . ' , ~eJa.-.miDha p:!Tte ~USO q~e -CU\lCBCIOS : mais · deJno-

·Dlllliltro a Justificar . ():seu acti) pfêsciudiD:do meamo - riilidadc de que de illustr.çues; ·e se a .c:amara. Jplg:i 

.duna , (lODB,titúcionalidsde on iul-o~stitucionalidade. poder premi2.r q'tlalqneJ: a.ut<>r que ·. por qualquer pre- ·. 
··· . S. EX. guardou eilencio, ~ outro tsüto Uziio os di,. · ~o Ih' o vetihi pedir, eu terei de propôJ;" breve,inGD.te -

· gnos m8lnoroa da commisrito respectiva. quando, e não. : _ · a re!!l~eraçãO d_!l algll.~ actos ~eritori<l:'l que .pot: nhi_ 
~i~~rqlle, o~ollre -depub.d~ pelo 2,~ .distric!'O da, P~' . . · , passao maperceb1dos e 1~orados:,:<· .·.· : · .. · ... 
Vln_cl& Cio :Mll,ranbao ·. ergueu~~ . para;: c:onte&tar~me; e, · · " . Â .proJ>osito; . Sr., presiaente;' quero cita.r uma. ~,_ · 
CC)IItes~u-:me com o, a.rgumento dos ·precedentes (que · • · gem de BenjiUIÜ!l COnstant sobre inateria analo~ que 

· justüic:l - todos ·os . abusos), c -com uma interpret:J.çiio ' . \'em !Ullit<> ao caso; Eu: diminuiria a suà au~nd&d~ se 
forçaü 'e convict&. de,·exorbitante, quetemporsiu:nU: não)ess_e_-ai_ntegr-al:m ___ e!l ___ te: ., .·_···_ .•. _ •• _ .. · __ ·'.· .. ·. __ .··.· ···· ._ • . . _ ... ··· , < ..•. _ 
secção do conselho ·de estado. · <· · ··:" · ·' :. ~ Asànim:a:çÕ~ .e- ~s :~.~ilios ;do, govem.o á. . :~du~~ .- · 

· ' ·· Eu havin .lido- a . p~pri.i .. Jei e ,' p:rocura~o deduzn.; . . são um:~. · especie,;dejogo •. :-, E' ·impossivel; S1J,ppôr~s~ q~e 
della z:ne-'llll&ns raz()ea · da ·· minha convicção : resJX>n:- a;.autoridide nune:~; os colicedil - :~. homens· qne ~s nuo 
deu-se-me com a :t)ltorida:de dos 1:omes proprios; om.· . , m.er~Ção, 9~ qu~ nunca os· conceda mais.·do que mere-
sr: J?retiidente, responder a ar~p:~entó~Jozicos_, ou_ ·p. re:- · .;:em os obJectos desses :favores. -Um só· erro neste ge-
SUDll.Veis taes, com a. r:J.Zão aos nomes pro'prios, pôde nero :faz · d:l.s ·, ~ües _ unia. •· loteri:i. .. Bast:l . ~uru1.s6 . 
ser muito leal; mas cé~ame:~tc ni~ ·ser;~; ~:ui~o pari:~,_ prob:l.bilid:ide p:uil. .introduzir o 3,caiO e!Xl ·tOdos os Cal-
:meutar. · ·· · •· · · · · ·. · eulos~ e por consequeuei3 --p am clesnatura-los :_ &êpro-

LE. ~ meu illu&t:e co!le~ liiio paroucahi ';- censu- oabil1daâe do ,bcim exito nada importa, porque sobre a. 
ren-me ta.mbem -como incohercnte por não t~ peàido probabilidade é a. 'imngi=~.ão qnem·dccidc- .A espera:::-
tudo C].Uil.Ilto_os meus· principies ·c.:'l':igiiio; censura esta ça, tünda quelonginqllll. - e ineerta, da prote~o da 
que c!ill.S depois -foi repetid..,_ pelo ho=do membro; dn autoridade, . I:~.uç:l:_ ·_na vida e . nos . caleulos do • ho-
c:omlllisiiio de pcneüés, •M !lU:I!·ji. .-eferi-me- -- .·. ·me::n Iaborioso 'um_ elemento complct:tmente diverso do 

Irao--dc .pcrdou-mei JlOis; · se•.ainda insisto eob_!e a resto chsua ~tenci:~... S:1:i situ:tção muda, suas aspi-
ineonztitucionalid:tde a.e projectos como, este- Continúo : l':l~es comp1iciio-se, seu interesse torna-se suseeptivel 

_ ........ 1L·p8llsar_ a :reapeito·delles como d'antee,·por<J.ue a facul- __ de •uma··especie-- de :ngiotagem~ · Ji não é mais (I · com•· 
' - da:de conferida li O· FOà.er fegizlativo ·no ~- 8• ·do a.rt.15 : merci~te _ ou . m:mn!:~.ctnreiro .pac)fico, -que l=ia de;. 

daconstitui~o não o exime ~obri!!:l'<(ão de obser\'V ·os pender n sua· prospendade da ·sa.,'"llcul!lde_ ~s suas. es:p~- _ . 
principios rigorosos .e incontesbvclmente salut:J.res dos ellhções;·da: bondnde.do1rseus productoe

1 
-d:i ap1;1rovaçao • 

- ~~ :!ó; . 13• -e :16•:d(J-Il.Tt: -li9 . .. :Na hypoilieee vertente dos 'Eeus·c:oticidatliios, -fuiidada sobre a regulaud:lde dn 
exorbita-!e ta:mbem do ~ 24. do mesmo .artigo, .ao. c:ISO sun corid~ct:l. e ~obr.e. a. s~ P.ruden~ia rcco~hecidaj. é, 
de querer se incluir :nelle a propriedade das producçües _um homem, ,CUJO - 111teresee lllllllcdiato, . CUJO -deseJO 
littera.ri:la; Se, porém,trata-sedeuma. pensão, nesse c:ISO actúlll: é" éb:lDlar só'bre -!li a attençiio d!l. autoridade . . A __ 
ni~> _temos competencu, e sómente ao• poder-e~ecutivo · . n:Ltnreu d.'IS co'uáns tinha ·11osto em prol da especie hu-:; 
incuinbe dá.-}anos termos do§ 11 .do ar:t- 102 •. · mana. umá- bn.rr. · 'eirl. q.t U:lSi __ _ius?pera.v_ el. entre_& gT. :IJldf' 

Quero --fli.Zer umaligeira ana!yse dõ parecerda.com- mnssa. da naç.ão e os aepos1tanos do _poder-·. :. _ · 
miSBão, e, . portanto, . niio me estenderei mais eobre este ·. « Só um pequeno numero de 'hoinens estava eondem-. 
ponto. . . · · : nado a :~gitar-se . dentro do c_ironlo ofiiei:ü, ~ . estJCcuh::.-

- Vejamos esse parecer; (.U. ) -__ - ' . .. _ - · . " · com os seus :favores e :1 ennquecer-se peb· mtnga.. O 
Antes de tudo; ella apreEenta um argumento, que Julga. resto seguia; tranquillamente ·seu caminllo sem pedir ao 

de primeira força, peremptoria, a opiuião do governo governo, mais do que a g3rnntia. do seu repouso e c 
favoravel ao eupplic:anto. , · . . . . e.~ercicio das su~s :f:tculwes; se, porém, 4 :~.utorich.de, 

Sr:'preaidente, o art. . 167 do nassó regimento prohibe pouco· satisfeita: com esaa. func:ç~o salutar, e pondo-se 
nos membros desta c:a~a corroborar os seus argumentos - com .. liber:illdades ou pxomess:~.S em presença de todos 

·com-o -voto do poder executivo, e :1a raz~ee deasa dia- os-individuas, provoca e&})e!'&DÇAS e crea pni:._ües, que 
posiçio prOcedem .com maiO': força &respeito das com- antoa não exiatiüo, tudo fica então desloca.do. certo 
misaiíes. Já tive occs.sião de ~rotestar contra esse cos- dease .modci eap:Uha.-se pela. classe industrial uma now 
tume;: como, porém, elle contíilWJ.; sou forçado a. voltar activicb.de; . mas .é uma nctividade viciosa; uma acti-, 
ao ·azaumpto. . - - . - · - · vidnde que se-preoceupa maia e?m o_ d.aito que produz 

O .artigo citaio <i extr&hido de Bentbam: e ·este ja.- exteriormente do que com a. solidez daa llUll.& em prezas, 
'riacousulto1 para justificar es!& medida., accreaoenta: . que proeura m:üs & apparencia do que o resUltado, 

« Esse voto por si meamo. nada prova. em relação ·:!. porque -o resultado póde -vir-lhe·mcs'Cio ·de 1l!I1A appa-
conveniencia ou ineonveniencia' do --negocio ;· · não ·póde roncis. fallaz, ·é· uma nctividade :em sUmma.- que torna 
prodazir nenhumetleito bom e·Jlrodazi-louempre máoa. n nação inteira, -em vez ele economicn 'e traoa.lbs.dora, 
A -admialliioc dwe -meio teria.-incomplltivel com a li- como aem ellA tem &do, .temer:tria, inquiet3. e cu-
herdade .da •auembléa, não-e6mento em wna oecasiiio biçoea. · · · - · 
dada,~mo --em todas, -porque, ·. se é powvel _ allega~lo 'c . E niiÕ J?en&eia que, subatitúiDdo :l.e animnçües pecu-
uma vez,: poder-ae-ba. . &llega-lo 8empre, e se d'tr•ae,. niuiu motivoa :tirail~>s d::i 'VIlidade, . hç•üs menos mal. 
~ .valor-& uma eonaideraÇtio desta eapecie, o ·poder Os-governoe · empre~o &empre muito eharlataniamo em· 
d& .a58embléo. fier.rá reduzido -11 nada ; aubstitui:r-me-ha todos 01 aeuâ expe41ontes,-·e é~lbea ·f&cil acreditar .-que 
ao aeu. -voto o ·voto ·de · um auperior •• -., » --- s6-a '11118. :- preeença, -como :a do.110l, vivifica-toda a .nam-· · 

' JA lião é, poial só~te .a minha -voz -deaautorisadet. reza, Có'lllleguintemente elles se moatrão, fallio .e aor-. 
que _se .levanta. eoutra. eRae precedente·a!)usivo ;_é , tam- riem, e_penúo que _o _trabalh? deve por isso julgar~ 
1iem a 'opiniio -do-phi19soplio 'maia- combatido . e · maia -bonradoduranteseculos; JD&SlSIO fut&mbem·a.a classe&. 
~tpd.o do quantos eu conheço, do publicllta enjoa · hborioaaa aahirem elo sen c:uno_m.tur.al ; di~U1ea ~eces-
pnncipios senirio de .• regra aos autores don0110 re- aidad.e de Credito, e inspira-lhes o 'desejo de trocar.a.s 
gimento . . · .·. . · · · IIU&ITela~u ·:COmmerclaes pela& de Óbl>flqUio e:~clien,-

·~ A -co~ ·.t&mbem ·citou e~ .aen. apoio · o p:Lreeer . tela. Ellaa ad9,uiriráü ós vicios das e&rtes '11emao mesmo 
da. directoria. da. contabilidade do theaouro.. O reque- tempo ãaquinrem :1.0 ·.menos . a elegauc:i&. que elleobre, 
re11te de que ae_tra.ta é1 wvo o erro, emprega4.o deesa eaet vicios... " . ·- · 
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5Bssio EM: ts ~»l ÁGúsro: DE t871. . ; ·-·-__ . . -- te~J 
> tinllan~ 'ri~t~~ n~ ~~~eirO ~:ne&~ ~ 1872. ~ t~73' · ii~05; .e~· Dlho~, . $obrettido cljnenoreuté.lS~oa -

·· ;1:f~ : !~r~i~~~~f:7r.e:ri;~,~~87Jl~e=~~~- :;. ~c;~e~s -dCâmii·s: ~;~~~ 4ri~~.-;;~};;;'~~, _-·· 
~- - ; · · .. · .. · '- · · · ·· ··· .erev~' uverem·otncio, .f~ _mori,nerados; por seu 

; o , Sr. ~l:nJ.sti;6 dà ~\.!';ric'tll.~à pro.;_ . . _. sernçoa ou por algum titW.o ·se reeommendarem. _-_. . : 
: :::ranCUL :u~. discw:60 C}lle ·..-e ach:~. 'DO .AJlpciuli~. ;- · ·. · • 3.• Alieacnvaa de 15 a35 annoa de idade. · ,- .. · 

~clü_ Cussã_ of!ê&_·--·~ -~ala ííõra._. ·_c . -- ' ',< « ';~.U demaia ele 35 a u.· .. :: ·:_-·· __ " <,. ________ ___ - __ . _. . -~ -- __ -__ - _- ·:.)>-' - :.·a: 5-~Aademenosde151Ullioll~ 

SEGUNDÀPA~TE .DA ORnEM no: ~iL - ·-\· -. : :%~~~o~i~~\!~~ ~,Pi:~~:·d_~ Condi~~ 
dossupl'&lllellctonados;a sorte'.decidirá.; .C ·. :~ ·_;· , .·:·: .. 
; « '$ 2~0 .A. ~esigna.ção dos _libe'rt:í.nclos ser~ feita Dá . '. 

segunda clommga. _do _mez · •. ·de. Janeiro -- de ·cada ·· anno; > 
Entra em 3• disc~~~ ~proposta. do podere,cecutivo por uma. j~tá compGSta.;em cada municipio, do juiz -

, •obre ,o clemento ,6ernl, CO!ll 0 puecer da. commistii.d <:le o~hios, do presidente da cam:u:a municipal e do 
.. esp_ eclll ___ In_ . _.1_67 ___ d __ es_ te __ an_ .. __ n_ o __ . , _··_•···_.''_:.•; ._ ., __ :.··_ . _._ .. ·_ -._; __ :·_·._ .• ·.·.· __ :•_•_. ,_· ; . ·._ ·· _._.· __ .; __ .· ··.. pp-oc_ o da:fregueziâda tiéde do municipio> depois de r - . ' - .· . - ' . . . ' reeebldas as propostas e colhid:ls as iniormaçõel pre- -
' em á me~, siio .lidâs, npoiadas, e entrão conjunta-:- ··-· . cisas, com audiencia_ do coll_ .cctor das. rendas_. geraes, a. 
mente _eiil: di!C11f~~o i ~s eegnintes emendas: . . . . ..·. i.. . quem .o : goverz:o. n?oiiJLt'á. .~ . qu~ta Ae eiila.ncipaçio qui_ 
, ,«J..rt;l•e cmen~~_ SupprimãO:sé. , . coubera.o mUDlClplO• • .. : , , .. · . .' >. • .· .: . ; 

c :Art. 2• . e emendas:-Supprimão-'64!· «:..'! prc<;,o d:l. mii:Dumi~io, ~mfalt& de accordo,!er& d~<;·;' 
«,Art. ' s·: e emendas. Substituão-~ ' ~ó ,segu~te, tcrnrin&do J.lO.r ,:U:bltt'oS; dos .qúaes,Umll!)Meado . pelo eo1-:- ' ' ,; 
~~:Ílldo ~- Fer_\•ll&siiil:i ·.·• _ >.. ·.·. · - : ...... :· .. ·. : ·;_ .··· .. ·:•;·;·. :. leetoreC?lltro pcJorenJ:ordo e~vo;, csbendo o .:desem-,. 

.. -, . ~ Art. ·; t.~ -~,;.i;'&.:.ba. á m:W.icola especial de-~~- . pate a Jlillt:l. por ma1oria:de .votos ;.dos'.S«:ll• membros~· 
dos, os ~m_vos ~ten,tes :no Iinperio, .com d'eclllração . . .· «c~. 3~• Q fun(\() de éu)SJ1cipaçã0 84l ()C)mporá: :. ·• · 
do nome, ae.x.o, - ~d&de, ~~;tado, p~o&são1 aptidi9 para 0 . · « t,o Da. taxa:dosescmvos,·,~ que.l tiea. exteuaiva ae& 
trabillho e fihaçuo Ee fur conh~ctda. ~ . · ·. . · ·_.· · de fóra.cd:lS cidades> villaà e povoações, n:i i'alão de 2S 

_ • ~ . t.~ Os ·escravos · q_ue, ·.po,r omissão dos senhores ~nnara._ uálet __ .mmea.n.-t.,e. ___ ·.•. P'lr_._·_ ca ___ d __ & _ .~_• ___ era __ -_ . __ ~ __ :o __ ··_.·.· d_ e __ ·_ . . _12 &llno __ .s t:le .idade 
:nno furem dad~s a l:ll:l.trlculs, no prazo designa.~o. &er:i~ Ji: . . 

~ons•d.er&dos llvres, ·· excepto quanto aos de menore!, _; . .• 2:• Do imposto genlsobre transmissão de J?ropria-
mterdlctos, de heranças pro-indiciso é semelhantes- e· .chde -dos escravos. .- · · -· · · · ·· · ' ' · 
q=to aos confiados :L prepostos ou administrado~ • • 3 o Dó prodacto dos 2'% de direitosaobre a expor-
em. q1_:1e serio suteit~ á molt& de · tOOS por cada . u~ taçiio_ de generos uaé:ionaee, . nddicionadOil pelo art. 32 
om1tti~o, no pr1meao caso.os tutores, -curadores, in'- da le1 n.' L,507 de 26 de Setembro de"1867. : · ···.· -
ventarmntes . ou responsave1s, : e no . segundo _ caso ·: 08 _ « 4.-o Do dinheiro de defan~os e 'ameutea, . que pres-,-
:prepOitos ou admi~tra.dorea soliElariainente com · 08 erever a bem do Estado. ·· : . • • · __ . · - ~- _ _ _·_ . 

· ilon~ __ . .. . . _ _ ____ , .. ____ -~- • • ~, . =-- .. ~--,- ...... «_ 5.• l)o__producto de.bilhtitea.de -loterill.•e -outrol de-c"--
«· Os · creclo~ e quaesqn~r intere~os poderio pr .J-._ pos1tos qlle 1gualmento prescreverem a favor da Wl!ada. · 

mover a matncula dos escravos ·que· a e11a. não forem «. 6 • Drur quottu eonaiguadas ·no orçamento · gela1 _e 
dados pelos senhores. : _ . " .. c. - , . : - -- . - - nns provinciaes, S:llvo-~ destino locnl- ou especial nestes _, -

• ~ 2.•0 pra%o:urá '· de Ílmanl:lô;eontado a.: '<Iain."' desigriado.=:: c ' ' ' . . .... ;,,., . . . ,,;-, -.---•-:- ': · :;·: ·' ..... - - .. ·c·. 

_:fixada _no re~lamento · que _ o: go\'erno ~dir - para « ·• • • Do producto de seü loteri:Ls annn:I.CS, isentas de 
execnç.ao do cliaposto neste . ~rtigo. . ._ . ·· i , · . . .· ·. ,: '. . impostos, e d:l. decima parte do producto das que forem 

• ~ 3.• Os ~lhos d~ escr:~.va•, que ~ce-rem depois eonecdidns para correrem' na c:~pitaldolmperio. 
do prozo refertdo, serno dâdos á. mencionada matriC:-ula "8.• Do producto de be::~eficencia., doaç<;ea, e lega.-· 

.denb'O de tres m~zea do nascimento, sob ás penas do ~ t;· doa J?Sra emancipação, · tem prejUizó daa di~poaiçõer; 
-• ~ 4.0 Nenhuma.acçio ou reclama~o sobre e.."Crâ'-' " eapee1aes dos bemieitores. .. -- .• . ·, · .. -· · _ • 

-_vos ou sobre escravidão será.. admittida, se nilo 1õr logo « 9.o Das nmltas_ ~postas por virtude d.'l. presente lei.' 
mttruida com a certià!io da matricula. Nenhum con-
trato ou acto 'de tl-:lllsmiss_ão • de i!l::ravos, usufructo,- '!.-~- 4.•, 6• e 7• e emendas-So.bstituio-se pélcs 

: à;ypo!-heea ou ~uhor EC ú.ri· sem que 'delle_ coaste ·a. I seguintes, passando ~ aer ~,se, .6•, 7• e 8•, assim': ' 
matJ'lcula refenda~ pena de nullidade. • . « .Art. 4..• Nas alicnaç&-.s judiciaes, o escravo q'V.e, · .. 

ee:ci!, 5~~ ~i:~~::~scaf;!"mqU:~!~oti~tdc!~~: · ~~~4~:, f:~~=:· i~~!~i~ ~ preço de •~, : 
W ·1i'e-ha dwtro de trea m<!Zes, em vist& dos docúmén-· , . • « ~ ,\ o O l_a.pso de tempo ·pam 'a abertur.L das pro- _ 
tos que develiio ficar archlvados-nn; respecth-á rep:1r- 1· · postaa de que tmtn o nrt . to d3 lei.Ji. 1,695 de I:J "dti_ 
tiç<.o, a n~ese:t.ria ' decl:t.ração nn ·COrre&)Xladcnte' l : Setembro de 1869. 6erá o ·des _,pregões, &CgtllldO :L lei 
::n:LtriCllln, pena de 50S por c:~da um omittido, pag& ' eommum Tespccth'a. . . . .. . 

. por aquellcs :~. quem incumbe a matricula. e 'nos termos · . u ~ 2.• No _ caso de piivile~o _de 'integridade -de :fz.-

. d~ ~ t•, além dn~ outras Cnl
0 <J.Ue possüo incorrer ' cri- . - . brica. ou estabclccimcnto -ngncola, ou de miner:tção, ,o 

minAlmente. · - . · I lap!o será. o. do~ immoveia ;, sendo, porém, a.s pro __ t>Os-
u ~ 6 ° Nasli!!tns que se deverão • distribuir pn;ia. qlle ta.s C<•mprehendidas' doa mesmos immoveis. - _ 

~e possa. por ellaa proceder :i. matricula., irW:l it!Sertss as · . « O disposto nestes parapphos não prejudica o di-: 
dh<posiç~es dos M 1 •, 3•, 4.• c 5•; e dccl::i.ra.d:1 a data. i I reito conferido ne~te :utigo a bem da. liiJerdllde. 
que l'erefereo~2• · - A 5 F" li a1 · h 

" Esta.s liltas ~rão._,em dupHca~= rubricarlas _ambas . - ~ « rt. .• lc:l Yrc o escravo, s . vo ao sen oro 
pel 

- . ' -, . direito á indemnieação. . · . · _ . . 
o agente rtOtpectiw; e assigna.das por aquolle :1. quem . « 1.~ Que, !endo de eondominos, .fôr por algum <:er-

incumb~ a ~ricula ; ~s quaes llllla 1i=á em J.Wder l tes h"bertad __ _ o ___ ; ___ os_ outros 26 .têm direi~ á _-_m __ •_ q_uota 4e 
deste_- · . .· · . · · • - · 'Valo,., <J.U.;- cpOd~rá $C r · paga. ~m IUV1ÇOI- . · !; ;t;3~·~!i:~tua-se pelos • ugttintes, ~lSsmdo a- • ~-· Que pre•t:lr relevan~ ~;erviço.s no Eetado, como 

.. Art. 2.• Serio snnaalmente libertados, 11& tVrte e . : i seja. de guerra, no exe~ito'- ou armãda.' - . 
· em eada. provincia 'do lmperi<>, .media.nte pt'Opo~tll. dós ; r -- " :A.rt; 6.• E' Jicito:ao eonjage livre remir .o conjug<1: 

::~:,:n~~s~;!ri~~=r::,t~'::ci!!- _, j. · ~ ~~C::.~~~~~o~~~: eO:.~~~: 
:r;:.,á~::~u~diapo:li~ldo fun'"dod~t~o . . i ~ •• ~!:_t.•7N.~a-~o~vrll'llf~o~;·_·.~--· -olil·_·~-~A,'aen:em .-o-_.._ ;_'o·,· --

! São exceptuados 'oa fugido!, criminoi!0&1 "iciosos~ • 1'- ~ .. ~ "'...- - ....,_ .,.,.. • -
on enfermo•.-· __ .. · .. . · - , .• . . - . . , · ,_: I' . filh!'s das ..scra~ d-a..; DUCidos :mta elo falleci- · 

• ~ 1.• Terão pre!erencia: • - menta do, doador, h"bertadoa pelo doll&tario. ·. ' - ,: • - , · 
« 1.• Os C31aàos, especialmente e:n idad~ de terem i · .' « ~ 2.• O usofíuctu.~rio poclerálibeztar ~. filho• das 

ToRo IV ~ 22 
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SÉSSAOhEMiiSmB:..AaostO.i,JlEOISn;. .. · ·, , .·.·.· , 

eleira~ em;uSufrnêtô,;n&Sêiaoiú.no,.teínpo- ,do·~e.mo · .: v~~:-~:• ~=.v~:qüe fl:,~~~n·dep1Ítaa~~deelaro1i·~u 
· ·.115Ufmcto.:c. •·· .. . ·.c:. :~·.· :~ .. :· •• •. · .o .. · • _ _ • . • "· .. dizia<lS. to.··f'-0·. IJIS·t·l!· o >.mum. . . o;.·;.aa.. :_um.. _ ,$egrldo,, q_u.ee,. nm- ··.•.··.'· .· : 

. • ,.,EJta.dispoSiÇão- .é ,~iva.a0 .. ea.scHloJideieom.;. guem· ~sa, sena.o ·. eUe;• qullldo;Jl&O;:'al,"''lem..lbe.]ler- ··,, 
misso ·e;.outroll de ;propriedade.limit&da ou, resolu:vel. .: . . guuta~:. c Ha.quan!-OS au_!l02: tem~ nos ~~boa . i 
: « ~ 3. ~- Siio livres :._os.jllhos de,: mulher].ibeJ:ta~: so.b d!'-ll&Ça.o, e .. como.~ : patXIIO ~pador& ta!); ·'Vl'V&o :< . 

: : condição :Olltpara.,uma QeJtl; época.: {.t4&utlibera·} · ·• :·; • : ·tao. ardente ,e ,:deei!lida~ ~ile . UCU< ~ada pol' tall~ 
.· ~ ts4.• Ficadaogada u~ljv. •.~0 tiL"c-63na: :part.e . ·... tempop:.r.uómenteagora: flllerexplosii.o'l•Scioenthu-

·} que se -refere á. alforria:. . . :. :-::: >: . , : : · sias~o precisa~ inieiativ&;de ·outre'al~cl:l.Í":signal .. 
:· · « § 5.0 'Em qualq'lier aeto de alj~o: ou tra.nsmi&: · j de vtda, a;e pl'CC!Sa que mi!o estnnlui. _veilh:i ,pôr o fogo . . · 
~ão .• de . escravoe, é , prohibido a;epa. T1lr, · sob · pena. de nn 1-. · \ á . li] in a, , então . ficiiõ. , sem·' raZão·. <le ·: aer. ·.as_ exp1o5llea·~.· 
lidade;() marido •d8. xnufllet, o fil!ro . ,«ti á iMida .de 1_5 . · .

1 

espontaceas-1· Mas eu.dizin1 o nov" Homero da. em:~.n- · 
~os de SUA ~ on do :pai legitimo; :unpli:!do assim 'cipaçio depois de passar.~llln·e~.em ordeÍn ~e mll.l'- ' 
o att 2" dale1n • . 1,695 de-15 de Setembro . de.1869. . .. . · .. clia. nas. forças e:nancip:idorn.s~ .que ·de longa. d.ats. dia-
. . ~J~<as partilhas .. ou di~isào ,de •escra.vos em taes .eon... li , ~plina_yá, conta~do 'muit(! com a fraqoem da .rniuha 

_ diyões, terá..lugaro dispc)sto .!lll ord. liv.4° tit•96 ts 5.". . · dWeetiC:~., fr!z o qu~ fazem os Homeros-dormilou! : 
... o: §;6.~. Sãoisol.lltas de C)Uaesquer ~eito~ ~molum~-. ' . .A.contece11 .·ao :-honrado deputado o que aeonteee a 
tos ou d~pez:J.S lU! :llfo;nas e respectlvos tifulos; belll . 

1

. mn general, que pre.:iisp(!e.os meios '(Jaza fazer face a 

·.· ici:~~a:c:~~fm~f&~~~~~8llb~ex;~tu~~~b:;~: · · .. 
1

1 ~::;~:,~~~ll::~ue;::~1:~·s=~~fri~u;:, 
· de-escraV()S· ... ... ·. ·· . ·.;· ·.. . :·: : > , · ·~1o: para; nao baralhAr. e eórifuudli' :osme1os de de':-

.-«· .§ 7. o Na.s acçõcs.de liberda~~ : · I fes:J.j .. cl.cl .. · um lado :deixa.· indefesos .pontoa ·. pa.m :onde o • 

. ·.·· ~~=s-:vA_;. ,: ·_._ag_.·.~~ ..•.•.. a~. pell.·.·· ····~· ;:,.l·~·;-o ... ·.·.• .... ·~ .. 1fii;t·· .o· •. '.•: ·o.· •. : .•.•.•. ·d&·.· ··.•·. s_' ••• en .•..•. :. ten•• . .. Ça.·. d.·· .. ·.Csf4 .......... -..... ·.·.• ':1• .· ~nl:~~~~~ ~J;~~~~~~!J:~ta!a~:;: • __ .,.. ena; . . .~mo .pel,a. pnúica .ou•.nenliullia x;,esÜiteuci& _qu~ ~nota, 
·. · ~ 3,,o 'As, ClllltaúiMio -pa~ afin~ :peio vencido; ,nlió ' :·Julg:J. . a batalha ganha, ;Jll&lidn ·p-roclam;.p) t;riumpho, ·. 

' llelldo q,ue:lll .-reelam.~ ,01;7. defeud~ a liberd:lde. . . · · . e vaidor.tilir :1. sombn: doa~o.uros da vlctoria,. muito ein-
. """ . •«,,.A:lt 8.~ E' o : go:>erno &UtoriSa.do: a. .conferil' ·aoS .bo· _rao_ ' i= .. · . . g~ .. ·' l!. e .. '_consen.. e _n ... aa po&. ·.·.çõeir_ a_. e ·q.uu_e e.· não. fôra. ··.' 

• ucravos pertençentes .â naç5o; C()m clausula ou aem desaloj:~.le: e. é assim que re escreve .a historia. . do 
ella., alforria, .quc será semp~ gratuita; revopdo 0 vellce or,. se ningnem prDtest:i., · (JCuitoa . apoiaà•s d4 
art. :32 da. lei n: . 317 de 21 de Outubro de 1843. E pro- m~.) · · .•.. · ·•· ·. · ·•· 
nden.ciará. a respeito dos mestnGs como -entender eon- ._.,_.()...,Sa. ~ll'!iQQJllA.M,.um;,itpute. . . · .. 
-veniente, podendo .:estabelecê-los-em.·terras cdo Esl::ldo --~o- Sn. BAllÃO DA :VJLLA. DA· BAnaA..:...:..'Já. que .o no-
()U«~&:su:;PosiÇões &io exteriSi~ no que forêm. ap-· bre-de.Putado me.; dá eate aparte, permitt:t-me clhe. Qiga. 
plicaveis .aos escravos ·em ·usofn:tto á ·.corÕll. " . . · Íã~ =~~-~-itos tr~cmo. ~s .- do, seu dis.·. eur. to. m __ e.·. c:o~.-. i.d. e~ 

__ « Puagmpbo u~ico.Seriio livres .desde logo os · ea-
. er:~.\-os que, porqli:llqueititulo~'Viet-emii. ·fa:ienda. ·~ · · - OSa. ~J~ovE~.:.~ Fallo _da_ qlt_eatio_em ·g~: . __ .. 

· · -:- · · ' :Y. ' . QSa.B.u.!o:D.-:Sn.u'nÃ .BUu.L::.....E', cinesmo''da. · 
a:..Art. .S.•"Suppr~~se. questão em geral; J:llUeu tQmo. a.p&rte . qu~ . me .toea. 

« .êJi:'-9~· i"e~~~da'.suppriliiã(,::~; · SrÀp=~:t~-E!e~n!~~~~!~~dt~~~~~-= , 
· meira. vez diue que quem Jesae . sem. preveniliio a. pro-

· cc • .A.ec:reseente-se .o • .&eguinte.a.dditivo, ,que .ser-4: 
' cc Art. 9.0 O ·governo dará; conta a.nnualmeute á. as
,sembléa geral' do progresso da emancipação, recensea
mento· da população céseml, .: movimento <:Statistico, 
pro~edimento dos libe,rtadoF:, e de. tudo quanto se refir.i 
a. _este assumpto, quer em st., quer em StLls consequen-
c:ias • . . . . · ..... . · ., . . . . .. . 

'> Sala das sessões, ·;tS.de Agosto de 1871.-A . .M.. 
Perdigão Jfa.lheíro; ~ . _ 

o Sr• Darão •. da vnia. da Barra: -
sr~ presidente;,.não .pretendia voltai .de .novo .A tnouna 
a i-es].>eito do ,élemento. eem1; porg,ue, tendo a.preuntádo 
algt:.masidéU .para levar~a;e .a ;efi'c!ito a emancipação 
sem .. abalo ·.no me11. paiz, esta~ %el!olv.ido a deixar de 
insistir -nestas . idéas desde o .momento em que fosse 
cou>~ncido dn,sua ~effic~~ia.~ lias, .vendo que, a}iezar 
de toch D. modera.c:uo· da. m1nbà parte, ·oo desfigUrou 
com. algUm& a.Spericiade e · vehemencia o '.meu pensa
mento a ponto de _se ,cba.mar absurdc e ~té- immo?J 
(muitos · apoiadoa dG ~ppo~u.o) um dos me1os que tive 
a 1:lonr.t .de o:ffereeer :1. c:ons1deraçao da cama.ra pnr:a. 
:resolver-se o problem:~. do elemento servil, não ti~e ou
.tro remedio senie> r~rrer . ·de. Dovo á.; trlbuna p:u-3. . vir 
protestar alto e bom som contra a.prec:iaçii.o tão.jnjusta. 

))ZES,DA !ltJNOII.U.! -~uito: bem; muito bem~ 
. . o Sa. B~o ~D.L . :VILLI. D.l .B.unu.: --,0 cnobre depu
tado pela minha pro;vincia, que.se.enc:arregou -de, res
ponder.aos meus :u-glimentos, ~me que, julgando
ae,~t,rlumphante antes.de .to;mpo1 se ~llieumuito_ cedo 
i 60mbra dos louros :da "1ctona. · · 
· :v~;;';'~~~o~·:' :iz.i:üit4', ~il:t;mmtO beln> 
O Sa. 3..uü:o DA Vu.LA D.l B..tW·:-0 novo.pflmero 

· da e=cit~a~ <.lue «desde os primeiros passos ua eu-
. rei.ooa politiea .dizia' .nO!Ii~Qmentos 'de intima reflexão, e 
diziacomsigo.me!;!!lo,qili'dado.o· caso de .que ti-ç-esse a 
llo::ra de ter '11Ín· assento c noa conselhos da na<;ãó :e a 
questi., tosee. a~nt!ula,. daris o seu voto a fa- . 

. posta do · governo, encontraria.;.nella :1llll;Complexo ·de. 
medidas que tendião anfro=:a.r'osluços-de fo~rooral · · 
:do, senhor. · (Apoiado& d4 minoria..) ·· · · • . 

. PaTa niio abusar da :bon~de .:da. ca~a, não tratarei 
de. todo esse -complexo de :n didas,.mas tra.mei capenaa 
de dut<~~1 e. depois · .pergu.ra .~ ·~ ella.s··nfronxáG·O& 
laços; da :fors:a moral Cio senh~r·ou.seéurnaimaginaçã~ J 

. da DUDha parte 'f . · .· - · : /3! 
Tomo dons' pontos. · . . -!., , 

. Um · é o ve.ntre line, o ,outro,. a : obrigação imposto; 
ao. seobor de eriaro . .frncto deste .. ventre7 . • · 

· • ,Tem-te ~~ c l!ue. ~as. dnas medidAs , t:ulto .não 
afrouxão oslaçoa .d.:l.·forç:L ·.moral do .enhor,.- que mui
tos ·aa têm. posto em pratica ' sem que haja , inc:onve-
nieute .,algum~ • · · .· · .·. . ~ 

Lancemos mão do fac~o, · e •amos entr:u: _ na sua· 
apreciação. • . . . 
· Um seabor torna liue o · v~tre 4e :.uma. escn.va e 
faz um liberto •. Exerc;<! um direitó que tem, e exerce-o 
por· sua livre::vont:lde. · ' . ·• 

PeloJa.cto de ·o ter:·uercido .voluntariamente. enca:r
rega~se da edueação,deate ,liberto. O liberto e a miii 
respectiva fi.cii.o-lhe . gratos; . e assim. · fie:& mantida :t 
força moral do senhor1a baimoDiaeontiniu...ua.lazenda. 
·. :Vamo~ a ver ~gora o reverso,~ medalha: O. go!t!l'llo 
libertando. com, ~n!ll o .. velltn . de ._UIII&. escraw; .que 

. :não é ~ua, fa.z•um ingenne> (apf!íados ~~minoria) que 
quer dizer-que . . o. senbor uuuea. tne. direit!>.a. :el!e, e a 
pro~ é ·q11e eu~tando ao governo taato . um iug.m~m 
eomo ,um .. h'De-rto, .o .. go'l'erno: .. 11ruere :dat"-lhe .. o . nome, 

de . .ingen ___ uo·.'· ·e=.· • .. da. .. m. a.is; ob.riga. o ~- ~~hor . . '·.a.cria-_lC? e trata.,.lo. ,Corollarlo-,-a;e :~ ~~verno _.é ,qiU!Jil.•fsz ' o ; Ul· : 
-gen.uo, nem-.clle . nem a !lla1.Qe8ae::lllgenuo ~devem gra- . • 
, tidão ,ao a;etilior :. o ingenuo .~...;.. o ·go:vem(), foi -quem . 
. me. fez livre eoutr:l a:Xossa vontade-.ee,· me edaia e 
tratais é. porque o : governo .'\"os obriga;". e" para ~!O Tos • 
paga: ta.nto prora que o gon=o qni: desconsüerar-. 
vos, que podendo dar-m~ o. :1ome~de J.i.bert<), ~ue Jem-

' brari:l o direito que ~obre lnim:ti~estes, ·pteferio.dar·me 



camara dos Deputados -Impresso em 23/01 /201 5 15:38- Página 8 de 12 

~ - - ~. - ~ESS~,EM::::l~~E:A~T~-_ pE~8_'71. · . · ._ 
·-- . ~- ." -.-~_:___ ---_-. -:: ··:.•: . .. -, -~·:. ~ ·-. -::~ :~-~:.'.•_ .·': -_;:·_· --- ~:-.--.: .:. ·-·--:c_·.· --~ ;---·_:- • · .. -·: .-: ->~-: 
o,nom~ -deJ.ngenuo, e ,fa:zer:-me-VOSSO,!gual._;,;é , verc!acle'' ,-: ~ - - ~~~~,OU eti~ Ji~;qbêndo . ~orÍL. se $&l)iá; eôll'l 
41ue at<) : c:erto- ,{1011-to , o,, goveoo ,.ta.nibem ,me.-rebaixà1 ._ .. -, : ·que· fim calou eata,circumatan_eia'C.N:&;O :~i _ ~certo r-· 

: J10~11lé~6Ecrav.o~ até: 08 :2l~ &nuos.•- e,-dêpois, •' · • ;· par&- que _ o : argumento ·~~-ea-e,Uo~~~-~mguem ·-
em .• me ter .. prepai-a~ó, 'l&D.çacuoe na sociedade·. CODIO reclal:li\sse; . .e -n!o. E&OI&, como é -que o, hO:!lrado-d~ 

· cidadão J,ivre, -com t(idiU! atl .prer_o,ntiva.s e <lireitos! > , : -'!>Utado, que · desde r.s primelros ,paesos . na._·_~ira _p<!-
-__ --__ N"a.o quero apresentaroOutiu medidSs-pll'ra.-não a.b~ __ · · · -· litics. estudava: esta queEtiio, Ignorava esta.circamstan-
da .paciencia~ ·C&màra:: (Ntfo:apgia.d4.) '. EStas~dUIU!me- _ ' eia, _:Foi . por::i.ao~ue . eu· <llise-:que•o•novo ,B'om'!!'o-da . ·;,. 
didas só por shfrouxio :ou nio ·os 1ayos·cla força. moral · -emu~cipaçlío:~tinh& dõl'mitado~ _. , - · __ .. _. _ _ ·. 
do~nb.or'· Dizei-'me-em'-conséiencia: ESt\s ~rg11mento~ ' : 0 Sa~JÚNQUElU ::..:.. Respondefej ~::v_ ; EL _' .. ______ _ 
forão respondidos s&tisfactoi iameute-'•: : -_ .. _- · ·- · _: ~'- - o _Sa. B.ÚÜo j,~- vou:»... BüiU: '-Sim~ senhor: •· 
.. •. O nobr~deputado; résr.ondeudó ·a minha. 'a.rgo.iilénta:,; .. Eu diSse; Sr •. presidente, que oa iugenuos; fil.hos·'das 
~o .sobre o ~_mplexõ d"e medidas) diz o segub.te: · __ .. ingenuas_ (f'i.Yada,t) est:Lvi_o _no !llesmo ~o dC)S inge: , . , 

.• a Vemos · que· 4 prOfGale -«lntém -mfd;'dM .•ntporta__~, ,-_. unos· :fiUios __ du-escr-<1.\"U, _ relativamente _á. yemunera.-_· 
'eomo s~~o ~a.t~icllla; liberoo.de;do~ ti<U~idos,peculío,• N-' .çãc; 011 por outrs, atk ,est&vio mais _ no caso de se~m 
dempr.ão por meio . d~ loc~llO de.ser~içoa con& con-senti~ :,. os senhores .remunerados pelo governo; po~ue ·se doaS_ · .· · , , 

. '?l".tnlo doi .tmhof'ta. OU por, jlUIO prt.t;o {i&to i;:'Jor'çall4), : an)lOS em d1ante O . ~enhor opta pelos Ser:VJ.ÇOS, que ter- . 
fÓN114 de procuso e outf'a. .p·ollitkticju .pera ._ a gradual mini)o nos 21, como vai ter de8pezrui sem remuneray3o 

' . emqncip4~o~ •• Orci,se ci propo&Ca.- d<> goeei'71o quer _'l"f-G Con19 •tra.t~Ur~eú.to .e ê_criação , dos ,filhos .d&sin..,.enuas, · 
. redempção flllO &eja.fo~da.; : nlJ.o po130 COmpr,heflder COfnO - , · .. ·.. que a8 &Cotnp:tnbar.il5:logo -que el!as tiverem ciliagado 
· a.fro'FQ. ;o~ }aÇ08 dG: disciplina; ,» -. • -·_,_·• < · __ .-.·· .. i· • .• __ ----·• .• .. , ·. . _· --.· _. : aos _2l, _ annos 'l _Di~se o honrado deputado <].iie , :'Cria. 

•-- . sempre-OUvi -~· · Sr. :prosidente;' '~'lie :=q_ua.ndo .-se., - .dUkUmar.idade .1epe~ra-los -. · · -·- -.· -•--· ·· - - · · -·- .- • 
apr-ntiL· Um,fkuede ar~mentos, Oll~ forÇll-heroule& .· QSa.. J~QU~ ;.;__Jt·é. ' .·_.-_·-.· ••. _.··._··· i .. __ .. -. -· .. · ···-' . .. .. -, .. ___ • 

qul\bra•;o feixe,: ou· não o •pod~ndo ~ fazer; &epan •.;vara: o Sa. .. __ ·BABÃo 'J)A: _ :y1LU. D.t.. B.uuiÁ:: ~Que ·e· não h& -". 
• . por:vera,,,par.t._ queb~a~Ias, parcalmente:; mns' ó •nobre divida; . mas . i -respeito do_ paga!nénto) .· nem:p:ilavia; 

aeputado ,entendeu.qne - podi~:-quebi:àr o fe;xe de um:~; (RwadG&.)' ___ . .. ._·. , -· ~ "' : .' 
8Ó Vez; Eu deixo á. :Spreeta.<;~ da.· eanian.:ee com eft'eitO . :o s~. JtrnQt)El~ di.um aparte.: ' -::;..· -
.o_ houl'3do deptit:ldo : ()OnEeguiod>~zê-15? · · O Su. BA.Ji.'l.Ó .Jl.t.. "'ILUll-" .B.uuu:: .~lo.~istirei na. mi-

O. s .. ~ G,orA CEa.(!UEIIl'A. .~ ~E· rep passar-se po; alto nb&' . a:-gu.mentl]:çio; pi>rque _vejo- _qu~ :oc.no'bi'e depúta.do 
_o 'que Diio ,pód.e:ter -ret>post&:; · · .·· · ' . - . não me comprehendeu. -· _ _ ___ •. . .... _, _ __ _ 
- .··o SJl. ,Ifut~ci-DA: :,~IÜ.A.IJ')i:,B.WU~~cha.mo-Útten:.. ~ m_eu :u-gumento é: Se o g!)verno pa.gaJ>ela _crlaçã.o 

., óÇão ,àa CllliUll'ILp:u-aoutro.ponto~_,...,Com~pens:L,{pr<ise- . do -1n:enuo, ffiho da · ~cr-.:.va, parn.· rer--logtco nao -deve 
gue.o honra.do:depotado) >trad11Zll' em~let•e.!lte:$eU peu,_ com muito mais r:tz'io debmr de-paga-r a. criação do. 

- eamen'to,; sem. que -haja. disposições que, -!IF~ciaci:J.s por ingcnuo filha -da: ingenua, .;por' cçjos- serviços -o ·senhor 
um cspiritopreveuido.o ·ubtil; aio-tendão a alrowcar os tive~ optado. - -• . . _. _ _: · 
laços dn. <liscipliri:i entre o escravo e o ·senhor?» · Ontro~im;· eu•disEe,'::Sr: :pi:esidente;-·-quepat'eciacruel 

O nobre deputado faz-me a. injustiça de sn;>pôr que, ·- -_aa 1-p0rfo_p?c~.t:~ndoe•. dp~nte~.c- emmmq~l~ltotra•_ ·_ fita.lh-- o!Ws."'_cs __ . c:r-:~,;~~~'- te_·c_-·_. :n _ 
-~-- comb~~do"::."prop~~tB.-do·govcrno; 'OU lev!<<h por. um•· <1i uu: • · 

· e~pirito :preyenido e:subtil: 'se n!io fizes~e mais .justiça. - Quando ·impÍJgnei-& proposta; -chamei :L· atteução :'da 
-' · ao -=cter'de S": Ex:,, diria--que m11tato ' nomine, de 1~ ' c:nnnm•sobre 3.' emend,l - dJ.--commissão,c-porq_u&;pcnsci-

. fallula iie~rratur .qnan~o .. ttat:Us: de :apreciâ.r : a b:ise de que ·dl::. faria -um ·serviço ,_~o_ • governo :-aconselhando-e 
.. emÍlncipaçito··que :lpresentei~ : ·:=: < ' . - - para q_ue-pagasse aonénbores:n.s despezà!de1ta.<J«<Ím 3. . 

Ó Sá;;J'CNQ'IlÊlM; dá 'Uin.:ai_>arté: : - cri:Lçiio e t.":l.ta.mcnto dos . ingenuos que não-tivessem . 
· 0 ·Sv ,_: BAao;~ DA. Vu·.r..i. :Ôi•BAJÜ.\..\~:,;,_i71'tin ;licen,.,para. -aind:~ • S: annos, ,·qua.udo as respectivas mãj,sJ;e~alfo~ri.as- -

~ - .. ,._ ,- sem·; : e ao ·me• mo tempo mria.:·uma. obra: de . c:mdade 
f&zer-lbe:esta-pequena··obõervação.:Se es;:iritopreveni- favorecendo' & libertação <ias escrava~;: ique. têm muitos 

. do e subtil; :quanJo•se trata·· de .um 'I ' qnest!io desta na- filb->s. -imita.ndo assim 0 go;ç-crno _ nquillo. que já praticão 
--'tm'~' sM:pala.-:ras qM.r não,tÁ!m-sigmficuÇão alguma., muitos f.éribóre$;' : : • ··.- · ... , - --- ,. - , .... _--• · · 

quero que 4:que :co'll~ig~a.do ~que o nobre deputado em-=- '=Recbmei contra e~ta. 'iojustiç\, . e .me parece ·que o 
pregou palavras que nés~ quc.t:i.o n.ada significão. meio de repara-la era. -pagando o governo a indcmni-

. ·· O Sa;. · JÜl~Qt»:tll.\ :- Empreguei-~ n~-: verda.d.eir:t. ta.i".<l dos· menores que não tivesse~ . attingid~ á. id..'\dc 
-aceepção; isto tem -se dito aqui _mul&s vezes:- - de 8 annosi ·quando · a. escr:J.-va mm :se -alforrl:tsee; ·- a 

o· sB. - BA.nio .'Iii c ~_-_V:Iiu_ D._l _BAtUu'_:_-_- Me _perdõe o commi$~áo apresentou lllllS emenda; · mas qnereis-·sa-
- - - - · ber q'.lal é' A. commissãodisse de>ta. maneira·: « liiclua.-

honrn.do.deputado, porque se set-..•m dito muitas vezeS, não se na. nlforria .. dn. _eecrav-.1. 0 valor ·da erinçãõ e trata~ 
se segue .que. ell~~ não se;ão.- offasi;as: o que quero é mento de cada menor! - ,, E 0 honmcl.o dcpntado-_accres-:;,. 
que o nobrc-d.elY-ltado me: faça~ jllllt_iça~lea.credit:lr, 9-~e, ' centa., que_.se elht niio pnder pagar deixe o fi lho p~~- , 
co1nbatendo esta -proposta., · :iao s!'Dbv:l.d.o :por _·_ espmto necer 710 ,.eu antÍf}o · r8taá<J;! -A~nda, :t camara. qne a 
prevenido e snbtil; poderei pe= 1,10rerro na.apreci::ção, proposta. nio -quer que se· s~parem'·o3 meno-:~ das mãis 
por ·e.!lpirito --pTevenido.e --subtU não; ,c tanto· é assim, pam· niio,dilace:rar· 0 cor:ação ·• ma.terno: -mas-separa. 
que. quando-o nobre deputa-do ~e aprcsentnu -aqui para. desvi.:tr 0 golpe de uma. nr,ttumcutação inci,;iva for pre-
fallár , con~ .a. ba.se -~- emancipa~, 9,_ue . apresentei, ci.!o deix-ar 0 filho, a es<:Tt~.vn. - mãi . não terá.' coração. 
nem-mé pa_osou pela ' idéA-que -o honrado daput:ldo a poder:í. ·deixa.-lo ' com in-iiff~r,.nça.! Qne·mo:io ~inguhr 
combatia..le,·ado po~ nm espirito prevenido e subtil. : de - defender a proposta ! Que · modo ~irigulal- d~ 

-0 Sn-'JlJl(Qt»:Ju:-Is~'o- mortra que -V. Ex. eP.t:l. pre-· - triumoho -1 "- --- · - - -- -
-venidocontra. :as minhas palavcas; eu dui o primeiro a Qu~si- que o •honraio- deputadoi narodi:indo · nqudle 
dizer--que o · nobre ·a.eput:tdo-cfucutio ~n:ulto bem a ques-: dito·· de um geueralr6:nano..; -eom·~uas -victori:as mais 
tâ?, e com- moJ~ração. • · _ - - destas-e~tou perdido-podill. exch::nu:· « Com•-duss_ 
'o· s..:: BA.IL"io D.l ''VIi.L.~ Do\. IhnUA :-Uin dos argú_; de!e~ mais dest:ls a propost:t· do go_yerno _eat:!. COil~ -

lDentos.que. apre•cn~i · foi, que o go:verno, pi"'mettendo demn:adl!.! " - · - - -
dar um .'titulo de GOOS pelos iugenuos n:. idade de S an- Foi por' isto que 'disse,. Sr~ pre5Hente, 'que nos pon-
no!l, ~o=eWa. umR injustiça uão pa.,"'!Ul.d<! ns de~peza· tOS-:lt:'lcados _o :nobre depu:a.!o nõ.o apparece~,-<•u e:l.t.:i? .:~~-

_· feitas com aquellei que :niiochegã.~a: e~ta i:iade; :v:lmos -: a.pp:~.:-eceu com força--pouco numerosa. (Risadlu.) · __ . ·:i!'-''- . 
ver como _ó honr:id.o ~epubdo wpóo!ieU: ·..a. este :irgu- Eu, .. não di~c que·era no--a •emancipação pelo '\"en- .· - " ' ;. 
:mento : .N_'o re_•n_imen aCW-Ql 8e __ a cr __ ._ia-__ pereee.atúe8;de cht_ gar tre li-vre;. tms • o nobre '<leput&~o- nilo -qui%- per-ler -O 

·- - ·- - -- ~ - · - -- · - · --- - - - qucti.nha;prediE<posro · noplano ·da·defe~-eent®~U: - · 
-_--- -;~[d;e;'i!'f';i:/• ·.~ ·· ídack ~·pruletrur:_içôs, _. o : :~enhor -l-- quasi ·uma;• eolumun «>· Jo>'ftti! pua'· 'P-rovar •-que~ a. 

Sr_"' ~residelltl',: .,d~. _Unas um~~. _ o~ o nob_ re Q,eputado -~-- -- · __ :c ~{)incipação- _ pelO ;v,en~2i'\'l:'e' nii.o era' ~lL~ n?m; . . 
: nã_o sMlÍa 'q_U2 des~~VQS ·qt:e \'lngiQ, OS ~;Cnhores, ' • Sa:• .]ID{QtEm.L': - .._,aO ' pOSSO :.a.eeitar a•;:reg:-at>o 
tendo 'ó $cniç0 por to<à. a '-vida, e -não ~mente até os que =(-,· nobre : deruta.]o ,quer ~~p&n:.>norma)chl~ : 

-_fl aunos; poo~; ·w~: face ~ ~~·com os que c:u!sã.o. - .-;- · 

171· 
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:-C;- ~-- -_ -- --~' • • . 

;}72-- _ _ . . . -~ __ ~ESS!p_,;~~F'lS-DE :AGOSTO:DEls'n~ . . - ~ . :: , 

;-__ ;_· __ -_!~--~--;;--~_··_·J!_é,.AUO(.;-~-'~------_:_ ~;:)· ·,~-~--···:'q __ ueJ~,-;:~_-_ .q':~_-_ -o:_, -~-: ____ -.-_·_··_· .. --··~-~;~~t~e;~--~::td:~f. ....,..,.._, . ...---- --r. . w.,-·~ ~ : diZ·; que:() sy&tem&,nao_- é :ab!<Oluto;é'uii:do''Deci~-- ·- · 
. nobre deputado devia ser o primeiro . a dar-nos _o exem- . : . · mente -o honrad() __ deputado neate · dia. Dio estava. nos · 

plo. (.4pf'ja4;n M ~~) . . - . _-· . -- .. _-_ •• . ' ... seDS mementos feliRBl ': : - .,. > • .•...••• 

: .· -u • . s ••. DUn-.u.O~ -..;:::.,v. Ei.:eati :_provai:idoque é . _- cr . fnquirio_ma.ú, (dissé) -~nobre ~~ep~:;Íc)rqtlérci:Qo .. 

..•. _ .•. ·._ ;~~A::::~t~-~B~:.-~pO~-~:nÓb~ ----._·: ---_~:==~·::;J:l:-=~~:::z::.:-~: 
deputad() ::eomeçou a . fallar d&quellea que tinbão dito .-·. tiecidid~! · » Náo inquiri - tal eo.,a;:--ina:.: a resposta já. 
que a .Jli:Qpo&ta do gQremg tjphu&bldo arm~ :COmo_· ... _ ,_:'. :vin_ha: ~re~nida no, plano_ da_ êlefel&i• e, ~tio er& preciso 
~eÍ:~~~W~:il~~!~i-:;·~ favor ~ Dã~·-,! -- .• ,!PK;!.:i.~~;~nd~ ~üe ~ ~ridi~;eci ~~~~: 
me eomp~ender " neae 'numer-O; eu não me 'CJceupei · . · · cro, e que _ convtnh:l. ~~lo,,foase . qual fOISe -. d~r 

· disto, · pelo eontnrio fiz tocla a justiça aci governo sobre ;. que . . ca.lll!astei -- ~~~ : dias~- ~tiio -·: . aeja . consequenr.e, 
, eete ponto. Cito o facto,' por, cauSa. da terminação d~ P~~- . ~ -~-m _______ an__ c_lP:l ____ c;:ao _. ra __ td_ a;. e~tr_ e_tanto __ , c_ o mo entendo 
ili:r_ pen_ ·_ o:i_ o q __ u_ e é uma varo __ . adeira. -procla.m&ção •. ·_ q __ u_ e__ ~- ao _._.e can_ <ll'. o, I!Ou__ _ _. opuuao que A extinga Ien-_· . . . . - · . . -. .. . ~ tam~ce; e eolll tóda. a cautela, pará _não produzir abalo : 
· -« Empun!iemos·. olabaro, da civilisaçiio I · marc:bein<>s no:p~_; maa. o bonnd51 deputado &proll que eu éra t1e ._ 

.. ·· ...•. :--_._ofrn~~-di- adt_-o:pr:_0_ - ~S:e~d_ 10°enh~o- ._. -~n6 ~opp10r~1-qden:~fré_tein_;o •. Cõl_._-_j~~=-o· _ti_"_f,do·_:1 __ ·: .···-··.··l· . ~;:~~;;:t~:l:W.i~~~~!~~?:E•> 
~ ...,._ , , ·~• ..., u "".....1lh pação lenta, porque a ~ide dO uladô ·.ocilll fi® ~· 

· • ·. o·· primeiro ·a declarar que·-a cllacusfio- de-via -assentia- · \ ~c r cu~ de;mo.ül "J'l8 "comp~· a '(<m;G .,i':a,N~~ , c 

···· ~· .:n,ril-tiir.:no ncn:~'f __ • __ • - -_ .• -••• _ .••• .., ·: •:· . __ ·-···········_-,_-_.-____ · .·. · ~~á_e_, :_ m.-~.-.• am:: __ e_·~~- ._,.! __ utaq!:_-_ dU_9._ u_:e_-~_lop:U __ eam_ ei_ ! _r!_ !..e __ r_ ~ • • • 
·_. __ o_·_S_B __ • __ ._ Ju_K __ Ql!E ____ IU:~.-- · ._ ·_ · ._F_ ._o ____ ._l_._paril __ ·_; ~ __ ea __ ___ po_-__ nd~r __ -•_u. __ .· __ ._ a __ part ___ e~_. . - r- .,.., · . - · . D:l.O me .unPOtto . 9-lle g_ualquer. tenha o aeu):nodo de. 
.. _.0 S_n •. BAl\ÃO J)A..:YILU.JU. BA.lllU.:..,.:,.~:;o tem apar- · pe~s:'::; m,ll.ll.;.o <que não queJ'C! é que ae me. empreate 

.·_te& nq_ui . ( 11&0SII'Imdo~-.,. discunà), ·não .bou'\'e DeS!ll; OCCll.,- . opl)llli.O que na.o tenho~ (Apoi~;) ~ .. . _ :.:, >_:: · · · ' .. 
:alio; e se'._algum -bavia, o nobre depnt:ldo. Düo . o devia o Sa. JçNQI!EJiu. : .-'--:-M&S'eú não d~ ~. 

~ teros:~r;:J:~~:-Dizia~:e ~u~ i-~~:=:~erva- . ~:l :b;,:~!o~~!i:"te~~-8ii~~ ~;:~lo~t!i! 
dor nio .devia tomar aai esta reformn. - : ··. tão enthuslliBmad.o que nem aelembra.:. · . -

·o Sa. Bálo lli, Vliü. iii.B.úiai::;:_;Deaae o momen- . ' . . -__ O Sã. JDQI!E!Ü~: -':-.Nuacà. a1011; nem mesmo ~ 
to em_ que o honrado presider:.te do coníelho declarou que p!)ndendo á sustentaçao deat~ theae. ... ·. ' . • • • • • . . ..• - ~ 

' a queati91iãoera de partidos, Iara qn0,cllainoro parti- _-I -o __ '._ ·._SL ___ -_BAü_ -ó .. o.A. ___ V~iü. DA_ Buu~'--_•· "A.;,_~,;._· ft- ~u-_ e-ro· 
_ . doconserndor á. frente dellà • .E~to o CI!Ie ---~m""lin '-:-:~ ...,. .,_ 

gnagem medica. se cba:ina aer mnia :bronssaisista do <J.Ue ·•se · diga ql!-e ·e ~~ntaçao de uma:-theee.i d.o que 
ãue 'Broussw,e em linguagem sovernameutal, ser mais slDlplEs :vôos de unagmaçao . . (.tiJU!iodoa.) . .. ·. · : _ ·- , . · 
iovernistadoctueoproprioiOverno- (lli-"U upanes.) 

1 
_ Po~nte,, peça- á. camar~ _licmça pára ler: • E o · 

- En~bem $u-governist:J;,-maa-uãootenho .. o desvane- . nC)bre d._epufA.dC>.1, querendo Cf!~~ -a.~p~~ d&Jll.us;.. 
• to d • 1 • d · trad.a: Ct'mmnsao deste anno,=. cao:fw·félii em sua cn.:. 
~~de é.rl:·oo::SS:!q-ae .0 ~0~~0~ porque ate na tica, porque as exigenciu pC>liticaa e economicas do 

Penlla.~-a_ que IÍesta qllÍ!I!tió dériamõneguir 'o c:imi- : ~iz · nio pe~itteJJ?- -que · ~~ -- estabeleça .emancipação_ 
~ho -que -noa _ tiDha ai do apon_t:J;do • pel<? honrado pre- &lm_!ll.tnnea e ~e~ ta. 11 J :1. "ê a c::unara que eu iüiha 

· &dente do eolllelho. - razao quandG disse que o honrado deputado· me em
prestá.ra a oP.inião de q~e euquc~ia o. e~ci~çiio rapic. 

O sa:: JC!'IQilEIIU. :..:...Tem dito' m-iiitas '·~cies o:; que ·o E, como 1sto ficou lmpresro, en.tend1· que. de~ ia -re-
partido conservado~ deve fazer est-. reforma. c~~' para que se :uüo julguae que eu emittira u1 

O Sa.. BAaio 11-L. VÚ.U Jl.t. B.tru :.:....o illustre depu- ,_ op1n1a.o. _ •. __ __ _ _ . . _ ._ _; _ . 
b.dó emprestou-me a .. •opiniíio _seguinte:- eu disse 'i"C . Pas5ando 11. nnalys:ll' -um- dos :meios que apresentei 

· ~esultarillo . 9ran<~u perigo11 da cormir:em;ia do.r ingenuos para levar-se a eff'eito a em:1uciP:çã() em meu ~, aem 
com oa e.~erar:~•- . - . • ·. . .. . - - produ:zir ~balo; a saber-o que tmha por base a libertação 

Ji euíia.m lu. de recordar-se que; :falhlido a ~espei- ao corp? .em contraposição :i. pl'(Jposta do governo, que 
_ tCI dosingeuuos; · eu·'di~se ·que n~· ~chava razão de_ ser quer alibertaç:lo .do vcn~e, o ,honrado ,deputado pro-. 

. nestes indivíduos que 'Vivião co:m escra;os; .e como · Cedeu · com t:U vebcmenCla, que não·;.pude_. . ~eontrar 
escrnvos· até i ida.de de 21 . ailDos, e depois .passaVão a outra explicação senão :10 en~1lllin.smo com quadefende 

· ee:- cidadãos livres com todas as preroga.tivase;direitos; a-propo10ts d() governo;' m:l.ll peç() ao honrado deputado 
que se era um:1. amnistia, então cobrisse _a bandeira que modere um pouco () seu enthusiaamo, que J(Mif via. 
tOda. a. carga (me zef.eria. aos libertos •hs'l"idos e por _ de regra. o cnthusi.asmo é c:e~o, é mão eonselheuo. 
l:.a,-er )'; outrosim, pua cluva.neeer os :pé~igos que a .A.pe= de tod:L a. mcdcTS.ç:.o ele minha parte, o illus-
co=issão entendeu que resultarião ch mietura.dos tres -· tre -deputudole"r..nton tal cclellll1tl., reforçando ·o parecer 
gr.1pos lllli fazendas, eu ·d.is~;e que elles . já. :e:Dstião dos ho:u-ados membros da commiss:lo, que eu pensei, Jl& 

em m:üor ou menor .;~cala, sem il:leon>cniente algum; e :verdade, 9.ue tinb:l.aconselh&do u~ inversão geral._ que 
co::1tiuu~r.íü a exiatir seja 'iual fõr a. fórm11. de ex:nan- o mundo a :llldar ás avesf'a&. que :1. columB:~. . ficava. 
cipaçüo c;_ue se adopte, excepto 2 ema.uciJ!açâo :rapidn.' • com :t b:u;e volts.da. para cima, que Adão ficava inferior 

OillU&tred~putadorespond~u-me-da.segumtema.neira: n. Eva, q,::e o thesouro ia fazer bancurota,- que os lu-
« · E:ltre nós . ~á. existem ingenuos .libertos e e6crll'vos, p:mnres 1-ao-se cncber de eecravas _ hoert:ls prostituid.ss, 
os quaes eonVlvem sempre, sem~ne dahire&lllte mal para e as-f:~Zendas fie&.ri.ão povoadas por .um só sc:oto, tra-
a sociedade. " Já. -vê a. camara que foi o mesmo que eu 'zendo o cortejo da. immoralidadc repugnante res_pectiva! 
dis!5e, ~ma di.ftere:cc;a de que -disse em primeiro lugar. que horror 1!! -. :- _. . __ . -

•• Tratando •do syatema que anni-vela. o ingenuo 11a con- Que exemplo, Sr. presidente, --para os-futuroa :Lpre-
:<c_ -- - vivencia do escra.vo e com() eecravo até.?l' annos, com eentanteadc medid.:ls, 8e eu, que me a~tei com tod.:l. 
~- _ _ o. cida.'IÃo_ livre com tOOas ,u preroga.?v:LS e cllieitos, a mOderação, fui recebido a baioneta calada Y • , -

- . ctt:L!!d_? -:este ~-de d~tísmo, ~·disse:-:-os . syste- .. • 9 illustre dep~do t:mto 'estava.ent.lnub.smado nesta 
mas sa.o-despotlcos-o honrado deputado dei.--tou em pé :o occa..~o, que ~epois de ter an:Jlysad.o a··.eu geito :r;:bue 
facb despotico do :mnivelamento qu~ apresentei; e a . do corpo li\Te, concluiocomartriumphauteec:Omem-

.. cama.-a quer eaber.como.oillustre deputldo destruio - _. phase : . «PortanU~, o q-ue fica. d!' &!J'~da.libertafJo - dtr. 
;esta minha argumentação' DUen.do que;o projeeto do mulJ.n! fic4 ~absurdo monü, o . 4bnzrdll fin~ro, o 
governo com as emendas da ~ llio eão syste- , ®3urdo politico ~- o alnurdo em dmitofiG&Imll.• · · 
a&~ ~lutos, maeaiuuyatemas .mixtna! . · - O -Sir... J-L~!( Do P.&co:~E ee ~ inundo0hol&vera ' 

Eu; Sr. presid~ · coitfts&o que desconheci o botÍ- .~_chegtr&! • · 
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' - . .. SBSS.\O~mi lS·DE AGOSTO DE 1871. _"Í"Í3 .• . . . . (ff( · : .... '.' ... ' .. : ,·' . . . . .. -: · '.' '· ' . . :·· -
;,o_:s,a•)J~o.-ho•"- ·v~ .. ilt~~.=-- E~ :verdade. .' E . raao; • Sr.~·presideute.: ~US:~Il~ :v. 'a. 1;011~~ ~~misé~e- .·· '. ·... : 

. se_:m&&a, ~un ... o : nven .... _ ..... . .. maa éOmo:mepa.: · : ohound.odep tad ~1<. • .. _ • • I 
.rece que o Dluatre. deputado .anda ·na maré do.• absilr- · ;;. ' e3earcéo de q:e ~ ~!~~~~es: -··" ' 
dos~ ~o ·que ajunte .maia este & colleeção ,_,e ? absurd~- fó(\OJ da prostitni~o; e ,deixUião as f&Zell,a:povo:~.das 

. de cliamar absurdo a qulquer: medida. que -combate de .um.só sex .. o.!! Pa .. ra.. ·que esl'as·""""';,.·., .. C"-""----· .r 
·. ~m alguma :nntsgem a propoat& do governo,• que o camcn tand r~ U&U.CUV ... 
- illustre deputado d f d ta to · th' · .:, ,. • Ci~e, es 0 scostu~nado a ouvir argamentu 
- . . ·. ·. :·.· e c~ e ,(l(\m u en usuwno; . Eenti. ·mmtó ·que se éomb:úeSf;e.a.' minha idéa eom· &e~ 
(Apoi4dG.t.) · , :, · > ·.. · · .. ·.·' .. ·'.'··. . melh&lltesarm~meutos! · - .· ·: ,·' : ! 

O, Sa. Jl!l'(Qt!E~ di uai aparte. . . : - • . · .. ..•..•. ·, ·.. i · ... · . , .As.-.efcraV:S 1ibert:ts, por viS: de r~gra, : ficaráõ e~tr~ 
· O sa: BAalo J).l. •. 'V nu. DA. Buu.: .;... :ói~ee ~ais · o · seus paNntes ;· porque-pelo direito natural ·. tão decan-
ho~raio d_eputado: • Este pla~o do Dob~ deputado-po- , · ·t&do li& ly,ra. do :boor&do · deputado. ellaa · 

1

t&mbem ·aio ·. 
dena &ervu- para uma memona. ac:Lde1111ca, maanuuca · •capazet_de a_m:~r o ,torrão que .,as .vio, nascer! •. · . _: . . 

l>arll.um plario pra~Ç()· • i ... ···· ... ··· ·.··· ··.·· . . · .. · ··.· ... · .. ·· • > .· ' · ~o~~~;P~7::o~i::d~:géq~~n~:l~~~ ~~~ 
. OSn.Jmroui:~:,...,Fa.llei~mgeral,eEt&v~oomba- .... duztd:lsa.umsó .sexo!.· ... • ··. > .. ·.- .·.······ .. · .... ··.· ···.·.· .... ·· · . 

·: .• tendo todos os projeetos. < · • ·. ' , :: <. ' F 'extraordi,;tario o modo oor que 08 ;nobres dej>nta,;; 
.·. o ·sn. B.uü:o D.l. VJIU ~i BUJU.·::-Veja bem o no~ .. ·: :: , do~ U{CUDlentao. Tr:itn-se .• ~e defender ,& propcstll. do : 

bre .deplltado que· depois :·de : analy~ar o :meu . plano c · · , ; , go .em()'? A: e~crava. tem corn~o, tetl:\ ln'(()s de.sa.n;tnP.; de :· : 
diZe~ que era absurdo,: accreseeuton : « Se a •pro~a. e . a · 1· ~!ll0U;!lmrzade, que con:e~ ~speit:Jr, pórque ~>em uma c· 
pratica tivessem de. tomar a ai·& soluçiio dest& questão, 1 · om.ll_fl~de scp~r:u- OS mdiv1duos qae:compoem. UD111. 

:não veriamos tantas vczP.a a apresent:lçiio. de projectos,;: - ... ··.·.·.··.1···· .. ··. · -··.·· .. · ... ···.fa·.··. m•h.:1.·· .···· esc· ... ·ra··· . . · .. · .. ·."·'ll··.·· ... T .. r:t··.·,·.-ta·· .-;se .. · •. ·d· .... e: .. c·.·om. ,·b· ...•.. a. te. r· ..... ·.• .pr······o. po .. . ·.s .. ta·· do. que não têm razão ·alguma de Fer;. quer'"Uioral,:-juridica. : ·•.· ·. _•· âovern.!>; ·A: : &C~:!. 'I"& nã? tem: ,mais Cl>ráção; oci:n,l:~,Çós ·• 

.
;:.·.··u.§JJ .. ·o·_·;a· .r .Q .•..•. ·.UE. c:... ........ ... te .. - .~ .. ·~ ..• ~.- a~i_d·disse·e··.·rad. - .. -.o ...•.. ;~~ ~.•.6~.·.-.v.· a.. · .. t .·.•.lh .. · : . ·ri···· ··:·~o· :· é.m .•.. ~ - ~ - · ·_ ~~:c~E:;::i;~!;$:~~;~:a::~:~~~q~ : 

. . . . . . . . ·: E .a• fazenda!i ficao povoacla.s de U!D .só se:s::o r! E 
. : .o. sa: ·Bnlo ll.l. Vn.u; Dk BAmu:--,.0 n.ob~ depu~ . -, ·. ·· .. de.pols., Sr .... · ... P· .. r.e•!d~n~C.; .. se .. nd.o·lim'• .n··.·· lr.· .·c·.··di. -~ .. '.q.· ue te.rn .. d', e•. ·tadO : me .,~ esta' respo&ta, . que eÚ aceito, em be::1efício ·. marc4a.r. COm lCI\ttoirLO-graduàlmente-Ja·.oo . honrados 

-me11, . po_!(lue · a~ora • vejo que]iio era S!ómeute a mim · · depu~ldos ; se figürão_ os cxircimos : <:~, . ou~i"-lns, p'lrece . 
que-=rie~irigia; depois c de :acab:n-~dc a$lysar. o .mell.. que de. um momento pan outro as .fazendrudieão -.sem 
discurso!:: Parece-me que as logicas siio differentes; a. m!llhercs, embort. o numero de libert:l& co.nnualmente 
müibA legica ·diz-me que; o que seacha em seguida. seJa_ pequeno em rclaçiio á massa esc:rav11 do sexo fe-
refer.e.~se ao meu·projectoaual~~o. ~· . · =•no. .... : · . · .. . · . 

. o ..- s.-. J~QlmJIU.:~Referia-me &' todo; os projeetos . E foi _tàl :o entbnsiasmo· a "!'l!!'peito da proposts · do . 

. 
que-,c_onti·.··nhão mais. ou mcno_s _es_sa.·idéa.- .· · . . .. . ~vemol. que-nem: .ao menos os nobres deputados se _ . 

1 
· embr~rao de que · era. maia prO'I"':L'I"'el que as libertaa de 

....• · .. _O,.Sa • .,.B.uüo :_D.L.ViLLA. n Buu: - Ainda assim, _ . .,.
1
, . u~as o~sem para outras . fazendas ; mas esPe alvitre 

·eu estou desconheceu~ o ~onrado deputado; _pois por- · nao• aervta, :porque ' nS:o dava•l!J:;ar~ao' horror ele ficarem: ·' 
que :t::t. EUI censura· dc&ábn<b abrt.n~ll 11 m:utos, logo · :1 ·as fazendas. povoadas de um Eó !e...:o! ! ' · .. .. ~ 
ningúem. se -d~ve Aar por offendido' Fico d'ora em , ·• .Eu dise7 no. me~ primeiro discurso, Sr. preSidente, 
diaD.te,c:o:nheecndo mais e!sa nova· lógica !o Dü8e mais o . • .. ! ' que .o, que ~esela= . era. que o. goyeroo :. nãó interviesse 
:nobre deputado: · •cNest& que:!tiio, ·sr. presidente, vemos i nesse . mo~ento generoso do paiz ·. seniio de modo. a 
de um !Ado __ h?mens pra~icos ~do ou~~!. homens qu~ en- · acaute~,. todos _os interesses., • e que' desde 0 momento 
t_endem que Sómeute aqnillo que pen11:1rao no seu·gabmete j. ' qt:_e ".·os ·Ja-yradores :. conb~c-esscm· :q_ne os· seus ' direitos 
c procedente~» . . ·_ . ; ..•. ~. · . . . .. ·· · .

1

. e~ respe1t:ldos, elles na.o deixnnão ·de sccun<W.r as • 
.,.QhoÍlr:J.do deputadO ·IliO Se clASSifiCO~. Nãônoscfuec VJS~I do ~OVel"IlO n~ ta:r:efa. diffiCÜ. da emo.ncipaçào. 
nindít'em qual das duas casis est:i. collocado; qll2.llto 1 -, (M'ut~or apotados da . mmilrt~}.Entiio a ·harmon!a conti-

• a mim,: pu:i:ece que chamou-me tão sómcnt~ de homem , j nbna;r:a._ nashfv.end:~~, ·as escrava~ libertas .Ião p~·rtUr-
• theorloeo, que DDo tem pratica; e eu queria saber por anuo essa :mnoma, .do eontrar1o, não. 

o:1de- tem andado o", aobre deputado~ porque-:queri:l. . O ·go"'"'erno enguna-sequando enea.ral!os, f.:lie!tdciros 
tambcm . e.."\.-pür ·a . minhà vida :passada ne•~oes · ser~ uma classe inte~e~;snda q n!l &c oppõc t~y<tematica:nelite . 
tües, por- essas fazendllll, ~te., ·. etc. Repito, S. Ex. Diio a qual~uer medida em:anc1pado:ra. · · . · .. . · 

, diz .em 9.11:11 d. as duas· casas. está co!!. ocaa. o, eu . a.. pen25 Enteni!.o que o governo; pondo, de parte ess:linjustlt 
,se. i o ..• ue. tiquciD& 6egtioda., e ~r isso oão posso. formu-_ j prevenção (apoiador da minoria), de-ri:~. descer um pouco · 
lar " minlia. argumentaç-:Io. (Balar idade.) . . . _ · das alturas ··do -poder, apert:u: :1. mno de amigo aos bvra-

Sr. JlreSidente, .attentaDd.o ,na.. marcha progressiva da. I . ddi?r~j_<'om e.<te ,PilSSO o governo, nnd1L perd(ll"i:t "da. sua 
ema:~ctp:!.ÇÜO uos diversos angulos do Imperio, já pelos 1 g~:~tu:.de, porquo os ls.vr:~d.oros têm a. nvbrc:n. do tn-
senhar~ j:í. pelas nasocinções philantropieas~· e sem 0 1 balbo, com roem . a • classe .unica productora no .. Pail: ~. · 
meor :~.b:Uo no .paiz, entendi que se põdia éngí-oss:ir J, .:. (muiUls apo:ados da mincria.), e dlzer-lhes: ccAqui tendes 
esSl!. torNnte emancipadora, fazendo o governo por sen ~.-. uma quota .do fundo ·· de_ · cm:mcip:~.çiio ~ para. 1ibert:lr~· 

·.utà.o aquillo que :faziiio os senhores e 116 úsociaçücs i :llgumaa das Tossas escnva.s; TOS previno qu<l nenhuma 
pÇila.ntropica.s. (Mui lar ' apoi4dol da miru~ri4.) . Entendi I autor!dnde i~ ?seuli-:ar as vossns fazendas, q\lc nenhuma 
ig~&almente . que 0 go'<"erno, de..-eudo diri,<>ir-se peh ca- j • autortdade .. lr:J. escolher ~s . C!Cr.l.\"llS qne . têm .• de ··ser 
beç"l.·e _uão pelo coração (apoi4rloa ela minoria.), de'l"'i:t. 1 libert:J..Ja~,. n_eseol1la. serl .vos11:1, . nem tüo P?UCO o 
libertar de. prefercnei& escrt.vas na: quadra de poderem I go·:erno ~poe preço, cont:J. com a -voASa generos1<hde.» 

d:~=:~i~a~:~o~~·~c;d:l,~~ =~ l ·lo~!b~~d~n~:s~::;~~ dJi~~:r:or~~~hJ:!: 
:t"'"'Í.:lt:!do,.ir-se-hão_libertando_emdiversadazendas pe- ;. oblige. (AJJ?ia®a "'mi11oria..) · · 

, que: os grnpos de· eacnvas nn.s condiçües que apontei; 1J Qnn::1to não iria· o governo engrossnr.·eom semellmn-= como a essas manumiFSões, exclllSiumente de ~- te procedimento-a._ onda. e::nancipadora. ? : Quanto . não 
cra.vss,-·da parte do goveno ·ir-R-hião juntando as ma- I . se~ii? l'elinzidos no longo:porvir da. emancipa~o os sa-
numissües de ambos 01 sexoe· pelos senhorc. e u associa- ' cn6.c105 da. pa.rte do governo~ ·, . · . · . . ' . 
~ philmtropicas, desse conjuncto tesultaiia um grupo -~ E como·.~ que · o honrado deputs.do; .depois d~formar · 

_ _ m~o .de pessoas hõerta.s de ~boa os se:s:os (como já. , um eüculo a seu. ~eito a. resJ?Cito·dns despez~s com a. 
· · eXlste),·.embora : ~~nssemlllJil!.~~sse -grupç::•aspea~ - elnl!'ncip:~.ção · dns:. eecr~:rns, •. diRe_: . que~o_governo :seria 

soas do - femmtno, 1):~que. nao unportava; porque :Ob"ltlld<t · todos os anuo; ·.· 3 --dettpender -pelll .menos 
n~va ·a marcha da emancapação; "outrosim, . atten~ 12,000:00()1f, e concluio dizendo . que a.ssim falb.va C'lm 

. dendo a · que os eecravos · têm susa afeições;;seus · ~. · a. doquencia irreairti~el da: ~3tica. e do, <:rlga.rimUJ 'l! 
de pa.rentesco e amizade (e tanto que o go,emo tem: pro- · · Que estatistica: é esta, se•:cós não : a ~os 'l ·(:apoia-

. Tide:teindo _e .continúa. &: providenciar . para que as fa-: don/4 ~inorl:a.; )' Que alg:uümo '? se esse ~e-re :roer tio: 
~ ·esen.vu Dão ile~ deamembr:t.dall), úquei. admi- fuetnante como a. ond&··em:tncip~dora dos . senhora• e 
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... r~:~f#·v~.~ .. l:~!l~'("~!t~~~~~:.;...c. >:t-• • .• ·.·,.{·· 
. .•. ... :. ~sacl~g_uenCl&·l1'1'1lSlStl.v~~( Apo1ar; da .m~~rw.) .•·· .... ·· · :-· que _ ? .... no~re •. ,dep~-. -~~m aJ~.novfd:ae; 

. c-.>.cr~~~~-~Pf:~'l;t' •', :~ -i' · 7~' ' : • ··•· • , • ·····•·•··.· ..•..• ··- · _::~! :e~~o~»r~~~~=~:~;:~ 
· , ~Só ~e~ " ~:1 · e~oqu~UC13.'n~tn:a.:de. ; J?l-0 &er. eloqueute, càlirc ,;,de to :lo O mundo;. e ;portll.:lto já. vê O.ilolíre.de-

: ~mo ha a ro1~c~a· nega ti v& ao mdiv:d!io, que s~be que ,PUt:l.do que. Ootitava .tambem A.o.meu.a.lcán:ce; .. · · · 
nao sabe I (Bzlaridade.) . . , . + , · · · · · ·· 

• . ·Que.1nodo singu~ de 'discutir!Aeelb..;ee uma. h• ' ·~ o Sa. ND.1~-::-AU -!lorque li~~~i;ign~~aos 
. ' .de e=ncipaçio, que tem de. durar :por muitos78mlo~,.. li:i!Celll;OBJ ';:•: -<: · ;-::-, . . ,:· , o': .. · "• . 

~~~~~~:C~n~~ra!0~~~=:n~i::~o~~,:ad~;= O .Sà~ B~~o ' J)A. V!U.L~ _J).L l3~Jlü:2Ã~~s~tou 
d07 ®m-:bra~O de J!ercult:i_!!UcrllT:!.& roda .<l:os . acoute-, mais. O nobre ~eputa~o: .- « Q homem, & leit: .foi quem 

• cimentos,· e· dii-que,:: durea-emaneip'ação·quantó• ~urar; . · coaretou:-lhe a liberdade:! .... · . • .: . .• :· . 
alforriiom os seullores· ' e as ~-ocia.yões poi!AntropiC3.8 .. • · .•• o ho~do deputado h~t 'de coucordiu' qtie eu t=bexn 
quanto .quizerem, 'o governén:üio i_>odP.rá. p~cindir de sãbia disto, e que o • :meQ. · desconhecimento de diieito 
gru,tar pelo lllenos 12,000:000S ! e :u; fazendâ.niio ficar ·natln'a.l ~li.o V':li ·tão longe.~~ . · • · .. ·· • · > ' : '.·.· ···· ... · ...•. · .. · ... ·. , ... 

· po,~o:~.da.s de um ro s~o ! Já "'ê. o . horfra.dO:- deputado · , O Sá~, Jlil'Q~E;~;:_oél;eo'~~ii:n~n~; quei clli:ei',;qU:e 
· que p--..rden·o ,E eu la;im. financeiro apeza.r de faliar· com dei. :.o. 11. de .. ·. ,p:~rt. .. ·ê .. ; ·.·· e·niio···.'q·· u .. e· d.~ .. · co·n· .h·. e .. ·.>::e·-. · .. ·.· .. · .. ··. · ... · .. : a eloqueneia. ·'irresistivel da e~t:ltiotica., ~ue ainda. não · · · · · · ·· 
~-üste, e do :ilf,-arismo que est:i sujeito a fl.uetu:lções. O . Sa. BAnl:O D.LVJLL.\ u Buu:-Diz :aind.3..o nobre 
Jávêohonr:~dodepntadoqueeupropuzummeicquenão .. '· ,deput4d2: crPorqu~ ~·o h~mem_ eonstituinte~ol~:· 

temnad&de prejudicial, quejácstáemexecuçãononosso · · bdor Dao cteri·odiretto;de diZer: . c Vamos reeollocar·a.s 
pnii, que nllt>fi:l.maisdo que &compa.nhnra.oudaemanci- · cous:as:nti esb.do iie iguAldade que n1uu:a.devia.ter. sido 
,pa.dora, elll vez .de marcfu!r na. , frente preferima.rchar violáda~» Responde:ei: · c Vamos~» , , · ' .· .· .. ··· ··. · . ·• 
nnetilgu:..rd.aJ ncompanh:llido o ·:movim~~tp: que Dã() '- ·.·.·. u~, peço aon()bre·dépntado :que.me re~põridalie5ta. 
'fiz m:üs ·ao que >riod,i~car .;_o · t>la.no 'e~isténte no se:tido '·P.~~.rr~ .. n ... ta; ... ·.·: Que i.liUàl. .·. da .. ·. d. ·e ·-e· · ~ata .. . '.··p .. ara.. . 'qu. ·e. ·.a:.p .. pe .. U .. ~.~·.'.: .. C)u.e 
'de a(:ollêelhar ao governo que .alfo~asse de' prefereiiei:J. . faz lllgeDUO O fíiho por d1rett0 natural e deiXa:.' no 

.. escrava~~ ·.- ;:ta qua<l.ra:de p~de_re:n . ~er mãis, : e .qu_e Jlio I alaju quo a escr~~.~como d'antes, amãi. ·t!esse ,ingenno 
apre~n~1; .· como _ ~se . ~. no)ne 4eputado~ u:n l,lhno · contra.: o mcsa:'o::direito •. . na.tural'l •E' n.&.Terdade, ·per'-
q~ Fodélt:~ll aeni" para. .•UIM ."'.e'*'ria ·· academico., ma8 mitt;a-.me O honrado. deputado,/ uma, ~ igualihde mnito 
~u}!!L pa~~~ ~~~_ plano .Pr.~jro~ (.1pó~ado~ da ·minoria.)_ ·. de~~n~:a~~ :P~~:~ ~;~~~a~..iero: ~·eaigual 

.. .. • uo &eue J& .passel a . or.a.. . . . .. . . . d:ule;· mas :quandOc·~heg:u-: a'Ulll pon~ :em:-.- q~e encon= 
:0 Su: PnESm'&~'TE :-Néstà. discuesão nüo ' ha. tempo trar a desiguald&de" niio;•o:poderei<maitl:acompanha.l:. 

determinado. · · . • · .· : · · ' (.Apoia.do5 <W- mi11or:'a.) : . · , . · . . ·. · ,, .. 
:;;: Vo~'ititmos di~postos a onTir 0 nobre depu.~- 8e ti· lei, coarctando· o direito· natural; ' fez •esc:3T:t 

. do até 0 fim eom muito prazer. :1. mlllher e os filhos ·.havidos··e ·por ha.ver;·&e·deu-lhes 

. ... O Sn~ _ BAn:io DA. VxLu':ilA. B.un:.A: :-Qoa:dto á poesia. 
de ficiirein ll$ f:Jzendas povoadas de um só sexo;:eontarei, . 

~ o · que me aconteceu, quando pela ·primeira . vez regi :1. 
. eadeim ,dé pbys1ol~gia: Entiio: encontrei. grau de entbu
·si3.;;mo pelo systema.. ne:-vo~o ._ g :t::.glionar, · dizia-!e ~ue 
elle era. quem .tiuha. o prh·ilegio_.de presidir á fc=~:ão 
dos _:outzos sy.t~m:u;.; •: e<l_: tiz Ao. alto ·.da ·ea.dei,Y. esta 

1
. 

' siniolea per~unta-:.· «;E· quem · pre~ide á íorma(-iio do 
g:mgli ...,nar ~ ."' Arreieceu-~e o ' wthu~iasmo, ·e. então i' 

· con11ec,~-~e que o ~ystcma · g:.~nghonar • dev1a ·-ter 
.. qúem .·: pnsidi.~ . tambeu1 ·.a . su:1. fo=ação· (hilaridatk); . _ 
e eomo nS.o se achou presidente · p:;r:~. :elle, t..mbem 

' elle deix.:>u de , ser presidente · dos oatros systemss. 
( HiW.r.i.àack.) E n;:.o · se íallcu,mais ~isso. · F l!Zendo appli
c:~ção, : pergnn!.o eu :~gora. : Sr. pres!deJ:te, se liS f~<"en
das · ficii.ó povo:~.das de nm I!~ se:~:o, p:.r.\. onde irão as 
escr&\":lS 'lillertas~ Espero- qne o .enthusiasmo dos hon
ra.J.os depumdos se arrefeça., e elÍ"'.<!o v eu do · que os li-

, bertc.s• não 6ií.o . expormdcs ·parn o ";tr:,ngeit·o,, quc niio 
podem pdo prin~!pio de economia. ~olitica. de que a con
cU:-reuew. cre~ce na. ~o dir~cta . <ia. . d.e:nanC.~: ·ir po~oar 
de· pref~renda em grande cscal:~. as villa:;; e cidadP-21 
'qne por : 't'ia de regra j :i. .abut~di!o em mulheres; não 

· sendo ontro. im proT:l.>el que vil.:., 't"erdadeiro :trrcn::edo 
das ·Anmzonas. iormar colordl»> cxclus~'·umente de·mu
lhereB. Os honr::.dos deput:tdos convir:íõ cc.migo qneell:ls 
hão de ficar nas fazenuas, e que ' qllllnio .muito haverá.' 
trcca dtl um:l·p:ll'~ out::;!'f=da. .E ~!n,:o .u&im, espe; _ 
ro que tambem· n::~.o se f:illar:í. m:us ::ns~o, 4 que ficara 
de uma ,.ez e p::.ra se:;::;pre · e>gott.d:J. a mill:l. pa!lluica 
W.s fazend:is po>ondas à c um. só sexo ! ! . · 

' Vou t~goT~ i.:J.lla~ Eobre uma questão a~ direito nat=l, 
mas de~de .l:Í. de: claro que ~ou · profano · na lll!lteria. , 

·o Si: Nu:r...s:- V. Ei. nZ!~ é . r.rda.n~ Íla qu,estão 
~de 'direlto m.tur:1l. . . . -

OSa:. Bin:<Ón,\. "\"lLLA n.\.B.~ru_!A! . .....,J!=n dec1iLT.:i aqui 
que o filho de uma escrava ·:rod;a ~er !Jbcr..o, mas·. en
genu.o não; ~ L?'l!rad" {jep}lt.:;d~ di,stl q:a.e·: ~u d~ 
D.hwa · OB pn:1erp1os de Girc<to natural e: o ho:uaêo 
l'elator da com:nissió dis;e : « E ' \'erda1e, de5ccnhece o 
direito n:ttural! ... •. . ' . ..· :: 

Vamos ver .em que. ~ consiste o .;{eu e~ !l.rea~ 
do direito naturaL Diz o nobre del?utado.: "'Que:n . tor-

o nome ·de libel.tcs.qu:Uldo. se.alforrião, · alei~ .reconhe
.. celldo •11.· iujusti~a •e qu;;rel!do . :repara~la; :poiler.í:.regtituir 

o direito natural :í.,mu!her escrava, -porque ofilho ·par
ticipri .. t:unbem desse ·•direito. oSé a condemnaç:io.da 

- . mulher ·abrangen.seu:1illiõ;·,.a-_ absolviçiío .della...tariilie~ 
de\'e. compr.iheiidê-lo; mas re;.tituir .o dir~:ito natur:dao 
filho1 ficando.,a ·mãi escrava .privnda <1ease.direito, ,alei 
lláo ,p6de fa:.ê-.lo! (Apoi<Zd~a-datninoria.) . •-- ·· .• 

Porque te n1velou a ·n:.ru com ·· o filho dando-lhes 
o nome= de., esc!_ayos, se 'ivelon a mãi com o filho · 
dando-lhes .. o nQme · de libertos quando · ~:e : allorriíi.o, 
não' '-póde . deixa~ de nivela-los'· qnando ·traw ·de · res
tabelecer o · direito natllr:lL''l!;mquanto por lei a mulher 
:fôr eeemva; por essa mesma lel seu · lilho poderá. eer 
liberto, ingenuo, não. · · • . ·• 

Mas; bem e:~t;ndido, qn:mdo digo que a lei nflo o 
pôde í=er,·.é porque ·plm.l!o··qne 'n.- ld ·nüo póde moral
mente querer o injusto, que a 1ei é •ynonyn;o de juatiça ;' 
:.tgor~,, se a lei é o c:~pricho, a.. vontade,--o arbitrio de 
_cada. um:, então o hourac!o deputado, con:o homsm cons
titu fnt.e, legislador, ·p6de decreta_" que rtcollocar a1 cotmu 
'M esto.do lk igun!Cad•) ·que nunca, dro'a ter ·sido .:iolacla., 
:fazendo J.>Or •!ireito nstural ingenno · o ·filho e dQiXB.lldo 
escraTs a mãi · des!'e · icgenuo, contra ·o mesmo direito _ 
n3.tiunl, <j,ue o ·. lionraiio deputado • procura Cllt:lbelecer; 
pó de · mesmo, · ~proTeit.~ndo o · euthusiasmo que tem . por 
es~e ingeuuo, conceder-lhe · ~gnus privilegio~ e isen
ÇÕ<ll!, dispensa do .recrut:unento e do wrT.iÇo da guttrda ~ 
nncioll!ll)-ete;; etc; · - · . . · 
· Port:i.nto, j:i. Tê o llObre deputado · qúe este seu caminho 
é o caminho torto de fazer ingenuos; faz in_genuos de 
me~~Cl!~ : o :e~dadciro ca.:ninho é .· o q~e .Jlrineipia 
pe1a. mat desee 1ngenuo. • · 

A7 't'is:a. .Go =posto, m~ permitta. o honrndo .depu
tado que co:1tinue· :1 sustentar: qne . . 03 .· filhos_, das 
~''llll , pode:ciio ~r lil:lerto!, in~11os, .· não; me 

, J?Cnnitt:l !>UI(~ que não ~ceite<~ sua'liç.ã~ ilé diieito 
:~aturai, que . nem póde s.pro,veit:lr-me, )Jem bonra muito 

. ao nobre.. deputado, ,se os . ~us .conhecimentos · ~ifrão
. sé ei:zi :recolloea:- as .oo!lfa'acll9 ests.do,.d~ ; igUal~e;<jue 

nunea deveria ter -f'ido~ .\iolãda, ',lazendo :por-direito 
:nata::ll . .i.ngenuo o filho, eddxando'eecra.va.a..JJiãides!'e 

· ingellno,.contra o mesin.o direito !l~tw:sl· .· ; '. · c . 
.. . · Agora,c!i41DhOres, ~i a:falJ~.de=::.segnndC!.meio . 
de emancipaçiio (fainiliãs escravas) ~ue pro_puz, e oque' 
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. U:o -ni~ a. mênor ciinsid4~dos nobresdep~ta--
·do~, de :fórma. que_ fiquei persuadido_ que eFte 'IXJ.eio era. . 
,pelOr.do.;que.opruneiro,_po:çque: os.·nobresdeputados 
nãQ_Aisserio.uma pa!a.vra.a&eu respeito: depois da. dar 
tratoll_á.,.iJJlllginação. para.: .descobrir .. a :ruoão,. julgo . que 
afinal achei .aJncoguita, .. me. pa.reee que este: meio não 
mereceu reparo algum, na.tu:ilmente . porque :udami..,_ 
lias ~scra~as, constando de pais;- filhos; irmãos, sobri-. 

. nhos, _etc., . e; portan~, : encen-ando em se11 s~o os . _ 
· re~pecti vos ·chefes . e .· protectores .··. na.tura.es , . nao_ . se 

·· . ·.• .. ]lt~tavão,a-.digressões- pa.tbeticas. pelos. campos =e:Jos 
âfl· fanwia oll'' resr•eito -da. / prostituição das esc:ra'-as 
: libertas. . . . · - . . • ·.. .. • . . . : : . . ... _-· .·. . .·. . .· · 

:A.dJll.ira.,que. os nobres d~p1ltados ficassem ho:rori
zadoa.diante_da. prostituição das libertas, e. t;endo· ha 
tantos~auuos assento, nos conselhos da naçlio, . nWlea 
se .lembr> .. ~.nt-de offerecer < ao p;overno : 1Iledidll8 
tecdeutes a mor&isar .as mulller_es }ivres, e venbii() 
agora\ morrer de.,,amores pela não ]órostittiição .d:J.s 

..• ~:fJ:·:.~~tK!;tJ~!l~~~~~~ ~~~~;~~i!; 
=cc :co ~do,:~nhà~es, o.·-reFp~ito: da_ -pro~sta.. do_.go

•vemo, eu disse · q11e clla. incluio. u:n complexo _de. ~p.e
didaa. __ que. tendião_a;af;ou."U~ os-laços da, foro:.& _moral 
dos. senhores.; .apresentei. mesmo um ~esumo destes 
argumentos,. ,esperei que: fossem re~poudi.dos,; mas pela 

· amostra. q_ue deL.àa defesa_; apresent:Jda não ,.i aind:l 
satisfactoria•· con~ta9ào •.. P.a.ra.:não. :fangar- a eamaro., 
apen:isc -~umirei;.~lllguns · po!ltos. da ,-proposta, afim de 
ver -lle.-amda póde· ser reeous1de~a pelo · go~~eroo. 

-Uma. pr<>posta;que,,declarauJ.o' o ~-entre lh-re e obri
gando o senhor a criar o dngenuo,. co!loea-o em. uma 
posição.-:esquerda e falsa; uma .proposta que, pelo facto -
de . impôr,,esta .obri~o:>- .aos.- senhores, o .-gov.erno ne
cessariamente ·.terá . de . :tisealisar . os · estabelecimentos, 
para .. :ver~sec com e:ffeito ~ao. ou _não .executadaS . às 

·suas ordens,-porque -seria úma. ~co~pleto. . bm:la-~izc~ aos 
senhores :--'- ten-des -esta .. obngaçao, mas faze1 ·o . que 
quizcrdes. A•Jpoiados • ® . opposiçilo.) .Uma • proposta 
que.· ameaçandooaos--senbores -com- pera& de é direito aos 
semçoa por. castigos rigorosos, abre a 1_)0rt:l. a. denun
cia.s constalítes. (pois não -.h&_ quem Dão tenho. um on 
outro desaffecto);' e pelo 'menos- obciga.- -os. senhores a 
comparecerem peraDte as autoridades para. se justi
íica.rem das accllSllções-que se lhes tenha !eito, e sup-
-póndo:::Se .. mesmo que elle~~ · ~e-justifiquem, .: a.- que firo~ 
reduzida· a · sua força moral~ · 

O. Sa .. Ev.\NGI!.LI&TA. LoBA-TO : - Este inconveniente 
ell.iste ·· presentemente. • 

O Sa. JosÉ CAt!!ON :~-Como exeepção, agora pela 
o proposta firo sendo a regra. 

(Bfl diflerso• aparta.) 

O Sa. Balo DA. Vn.u. DA. BAilllA.:'"-Então.me 
pLrece que o meio lembrado na propostA deve ser 
dispensado por inutil, porque já existe. (Apoiados da 
opposiçao.) · 

'Não me cons~va. que tivesse sHo de~gada_a. lei a 
respeito.dos castigos barbaros, e de11de que nao está. 
revogada,a que vem semelhante disposição na. proposta.'? 

UMA. Voz:-- .A·proposta,·~ em :.caStigos -exees.:. 
si>os.. ' 

O Sa.: ÂJL\UJo LDU: ~E' ,o que· está no codigo cri-
·múuu:; ' 

o· ·Sa.. BAIIÃO. JlA Vll.u:DA. B.uuu.:-.-E~- o.que. eu digo, 
esti no.codigo criminal, pan que.repetir :Lqui ~Não se 
fazem- leis inuteis;. é. a :lninh:i questão • . (Apoiado• da. 
Oppõsiçilo.) . · . . 

E',:{IOie, _claro.que·est& dillpolição.é o .despertamentD 
de meaidas contra os possuidores· de. escravos. 

Uma . proposta.que. otrerece. um;titulo-.de·600S comD 
inà.emniaaÇãô,mlll!.que-Dão:e.maiado ,que.um:-titulo.de 
30PS, porque o goVe.rno.Dão indemnisà as d~ feitas 
com . os _que _ morrem .. antes da idade.de 8· annos, e as 
estatisticas,~ quemorre~da.'met&d~~·sendo por 
"ria. de:~. d~ante as ~oiestias de ta.es mg~uos os 
senhores · obn,oiulos. a lllalOre& .• despezas. , (Apozadoa? da 
op_pwi~-) · _ · · ·· · 

_,-..~--- --

.. - Urna ~ro~-q~, ;~~~ett~do iltae2;.iss~ }le1a 
criação dos iilgenuos ;filhos de escci\-:u;7 .-. a~ me~mo 
teiilpo, contra- • todas as: regias : <1&. lo;l:iea;. exclue da 
indemnisação ·a.. crin\)lio•· dos-ingenuGs :tilhos <Wcinge
nllW!, ·por , cujos ·serviços os se:iliore.s tiverem ·optado ! 

• (;Apoia~;da opposiçl!o.) ·· .. •.·:··:· .·.: . ::; ··.· .. • , · · .. · .. _ 
··Um:. proposta: queo · devendo proteger>~ eecravas 

·· 9,U<!l ·t1vesscm . muitos •'illhos, entretail.~ .. difficulta· ·lli 
liberdade, c pois : que •muitas -vezes: :um . individuo. pôde 
dar dinheiro para lli liberto<çã':' d~ um::. escrava, e não · · 
podeci dá-lo para.~ mde=is;u:- 'a. cris<fo.o e tratamento 
ae todos os filbDs de.ssa,esc:.-a.vaJ(Apoiaàos ;daop-

. posição-) ; .·.· .. · > · · • · i ·: .. . . . .. ·_.··· .' ... ··. · .. ; · 
E' -.e,nla.lie que o ncbre .deTiut:ldo pela minba J?IO'-

.·. vincia achou q:ue ~ 1ogiro ero.'iuteiramente contrana :l. 
i•to, dlsse que ~Ec . a .eser.:va _nio pud~r, pag:Ir ~dxe • -~·· _ 

~~:o;_>erma.uecer no ee11. antig(). est::~.do:o e não adu1ira~ 
porque· elle 'disse que esta proposta. era· a_-.ultima'pala.'
vra. Desda que um individuo se enthu.siasm:J.:J,talr,outo? 

· por. 'umn id~ não póde mais 'ilolii c3lma. raciocinar 
s.obre.ella. E' a ultillllli-,p.la.v-ra, e;,t;í. dito,.Da ___ da __ · .. _llllW_.. • 

serve.(Apoiados dli..opposi9ão- ).• .:.;· - • .. · .. · .... -· .. ·.- .... · 
.· A ()()lllmissão teve~ .bumauidl:.de(mas hnm.auidad.e.ein 
gripho) de àconselh:J.r que,.em vez de;:ser o -governo 
quem pague, seja esta despez:lineluids, no preço da lib€lr-

- ta9ão d~ e;;cr>t'\-a.!.!. Presetn_do <l_e qunlq'[1er ce~mmentario 
a. respato!L .·. ·.... • .. ·· · .·.;· · ._.·..... ' ._. · . · 

Um propcista que no fim de oito annos depois de pro-
m:Ugnda. alei prmcipio._a. sobr~carreg:ir. annurumente o 
thesouro com. as despezns ··para. o tratamento dos indi'
~dnos de ineapncidade.physica ou moral por_cujos&er
'Vl<;OS os senhores não poderão optar, e de:.pezas Wl&s 

em pura perdo. para a emancipaçiio,. qnanda po .iiio ser 
cmpre~as em alforriar escravas no. quadra; de poderem 
ser mllls! Umn propostu. que deixa como escravos os 

' ingen:uos até os 21 - nnnos7 . e depois ··os --arremessa na-. 
F~eie~a~e comtoda!."_as prerogativas c ~:::eitos~de cílio.: • 
dão hvre, sem.para li!SO~oshaverprepa.n.do! <-: -~--.

Uma proposta, emfim, como estn, que pelo complexo de 
· medidas que :~.preeents., receio quev:i.eausar um grnDde 

da.muo ao paiz,-diminuindo;em -vez de engrossar a onda' 
. emaucipadoraeepoutll.ne 1-quefluctu:tem todos os a.ngulos 
do lmperio ! · -• 
-.Entretanto ·apre!!ent'l,-se. um:I· eomma -de argumentos 
~esta. natureza., aos quaes •não se responde, e quando 
se: trazem ·de novo estes . argumentos á. téla da di;, cus-_ 
siio, .. diz-se -ist_o é _uma sustentação de_tbese! _Na "\'er-:
dade é um bom meio de argumcnta.r, russim 'tambem eu 
sei.:(Riaadiu.) .. 
·_Sr. presidente, vou terzni:<ar; Continúo a co~sidernr 

a pre!!ente qúéstão como &.Sl'eu::&da em terreno neutra-; 
não tenho enthusiasmo pela idéa, e não me peza, porque 
oenthusinsl:no, por via de:regra, é cego, é máo conse
lheiro; mas tenbo convicção profund:L,: Cnlma e 'refiec
tida de: que por .. guaesquer meios .que__acon€elhei ee 
poder.i lev::u- a. efihlto . a emancip:l.ção . e em . prodll2ir 
abalo no meu p:W:. , _ 

Portanto, em -vez . de -proclamar .: com enthusiasmo, -
come> fez o, Dobre deputndo pe!& minha próvineia :
Empunhemos o labar<> da ci.,ilúaçilo, _ ma.rcl1emos á {rent6 
do partido consen:aél<>r, á. frente da na~ão;- como niio 
tenho entbusiasmo, direi:- ·Ni;o temo-;,. necessidade . de 
empunhar o laba.ro da civimação, é poesia.; não temos 
necessidade de marchar á ,frente _do partido conser
vador, ll questao não e de partido, não e poJitica.; nÜO 
temos _tão pouco necessidade de marcha.r.á. :frente d:l. 
nação, basta .que =rcbemol!. !lll. retaguuda .de!la, o 
que.~uivale a dizer nas pégndas,.uo encalço da <>pi
niio pubiica. ... (lfuito bem! Mui!o hem!) 

(O-orador ~fJi~m~" fclicitlldo.) , 

A discussãó.fica adiada pela hora. 

Dada a ordem· do di.'\7 1evanÚ.-8e a sessão ás quutrl) 
horas e um;quartiJ da tarde. ' 
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.176 SBSSAO EM 19 DB AGOSTO DB 18'71. 

lleu!o em. 1.9 ele .-t.gosto. , 

l'RESIIlJ:.~CIA .. DO Ell. TEIXEIIU. . ~~10a. 

St:;1:u.üuo :---E:ipéd imté. :_PrettnçlUJ · a()~ ccmtinuos i cor~ 
' rúos da . reccbtdo ' ia do Rio tk Janeiro. - PrtiGil{'iiO tk 
n. F. de . A. 1'. Li•·boa. - Emprestimo para o calça- , 
'!'e"to e a{ormoscamen;to i.a cid4dc . ..-Pedido de in{or-:: 

_ mar~<·s.-0:-uemdo dia.-Ptll ,.do _de informa;ões. · Dú-: 
curso do S _r . Duquc-E$trttda . _T<i4:úra:: · Approliaçilo._~-

. PetJ,d.o de documct:tos. _ D:.curso do . Sr· Cand:'do d4 
l\oclta.-Proroga;.lio d d~i 00. o rçamen/Ó; _ Di$CUTSO do 
Sr. · Joaqu i<n , da)lm.donça.-:-Eltmenro st-rt•il• Discur8Ó 
do Sr. Pinto de.Campos; · · 

A's ' <'nz:e _ ÚciruJam~nhii,·' t~itso .. ~--Ch~ada, achio:.. 
~e- p~<!>cntes os Srs; 'l'eixeir-.1. Junl<~r, Po~lla, Guimo.- ., 

. ·. _ :·iies, )~a-riio d:~. La.gn ••s; . An~elo •lo Awai:ll, l\Ioreira . 
·. · .: da . Ro.:b, C:wlillo R.meto, ~.uidido da Rocha, Sobral · 
· Pint.o, Evan~:eliotn Lobato, ·J.Jcucllr .Araripe; Floriano · I, 

· d~ Go<loy, Yiceute .· de Fi:,"'lci1edo, Joiio Xend~s. Luiz 
Carlos, Fiel de,.Ca;·"<"~'1ho: -· Siquirn Mendes, . B~hia1 
Fausto de .Aguiar, Ftgu:medo Rocha, Salles, Jun
queira, • Pinheiro, Corro!tl, · Herllclito Gra<;a, Bittencov.rt, 
CllrdoS<>. ele ::llen•zes, Galvi:lo; .Men.,zes Prado e -Uanoel 
Gle\Uenti!\G, . · _ ._ • •. · ·._ · _·.· •- • · 

Cómpa.recendo depoià os Sre~ 'Pinto 'de Cau.1po~, Theo- · 
, . dor• d:. Si! vil;· BnrEo da ViU~ n& . Barra, ·Bandeira · de 
:Melln, . Benjnmim1 Co::-rêa d11 Oli,·eira, Pereira l~rllllco, 
Leol de Mcnozc~, Gomes de C31'trc., DionyFio !lbrtina, 
Atronso d~ Carvalho, Dom1ngu(·s, Ferreira. Lagc, Car
neiro da Cunhl!., .Alm<'ida Pereira., ?into Pesso:~, !'in*o 
Limn, Barão de Abadia, Coelho Rodrigue•, Rnpoao da. 
Carnara, Anujo Góes, FerreimdeAgniar, Fontes,Annjo 
Lima, Casndo, Par>~nbos, Duarte de .\zcvedo, Mello 
R~go, Cami!lo Figucirc.:lo, l'ioto Braga, Mello :1Ioraes1 
B:uüo de Araçag,r, IJe:uiques e Gomes da Siln, ~hre-
se a lie~sio á.s onze hora o e cincoenta e cinco 111inutos. 

Comparecem depoi,; de aberta & scssiio o~ Sre. c.,nde 
de BMpendy, José Calmon, Duqne-E~trada Teixeira, 
~Ionteír.> de Castro, Liml G Silva; Jerm1ymo Penido, 
~zambuja, Leandro. Maciel, p,~dern~iras:. Diogo de · 
vasconcllllo•. Joa'tuuu. Pedro, Ferrcu·a '\-lann11, Fer
reira da Vdg~t, Ncbia.s, Rodrigo Sil't"a, Barros Cobra, 
Souza. Reis, Joaguim de l\fcnilonç~t, Ja.!l!en do Paç<:l1 
Canodo, Simões lopcs, Gama Cerqueirn, Pinto Morei
ra, CapaMma Cost>L Pinto, Per•ira da Silva, Paulino 
de Souza., Perdigiio r.I:~lhdro, Cruz :\!achado, Leonel 
de Alencar, Andrad.: Figud ra, C:mdido ::llui"ta e Au
~;tuto de Oliveira. 

F>tltiío com p:ll't.icip9.çiic o~ Sra. _!,.ssill Rocb~, Au
~u,to Cha,.,e,, Batiio de Anajatnba., Bor.,.e~ ::l!ont.eiro, 
..;,.ndido Torri!'. Cicero Dant:l~, Diop:o l,'~lho, Dia~ da 
Rocha. <· F,•TUnndes' "'i'i<!Íra; e ecm ella. O!\ 8rs . • \:a:onio 
Pr:<do, F. Bdis.rio, Gonçnlvc~ d" Sil,·a., .J. de .A!enca.r 
~ldlo Mattos, l\leracs Silva, Paula 'l"o!etlo, Ro!:t 1 Sih·~ 
~unes c T~quce. 

I.-!-w e approora-se _a acta d:~. :l::< tece·ic:~te. 

O Sn. t~ SEcaeT.ll\10 dá. cont:l d•) ~eguin:c 

EXPEI)JE:ITE:. 

Um officio do I• 6ecrctario do senaao, f.•J.r:i~ip!!.ndo 
!lue ~ mcemo l!l!n~do adoptou, e V!li dirig~r :í. e&::IC<"nO 
•mpen:•l, a rto~olu~ao declarando que :1. penslio coneedid3 
:1 CltUa u'!l dos filhos do brig-.tdciro .João 1\fa~oel M~nn:L 
lhrl'l!tO Vlgora.r:l. com. s. ch!.u~ula-~m. prejt:.iz.o .r., meio 
>oldo q•te !llets competir, na fórma <las .!eis exi~~lltes.
luteirada. 

Outro dn. pra&idencio. da pro'l'iuci:~. de 7\ofi::.as-GE>Tll.es 
·~nviando d?us. exemplar.!& <'.a coll~cçã•> das lei$ d~ 
1ne~rna pronr.c.~a p~m~!gada8 pcb. :t.s~mblé:~. ~e;;ish~i'l.-a. 
na. sc~'\o extraordtD:lrllL de~te flnno1 <;~e começou em 
o 1• d.e Mu.r<;'O nltio:ao.-A archivar. 

Um requerimento do 1• tenente da :mn::.àa ~fagno 
Alexandrino de Oliveira Brito, ;1edindo pAra :1õio c"tum 
lia e:;co!.acentral, onde prP.tende m:Ltricular-~ e , a11 =~e-

rias . em qtte já. foi :!pprondo ua 4la. dun~rinha;....:. 
A: commis~o de iu. trucção publica. . : 

Outro da cõmpanhia Brazil Indu•trlal, eStabelecid~ ~. 
elll M~s~s, , peilindo •· ise?çào de direito5 ,para todo o. 
matenal 1m portado e ·que nnports.r para construec;>ro da~ 
obra.s e ed.ificios para teci.dos de :~.lgodào, etc.-A' 
commissão de fez~nda. . ·. . · _ .·· ·. -· •- · -

· Lêm"se; e Ei!o appl;'OV:Jdos eem deba~1 OS seguint~ ' 
p~--: ' .. .. · . . 

. PUTENÇÃO.I)OS CO:OiTI!'IC~ l.;,~io5 nl: ntent:ooÍu.~ ~ . 
. - . IÜO . DE :- J.ll!ll!:JllO. -.. . , 

:" _4:. co:nmi~são,de . pel][ôes e ~rden:1dos, terido ,e~a-
:annado o requcf1mento dos continuou e · correios da. 

. recebcd~ri:~. do Rio de Janeiro; pedindo melhoramento 
de ~·enc1ment?s, é _de parecer que seja: o dito requeri
mento remett1do ao ~overno úim· de . informa-lo~ 

" Snla. dAs COIU~i>E5es, em 19 de Agosto de .18.7l: ~- . 
c,· . .R.ochii•::-Co.rnel ~o 114 CII>JhG.--::-.Gomea de Castro, » . • ... · _· 

., .... .. ,'.· : ,, .·. ' .· . •' 

Plli.Tt::SÇÃO UE b.F.J)E_ A. t."ao~: 

(, ·.Á' comrilissüii d.e pensões e ordenados foi presente 
: o .requerimento de D_. ·}'raneisca de_ Áeaia Viei-ra L\sboa.; 

Yl_llva ~o tenente·gener:U graduado Henrique l'>1arq\1~1i 
L~boa, em que, .allcgando o !eU estádo de pobreza e o;; 
longo• e-bons serviço~ prestados ao:E•tado por sen fal
lecido ·marido em um periodo de cerea de '37 .annos, o 
que comprova com a sua honrosa fé de o:~fficio, pede a. 
graça de uma pen~io, que acolloquc ao abrigo cia1 mais 
urgentes necessidade• d& vida, 

" Comquanto pa-reçJ. jlllto i commiuil:oeste pedido, 
pTineipalmente 6e é certo ser a. a11pplieante a unica 
vi11va d6 ofticinl- general privtldu dcfte beneficio,, como 
igualmente allegs, o que con&tituir.í. ~ exee~lo in
jwtilicanl, entende eomtudo que nlo lhe póde t~er f::
voravel, pois que !lÜO compete a eat:& camara de.ferir 
ao pedido . da aupplicante; por isse é de parecer que &eja 
o iCU requerimento de"'olvido ao goTerno1 o. quem foi 
elle dirigida. 

« Sala <laa commissões, ~m 19 de AgostG de 1871.
c.· llocha.-carnei1'0 da. Cunha. " 

fli!PB!!STI!IIO ... \1\,\ O C.UÇA:'IIE:'IiTO E .li'OI\liOSt:.\:>11::\1'" 
D~ CIDADE• 

L<!-se, julgn-ee objec~o de deliber.t.çiio1 c é .,~, n•:!~d" 
:i. commisl!áo d" wenda, o seguiute 11rojccto: 

cr A anem'&lca geral resolve : 
« At't. 1. • A lllma. cama.ra municipal da. c5rte 1i.:::~ 

IIUt<>ri~&~a a. contr:iliil' Ulll emprestimo o.t~ a. 0\11\llti'~ 
de ~,OOO:OOOS, para. terminação do c;Uçamento d~s l"'U~
da cià..'ldc, arboriSll('.âO e aformoFCI!l!lc<nt.o do Crunp· • 
da .\cclllmaçZio1 • outros melhonmomtoa, medi:llltl) ::• 
eondiçõ~s que forem approf&dllll pelo go\·erno. 

" Art. z.• Fi<:Uo re'f'og:ulaa M disposições em co::
trario. 

" Paço da cam!lra, em 19 de .A~~:o&to de 1Sil. -
:1ntonio Fcrr~ira. J':anna. - L. J. Duque-Estrada Te,
xeiro..- J. M. dG. Silt:a Paranhos.- A. L. Alfonso d · 
Carllalho.-Bo.rilo da, La9un!l. -Carneiro d11 Cnnhn. -
Fau.tto d~ Aguiar -J'. dt Figueiredo.-Leant/.ro Na.ciel.
C<:rdo•o Fontn. -llotfrigo Silea .. - Ncbitu. -Figucired · 
Jtocha..- ,1. M. f>~rdi!Jil.O :llalMiro. -Pinto Jlor~i t·a..
Sou=a Rtia.-Lima e Silta.-Fcrreira Úlf•.-Jo-oé Ca?
tnon.-Co.millo Fiflll!iredo.-F. do. f'eiga..-L. CarlO$.~· 
Benjamim.-Pcdtrneinu.-.U~ida Pereira.- .1 • .:1-: <>. 
J.e Azo.mbuja.- A- J. Hcnriquu.-Pinto Límn .. -.t. f'
do Amaral.-P~rti'l'(l. Franco.-C. de Bcupmd!f.--V:m~
:;c8 Pr11odo.- Jl. P. Guimarilta.- B4ndeif'a de Mello.
.traujo Lima.-Gamillo &rmo.- Pinto de Campo-•.
Pinto Braga.-Alm4:4r Araripe.-A. Pinhtiro.-!)omi••
guu. - C. tk .Ume::n. -C. Bittmcourt. - Fern<ra .:ú 
Aguiar.- H. Gf'a,ça. -A. Fi~ira. - Co~ta l'into.
Joaquim de Jfendon~a.-D. Hartins.-Ltal de Jr.:ne.e,.
F. de Ca~a.llto. - -A. O. Gomu dt Cutro. -llorwira .z., 
Rocha..-.l!an~-cl Clementirto. • 
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SBSSAO EM 19 DE AGOSTO DB 18'71. 177 
JIEJIIM H III'!'&JUÇÕI:I. 

~~ apoia.ee, e~. &pprova,do MJD. debate, o iepinte 
requenmento: . . ... ·· ·· .. · . ·. · · . . . - · .. · .. · 

· c Re«Jueiro que por intermeclio do Exm. Sr. ministro. 
··:·.da. agncultura H obtenhão cópiaa. !!" repreaentaçõa, 
. documentos e panoeru que HrVJrliO de O&ae pua a . ·. 

· · e~çio do decreto . DD. 31350A de 29 de Novembro · 
.de 1861.. 

• Sala das aesaõea; 5 de As01to de 1871.-J. Jl. No-
g~{ra Penido. » ... : 

PRllmmA PARTE DÂ ORDEM 00 DIA. 

PKDJDO DK III'O~ÕZI. 

·. o · sr: ra~q~e-~nra4.a . Te~elra 
nunci.a um diacuno, qu~ M acha. no Appendice. 

V em ' m~ é lido,. apoiado, e approvado sem de;_ . 
bate, o eepnte requenlllento : · •·.·. . · , · 

"' Requeiro que, eaa•urgncia, se ~ao miniatro. ·. à& fuelida, u seguintea.· i.liformaçõea: · : > · . ·, : · / · 
·.· • ,V Quanto se tem gasto com u ob~ aetualmente · 

em andamento . no, edifiCio . do . thesouro . naoioaal, •· dia-
crimiaud~le. u dupezaa de eada. exercieio 'l ·:. · ·. ... . 

• Qual o pJano e orçamento de ~~melhantel obràa ; 
qUal o engenheiro ou architectO que · u fez e dirige ~ 
trabalhos, e ~e aio ellu feitu por empreitAda. ou por 
adminiat.raçio 'l 

• ~.· Q.ue destino teve a representação que, em data 
de 16 de_.., Setembro de 1869, dirigio a cam&ramuuici
l&l ie l!htherohy ao governo imperial , reclamudo 
co11tra o moclo vexatorio por que alli ae eftectna a 
cobran9& da divida aetiva, e que providencias tomou 
ou pretende tomar o sovemo. no sentido de satisfazer 
aquella reobmaçiio 'l 

• Sala daa aeaaõel, 19 de Agosto de 1871. - Dtlqu
E.stmdG Tlia::eiro.. » 

PEDIDO DI DOCIJD!'ITOI. 

O Sr. Oandldo ela R.oob.a a -Sr. presi
dente~ V. Ex. se ha de recordar de que e111 uma daa • 
aeaõea pauadaa foi apoiado por esta camara um reque
rimento em que ee pedia informações ao governo ares
peito do J.IIOOeSSO mudado instaurar cooU'& o digno 
jui& mun1cipal da cidade de Alleaas, da provincia. de 
lofinaa-Geraea. 

Apezar do tempo Cllle h& decorrido, até hoje não foi 
:ünd& poaaivel entrar esae requerimento em dilcuAi()i 
por isso 1011 forçado a occupar & tribun:~. par& i,gull
mente pedir ao governo infóralações ácere& do &do, · 
ti8ll1 àvida gra.ve~ referido .~o autor do NltUeri
mento em relição ao mei!Do JUIZ, qual o de se haver 
mandado lançar ao lAdo do nome deue honrado magis
trado na aecretal'ia da. jUJtiçu. notaa tael!, que ueulium 
ministro loneoto aerla. capu de recond1u:i-lo1 e muite 
lnenos de o aomeu juiz de direito. · · . 

Yê, portanto, V. Ex. que tenho necessidade de apre
d:~.r, atnd& que rapidamente, os fundalllentoa com que 
se proc.u~ou Juat~ca.r eue requerimento, para demons
trar ~ m)ustiça fe1ta ao c:nracter nobre e honeato da um 
ja.iz, a quem H ousou chamar de prevaricador, attri- · 
l>uindo-ae·lhe faltas e ema gr&'\'ca. .. 

O Sa. Fzaas1u DA. 'VEIGA. : - Er:r. melhor que o 
:oobre deputado trataue antes doa ne,;ocios do Ipo
J'&np.. 

O Sa. CA!'IDmo D.t. ROCII• : -Tenha paciencia o no
bre deputado, bei de OCCU,Par-me desse I"'UDlptoem 
tem DO, e acredite que o fare1 de modo a antiafazei á an& 
coniclencia e á de íodos. 

Dizia eu, Sr. preaidente, que por oceaaião de fuuda
mentar·ae tal requerimento aprouve ao seu autor 
qualificar de prevaricador ao honn.do jni& municipal de 
Alfenas. · 

Comprehende V. Ex. 11ue um& accu.aaçiodeat&ordem, 
~ gra.e, Dio deve pamr por muito tempo ao'bn um 

'IOJIO IV 

Rgente ia poder. • quem ea~ collfiada a ad~ 
ujllold9&; por~,~ que alglun& Y~aiDda 
qu fraCa, como é a • a. _(nao capoi44ol), ae levante 
em defuádeae digno juiz •. (Apeiado6.) 

A primeira ~foi a ele t.er eate honrado ma-
~o.ae·llllentado dotennoa.n~9aeeem P.UUl 

. • jlJrildieçio, ·percebendo entretanto 111tegralmeiit.e oa · 
.... ordena401. . 
.. · Sr. prelidente, nio oonteato inteiramente o facto, 
que tem nlgum fundo de verdade, porém vou explica
lo~ para que a camara ae oouvença que Zlio Louve 
c:nme-

' O Sr. Dr> Antonio A~ doa Beia Sen; •- juiz ' 
1Dunicipal de Alfenu1 ein Junho de 1869 a=tk-se · 
oom deito daquella. mGade para a da ~; mo- · 
tivoe, porém, ~toa . o ~~ •. illo, fê-lo 
po~:que em taea ClfClllllltlnCIU a le1 o pemutte, e ainda 
Ulim apeDU esteve tre1 dias f6ra elo temlo. 

O Sa~ FluEJu. DA,VIr&.&. : ~Ainda . que e.tinlie 
trea horas. · . · · · .. ·· · . .. 

O .Sa~. C.um1110 ··. liA.· Boco: - Ouça-me o nobre de
,puta.do, e depois responda H qu'izer • . · · · > . ·. 

lrlaa por este. lacto o jui& mlUiicipalllio oomiuetteú 
C:rlme &lgUlU, · · por:que . tranamittio & ~urildi~ ·ao aeu' 
aubstituto, deixando o ~livo ofliCio1 11ue foi eacrip- . 
to pelo irmio do nobre deputado, O eacrlV&O denunoi&n
te, ~~e ao ~g110 pmid!nte da O&Dii~ JlllUIÍcipal, 
o Sr. Dr. Ca.ndidoJCIM MarWto. . . · . · . . . . 
o · s~; ·FiaUiai u va, .. .L: ..:_m:o podia n~~ 

. mumo p~~~&ndo a juriadicçio. 
o Sa. C.ummo DA. RoeD. : - Peço ao nobre deputaclo 

que deix .. meoolltinuar. 
De poue dUM oflicio, Sr. presideiue, o Sr. Dr. Can

dido Joeé Hariano, nio appuoecendo negocio amum 
em juizo, e morauclo o aul111tituto distante da oiclade 
maia de trea 1~, entendeu que por tio __11011001 diu 
não eonvinha enviA-lo: v&, poltanto, V. EL que não 
1e deu o facto da auaencia Mm tralmuilsão di juria
cli~1 e que H houve falta nio foi oertamente dO juiz 
mUDletpal. 

Agora perguntarei: CJ,Dal foi o prejni&o que reaultou 
á. adminutn~ c!& juati\)& 't Nio 6 um facto coDdall~ 
mente obaerV&do o de 'Virem ' c6rte juüea municip&el 
e de direito du comarca c:ircum~ aem licença 
e aem terem passado a jurilcli:::ção 'l Porventua & adm1-
niatra~ lia justiça tem aotfrido por eaaea repetidoa 
factos! 

O Sa. Fuuru DA. Va1u.: -QU&Ddo seja auim, 
um abuao lliio justüica olltrG. . 

o s .. _ C.uoiDO DA. Roau.: - Sem clllvida; porém o 
juiz municipal de Alfe011 niio commetteu abuso; 1/0r 
que ausentou-H por motivos urgeRtea e transmitt!lo a 
juriadicçio. 

O Sa. Fnu:ru. DA. VzJGA.: -Retirou-se maia de uma 
vez, por trea ou qu:atro vezes. 

O Sa. C.t.I(DDJO DA. Roeu. :-A denuncia dada contra 
ease juiz e a sua reapoeta, ambas em meu poder, e que 
aqui_ eatio, provão e contrario: pa11o i. aeguuda. au
eeneta. 

Sr. preaideD&e, V. E. perfeitamente sabe que aegun
do o art. i• do decreto de 31) de Novembro de ta53, 
todos os ma~stxados podem •e retirar doa luguea de 
en& juri•dicçao independentemente de licença em tempo • 
de fériaa. 

O Sa. Fnu .. A. DA. .VEIGA.:-Podeudo voltar a ellea 
dentro .de 2i horas. 

O Sa. CA.l!IDmD D.t.. Roeu :-Sim, aenhor; o juiz mu
Dicipll de ~ que ee auHlltoll cio MU termo de 
Dezembro de t8e9 a Janeiro do anuo seguinte, temP-O 
de férias, que eommett.eu e.a ln'&Dde falta, poclia vol
tar a elle dentro de 26 horu. E' poia evidente, que 
uma aecusaçio dest& cmlem é futil e não p6de proce
der contra aquelle magistrado. 

O Sa. BaM.uPll: -Apoiado; ee e_roeedeue, graude 
pan. d01 ~ bruüeiroa eenaoprevaricaclorea, 
porq":,e lflllde pane dellea têm aahido de MUI term01 
aem licença. 

O ~· C.uqmo DA. Recu. :-Certamente; é facto, co::::~o 

23 
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· .. 1'78 sES;Ao EM 1~ DB AGOSTO DE Uni. . . 

'~~~~~:.::--:..~:::,. é:~\~;t~L~~~~~ · 
teeleblUlent~ Integral doconieD&do. / · . .. · .. ·:_. : : sim; & inplie&ta' não: se poClià Ur; ' . ·. , , · .. ·-~·-· · .... 

> Sr. praidente1 e11 -'clnio que por este facto o digno O Sa. Fuuuu m.&. .Y51U: ~ Yas deú"ae etfe;)tiva-
1uiz mwW:ipal 4e .AlfeDal Dio•CO!IIIIletteu'Crime algUm' mema. · · · ·· 

. . V. Ex., que 6 diatincto ·juriaccl. osulto, · •abe que se- ·· · · : .. · · .· · · · · · .··.· · ·· .. 
gu.nd() ó Codigo do proce1!10 o 1l1agi8trl.do a6 perde 0 O S..-~ C.&.-nJ:D? li.&. Roc•.a:: :-:" A certidão do Sr. Araujo . 
~ c:~. · ordenado e111 . virtc.de de aeotec~ -~oq·o con~o ~ qu~ d_!z o n~bre deputado. Além_ 

Os •• FEADILL D.L Vr:IQ.a.:-E' theoria nova. .: ~' a duplicata· ~aa; nao ·~a da.r:ae, porque os 
avali&dorea que eervJJ"aO neBBea mventartos certllmente 

. : o s~., C.uiD"'!' II.L &c_ .. ~=-Ea. t.i enganado i é .expresso erão incapuea de 84 p'l'elltarem a uma torpeza; foriio os 
em le.., é theona do codigo :do processo c:nmmal, que S_ra. Joiío M~ Gom~ c~nbado do escrivão denun-
•ó manda · swpender metad.e do ordenado ao mo~do Cl&n'e; • e cap1tão Manoel D1u ,de . A vellar, homen• in- · 
~ .. "ela. P.~~~-. cuo.lv'I·P~.ual ~ie·_o to~:o nã.o <ae verífi_can··· ·d. o s'!l'peitoa, probos e muito respeit&V11is. Por consequen-
,...DJl _ ....,. ,_. Olll, j6._ae vê queelles, a menos. que não .. tivessem,odom 

E- o Sr. Dr. Serapiio ·ZJiio,atava-pronUDciado1 e Dem da ubiquid&d~i lliio podião ai.multanea:nente f.uer umú 

co~~-e~E=~pr=~==~~eo~ é nova. e ·:;:s;:::ro~~~ ... ~i:ri::~:r~e ~~ a~~e-
. o~ Sa. ·CJ.\'11)1110 D.l.; Roau:-E\.0 eOdi~ · do •proeesso . llellt6.rio as CO:J.t&$ <lo inventario, póde v: Ex. ver como 

quem a estabdece no ark l65 § • ~~~ E d.emaiá; o ord~ u C11Staaforiio paga&~ ·• ·.. · · ·. · •• ·' . c • :· .. ;· > : 
nadD· correspondente ao. tempo · da. atl8611cia era uma O Sa. CAm»mo DA. Roc•A: ...:..... VoÚ ler os dooninento~ : 
migalha. .. ·· .• ·._· ... · · · .·· : · ... · .. •··· ··· · < .•.• _.•. ··.· _.····· · " Francisco lgnacio da Silva e Araujo, 2• tabellião . o . Sli. -FIIuàu. :. DA VZIG.&.:-:-~&0 .disCutsmos cifras. vitaliciamente . provido nesta. cidade . e . ·aeu termo . aer-
. o s·· B p · · · · vindo interiliamente ' d~ · l•. tabell_ ião, bem com_o_ .Je es_-
•. .• a.• • E!'II.UUX:~ ois a ·_q_ne_ stii.o de Cifr.tl ê mui_to • - d, hã d 

11gnifi__ ca_ tiva_ . . ·. . · .. . ·· .. ·. . _· .. ... · .. · .. ·. · .. :·. · .. ·.. · . . cnvao , e orp 
7
os e e• ausentes,,nafalta. do proprie-. tario, e em exerci cio, na fóriii& da. lei , etc~ : 

1:? Sa. c.~!fDIDO ))A· Roau:-9 que recebeu não po;-: . Certffico·. que revendo tod.os "ot autos de que trata a 
dena exceder de dous a tres•mil e. tantos réis; · .· • . portaria .retro, consta. doa autos de inventario doa fina.~ 

O Sa. BE!'!Jdni:-Todos os ·juizea municipaes que dos Zeferino l:amlido Ferreira e l'U& mulher• Caudida 
t.!lll ~ahido de seus termos têm recebido seiZII ordenados Zeferina Fezreira, que fnnccionllrio como louvados os 
por· inteiro. cidadãos capitão MiA!loel Dia.s de .A.vell11r e João Mar

coa Gomes. -N()a autoa do inventario d:l-finado Antonio 
O Sa. Fr:nEnu.: liA Vau;.a.:-Entretanto por um facto de Padua Pereira. Terra 0 meamo capitão :Manoel Dias 

desta· ordem foi · proceS&O.do e suspenso o jniz mwúcipal de Avellar e José Francisco d.:t. -Silva Lima. No in ven-
de Pirahy • t:Lrio do finado Manoel Lua Barboaa fnuccionárão-como 

o s.~ CAIIDIOO DA. RociL\:-Mas a ultima palavra de&se louvados o mesmo capitão ~Ianoel Dias de A 'l'ellar e 
processo foi a absolvição desse juiz, ou a improcedencia João Marcos Gome,;;. No inventario da funda inveoia-
do 111mmario. riada D. Fl~rida. Maria de Jesus fnnccionáriío como 

O sa; BE!U.I.!D~ ::-Foi .um~ pers~illição; como e~ta, louvados oa mesmos capitão :Manoel Dias de Avellar e 
que se f~z a case lUlZ· Joio Marcos Gomes. No inventario do finado im,enta

riado Raphael Alves de Barros funceionárão tu:ai.bem 
O:Sa. FE&u:nu.: D.&. ooq-IIIG.\ :-Eu é que o defendi aqui como louvados o meamo João Marcos Gomes e Marti-

:u-oaJDar&; mas a eapecie é diverea. ltiano Alve• de Barro•~ CertiUco mais; que dos mesmos 
O Sa.· C.~NDIDO DA RociL\:-A segunda accusa~o, autos cousta 11ue ti verão cada um seu começo na fre-

: Sr." presidente, foi a da exige::~ci;L e a. do recebimento gue&ia de S. Joaquim; distante de~ta. cidade seis )pgun.s, 
de emolumentos além do que é marcado pelo regimento 4l que, ~õegnndo as cotas de e~u.da, cond.ucçiio e can:i-
de custnl. nho; lançados pelo juiz no rosto do~ mesmos dito~ 

Sr. presidente, admira como tão facilmente se le- anto.s vê-se que forão conclu.id1111 em diversos lugares 
"\":Lntão ·aCCUIIaçõee dest& ordem. Entre os documentos, e distancias; do que dou tudo fé~ e aos proprios :mt:os 
qtoe aqui estão, tenhc, a. cópi.:l. da. denuncia. e dos doeu- me reporto. · Cid.áde Formos:~. de ::s. José e D6re1 de Al-
::nentoe que a acompanháriío, c posso assa~erar a. Y. Ex. fenu, da pronncia de :Mina!;-G~racs, em ll de Feve-
e s c:amara'que netiliumaaó·pa.La.vra ae disse, nem um reiro do &DD) do Nascimento de N'oS&o Senhor Jesus 
só tiecmnento ae aj untoa. ácerca. de exigencias taes que Christo de 1871, 50• da. lndependencia e do Imperio de· 
o juiz municipal fizesse. Para provar-1!4'0.- 0 recebimento Brazil. Eu Frauciseo I~a.cio ch Silva. e Arau1o, ta-
<!c emolumentos indendoa ou em duplicata, como diz bellião servindo de escnvão de orpbãos, que o snbscrevi 
a denuncia, exhibirão-se certidões extrahidas de in- e ~igno.-FrancUc:o lgt~acio da Silva e Araujo. • 
ve:1tarios e eombinad:le sem reSexão, apenaslevarião a « Francisco Ignacio da ::iilva e Anujo, 2•tabelliio vi-
dizEr·que se derão duplicutas nos inventario& de Rapha.cl taliciamento provido nesta cidade e aeu termo, servindo 
Al"\"el de·.Barros com o de. ~lanoel Luiz Barbo~ e no interinamente dei• tabellião. bem como de eserivão de 
de ÂDWDIO de Padua Pereua Terra com 0 de FJorinda orpbão~ e ausentes, Da falta do proplietario, e elll exer-
!ltaria de Je1us. cicio, ua fór:na da. lei, etc. : Cortitico que reveado todos 

Em· primeiro lugar, porém, cumpre obser\·ar que uma oa autos de que trats a portatia retro, achão-se postas 
d»-'·certidões apl"elentadlu foi requerida em nome de noa mesmoa &lgumu ::1ot:1s de custa~, a saber: de<!&-
=* pessoa que é famnlo do irmão do nobre deputado, tadas, condneções, caminhos e diligenciu!, pelos ~-
dó J?l'Oprio escrivão denunciante, que entretanti) p&BSou pectivos e8Crivãe.!, e algum:ts modi6.cad411 e OODeertllda.f' 
a dita certidão! pelo juiz, do modo teguinte, a aaber: Nos autos de in-

O Sa. Fau:nu, 0 " VEIG~ : _ Const:t ia&o de diver- ve:1tario dos bens de Zeferino-Cll!ldido Ferreir:t esti 
.,_ uma uot& eacripta pelo cscriv•o Veiga, uo teor se~-

..::t _processos. ..,.,mmetteu eesc crime, não =~, . mu te : Juiz: estada, 3 dias, 24$ ; conducçiio, s dia_sJ 35$; 
I!l.'f:itu vezea. diligencia, 8S; caminho roteado, 3 leguas, 6$. lSas au.:. 

O Sa .. CA!IDIDO ~~~ RQCBA. : - Hei de ·mostrar o con- toa de in.-eutario e p:utilha doe bens do fi.nado inv~ll-
tr.srio. Tubo aqui oa documentos que não queria. ler tariado Manoel LuiJ. &rbosa acbe.-se wna nota de cus-
para não C&DAr· 11. &ttenção d.a. camara, mas niio 'terei ta& ·feita pelo e.scriv~ Theodolindo Lo~s de Siqueira, 
~'!Il.eQio .enio abusar de sua bon<dde, e entiio ella. me do teor ef6rma segwnte: Estada, 1 ]4. dia; condncç.:;o. 
permietiri qoe os leia. 3 (ou 5) dial; caminho, 6 leguall; e utava esta meS.:. 

Feita aquella ob.ervação, direi que easa.a certidões~ m&· nota inutiliaada com-traços de tinta, de cima para 
t;3o·· em perfeita deeharmouia .oom a ~rtidio extrahM& baixo, e estava tambem outra nota escripta pelo Dr. juiz 
doa' me-moa inventarioa pelo eac:riviio interino dos or- municipal e de orpbãos Serapião ; :üniia noa mesmo6 
phã", o Sr~ Francisco Ignacio da su ... Araujo, que é autos lego acima cU. ant~eute, do teor c !órma se-
tid0 e conhecido p>r muito capaz e de inteir&probi- guiute: Ao juiz: edaci:l, meio dia; conducçiio, um dia 
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· ~ol~~--~-- ~~~.ic,~.est.da;; ~~~~; :jwJI1DJli~-tan~~-~~ :~.de·~~b~:~omes-
eonducçao, 3 dias; ciaminho, i. l~.-&rapiao.-No mo anno; avi@() que, nãoeei porqueeventaalid4de, indo 
ro4odoaantos-u:iDv~nt.ario e . ~rtilha.dQJ ·beo.l . doJi- ~ .ccm . .tello,vpl,sate. js,~ do ~_wfil!r.q:th~ 
nado. Anto~io de J?adua Pereira Teaa ~:~;ti uma. not&. es- ·SOUI&rj.a . provincial , imlão dô' nolire ~atado~ . ,.0 .em 

. cripta pelo ~crivão Veiga; do teor e fórma.~e! fina de Outubro foi en~ i preeideucia,'â.epoit.que 
~ iã~r;,~o:::~od~~~::~:outr!:tJ~ o digno S~ .. Dr. AfrontO ~ qil,rV~~- a &!I.IJPli~- . · · ; ; · 

. :pelo jtüz Dr: ser~pião, do teor e f6rma seguinte : Ao . o Sa. Fn.aEJil4 D~ V(,_• ,.._:~Eu fiz •qui a aceuea-
JUiz, conducção 1 )-~di,..; estada t !fi dia; c;uninhoduaa çio em .principioa de ~t(mbro, .até Outubro devia lá 
leguas.-Serapião.--Nos autos de inventario e partilha . ter chegado a ·noti.cia. . : · .... · · . .. . · .·· · 
d06'bens do· filiado inventariado~ BapbaeUhes de &rro.. . O Sa. BENIAlml: .;_ Não .se \m.z e~tr_c~ , o affiei~· 
ettá um~ not!J.··!eita pelo escrivão Veiga, no .rosto dOI. · · ao ~o~o Sr .Dr_.B_retas,porque conhecia perleitament<). 
m~mos, do teor,e·fórma. e~nte: estada dous diaaj' ao .jUU: e :ao fli!CnV&O. • · • . . . · .. ·, · , 

caminho . roteado· tres leguu, . 68; condue<;ão ~es dias. ~ Sa. C.U.UIDO .•&. Ro!lJU: _ Sr' presidente, h:!. ria 
. Logo ab:~.ixo .. desta .nota aeha~ee outra'feita. pelo jw de allt o eostnme de os eeenvies. 7~berem custas :adi&n- , 

orpbãoa Or. Set:l.pião, do : teor e ·fól'l)la e seguinte: · ta.das, ante. de veucidaa, e' o irmãÓ do" D.ohre deputá~ 
.• eatada " .dia; ~minho roteaclo 2 legua.s: ccndução . do, recebendo-as de mais, não as quiz zutituir i tênho 

1)i di~--:Seropii!.-N~ autos-do inventario dos. beu entre es .. !es d_ocumentó.• uma. Càrta. . que prO".& ·es~ meu 
da 1in:tda inventariada Florinda Maria de Jei!WI acha-se rto d h d -

f ··.a.sEe. 1 : a&stm como outros espac11os que emonftra& .: 
uma. nota eita no rosto do11 mesmos pelo escrivão The- ter já. anteriormente 0 .Sr. Dr. Serapiio malldado glo-
_doli.ndo, do t"Alor: e fôrma. aegllinte: estada 1 dias ; ,ear custas e:uTeg&du . ]_)elo irmno ao nobre deputado . 

.. cauünhó 3 l~guu: conducção 3 dias. Acim& desta nota · · · ·· · 
· . acha-se ontm . feita ~o .Dr. ~ui:r; de orpb:ios s~rapião .· O Sa; i'UamEIITB: _;,Eu.lembzô aoillustre deputá:. · 

do teor el6nna aegutnte: .<\.o juiz, estad& }f dià; con- do que . o regiUlento apenas COJ].cede meia hora .para 
dução2 }i dias; caminho2}flegt~as.Aoeecrivio, esta- seflíndamentar reqnerimen~. ·' ·•··· . .. ·.· .. 
da )i diã; , .condu<;ão 3 dias; . . caminho ol leguas; O Sá C&.m~~no 11&. Roeu: ---:Sr. preâdente, V~; Ex; 
Assim se continha. e ,decla.rava ·em a.s ditas . notas~ · .comprehende que ,agora não .é posai.Vel .. que eu· me m~ 

~~~utrd~~-q~~· ed~:Pt~:s -~~~~~e tenp!'"a= ~':,o:!~ a; estou .•• eD1 . principio •. .. ck minlia dcDlOnstn.-

Pereira ' 'I'erra e D. Candid&" .Zefer.ina F~ra,. que 0 Sa. PusmEI'I'!'B: _V. Ex. põde requerer urgencia 
forii.o . contadaa as . eus;ae dos me:;moa; ou.tro tanto par& o .aen requerunento. 
não succedcu com·.os m3.is, que ainda uio se aehlo 
ooncluBos. Certifico ainda · mais, que revendo ain- O -Sa .. CAmnno D&. -RoCBA: -Farei o que V. E:x. me 
da os autos do inventario epa.rti.lh:l. dos bens do finado in- · acon&elba. 
veutarilldo Antonio · de P.:idua ·Pereira Terra. de quem é (Continúa. a ler documento..) 
invent.nri~nte sua mulher D. ElenteriaM.uia de J~us, 0 Sa. PaESJDE!CTE:-Peço liccn_ça ao nobre de.1mta-
nelles a 8. •. 22.. se acha. um d.espacho do teor e fórma.:se- d da 1 165 d · ' 
guinte: In;ime-se ao_.Cld.aílão cTosé .Fmeisco.-da.Silva 0 para mau r er 0 L'"t. 0 reg~mento .da ca-
Liina .J>lii!l>.COillO.tlltor, que.o nomeio,-.daaorphitscio::Pre- mar&. · · 
sente l::>entlli'io, •ir. prestar juxa:ncnto e ass1gnn.r .~o O , Sa. CA.:•rDiDO DA. RomA ; -,.Bogo a V. Ex. se dig-
de tutela .. Outrooim havendo.engano,nacota do estado, ne consultar :1. C&!a. .. se concede:-me .urgencia por cinco 
c?uducção c ca::ninho, g._ue p:ira o juiz ~ever.l. ser 1 )<~ ou dez minutoape.ra.-concluir O-ll:leu.ditc:urao . . 
<lia · de estad::; t }~ di:J. <!e eondueçao e · '2 leguu ( cor~lultada a -, con«ck 11 urgencicr. peaida..) 
de caminho, e para o escrivão devia ser 1 1-f dia. de··es-
tada, 3 . dias de conduc~ão e 2 Jeguas de eÍLminbo ; vão O Sa. fusJDEl'ITE :-O nobre deplitadl> póde CO!! ti-
os autos á. .eouta., para. ser abolida a qua"Citia que deve nuar o aeu discurso. 
por esse en~no ser e}ltregue á. iu'\'ent.ariante. Alfenaa, O. Sa. CANDmo ·D., Roeu. :-Agradeço a benevolenct!a . 
3 de Outnero de i 870.- &rapillo. - E' o que constava . de V. Ex. e da .c:ama.ra, e p~tseo a con~idenr a -onti':~. 
do dito despacho, bem como. tudo o mais -acima, do que accmsçio, vi>to que a horn não me ~rmitte contintl3r 
:Udo dou fé. Cid:tde J:.'ormo~tt de S. Joeé e Dürea de na leitura. de documentos, aliá». tiio 1mwrtantes. 
Alfenas, em -10 <le . Feve!'f;iro do a.nno do Nascimento Sr. presidente, accuaou-sc ao Dr. Seinpiiio de h~'"~' 
de =s-osso .Se::~h.,r J.,s;::i:-Chri.sto de 1871, 50o da Indc- f:llsificado a letra e firma ~do . escrivão denuuciante, e; -
pendencia e do I:n perio. E . eu . Francisco Ign:J.eio · da crevendo cartas citatori:u po.ra a intiiZisç!o de berdeiros 
:5ilva Annjo, tabellião ser\"i.::ldo de eECrivio de orphlío~, em um inventario; mas , . . E.x. se convencem dn im-
que o . subscrevi e UPsigno.-Francisco I!J11acio do. S.ilt•a procedencia desta :lCCUll:l.l'ão. 
Araujo. ,. O fs.cto de ter o juiz escripto as . c:art~s eita.tori"-1! ,; 

E' pois e\'.ident~, Sr. r·resii!entt', que as custas de real, mas niio foi uma f:Wifica~i:o. 
caminho, conducçiio '! csu~ contadas não pelo juiz, O . Sa. Ft:RaEin.l. DA VEIGA :-E' f:.~.cto res.l e niio .! 
mas pelos escrivães, inclusiv-e o -it·mio do nobre depu- ü.leüi~çiio! 
tado, ni'.o . forz:io por .. elle integnlmente recebidas, ao O Sa. CA.NDIDO DA. RocllA. :- Não conStitue crime de 
contrario for>io emendad~s e r~uzidas pelo mesmo juiz, falsidade, como qualificou o nobre deput.ilio; o oue se 
que está .acima. de.<ea imputaç;io. d~u foi o seguillte: tendo de se fazer um itn·eukrio, 

O Sa. FtiUlEIIU D.l YEIG., :-Depois da. accusação e estando o juiz j:i fóra. da. cidade em outl'a diligencia 
que a.qui ee fez. (o tetr1po não me permitte lo!r os documentos ; ma.s a 

O Sa c.~s.oroo DA .RoCJU.-~ nem. essas custas po- camua me permittir.i. que os.:transcreva), nconteceu 
diiio ser contad!ls pelo coutacor seniio depois das res- adoecer o escrh·iio e nüo poder fazer as cartas para il.$ 

pectivas contas terc:n si:io ro.bricãd.?.s pelo juiz. intimaçôe.~ dos interessados. 
O Sr. Dr. Serapiüo, que vh·i~ em perf11ita h:u-mo:1i:1 

O Sa. BEs.u.:oms:-Note o :lebre deputado que o com 0 escrivi!o ••• 
iuiz ~duziu :ts cugtas. 

o s~ .. FE!Ul&IIU DA Ytu;A:-Depois . . da nccunção o Sa. FEII.IlEliU. DA. YEIGA. :-Esta~ sati.ffeito! . 
. 
1
uc eu fiz. O , Sa • . C&.."QQmo DA. .Roc!IA :~Se o nobre•deoutado e~: :~ 

satisfeito, a cam:l.r"' tumt>em o vai 1icar. • 
O Sa. CA:»"DJDO DA. Roeu.~ :~Diz o nobre deputado que 

o despacho reduzindo &~ contas foi posterior á aceu- O SL FEaB.EIU DA. -VEIGA. :-lia confilaão. 
<loilt'ÜO qne .. fe.z. ED~~to .:z·o :seu: di iCII.I'30 disse .que se O ·Sa. C.t.IIJ)IJ>O•DA·ROCB._ :-•••• prestou-se a e!CreYê· 
desta tril>-:ma th:ease le\"ado, os · factos eo. conhecimento las, e até a assigna-:tas, a pedido dO me; mo escrivão. 
do go·mno e do p;:liz teris. conseguido o seu. desiderl!.- 0 Sa. GA.liA. CEIIQIIEIU :-Isto é facto notavel! 
tum, a ·suspensiio do juiz! A. :icclllnçio .foi aprese.n- . 

· tada em fins de .Setembro dn 3llno p&ssa.do, e o: aVll!o O Sa. C&.niDO DA. RocD.l :-·E' facto not:l..rel; m:l~ 
eJt~do ao honrado vice-pTesidente de" ··Minas, o que . ~o d~ons.o . car&cter probo -desse ma~tr:~do; 
Sr. Dr. Agostinho Bre~, . para reeponsabiliar-ee o foi 'QlD3. b.Clhdade e . um act.o cie . compl_a~cl&. 
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"~'' 
o Sa. F.&UIU Ü. VaC4. :.-E• . melbr tUtar ele 

outro ponto. . 
O Sa. CoDIDO D.t llocD :-Nio : eaté facto é impor-

tante; o nobte clepaudo eueqrou · nelle uma . filai, 
dad.e. 

O Sa. FauJU n.-. VacA. :-San da'ri~ 
O ~ ... Bni.uax :-E' at6 onde p6de chegar o _Odio 

. à.o nobre deputado! Se o Juiz_ IolM criminoao, . o elc:ri~ · 
·· vão tambem: o !leria. .. . · 
· · {Tf'Ocllo-.te ~ro• apear&a.) :. . ~ ·. . . , · .. _··.· .·· .. •. _·· · 
. . O S11.. C41'1DIDO D.( RGaU: ..:-Sr. prelideD.~ V, Ex. 
é juriaeonaDlto, e aa'be ~ue não 1e ~ qaalincar 1lJI'1 
facto desta ordem em cnme de fali1clade; porq. ~e,_ além _> . 
de nã.o 1e dar a mUI!;· que é o elemento de·. 'tOClO de- · · 
licto, o acto foi pra.ticaao oom ~ ICiencia do CIICJ'i- · 
,.-ão1 que 11elle conveio, o qauwue toda a idéa. de 
_falsldide. _ : . <' . . . . .. · ·' . _:· ' .· ' 

. · 0 Sll. BL~Alllll :-S. a fàwUde uiaúe, então 
eaçrh·io .eriacomplice. :· ._ •. · .•·.·.·• . • · ._.· · 

O Sa. C41'1DÜIO DA. Roc:aL~....;.Semduvida; ae , tal fal.:. 
. sidade ee .déue, o que é impouivel i vilta do art. 167 
ào .. codi~ crin'lina.l1 o · escrivão teria commettido , o 

··:: :ceamo cnme porque tu obra por -aa carta~• o s.~ FK~ IIL V&IG~:-Eati eDg&DKo; féz in~ 
· tima.~o pesaoalmen.te. . .·._._· ·. · ··· .·.- · .. ·.. .· .. 

o s.; Cmr!IO DA Roc.U: '"'7Nite ~ iete% intimAções 
pea~oalmeDte; o facto é que aervio-ae deesaa eattaa para. 
wê-las. ' 

O Sa. Fnu:w Jl._ VID&.t..-A certi~:o eacrivão 
diz que intimou pe!IIO&lmente; tenha 'o nobie deputa® 
a bondade de ler eJ!S8. c~dão. 

Os ... CA!111mo D-4 EoCJU.:-lrae dew t.bllla.r da in
dulgencia ia caa, e o kmpo urge, aliás faria a aua 
leitura; maa o uob~ deputado eateja oerto que Mrá pu
blicada: :~ntretanto, o que affirmo é que da certidão não 
co!IÇL que u intima~ fouem fiitaa peaaoalmeute; 
que o• iutereuadoa oompareoêrio por ter ~eebido et
~~- ~; s,ue o c:-envio fez ~bra. por eUaa, e que lll 
meamaa forao eacnptu com IClenCI& lllla. 

O Sa. Fzau:1u JI.L V&tco .. : -Não apoiado; mas qu&n• 
io assim foaae, era ii!O regular! 

• ;- '·'' O Sll. Bú.J.U~M:-V. Ex. Dio considerou eae facto 
·· ~..I:lilloso emqutlllto o eecrivio foi &IIÜgQ do jm. Tal 

't a força da paixão e do odio! 
O Sa. G.uu Cnocua4 :-Eatudo doente o escrivão, 

c ~uiz iria fazer citações por eUeT 
O Sn. FnaEIU liA. V1:IC04:-E' verdade. 
O Stt. BEsuwJ!II :-Esc:reveu uma unica Tez c:útaa 

citatoria9. · 
O Sr .. CA.,'bnío u ROC:ÍU. :-0 escrivão vivia em per

!eita. h:mnonia c:o111 o juiz; maa delde que o honrado 
Sr. Dr. Serapião lll&ndou viprar uma portaria ou pro
-r..:::lento do Sr. Dr. Joaé de Bollailda Cavalcanti, 
ex-juiz municipal dlLquelle tenno, probibindo o recebi
::lento de cmtas ndi&D.tadaa, . maDifestou-se eaa di'n!r
<:eneia. 

Sr. p:re~idente, a ultima aceuta•;io <lo nobre deputado 
:10 Sr. Dr. Serapiio foi a. de attrib'Rir~lhe o facto da 
compra de um eacJaTO, que tinha DWJdado depolitar 
para trat:u- de aua h'berdade. 
•• A' deDUIIcia druin. pelo irmão do nobre deP.utado ajllD
to-.:-se como prova deite facto uma jaatí~o feita 
e~ juizo ineo~~~pttente, o da 111lbdel~ia de policia, 
t.p:roveitando-ee • &Uie!lcia do juatificado que partira 
para =• . diligencia.. lendo aa teatemunhae inq.uiridu 
p('lo ?ropno denunciante, • at6 01 aeua depoímeutoe 
?or elle iedigidoa! 

O Sn. FzaumA •a. VEtcoA. :-lrao é verdade. 
O ~... CA.'Q)JDO D.t. RKD :-All.lÜ eetá a certidão 

;::aseda pelo ttcriTio do Atbdelepcio o Sr. Joio )la
.- cel da Sil~ Cal'Tlllho qu p!QV& & DliDha ~· 

O Sn. Fnura.L o.-. V&rGA:-Ea me explic:a.rei; 
o s~. C.L"QQtno 11.a. n-=-A. jiU\i&caçio, J;tPito, 

foi feita em juizo incompetent., u tntemu.nhu inqui-

ridu~ CIGii9io claa~ e 01 ·~ ~--
C, eu =~~W: ~C:::! :n;,~ . 
-..ra, que jlllgará da forv& probante_ de .11JI'l tal . d~ camento. ' ' . ',• . ' 

O Sa. ~UI:JU. B4 VzrGA:-...~ a proprla. peuoa d&- · 
cl&rou que comprou o escravo e fez o pagameDto aqui 
D&e6rte! . . . . ' ' •. 

O Sa. CAIIDJDO DA Rocu:-Eutretanto, Sr. _presidente, ·. •' . 
o que é exacto é que,. e1. :e :e~er&vo 11\ava depolitado ; · 
mas, com~ndo depoia o-..nhor, provou exuberan-' 
temente ser elle a &llllo propriedade; o curador ou . a 
peuoi!. nomeada . F.& trata; da ctuatio da liberdade, 
que nio tinha. &IDda iniciado acçao al.gmna em juizo 
pela falta . abaoluta de documentos, recoDhecendo 11er o 
eacravo iesitim& propriedade de quem o recl&nuv&, 
conveio em que llie fo- o mesmo entregue, e .assim. ae 

.· defirio; mandando-ee levantar o· depoeito. · · · · ·· · · .· · 
Tendo, poré411, Sr. presideDte, o escravo manifestado 

grande receio dé aer cutipdo, temendo voltar. para o 
.. poder do lellhor, · dec:laroll que preferia e · deaej&V. ·_ ser 
·vendido. O Sr. Dr. Ser&~, que nenhuma 1nten~o• 
nenhuma necHaidade tmha, e nem _POClia · fuer tal 
compra, condoido d& 10rte do infeliz, "lembrou-se do 

' !Duito reapeitavel , ,vigvio .· o Sr. conego Joeé Carloa, 
• UUportante fazendeiro .... , -: · .. ·· .... ,·.· .· . . ·. ' · ·.·.· . · ·. · 
. . O S11.. B11114!1111 : -Cidadão muito diatineto e ehefe 
de partido cou.eervador . em AlfellU; appello para o 
nobre deputado~ ··. · · · ·· · · · · · ·· ·.. ·· .·· · · · · 

O Sa. Fuu:JU DA VEru;- Sei ·que é n~JllCi
tavel; llla! taJnbem !Ci que o nobre deputado só hoJe é 

. q'lle o contidera &~&im. 
O Sa. BIIU.4IDII: - QIUllldo entrei para a politie& já. 

.Ue era peaaoa muito diatineta. ; sempre preatei-lhe 
toda. a eonaideração de que é muito digno. · 

O Sa. C.l!Urno DA. ROCBA : - .... e, pareceDdo-lhe 
ra.zoavel o preço, adiantou o dinheiro, pagou o eacravo, 
e o senhor deste deixou umà procuração ao Dr. Can
àido José Marianno para elfectuar-ae a venda. 

O Sa. Fnuaa.t. D.t. VEIG.t : - }[p elle Dão comprou 
o escravo! · 

o Sa. C.\l'lliiDO D.t. EOCIU: - rao comprou j apenas 
interveio para que o facravo foaae vendido • 

OSa. Ft:llllEra.t. D-' Ya&A.:-Ohl r 
O Sa. C.\l'lllmo D.t. Roc .... :-Mas o honrado Sr. co

nego José Culos , que então eatava aaaente, que 
não ~de eer com.Dltado, chegando ~ cidade ~ão lhe 
conVllldo o negoe•o por qut.lquer CUCillllataDCl&, que 
ora pcM!CO importa. averiguar, recueou realiza.lo; nuae 
cuo o Sr. Dr. Serapiio, q11e nlo era -.uhor do eacravo 
porque o nio tinha comprado, ~ue apenaa tinha inter
vindo para Cjlle foaae elle venclido, achou-se em diflicol
d&dea, e então accordá.riio IUDboe que ee e6ectuaae a 
venda a um terceiro., Note-te que a procuração ... 

O Sa. FnUIU ..._ Vstu di um aparte. 
O Sa. C.lRDIDO D4 Roc•.l :-... para fazer-1M! a venda 

ao Sr. eoneco Joeé Carlos, continha igualmente pode
res pua fazer-te a qualquer outro, e com etta pi'OCII
ração n&li&ou...e a venda ao Sr. B:iriio de ~uara. 

O Sa. DoQUE-EITUD.t. Ts!Dta.a. :-ltlaa nio comprou! 
O Sa. C.lRDDO DA. Roeu :-!rao. 
O Sa. ~QW-Eftu».l Tsau:ta.a. :-Compro11 pua 

outro. e uio comprou! 
O Sa. C.lllllmo DA. Boc.u ;-Nio; foi apeua am üa

termediario da eompra feita J)t)o Bário •• .AJanqura, 
tendo llDicamel1te em viat& favorecer o e~C~nro. 

O Sa. FauJU Da. Vs1u; - Nio COIIIprou pRilli, 
mu fez venda a oa.tro por procaraçJo f .. 

O Sa. DIIQn-EirauA 'fslulu:- Nio eomprou 
pga •i, compl'O'l come intermediario t · 

O Sa. C.lRDIDO liA.- B-4;-Nio boun compra tor 
~ elo juiz, que aem tiguroa Da ~ oomo ~-
r.dor, iJto ae vê da reapectiva eleriptura. · • 
(~ o.tro• Gp&f'ka.) 
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>() '-5Í.. BIC!Uam: -A malta foi impom le'l>'iana-
. mente, potque Dio exütia contrato algam. O collector 

=-epreltlltoll ~ ella, e até hoje Dão 1e ueeuton _::-pez:u de aer_o llllpectord&. theaonr.uia irmão do. nobr~ ·. 
c.eputado; · , · · · · 

O Sa. Puamun:: -Lembro ae nobre deputado que 
está. esgotado o tempo·da urgeneia. ._. _ .. 
. O Sa. C.ucDlDO DA. Roca.':- Vou concluir, Sr. pre-: . 

tldente_, e apresentar o me11 requerimento par& que aeja 
r!!mettul~ a. esta. .e&miiA c6~ cb nota que n& aecreta.o.< 
:nlt dJt JwtiÇ& diue o nobre deputado ae ter mudado .. 
collocar ao lado do ,no~e do honrado ju~ municipal de 
Alfen~~. -. __ , · •. , _ • ,·· 

0 Sa. B&t(I.&JUJI : ;_ Elle acab:i ·· de ser innocentado 
.por um:~. aenten91: do juiz de direito da comarca ma
. ~Btrado imparcial e · muito conhecido pela aua ill~atra-
çao e probidade. . • _>. · • > _ ·. - _ . > : 

O Sa~ D1'- _IIE ;V .UCOft~l ~ _um aparte.' 
' os~. Fz~EJU_ liA. VEUil4 :-:-Ba quasi doue -mezea, 

. mas a1nda nao . yeto o processo para a rel~iio; .. : _ .· : ·: 
o Sn. BEllllAXIJ[:-0 Sr. Dr. Serapião tem mais in

teresse d_o ,queY •. Ex. em que seja decidido o .pro
ceseo. ·• ,. · · · · ·. · · · · 

O Sa; C.\NotDO »A. RoCU,:~.Apo~a. 
(H a outr08 apq.rttl.) ___ · _ _ ,_,·,_ _ __ . 
Mu, Sr. preaidente, an~ de ' offereeer.: o meu• re-

~~~~md:~:odâ~~~~!~:a<lh~ri~c:m:a~:t~d~ 
foi julgada improcedente, e que J!Or este acto ile rigo
ro•a e bem ~~cida justiça fot elle fclieit=.do t_lela 
~ara m~etpal; o q~e, revelando ainda mata a 
::.mproeedeneJ& da. accusaçao, é uma prova do caracter 
:;?robo e honesto do juiz aeçueado. 

Sr. ~residente, eoneluo mandando á· mesa o meu 
=equenmento, p8!iindo permissio pars a publieaçio dos 
documentos, e deBCulpa pelo tempo que tomei á ea-
~. • ' -

VozEs:-Muito bem! 
Qu!llto i trallllnililão da. juriedieçüo : 
« IUm. Sr. j.u!z muni~~pal.- Diz o oaehuel Antonio 

Augusto dos l{elll Serap1110 que quer j111tiliear que nos 
primeiro• de Julho do auno pauado elle teTe ne
~eaai.dnde ~e. ir :i. cidade da , Campanha ~ o fim 
o.e 1f a.mstir ao casamento de aua trmã, pelo 
q!le esteve ~· dias fóra do termoJ.. e que antes de aa
l:ur el!e offictou ao l• substitato JJr. Roque de SoUZIIo 
Diu. tr&lliDiittindo a jurisdieçiio, e offerece como teste
munha. o Dr. Ca.ndido JOié Yari:~nno, conego JOié Car
}Qa Martins, Francisco Ipacio dá Silva e Araujo e 
.Joio Pedro da Yeip. ~uer a V. S. se digne marcar 
dia e hor:~ para a tnquiriç3o, sendo intimadas 11 tea
temunhaa por carta.s, e j ulgnd:1. a. juatitieação, seja 
entregne in(iependente de tr:t~l:Ldo, sendo intimado o 
1• escrh·ão de orphão• pl\ra assistir. E. R. M. Alfenaa 
2~ de Outubr" de l8i0.-Antonio Auau•to do• R~i1 Se! 
.,.apião.-Estrva sellada..- Juro suapeiçiío. Alfenil 24 
de Outubro de 1870.-Candido.-Cõmo requer; m:aco 
o ãi:l 25 do corrente, áa lO horna da m&Dliü. Alfenu 
2-* de Outubro de 1870.-Prado. » ' 

" Joiio Pedro da Veiga, de 37 nnnot de idade, empre
;:::~.do pu.blico, cuado, morador deata cidade, natural 
<13. Campanha; aos costume•, àiaae não ter rell.t'õe> com 
" ju~tific:tnte. Te!>temWlha jurada. aoa Santos 'Ev&!llfe
lhos, em um livro dellea, em CJ.UC p6z a eua mio direita 
e prometteu dizer a '\'orda~e do que soubeue e per
:;uutado lhe foue na preaente Jriltificação. E aendo 
inquerido u.ber o item da pctlção do juetificante 
:respondeu, que aa.be q11e o juatificante foi á ci~ 
d!l.de d3 Campl!lha auiltir :1.0 euameoto de um& 
peaaoa 4e sua familia, acompanhando-o elle te.te
munhn ao juatüicante DUBII Yi:lgem, que te\'e lapr a 
1 de Jnl1!o do anuo proximo puudo, chegando na 
C:im~ a 2 do metmo mez, e rdirirão-M a 6 do 
refendo mez dirigindo-R pan n ~ezia do Doura· 
dlnho; aabe :maia, por 1er eac:ri.viio 4e orphiol e por 
ou'rir do yroprio jasti&cante; que este Dao puaou ã. 
j:risdicçã(> ao aeu cargo de jui& municipal e de 
c'l'?h3os do termo aoa seus substitutos ; meamo porque 

' I 

u1o c:omm-.inicou ao eacoi-wio deste fAro, como deter- .. 
mina o pro\'imento ele eorreiçiío, ee honveaie tranamit- ·•· 

. tido a jnriadicçio. Send.o ceno que houvt um ofticio feito 
calculadamente para de propoeito :Dão aer entregue e 
poder~ a. todo o tempo dizer·M que 01 eaerav01, aen~o 
prova disto a verdade do q.ue .e deu1 q~e o meamo nao 

. __ foi entregue. E ~lojuatificante fo1 ôito que prol.e$-
, · tan contra o depoimento da teatemunha. que acaba de 

._· _· clepõr, por aer elle menos exacto, viato eomo não hou':e : 
taf combinação cal<:Ulad&, como diz a uetemunba; poiS _ 

. ·:_que ficou eate officio entregue a peasoa de. 6U& oou---
· : : fillllça para ser elle remettido no dia immediato ·i sua 

· ~ida ; e muito . ae admira que a ~temnnha apenas; 
dig:~. que houve um offieio . e . não eatba. por quem fOnr. 
elle feito. E pela testemunh• foi dito que amtentava 
.todo o seu juramento que é a. eJtpresaão da verdade! 
qa~ elle julgava-se incapaz de à faltar ; e quan~ a · 
ultima · parte _: da.contestação; ·.-_ por aua vez se_admt~ ·: 
que se fiz.esae escrever que elle testemunb~ nao sab~;: ·. . 
quem fez o officio ncima elludido, o que ne.o _ lhe f~n 

. perguntado . e nem reapondido ; pois que .· não •. pod~& 
negar e· . nem pretendia .. occultar quo . esse · . offiCl<) . 
foi .feito por elle teatemanha, e que .o · entregou ·ao 
ju~tifiCllnte. E por nada mais haver e a testemunha 

. n:ida maia anber e nem. lhe ser perguntado, deu~se pnt . 
: findo este · depoimeDtó; depois de lhes Mr lido e o acb::L- . -
- rem co:1fo!1lle aasigna :~: testllmunha e justifica.ntc, bem : 

eomo o juiz, do que· túdo doll fé. Eu 'íbeodolindo Lo· 
pea de Siqueira, escrivão, o esercvi.-P~ado.-,Joün Pe
dro da J"eisa. - Antonio .At~ywto doa l1e_i• Serapiilo. " 

« 2" te~temunba. - O conego José Carlos Martins, 
de id:r.de Si annoa, e:~.cerdote, morador nesta cidade e 
natural desta meam~~ eid:l.de ; ·e aoa coatumes disse nada. 
TestemlUllp. jurada 11.01 Santos E raagelhoa em um 
livro deates, em que pôz a. aua mão direita, e promet-
t~u di:aer a verdade áo que soubel!l!e e pergunt:~.do lhe 
fosse. E sendo inquirido aob a petiçúo do justific:mte, 
respondeu que $alie, ~;>or &e achar o justifieante em su:l 
casa, que pll&s:íra a Jurisdicçiio por trca ou mais dias _ 
ao 1• aubstituto, Dr. Roque de SoiW. Dias, c que o 
of!icio íüraentreguuo Dr. Candido Jos~ l!.tarinnno Jl&r:l 
o rcmetter ao mctimo Dr. Roque, e ctue eate officio 
ou vio dizer ter sido escripto pelo eaeriviio de orpbioe,
João Pedro da. Yeiga. Dis~~e mais que quando o justifi.
cante foi pan a. Campllllh:i, foi para 111sistir ao cua
mento ·de sua ir.a:ã, instado pelos aeua pais e os noivos,_-;.-.; 
indo conjnnetamente o me•mo Joüo Pedro da Veig3. - · 
Di1ae mais que niio houve calculo algum quando o jua
tificante pMeou a jurisdieçiio. E pelo jaat1ficado foi re
querido <tuc 3 teetemunha 9.ue sabe ela existencia do 
of!icio, e que ao mesmo fo1 entregue ao Dr. Cnndido 
José Mariauno, :_>ellliO:t de toda& consideração e intiJII!l, 
deebre se sabe o mob.vo por que o meamo ofiicu~ na.o 
fo1 entregue ao 1• aubatituto, Dr. Roquo dv Souza Diu, 
e se a pasea~m da vara foi communica.da. aos res
pectivos escrl\·ãea deste fôro. E ~a testemunha. 
foi reapondido que de nada sabe. E por nada mais 
luver, e ::em a. teltemunha de maie nada aaber 
e nem lhe ser perguntado, den-so por findo este 
depoimento, que, depoia de lhe 1tr lido e o ach11r 
conforme, o a.!Signa com o juiz, juati&cante e jueti
fieado, do oue tudo dou fé. E eu 'Ihcodoliodo Lopea 
de Siqceira·, e~erivito, o escrevi.-Prado.-0 conego 
Jo&é Car/O$ Jlartina.-.4lllonio Augtato do• Reü Serapiao. 
Joü.o Pedro da Jéiy4. " 

• 3& testemunha. - Dr. Candido Joaé Marianno, de 
idade 33 :1.nnos, aivogado, cuado, morador delta 
cichde e naturnl da Cam__panba; 1101 coat-umea dil8e 
aer pare11te do justificado. Teatemuohaj11rada aos Santoa 
Evangelho em um livro delle•, ~m gue pôz aua mão 
direita, e prometteu dizer a verdade do .que aoubeue e 
pergtmtadO lhe foue. E aendo inquirido aobre o• factol 
da petição do juatific:&n&e, rupondeu que o juetificante 
em Jnlho pouco mait ou menos do anuo pãsado foi • 
Camp3.:lh& pan. a11istir ao Qlllmentode \UD& eu:~. inni, 
eeta:~do muito poncoa dias f6ra do termo; g_ne no di:t 
de nhir, eatando no eleriptorio do conego Joei C.rlor. 
elle respondente, o jutificante, o jueti&eado e o meam<> 
eonego, con\"eraou .. a reapeito ela p&uagerrt da nra, 
e elle r!Bpo11de11te dilee que havia irregwa~idaofe e 
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inconveniencia· ·em ·níio se ' o:fficiar . ao · 1° substituto 
Dr. Roque de Sçuza Dias; que por essaca.usa:foi .então 
·:feito o q:fficio nesae mesmo · J;u~ar para . transinisoão :i!a 
vara ,; .que pareceu.I,he, 'mas . íião .a:ffirma; .,que. !este 
officio . foi escl"ipto J?elo jusHficado,_.. porém tem certeza 
de . que o sob~escppto .. é feito por este, .por. is?o que o 

·referido officro foi . . cntregue. a · elle reEponden te , pa~a 
remettê-lo, lembrando·.se v11-ga:mente de que entre 
todas .. as pessoas presentes .nesse lugar e oacasíão eou
versou-se em que o- officio só. seria entregue .. em .. caso de 
precisão; que elle · respondente niío tendo verificado 
necessidade. de expediente,· não .entregou o .. officior que 

·deve··talvez :estar :entre seus _papeis .. 'E. nadr.maisâ.isse. 
Sendo dada a pálavra ao justilicadc., '.por elle· :l'oi: dito 
·que tendo .a testernnriha narrado coro verdade o. que 
mais-ou menos · se deu para a entrcga.·do o:fficioJ qtie 
trammittia a jm-i.-diGção do ·justificante; como -juiz de 
orphãos. deste termo, declara, se o Ines)ll,o comrnUllicou 
a passagem da vara. ao stibstituto aos réspe1ltivos .es
criviies deste fõro, para a devida. nota nos protocollqs, 
como determina o provin::ento,_de correiçiío. Pela teste
manha :l'oi dito que ãguora se alguma communiuação 

-foi feita, aos ésci-ivães. E por nada mais· haver e nem 
a testemun,ha saber ou ser..;lh~ perguntado · deu.-se por 
findo este · depoimento que depois de lhe ser h do e acJ:tar 
conforme e ·assignar com o juiz, justilicante e justifi-: 
ca.do; do que •tudo . dou fé . . Eu Tbeodoiindo Lopes-de 
Siqueira, escrivão o .eacre:ví. - Prado. ·- Cf!-nd-ido. José , 
:Marianno.~Antonio. Augusto do&lleis·. Sc•·api.ão.· - João 
Pec!ro .da Veiga. » 

" 4• testemunha.:-Francisco Ignacio da Silva e Ar&ujo, 
de 35 a.nnos de idade, empregado publico, casado, mo
rador nesta cidade, e natural . da da Canipanb,a, aos 
costumes disse nada, Testenmnha jurada aos Santos 
Evangelhos, erri um livro delles, em que paz sua 
mão direita, e prometteu dizer . a verdade ·do que 
soubesse e perguntado ·lhe fosse; e sendo inquirido 
sobre a · petição ·do justificante, respondeu·_ que sàbe, 
por ouvir dizer ao Dr. Candido José Mariauuo, . que 
o justific~.nte Dr. Antonio .AugustO dos Reis Sera
piã.o tiuha ofilciado ao 1•, supplente do juiz munici
pal Dr. Roque de Souza Dias, p>tssando a ·juriildicção, 
e que o officio estava em seu· poder, e que elle o entre
·aari:< se houvesse necessidade ; ·e que o · · officio ou 
sobrescripto era letra do justificado João Pedro · da 
Veiga; e que o motivo dessa pas<agem)foi por ter 

'o justificante ido á Campanha assistir ao casamento de 
uma sua. mana, indo em sua companhia o justificado 
e o co nego José Carloa·Martins; e que tambem sabe, · 
por ouvir 'dizer a Joaquim Jqlio 'Barroso Pereira e ao 
ju8tificad0, que o justificant.e n::ío pMsára a jurisdicção. 
Disse mais, que por ouvir dizer sabe que a jnrisdicção 
foi paseada por tres dias mais ou menos; e·desta :l'órma 
nada mais disse. E sendo dada. a palavra ao justifi
cado, por este foi dito que a testemunha qissesse ·se 
sabe que ooftlcio feito pa,-a a transmissão da.juris
dicção foi on não entregue ao .1° substituto, .Dr. Roque; 
e ill'' ia; qne sen•lo elle testemunha 1 o e 2• tabelliiío, 
declare se a passagem da vara , lhe roi commuuicada e 
a seua collegas, para a: devida nota nos protocollos, 
como determina o provimento de correição ; · ao ·que 
pela mesma tsstemnnha :l'oi respondido, que o officio 
não foi entregue . por não haver· necessidade, como já 
di•se, e quant0 á segunda repergunta disse, que .como 
empregado pttblico --não llie foi commuuicacla a. pas
·sa-gem da vara. E por nada mais ·havér e nem a tes
temunha saber ou ser' lhe perguntado, deu-se por findo 
este depoimento, que semlo-lhe,Udo e o .. áchando con
forme, assigna com o juiz, justificante e. justificad9; 
do que tudo dou fé. Eu, Theodolindo ~Gpes de Si
-queira, escrivão, o ~screvi.-PMdo.-Francisco Ignacio 

,. d<• Si-lva e ArauJO.-,intonio Augusto dos Reis Serap.ião .~ 
João Pedro da Ve.iga.~V. de pagar o seHo. desta.- Si
quei~a.- Estava sellado cóm 1~400, com .sete estam
pil11as . ._.,. Conc/Msllo. E immediat~mente -as .-faço con
clusas eo mesmo juiz .municipaL Eu, Theodolindo 
Lopes. de Siqueira, escrivão, oe&crevi.-Conc.Z.usas. Julgo 
pl'ocedente a preseate jmtifica\:ão, eatregue-se. á.-parte 
in~pendente d.e•traslado, para .que produza seus .effei
tos . . Alfenas, 25 -de Outubro àe 1870.- T~istão,~ Luiz: 
do Prado,..:.Em tempo pague o. justificante as custas e 

i 
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- i~time: as parte• · o: escniv:ão. - Altenas, ... 25' de :Outubro 
--.de,l-870.- Tr.is tão.:Luiz, tlo. Prrido.: ·» ·. 

-' ·'"'F'l'ancilmó. Ignacio da· Silva· e Araujo·; tá:belli:ão ser-
·; vindo. de escrivã0 de- otphii:os desta· villa e Mn''Mtmo. 

Certifico que quando o meritissimo juiz muni:cip·al e' de 
m:phãos .. Dr ... :An.tonoio -'Augusto · dos:·•Reis :.: S-era~p>iio foi 

. a Cam;panha e)ll Julho: de :1870 ·as~ist~r·>ao . cas_a~-ento 
de sua·UJ.ana, .levou •em -sua companhia,. o 'escnvao de 
o1·phãos João ' Pedro . da . V-eig11, fieani!o . eu em ·seu 
1ugar ·por ordem .. deste juízo e pedido .. do. mesmo escri
.yão. ·Assim mais .. ce.rtifico ,.q:ue eu .sabia que o meritis
.simo. juiz.:tinha-se .ausentado desta villa para .-aADam
panha, · isto como particular. Quanto á. pass'l'gem .da 
jurisdicção sei . por mé dizer .. o Dr. Caudido José . ..JYia
Yianno, · que tinha em. seu. poder um o:ffioio deste_,juizo, 
pas~D:do ajurisdicção ao Dt, R_oqu~ ' de.' Souza Dis,s, 
·então· '1 • ·subStituto;· para ·eJle e·ntregar. · Ta'U)bem _$ei que 
h,avia marcado um serviço no dístricto do'Douràdiuho 
du do M!a:chado,'- para<~el'' fei-to·:cum··· ó"'2• ···escrivíio de 
m~phãos,.na volta de•sua vi•agem.da .Campanba; Ore
:ferido é· verdade. Alienas, 7 . de, Fe:vereiro , de .1871.. Ett, 
J','ra.ucisco Iguacio da Silva e. Araujo,. tabelliiío, ser
-vindo de -escrivão de orphãos, que a. escrévi. » 

Quanto ao recebime-nto de custas antes de vencidas, 
a custas glosadas:-peloJuiz; a excesso de · custas exigidas 
pela parte e não restituídas : 
· ." Francisco Jgnacié, da ' -8ilva .e ·:A:raujo,·,2.• tabellião 
vitaliciamente :rrovido·meata ; cidadec. e••lien :-termo;·•ser
vindo. interinamente de 1•. •tabellião, bem ·como•.de :es
crivão de orphãoa e de• ausentes; .na•falta do· pro.prieta

;:rio, e' em exercício, na fórma: .da.lei, .etc. ;-eto.: Certifico 
que revendo o-pi:o.rocollo das audiencias :do ·j.uizo•·de or
phãas , desta cidade, ., nellM• . fL 33 v. · se:, acha ·lançado 
um provimento· dado-pelo -Dr, juiz mttui<li·pal HoNanda 
Cavalcanti .dó. teor e fórma ,.seguinte: ... Audiencia de 
13 de Fevereiro de 1S.69.~.Juiz Dr .. OavalcantL~Adv~
gados Drs. 'Nicolá.o, Severino: e Ribeiro . -~ Es·cr-iviio 
João Pédro daVeiga. Para a boa regularidade e marcha 
das divisões e inventariosfeitcs -neste .juizo.,. ord{;uo aos 
escrivães e tabelliães que d'ora avante .observell1 as 
seguintes determinações :,l•,. ·que fica absolutamente 
abolido o máo costume· que se haintroduz~do n:este'íôro 
dos · .escrivães l·ecebe,:em das partes custas adiantadas 
dias div. isães e inventarios;•da.n:do assim ·lugar a que os 
feitos . se ·eternisem, ·e não se conclua ·com a · devid:~. 
pre11teia ; 2•, que , serão obrigados nas -occa.siões dos 

.•inventarias e divisões · qüe •fizerem observar ás par.- ., 
tes, quando queirão -pagai c lhes as . custas adiantadas, 
_a ··presente ·determinação; 3•, . que ' 'd·arão coi:theei~ 
mento ·ás ·parteo;·quan:do queirão sátisfa.,er o .- paga-
meüto-.adiantado das' custas o ·poderão ' -ao distribui
. dor . -nesta ' villa, . que ficará • sendo · depositaria;. · exi
gindo o competente recibo. ·O ·que cumprão, sob ·as 
pe11as, d:dei. ·Nada mais houve.~cavalcanti.-0 por
teiro . interino, . João :Martins Campardta. » 

" 'ReMbi ·da · IIJ.ma, ·Sra. D. Maria Ignacia da. Sih::t 
a quanti!l de. duzentos e. trinta e tres mil réis (233S) 
para pagamento das custas do inventario de seu .finado . 
·marido' :Florentino José· d.!t. Silva é sellos. que se tê!ll 
a ·pagar, do ·que --tudo apresentatei a conta. .:l'eita pele 
contador do juízo, · quando fôr - :feita. Alfenas, 22 de 

.. Setembro de :1868,-João • Pedro da Veiya, .--"?.33$. As
sim ·se coütinha "-no dito documento, que· foi recouhe

; cido, · como se via do reconhecimento do ·tabellião· qne 
"· lDgo após seguia do teor- é fórma seguintes : 

ct'Reconheço verdadeiras as letras e firma Sl!Jlra do 
· oocrivão··de ·qfphãos João Pedro da --Veiga, por ,pleno 
"Colihec~mento que·.das méàll:l.as tenho. , Alfenas, 9 _de 
Fevereiro de 1.87L :Em testemunho de ver.dade.~Es
tava o ~ign':il publieo.~O - t \i,béllião, 'F-rancisco lgflac i.o 
·aa Silva 'Arqujo. " · 

~Illm., Sr~ . capitiío ManoeL Dias de. Av'.ellar.---'Desejo 
que .V . .Si.me r~~pon.da ao>pédesta -.se•:f'ói Y. S .. quem 

oodeu. nm.dinheiro ao , .. Sr '· João Pedro da ~Veiga, e quanto 
·:l'oi,· e ,quando . ~oi-:dada ·- ,essa.,,qu:wtia ,por. ·, contao do.i~
:venta_ri-o • -4-e .G~plmAlves T,aveit'lL, e,s_e-já.es~á CQneluido 
esse .inventax;io;. a]ltorisl!-n!io,.me ;a, .fazer , o ;uso. •.que 
ap,rowv,eNme .de;S'Ila 1'!\tpos.ta. -Alfenas; 1 dé Fevereiro 

.:de :187.1. ~ou .de Y' S. obríg'!l-do .e ··criado, Antonio A11-
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,··>·: · .. -: . . · ; , 

gw4lo dM &ia Serapill4. - Anim se :continha a iita I 
· · carta, e ~go apóa lif:gWa- uma-. r.eôlpoft.a.: do teor e ·: -_ 

fÓI'DJII.&egwntel: 
cr Ulm .. Sr. Dr. Antonio-Augusto dos. Reis Serapião. 

Respondendo.'- cana aupr&, tenho a dizer a V. S. que 
ha aano e meio, maiaoaJDeDoi1dei ao-Sr. Joâo-Peclro 
U-Veig& a quutia u lSSII da• custas do · inventario 
deGupar Alvea·Taveira; e igttoro .q_ue eatej&-COilcluiclo 

. esse inventario e partilhas. V. S. fará -o mo que lhe· 
aprouver da minha resposta S . . Joa.1uim, 3 de Feve- ... 

- reiro· de 1871;- Sou um criado e ai!li~ de v; s.- : 
: _ · .5fcmoel·Dias de A~dlar.•- Assim !e Colltinhs em a dita · · -
::_ . · resl>O$ta; q. ue foi . reconhecida, -co_ ~_-'Ç. ~e _ via do .zeco-_ · .· : 

nhecimento do t:LbeUião, que logo .aplls seguia do teer .. 
e forma seguintes : --. - - · · · · · ·. 

« Recó:1heco. verdadeiras as lctr&S -e-firma supra do 
capitão :Manóel Dias de . Avellar, por pleno conheci-:- _. 
mentn que daa mesm:ts . tenho. A1feo~s, 10 da Feve-_ · 
reiro de 1871.-Em testemunho de verd3de.;._Estàva o 
aigna!- pnblico.-0 tabellião, FrallCiGCO Ignacio da -Si!t~a e' 
Arau;o. » 

« Orda1o aÓ 2<> t.a.billtio, &tr-.i~do d~ .eserivão de · 
orpbüo!O interino, que Certifique ao pé desta a .datK. -em·' 
que fei feito o in"eutario de Ga~p!tr Alves Taveira, . a · 
data da partilha, e se já e>t:i 11.!1ça.d.::. e jul;,'l.da t>Or 
aentenya; :u.sim como qt1cm foi o escrivão desse m
ventarLo; e se. estiver COncluid~, :l. impo=tanch das CU~ 
ta;;oconUidll.llj tudo de modo que f>i.ça :fé. O que cum.:. 
pr:1-sc. · Alfenas, · 6 . _de Fevereiro . de 1871.• . ..,.., Antonio 
Augusto - a~s · Rei• ~rapiii.o . .\; ,;,i:n se continha na 
dita portari&, e logo lLpós seguia uma certidão do teor 
aeltUiute: Francisco Ignacio :da. :Siln. c Araujo, 2• ta
hellião '\i.tlllidamcnte provido ·nesta cidad.a c seu ter
mo,.servindo interinamente-de 1° tabellião, bem como 
de escrivão de orphãoa e de &u.sen;e..., na· falt:t do -p,ro
prietario, e em exercicio,. na . fór::na. & -lei, etc.: l::er
tifico, que revendo os autos · de .que :::ata. 'n portaria 
suprs do meritissimo juis mwúcipsl_ .a de orpl1ãos des-
te termo, delles eonsta que foi cowcç&do e concluido 
no dia 18 de Setembro de 18G7, :fic:;.ndo dependente 
daa ultimas · declarações· da inventariante ;- o que foi 
feito no.dia 8 de Outubro de 1869, a requerimento de 
Francisco Thomas Garcia. ·e outros, q':le se habilitá
tão herdti1'08 do mesmo fi.uado·Ga8!J:ll: Alves Taveir:.. 
Assim m:üa vê-se do:<-meamos autos cu~ · as· ptlrtilhas· 
forão feita.s. no di!l -18 de 011tubro do :De~mo :mno de 
iS69; · a qual foi lançada, cujo · lançsmento data do 
r.1esmo dito dia, e ainda uio ofoi julg:t.da por Eentenç& 
:;_té h(lie; e por iilfo ainda!Dio,fbrão cont:ldns ns eust:l.s 
co m~n1o iuventn:rio . . Certifioo maia q11e o escrivão do 
meswo in'\"entario foi o proprietario Joio ~edro da 
Yeiga. E' o que consta doe mMmos .autoa, nos quacs 
me re~rto, ielntivamente á ordem da portaria retro, 
<iC> que dou fé. Cidade Formoar. de S. José e Dôres de 
Alfe:i:r.,, da provincia. de Minu-Gerae~~, aos lO diaa do 
l":lez ·lle -Fenreiro·do ·aunodo Nascimento de NossoSe
::!.!1or Jeslll!-Chriato-de 1871 150odn lndepedenci:l e do Im
perio do Brazil. Eu Francisco I~a.cio da Sil'ft e Araujo, 
u.belliio servindo de escriviio .de · orpl.ãos, que o sub
ser-e-ri e auigno.-F,-anciaco lsr.c:cio da Si'ca t Araujo. » 

a Illm.. Sr. Domiciano Rlbeiro de Csn1llho.-Alfe
::::.s, !! de Fevereiro de 1871.-Desejo a. Y. S. e ·á. aun 
Exma. f:unilia bo& saude e felicidades. Vou por meio 
d~sta rogar-lhe o obsequio de mandar-me dizer, junto' 
:;. e~ta, quanto V. S. de11 ao ucrivão de otphüos Joio 
Pedro da Veiga, das: cuaw da divi6iio da fazenda do 
Pa-v-. Ontroaim, se foi ou não na oecmsiio dn dirisão, 
ou depois que ae ünalisou, e eontou-~~e u c111tss e jul
gou-l!e- .por .entença.. Peço licenc;a~-.. . Y. S. para fazer 
UJ!IO de sUA resposta como aprouver-me. Muito :tp
deço -lhe desde já este obieqaio, .e &<iui fico .ás 6ua! 
ordena, por ser com estima e consid. raçiio de. Y. -S. 
a.mi~ obrigado. e criado, ;diiConic Avg~lO dw Reis ~
rapiilo. " - Aliam •4IEI continha em a di::r. carta, :i. qual 
me re~rto, e logo.-apóa ·~~a reapoeta á. mesma: do . 
teor e fórma MgUinteA: clllm. Sr • .A:1tonio -Auguato
d.os Reis. Selapiio.-Em rupoa?. aO .ea pedidl) supra, 
tenhcua. dizer:-lhe o •i'Ü:Dte: Que n:~. vcc:uüo.em que 
se fez. a diviaiio da-fazend&-do.l:'a.ry d"i ao escrivão de 
orphioa Joio Pedro da Veiga. a qn&:J.tia de 1:1885 das 

183' 

. euatas por e5te calca.ladaa, i!to antea de serem conta
das ~ contador do juizo, e julg.~da por tentença. a 
dita divisão. Chegando-depois ao meu conhe~:1mento 
que havia -excesso _ neste _ calculo, e exigindo _ eu 
do ·.· dito Yeilr essa differença, CEte não quiz res-

- . tituir-me. E o que tenho a dizer-lhe, e V. S. 
·· fa.ri. o uso que quizer d& minha reepost... Fazenda do 

PaJY, 5 d~ Fe':e~o de ~871. Sou de V.. S. amigo 
ob~do.-Domtctano Ferrt•ra de Can;cUho.• ÂS8im &e 
continha em a dita resposta, á. qual me reporto, e lego 
apóa seguia. nm · reconhecimento de . fi.rm2. do _ teor r.e
guinte : « R<!eonher;O verdadeira · a firma. retro de Do-' 
mici&no Ferreira .de Carvalho, por pleno conhecimen
to que d:~. mesma tenho. Alfenns, 20 de Fn~reiro de 
1871.-Em testem=ho de . ,verdade.-Esta.'V:I. o l!i,.àru· 
publi~o. -0 tabellião , Frànc•sco lgnacioda. siÍ~a., e 

: ArauJO. » -. -·•' · · _.· . . . . . . : . 
. « Certifico • niais, . que . d~ Clll'torio de ' orphãos exis~ 
- tente· em meu. poder consta dos a.utos de - int"entario e 
partilha · dos bens da finada inventa.riat:a D._ Francisca 
Theo~ora de __ Jesus um ~espncbo lant:.ado a 11s. 74, v., 

-que diz respe1to . ao escr1vão de orphiios-desta cidade. '.> 
Joilo Ped!"O da V ei::ta.; do teor e fórma seguintes : « AS, .· -
intima.çóes" ·a . lls; -5 _e 23-forão feit . R em , contr:u-io 'il.o , 
§ qo do pro\·imento do Dr. jniz de direito em correição ·. 
que probibe as. citaçi)es . clas mlilheres-nos in..-e :t:Srios: 
'·oltem, portanto;. os .. autos O.. conta ; ÜclUldo intendido 
que c:t.d:li umn citação geralnestes.autos ''davc imr-or-
ta.r em _liS, ·e não e~ll l9S, como est.:t ·cotaio; ]lcfor~ 
mada _ :~; . conts · ~ retro, e o que se acha eillí:ulado pari
o final, voltem conulusos . .alfenas, 18 de F <vereiro de 
1810.-Serapiüo. » E' o que se contiuhu em o dito 
despacho,. que assim e po1· esta mesma íúrma se u.cba 
lunç:1do nos mesmos ditos :mtos de inveut.rio c .pnrtilh& 
dos bens da róferiàa. fi.nad:i. inventariado. D. Fr:meisca 
Theodora de Jcsus1 ás folha~ mencionadas; bem como 
o m::üs acima rcfendo e copiado, que a tudo me reporto 
aos respecti\"OS cartorio, livro c autos, d'ondc mui Lem 
e fielmente fiz cxtrahir a p1·o!Sente~rci.dão em rosumo, 
o ~erbo ad cerbum na -:l'órma ~rélé'n.'Uia ni mesm:J. por
taria. · por peSEO:l. de minha confiança., e ~ai ,;em cousa. 
que duvida f~~Ç~L; por mim suhsoripta, conferida e n.sl'i!!Jl&
da ne~ta Cidade ~'ormosa de S. Jo,;é e Dõres de Alf~WI 
da. provincia de Minaa-Gerae~, aos 11 dias do mcz de 
Fevereiro do :mnodG Nascimento de Nosso SenhorJesus
Cin-isto de 18il, 5Qo da Indepcudencia e do lmperio do 
Brazil. Eu Francisco lgo.1acio da Silva c Araujo, ta.bel~ 
lião ~rvinào de cscrh·ão de orphi:i.os, que o snbscrc\·o e 
asaigno.-Fra•lciaco Ignacio da Sil"a e Araujo. " 

« Ftallei~co lgn:Jcio da Silva e Araujo, 2• tnbellião vi
taliciamente provido ne&ta cido.de o .;eu termo, ser
vindo imerinamente de to tnbelliüo, bem como de es
crh·iio de orpbii.cs, na falta. do pror.rietario, e em t!Xer
eicio, n:J. íórm:~. da iei, etc. : Certifico q~:e · re,·cndo os 
au!OS de qne trab l\ pOrtal ia EUpra1 isto e, <:'S- :.UtOS do 
im;ent.uio e p:ntilha doa bens do finado Igu:tcio de 
Souzn Brejo, nelles de 11. 29 '"· a 11. 30 se :tcha um 
despacho do teor e fórm& ecguintes: a Yoltão os nutoE 
p:-.-:-s ser reform:l.da a conta das custas, para que Tão 
os autos ao contador, que contará. de estada. eómente 
:! div corrC~pondellte'l a 10 e 11 de Novembro. 
Cont:ar.l. de conducçiio 3 diat, vi&to como " este in
VC!l!:J.rio ee eeguir5o outr&a diligenci:l.!l, para as qune!l 
n co::lducção deve estar carregada do.dia 12 inclusive em 
dia.r.te. Cont:\r-.i. rómcntc 5 leguas de caminho, Tieto 
que a ju&tiça n:i.o ll&hio de dentro do arraial. do :r.Ia
cll.:ido, e não abonará. ao eacrivi\o os 13S da intimaçü.o 
de 8 cie Março; pois que e lia foi feita sem neecsaidade 
e sem ordem, dcate juizo. Dt mesma aorte contará aos 
pa:rtidores li>mente Ulnll partilhA, quo de facto !!Ó -Uma 
hou,·e ; poia .que o esboço não é maia que um projeeto 
que não póde &er confundido eom a putil.ha. Fifl4l
me~, fiu:ulabt!t~eiflo~ , ck lt.oje nn d iGtt'- ;u cot<u tk 
ca.miRI!o, ~&ladiJ e COflducç4o ..,rao -rvbricadu por e&t .. 
jui::o ; quando- a.uim nlio -~ , o cOtrtgdor·_ as 
apreumará. para ·..-em rvbricad41. Fflita· a ·reforma 
d& cont:l. e uumeraàaa u folbu, "Toltem conclusos com 
urgeneia. Alfena.a, 23 de Abril de l8iO~-Serapiilo. " 
Nada maia te continll& e nem decllll&v:J. no dito del
p:u:ho ncima copiado, que aaaim e ·por cata mesma. 
fúrma se aeh& linçad.o nos ditos autos de inventario e 
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~do; oon• do referido fiiWto ill~ Jpa-
cio de Socu. Brejo, a folhu mucionadh e áa quaea 
liie reporto, d'onde mui bem e fielmute fh extrahir a 
presentt certidão «rbo ad ·Hrbum1 por peaaoa de JDi
:J.h& confiança, e vai Da vuhde eem coua ctue du
,·ida fa~a, por mim 111bicri~ c:onfericb. e ueiguda 
nesta Cidade Formosa de S. Joe6 e D6ree de Alf.eD&I, 
r. a. provinci& de Milllii-Geraea, aoa U dias do me& de 
Fevereiro do :l.lino de; N-.cimeuto de Nowao Senhor 

·Jesus Chrieto de · 1871, 5CJe da IndeJ1.1Ddencia e do Im
.-' per i o do Brui). E eu Francieco lgnacio da SUva e 
·Araujo, tabelliio aervindo à eaerido 

0
de cwpbioe, 

qu• a &ubscreri e assigno~-Fnulci.co }gi'IGcio da . Silea 
e Araujo. » ·.. • · · .. ··· . . . . .. . ·. . .. . '· 

Qua.nto ._ ea~ cita~t~riu . : • Illm. Sr. · jui& Diuni
Cip:~l.- Du o bacharel Antonio ADglllt.o doa Beie Se- · 
rapi:to que, tendo feito umas cartas cit&toriU &OI ber-, 
~eiroa de D·. Franci!C& Theodora de Jeeus, em nome 

.... do eecrivão Joio Pedro da Veiga, para. nomeartm e 
· :: :~.pprovarem louvados }'8-n a factura do. inventario da 

· medi~ finada D. Franeisc:a, e 11. pedido do mtllllo 11• 
. cri \"ão Veig:~, por .,te u achar ~aito doe11&e e Dão r- · 
der eECnver; e nem ao menoa ue1rar o seu Dome, e a 
bem do seu .. direit!l, quer o ~t~pplicante . jasti&car: 1•1 · 

que fez; ·all referidas. eartu a pedido do .mesmo cecrí-
. ~ã.o, c com . sciencía ~eUe, . que all130a estar doente e 
' nio o poder fazer de aeu ·punho; 1•; que por bem dat 
. referiw cartas .é queJB prOeedeu ao referido inYentario, 
· · uão tendo oe herdell'OB m3ebido ouuu, nem forio iriti

mados por outra maneira pelo dito ewivio Veip; por 
iSI!o requer a V. S. Ee digoe admàttir a jattificar o de· 
dusido com u teetemmbu Manoel Antouio Pereira 
Lima, Joiio Antonio Pereira, Francilco Antouio Pe· 
reirn.-Requer3 pois, a V. S. ae digne marcar dia e hora 
para o dito fim, m&~~ci&Jido citar · o promotor public~ 
par& :~.s ver jurar, .e para oa maia tena~a da justiliea
ção, pa~S&ndo-ae preelltori&, ~ neee~~~no fôr, e prova
do quanto batte e julgada por aenteu911, te entl'egue 
ao aupplieantA!, independente de traalado. Nestes termos 
pedo a V. S. ~efcrimeDto.-E. R . M:-AnllmiD .fugwtD 
do1 lleir Sffllpi4o. • - "Juro IU'"P'Içào. .A.lfenu, 10 
de Setembro lie 1870.-~. • - • Como z:ecJUir: 
e marco o dia 30 do eorreute para a iDquin~o ; · 
iutímllndo-ee ao Sr. promotor , a quem ae enviárá o 
!"e&mno da petiçio , po.ra sua aciencuk Alfenas, 20 de 
Setembro de 1870 -fiNdo. • 

"lllmoel Antonio Pereira Lima , com iO SlliiÓI · 
de ibde, casado , lavrador, natural de Lavru, . mo
ra:ior no diatricto do Macbalio : 1101 costumes diB&e 
:1ad~ ; testemunha. jurada ao• Santo& En.nseJboe, elll 

· um livro deUew, em que p& a~aua mão direua, e pro
metteu dizer a verd•de do que toubase e lhe fosae per
guntado. E se'ldo inquirido aobre. a ~ti~ de tl .•.• 
dilfe que estando um ou do01 d.i2a a JU!Itif.& em au 
casa, al~~· herdeiros , mcommodados por eaaa ~es
):'leta, pedirão para que !e fizeaM no'l'& iotimaçio, visto 
como já. se aehavio aviAdos do dia JD&re&do para 
o in>entario , e como ae aebaqe butaute iocommo
dado , e de cama 1 • o escrivão JoitO Pedro da Vei
ga, fori'io 01 herdeiroa pedir no d.ito escrivão pua 
fazer u.s cartas p&ra sere~ remcttid.u por divenoa 
proprioa, avi611.udo oa herdeiros para. comparecerem, 
pa.u. nomearem e approvllftlll louvadow ; umn como 
pedirão .ao mesmo acrivio para e&erever aos louvados 
.José Dias de Gou,·êa, Domingo~ JO&é R<>dripes e Joio . 
Luiz: Dias, ao que o c:l!criviW Veiga. d.illlle-lhea que, 
era impo111ivel fuer u ditaleutu, l!Oit ae achava gr&
vemeate iucommodado, e então ~o ao juati&e&llte que 
aa li.zes!e, ao que foi eatiafeito pelo meuno juatiticaute, 
attendendo ao seu pedido e a aeu eatado de doença, 
.: tendo feito as eartu, levou-as ~ o meamo eterivão 
Veiga as5ign&r, e eete ~pondeu-lhe que nio podi-, e 
que, quem faz.ia o maa, fazia o menos, e ptdio-lhe 
que aaeipuse o ltQ proprio nome, o que foi sntitfeito 
pt\o j'IUtiticante, maudã.udo eUe tectem.uuha no dia 
imDlediato, ao amll!hecer, ~ e_roprioa levsr ·as me&mu 
cartas, em virtude daa quaes nao 116 vierio 01 herdeil'OI, 
coDlo o .louvado Joio L~ Diu, deixando de vil' os 
outros louvados · por motivoe de incommodoe. • Diue 
mii.ÍII que oe herdeiroe forio intimadoe .õmente pelas 
diw cartas, e que o dito ucrivão Veiga não fez outras 

cutu, • Jlllll 01 intimo1l Por outra -maneira, nem ao 
IIÍeDoa. pe~~"lmept.e; .. que tudo itto eabe JIOr ter})!t
MDCia.dO e eww preiiiDtie a toc1oa 01 actoe do inventario. 
Nada~ &lUile, mtmllu foi perpllt&do, J!Clo <{114 deu~ 
ee por indo eat.e -~to, IID 1!118 U&~ O jui;, 
t.elllemWiha • put.e, depoia ele liclo jiOr JIÜIQ Franciaeo 
1gDacio ela SilV. e Araujo, t&bel1iio que o eaerevi.- • 
Prado.-x-1 Ãlllollio Pereif'G LiN.-Ãielonio Augrut~ 
doi .Reú Smlpia. • • 

• 2• t.ate~..,_J-oão .A.ntouio Penirã, coJD 50 au~ 
DOI cie idade, euac1o· lavrador D&tnral de Lavra~, mo
rador no diltrieto ào 'Machado: aoa eoemmea ditBe 
nada: tatemuaha ·jurada aoe Saato. Evaagellun, 1t:1 
um livro4leJ!ew1em4.uepoz auamioclireita1 e promette11 .. 
dizer a veraaaa dõ ~ue 10ube8Me lhe 10111e pergull-: 
tado. E eeado inq_uirido aobre 1 ~tiçio · di ff. 2, . 
dille que 10bn a 1ntiJnaçio feita ~ cartu cita-

. toriu, sue nada -.be ae forão ou 11&0 fei.tu pelo jue
tüieante; porém que elle teatemUDha · tómeDte fôra. 
intimado por 1UIII euta, e que Dio Babe • aem eonbec:eu . 
a letra de . quem era ; · mu aim que 1lio nceb&a outra 
intimaç_iot uem peuoalmeDte, e que aio l&be • o es- · 
cri'lio V CIP. es.tava ~at;et poia q_ue ~ ~~·'"' pre-
. eeate noa pnmetrOIII diac do Ulftlltlrio, ilto e, noa do11s 
p!imeiros diu mtu. do eoucuno ·do dito iDventano~ 
Nada maia diae, e nem lhe . foi perguntado;· pelo que te 
deu por findo eate depoimento, em que &IIJgDiio o juiz, 

· teatema.nha e Parte• depoia de lidoj'Or mim Frauciico 
Ignacio da Si\va • Araujo, tabellião, que o ~vi·-: 
Prtado. -Joilo .lntOilio Ptr8ira e Antonio AugU.Io d0i1i.tis 
&rtlfl.iilo. » 

c 3a teatemunha.- Frauciaco Antouio Pereira, com 
5~ aanos de idade ~ . cuado , u&Mnl de Ls.vras, 
morador no districto do . Machado:· aos costumes 
diaH 11ada; telótemunha. jurada. aoa Sutos EVaDge
liloe, em Dlll liwo dellea, em que pôz 111& mio di
reita, e. prometteu dizer a verdade do que 1oubewae e 
lhe foMe ~r~t&do ; e 11e11do ÍIICJ.uirido iObre a peti
ção de fl. ~, düae que fôra illtimado por uma carta. 
aómente, porém que nio .aabe quem a ewcreveu, poia 
que illdo vieitar ao qcrivão Veiga, que ae achava de 
cama e doeate, pouco ee de111orou por ter hoepedes em 
aua eas-, e llio vio • nelll ouvio 4iAr qaem. eaere\ó'elJ. 
aemelhantea cartas, e que tambem. aabe que · 01 herdei
rM todoa foriio intimado• }101' -.. ca1't.U; u quaes 
forão conduidaa por útferentea proprioa, e que, em 
vina.de deatu, vierio 01 heNeiroa tOdoe, e o louvada 
João Lui& Dias uabtinm ao inventario, nio JBndo 
e;te& intimados por outra ID:l.tleira. . Diue mais que 
zsabe que a jw;tiça eativera um ou dou• dias á es~ra. 
d01 herdeirO& e louvadoa. Nada mais ditae e .nem 
lhe foi perguntado; pelo que ae cleu por findo e~te 
depoimento, em c,tue auigDa . o jui& l... testemunha e 
juatifiCli.Ute , depo111 lle lido por mim l''ranciseo Igna
cio da Silva e Araujo, tabelliiio que o ewcrevi.
Pt'GM.-FraMÜCO Antotu'o Pneira.-Antonio Augu110 dos 
.Rei• Sarapillo.-~ia o aello de 800 n. por duu eatam
pilhu, que forio inutiliaadas pelo tabelliio, e após o 
termo aeguiute : « Conclusio.-AOI 30 di&l do mcz de 
Setembro dll 18i0, nesta villa e em meu cartorio, fl·.~ 
oa preaente• auto• concl111011 ao meritiasimo juia: muni
cil!al nesta justificação o 2• substituto , cidad;io 
Tnetão Luiz do Prado; do que fi~< este termo. E e11 · 
Fraucisco Ignacio da Silva e Araujo, t:l.bellião, que o 
esc:revi.-Conclusoe. » , 

"Jul~o por aentença a preteqte justifieaçüo, para 'lue 
produza aeus eftêitos. O eaeriviio intime ás part~s e 
entregue ao juatifie&Dte, inde~ndente de trulado, o qual 
~á as custas . .Alfena•, 30 de Setembro de 187(1.
Tm&ao Lui:: do Pr"Gdo. " 

• Francisco Ignacio da SilVSL e Araujo, tabell.ião 
aenindo de escrivão de 4!'Phi011 dl!ta ,•illa de • .\1-
fenu e seu termo: Certifico que · na occuiio er-1 
que 11 llava começo aos trabalhos da. divioiio da fuzUICa. 
cto Maco-Dentro, 4istricto do Machado, em Novembro 
do l.llllo proxitno pusad~ ou de eu · andava como es
crivão, isto em eau. de Màuoel Antonio . .Penira Lima, 
app&reeeu um dia Lourenço Alves C.USI*J bQje falle
Cldo, clille que ::1a · factarl do iDwnt.ano da fina é::~. 
D. Fraucilca. Theodon. de Jewua, elle ahi estando '\"i o > 
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eeeri~io de o~hio. J~ Pedro da Veip ~:ao j~ 
àe orpbÃo!J, Di. Serapl80, para fazer u cartas citatoria 
1101 henleiíol 4ale inventario, por elle, vUt.o atar 
c~te ele CI.Dla, e que, u.ti&faiendo &I!Uelle juiz. leU 
pedido, levou as cartas para. o dito aenvio ueipar; 
-~~ diue q~enem seu nome 1IOdia escrever, e pecüo ao 
J1l!Z q~ ~e o nome aeUe CICirivão, e que tudo 
fo1 Ntideito por aquelle; declarou maia .o dito Ca.m
~~ que o 88Crivão est&"V& mesmo doente. por tê-lo 
vmo de~ no qlW'to_ da sala; e que tucl6 que elle 
~~va de ~r era verdad.e, e que se foue preciao 
Jur&rl&. O referido é verdade. Mfenaa, 13 de Fevereiro 
~ 187! •. JPu ~ Igueill da Silva e Araujo, tabel
lião, servmdo de esenviO de orphãoe, que o e&Cftvi. " 

« Fr&rlciaco Ignacio da Silva e Araujo, tabelliio 
~esta vills. de Alienas e teu termo, etc. certifico 10b o 
Jurameuto do meu cm;go1 q_ue quando reeonheei a letra 
de 11ma. earta citatoria mtiDWldo a um dos herdeiros 
~e D. F~eisca Theodora de Jesus, para a fa.etura do 
mventu:io deata, em nome do escrivão de orphioa João 
Pedro da Veiga, eate nada. me diue a mpe1to. Certi
fico, ~nm, em Yirtude da ordem aupra., que no dia em 
que fiu lavrar o termo do deposito de fialiça provisoria. . 
11B9.uelle elerivio, elte perguatou-me como eu aabia. da. 
ex111teneia dessa carta, eu ~ndi que eue negocio 
Jl!e f4ra eontU.o pelo merit.si.Dao juiz L>r. Serapiio, que 
di~era. que chegaudo elle com o escrivão á fUenda do 
:M:ato-Deiãtro, este ee apresentára com uma d&r de 
cabeça muito grande, Pelo que elle juiz se oft'erecêra 
para escreveras carta•, e que lévando estas para o escri-' 
vão ~ignar, este disaera. qU4!_ não podia, escrever, &'.l que 
elle JlllZ napondêra IJUe então eUe IQJgll&ria. em nome 
do eacrivlo, e este lhe respondêra entio ~ue isso era um 
fa•or. A esta explicação o eaerlvio Velga me respon
deu ll,U8 era verd&de, e que & carta que elle reegato11, 
que nao era _para fazer mal ao juiz, nw sim para não 
appareeer. Certifico mai1 que a 11. 5 do inventario da 
fi!i~da. D .• Ft:anci~ Theodora. ~e Jesus, consta a cer-
tidão ~-wtimaçao do teor segumte : . 

• pe~fi~ que para. nomearem. e approvare!U.louw.
dos ~ntímel. aoe herdeli'OII G. Polye&fl» Fretre, José 
:Peren Caaeta., Lourenço Alves Campos Francisco 
Antonio Vieira, Fnnci&co AntOnio Pereira buw., João 
Antonio Pereitat.. Manoel Antonio Pereira Lima, Cus
todio Antonio rereira e auas. mulherel!, bem como 
D. Genoveva Pereira Cablet& e orpbi D. Francisca, e 
ao curador ad laoc, do ·que :ficário •cienteP. Fazenda do 
Mato-Dentro, 28 de Outubro de 1869.- O escrivão, 
Joio Pedro da Yeigcz. " -E' o que tenbo a. certificar. 
Alfenas, 16 de Setembro de U170. E eu, Franci1co 
Ignacio da Silva e Araujo, tabellião, que o escrevi e 
aaaiguo.-Francirco IgnMio da Sil11a. e Araujo. » 

Qnanto ' compra do escravo: 
• Illm. Sr. juiz ·municijlal.- Diz o biLCha.rel Antonio 

.A;agnato do1 Reis Sera~i.J.o, que a. bem de ~eu direito 
q_ner jlllltificar com intu:nal'.ã.o do Sr. collector muni
Clpa): 1•1 que o supplica.nte Dio comprou de Francisco 
Joll.qllim Pereira escravo algum de nome Gabriel, mas 
que 1oi eimpll!!l interm,clia.rio para com Pereira Jl&ra ser 
o ditD eaer&Vo vendido ao Rvm • .:onego Jose Carlos 
ll!a.l'tins, tanto que; 2°, que o referido <:onego seudo 
aviudo dessa tran~acçiio pelo supplic:~.nte, apresentou 
motivos pelos q11aes nlio lhe convinha o negocio na.quella 
Qccasiio, pelo que; 3•, entre·o aupplic:a.nte e o mesmo 
conego se delil:ierou que fosse a esc.riJ?turu p.l&sada a 
nm terceiro, afim de ser o supplicantc mdemnisa.do do 
din'heiro, que por intenção do mesmo coneS\'o D.diantill'B. 
Ofl'erece como testemunha.s o 1° tabelliao Francisco 
lgnacio da Silva e Ar.1ujo, Dr. Candido Jo$é Mari3.nno1 
conego -!osé Ca:lo~ Martms, Frat:cüco de Paula Siqueira. 
e Joo.~~m Julio Barros? Peremt1 e re9.uer que sejão 
ellas .mtim:J.das para o dl:l. e hora. que \ • S. designar, 
llll. fórma acima.l sendo ~t:l. autoada e entregue mnal, 
de~• de julgaa.a, independente de tra:slaó.o. Pede a 
'V. S. deferimento.-E. "R. M. -Antonio .Au9U1to dM 
l1ci1 Serapião. Estava ~ellada com uma e!taniJ:lihu.
JIU'O smpeição. .Mfenas, 20 de Setembro de 1870.
Ccndido • .:....COmo'requer.-Marco o dia 22 do corrente, 
~do intimada 111 testemWlbas por carta. Alfenas, 20 
de Setembro de 1870.-Prado, ,. 

TOIIO IV 

« Escriptma de compra e. 'ftllda que entre ai fazem 
Franeiaeo Joaquim Pereira ao Bariô da :Araraquue, 
como -abaixo se . declara.-Saibio qlllntoe este publieo 
inltnunento de eacriptura de Tenda. virem, que sendo no 
anno do nascimento de Nosse Senhor JesuS-Chriato de 
1869, aoa 15 diaa do mez deOutubrododitoanao,nesta 
villa de .A.lfenaa, em meu eartorio comparecêrio partes 
ha'ridaaeeoatratedas1~~ ovend;ior FrauciacoJoequim 
Pereira, morador Do <listricto do Machado, c1eate termo, 
~~o por seu procurador o advogado Dr •. Can
diao JOsé Maiianno, morador nesta vill&, pelos poderu 
fk Pl'OCUr*çào que adiante vai copiada, e como com
prador o Btrão de .A.r&raquan, morailor no districto 
a. S. João do Ri~ representado por seu procu
rador o tenente Jo•é Beltrio Pereira, morador no dis
tricto do Betblem do Besc:alndo, ~los poderes da 
procuração que tambem vai. copiada. E pelo vendedor, 
em presença das duas teatem.unhas abaixo nomeadas e 
aasignad.U, foi dito que elle é senhor e pc~ssuidor de 
um etcravo de côr preta, de nome Gabriel, de 22. &'DDo& 
de idade maia ou menoa, erionlot wltl!iro, aem ofti.cio, 
e porque o po~~ue livre e deaemnaraçado de qutlquer 
enaa, o vende, comu de facto vendido tem de hoje por 
diante, ao comprador Barão de Anraquara, ~o preço _ 
de 1:60081 f&ra cuja realização recebe nesta. data uma 
ordem de 1gual quantia s:tcada pelo procurador que 
eata uai~ contra o aeu constituinte B&rio de Arara
qua.ra a favor de Teixeira & Filho1 negoeia.ntea nesta 
villa, pelo prazo de 60 dias, desta uta., · para aer paga. 
na côrte á. ordem 4os mesmoa Teixeira &: Filho, e por
que usim tem vendido1 cede na. pes10a. do comprador 
todo o direito de propnedade que atá hoje tem tldo no 
referido eacra\'o Gabriel E pelo comprador, ~r seu 
procurador, foi dito que aceita a presente eacriptura 
de wnda na. fórm& por que ae acba ella determinada, 
daudo-M por impouado ao dito escravo ; e, :aeste ac:to, 
me foi presente oe talões, cota 4le. aello e procura
çüea lioa úore8 Mi'Ülltel :-N. 86.- R~>nda provincial 
-Minas-Geraes, exercicio de 1869-1870. -A' foll!as 
do caderno de receita fica debitado ao collector n im
port.ncia de 50$ recebido• do Sr. Batio da. Arara
quara, pelo imposto de 5 % aobre a compra de um 
eacravo ele nome Gabriel, crioUlo, de~ annoa d11 idade, 
a Francitco Joaquim Pereira, -pela quantia de l:600S. 
Collectoria. municipal de Alfeuu, 15 de Outubro de 
1869.-Pelo collector Fra.ncisco de Panla Vieira Junior, 
1;7omta Teixeira, escrivão. - N. 87. Renda provincial, 
exercício de 1869 & 1870. A folha.& do eaderno de re
ceita fica debitada ao collectoraimporta.ucis. de 18008, 
recebida do Sr. Sa.rio da. A.rareqnara, pelo im~:osto de 
novos e velho• direitos da eacriptnra que lhe vu puaar 
Francisco Joaquim Pereira, d"o eacravo Gabriel, pela 
qlWltia de 1:600 •• Collectoria. municipal de Alfenas, 
15 de Outubro de 1869.-Pelo eollector Frmncieco de 
Paula. Vieira Junior, Gomes Teilreil'a, escrivlio.-N. 13. 
21. -Pagou 28 de sello • .Alfenas, 15 de Outubro de 
1869 -Pelo collector, Gome1 Ttiol:eir~Z.-Provincia de 
Illiuaa.-I'rocura.,üo but.'\ntc que faz Francisco .Joa
quim Pereira, mÔrador no districto do 1\lachado deste 
termo de Alfenu: Saibão quantos este publico in~tru
mento de procuração baataute virem, 9._11e_ uo an:ao do 
nnscimento de Nouo Senhor Jeans-Ohristo de 1869, 
aos 27 de Julho, nesta villa lle Alfena.s, em meu ear
torio, perante tabelmo, compareceu como outorgante 
FrauciJco Joaquim Pereira morador no di5tricto do 
Machado dc~te termo, reconhecido pelo proprio à e :nim 
tab~llião e das teetemunhas abaL...:o 3.8Bigr>adas1 ~rante 
aa quaea por elle foi dito que por este publico Jllstru
mento nomêa. e constitue aeu baatante procurador com 
:Eoderee inaolitum neeta villa. no advogado Dr. Candido 
José ~Ia.rianno, e Antonio Pedro Gomea Teixeira, pt.rtt 
3Siignarem eacriptura de venda do escravo Gabriel, 
crioulo, que clle outorgante vende ao conego ~os{: Çar
loe 1\Iartins, ou :t outra ~ualquer pe~a.. Auun d1sae, 
do que dou té, e me pedio este instrumel!to1 qne lhe li 
e aceitou, assigna com: aa teatemu_!1has preaen!~· En 
Fn.ncisco (gnacio da Silva. e ArauJo, 2• tabtll1ao, que 
o ~;ubsc:re'\'Í e u•igll<> em pubüeo e r.J.!01 em teatemu
nho de ver.it.de atava. o •il!!lal publice. - Fro:ncirco 
lg'l'Ufeio da Silw. e AftU9o.- 1ro:~~t;i.co Joo;quim Pereira, 
testemllllha praente.-Jolo •41"C06 Gomu, dita.-Fran
cisco de Pa.ulo Ferreira. ~.opta Sollrinho.-N. 31 réia 200.-

2t 
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·~ 100rs .. Alfen.u, 21 uJulhodt.18G9.-Yiai,.Ju
ftior~ ·» 

« Pela ~esente J!Or miDl ~ • ~ipada ~Lutoriso ao · 
·lllm. Sr. te~U~nt.e JOI6 Beltno Pertua de-Canalho a 
ir·' provincia de Xi'llat-compnr-me ouscr&'rOI que·tm 

·. minhã.·eana de ~~- deett. data. meacion• · parao ~ue 
_lhe dou -pode~'~!& illimitadoe. S. -Joio ·doRi~Iuo, H de 

· .ÀBOfto d\l 1369;- Ba~ ck~uara.-'-N. 8;·200 rs. · 
Pagou '200 ra. de aello. TPea-Poutu, :t1 de Ouaibro 

: de 1869.'-Brito.-Pe~wlino. E deco!D.o-&a.im.odislerio; . 
·· _: outorgúiio e ~nailltiriio1 IIMi!llio com•u -testomunbaS · · 
.. presentes, Manoel Galdin.o d.o Prado e Manoel Antonio . 
_de Soua. Pai'\'&, depois de li~ por minl l"ra.ncitco: 

. lgllacio da sil- e .Araujo, 2• t&belliã.o servindo in·.· ' 
terinameute det•, ~Jlle&"escrevi. Candido José lolaria.nno1 ._.- -
José Beltrio Perell'l. de Carvalho, - ~stem'ltllh& Ma.noe1 . 
GalQino. do Prado, Manoel Anwnio .da SoUZ&.Paiva.-, · 
~a.du. mais ae continha nem declaran ·respeito uo pe
didD n petiÇão retro, e -aoa·autoe ·e livros me reporto 
em meu poder e ca.~,- . vi.at:J. vai aem -C:Olll& 9.ue . :. ' 

. :. _duvida faça, por mim eecripta e aaaignada nesta Vill& · 
- . de Alfell&l,_ aos U dias do .mez de Ago~>to de 1870. Eu 

. Frauciaco 1gnaclo da SilTa e Anujo, v.belliio qUe · a 
escrevi e ll!&igno.-,Francüco,lgmJcio dGSd•la • Araujo. » -

«lllm. Sr .. collecwrprovincial.-AntonioAugustodo• 
. Reis Serapiio requer que. V. S • . decl&n 40 pé deate: 

1•, ae em resposta a uma. ui~;encia. que 'V. S. Jhe fez; 
por ordem da tlle.sour.aria, ·a proposito de uma defrau
Clàçio de siza._ J>el& compra e -venda de seu etera.vo 

. Gabriel, o aupplicante apresentou a V. ~. uma jnstifi
eaçio m.oattando que elle não comprá.ra use escravo~ 
2•, ae V. S. remetteu, com informação roa., esea justi

. ~io _pan a. tlie.onraria, e ·em que data.; 3•, se o seu 
officio de :remessa foi r~etrado no correio ; i•, se 
V. ~· ,j:í. obte-ve resposta) ou 110 . menos recibo desse 
offic1o.-P. a V. S. defenmento.-.4ntonio .Av9.ato do6 
Reil Snapiilõ. » 

« Ce~iiico q_ue d~ fe.cw iJ!-dO . eu exigir do requerente 
a quantta.Te}ativamente ao 1mpoeto e.multll pela com
pra do escravo Gabriel, conformo ordem que teve da 
thesouraria, elle apresentou-me Ullll. jwtiflciição proeu
nndo -provar que a compra. não foifeita. J?Or. elle. Cer
tifico mais, qua entrando em du:vida, em -v1sta. da justi
fica~,- se o reliuereutle é ou nio_ Qbrigu.do a pagar o 
referido imposto e multa., C01111ul.tci • · í.he~ouraria. re.: 
mettendo a justificação em 16 de Janeiro pasado1 o 
que fiz em otficio reg~strado na. mesma data do que t1ve 
o competente recibo com data_ de 1• <le Fevereiro deste 
anuo, aee!_gnado }101' um empregailo da theaoiU'aria. 
Alfenu, 111 de Abru:de 1871.-Fmncisco de Paulo. Vieira 
Junior.» · · 

Quanto a ter o denuuei&11te inquirido e redigido os 
depoimento• da.a teltemanbu. . 

« João YtDoel da Si! V& C&rvalho, eecrivio do juiz de 
paz e aubdalegacia de policia do' districto delta villa 
e no ex:ercicio ua f6~ ~lei, etc. : Certifico_que o 
escrw.io de orpbioa deste tumo, J6iio Pedro da Veiga, 
promoveu duas, jUBillica~a. nl!l!te "juizo da aubdele
gacia, uma. a re1peito.da. compr.~ e venda de um es
cravo, que dizia ~r :feita. por V. S., e outra, preten
Qeado t:unbem jamficar a ausenci& de V. S. para f(lra. 
do. termo, eem ter p&eaado n jurisdicçiío de juiz muni
eip!.l • orphiio.; que eet.ls testemunhaP, de11aie de 
)nrament.-dU pelo respectivo 'iuiz, ·. forio inquiridas 
pelo !ru!IGIO juatíficante, bell:l-COlllO _quem redigio os seus 
de~toa; que a6 jarou Joae AlexaDdra da. Silveira 
em •ullmtmção. ás ~unhas que dei:xárão de CIOm
par~. Ceriifico maU., qne certtfiqnei nu petiçUel 
re!pectiv.u hPer intimado a Y. S. em sua propria. 
pe&&C~&, e que V. S_. dia&e-me que lui.via marcado o 
aerriço para o mumo dia deaiauaao pa.ra. aa referida• 
juatificaçõea, raziío por ~rto que da.va de não poder 
comparecer e uaitti.r áe. ditas justificaçõee; do que 
que t11dodou fé . . Alfenu, 16 'de Setembro de 1870. Eu 
,Joii.o lianoel da SilYa Cánalho, _escrivão que o escrevi 
e assigno.-loAo MaMel44 ,Sil1la CGmdhO. " 

« Atteato que 1l Sr. Dr • .ADto~io ~to.doe Reil 
1:e:'llpiio WID -bom compo~to ci,:U, pelo qaegoza 
:1 me~id:a reputaçio ·.de· homem hodsto, e que como 
)uiz mwaicipal do termo de AlfeiW <:umpre com OI Eela 

à&~ e -~- ~ vemade _pa$50 este~ me Hr-pedid,. 
Caldu, 8 de J:alho .de 1871. -.lOAqUim Cac~~Jrio .1cJ Sil"tJ 
Gviflwlr4u, juiz de.clbito aa ®mate& de Cabo-Verde. • 
' c~ulieço :~..-.inwuapr&.dDDr. J~~ 

·Caetano da :$ih&-~ jui& de 4ireito daata c:o
~por ~eno co~ qa.e.cl& Dltl~~~a.tenho. , 
.A1feDú; 1l de Julho de 1.871. -Em llatammho de 
-...rdade, o tabelliio.l'rtJftcilco lgnacia.d4Sil..a.e..Vaujo.» 

c IUm. Sr.-A caim..~· ·munieipal delta cidade feli- . 
~ a y. S. pela j~tiça que !oi feita á admitmtração 
llllpucial e convemente CO!h que a V. S. ·tem.ubido 
prantir 011 interesàl!l eonfiadoa á aua ~ e intelli~ 
geneiA, como juiz municipal e de o1"pbãoB dute termo; 
visto como lhe conau, por indicação e. infol'm!lÇiio de 
um de sew membro&, que foi jlllgacl& improcedente a 
. denunaia pendente contra V. S. · · · 
· c Deua guarde a Y. S .. m.uitos aunoa. Alfenaa em 
p~ da.camara municipal, 7 de juJlw de 187:1.-inm. . 
Sr. Dr. Antonio Au~ dOii Reis. Ser , pião, u ::üto digno 
juiz· mwücipal e de orphioa deste termo. --o presidente 
da camara, Manoel -Galdino . do Prado.-FfiiUICi•eo de 

. Paula Yútiro _ Junior.-Domi#lg~. · Jo.J Roàrigvu.-Jfll'- ._ 
noel DiGa ü _Ailtllar.-Candido Jo.I!MGrÍIIMO-- O se., 
cretario da ca~ · kmti6eo Piinmla _ Gomu. » 

Vem i mes&, é lido e apoiado, o eeguinte requeri
mento : 

· ·- ·_ _ c Re'lueremos ·· que seja . remeW.da a esta ea.mara a 
not~?o que na secr.etnri:!. da j a.11ti9& se lançou ao lado do · 
nome do bac_harel Antonio. Aug~lBto dos Reis Serapião, : Wn.:~~ do termo de Alfenas, na. ~rovinc1a de 

c Salti. daa iessüea, l9 de .AgoBto de 1871.-Canàída 
. dtJ Roeha..-Benjamin. », . 

Pedindo a ~vn o Sr. Ferreira ela Veiga, tic& a dis-
CUI&Ioaiiad~ pela .hon. . 

O Sa. F&a~IU DA. VEuõ.a.. (pela ordem): -Sr:;.Eresi
dente, & camara. acaba. ele conceder uma. UTgellcia ao 
nobre deputado pela pro-vincia de MiD&S-Geraes; eu 
vou requerer outra. 

Vm11 D.L M.uoau : -Oh ! 
O S11.. FzuEIU DA. YtuiA. : -Bem; negue a maioria 

a urgenci& que peço, eu resiguo-me i sua decieão. 
O nobre deputado tratou de j).lstifienr o juii muni

cipal do termo de Alfenas, eu tenho _ n~s•idade de 
contestar tudo qU&IIto o nebre deputado diAc, fOr isso 
recorro & nobre m&ioria., pedindo urgencia. por lill1itado 
tempo para fazo3-le. 

O Sa. AluiiWIB Fl&llEJIU: - Oa B&bbados sempre 
forio cleatillldos para eatea requerimentoa. 

Vozzs DA. 1\l•l'IOIIJA. : - Concedeu urgenci& . & um e não 
ha de collCeder 11. outro! 

(Ha out,... apa.rtes ; o Sr. prttick.nte reclama. aUençüo) 
Poato & -votos o re~uerime::~to de urgencia. do Sr. Fer-

ftin cb V eip, é ,reJeitado. . 
O Sa. FEII.U:IU 1u. ,.ElGA. :-F.ique iaao eo1111ignado. 
O Sa. MDIWlE FIG'I!JlU :-Apertem muito -e veri:o. 
(O Sr. prw.idenu reclamQ attmçi:o.) 

Conlini&a a 3~ d.ilcustio Qp proiecto maocl&nda ~ 
rar uo ptimeire IMUlestN de ~72 a 1873 a lei a. l,llJ6 
de 2i de Setembro de. 1870, dec:etada. pan. o exercicio 
da 1871 & 1'87.2, com di•e:n;u alteraÇüea e em1111daa • 
&poia.das. 

Vem lll3ie á meea, aio lidai, ·apoiadas, e·eutrio cou
juutamellte em diacu.aeio, aa aeguiDtlet e~ndal : 

" Contillúa em v~r o art. U da lei de 2.7 de Se
tembro de 18i0.-A. Figutt'ra. " 

«Fica i.Jento do imposto , de importação o- papel d.e 
impreuio.-Duqve·Eaff"Gft - 1'~i~~a. » 

«A Terba de 120:000S; conáignad3. no art. 8- ~ 17 
da lei n. 1,836 de Z7 d.e 'Setem.bro de 1870, fica elevada 
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.,s SA.O EH lQ DE AOOSTO DE 18'71. ; 18'7 

a . UO:OOOI, ae11do _o augmeu_ to de 20~1 empnll&do rlilcouão quando uii ~ mdubitavelmente teria fo~ 
uclaei~ n&cateohese~ci.~ doolin~ IIUlJiclmk par&, fazer ~beln . encerrar & d.i.acnallão de 

.,_ q•. babitP:me matM do Bio..Doee.-:--l· Jl. NaptlU. , qualquer dOa.~~ · ·.. . · ·. . . · 
Pn&i4•··" _ · . . .· . Mia. du-ee }l&ta. .ordem Jlo 'dia a. diaeusaão de um 

S , · • .,.. 0 "'--'·--~- minist.erio.ua ultiam.p&lt.ee éolll a cl&aiUl&-ee houYU 
c Uuat.itutiv• 8.0 ~_-... __ : I--...,~·~ . -. tem-1 deixa_ VeJ:. nn• .. hóJm po_ 'll':l& vontadt dt dil-

·forem. &~tadol pelo art. ~11• da leí-n. 11751fda .-- ~ 
20 da 0-tltnbro de 1869 aeião alterados anll1111mente cllllio. . · 
na razão iliveru ela iubida· do_ cambio acima de 18, e Accresce. a.clrc~~:m:>tanc:ii. de que 0 ll)l&Ulelltolqne f.ol'ão 
,_ _, ... . ~-- dados pala a. diieua6&o,;foiiQ depois retiradoa cülla. 
- mwo que em lle.n'hliDI caBO dedo &v&IXO -.... tau ' . ~o 6l'o e.tea os facl.ol, q,uaudo é eat& • mueha. . 
fixadu Da tarifa du alfandel[lll. :E.t:. -•1~ come- 1 que tem tido a diseuulo.Deata cuã, pergunto eu, Sr. 
çari ~o 1.• de JaJieiro ela ·t8721 e etásempre ~ub~ , ~te, é ~ fun~_em.o. que. &e ]:16de ~er_ L Dll.·. _· _._:-

_ .. com tree meau de antici_pa.Ção.-Pererra da. il~~~- » i . Dona..a. .&CClliiÇaO prodmida.no aeudõ'f. . ... 
O 1il~. Joa'l~ d~ ,Me«ndoD.Qa: .;... E' " · : · · · Me · pa.rece que .envolve ella 1IDI8o graudé _ injuatiç1. 

máo,. Sr.. pre.idenbl, o meu eatld.• de-aude. Sinto-ma 1 (.AJto~cfol.da. mifiOf'~) .. . • · ·. . • . · 
butlllte inoo111111Gdado, e, apretentando-me ll& .tribiUI& . . A.cuoa de tudo, .Sr. _preside11te, e8ti o eumpnmento 
tramgrido,a. .Je&lOIIUDtmciaçâ ill• .me la meu medico . ; ·da Jei. . .. . . .. . ·. · 
auietente, de·gaariar por hqje o . leito. · • . -E' neceasario toílo 'rispeito ., éllipoaiçãe da lei,-por-

Não·-obatante, tendO' um~~o '!;ll~tio .importante, aobre que, .qa.ndo ella..não e cumprida, o menor doa males, o 
& qual cleeejava. ouvi.r .• a . opimão do honrado Sr. pnai-: m1110r .dos inc(lnvellieo* e, politlca.mente •fall&ndo, 
dente do collldho, e.~ dei podi&. :Prucindir de tomar ,; pretender a.libetdade viV. a.o 'la.do_ do ~er, hombro 
~ no debate. · .- . . . . ·· ·. · . eomhombrl); e iaao,:aenhoree, é ~pouivel; porque h& 
· .. Nio rstlaJlbe & caman., }JOJ!an~ "l\\Q 'eu eomeee ·a · cada pa.uo nos camiiihe• poJitiCOII p.3.6611&'!DI muito · 
laiQentmdo.a · auaew~ir. do-.tiobi'e ·SL: ·Pfeilamte do. C)On~. eatreitas para que poeeão amlioa tra.uapOr de frente. ·· 
llelho • . · .. . . :-· . . .- · .. · . . . . ·. _ E: preciao qu~ entre. a liberdrie-~ o poder '1!ai~t- o 

CoDiola~JDfl aeaperu.çade que lle1lllhonr&.do5collagu · sentimento d& 1&,. e por 1110éllol0e8118n0 o.te~: teligi.oso 
tel'io ·a .. eom~IICi• dlll .oUNir miabu obser~ • 'cumprimento • .. ·: · · : • .. ··· • .. ·.··. ·, . . -
qualquer- Wdlea.terá. a bUlevolauci& de :dar.llllla ÍQ).Ilção Bontem . eu,. senhores, um utigo. da eoliotituição .do 
a._ reapeito.da 'queatio _tobre qllll -~ · ·ã. .. tratare~pe- imperio- que ·dá. ao_ ~buul doa jurados o conbeci-
ci.almeut.e. · - ·· ·· ·: ·. :-: ·· .. ··,:· · .: · ·· · ···.: · meuto .dQ6 faetoa .c.nmJ.D.OIOI; RefirQ:.m., ·a.o art. lá2. da 
T~ho duvidu, qu_e me P'-"!:em sériu, a respeito da mel!ll&"CCOlltituição. Appareoeu o deereto de. 2 de Julho 

leplidt.de.darruolu\)&O. que~~ediseute. · de 18W eatabeJ.eeeudo determinaç6ea c&~l para o 
Segando o .et. 15.§ .10 d& oomutuição,ào Imperio, julgamento de .clertoa crimet 11&8 provinc1 ... front.eiru. 

6 u &U:ri.Quiçio da.&IMIIIbléa geral.iixanullll&lmeute P&Nee-m& que indubitavelmente honveum .ataque 
aa deapeza. publieaa e repartir a contribuição directa. ao principi& co.aJtitnciual. 

O artigo 172 ·da mHIII& eoDstUui~ datermina. q_ue DtZondo . a . constitui~o no art. 179 § 22, creio. eu, -
o miDietro ·da fazenda,,teuclo noeb~s outro• ~ que é garantido o dire1to de propriltllade em toda a aua. 
troe .oa 01'!;'&1Dellt.oll wnd~ -das · auas. npamçõu, • plenituiie,-e· tendo . a lei de. 9.de Setembro de 1826. mu-
a.pN~e~~tenaeamaradoedeputadoa,annualmente1logo que Cad.o os eaaoe em ·que tem lugar &.'Q.UÍC& OKilepçã~ feit& 
eata eati~~rer-reuni~, UJD-balanço :Pr.al da.rec&lt& e de.- á pleuitude dell!e àireito na. lei fllll4amental, vejo com 
pua do·theacwo.uacWlal do allllo mteçedente, e igttal- acrprua décl~ .na.C&DWt. que .na. propoata.do tio-
mente o~to.geraldadeapeau _publicaa do asmo vemo sobre a reforma. do elemento Hivif.uio ba um 
futuro t.\lt.:im~oia de t.odu; &J-eonttibuiç~·e ren- ataq'Qe ao direito de propriedade, ~rllue a propr;e-
du,publieat. E pare..que.ae.cnmpra. be111 e• .pre~ito dade •ervil é . uma propliedade eapc~cial, ~ui gcneria I . 
contti.tucional, .alei.u i de O.&úullro de 1831 determina . Porque ~~: .11il:o tanàes a respeito do cscrav.o o jw., 
que o miniatro·da faaacla, que é o .. prellidente do trib.u- 1:llolfi necJ.Y. . 
nal do theaouro, JlC)r disposição do,u-t. 7•, a.preKDte a.n- E dizendo a constituição ttne .nãe ae pódelançar miio 
nualmen.te,,&té o iUa .8 de Maio, f.,auembléa geral . leg,ie- da propriedade, que é gara.ntiâa, sem UJila _prévia .i.niel::l-
lativa.,juntameute oom e seurela.to.rio, a conta. gerai da nisaçio, nem iuo ~ dá. ua propos~ acnhorea, e no 
rec:eita e te~ ~te ao UlllO q-a.e findou, e o entreta.!lto a. ea.roe.ra .;ii a. votou em !• ai&cuuio f 
orçamentod&deapeza e dareceit:Lpara.oa.nno fllturo·. A eonstir.ui9i_o política em o seu art; 179 § 10 de-

E' 1) que ae aclia. pre&cripto uo ~· '2• do 1Lt't. 9' da re- ela. r:~. qt1e ll.S ordena.nÇ»militaroa e&tio fóra. daa dispo- , 
ferida. lei,-e já ante., &· lei de 15 -de Dezembro de.1830, sições B.l5sign&das a respeito da priaio a.ntea de cUlpa. 
pan maior -iilformaçio, determi%1011 em seu -art. ~ que formada, porque essas ordenançu forio estabelecidas 
até o dia 15 de Maio oe lllinistroa de·cst:t.do aprese.ntem como .neccssariaa á. diseiplina.o recl"Utanlento do exer-
relatorioa im~1em que exponbão o estado elos ne- cito. 
goeioa a cargo de cada repartiçii:o. Actualmeote vejo umaemend&, que foi approvada ::10 

Pc~to eu: foi cumprida. esta dct.rminaçiio con- senado, eatendendo ·o :recurao de hofleu'>COIJ"" ati :l.08 

atitnetonal~ Pa.reae-me que não. individuas q11e forem.dctidoa a titulo de recmt&meoto ! 
o Sa. ANDUDE Fr&l!B•••: _O Sr. -presidente do con- Senhore•, ba . nessa émeoda, penso, uma violação vi-

selho j1 0 confessou aqui, responden(io ·a um r~ueri- eivel e terminante . do preceito eo~tstitueional. Se por 
meu to, em nue pedia a. distribuição do balanço. eaae preceito eaau · ordennças fieário · fóra. do alcance·' 

'1 das disposições· a 'l"'IBpeito ·da~~~ aem. culpa forma-
O Sa. JoÃQilDI DE MEI'IbOI'IÇA: - Ainda assim é fóra. da, como declaramoa·hoje, legislando, . que a fa\lol' do · 

de dunda que a eommiSiio do orçamento em Jullho individuo ncrutallo põde-ae dar o . J~eeuno de lwbeiU•·· 
apresentou parecer ~ respeit.o elo -orçuaeoto de. cinco cWf'll'! · ·. . . . 
Dliniscllrios. . São oe mús .~xemplos, é a fllla , de raapaiál -que tem. 

O Sa. A.m.ullt 'Flacati:-i:poiado. havido para-ocnn -011 prece~ eon~ que dia -
O SI. J~IM .. 'M 'MuMIIÇA.:-1& vê • camara que. luga.ra·4j_ue tmto .-e mutile a aro& aanta que. parda 

houve teD!po .de eoiJ~a,-para ee ~o o~. aa.nM!u libudad~~ 
os. .. l\na.m& i'n;cca..:-Smn dn.vid& alguma. O Sa.. Am!IWIE FrGvcru:-E' um ·cortejo ápropa-
0 Sa. JOA'Q11111 DI~A:-Eaenio•lez;illd.n- gand.a reformilta-

bita'lle!llleuW ·-a eulpa· Ucl·dne; recshir, ·eomo-te ·di.M · O Sa. J~'R'._.IIei':~~do·d.te modo, 
Do ~~tn~clo;...Obre ·a minoria ~ -~.'(Apoiacfe, cla ' e eutelld.enllo•q_ue .e-... .mc.iã_, 41o ·~utlll .nio teve:. 
míneria.) · lagar;llio 'foi por càJ,. da .minoria, e . .ma do perDO.~ 

o .51 .. :.\.DaAJit F.J.Qa&l .. :-.A:. :%>Diaao. .Deve_ ' ftCiblr me parlllle•q11e ' a' ~luçló> que-~ .. . nio e in-. 
r conltitaeioull, é, Pcslo m~ llllico ~· · · 

sobn -OiJ'IIVW»>•-•'ble a. .DIIl0~4UD &poli- OSa. A.IUIÚN _,...uaiU:-:A}Oilldo . 
• ~~~~=-=:;.-E:: pua a~pandlr:i.; oS&- Jo ... Gem: • ....._:-O ·~ ·~vo 
•Qilelll'.,..._.._ Dlllp& q~ do ãiaatel'laa uio põà•faler à~ meclidà - ~!Ueepçio,.qae p6de. 
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188 SESSAO Ell. 19 DE . AGOSTO DE 1871. 

IÓ ser empr.pl& em -flrtnde de ~·maior, • recra 
pral; não deve dar eumplos ele eatan101 toioa oa 
umoa a prorogar lllia de orçamento;. porque, aenhores, 
a verificação da. ~ publica. · é . nm& attribuição 
llluito impottante do eorpo legial&tivo, i umaattribui~ 
ç~ que tem muitu pran&iu politic&&, aociaea e admi
nistrativas. E' preciao que o COEJ?O legislativo conheça' 
o quafttvm daa deapezas -dalmente nec:esiarias, 
para. poder detumio.ar o qu<P~tvm da eontribuiçio precia& 
para. acudir a ellas. Quem entra com os impostos, quem 
os paga é o · povo, e n6a somos os seus repnaent&ntes 
immediatos ·para. tisc&lisarmos . n· maneira por que ·.se 
gasta o . producto de seu auor,o producto que se arranca. 
;\. sua propriedade. O impoato, é como se sabe, um mal; · 
é ::~eeeasario limita-lo á aua propria na.turea;; E é, eu.~ 
mlnaudo todaa esau questõea, todos os aerviçoa publi- . 
cc~, porque o orçaDlento eomprehende todos, que pode~ 
mos . '\"'er quea· aio os impostos que devem continuar, 
quaes aqueUes que devem ser eliminados ou. diminui.., 
dos . . E', além diaao, uma attribuiçiío que traz comsigo a. 

. grande garantia politica da reunião periodic:& ·· dali ea
. , marns e. da co111ervaçiio do •ysum.a representativo; 

O S11. Çav1 !lfi?IU.DO: -:Apoir.do.. • _.·. _·· .• 
.· , O Sa: Jo.a.Ql11X .IIIE !liEliDO~ÇA: --:Nós. senhorea, nã0 · 

cumprimos o nono dever, niio somos lea.e& ' nos n_osaos 
constituintes, ·quando dele~ moa . taes • attribuiçües no 
goTemo, quando nio fiac:al!samos a marcha aeguida 11a. 
administração publica, quando não entramos no conhe
cimento do modo por q11e ~>ã. feitas as des~ publicas. 

Poderemos nós votar hoje uma resolução, que é v.ma. 
medida extrema., que é aconselhada só no caso de força 
maior, contra a qual não se ~e lutar'? Eatará a reso
lllçãu que ae diac:ute neste CllSO '? Entendo que não, como 
já. mostrei, que houve tempo de sobr& para ser discutido 
e votado o orçame!l&o neata caaa. 

Os precedentes nio justificio semelhante procadimen
t~ da noua. parte, porque um abuao nüo justifica outro. 

O honrado pl'Uiclente do coruelho foi mesmo quem 
declarou ~ui que o que o governo actual fazia ~ra, 
::<!St& resolaçio, tinha-o leito o gabinete de 16 de Jallto. 
Mas é pree110 obeervar-se que o gabinete de 16 de 
.Julho deu lugar a. que fosse nesta ca.aa cliseu.tido o or
çamento e puaaue e foae•eavia.do para o senado no 
dia 5 de Agoato~,. e e6 foi depois de uma segunda. pro
rogação, em 21 de Setembro, que se apresentou aquclla 
resolução em 1869. . · 

Como_ quer que eeja, esse precedente dado em 1869 
e em 18661 e (j_Ue, segundo declarou o Sr. senador 
Zacarias, tem Bldo frequente no ~. niío póde justi
ficar ~ apreHDtaçito deata rasolução. 

.Accresce ctue, conforme os rela.torios doa Sra. minis
tr•s, o 1erviço publico e%ige para. o exerc_ icio vindou
ro an~euto na deapeza. O miniatro do imJ,>erio exige 
ma.i5 do que foi decretado para o exereic1o corrente 
a quantia de 190:83183601. o da justiça 268:187Si70, o 
de eatr:lngeiroa89:5t6166i; não fallo no& da marinha 
e glltrra, que exigem muito maior somma. 

O Sa. lllunsne DE EsTIU.NGiiJaoa :-No parecer da 
commiesão estão justificado• eatea augmentos. 

O Sa. JoAQ0111 DE Mubo!IÇ4:- O aparte do honra.
do miniatro maia .me ajuda, é mais uma razão pa-ra.·não 
approvarmos areaolu9io, peloineonveniente que traz de 
n:lo acautelar essas necueida.des. Com que meioa 01 
hon~ados miniatroa hio de acudir a este a.ugmento de 
despeza, que .; india_PeDKvel, eu o reconheço 'f 

E' isto maia um mconTeniente contra a resoluçio. 

O Sa. Muunao DOI NliGOCIOI EIT&A."iGEtaos : - Note 
que a reaolúção é só para. aeis mezes. 

O Sa. JoAQVIll DE !tJEIQIO!IÇA. :-A respeito do ministe
rio da marinha, dá.-ae aillda uma circ:umatancia. Pauou 
::tata cua e no 81!1ado a lei da lixaçio de força de mar, 
forio aupentAdta neua lei u taaioriaa e comedorial 
doa ofticlUI da annad.a e clauea annexu ; pergunto 
eu : com que · meioe o FVemo attended a uta cfespe- . 
za. se pela reeoluçio nio ae acautela c:ouaa alguDi& '? 

Seuli.:>rea, 4\ue a diac:uuio dos orçamento• é uma 
medida muito IIDJIOrt&nte, nio ha duvida alguma, e uóa 
po.i~:z:oa e:~contrar disto uma prova uo relatorio do 
.tlourado Sr. ministro da fazeu~ 

· S. EL, . por uems:p.Cl,!' na ~ ap~tada _ • · 
eRfl armo . orça a . pri! do luipeno elll 
86,M1:03lB~, e .. receita em 93,370:0008, · .. procu
rando em aeu relatorio ~uatilicar -. propoata, · aeha-~e 
em tal ou qual c:ontndicç:Io, ee lU iio engauo, por- · · · 

· · ' · g,ue S. Ex. declara em aeu relatorio que adopta pua ' 

I.· liue do orçamento de 1872 a 1873 a receita · .. de 

: .

1

. :9dãoi6~~~ =~·do que a CODitante da proposta., 
· 'N""ao aei como se poaea harmonisa.r uma ao~ ·. com 

I
'· entra. A. propoato., repito, é de 93,370:000§1 e S. Ex., 

procur&llào justifica-là, aâopb. para b- ~,216:0008, 
· &86im ae exprime .Ue : • • Auim, aclopto para. bue do 
I o~ento ae 18'n a 1873 a receita de ~9,216:0008, 

.. ·_·· l · c:onst&nte •. da referida. tabella, e . não .duvido .meamo 
. eleva-la & . importancia u 91,000:0008, em que foi or

.1 :çada a do corrente exercicio, :não 16 por entender q11e 
se póde contar com o augmento · da renda da estrada. 

J de }erro. D. Pedro II, mu ainda ~r conaiderar traoai-
, toriaa as prineipaes_ ca118U d_ o_ decrucimento qu~ ora 
.\ · apreaenta, a renâa. publica; • · . . . . · · · • · 

...... ·1· · ·. Ha dous enganos da ~ de S. Ex:~ o primeiro já. 
usignalei1 . é 11 grande cilll'erença q11anto á receita entre 
o . al;t-rismo :da: propoab. e .o que consu do rclatorio; 
o eeguudo é ... declarar que 91,000:0001 foi. a -.receita. ·. 
orçacla _para o exercício em que eat&m()•, quando ha_·~-

,1.: feito eq_uivoco, porque ellafoi .orçada em 95,800:0008. 
Ha 'a1nda _outra! . conaiderao;õea .. de ,muito , peso, ·que 

impunhão o rigoroso dever de eonfecc:ionar-ae .a lei do 
\ o~ento. 
· Sabe a camara que a resoluçiio de Outubro de 1869, 
J que estabeleceu a porcentagem de 30 e lO % aobre os 

f 

direitos de importa~o, determinou que o goveruo au-
nualmente a foue alterando na · razão inYersa da su
bida do cambio acima de 18 ; baixando o decreto 
n. 4,061 de 2l deSetembrodoannopaaaa.do, que reduzio 

J a J?Orc:entagem a · 25 ·e M % a contar de 1 de Ja-
1 ne1ro . ultimo, appareeêrão duvidas, por entender-ae 
' que a porcentagem devia ser no corrente anuo aómente 

·1 de 17 e 23 %, e neaee &e!l.tido representou ao governo 

\

1 a Associação ComiDercial da Praça do Bio de Janeiro. 
O nobre ministro da fazenda, em aeu relatorio1 reco

nhece que a lei preciaa ser expre..._ a tal respeito, e 
i, lembra um expediente, que é preciso tomar, e ' qne é 

urgente, porque é nec:essario attender & reclamação d:l. 
Associação Commerc:ial. 

S. Ex. tambem noa diz que a }lauta de nossos di
rei:oa de Importação está. senào preJildicial &os intere.eae• 
da. fazenda publica, e muito oneroea ao commercio. 

o sà. A!lollADE FJGCEI&.I. : - Apoiado, onerosissima. 
O Sa. JoAQuDr DE MENDONÇA. : - Poie, senhores, nüo 

have:noe de allivia_r1 quer & f.uellda publica dos incon
venientes que esta aotfrtndo, quer o commercio do 
vexame por que está passando 'f E ha de ainda ficar· 
isto por decidir'P Não se ll6de dar uma 1olução a uma 
%epresent:l.çiio tiio justa e llUldada em tii.o boas ruões 't 
. Eis os grande• Ulc:onvenientel do modo }>Or que se di
rigem os negociOJII publicos no uosso piW: ! Eis o grande 
mal da condescendencia que muitas vezea ha nesta. ca
mara de delegarfuncçõea 11ue aio propri11m.ente suas ao 
poder execuuvo ! 

O Sa. UooaJGO SJLV~:- Apoiado. 

O Sa. JoAom• DE )IENIIONÇA. :-Pa1110 agora, Sr. pre
aidente, i que1tão que maia especialmente me trouxe :1. 
tribl1D&1 questão de aUDIIII& im.(IOrtancia, e na qual tem 
o maia vivo interesse a provinCl& que teÍlho a honra de 
repreaentar ; quero fallaraobre a tarifa eapeeial para as 
allandeau da provinci:L do Rio-Grande do Sul. 

E' aÕido que minha provincia delde 1852 luta com 
um grande mãl, o do contrabando, que tem ~mado pro
JIO'\lÕ88.silanteac:aa, e teJD aasuatado 01 espirito. peu
ladorea, comprometteado e TU&Ddo extraoriÜJWia· 
mente o eommercio Ucito. 

Os preaidentea em aua relatorioa, 01 deputado• da 
provincia ne-ta triblllll, têm feito aentir u iDconve
Dienc:iu cleue grande mál, que at6 hoje está por acau
telar, porque nenhum reaaedio H &em daclo! 

lnconteata'Velmente, o facto do Jr&Dde contrabando 
que a1li ae faz não p6de puM~ delapeftlebido diante 
do governo do paiz ; é neceaario 11111& medida, visto 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:38- Página 14 de 28 

SESSAO IN 1~ DE !GOSTO DE 187'. 189 
que 3. repreuio fiseÀl nio p6da evit.lo; é ~ ~ 
todo o eDC&Dto ao c:ontzaoanclo, a.cahu eom o moenttvo 
qu o &limeata: . • 
... · . Senhoree, é extraordinari& a d.üferença do Pf!ÇO d& 
tarifa do Iuiperio comparada eom a do Eáado Onea.t:Ll. 

Pu& que a e&JD&R ~lazer ~- id6& de~ clifte
rença, vou a~tar ·a~gnna doe prm~~ artips, por 
serem. os de ID&la coneumo na . provme~s, em conae-

. . . . q11ellcia do - clima. · · 
· • .. . O panno azul ordillario,_por vara~ u quatro 

·. palllloJ pagava 110 ~mpeno pela tarifa anb~· i56 rs.; 
· ·fSf; pela nova tarifa -st>l ra:, n~ Estado Onental paga 

· .. ·· · <?~no entreino ou fino, _ ~la tarifa velha.tlo -Im:-_: 
peno pagan 13200, termo médio, pela nova t:lrifa paga. . · 
1S320, no Estado Oriental 500 ra. ·. · 

. . Ais chitas ordill&riu, . pela tarifa velha pagavão no 
Im~o 150 ra., pagão pela nova 226 rs.; :10 Estalo 

. Onental 39 rs~ . · :· · .. ··.··· .. ··· .. ·· . · · . .. · · 
O algodio groaso crú par.ava ~Ja velha tarifa 100 rs., 

P __ ._· __ • __ .g& pela nova 113 ra.; no Estãdo Orie·n.taUO_ r __ • __ ~ 
O a1aodao liao pagava JMI!& -velha. tarifa 70 ~. . , pela · 

nova 1120 n.; no Eaiado Onental 36 n. · · · . · .··. · 
. · · Lenços de aed&, uma dn&ia. )l&g&va }M!la velha ~fa 

65343, pela ~ova. pap· 88~96; : ~o Eatado _one~tal 
:. naaa Sl7 n.. . .. . . ... ·.· .· . : . .. ..... · . . : 

·. ·. · • ~m esta natu:ral ditferença · de preço~ eomprehende 
a., cazusra que é extraordinario .o . eJle&nto, do contra
bando, que se di <larga margem ~ el}e ~e ~fl'eetuar 
n:ll! proporçilee em que .ae vê; é pre~, :poiS, igualar, 
ao :1:1enoa quanto &ot objeetos de m&lS eonanmo aa Pl'l?
vi:leia, a tarifa brazileira com a oriental, unico me1o 
de fazer dua~parecer eue grande mal. 

O governo unperial, querendo aeautelf.: e_uea incon
venientes, em 1863 nomeou uma eommutao enc:uTe
gad& de e1tudar a questão e confeccionar_ uma m~
caçio na tarifa para ser posta e~ exeeuçoto ~a ~roVUl
eia; fez·st eue trabalho que, d•.zem oa ell,endidos, é 
perfeito. 

A c:unarr. dos Srs. deputado•, con"reneendo-se ~ 
rçaude necessidade de acautelar eate mal,_ votou 19.111 

. autorwçio ao governo pa~ fazer. uma taril:1 upeci&l, 
e isto consta da aua reaolu~ de 31 de Agosto do anno 
de 1860 ; esta resoluçíLO fot ·pan o •~nado~ 81_? P,aeaados 
quasi onze anno•, e ainü pende a.ll1 de soJuç&a. 

.Assim é que vejo na s1nopsc feita dos tra~alhos que 
estio p~ndeutes de .deciaaodo l!ena.do o segulllte: • to 
de Setembro de 1860.-Autorisa. o governo prra.-orga
nisar uma tarif~ espec:s.l de direitos de importaç!o, 
con.~umo e tra.naito, <!estin:ula áa alf&ndc~ .da pro
vineia. do Rio-Grande do :::u1.-Pende de ~· discunio. 
-Remettida :i commiseão de fazenda em 21 do .1\!u~o 
de 186~, tem o pnrecer d& mes:& n. l6t e pedirúo·ae 
info:maçtiea a.o governo em lt de Abril do mesmo 

anE~ :irtnde do psrecer. da eommissiio _de fazen~a do 
senado, o governo impenal ma.udou ou\:lr o prea1dente 
do Rio-Grande do Sul em 186l a ~apetto ~esta quea
tão ; e eu estou ~follllado «J.Ue em 1. d~ ~fa1o de 1~5, 
em um officio mu1to minuc1oso, o pres1dente de então, 
que tr:~otou esplendid&mente da queatão, íez '\"er ao~
verco a neeeuidade urgente de ser dada a tarifa 
es~cial. h d . . d 

.Este trabalho foi enviado ao onra o lDllllltro . a 
fllzenda Ul\o sei O deatiuo que terá tido, porque VeJO 
que n~ se~do não ae te~ dito uma. pal&Tra a seme-
lltcte rtl(lllto· · . . 

Ora o que desejna eaber do honrado unnlStro da 
fazenh era qual a opi'llião de S. Ex. a respeito delta 
importantiuim& questão. . • 

A par de millbi pefg1l!lta ~Uoco um pedido 111Jtante, 
que 1ubmetto l benevolencia do ~vemo: é o de .rua 
boa vontade e eaforço para realizar-ae esaa medida, 
que ee tradua pan a pTovüu:ia do Rio-Grcde do Sul 
um grande beaeficio acautell•pln o ~jllltal neces
aiciaaee. O pai& ~~.d:horea, terá de lnerar com a 
medida, porque, .i . u duu tari_fat,. ha ele ~· 
se 0 facto eooaoauoo UIJC!Ialado pela ICleliC:U ele mmto 
caier impo~ do q1le a actaal, poTqlll el!• .j de.-

. via4a do Rio·~ do Sul 1*'fo XonteYJdéo em. 
COilii'J_UillCia da baixa doi ~.de lU& tarifa. _ 

E, :sr. prelidente, o Impeno, &Ulde por uma rau.o 

politiea, não p6de deixar cÍe . tomar em toch a consi
deração eJte auumpto; o eo11trabando, por uma ruio 

. . .. muito explieavel, não deixa de aer fayorecido por 
· · ·. ·. ·grande part• d& popnlaçio c!&• fronteiraa, pelo inetinet;o 
~ q>Je todo. têm de u comprar por preço ma11 
~ aquillo de Clue p~. Eriefacto~via m~ 
rehçoea CGIDmerCllea e· !OCI&elt que deviio convergtr · ' 
para oa~de& centro. dapovmeia, e~e -'Vio para c 
Eat&do Oriental, com pnde in~. E' mail ... · · 
uma razão qu~ o governo tem pN& attender com a poe
aivel brevidãde a este objecto tio impol't&l'lte. 

A11imo-me a fazer, nesta cx:eaaião, da tribuna um 
pedido aos nobres Mnadores de minha pro'Vincia pan. _ 
que promovão , na. camara 'Vitalicia a puaagem desu. :' 
:reaolu~ão tiio util e tio necelaaria. 

Ocnparei ·}>Or a~gun, iz!ataDtea a atteuç.io do honrado 
Sr. ministro da agricultura aobre negoeioa,da t-epattição 
a seu cargo . . ; •.:_:·· . .- .- •·· .·• .. · .. ...· .· . . .·..- · .,, .. ,_ 

S. Ex. sabe que em virtude do contrato celebrado o 
anno passado por seu <!_ipo ~teeCFsor com a co~pa
nhia que faz a navegaçao d& linha do nl,se pronden-

1;. · · ciou a respeito de ctrtas cireumatancias, e muito prin- ' 
' , cipalmente sobre o calado que devem ter oa -vapores 
1· incumbidos desse serviço . .. Devem te\" .o calado maximo 

1 

.. · de ' 12 palmoa,- aegundo o, contrato, 10 .. m~ pelo · 
.. : menos de mafcha· por hora e fazerem a vugem re-

I 
.... '
.. donda., quau,do não . toca_rem · no porl:o .. de Parao&gwi. 

em 19 dias, e, qU&lldo fizerem esEa. eaeal.a, em 2~ 
dias. ··.-•··· ,, . ' • · . ' . .·_. 

Tenho noticia q,ue o c.:~lado doa ·vapores chegadoi, e 
'!' que já. estão eervtndo, Cami1u e Calderon., é de t~ pal

moa, e para isto é mister que eatejio completamente 
alliviAdos da ~pa, reanltando ai!lclã o grande iuc:Gu
'Yenieate de fic:ar f6ra do lume d'agua metade do helice. 

I 
A entrada dA barra d, Rio-Grande, como ae aabe, 

nãe deix" de ter riaeoa, e nio pequenos. Com pouca 
agua, e fica,pdo parte dá força motora acima do lume 

I deata, é"mnito &cil um de!governo, e nada maia pos
aivel do que um sinistro. 

Dizeín·me mais que a JDucba destes vaporea é ye
quena, especialmente a do Camlu, que chega a deJtar 
5 mi~ por hora. . • . · • , . . 

Acred1to que o nobre JIU.n111tro proVtdeneta.rá a ~ste:. 
respeito convenientemcote ; mas como um do.a 8el'Vlços " .. , · 
que um amigo póde faler a. outro amigo é coaeorrer 
p.r~~o ~ue elle acerte o melhor possivel, ouso apresentar 
a S. Ex. as observações 11ue eatou fazendo, pedindo 
que veja. nellas o deaejo aincero ue orienta-lo, plll"& me-
lhor neertar e delibel'llf, como é o seu desejo. 

O Sa. MJNISTao n~ ÂG&ICULTUU: -Eu agradeço. 
0 Sa. JOAUOill DE :MINDONCA : -E' muito difficil que 

ea11es vapores po11io entrar á barra do Rio-Grande n" 
eataç.io Calmoaa, em que Setnpre ha. menoa a.gua.. Agor& 
meamo, que 4 ma!- fac.il a entrada, conata-me que o 
Cam&u, 11a eua ultima yugem, teve de demorar~se 2~ 

___ hori.a á espenr: de monção; entretanto que~ foaae cum-

1

1 - prido o prece1to do eoatra&o, que detcrm111a que o ca· 
lado muimo seja de 12 palmoa, este inconve.a iente se 
niio darin. E não podendo ellea entrar, tem de ha.ver 
baldeação, o que é wn sr&nde inconveniente e muito 

' ~o~ . I Eiqueeia-me dizer aind~ a S. Ex.: que me eoDJta que 
I o preço das p:ll!st.gens da_ nova companhia está anglllen· 
\ taa •. 

I No contrato &ó vi estipulado que se faria uma ta· 
rifa du passagens de accordo com o governo. 

I 
E' nma. injustiça que puaagaDJ que ji erio de alto 

preço ainda agora · sejiio aupeatadla pela nova com· 
J?anbia. S. EL deve reconhecer que o ~ de 1108 I uaqui até a cidade do Rio Grand6 é muato elevaclo. 

i O Sa. Kucaano 111 AaaacllLTtlaA:-Não ha tarifa. 
i com approvação miab&. 
I O Sa. JOlQil'DI H Jlano~ :-Hu o oontrato de· 
! clara que ee fari uma tarifa doe preçoa du ~·•aem, 
' e é para i .. o que cbamoaattençio de S. Ex.,atimque se 

Dio élê o factõ de a~to qve Dio IWellta em jllltiça. 
Ba tambem, Sr. mlllittro da apicultnn, uma incoa· 

'-euiencia que é 11reeieo -..otelai para a bóa DUIICba.® 
serviço e commoiiidade paablic:a. 

Oa bilhetes de passagem, ~., e elDfim 
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todos os dÔcUlllentoa da :~.genci.a aão p:I.Bi&àoum inglez; 
de fôrma que quem. não c:onhece li. lingua ingleza .Jk& 
2em entende-los . . Ainda. Il1llÜ: .t. companhia. recebe A 
carga, .. Do~ ao, puaageü:o•, dá um conh~~. 
mas :nã.o ee Te6pona:.bi.li&& por cousa a1~· e ~ua.ndo 

. não puder entrar 110 pórto do Rio-Gr:ulde, diz eU&; irá 
eata. pu:~. 1\IontAiid~o. e..i:zJi..&erix~ettida -na primei:ra . 
oppommidsde; • · ·. · · · · ·. · , 
-·· Or&. V. · Ex. vú qu.e h& wn grande iDco:lveniente 
em 1iear o p~eü-o .em ·sua ba~;.~"em, sujeito aqué 
ella. vá para. Monte:-idéo-..e que d~li volte quando a 

_ :_~ eucontnr UIXI& OOCII.Siào opportllll&. 
• .· · Cbamo ta.mbtm IJ&ra isto a attenção do nobre _ !ai~ 
nistr.,, e . tenho a maia plena; · con.fiança. da · que ·. h& de . 
remover esteincon~~aiente, ,--- ,----::•• -.- _.-

Aincm . ~- ·_a at%eDçio .• d.e .s~ h · sobre •·• á.' linha 
telegraphiea. que de-ve ligar a. de Porto-.Alegre C:Olll. a 
cid&de de P~otas. E•S& . linha est3. , começ:lda por · 
conta do go-v-erno hll mais de 2 &nD()81 . creio -e1l. •·• Tem.. . 
havido muita. morosidade e com grave prejnizo Jlara 
a fa~e~da public11 '()orque '!-podl:ecelll oa postei, e ilea- •·· 
eDc..rnmba.-se mm~ :materul~ .E' .\UII&. gnude urgm~ i . . · • 

ci11 ~termina~~ lin~ .. ·. . .. · ... · .··. ·, .. ·· · · .. · ·· 
• . S .. EL •be que - .imporuucia lll&ior da. linha q_lie .. · 
de I>orro-Alegre vé!ll a. Santa.:.Cathanna ha de pt(lvir · 

.·da liuhr. qu~ 1111hede Peiota~; já. r-or ot.us&.do conunercio, 
já por:cau.A dss noticias. dtis fronteir$S. . . . , _ · · 

E', pc>~to, da maior .convenieneia. pubW:af' o 
governo trate de <:om?leta.r esta. liali:L r<lela _ _'até 
pela ne~id&de política• . ·. · · ... -··.· •_ · · _· · · 

E.a p roposito~ .por estar em .a.miga.vel conversação 
com o honrado :~r. ministro àa agricUltur.t., nil ~110 
deiur de ·4&:" nrus breve resposta. ás razões que S. Ex. 
apreaentou :}?&!'a não adlnittir na ruolllçio que se -W.. 
eute o addiu.vo aprueutado J141lo illwltre e honrado de
putado por S.- Paulo, o Sr. Rodrigo Sil~ antoriaando 
o governo deadejáa. deRpcuder a quantia. de S28:820SSOO 
com 11m angmeoto nos vencimentos~ doa officiae8 
do exercitu, de conformidade com 11 tabella A. 
::. O nobre minÍl!ti"O Qtelarou que o go~o nâio podia 

âdlllittir eoiü additivo, porque a .ret~olu~ tem um ca-
racter proviliOrio. · 

_ ·~ · Etta, seguramente, Diio é Ulll& razão procedente 
.'{tJpoiados da. miuoria.). porque, oom caracter provisorio 

ou etrecti.vo, Jl verdAde é que por e&Ba resolução, em
bora provia01·ia, é 'lue o govan» fica. a.utorisa.do • sa.
tis~ aa necasaiclàde publieu etnqWlllto se 'niio fizer 
a lei do orçamento; sem ella. não pGderia.gastnr ( apoill
clo!)j eutreta.nto qu~ S. Ex. reconheceu <\ ntcessidade 
do a11grnento dessta vtncil:nentoa. 

O Sn. RonruGo StLn :-Apoiado. 
. O Sa. Jo.tQtlDI DE :Mit~J)()!'IÇA. :-Em segundo lugar, 

dWe S. E%. que 'lliio ,e podendo íauer o mCSIIlo a. rei
peito dos o.tlieiael ch arm11da, llâo uria jWito atten
der-~e sómente aos officiaes do exercito. 

E•ta n2:io tQmb~m a.iD.cb não 'Jltoeede, porque se não 
ae póde fazer um bl!lll total, l •tz.·se !!.O menos taDto 
qlWlto é possi-vel { apoiados}; •e não' posaivel-fazer&aa 
ofticia.e• da armadá esse beneã.cio, faça-se 110 menos 
aos dQ exercito. 

O Sa. RontUGO StL\"A: -Apoiado. 
. O Sa. J OAQ'tlllll »t Mt::."llO:'iÇ.\ : - Tanto mais, quanto 
entendo que até o goverao de,.·ia tomar a inicis.ttva de 
apreatl1tar outra eiDendA em fa-ror dos officiaes da ar
macb e clas&ea Amleu,. 

O Sa. RoP-.t&O SILTA : - blo é que aeria. proceder re
gulArmente. 

OSa. Jo~Qlmllll loh!QlONc.t :- Eraa.ttender ~ umt. 
nteeeüdacle·e faer um lll(lto ·de ·justit;a. (Apoiodor.) 

O·teroeizo..argmDento 4io ~nrado mii.Üt&ro foi que o 
govuno a.in:ia. uã.o tem completado roeua -.tudoa a..re.
peito. 

Maa, .eenhorea, a r.ião que aestróe este :u-gumento 
ae aeha. 110 Telatorio do ham&do Sr. mini&tro da guura. 

O Sa.. ~ .Sn.n~-A~io. 
0'S.. JOAQVIW • ~:-5. Ex. 'hCOJiheoe:a 

niB t"'s'ie ~ ~ de 9!llllimellt.ol1·e iedara . 
que fari os uworea ufOI'qiDII ~cOOI!Iepi.Ja:; 'POrtalato, 
i tia OI' MUI"..ao.. (ltpGIÍflliiN.J 

Nio . . acho, . poU!,. ~enÍe neuhu~ da~ ruües . 
··. d&daa pelo:.horu:aiomiui4rum. a.pa~A.ao.no~. de-

putado ~r S. Paulo: . . . 
Se csti-. p-u,olloanwlo &..miDiltrclda.,pu- . 

. ... :n. t:.~u lh;e 'i:uia U111. · pedido 4k uuP.e rigGrOs&_ ~ · · 
·.I; libido 'llll'llle:Jlromettell IIID&-~4e 3001 .. 

. a. to. doa·.·· oe. _ ~ofQlltari. oe qu ~ J*&.o..Pa:rapay. 
· ·_ O rd.úorio do IJIÜWt.er.io d&~ ,_:.aate.&ni!O deelã-
. rou que a. D!lção cnDiprio ~• dever, e qu .eatiio pegol · 

OI ·VOlllllt:a.rinl. . . ·. ·: .: .... ·: • : 

· , Mas, eu Cfeio.que fotio iuiei4 u infwmações dadas . 
•<! homaio lnÚÜiotrO(apaiMo.), pol"'J.lle u pr.ovinciado 
Rio-Gr:mde do Sul •.• _ •.. __ _ __ . < .. ____ .-,-_ · 

o s .. ~ RODlll&O S~.l. :~E na~ tambol. 
O S~. J o~QUIK Dt . M&Nio'u. : -.-~ · ao . meuos . até 

quando de& li&hi hada. muitoi. :voluns;arios por pagar, 
tte~ndo-11. tbeaoUl'll.rill. ~ fue11da que o Jlio fa&ia 
porqae não> tinha. dinheiro. . ,. · .. , · ... ··•· < . • .· ··•. · 

• Por iseo pediria ll S. Ej.. o CUIIlpóDIImto duaa pro-
m.esaa.. . ., ...•. •. · .. . .... , ........... · ... ·....... , .-.-

···.· lílll& nação, como diz oSr~ Thier~,. den aermn homem 
de. bem. · .. De""e · àer.: ~.a .:~ua .1*&-vra, 110bret11do 

. trat&ndo-se de UJJI& dind& ele jrt.tiltio, que t~.~o ee p6de .· 
recll6&r. (Militlll apoi~.f> ·.. • · ,· · .. ·. · · ·. , : 

.:. Aind~ n~ proviucia . do- Rio·~J'aD1le · ba ,l.)ueiua ~ue 
530 mmto. d.olGrosu ; 'but&· aWgaalu um faeto i ea.-: 
mar& para ~- con.vellCer-se d& ruio._ dellas . e . do n~áo 
fado .q~e uo.mpauh& a uúüa po~ :provitleia, t&ntu · 
ve~ e_squec1da. ._ . . .· .·.- . . . . .· _ . · ._ .. · .· ,· · 

Um bra.v.o, aenhore.~~, o. finaclo ~pitão. Julião Joaé -
Tavar.ea, foi mocto no ataq_ue de Cm:npaíty, brigando 
galhardamente, em~ 1.SGG-oou"18G7. Saili& a ~m. 9.ue 
até h~Jje •lllll. deaditom viu~, ,pobre, I8D1 meioa de 'ric1a, 
nelll o. lDitio aoldo a. q.ne teJn wmto ainda -recebe ! 

Un VGz: - Não é só· e~~a. 
O Sa. JG4Qil1X D& 'M&IIDOllíÇA :- Entfttan.to o Jlleio · 

aoldo é gva.ntido ás viu~ doa ofticiaes mortos em 
combate. 

Cbama-&e. C8l& pobre lellbora 'Viaencia da Slli'a Ta
varee. 

Co~~to esta, outru viuv.aa exi&tetn nu J11emu1s ~:a
dições (atwiadoa), e .ba .llluitoaaervid.oru que não~em 
liXercer seus direitos, porq_ue a exigencia da iis.:aJ.iaa
'iiiO publica é extraordlll8na. 

O Sn. Mr.~J&Tl\o »4. AuJciJI.nu.: - Eúl. ~tnhora 
requerettY 

O Sa~ Jo~<11!Dl DI: MEIUIOIIÇA: -Posso a.sseveru ao 
~obre n:U~tro qu~ .,Pa me declarou ter rel\uerido; m:u, 
1nformaçoes d'allm, mformaçues d'&li t eltlgencia de fé 
de offieio, quando se di% que os a.tchivoa de alguns 
cor~ se ex.traviáriio, o que é certo que Dada te111 con
acgwdo. 

Se nlltWI-l'- doa D.rebiovoa te ~x~viâTiio, ee eel'W! fés 
de officio ruio l!e póde co~guir, ó preci~o que o go
verno1 acautdau.iõ convtliientem.~te os interesses da 
W:ea<t .. publiea, não-autorise o prejuizo du familias 
desee1 aenidoru. 

I..onlbra.l'ia um. ex~ent.. E' o . governo nome:u
uma COlnmiasão incu111bida de. •yn4icar das pessoas 
s_ue se r.chão nesta• condições, que são credoru do 
Estado, para poder . attendtr ái sua11 :reclamações. 
(ApoÍIIdlla.) ' 

.Milit.u 'Villvas, .pelo 8eu estado de pobreza, e muitos 
outroa servidores do Eatado, não po:lem reclamar cüante 
do ·sovemo, aobre.~tlo,diatlfe da. ingente barreira. ;la 

.. falta de te .de . oftició~ e II8Celilrio supprir 1ie elgum& 
fórrna eua falta. 41o 9_ue eUe. Dio têm. Culpa. 

Nie·vàd, como ~.uma ~-alltben
tiea ;®.~ ·~ eujas ~rdena. temliio aerviao .._ 
o.fliGiiMI .! . .Nio é --~OUI!te para aeauklar .ea in
ttrellll ~.f&aada ,pab~! .~poiMorJ 
P~ ,pilE& . .__ poalto .a 4Ue~fio do hou.ado 

miriiiiiD u-aaena; Jari& aS..:ilt. !JDl.;pH.ido .inatmte ; • 
mu,, achudo-a ·~ t.eUo ifé. 11ue ~ua!quez: 4ioa 
eeu.laoDiadol. ccill..,. o h&.c1Ur•a~. oom to4& 
a .Dell.-.Mnoia. 

Se t.ua'btla411iveae~uwo ~'SE.~ 
da j111ti:ça,·~.~; S. ~LDDL-.pe4ido,; quuratol-..r 
ee• oao..,...~~~ Ülli rt llk i)jWe 
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do Rio-Giade, .,u<le não te ~11hece boa llllulmwra
çio da j'IDtiça, e rogam. a S. Ex. que pres~ tods. a 
~ção <!aO estado ~ :que ae aclul· aquell4 :cidade, 
dij01I. ela:~•& ecJIIIl~ lJ.Illl 118 com~eoeue do 
mio~ da·tu ·popalatio, :que nio tem o bem-eetar 
s CJU8 tem clireitii e que lhe garante -..legislação do 
pau.. 

O Sa. Fnu:~ü DA. VEN.&. :-Se o aeu pediclo nio 
lôr •padrinbado.pela Ul&ictri.«, Hcl mutil. 

) 
i 
i 
I 

-' I 

I o Sa. Jo.A.QVDI 111 !4Bl'OI()JC~:- Este mu tem t~id.o 
aqr:rtacio peldalta do jaiz de direitR proprieta.rio; hs. 
mau de um &Dno, Sr.. mi.niJ!troa, que e~~t& oomo ,-~~ogo 
o luguo de juil: de dinito da. comsrec. do Rio-Grande ; ;

1 
. 

foi nomeadO Wll 111agiltrado do norte, a . quem se con:" 
eed6u 'llil:o aei q'll&11taa pro~AÇõe$ de prazos para tl)!llar ( · 
coata do aea em~:rego; obteve estas conoessõea e, depois I 
de um &!Ulo, deao• de tomar eont.. do lugar! 

A~O"ta. aomeou-ee oat:'O :magi.:trado, e. eu pediria a. · 

1 
V. Ex. que a demora do. novo nomeado não tenhs o · 

1 
: ·mesmo !Uultade que a do primeiro. . . . 

E' neeeasario que vá um juiz de direito para a.q11ella. 1 

. ~~9S~~?7;;~'m!~ 
Mesmo não ae póQe ·oonceber qu~ es~ja uma comarca /' 

tio import:ulte, como é a do .kio-Grande, ha msis de 
um a'nW) privada. de juiz dedircito, esta.ndo tUdo fóra. de j 
&eUll eixoa, os jaizea muuicipaes deixão &Ull. var.a1 •• e 
ahi vãO ella~ aa· .Crvidu por leigos. Infelizmente aui1 
custa-nu, a dizê-lo, porque tam.bem aou m~gistrado1 I 
9.uando o~ J.eiaoa ~rvem é q'ltlndo vai melhor ajus· 
tiça publica.! 

o· Sa. FEKilEIU D4 VEIGA :-Apoiado-. 
O Sa. JoA.QUDI DE Ml:IOIONC4 :-Se eu 'l,uizesse citar 

factos, poderia. truer ' caomara occurrencll&S dolorooas 
que se tem dado no f6ro da. cidade do Rio-Grande. 

O Sa. Ft:aaEsiU. D.\ VEilô.&. :-Como esse de que ha. 
pouco a eamara foi testemunha. · 

O S11.. .JOAQUIX DE ME:'IIION~:-0 que tem valido ainda 
naqudla. cidade é a. circumstancia de se achar a juris
dic<,'ã.o municipal exercida por leigos é verdade, mll!l 
de cnrncter oie · uma honestidade :t tod.-t a preva. 

Este pedido estou persuadido que será. r~ente 
tl'ansmittid.o ao honrado Sr. mini&tro d:l. justiça. 

Está. quasi dada a hora, Sr. presidente, sinto-me 
muito fati~o, e não devo continuar a. abusar da pa.
ciencia da camara.. (;1/uicos não apoiado.-') 

Vo:w: -On:vimos o nobre 'deputl~o co:n muito 
pruer. 

OS... Jo•omx DE 'Ml:IIDOI'IÇA:-Vou teimilllll', Sr. pre
l!idente, ·~ra.1do ulDa vez ·mais uma tl'iste verd.S.de: 
que o nosao p:üz aentAl muitoa :rnalllll-que é prcciao re
:rneciiar; DãO ha o bem-estar deseja.vel nem a felicidade 
a que rem direito a au& populaçüo. . 

E' neceaaario olhar com attençiio para ·oa negocioa 
publicas; é mister curar eases males que são profundo~. 
InfeliZlllente niio aio muito consoladoraana. a...~de 
as tninbu eaperau';'&a· O gabinete, toma.ndo. o go'll'erno 
da não do Eetado, entendeu q11e de~a. deafraldar as. 
wls.s aos largos ventos de•~çaalarps, mu fallazes; 
a.tira.-ae a. grande• commettimentoa que lliio aio justi
ficados peh prudencia nem apoiados pelo pai%. 

Parece-me que o roteiro ~ue eatá ~eguirldo em 111:1 
na'Vcgaçào aiio tem.o 111er:ito âà euetidãD. 

Dioto ae ba 4e eUe oonveneer màla tude, qut.nd.o 
eomplllsar o eea dom-oleiro, e achar--se mal. 

E' J.'!'tlclso metltel' ' orça. O· navio, e· liYrar dos par
ceifo; é MOe&aari.O mud11.1 ele rumo, o govtn~a.r o leme de 
modo que aoprem pda p6pa. as auraa da prudencia, que 
si~>. ventos pernoa quelevão a. porto frã.nco e~· 

Senhore•, ha.· ain<la U!ll& ~ p!U'& que o pbmete 
se compenetre desta neceaeidade. E' a circumltancia 
de ter por chefe um estaciiat& not&Yel, que -é nm: .. ym
bolo de ordem, de useionalidade e .de gloda. E o il-
1~ titaoneiro, que •ymbolisa tado. ieto,. não deve 
que\'er 'llle' aeu nome aima.de pr~xto ás pel'tu1'bações 
e ~nto· da. p&tria. 

Tenho eftCluido. 

191 

'Yoms:-:Muito bem; muito bem. 
(o <Jr4dor e felicitado-por "mUÍiol Srl. tieputa~.) 
A di.seusaio fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA: ORDEM DO DIA.. 

Continüa. a 3• discusti.o d.s. proposta do podet" execu~ 
tivo sobre o elemellto servil, . com o parecer da commis-
aio eapeeilil n. 167 deste anuo, e emendas apoiacL!s. 

O Sr. PJ.nto· de Oa~pos (aifJMeS de auen
çao; ~ilencio):-Sr. presidente)'ilm"todo o ls.rgo periodo 
da Dlln.ha. v1da parlàln~ntar nunc&.me achei em posição 
tão critica, como a em que .actualmente me aclio. :J::m 
outros tempos, tendo em fteute adveraa..'·ios naturaesí 
com elles o debate era franco1 era. de~rendido daquellas 
()9núder&~õeS, que o lllltago!llBmo politico de certo modo 
exclue, iem, todavia, prosc•·ever a.s. mutua• deferencw 
que a boa eduC:J.ção impõe em t<Jdu as sitwlçues dn 
vida.· .. Hoje, yorem, ·por uma. . fatalidade, que .não ces
sarei de lastunar, a. luta não é jã.eom aliversanos svs
tematicos, .O com. amigos,; com quem sempre vivi· na 
mais eatreita all.iança, de quem &lllnpre recebi a.s mais 
distiuctas. provas de-.benevolencia., e a. qúem procurei 
sempre CQrresponder com a. maia leal reciprocidade. 

Isto< ??Sto, Sr" }lte~dente, Te pito· que a n:iliilia. posíçOO 
é a. mua, critica e doloros::, e·. tanto mais critica. e d.o· 
lorosa quanto, a. par das ccnsiderat;ões e respeitos, que 
sou tunda fol'ç:tdo a lfumter com estes nmigoe de hon
tem, pullulão em meu coraçiio<IILs mais profundas quei
xas, niio queixas de inimigo, maa de amigo, que tem 
sido, de "modo desusado, por elles offendido. já. na im-· 
prel18a1 já na tribuna. ' · · 

Mas, senhores, tão grande é a força do habito que 
havl& adquirido de respeitar a tão distinctos cavalhei· 
roa, que, em vez de Ullllr contra.· elles do direito:ae . 
duras rapreulias, llliás improprias do meu ear.:1eter, 
limitar· me~ hei a dizer-lhes :-Vós me. tendi!s oft'endido, 
mas eu vos não odeio ; ao contrario, a unica. vingança •·• 
1ue de vós tomo é entrega.r-vos ao su_ppliclo do remorso 
ile haverdes oft'endido um a!liado emcero, um mnigo 
vosso ele todos os tempos, um ·companheiro iasepll.l'lLvel 
das voss:u lcítu gloriosas. (&mação.) 

Eis-aqui 11. vingan<yu qlll) hei de tirar. dl)~ses amigos, 
gue a.\nda não posso comiderar adversnrios, embora a 
luw tenha sido infelizmente desleal, extr$viada e de 
um modo t~unea.previsto por mim, nem por ningaem. 
(Apoiado-r.) · -

Senhores! S'l por wn milagre estrondcso da Onmipo
tencia.Divina pl!dessem voh-er a este mundo ns sombras 
venerandas dos Vasconcellos, dos :Montale@:es, doa Pa
ranás, dos U rugunrs e dos Eusebios, velarlií.o de enver
gonhadas ali faces, em presença. ·do tristissimo especta· 
culo da divisão e da dhcordia. que actualmente está 
etferecelldo o })Utido conservador (apoiad01); e cheias 
de indignação bNdariüo ;-Vós'eetaiad~ohnda com o 
marteUo de ambições impacientes o gl'Snde, e :mages-. · 
toso edillcio, que com tanto custO levantáinos ne~lm
perio. (.lfuito,beml) :Mas p.idaqu~e, ou~ueUes' sobre. 
quem 10 1nexor.lvel futuro fizer pesar a dura re$ponsa:
bilicU!de deste'estnmho deívio 4a l'aziicJ curna. c pru
dente, qlJ.e sempre pTUidio todl:ta aa operaÇ~s .do p:ír-
tido conl!tnador! (AJ)&iad01.) • · 

o s;, Cacz"':r.r.esADO :-'.A. imprecação seria. n'outro 
eentido. • •,. 

O Sa. P.I~'TO DE CA:!1Pos:-E já que fallo no partido 
con~adort aeja-me licito dizer, que. muito me tem 
iOrpre}ien.clicio o '\'er que, entre as· razões que j~pnsenta 
a illnttrada dissidencia para op~r-se á passagem d.<t 
propoata do. poder exeeutivD, ~"''ll& a de suppoab. 
incompatibilid&de com 011 antecedentes e iDdole do par
tido conserva.dor. Pois. tão depressa- esqueceis a. lili;to
ria do Tosao partido 'l Por quem forio feitu todaa essas 
reformas.deque o paU· tanto se orgulha'! De quem foi 
a reforma. da lei de 3 de Dezembro'! de q_uem a. da 
extmcçio do trafico de A.frica.nos'f de.quema. cla.J.eidos 
circulos~ Nio é tndo isso obra do partido ClOnseTTa
dor~ Por\'enturA querem os nobres dilsidentea reduzir 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:38- Página 17 de 28 

192 SESSAO EM 19 DE AGOSTO DE 1871. 

o partido conservador a alguma tartaruga do Altn
Ainazonas, só destinada a criar os ovoa aem sahir do 
circulo da indolencia '? ( Hil4ridaik.) ··Não, · ~Mmhores, se 
eu aappozene C{lle o part;ido conservador era esse 
cetaeeo auti-diluVI&Ilo, petrificado na i.mmobilidade e · 
na iuercia, de certo lhe uio teria pertencido nunca •. · 
(.4poiados.) O partido coneervador, se Bão imita o leo- _• 
pardo :na. rapulu dos movimento,, ·imita o leão na 
·prudencia e na energia. Applico e. este pnde partido ·. 
o que da natureza diZia Lineu: «Natura 11411 facit .ra!lu#.a · 
O partido conaervador, se não eocem em ai o elemento 
progresaista,. encerra o . elemento progre~si'"e; · po~ue é 
nm partido. que tem aspirações ao futuro: a aua m~.ssão 
é converter em lei todaa u icUaa, que a . experiencia. 
e & opinião :publica lhe apresentio em _____ estado_ de_ma. __ .-
mrecene.ra. (.4poitl1101.) . 

E po~entura a proposta do . poder exec-:::tivo; que 
ora &e discute nesta eamara, não •e achará nestas con
diçilea' não tem puaado peloe ca'.liuhos da. 'meditaçãO 
de. tantos annos' (.4poia.doB e nllo apoi4doa.) Poi6 até 
quand_ o te quer estudar uma questão que já. tem_ __ po_ r __ _ 

··· !obre si cincoenta &nno• de estnaoe '! · -. .·· · . 
Nio me alargarei em desenvolver a indole do partido 

coneervador, porque ninguem póde de boa fé desconhe
cer. a. missão deste gr&nde corpo politico a. quem as ao~ 
ciedadea hão .cooli&do todas as reformas reftectidu7 .e 
"bem aaim a tarefa ele reduzir a obra prude:1te todaa as 
idéas e conqzüatalliberae4 ; J?Or COllBeg~Ün!e, 2liio des
cerei a prelecÇÕI' desneceasar1&a7 tanto maia quanto a 
hóra bastante adiantad& em que me coube a. palaua., e 
iueommodo. de saude me :não ptnnittir&õ ir muito 
adiaut&. ,. · . 

Passando · á. qneat'ão vital, inca.ndescente, mç esfor
çarei por justificar . rapidámente aa razões do pa
recer aa eommlllão, que tanto clamor tem. excitado 
no cit'culo dos nobres diuideutea 1 clamor tão 
3paixot~ado , que (IPr vuea cheguei a temer 
que elles, travando de mim, me levusem ao alto 
do Pão de Allucar, e de lá. me arremeuauem em bano ! 
(Hilu.~•Ü4tU.) E taes forão 01 meu receios, Sr. presi
il.ente, que não vinha para eeta camara senão confea
>iado .(contintMI' u. lliit~ridoth), e até viria ungidtJ. se a 
uneção não foaae a~ento da hora da :norte! :S'uma 
pala.vr&, pauei horaa &m&rga.e, vendo a. caC.a. instante a 
ilesgraçr.; diante doa olhos, embora nunca descresse da. 
benevolenei& doa nobr .. diseidentes p&ra comigo. 

Ante• de entrarn~t,juatificaçüodoparecer, direi, como 
razão d' ordem, que o que eu eacre\"i1 media::::tte o accordo 
dosmeua nobres collegasdacommiuão, :.lo foi umaidéa 
que me fone ~ncom~nen~~~ o~ le~da. por quem quer 
~ue foeee; fo1 e é uma 1dé& que alim~n~o r.o coração e 
:~a mente, deade que comecei aler u !"""'ir:oea.s p2-;ina.r 
do E,..ngelho, eomo a· camara "'i o11vir. 

Em 1856 formo11~se nesta cOrt~ uma. so~ed&de ~eno
minad.a .• ; enganei-IDe: & pala "\"ta dez;.cr,;hada, esti no 
inbz (riaadu); fo~ou-se uma. sociedcde, aoh o tit!llo 
de Socicdafk Ypiran9t1. O eeu director, q-.:e er:J. o finado 
Dr. FC!rnando Sebaatião Dias da liot:a, ":)rocurou-me 
aqui, para que eu n1e prestasse a TJré~..r ~ aermão no 
Te-De~m; e inquirindo quaes erão ·~s ±:~ C3 ><>ciedade, 
respondeu-me que se dedica.;a a so:~::r.::.~~ o dia da 
nossa iddependencia, e por esea oc~1:!.o dist:ibuir 
cartas de liberdade, na proporç.ão do ~::.do ~e emanci
paçiio_ que houvesse feito. Disse :msis que, organisad:1. 
a soc,edade, se dirigirão os seus fuuda\lores & S. ~r. o 
Imperador, do quaf recebêriio o maior acolhimento, 
di~ando-se até Sua !tt:ageatade de aceitar o paC..-oado 
de.u.a. Aceitei e prégueJ. o sermão, e 1l0r sign:l gn
~ente, fazendo applica.r em be:ie&::o d::s =-• 
D11Dll~sões a genefCisa offerta que me derrio: 
. ~o anno seguinte, appareceu-me o-:1tr0 ~ec!;or d:l. 
sociedade, cujo no01e :agora :me não occorre, e co"!l"\'i
.ion-me pa...-a. prégar outro sermão, a::e e"fucti=ente 
préguei tob u mestnas eondi~ do F=imeiro,_ e acui o 
trs~ para ler á camara o que então disse. :::>r. taêhy
grapho, eacren o que vou ler; porqu-e, eendo este dia
curao o meu teata.mento politico, ::J.;;:.o deselo c;:.e lhe 
falte uma á verba. • • 

Logo no prefacio escrevi estaa ~,-:;-;:.s : -. • .\ .Socie
àalk YpifU119B, dirigida e animacU. "'"~ :!:J.om-2::., v-e:-da.
deira.tnente dedicados á. causa da :1:-e:o:::.:.a~ e ::.;;. !.u-

uianidade, .. vai promovendo, á. aombra beneliea do Im
~r, a mais profunda revolução moral no espirito 
publico; revolução que, proaepid& com a prudencia.que ·.·-
118 zequer1 • toda a wz que 118 &raf& de .~r o trium
pho de iCléU que aó ~ excitã"o-eatiinuloe fortes 
na natureza hmnan&, ba de neceua.riamen~C:~rimir 
noe coltumes e na eivilisar.io, ela noua · e a 
mais lisonjeira pbyai.onomia. " · · 

Na peroração do 8eriDio diese: • Eae ainda honte:n 
um · püuhadó de aventureiro• desalmado& conspirava 
contra a liberdade desu. tribu iDfeli:z que eatancêa. naa 
regiões africanas, hoje a grande mo.ioria. dos Brazileiros,
doa homell8 ~e conção elevado, vendo irradiar em sua 
vanguarda a corôa imperial, ttabalhão, ae esforçã.o e &e 
&B&ociio no ~amento generoso de la.var gradualmente, 
11&1 aguu do Ypiranga, o limpido Jordio ela Amei-ica., 
as triates manclias da eondiçá<l sujeita. Eata idéa, que 
só por ai vale um pnde Jlro~esao ba. moralidadé dos · 
C()stumes nacionaea,é O.ID&LI oithodo:u que podia brotar 
na terra da Cruz! Não eonh~1senhona,meio maia digD.o 
de Eolemnisar o anniversar1o ela inde~deneia do Br2.-: 
DI. do g_ue derramar o. in1luxoa dã liberdade sobre 
eaaes fillios . da maldição, que ainda conapurcão & notl!~ 
sociedade •.. Eu admiro, eu,louvo do intimo .da alma 
eau. -c:agnifiu_expreaaão dÓ patriotismo mais puro, da 
caridade mais sublime que jámais luzio no seio das· ci~ 
'7ilis~es. mais celebre& da antigUidade ! . • ·•· ·.·.· ._ ' 

" •••• A. humanidade é nma só: Oa aeua direitos são 
oa mesmos por toda a. parte·; e aquelle que ~ceptnasse 
um só membro . da CODimunlíio do gozu deaeea direitos 
não eeria um homem aincero, nem mereceria combater 
nu grandes .batalhàs-cla liberdade ~ grnlide causa 
do gt!llero hnm~o. A conlciencia pablica, que é voz 
de Deua re~da n'alma de um po"'"o, repellirá.aempre 
com indignação o eic:lusivismo na distribui~iio da. 
liberdade. ·A. liberdade· excluaiva nilo é ·maia que um 
privilegio inaudito, condemnado pOr todu as eonatl
tuiçõea politicu do Wliveno; a liberdade egoista !lão_ 
é maia que nma t:ni~lo horrenda; que um deSDienti;J.o 
impio- á doutrina .!o Nazareno. " • . . 

Desta leitura, Sr. presidente, que acabo de f:lZer re
aul~ duu _verdades: 1•, que J:í. nes1a. éJIOC!' ~u erá. 
emaneipador1 e que, por conseg11mte, não· venho hoje; 
gual imprõmado tribuno da (lhilluítropia, advogar a 
idéa da emancip:l.çiio; 2•, que ~á en~ dizia que esta 
idéa en aceit:• pela grande m&iorJ.a cloa Brazileiros. Ora, 
~~!:e mçu diecur&G foi publicado e ttanscripto no.JornGl 
co Commercio desta. cõrte, ·e não houve uma BÓ voz que 

· -:>:rotestal:se con~a essa aasereã.o. 
- Corrêriio oa tempos, e eis ee não quando :·chei-me de 
:repente ~m posição de collaborar na realização desta. 
grande idéa. Declaro, porémt~camara e ao paiz que nem 
eu nem os :meus nol:ires couegaa da commisaio tinha
moa a menor i::tenção de trat:Lr esta. queetão no terreno 
dos prineipios ub~tractoa da philoe<lphia, d& religião e 
da moral, e que,ll'lo contrmo; estavamoa. no proposito 
de encara-la umcamente eob o aspecto economico e 
social. ?.las, desde que eome-;:l.mo• a ver que ee. pro
curava invocar o auxilio da religiã<> ou da igrejaca.thQ
lica. em favor da escravidão; desde que· eomeçá.moa a. 
ver que se derramava no seio da população o falsea
mento de idéas tão u.ntas; de~~de, finalmente, que eomeçi
mos a ver qu<: se pretendia. subatituir osacrosanto eud:lrio 
de Christo _pela tanga hedionda do escravo, a .com 
JDÍisào resolveu colloca.r a qucatiio á.luzdos verdadeiros 
-,r.ncipios, e trata-la no me.mo terreno em que foi 
âe:npre tratada por todos os grandes homem, por 1odos 
OI ~des pensadores que delfuse OCCUpá.rão. (Apoiados.) 

Unde, por consequencia1 e~tá o escandalo borrend~ 
c::.mmettido pela commissão '? Onde a justificação deeaa 
dmeza e acrimonia com que tem sido julgado o ae11 
p:n-ecer't Que diNe ell& que j:í. o não houvessem dito 
todO& .. , homens competentes que tomárão :1 peito rea.
li.za.r a. emanc~pação doa escra~os nos paizes onde 

~xistião 'f E:m o11tro Iugu do meu diacur;;o provarei de 
tlod:> irresisti\"el que a eommissão, "ncara.ndo. está 
questão pelo mod<1 que a encaro~ não w ~ repe
tir o que tanto• homeu emlllentea o diuerao; 
jul~ou àe eeu ·rigóroeo dever firmar bem oe prin
eip~oa reguladores de tão gr&'"e _ &slllliilpto, a.fiin de 
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· d~p~ toiha as' du,·illas e ·preo~pa.ç3es. · (Alloia.dO~ ·• ·.·\·,· 
dq, maioria.) . · .. · ... ···. , ·.·. . .· ... ·. . . . 

Os . nobres deputados, . porél:Íl, membros · da Jiaâidcii.
cill.) nio ceaaão de dizer q_ue a. eommiuão foi b;ypocri~ 
porque esta.beleeeu prin~pia. de que tirou eoJ18:e<lnen- . 
cia.a diversas. On, ·. a~llhorea, se ha ni&to hyPOCrlaia, hy
pooritas tambem sois v6s, aomos todos nós que, con- · 
demnando a eaeravidiio . em sua · origem~ e em eeua· 
effeit,.,s, Dão · estabelecemos logo principio• :a.beoloto., 
nem chegamos & concl118ões definitivas. E' que todo• í 
reeonb~eemos ·a necessidade de __ conte~poriU.r eom_ ~ ! , 
circum-.tanema especiael do paiz, : . · ,· 
: A illustrada clli~ideneia, nio direi por má. fé. gue de .. ' 

·:certo a não tem, m:l.s pon1ma etpeeiede judian& (hi
laf'idade). tem proeiU'8.do il>dispôr contra :.~ col!lDlissão. & 

parte da lavoura . qu~ impugna !1. proposta do governo, . . j 
lendo e relendo contiou:&ila.mente o• trechoa do parecer 
11ue considera desfavoravei.;; aos direitos ·dos proprieta
.rios · de escravO&, omittindo ot:troa em que a commia.io 
r.orna_ bem patente o re~peito que merecem os inte'reese~ . I. 

-l'e:tes dos ~enhores de escr,avos. '·' . . . ··• . . .. · .. . . 
· · . Poil .. bem, · aenhores; vou: · proeuru · tr&nquillisi.r · o5 

prol'rietarios, . lendo. e transcrevendo em _meu discurso 
. :1& passagens m:J.il decilivu d<> parecer, o: provar deste · 
lllodo que. s6 por' judillm a ·nolire diss1dencia tem in
sistido elll c~~.mar .toda a odioaidade.aobre a commissiio, 
01. qual ali&& · declara formalmente: « Que,· comquanto 
reconl;eça · qu~ a eieJ-avidio foi na ·origem um abll&O u 
força, todnia. reconhece tnmbem qu~ nesse a'lnuo se 
fnn;lon 11m& organisação, e que usa or~U:a.çã.o con
$tituio juz_,.,a cuja. sombra. dese&DÍ!irio os que tom1rão a 
lei pela e:r>preieao dos direitos e 'devérel llo cidadão. • 
Disse maia : o: Que ae atygmatisa:vn. o abuao da força, 
que prodUJoio a escravidão, atygmatilaria não menos o 
opposto abuso da força qu~ totalnoe1llt e um iluUmníM;lí4 
a czbelis~e agora. » · ~= - · 
-'Em outrõ Íugu, combntendo a em&ncipapão im

mediat:l., pelos incon venient.~-; que e:q.eudeu, disae : 
« Sem indemuisação, porém , seria monstruosidade. 
Direito ou facto, uso <"1 >~bu.so, quem é o princiPal 
culpado da servidão' O Estado, que iem a poaer 
proclamar legitima, a decreto11 1~gal. Se o El!bdo tem 
declarado que aasegura. á propnedade de escrn.voa aa 
mesmas. tilln~.a.s que á restante propriedade, A.cha.-se 
mdicalmente inbioido de fater b4ncat-o!<l da fe pablica ; 
uestes t~rmos, o bon~ fide po6~uidor de eaeravoa nem 
mesmo é um ~on1plice C:o legi•l<!dor; é um cidlidão, que 
se guie~\ por ac-::.cll:t pre.cripção constitucional que o 
desobrig-a de fuier o-a ~ei:ur de fazer alguma. cousa, a 
não oer em rirtu·ie da lei : :1. c~:l:>a e;tá nlt fonte de11de 
·1UC! clla despenha :U ll~, COIDO ijt: !hea ha.de prohibir 
·llle ao rio ,.ão caYa:~:lo o aeu alveo n:Jtural 'l » 

« .!r::lnc:tr, pcis,-con:b~~ a co:nmiasio-u.rrancar 
'.nstantanca.menta o escrayo ao 11enhor, F.em indemnisa
:o, acto fGrl· de inq-..:alifica.rel "'olenciA. O legislador 
cn<ios~ari,\ toda. a respo~~a~bilidl:.de, que é essencial
mente sua., nos particulares, em pena de nelle terem 
crido : abysmo invocando abysmos ; injustiça.11agrante 
substituindo outra inj~tiç:L :thgrar..~e ; bolocauoltO dos 
possuidores de escra.vos aos demais interesses ; confisco 
sem peaa ; peas se::n delictô .. ~io póde ser. " 

Or:~ Sr. presidente,:\. o;ista dcE"...as f:I.Bsagens que acabo 
·de ler, e de outras, que abundão no parecer, podia 
:J. \\01nmitWío ser m:li-1 clt m c ~olicit& ácerca do 
respeito para com os interesses dcs· proprietarios de 
escrovos' (Apoiado& da maioria ) A comm.iFsão, que diase 
por m:üs de uma vez q::e 11 e=::ci plç~1o ~m indemni
sa~o füra. <lbll> . tkshonroso dz (a:--:a., fora uma ~tonao! 
Cousa ,.ingnlar ! Ao ~so 'l ue 3. nob::-e dissi1.encia <inalifica 
o p:ucccr da commt!sli.o de :-.na.rcbico, de incendiaria, 
n:1lita gente o ~nr ce!lsura~o n~las demasiad.'l.s conces
s~e que fez s.o direito ~ propr;edade escr&'\":1.! 

. O Sn. C~tcz ~hc!i.\Do:·-r:~s:l ce:~~~ra foi l1m epi
. ;r~ll:)a. 

. o St:'..:. Pt~"TO IJE C.t:!r!'CS:-Xi'io e t1i ~pig.·a.mma; é 
UDI:t censura fundAd.3. ao ;..•:;;; ~sti. ~sctipto uo parecer. 
scr•pta m41'1en:. A com:ruasao, ~e por um lado encarou 
a questão em face do direito ::latul.'al, da philosophi& 
e da. religião, que comidelão ~ escravidão uma lepra, 
qUt deve ser extill::ta, reconhece02 ao mesmo tempo que 

Toxo rv· · 

··~ra n~sari~ atteiÍcler aeeinteresaes de ordem e da razão 
po.litica, llueaeouae.lhio lll&llter • _escravidão s.it tt in. 
qua1"um. (Apoiado• da 71Ulioria.) · · · 

A nobre e üluatrada. cliuidencia recebeu com grande 
desagrado a expreaEiio: dlnominadot p ropriet4r_io! ~ 
escravo•, vendo nestas pa.l!.vraa uma. otfensa ou UlJun& ·: 

. aos propriet:lrios. A commiaaão, conaideran~o a proprie
,dade de eaera.voa propriedade círeumacripla, Ilào dei.;. 
x.ou de reeonhecé-la pro_prledade_ leg41, rnaa que póde 
ser modificada e até extlllcta pela mesma lei. Nisto não 
h& oil'ensa nem injuria aoa proprietarios ile escra-çoli. 
Porventura. . poderia o padre Antonio Vieira. querer in
juriar a . S. Gregorio Nanzyazeno .. quando, fallando ~te 
grllllde doutor da ~ja, dine :. o: S. Gregorio _l~auzya.
zeno, dtrwrninado o thau71141urso! » Preteuderta o ela'!~ 
•ico João de Barros injuriu o. imperador Autonino, 

.. quando; f&ll&ndo dute príncipe, dis$8 : · " O imperador · 
Antonino, dtoomiMdcl o Pio!• Ora, senho~'- para;' 
que fazer · questão de palavras' A . ~mmlSSAO, no: • ·. 
~&tudo . e .solução .. desta gra.vé questão, . p&ei3U por · 
111uitoa transe~, e ·.fl.octuando entre o direito nr.tural , e & 

le .. i ci.vil·; era. forç. ad&. a _bate __ r_ 1 o ... ·.·.·:&.· .. • no. p ·.re·g· ?• o. ra_ .. · · .~ ... ·• .. _fe_r._-.···. y-adura. (Hilaridacle ) 
• ,· E' isto o que C6thcontecendoatodos nós; éiato o que 
se nota tamàem . 110 sabio pQ.recer do illuatre e di!
tincto coMelheiro de Ef.t&do1 o Sr. Barão do Bom-Reti-. 
ro, q~ todoa nóneapeitamo' p)rsua ~~~traçii_!> e b!>m 
senso. (.dpoiadoa.)S. Ex.,como n eommuaao, fo1 mww 
vezes obrigado a. bnter, ara 110 ferro, ora. fiC1 fçradllra 
(hilt:lridllde), como pa.uarei a moatrar, leDde ~na fa
chos seus, em um dos quaes acha-se escripta aqueUa. ex
preasão-btm ou m.sl~e que a colllmiuio uaou1 e que 
foi ilt1Wmente recebida com desagrado peb. illuat.re 
diesiàencia .. 
. Todos lllbem qu~ o 2-igu<! Sr. Bln~o do .Bo!D:-RetiJo 
e oppoato í. e~e1pa~:~, nao quanto ao prlDClplOí m&s 
•1uanto ao modo por que a quer a pro~sta do ~vemo; 
m:I.S S. Ex., ao p.uso qne nas generalidades de I!IUAB r~ 
fl.exõea se mBstra infenso á. idea capital da proposta, to
davia acaba aempre por diztr que é preciso chegar-ee a 
uma solução. Diz, porexemplo1a?&g.19: •Do que acabo' 
de po!ldel'lll' fica bem claro que tnunciaadQ-me do modo 
por que o 6z.qu.:1to :í. opportunidade da t~.pre1!1!utn~ d~ 

• projecto, cdou longe, comtudo, de al•st<lr-me t11lre 01 que 
J>en&41l que Utleii\Oa cru: ar o• brao.oa, dei:l:alldo á acçllo 
lento. do lempo aqui1lo que i decer ®.8 homem de Est~:~do 
ir tnúando de eomeguir no mmor upa~o tk annos que 
(6r ptUai~... lleconheço que rulo 1101 i d<!do fll4if rccU<Jf'; 
sobntudo dt1de que o go.~erno imperial, em nome da nação, 
tomou perante o mundo cítJílíiiiM o eompromi11o ao!~ 
de cuid4r atriarnenu dute curumpto. • Vê-ae ~r aqu1 
tJ.UO o illustreSr. Ba.riiD do Bom-Retiro, uii.o ob1taute 
pensar de modo diverso da idéa capital da propos!At 
comt11do c:onclue sempre por eonceasõea ao p~
cipio ~ntrario, e é o prillleiro a declarar que hoje DãO 
nos é licito reeoar na solução desta qu~tãe. 

ó Sa. Cat-z }.!AcHADO :-0 parecer delle é contrario 
ao da eommissão. 

O Sn. Pu~ro pr; C.unoos:- Ne1u eu àisse que o r.ão 
era; o que eu quiz mostr:tr é que o illustre conselheiro 
lutou com» mcamaa diffi.culd&des de solução com qu~ 
lntou & commissão. 

O E a. Cacz }úCIUJ)O : - Elle nio bordejou. 
O Sa. P111ro 01: CAUos:- Botdcjou, e muito, ::r.~ · 

foi dar a. porto eeguro (riaado•)', embora com toda.s as 
restrieçUea aeonselhad:tS ~la prudeoci<l. . 

.Além do Sr. B:u-ã.:~ do Bom-Retiro e da conumssão, 
ontros muitos~ tratando deata queetão', t.õm batido, orQ. 
no craro, ora na ferradura. (Dtpoiç de ea:aminar l!_lgllm 
umpo dírer8or papeis.) Senhores, sinto butaDte nao ter 
truido uma ·<1&6 e:utas de Er:umo, que foi tambem 
uma das tocha..lum\uow;qut guiú-lo :1. commiuii.o na 
elaboração de ~u parecer. ~im, Sr. presidente,_ quando 
a commissão procura'Vll trauquilli..sar os agncnltoree 
com a espernaça de que :tS apprebenS<ies ainiatras, q~e 
esta reforma suscita"a, não paa!Sari.ão de terrores pam- · 
eos e infúnchdos, tinha diante dos olhos umad!IS ca:rtas .._ 
de Erumo, em que o aeu ill';tltr!l ~o!or, que .úiía Dio é 
em.ancipado.r no n..a eentJ.do, dizia que nos EswiO!I
Unidos hoave dõr e -cue, porque amputou-se um 

• 
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membro 'riv(l d& •ociedade, uma instituiçõio util airiclá ; 
Jlorém a ·cicatri:; n/Jo M tkmorou muito, e u organismo 8t 
restabelecftl. A 'JIO&Ia.gem do traba.llw . ucrat'O P4rca o tril
ha/h~ livre Me effectuou com a divi•ão · d<U terra~ e .a. fligi'-
lancia da autorida.de. · · . 

. Mais adian~, quanto aó art. ~· da proposta do gt;-. ·· · . _ .. 
verno sobre o peciilio, a. com~lf",illl'pirou-se das 

· 'J).ta;'T:lS de Ensmo, que auul& fo1 m&is: longe, ta.l'<"ez, ·. · 
pintando o peculio do e;;eravo já. cõmo·uma proprie-' . ' ; ' 
dade ·.1egitimn, .. inali~navel ; e á p:roporça.o disto, foi 1 

dizendo ou~ cousss, que são o verbo fulminadorda 
escn~-id:io • . . ·.· ... ·. . .: · . . . . .. •. · 

S:. presidente, qu:1-11do . a commL .... ão apresentou o sén ' 
p::recer, surgia uma voz(destas qne nãofaltão em todo:; _ 1 

os tempos, pois já houv~ quem dissesse que. os Evn.u~ 
. gelho» eroo . um plagio dos livros sneerdotaes da India!); 

.voz que enxer_ílou . no trabalho . d:s. eommissão a . in
gerencis. de mao estranha· ao parlamento. · Este :mise-

• · ra.. vel ... em. buste .. , qne-a eommissiiol n:t sua p. o.brr altivez, , 
não desce a . destruir (apoiado•), encerrava1 todavia, 
uma gn1nde verdade 1 wáo grá.do ç aen mventor ; 
encelTll.\'"a a. gr:mde·verdade de que; não: wria l!Ó mão :·. 
estrangeira, mas _muitas mãos estrangeiras e brazileiraa :; 
cellaborárão no .parecer da eommissão .! E de mãos ·.· 
braZlleiras a que mais p:trte te;·e no p:u-eéer foi à. do · 
meu nobra· amigo . deputado . por MiiÍas~Geraes • . o Sr. 
Perdig-:io ·Malhciro, , que :logo . na introducçao ' de seu · 
lin-o,. que é .:u= corôa· de gloria, .. e que vou cit:1r1 
não como quem o censura, m:.s como ·quem .sincera
mente o resl(eit11 F(H" e~e brilhante trabalho, dizia: 

O SR . .AJL4.UID Luu;-'-Apoi:~.do. 

O Sl\. Pn•lTO DE C""t>os:- ..• dizia. : « A minha con• 
·.:icção. é pro(~n~a _e ina~alat:e.l; conlrtt mim mesmo 
proferi como )UI.:; >mparcta! a •entenra drftniti.:a e aem 
ma:"3 r~curso: ,1 c,cracid® é uma iniquidade inquali-. 
fic"o:el, é um. mal. p~miciosis1imo á sociedade, ao escravo, 
ao proprio sc11hor. Â abolirDo é um acto de imeira ju.s
tiça, rü hurmwi:iade e da mai1 alta cont:enimcia publica; 
é a aurora da ~erdadeira {elicidade;é o cerbo crcador da 
nossa futura sociedade. » ' 

.A. eommissâl)- talluia em tonnos ms.i~ duTo!> contra 
~escravidão '?)Não piru nisto, Sr.· preeidente; conti

/ DU:lTel a; ie.<' antros trechos da obra do meu illustre 
~o11ega, ·que a commissão parece ha>er copi:tdo tex
tualment~! 

O Su. P&aDiilo ~ÚLll&mo d::í. um a.pa.rte. 
O Sa. P1~TO DE C.~:.rPOs:- A ,·erdade é um:~ só, men 

nobre collegn; a verdade deve :~pp:n-ecer por tod:~. · :1. 
parte, e sempre. E por que se não ha de metter a reli
gião nn discu~são de- nos:as leis 't (Apoiadn1.) Quando 
t~mamos aqw :\ssento. nao prest:unos o jura.mento de 
EUS~ntar :1 rehgião eatholica,·apostoliea, romana"r Não 
presupp<;e este· jnre!llento que nesta usembléa se ha 
de trata:::- da· religião ou de COU"::.!' ·connexas com· a re
ligião'! E como ,.odin . a commissão, oceap&ndo-se de 
um as~umpto que ectende co:in n rehgião e com a 

·mor:U, -dei:x::lr de invocar os seus altos prmcipios"r Não 
&e recorda o nol•rcdep-::.tado que o. Deus Omnipotente, 
que~ nas 12~eri::>turas e Per me r1!9e& regnnnt,» nccres
<:er.t · 1mme~t:unent.~: « et lcgum conditores jmla decer- · 
7lunt ?u _ Po::- InliJ?, que sou a sob:1-anajustiça, diz. Deus,. 
govern'-l;o o~ reis, como por m1m, que son.a. suprema 
ea.bedona, decrct:'io os legisbdores leis ju<hs.» (:lluito 
bem.) . 

O men n'obrc collega foi quem mais eminon á com
mi.Esão o es.minlto que devia ~eguir; foi quem lhe disse 
qu~ nesta. discua, iia. ni"~o se po:iia. prescindir da. luz da 
p~o.~p!u:~., da rehgiao, .d:i. moral , e da humanidade, 
pnne!1>'os 9.u~, ~e~uu1o le1o ~o seu bcllo livro, Jorge 
C.1au:.<~g nt<o e~;!2-'"& de ~e;>ctir no ·parbmcnto brita.n
IUM! . pa~a fjUe na.:~ fosst:n esquecidos. 

Cot;.ti:::.uemos a ou~·ir o n:>sso dis~ineto «ollega 
N~ ) c:.pitttlo 4•, p!tgiua. 36, diz : 

u •'- C"!"t!Zada não tinha por fim conquistar :t ferro e 
fogo, ~ junca:itdo de eadaveres os campos e os mares 
algum:::. ::l!l.~ão, o:: mesmo a. Palestina, tendia. nnicn~ 
~ell:t_e .a conseg~lir- por oy.trot~.meios um ~:J.cto negativo, 
ll!to ·e, a ~ssa_çao ~c!'l!e '8"ll0b!l eommerc10 de homens, 
{<Lr!a;:-:1'- '' r«::u<>_. " conscu~nc•a, em nome de.. rrli,ião, da 

. ,,, 

phi'oa_oplúa, da. hum~~nidarle, e evitar que eontinU8.$Cill 
· _os m1,;eros AfricanO& a ser usaltados para se ;reduzirem 

á acra'ri-Jio, e desapied&damell~ dizimados n& captura, · 
. · :no·-transporte, enchendo de cadaveres aeus-. as terru e 

as :(>rofuildezaa do oceano ; era o Jabaro-d& -ei1•iliaaciio 
·'christi que se a.cendia para. illuminar 01 povos e oon• 

' · bzi-los por outra estrada a wv~mento1 aban-:!onada a 
Yereda · ~b:roaa . e nelt':' ·em -que &e acha vão · embre
llhados c:emo em um labyii:~tho. O fio de Ariadne ·en · 
eaa_&-=ti~çAo lo trll.~ c depois-a aboli!'iio dá, pro-

. pru& e~c•av1di1o. .. . . .'· : . . · 
"O christianismo foi 11inia. uma yez o gufa certo,. . 

aegu~ e esclarecido, . como a estrella do deserto eutr' ora .. · · 

p.a. r_. a os reis; o 'Papa Pio YII (125) coneorre .. u··.·.p·.·.o· d. ero .. -.·· . · aaniente . para. aquellaa deliberações." · · .·.. • · .• · · 

Mais: no titulo ·2•, cspitulo 1•, lê-se! pagina.73: 
·· .·· " Interpretando errad&mente, e a een capricho os 
tex~s <ia Sag1lloda. ~~crip~, h& quem &UBtente CJ_Ue os 
Afncanos negros BaO <>s _descl!ndentes do amaldiçoado > 
C~ eu de Cha.naan; e, ponanto, eondemna.dos :i. ser~ • 

.. .,.V1dão.~terJ]a (2~6)~ e .9uu6 •o propriofaeto d" homem, ·· 
que nuo ao ehr•stl&llumo, se deve o melhoramento. n:t · 

. eorte dos e&eravos e a aboli~ do c:aptiveiro; •··.·. . . 
« ~u~· 9~1õu hia~ica~, phi/Oo!opliica•, f"eligio1tU _nM 

.rélo tntman.ente alheu:r.a a<t . nosco aa.-umpto; é uma. ·do• 
{acuda m~na.quutão que abordamo.!. Convem mesmo .. 

, não deixa.,la. esqueeid:l.; porque, como di: Canning (2~8), 
nunca é }lQr demai8 repelir a.-.,crdatk quando e!la é posta 
em du~ida1 ainda que pa~tra ecilkn!e, 1lGra. que não ~'Í" 
tmbactada pela du.,ida. . 011 1140ifiluida pt!o erro. • 

« Eu repetirei.?~ mesmos argumentos, emqua.nto não 
forem clara e pos1t1\"alllente refutados. » 

lfais: á pagina 75 do mesmo capitulo l<1-s~ : 
« Foi Christo, porém, q.nem primeiro positiv:~. e visi

velmente cotuagrou os Ulli.CO& verdadeiros e sii.os princi
pias, proclamando li igual<Llde dos homens :ute Deus, 
c repro-rnndo eonseque::~temente a divisão ou rcp:utiçlio 
dellee entre senhores e eac:nvo•, cstabcleec:~do assim · 
em these absoluta a liberdade de todos: doutrina. pré
gad:t, ensín:tda e desenvolvida pelos apostolos seus 
discipulos (252). · · 

«Desde logo a philosophi:1. tomou outra. ph:lse; ji se 
nnimsva. a d1zê-lo com mais cl~reza.; e Seneea, coe-;o 
de S. Paulo ('253), proclar.nava que os escravos erão 
homens,. e recommen!h\"a que os Euperiores tratassem 
os infenores como elles em igua.l condiç:io descjarião 
ser tratados. (25i); e um imperador christão assenta "~"a 
as euas grandes refor=s em Roma. sobre esta. pedr: 
angulr.r inabalat"el- a ucravidilo é instituição do direito 
natural (255), quer dizer, a. esera.vidão é um . :facto 
Ruramente liv.m:~.no , nbusi~o , e eondemns.do pelo 
(.;reador. » 

li&ie: de paginas 8! a 83 do mesmo cspitulo li-se: 
"Em o Novo Tcst:unento é isto Ínaie fcmnalment~ 

decl:rado e reconhecido. Cbristo, toml:lldo a fórma de 
e!cravo (277), e soffrendo o ge11ero de morte destinado 
aos e>,cravos-n crw:-rePgatou eom o &eu pftei•sis
simo sanguc o genero ht:::uno, quebrou espiritualment~ 
os grílhõer. dos <::~.ptivoa. As au1111 doutrtna~, da m:~.is 
transcendente, pura e eã philoeophin, repassadlís da. 
uncçS.o sngrad:l. da maia sublime religião, ;repellem a 
escravidão. Nem· outra ceusa se póde dellas inferir, 
quanio téndião í. reforma da ·religiiio, da moral, ao 
aperfeiço~mento do homem, isto· é, da. alma, do espirito. 
CQmO nã.o attribuir ao Dirino Redemptoress:r. intenção: ; 
e no contr3rio a de m:~nter por legitima a ~r3.rid:io'f 
Elle, que se humil.lava. paro. elevar. o homem~ Elle.' 
para quem n.o;o hari.a di~tmeção entre Judeu e probnD·, 
entre li '\'Te ;e esera\"o! Ell~ , que prég&'<"& a frsternidade, 
reeommendando que nio·fn<;&mos aot outros o que niie 
deFejnm~ que DOI fação' e que amemos o no~so m·o
ximo como a nõ. mesmos' 

« Nem póde restar dnvid<& alguma :l respeito c:Us 
suas doutrinas, em \"Üt4 d:>a actos e epístolas dos 
~po~tolos, como S. Luc!lS1 S. Pedro, S. Joio, e maia 
particnhrmente S. Paulo, quo o -e:tpliciio á. e'ricienci:l.. 
-Igualmente os yadres dout»res d:s. igreja, <>u&e& S .• J~- , 
reoymo, S. Joeo Chrysostomo, e S:mto Aiostin.ho colll 
e5peei:ilidade, que attribue a escr:nidio ao peccado 
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Os co:lcilioll"'«era.es e particul&rel. 'Os mmmos'ponti
fices em diver"cas. datas. O' facto frequente. de reaptes 
de esqoavo• em numero nãO pequeno por v.!itle• II&D.toe, 
tàmbem ó'confirina(à~liim coino ÓdiTenda.doa:V..O. 
sagrados (âliis e_m"(er&l' prohiliida)' ·e a J)ermia~ãÕ' de o 
faZer a bêin desse' reegàt4. E'iilto não I'Õ na Ipja·'do 
Oceidente; niu tambem na do Oriente. -A doutrina. 
é unia uniéa. » 1278). 

Yê. V. Ex., Sr .. pre.idente, que :~. comm'issiio contra 
cujo pa.recer tem lel"a!ltado a· illustre · dissidencia· ôs 

· maiorea clamorea, nii.o fez mais do que tl atar a quea-· 
tão de conformida>ie com o modo por que a trat:ízão 
todos os grandes pensadores, inc~usive.o'meu nobre 
CQllega deputado por Minas-~raes. E· porqu11 hoje' o 
meu fim principal é contrariar o libello ae· accusaÇão, 
que eontr.~o o pa.recer da. commisl!ão formulário os no~ 
bres impugnadores da propàsta; e porque fi'!la.lmente 
as razões de coatra:iedade, seglindo O:JÇO dizer &oa. 
homens do fôro, siio escriptas e não i-ei'bU:es, sou 'for-

: çado a. ·continuar a exh1bir as 'minl)aa pro\·as, · emb'orn 
· reconheça quante : eio fastidio!a.s as . longas leituras. 
Maa nio tenho remedio _senão aliu:~:.~:pacienoia."da 
C&Dl&ra, que tem teatemúnhad.o os s:u:casmos de que a 

- commis.são tem &ido '\'ictima. .· · · : 
Vo:u :-E' .verdade I 
O Sn; Pino 111: C'.uiPÓs :-Pa:sSarei pois a iêr ein se'

gundo bigar trechos eloquentissim'oa do grande úmarti
ne, cujos brilbantestnlentos 8ãopor todosnós·admirndol!l. 
(Apoiadoa.) Pat:ece que· fallava elle pan. esta situação I 

O Sa. Ca1!Z llici!Ano :-LW:riUti.ne queria a eniim-
cipa9ào immedi~ta. . 

O Sa. Pu'ITo DB C-UIPOs·:_:E''verdade ~ masosprin
cipios que-invocava têm toda: -a ·applicação ao C:&!IO de 
f!Ue se trata, visto que a prooosto; do poder execatrro 
a.ltera'as condições dã. propriedade it;cra.va, se nii.o no 
presente, a.o· menos no futuro, e não podis fazer estas 
alterações, se niio c~nside'raue a lei ·civil, q,ue tolen. 
a escra·v-idão, ·subordinada aos eternos princip1os do di
reito natural; e se a escravidão existe porque uma lei 
eh·il a sustenta, outra· lei civira póde extinguir quao.tG 
mai&' slterar. 

O Sn. ~mo• Lt•a. :-Apoiado. 
O Sn. P1liTo DE Ci~Pos: - -Por cousegu;D.~, ouça a 

cania.ra. as p:Uavraa do grande orador frii.ncez: 
" O acto de t>mancipação de 1833 e os 500 milhões 

votados para rel'a-ate dos escravos hão de hrilbar na 
historia da hamnnidade, attestando ao mundo ·que as 
graniles inspiraçijes• de Deus tambem descem eobre a~ 
aseemblé:ts.póliticaa,,e que a civilisação aperfeiçoad:t é 
uma revdaçiio que tem a sua. fé e uma religião que tem 
os ~eu., mil:lgres (Applu.usos.) 

" .... 'M:as nilo o dissimulemos, scnho~s: quando uma 
idéa f"lss. se tornl\ um intere&se, a ma desapropriaçEo 
não· _se opera. sem lnta. Um '\'Íeio'eocilll tem eempre um 
sophisma. aO SeU serviço. 0 sophisma. deleoâe-Ee co'm 
todas as suas armas~ .. Qu.e injuriosas imput»ções não 
tenios nós'sotfrido? Per~nta.-se-nos cOm que dir.ito 
nos mettemos entre o s~:nbore ·o escravo? Com o mes-

. mo uireito, seuhore~~, que nos fez lh·res a todos nós. 
Pertence- nos a jmtiça 'f Podemos fazer'della uma con
e~ssão a quem que! qu~ seja? Niio! Toda a idéa de jns
tlça e de verda.de mspmJ.da. · por Dens ao homem lhe 
impõe dé'\"eres ria propo'rçiio de suas luus. Os di.-eitos 
do ~nero h'umano 8ão como eis vestidos do 'samaritano 
roubado n:1. estf.ida.; cumpre restitUi-los 'pédaço p<>r 
pedaço a sen dono, á medula. qúe os formo;; 'achando~ 
sem gue pa:ticí,Pem~s· das ferida& que· a hamanidiide 
receben·'ném do~ latroeinio~ que lhe fizérão soft'rer. 
(App'aúâos repo:idos.) ' . . . . 

• Que dúo~a.s se ·não 'tem dito.e peiu!ido de nós 'f 
Que somos '!evo1u::i0narios, re-l~olu~1oilà.rios sem ~
rigo, que somós_ coõ~rd~, que, vã,!h. ~ . .cdo 'qii~ per~~r, 
nem fortuna, ·nem v1da nllS . co!ont:u, queremos atear o 
incendio 'em·seu seio pela honra abstracta. de um':Prin
~~iol e J:riãaâ~~c ~ pela vaidade cruel de uma insaci&-

• IS! isto ·rosse" verdà:de, eeriamos os ·mtiíí:lós dos. bo
·mens; 'tóma.i:Wnos'ém'v-&o o ·nome ·de Delise ''da 'Ba
maiüdáde, e fâ.ríam.os da· civililatão e' 'da humariidade 
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o ··mais·infame· 'dos 'traficoP; á custa··aa fortuna e ·aa 
vida dos nossos concidadãos. au . eótclmu; em proveito 
dos noseoe dete<taveis amó~s-proprióa. 

« 'MIJ.s"seri isto'verd&de 1·Terá o menor fundamentei 
riii.o ·l;ó • nas nôiisits iiltençõ:!S; eomo i:fos b~a 'f Ou'Vi, e 
julp~: Mr. _Odillon B~t \'oa <liti& .ha··pou~ q_u~ elita 
questão"'Sa.bira. 'do·domlDlO da theona.s· para .entrar :c. o 
da pratica. E'· exacto; e; entrando no dominio dft-pra_, 
tiea. tomou es6as condições de ordem e de justiça; eem : 
as qua.es nãoha verd:lde :nem applica.ção. . 

. " Nós marchamo\ ao pbarol da luz:, da convicção e 
da lei;'queremoa aliberâa1e, inaa CIUerêmo-la_comto
daa as condições d:1. justiça e do tralialho nas colonias:l' 
Uma emancipação injusta. fôra. s~~;bs~tuir uma,W}qui
dade . por. outra. Uma . liberdade de~iórdenll.a&' e 2em 
condiç!)es d.e trabnlh.o. fõra;, substit.ir .:uma P.PPf~ 
por outra oppressiio, fôra fundar a• tyra.nnia. dos n~& 
sobr~.l\ ruína dos senhores .... Queremo~ intrÔduzir 
piüaliÍiente, lentamente', prudeiíto::uiente o'eseri:vo no 
~zo 'ilos benéficiOi aa. liumanidáde. ··.aos. nuaea' o .e~n
vi~o(ééb 'a· tütela da 'miií patrla 'ep~o um ii~o 
para completa-la, e iião como um aelva.gcm para des-
trui-la.. . . ·· ..•.. · . .···.. . ·.· . 

•i ·•· ~· ,Tres.clâs·s.es' de intere~sa.dos_a_F'~cita. ·_Fáõ_.~~.-"'.Jm. _ • 
a eril"LncipaÇiio: o Estado, OIJ proprie'tarioa, os éscra~S!•; 
O Estado reeobra. a moralidide Ílaa · Ierá e o in'i,Pre
ciavel·· P.rin.ci'pio da igualdade das 'iiiÇas e 'dos homens 

pe~Õtep'!;rl~tuio 'g~.n:na lima propriedade 'hô~~~!a, 
_mo~l; propriedade de· direito'com:znum_1 're~~l'naã! das 
~~~lll;B.S ~eg~nçu. ·que as. noasllS, _em y,ez dessa, p~
pnedàde f11nesta, 1ncerta, 'uifl.a:mm:~vel;. sempre amea
çadora, de que se não pó'de· gozar em iiocego ; pré>pr!e
dade li~il~!'-; que, desb~nra, . que de&môralisa. aquelle 
que a possue, com.;~ aqli:êlle '9-ue a aupt>Orta. No-dia 
séguinte ao da. emancipàção 'vossos Ca.pítaes valerãõ o 

du;~ÓS"Sâbeis, finalmente, o cjue,com'·issô·~'h'a.'o''és
cra.vo : g=i.nha. o titul::> e os .direitos de oreâtura de 
Deus: a libêrd:i'4e, .a piopri!!dáde'·.a'fàmUia ~a 'propfu. 
ascensão; e a a.scensão de f'eus'filhos'&oa fÓroa da b.u
mantdade. 

. •. Seremos :ten!Jo' menos -p~tnotas, (>orsue ' ç_::e:r;~
mos dar um:1. pa.tria a uma rn93 inte1r:1 de homen~ 
prcs~ri ptos ~ Seremos me_uos patnotas que. aquelles que 
felicitando-se por gozarem de todos os,bens _da .vida 
civil, niio querem que outros delles gozem 'f Porven~ 
a herança. dos filhos de Deus.l!a..terraEe assemelhar.í._ á 

. herança. limitada·tlo pai de familias, na qual os filh_os 
têm uma parte tanto menos la.rgn, quanto della :repar
tem maior porção :t. seus irmüos 't Não ! Vós ~abei~ 
mui bem: o r.!ominio do p&i eommum dos hom<:lns é 

· sem limites, estende-se com & civüisa.ção, e com o tr:::.
balbo, á proporção que no,-as raças se apreseu~o para 
culti\"ll.-lo ; é o infinito no espaço, em direitos, em fa
culdades, <:lol desenvol'"imautos: ~ o camro d~ Deus. 
Attuelle que e restri··g~, bradando aos outros-:-nào _(;n
trets aqui..;;., não só inva<Je os direitos do homem, 
como os dirêitos dv proprio Deus ; niio só ó dcshl1ma
no e cruel, ma.s tambem blasiemo 'c insensa.to. (Apoia
dos.) 

" Di~mos :~.~s pÍ·oprittarios: « ~ã" Yos ~ss:lllteis; 
ahi tendes a nossa. ju•tiça e auosaa. for-;-a para manter 

· os vô~sos bens e a. vos>a eegunnça. " 
" Digamos nos· cscra.v0<1: " Nüo tenteis conauistar 

lÍa:i& por OUtrOSCaminbo~,_que Dii;>pe}o seotimen"to t)U

blieo ~ não tercisoutra. liberdade seci'io aquella ot:l! \-os 
prepil.l'lll"lllo,s, associab com :1bô:1. ord~m e com" o :ra
balho. • 

« Se chamnJs a isto re;oluç:ío,- sim, somonc•·o1acio
ria.T!ós; ;n1às icv~Iucionari?s <:O!PO a. ordem, ~':~llic~o
nanol" ·co'mo a le_,_, ~vohtcionartoa eomo a reh~ao, Te
volucionnricis ·como F'ênelo·n, com() 1-'rar.klin, como Folt", 
comó' Canning, cómo'O'Connell, oobo o~ mmi•tros mais 
eoBiéri-adom da "Grã-Bretanha,: como . todos e!!~es 
'ltl'and.es. holll~ris de tribuaa,. e todóa . e~!ea •. gialldes 
liomen's de'E~tá.dó que, àch&ndo·l=a ,-erdàde !oeíal em 
grio ·ae 'eVidetJélt. 'e 'de 'opiníão . n"utn · pbvo, a 'tómão 
fesola'tli.tDente 'd& Jtíiio dos -philosopbO$, l'll'a. éo1loe&' la 
~e'fti' peri~ 'Óa m!iO·do le~ls1ador, 'no'domi'tllo dos hct-0!! 
1\oa envias!e Deus mUitos revol~Oiiarioa de!t:r. -~ 
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cie, as re-.oluções subversivas longo tempo se f!lrião 
· e~perar. (Novps applausos.) 

«Nós suscitamos, nós fomentamos, !lizei vós, espeJ.:an
ças entre os escravos' Yêde _que grande crii:ne.! ~ão 
s~beís que 11 unico supplicio qné. Deu,s não perrÍ:titte 
ao homem impôr para sempre ao homem ~ a desespe
ração'I ·Que nada é tão paciente como a esper-ança:? ... ,; · 

, A' vista desta paginas eloque~tes, parec~, como já. 
disse, que o grande_ orador francez-fallava pnra oBra,. 
zil, na presente conjuntura·! Passarei a ler outras. pas
·sagens não m'enos eloqnentes do insigne Ofador, o ce
lebre. padre Felix ; mas receio abusar da paciencia da 
camar.\. 

V en·s : - Leia; leia. 

,,.; ..( liberd~de ti o n:·ouimento livre · das vontades nQ 

;~m. 

«Esta definição, verdadeira no homem, o é por: igual 
na sociedad:e. Quantó mais se llesenvol've; e perpetúa 
por J esu8-Christo o mGvi):nento de todas as ·vontades rio 
bem, tanto mais a liberdade humana; e soCial se ap
proxima do seu typo eternall ao passo que quanto mais · 
este . movimento . decresce pelo desprezo das inaximas 
christiís, tanto mais a liberdade humaná: e socia:t se 
&fasta do seu typo eternal. · . · 

« O complemento, a consumrnaçii.o da liberdade, é o .. 
paraíso. O céo é a·patria dos livrea. O complement,o da 
,escravidão é o reinado . de Satan e... . 

" Quaesquer que sejão as difficuldades qué a misfura 
da verdade e do erro·, do· bein e do mal, ·imp-onha ás 
sociedadeE, cumpre fazer. iuzir na região dos princípios 
uma verdade elementar, que tantos livroà tenebrosos e 
indecifraveis discursqs hão obscurecido · nas intelligen
cias mais reotas. O trabalho de restauração evangelica 
que temos feito em b0m da autoridade e da liberdaG!e, 
tentaremos hoje de empreheuder em bem de outro elemento 
de progresso social, que se tem designado pela palavra 
-Igualdade-:Esta palavra é· mais clara que toda a 
definição_. Materialmente, nada ha roais simples que 
uma cousa igual a outra, eu duas cousas que têm a 
mesma proporção. 

-'' 'Mas na ordem ein que a liberdade se desen'volve, a . 
palavra igualdade ·tem ·accepções profundamente di ver- · 

· sas; _donde resulta nos discursos, e donde póde resultar 
·nas Instituições sociaes per-igosa confusão. . 

" ... Ha uma igualdade legitima e progressiva que o 
chri6tianismo proiluz e ·consagra; é .a igualdade de di
reito , ,Ha outra igualdade falsa e retrograda, que o 
christianismo condemna; é · a igualdade de c~rndições. 

" O christianismo, que encerra a synthese completa de 
todas as cousas, concilia harmoniosamente a igualdad·e 
e. a. desigm1ldade, a i;~;uuldade humanà: a desigualdade 
socwl, .e converte ambas em engrandeCimento da soCie-
dade. · 

" Ha entre todos os homens uma i~aldade :radical e 
inalienavel, que resulta de uma digmdade idehtica; é a 
igualdade de direito .ou a igualdade diante da justiça. 

·Tudo o que tem uma dignidade na creacão recebeu do 
Crendor -direitos proporcionados· a_ esta' dignidade; e, 
portanto, em ~o~a, a rarte onde se euc~ntJ:ão dignidades 
1guaes, ba direitos 1guaes. Ora, a d1gmdade humana 
existe em todos· os homens, brancos ou negros, liVl·es 
eu escravos. D'ahi o fundamento racional da igualdade 
diante do direito e da' justiça. Esta igualdade nlío só o 
christíanismo admitte e consagra, como vou mais 
longe, e digo que foi elle o seu restaurador, como foi 
Deus o s.eu autor na creação._ 

"Ao ouvir certos homens, cujos olhos batem no pre
sente, como .em barreira opaca, que lhes vela . toda a 
luz do p!1ssado, crer~se-hia que a igualdade de di
reito é uma idéa, que pelos fins do ultimo seculo ca
hira no cerebro de alguns videntes, para alumiar o fu
tllro1 e preparar um )lovo mundo. A acreditar-se em 
seus discurses, além de um certo cyclo moderníssimo, 
não ha, mesmo atrnés dos maiores seculos . chri•tãoe, 
·senão privilegias, castas e desigualdades de todas as 
especeis. Nossos .magistrados não .administra vão senão 
a ·iniquidade; . nossoá reis não govérnavão senão a es
cravi<iií.o; noss1s .leis não consagra vão senã& a injus
tJ~a, e a nossa sociedade não se compunha senão de 
tyrannos e escraves. · 

. . . . . 

. < Quem, .aos 20 ann9s, não· leu e~ ' livros acr~di
tado.s, e. antÓres f;Ll'IlOSOs,, essa rhetorica ~.a histo.ria, 
que· se exaltava · diante. do pres~nte, . se eJ;nbnaga va com 
o futuro, e vibrava pomposos insultEis _ao passado' 

. «Brinco de cdanças que homens àe 40 annos não des
.desenhaviío, . e que · consistia em :fazer nossos ·pais pe
quenos , para n~s proclamar grandes, miEeraveis,. para 
nos proclamar r1cos, escravos para nos procla,m,ar· hvres, 
, "Por fô'rtuná, o reinado,dessa 'rhetorica. passou, e esse 

1 imperio da· phrase parece tocar ·o seu o.ócaso . Alguns 
sophistas pod~m ainda tenta.r entumecer a palavra, e 

. avolumar a voz, para .répetir essea oraculos da men
tira: a humanidade já lhes não dará credito. E' tempo 
de, por sobr.e ·essas grandes .cousas desnaturadas pe.lo 
embuste, restituir a palavra á .verdade, que não mente. 
A :verdade, interpre.tando a historia1 brad11-, através. de 
19 seculos, que a igualdade de direito não póàe ser 
tida _ idéa pomo moderna semeada na EOoiedade, ao 
rebol de uma revolução celebre, e amadurecida! aos 
ardores do seu sol : a verdade brada q ne a igualdade 
de direito é a ·grande conquista de Jesus-Christo res
taurador. Fundada na natureza, e presentida pela 
r azão, o paganismo a tinha aniquilado, afogando-a 
nas orgias do oro-ulho, e nas devassidpes da sua phi
losophia : Jesus-Christo a restaurou, ampliou, trans
figurou . · 

« Só um dogma christão, pois, trouxe em. sen seio a 
raiz primeira · da igualdade dos homens diante da jus
_tiya. Este dogma é· ·o da unidade da nossa espeCie. 
. Tmha a philosophia antiga desconhecido ignominiosa
mente esta identidade de, natureza, e esta unidade· de 
ra9a, que assignala a todos os homens a mesma origem, 
a me~ma nobreza. O pensamento do proprio Aristoteles 
naufragou neste ponto, chegando a ensinar que os · 
escravos 'não tinbão alma semelhante á. dos livres. Se 
no domínio da philosop,hia pagã os . esc1:avos tinhão o 
nome de homens, não conserva vão ,a dignidade do 
nome, nem ousa vão reclamar-lhe os direitos. A philoso-

. phia, de concerto com a iniquidade human~-, abalisára 
a sua 'gloria em consagrar nas sociedades essa mons
truos·a desígu~ldade, que se encontra mais ou menos, 
sob fórmas dtversas, por. toda a parte onde Jesus
Christo não reveloU: o mysterio da dignidade huma- · 
na; desigualdade degradante que se póde resumir nestas 
.palavras :-de um lado todos os direitos, de· outro todos 
os -labores -0 homem livre despota do homem escravo·; 
o homem escravo mercadoria do homem livre; tal era 
a abysmo àe se'paração que o paganismo,.abrira entr-e_ 
o homem e o homem ; e esta desigualdade que insulta 
a natureza humana e deturpa a obra de Deus, era rati
ficada pelas leis, autorisada p~los costume~, consagrada 
pela rel!gi'io, aceita por todos coma condição legitima, 
como situação normal. E os philosopb os, em ve.z de 
pensarem em protestar contra essa degradação do ge- · 
nero hum:.no, lhe presta:vão o apoio de sua .aviltada 
sabedoria; · ignora vão e . segredo da nossa . igualdade 
porque ·ignoravãtil o mysterio, que era a sua fonte pri
maria, o mysterio da·nossa unidade. 

;, E o insulto que nas trevas do paganismo recebeu a. 
igu~ldade humana, recebe-o por igual da philo~ophia 
moderna no fulgor do cbristi,mismo, com aggravação 
de desprezo para ella e de opprobrio para os philoso
phus. No empenho de atacar e destruir em nome da. 
sciencia a unidade da nossa raça, t~stemun~a immortal 
da 'nossa igualdade, os philosophos do ultimo secnlo, e 
~uitos do actual-, ousá.rão tudo, negárão tudo, inclu•ive 
a evidencia; affirmárão tud<), inclusin o impossível. 
No intuito 'de nos contra~tar il honra de uma mesma 
descendencia e a · gloria 4e um mesmo sangue, nos 
infligirão a injuriadas maià ignominiosas origens, nos 
apresentando como filhos, e posteridade de· tudo ·, 
excepto filhos de nossos pais, e posteridade de · Adão. 
Multiplicando em nome da sciencia as raças e as des
cendencias hum11nas, destruirão o funda~ento dogma
tico dessa gloriosa igualdade, que faz irradiar sobre 

. todo! os homens o e8plendor de uma paternidade 
commum. . 

~ Com a. unidads do nosso Sll.ngue dogmatison o chris
t ianismo a igualdade fundamental da. nossa natureza, 
tornando assim , para sempre impossíveis essas demar
c_ações profundas entre os homens _e os homens, entre 
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as r!lças e a~ 'ra,ças .; e averdade!ra igualda~e diante da 
jus'hça nas cu. espontanea dess~ 1guald_ade. d~ante da na
tureziJ-1 baseada n'uma doutrma .obngator1a, e .n/uma 

· revelação di vin'a. · . • . 
· «Com · á igualdade f'uudada na unidade da; raça, pro

clamou o christi;mismo' a i~ualdade diimt~ do destino. 
Sim, o christianiomo nos asseg~ra a todos o mesmo di
reito á p.oese de Deus, e nos impõe a mesma responsa
sabilidade perante ' a sua ju~tiÇa : eis a raiz pnmaria 
da igualdade de direito. O direito radical, o diréito, 
prinCipio Gle tsdos os direitos, é o direito de marchar, 
e chegar ao proprio destino. Este direito é inalienavel, 
absoluto, ,invariavel. O mesmo Deus não no-lo póde 
tirar, porque a sua sabedoria .no-lo creou necessarià
meute. O direito ao destino . está para toda a creatura 
encerrado no acto divino que lhe dá o ser e a vida; e 
dest'arte é constitui<j.o em essencia o direito soberano 
diante da justiça. O que é justo é o que é. conforme á 
regra, é o que conduz ao desti~o. A justiça é a regra 
suprema .é o caminho que conduz o 'homem ao seu fim, 
ao qual todo o homem tem di~eito . 

" Orá; senbores, qual é, segundo o cbristianismõ, o 
verdadeiro destino humano? Possuir Deus: é para todo 
o homem a vida terrestre um _caminho, cujó termo é 
Deus, Deu5 visto, Deus "am~do e possuído na eterni
dade. Quaesquer que ·sejão· os direitgs .que o homem 
póde ter á~ - causas da viagem, o seu. dil·eito ao termo 
da viagem é absoluto; o homem, segut~do a promessa 
divina, tem esse direito, que só o christianismo ousou 
proclamar dogmaticamente, o dii·eito de .. possuir Deus, 
em uma palavra, o direitó ao infinito. 

«Parecerá talvez a al'gnns homens :frívolos que é vulgar 
esta idéa, e todavia resolve ella em sua simplicidade 
divina todo o · problema da igualdade humana. Todo 
aquelle que limita na terra e no tempo as aspirações e · 
os direitos do homem, destróe a base profunda da mais 
sublinJe igualdade. O finito não é igual ao infinito, e 
quando elle· só é posto ·como · objecto da posse, ~ di
reito de um homem exclue o· direito de outro h0mem. 
O contraT-io- se <!á a respeito da posse de Deus: esta, 
.mesmo em grãos diversos, e proporciopados ao merito, 
é sempr~ a posse de Deus; logo, a posse do infinito. E 
porque é a posse do infinito, é a posse de um, sem ces
sar· de ser tan1bem a p.osse de outro, depois-de outro, e 
depois de todos; porque todos podem, em nome de Deus, 
reivindicar o direito de possuir Deus. 

«E esta ignaidade diattte da justiça divinamente con
sagrada pela igualdade diante da recompensa, o é ainda 
mais · pela igualdade diante · do castigo. O 'castigo é in
fligido _ a todos por um mesn1o juiz recto e inl'allivel, 
na vroporção . dos delicto~, como a recompema é dis~ri
buida a todos na pt'oporção dos merecimehtos; em duas 
psJavras : • A cada um segmido suas obras. " Unicw:
qu.e secu,d-úm ope!'" ajus. _ Tal é a lei da justiça di v in a, 
,que arrasta ao tnhunal de Deus sob o mesmo nível tudo 
o que ha dé mais alto e de mais humilde. · 

« Ah ! senhore>, ·eu sei que não raro offerece a terr:i. 
espectaculos, que :provocão n'alma humana os brados 
d:l. justiça, e que :fazem sonhar ao· povo, no reinado de 
uma igualdade impossível, reparações terríveis. Quantas 
vezes os dMherdados deste mutado vêm, pass/l.l' como 
um insulto o. -carro da fortuna, que le,•a o crime em 
triumpho, . e a' iniquidade feliz resupinada na opuleaf 
eis, se não na; gloria ! Diante destes escaudalos, el)1 
que as ge!arcbias sociaes parecem organisar a injus
~iça e inmltar R ·Providencia, comQreheJJdo que na 
1magiuação popular passão sonhos de 1gualdade selva~ 
gem, que tendem á destruiÇão de.toda a gerarchia, e 
sepultar sob suas ruínas os monstruosos abusos, que a 
malícia hum.aná J'az nascer ·todos os dias da desigual:.. 
dade BQcial: sim, esta reparação dos. insultos seculares 
:leitos á igualdade humana pelainiquidade dos homens, 
o povo a invoca, e com elle a invoca tambem a. razão 
e o ·bom-senso, maá o povo se illude evidentemente.· 

. « A grande reparação da humana igualdade virá: um 
dta o~ castigos e os opprobrios infligidos aos poderosos, 
'40~ rwos e aos sabia~ orgulhosos, no gráo proporcio
nado aos abusos da riqueza, do .poder, e do genio, farão 
resplandecer nas claridades da justiça de Deus a igual
dade ultrajada Da terra pel~t iniquidade dos homens. 
Lá os violadores dos direitos dos pequenos esmagados_ 

pelo seu carro . de triutnpho , serão eondemn~dos, em 
nom& da .sciencia, a reparar diante do uniYerw, pelo 
espectaculo de seus crim.s castigados, a igualdade hu
mana, insultada pelo espectaculo de seus crimes :felizes. 
Então o plano da' Providencia, ·que coneagra as des
igüalda(j.es sociaes .será restaurado em todas as intelli· 
gencias, e brilhará com todas as mas· harmonias ue 
fundo lie 'todo o pensamento. Então, finalmente, repar
tido tudo com soberana eqtúdade por Jesus-Christo, 
juiz dos vivos e dos mortos, aos cn)pados o castigo e 
a humilhttção., . aos justos a recompéma e a gloria.., 
tudo será restaurado para à. eternidade em Jesus-· 
Christo ·Nosso Senhor. · . . · 

«Mas não é só no limiar ela eternidade que Jesus
Christo :fará r~spl::tndecer nelle a gloria da igualdade ; 
jii. mesmo sobre a. terra esta igualdade comêÇa,·se d~s
envolve e se manifesta nelle· no tempo, aguardando stut 
grande manifestação na eternidade. A vida real de' 
to·dos os christãos em Jesus-Christo, ou Jesri~-Chrlsro 
vivendo em todos o,s christiíos.-Eis-aqui, senb.ore.s, -o 
grande mysterio que outr'o~a desenvolvi nesta cadeira, 
e que hoje não !aço senão recordar, oomo a. demons
tração mais evangelica e mais cb,ristãmente Ífl~ontras
tavel da nossa legitima igualdade-a unidade de Jesus-· 
Christo na totalidade dos christãos-d'onde a igualdade 
de todos os christiíos na uúiclade de Jesus-Christo .. 
Muitos são os membros, mas o · corpo é \>m só; hl!. 
muitos christãos, mas não ha senão um só Christo.:. 
~Multi ~mum sumus in Chrísto. Que! pois o christianis--.; 
mo ensinou esta do.utrina? Que ! pois esta prégaçãe . 
retumbou de uma a outra extren1ictade do m~ndo, e 
toda a humanidade a creu? Sim, a· humanidade creu 
na nossa igualdade consagrada no proprio seio da vida 
divina, que desceu a todos e a cada um de per •i por 
Jesus7Christo nosso chefe;· sim, a humanidade re-
conhec6u, amou, adorou Jesus-Christo que se deu a 
to<ios os homens para os elevar todos a si. J esus-Cbris-
to,nivel divino desta igualdade, hu~ana, porque Jesus
Christo, Deus €m pessoa; 'é tudo em cada um, come> 
em todos é tudo. Omn·ía in omnibus. Christum. .A h ! já.· 
me não admiro de ouvir os povos repetir com S. Paulo 
estas s'ublimes palavras, que retumbão por toda a parte 
como o hymno da verdade,ira humana igualdade, nas
cida e triumphante ·no coração do Homem-Deus : " Nãa 
ha mais Judeus nem Gregos, já não ha escrav:os nem 
livres,. já não ha grandes nem pequenos, porque todo& 
vós sois um em Jesus-Christo. " Omnes vos unum asti~ 
in ·chrúto Jes11. Yós todos que trazeis na fronte 
o signal do baptismo, achais-vog revestidos de Jesus
Christo . . Quicumque· .baptisati estís , , Christum Ú!duístis, 
Vós Ío~tes feito it imagerp. de Deus e elevados á. altu~11. 
de Chrioto. Orn, Jesus-Christo e1n todos é igual a si. 
mesmo. Vós sois todos filhos de Deus, irmãos de Jesns-· 
Christo; a mesma. magestade desce sobre vós da fronte 
d~> mesma paternidade ; sob os olhos de ump[LÍ divinG 
o filho de Deus vale o filho de Deus ; e nesta unidade, 
que nos faz irmãos de Christo, o ohristão vale o chris:. . 
tão ·; o christão coberto de trapo e . o christão co bert<i; 
de purpura tdm o mesmo vectidp e a mesma grandeza, 
porque ambos sEo vestidos da tunica de Jesus-Christo, 
e Jesus-Christo é o seu modelo comrnni:o. " 

O eloquentissimo L.acordaire, que Montalembert di-
zi~> - 'vabr de per si a Sorbona, assim· se ex.primia §, 
propo•ito C!a e,cravidão: 

" Antes da vinda de Jesns-Christo, todos lliziiio :« Et~ 
son grego, eu sou romano, eu sou judeu". Qualquer ·que 
em. ameaçado ou interrogado, respondia ufano : Ciuis 
romanus s·um ego . . Cu.da um se escuda v a com i sua patria.1 
e com a saa cidade ; J esus-Christo invocou a penas um 
só titulo, o . de Filho do Homem; :tnnunciando de~te 
modo ao mundo uma Jiova éra,· éra em que a humani
dade começou a gozat· de seus fóros, e em que, . depoi1 
do nome de Deus, nada devia ser · superior :l.O nome dh 
homem, nada mais efficaz para pbter soccorro, honra e 
:fraternidade. . 
· " Em cada uma d&s psJav11!.1 do Fill:o do HGmem,. 
em c:l.da uma .de suas 11cções, 1e manifesta. .este espírito, 
e essas palavras e essas acções reun•das, são as que fór
mão o Evangelho, que é o direito novo e universaL 
Uma vez pl>.ntado no mundo o Eva,ilgelho, Jesus
Christo o mll!ldou l~var por eeus apostolos a todo o 
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genem humano: Ide, e p·régai o E-vangelho a toda ·d cr€a
tU1·a. ~- prop:;.gação, a communbã.o, a uni<vergaliciade se 
tornárão a senha de tod.o o movimento;-e nos mesmos 
lug~res, onde .ate então .. sómei:l·te ·BC ouvia ·a bnlha ·cio 
egoisú1c, não .se ou.vio· d'lihi ·em ·dia;nte senão o' ru:mor 
do passo aecel-!>-rado da-cà.ridade. · · 

cc Ou de -estão hoj.<l oR Gregos~ Onde -os-Romanos? Onde · 
a cirhde 9 Onde o dircito -heleno ·e ó dif,eít<r quiúte? 
S. Panlo, não pod.eudo -rewimir · ]'lGl' m&is tempo ·no 

·-peito o c.;ntico ~dahumanidade triumphante, -exclama ·: 
Já nct:o ha .huleu riem fhego ; já não ha ser·vo nem livre; 
já não ha . m<I-cho nem. .femea, porque todos 1!Ó_s soi a '!'m 
em J esu.s-Christo! 

c< 0' vós homens dos quatro v,<;ntOB cardeaeB do mundo, 
homens :que vo·s aupponde~ diffentes em raç(l.s e drreitos., 
:ilão sabeis o que dizeis'; não estais no mundo' púr m~-; 
lbe.iros ou por. ·milhões, ·nem chegais a se-Y d~:>ns, sms·· 
apenas um! . 

"Assim se co·nstituio, n.ão sómen-té· o hbmem-, não sá_~ 
mente a liumanidade, mas a unidade do hon:em, e a 
unidade do geuero humano. Quem offeude hoJe o ho
mem, offend·e ·a humanidade, -e ·quem offende ·Ji. huma
nidade ·offeude a· Deus, que é seu autor, ·s·eu pai, e ·seu 
protectOI'; . - . . . ·. · ' 
· " ... O Evangelho · fo> · a carta conshoucum11:l, a · d-e
claracão do .direito uuiver.sal... . . 

"E'ra., porém, necessario ·q";e? Evangelh~ a:nnu~ciado
ao mundo. se tornasse -um d1r.eJto novo, a reg1'a funda
mental a,,g r elaç.õe3 -humana~, e que os mesmos qu-e 
lhe negassem a .divindade, como doutzina, se curvas
sem a seu jugo,- como legislação, base.-de todaS< as lefiis-
lw;ões . · . 

" _ .. O motivo da.escravid'io, senhores, pois que que
reis sabê--to, é porqu_e ·o homem não ama o homem'; é 
porque o homém não ama o trabalho ; é porque o 
homem não .ama a óivicão de eeus bens; · é, · emfrtn, 
p0rop1e o homem niio ama naturalment.e nada do que 
constitue a fraternidade. " · 

O advogado Paredes, em uma sGcierl:l. e emancipa
dera de CL1ba, dizia, em uma das suas mais numerosas 
reuniões ·: 

" A escra.vidão é umà-das consequencias do JWCc~do .. 
~orig'ind, como tambem-o ~~? to~a~ e~sa~ tyr:mnias .exe-· 
craveis que creárão um drre1to uuqmB1'1rno, que torna o 
homem senhor da razão e da vontade ele outro hqmem, .. 
como elle Cl'eado livre; e depend~nte só de Deus. ·Esta 
doutrina entre as nações gentilicas tomou taes propor,
ções que di vidio o geuero humano em duas casta~ 
distinctas :. uma composta ele homens feitos á imagem 
.de Deus, outra. de homens aviltadvs á condição de brutos. 

· "A quéda primitiva do homem trouxe a quasi tot~l 
extíncção da verdadeira noç>io da dignidade humana, 
de modo que os povos mniH antigos do munia conside
ráriio a liberdade civil como privilegio -exclusivc:J. de. 
uma porção da humanidade, e nã<> como o direito ria- ' 
tural do genero humano. 

«Naépoeada promulgação do Ev.angelho. a escravidiio· 
era o direito ·commum de todas as nações . . O Divino Le
gisla.dor, niLo abolindo ele u:r_n &olpe a escravirlão .. pes
so•-1, fulminou-a em· seu prm01pw, revelando ao ho
mem o segredo-de seu destino_ ·na vida :futm·a,_ assiu1 
como o da sua dignidade na viQ.a presente; As novas 
rélações que o christianismo estabeleceu no seio da 
grande f.mlilia humana começárão a extinguir as dift'e
rença.s injurio:as, que extr~m;ío o homem livre-- do lto
mem escravo. 

«Foi o Evangelho que fez soa:r ll:OS ouvidos do escravo 
IJalavras de coilfOl·to, e promessas de libertacão ·no· 
grande pl'ineipio·da fraternidade entre todos os hÓmens. 
Todas estas maximas· consoladora& farão procWn~udas 
por S. Paulo em suas e pistolas-aes Corinthios, aos Ga
la tas e aos Coloss<>nses, dizendo que já não havia: diffe
·rença entre o livre e .o. escrr.vo. Onesimo era um es
cravo fugido· de Philemon, que pr~curandn a protl!cçãq 
de S. ~aula em Roma, este,_ depors de convertê-lo á fé'· 
e·bapti2a-lo, '0 raen·v;roH'-'a Philemon, dizerrd:<i ·: ~ Eu:'te 
rogo por meu ·fil?o qnesimo, que gel'ei nas minhas- ·en
tranlíns;. Elle vaa, n~o -oomo .. escrrvo; mas; em ve·z de· 
escrayo, U.'P' irmão-: muito. ama~ o,- principalmente de 
m.im, e . quanto· mais de· ti, as11m na· came, como no 
Senhor 'I·''" 

M'i'. de Caquera;jr, ptofessor de direito roii'nillO na._ ~a'
culdarle de Renue•, diz, é\li sna e:X.bellente óbta · De 
l/eBclavage chez1ea Romains -~- seguinte: <c O,s ·ju.ri~éón~ 
sultos romanos dividião todas ·a:s· pess_oãs 'é'? 'livr.es 'é 
éscr!Lvo&, é era isto o' que· elle~ cha'mavão· a:Umma•dív-iSio .. 
Definião à. Mcr:i.vi·diío : Ser-vitus· est cort$tituUo · jürí's !Jé.n~ 
tium, q·ua: quis dominio dirmo contra n'atwram 11ublicitur. 

" Esta detini~:a?, cb.da 'por"t1m juriscóns~l'to 'contem
pol'li-neo de Piiplmll,no, d:e Paulo, e de Ulplano, contém 
a um tempo utl;la idéa faleit,_ a j;ustificação da ~l>cravi~ 
dão ( consiitutio juris· genttu.m ), e um à iil~rli verdàdeil'á;, à. 
cr-itica ·da instituição (contra naturalli)'. Indica pedeitâ" 
ment.e o-est_ado dos · espíritos ne tempo da beHa ·época 
da jurisprudencia romana. · · . ·· . .. · 

" Os jnl'iscónmltos que -permáiilecêrão pa:gã,bs, qui" 
ie1'ão j,u&tificar a escravidão, e, •partindo de um prm• 
cipio falso, ehegáxii.o a ~onse·queucüts ·iniquas. · 

"A guerra, dizião elles, dá. ao v'enceil.or o diteito d~ 
matar o vencido ; se .est~ é poupado ( ser·vatm }, é redu~ 
zido á esêra vi dão · e se chilma servo : Servi ~a:f eb dppel~ 
lati sunt, quo.d impetactores captiv'os vendere, âc pà -Me 
servare, nec occidere·- solim_t. Eis~aqui, pois, _ accres(lén
tavão elles, uma instituição do direito das gentes, pot~ 
que a guer.xa 'é usada entre todos os povós, e em ·todalr 
as nações . se encontrão escravos: ·Sdb este aspectõ- : 
Servitua est ·constitutio ju.fis gentium ... 

"Onde bell'êriãó' estepensameuto, que cedo ou tard·~ 
bavia de fàzer a&hir a 'escravid~ ~ Niio julg!l,~·os dif~ 
ficil indicar· lhe· a. f0nte; · · 

"Cicero, inspl:rand.Q·se da philosophia gt·ega e dos 
grandes principiós ela hlimanidade, havia proclamad<i
algmnas seute·nyas favoraveis .. ab's .escravos, mas uiío 
passou- de principio> por .dema,is vagós e pp.ralmente 
especulativoM' ·. , 

" Algúns annos depois . da mo·rte. deate · gi·~tnde genip, 
o flt.Cto ,mais importante; que a histeria do mundo oft'e~
rece, passava-se ,,a ,J.JJtdéa. JesusáChri~·tb; expirava •em 
uma. cruz, .e Roma ouvia -préga.r a doutrina. chl·jstíl., -
0 ApOJ;tolo- ·.das nações a · formulava, ensinando que 
todos Q.s ... hom.eoo, sem- neúhuma, distincção, nascidos• diJ· 
mesmo pai, resgatados pelo sangne de-um. Deus.,. erão· 
submettidos · aos mesmos .. :preceitos-. . . 

"Em sua . epi&~ola.:aos:- Gálatas (Ill,- 28);, .brada.Va:. 
"Não ha Juààu, nem -Grego, se·rvo;.-nem livq·e-, . macho nem 
femea: todos. $Ois !.!'111 .. 81» Jes·us-Christo. · 

« Já. o Divino Mestre havia dito: u.m só é-. o vo-sso 
pai, que está no céo . . 

"Em outros lugares reproduz o, Apostolo ' O mesmo
pensiunento. Aos .Colossen.ses .(III , lt) Q.iz: NãG lõft ·dif
(e rençade g_entio e de !"deu, de barbaro 1 e de ~cytha, , de 
servo, e ele livre., mas. Ch~ist-o é- ·tuào em todos.;, , . 

" Aos Corinthios (XII, 11) r~pete : « N'um mesmo_,·es
pi7·ito fomos ba.ptizaclos todos nós,-Jiara ,sermos.um .mesln& 
co7po,. ott sejamos Jucleus, ou gentios, ou servos ou-livres. " 

" .•... Registrar ns modificações successi~as ppr que 
passou a escravidi\o ;;omana antes e dopais dos impe" 
radores chústãos, .. _. é xeferir. UIJl do~ m!j.is n~l):ne .--oaos 
beneficios q\W . trouxe a. . influencia, . a principio .indi
recta, depois dimcta, d~ religião christã uo domínio do 
direit{Í .. " 

·Eis-aqui, senberes, as tfontes" em .- ql'te· se ins'jjirtn:l• a 
cómmissão, a qual. não fez mais, como tet\ihp dito; 

I
. , que reproduzir ow·priucipios qua ser:virão.de ·p'h'aro.l ·a 

outras . nações na solução· deste -grave .. problenia socwl. 

o· Sn. CARDOSO FoNTES:~ Todo~t nós estamos de ao-
cardo com estes pri\lciriios. 

O · S11.. PINT<I ' nE ' CA!Ii;os': ~ Ac'tetliLo· que' as'sil)l.· é i 
faço•'toda a .. justi'ça á's int'él!ções díviflüstrada. di~sid~n
cia; nlàS deploro qu'e, ad'mittín1l.o .. os· pdncipíbs, dísc0r~ 
dem na su~t· a'pplicll.Çã<f, : nãó · acéitand:o ll. proposta do 
gov~rn·o, qtte.resol\>!J· do módó trlidll' súâ'Ve' a 'qües'tã'ó, e 
que melhor co.asulta .. os .interesses d'a'1avoWr~. ('Apo!fidos' 
e não rtnoiado·s.) A pro'posta, .com a!J prec~uÇõe:S · cgm 
quê' :l'~í 1·edigtda', n:âd'; ata:ca•_a ~dniitltuição tl~ .. pr~gne.~ 
ctade' a:etn:al, ·p·ão ' ll'1reta:_o •ys~ém~ de: tra:bMlio, J><?l''Üf~ . 
as suo.~ ~tovi~·encia:s ~ó _entendem· éom. a: g~'r8'Ç~o· ~ií" 
tura, e sem.~~aa_de .onu~ _ p,arà .o ' thesóur'o. (ApO!i~dos l 
nãp CliJlofailo .f.) .· · ·, · . ·• · . . ... . 

A: oomm:issão, _te pifei) . 'r'espe!t<itl 'o mai(q\i~ Jiôd.~ ~~ 
interes~es da lavou'rà'; rééon'heceu·á neée~siéi'a:de 'de li 
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extirpando pouco. ·a pouço o canc.-o da escravidítO; e · 
!igui peço. d.e'cnl p(l.. ao meu nobre collega, . de.putado 
pela Bahia, o St. Ba1·ão ·qa Villa da B~rr::, . pa;a entqtr 
all)da na sua seara, JJ).as ptqmetto nao Ir ale!!!. Urr: 
certo escriptor· diz que a maior acção de Au·p.ibal ÍOI 
U'rlla risada que deu, ao ver o philosepho Fo~tJ?Iao fa~er 
em. sua presença, dissertações sobre a arte mllt:tar; nao 
quero provocai· igual.risada ao meu nobre al\ilgo . (R•-
sadas.) · . 

O _Sa. A,N~RA,Íl.E ~IIlUE!RA :,-E a. Ve,:,,<S . Vagá l 

·O S'll.: PrN~·o DE ·CuiPos: -Muito deu no goto aos 
ilhistres· deputados a pobre da Venus Vaga! (Rüadas .) 

• Ptús bem, ' já •que deseji'ío saber quem é ·essa: Venus Vaga, 
direi que · é a ' ·mãi daquelle molequ.e en<habrado, 9-ue. 
figura de protagonista na comedüt Demonio Famihar, 
do· nobre deputado .pel" Cea;;·á., (H•Iarul,a.de.geral.) 

O Sn. FERREIRA DA VEiGA: - .As obras do Sr. con
selheiro AleJJ4ar nÍÍP são para ser!!m de.bicadas. (Apoia-
i/os. da opposiçr.to .) · 

·O SR. PINTO· DE CAlllPos :- Perdão ! Nã<> estou debi
cando as obnis do Sr. con&elheiro Alencar ·: estou 
ape'?-as indicando a proceden_cin ,da Venus Vaga. V. Ex. 
devHt t er felto esta observaçaoqnando o· nobre depu
tado. jJelo Ceará, no empenho de· ridiculari?ar o .pare
cer .da <iommissão, travou dos· cabellos da Venus Vaga , 

· · ê. arremessou-a sobre o tapete, no meio de gargalha.:Jas. 
(apo i0dos da mwio1'ia) . Nessaoccamão, disse;e u. em .aparte 
que .o 'f'idicu!o na.o matava o . que era smo; e ~uan,do 
eu.assim :!aliei, "tinha · na mente duas · passsgens un. .. h~s- . 
toria. Juliauo apostata, no seu fwor contra o chrlB
tianiõm O não duvido!J. ci:iti'car, ridicnlapsando, ü Pa-dre 
No•so . o' Padre-Nosso'! Se o sublime, coíno o de~e 
Lo!igino é a :alevação, a profundidade., e a SÍ!I!phm
dade · fU.:,didas ·de um •SÓ jacto, .enl' parte nenhuma 
brilha como no Padre-Nosso! (Apoiados) •. Entr..~t:>nto., o 
i mpai;l.dor .apostata dizia ·com · grandes- .gargalhailas .ao 
rhetorico Libstn.io, seu; ,famnlo.: cc Bravos I apanhei o 
Ga!Weu (as&im chamava· por· escntneo a Nosso Se!l.h.or 
J esns- Christo), apanhei o Gallileu em fiagran,te dehcto 
de egoísmo nestas pala'"ras : Perdba~-nos, Scnho·n, a.s 
nossas.divü}as ,assim como perdoamos aos nossos -~e-uB~ores: )) 
Mas, senhores, dentro de poacosdiae, o propno L1ban;o 
proferia a oração JiunebJ·.e em presença do cerpo mu~
lado; e exanime :do sacrilego . escarnecedor- da oraçM 
dominical ! . 

No-2•·eecnlo, um theologo da seita ele Mar.cião, -~~imigo 
implacaovel dbs .livros de ant1go testamento, cr1.t1~ando 
l'Íiiliaulamente os ' l!fan.damenlos àa Let de D.eus, dizia.ha
ver dnplica1:ão de preceito no. s~to e no npno .man
damentos, e que portanto, em lugar de serem dez os 
Mandameritos, .devião ser neve (Risaàa.s.) . 

o s". CRJJZ MA~HÀDO :- Não compare o Pádr.ecNosso 
com a nar~cer da ccimmissão'. · 

o fia ·. Pm~o DE; CA~IPOS: : - Niío estou Íuzendo 
tal comJ]ara<;fio ; . estou dizendo q11e, se as proprias . 
o{!ra.s ·que têni o ·cunho da ~abe_doria divina , não tem 
siao· poup\tdas·. pela critica ridícula, não r,dmira que o 
parecer d.a commissão tenha passarlo 'por• Ig)lae.~ prova- · 
ções. ·(apaiailo,s ila •maioria)·; mas eu espero que, dentro 
d~ pouco tempo, este tão . ni~lsin•1do pareéer Rerá tiqb 
como· o man~tal <lo - cidadão b1'azileiro. (Apoiados e "!!fí,o 
apoiados.) Haja vista o que aq11;1teceu com a En
cy·olica a· •Syl7abus do soberano pontífice, que sendo 
R' princi pio recebid.os nas· pontas das esp~das por t odos 
os espiritas. livres, como uma condewnaçào de todas as 
liber~ades sociaesj lilqje começão a reconhecer que na
quelles dons ~ng).lS~os q.oe11mentos . se acha a incarna
çãa viv!J. da verdade,•. e .. os· E.~ lados- Unidos ja derão ha 
pouco l,l,m solemne testeqmnho deste r econhecimento. 

tHa tliver3os ·apar'tes.) 

Q, Sa,. PINTO .riE CAll!Í!Os : - A commissão iião dillse 
sénli.o· verdades·. ·conh'ecidas, estabel~ceu a questão no 
ter!"Bno_, dos . .verdadeiros )'rinoip~os, ~, cuja luz ~ostrou 
que..a.. proposta .do poder execut1vo, qe prefere o ma a to
dos \JS• .. ahiit~·es lembrados nas diversas emendas, que 
hã.o sido offerecid~s, é. a 'que melhor favorece,os inte
resses reaes 'da lavonra . 

VozEs DA-.MAlORIA: - Muito bem I 

VozE~ DA l\l)NOR!A: -Oh! Oh! 

O Sa. PIN,TO DE CA-liiPOS·: -A conimissão , repito ,
não disse nada que p11desse escandali6ar a illustrada 
disoidencia. Mesmo no seio· desta camara; um notavel 
r•epresentante da nação,• o .v(\nemndo Sr .. arcebi•po da 

· Bahia, hoje hllecido, 1:n·oferio ha muitos annos verda
des energicas contra o trafico de Africanos., e em geral· 
contra 2. escravidão, baseando-se IlllS principias .do 
éhi'istianismo; e se eu não receiasse molestar a pa-:
ciencia da camara, leria um trecho de ,t.'io bel! o di.scurso. 
Vo~Es- Leia, leia. 

O Sn. PINTO DE CAntFos :~Pois bem: dizia o gr.mde 
arcebispo, ~m sessão à.e 3 de Julho : ·"'· · Para colora~ 
o crime, iorivocão-se as leis da humanidade atrozmente 
supplàntadá, assim como já se tem invocado Sll.Crile

. gameute o sa<>·rado uorne da religlão, com o pretex-to 
de oonverte r o~ 'Africanos, como se uma religião celes~ 
tial. e divina, uma religião que. pro.clar~Ia os p_ri~iti vo.s 
direitos elo .. homem , .que o restttmo. a sua d1gmdade, · 
mostrando estampadft ·no seu ser a fo rmosa imag~nr 
da divindade, uma religião, emfim, . q_ue; 're~;o''a a Vl~
lencia ea força, que, na ph.rase do S!l,blO l<enélon, nM 
póde' f• :ier senão hypocritas, se pudesse propag~r _por 
taes· _meios .diametralmente oppostos ao sen prodlgtOso· 
e_stabelecimento. (Apoiados. ) . . 

.. .« Co11'fesso, Sr. ·presidente, que é a primeira vez que 
ouço tal' próposição! Sempre estive persuadido de que 
a palavra.:,_escravidão~qesperta á.s idéa•-de todos os vi cios 
e- cnmes (apoirLdos); ass1m como_ que o d.oc~ nome de 
-liberda<.le- desperta .as. sensa9oes, G as Ideas de t odas 
as virtudes e dé to :los 08· bens (apoiados geraes) : sempre 
entehdi que a escravidão ·6. t!m estado violento, . que abate 
o espirito embota as faculdades do enten(limento, perverte 

"o • coraçã~, tlest1•Óe o bn'o, .· e. ·toda a emulação. da: v·irtude; 
sempre lastimei, finalmente, a sorle de tenrO$· memnos bra
zileir:os, que; nascendo e _vivendo entre. esC7~r:-vos, . '~'!cebem 
desde seus primeiros amws as funestas 1.mJJressoes dos 
contagiosos ea;e>nplos desses· seres degenerados; . e oa;alá que 
e" me enganasse f . Oxalá que tantas {01m1:lias não tivess.em 
deplorado a in,Camia·e a, vergonha, em ·q!te as ·tem prec~
pitado a immoralidade dos eSC!'C':VO'ff (Apo iados .) l> 

Eis-aqui, senhores, a mesm1sstma lmguagem , o.s 
mesmisllimos principias . exarados no parecer da cem
missão! Notavel co.ntraste! naquelles.bons tempos as pa
lavras do .grande a rce'Qisp·o-erão recebidas com applauso~ 
no. se1o desta augusta cotmara, hoje o parecer da com: 
missão, que não. é senão uma repr~clt;tc\lão. do . que fo1 
já dito, é recebido pela · •nobre dtss1dencm como um 
grito revolucionarie ! ' ·· 

O SR.. CAitliosa:·Foc<TEs _;- A idéa é .boa. 

O. Sn. · PrNTO DI'; CMliFDi;: - Ahi ootft! Todos clizçm_ 
que· a idéa é 'boá, n+as quando se trata .de ~eva-la ~ 
effeitG pelo modo. mA-is pt·udeute e suave, atacao-se. ate. 
o.s princípios, p a.ra Ee pocl&:::em, nega,r as conseque~mas! 
A id$a sim é boa mas .nao e só bp.n.,_ t em em s1 uma 
forç;. ;;_.resi.~tive l, que a i:upe~)e; é u~a íd!í~ que vôa, 
que . leva rhaut•l de .s.t ~esttaç.oes e. resretun~ws, e que, 
qui>llto mais comprlmtdit, tantp mmor: .s~~n. a s:ua .ex
plosão. (Apoiados.) 

.(Tia wn• apál't~.) 
· Faç0 t anta justiça ,á sincerid<tde de !ntei)vões da . no

bre dissidencia, que não dtwido em drzer que, se ella 
am rmhã.fosse góverno, seria .. a. ptimcira a. promover a 
p1•oqrpta .ado.pção Jesta ptoposta .... 

O Sn. • hr~wJo -1m.! A : ~ Apoiado. 
O S11.. PINTO DE CAMPOS : - .. . porque considero os 

nobres membros da dissidencia tão pati•,iotas c? mo _o 
miu~sterio, e todos aquelles. que promÇ>yerq a :reahz.ac;ao 
dest(l i!I!port;l,nte re!urm.~ .. 

( Ha qiveruos , apartes da· mina9'ia.). 
Sr. presidente, oreja que me estilo interrompendo 

muito, soccorra-me. (R<-sadas. ) . 
O . Sa. P aES<:PENTll : ~ Att~Iição. 
O Sa. PmTC> DE 0AnH.''OS :-Sim, senhores,, :1; nohr.e 

minoriâ se fosse gonrno ame.nhã, põr-sechta a frente 
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>!esta reforma, e-e)1 estaria ao s.eu l;1do ; porque não 
tn;lfíco c.o.m as .minhas .convicções, que em pontos capi
taes são irnputaveis (apoiados), sem excluir aquellli's 
:modificações que o tempo e a .experie11cia aconselhão. 
O meu maior pezar é que a nobre dissidenQia deixasse 
ile. acompanhar o .seu partido, ·o partido conservador, 
~a occasião em .que este partido vai corôar-se de gloria 
·cam a adopção desta reforma .. : 

O SP .. ARAUJO LIMA :- Apoiado. 
O SR, · PINTO DE CA)!Pos :-... é um. segundo remor

so que os nobres deputados hão de ter no futuro. 
(Apoiados e não apoiwlos .) 
. Quando a commissão elaborou o· parecer~-:-na parta 

qae diz respeito á excelleucia e superioridade do tra
balho livre sobre o trabalho escravo, qmilificau.do o 
primeiro deiatelligente e productivo, o segundo de tosco, 
e infecu.ndo, tinha ante os olhos um mappa estatístico 
:llmito ·importante, que foi traçado pelo correspondant~ 
so Jomal. do Commercio, em Nova-Y0rk, e pablicado 
~m 22 de Setembro do anuo passado, com o fim espe-
cial de orientar os' Brazileiios na presente questão. E, 
oomquaut'o pretenda annexa,. ao meu discurso este in
~eressante trabalho, cuja refl.ectida leitura ha de pro
<iuzir muito bom effilito no animo da·~ nossos agricml
torea, me anticipo de•de já em offerecer ao juiz(> da 
<1Jlmara a .synthese deste mesmo trabalho, peht qual. se · I 
mostra praticamente a superioridade do trabalho livre, 
oob todas as relações. Demonstra que os Estados do 
Sul, apezar de-occuparem uma área de territorio muito ' ·. 
3Eais vasta, e de pcssuirem terrenos comparativamente 
Jillais ferteis, erão sobrepuj,.dos pelos Estados do Norte, 
~té meem0 na agricultura. · 

Em verdade, segun·do se vê de censos flútos em dif
ierentes épocas naquella nação, os Estados do Norte 
excedião aos do Sul, já na agricultura, no commercio, 
llfl industria :fabril, e já finalmente no valor da pro
p:tiedacl,e. Dehaixo de qualquer destes aspectos a su
perioridade dos Estados sem escravos sobre os Esta
,ios com escravos é indubitavel, pois é calculo :fundado 
.em dados que inspirãó toda a confiança. 

Assim ·na agricultura conforme os algarismos .do 
conespondente, o Sul tinh:>. quasi o dobro da superficie 
do Norte; mas apezar de sua grande fertilidade, não só 
:inha menos te!Teno cultivlldo do que o Norte,eomo 
;;iuha q uasi tres vezes o numero a·e acres incul{oa. 
A·lém ·disto,_ as plantações do Norte, não o]lstante oc
rcu1,arem uma área pouco maior que as do Sul, tinhão 
qnasi dobrado valor. 

Na industria -:fabril ainda é mais sensivel essa diffe
:r<mça. Em 1850, emquanto ·o Sul só produzia 166 mi
lhões de dol!ars, o Norte chegou a produzir 916 milhões, 
ou cinco vezes e meia mais do que aq uella outra parte 
do pa1z. · 

O Sul remettia para· o ~orte as materias primas, os 
productos brutos, e receb1a-os manufaturados, e con
~eguiutemente de valor muitas vezes duplicado. 

Não menos notavel é a differença que tambem se 
vbserva no commercio, na epoca referida, isto é, ,em 
1850. O Norte. tinha um pessoal quaai triplicado em · 
yregado no commercio, possnia meios ·de trafego com
mercial muiÍ\l mais ·consideraveis, assim como o valor 
<lo commercio, e seus lucro9 erão qaatro vezes e tanto 
3nperiores aos do Sul. Em 1855, porém, segnndo o rela
t aria annual do commercio e navegação, o numero dé 
tonelada.s já era nos 

Estados do Norte de........ ........ .... 4,252,612 
Es:advs do Sul de...................... 855,517 

E' de st:pr-ôr q_ne . este~ algarismos estej;;.o presente
melé'te mu~to ma1s cresCidos, e que a differenç.t seja 
xn.a.1s constd.Qravel. 

9,c:auto ao valor da. propriedade , basta dizer que só 
~ dlfrer~nça do valor da propriedade 110 Norte excedeu, 
!)O pwodo ele 1850 a 1856, o valor· de toda aproprie
·~:&de no Sul. Releva notar que o valor de cada acre 
do• Estados do Sul, lirnitrophes com os do Norte era 
~uito ·superio: ao dos outros Estndos que fica vão :Oais 
·ilistantes . . A~stm, ao passo que n·o Delaware e no Ma-

. ryland o valor de cada acre oscillava entre 18 e 20 
no Kentucky era de 9,03, e no Missouri de 6,4~. Em~ 

f _ . ' 

fim, s.!"nhores, ó. mappa de que fallo vos dará idéa mais 
c.lara e .ampla sobre est~ ponto. . . · : 

St. presidente, seria esta a occaaião de dm umares
posta cabal ao nobre deputado pelo Ceará, . que com 
tanto furor e gana se atirou sobre ó parecer da com
missão e o ~eu relator ; mas, senhores, entre mim e. o 
nobre deputado ha uin tumulo venerando, que _m,e não 
é .dado transpor ... O sile,ncio é,; pois, a .minha unica. 
resposta. (lfluito bem!). · . . , ·. . . . 

Esto~ fatigado, Sr. presidente, não posso proseguil< 
E' prova-vel que ainda volte á discussão para conside
rar mais detidamente as disposições do · projecto ; hoje 
o meu ·fim foi contrariar o libello de accusaçã.o for
mulado contra o . parecer da coinmÍS$ãO; foi moatr'ar 
q ":e não disse ella · e•ses trémendos horrores que se têm 
fe1to crer. ~Apoiados.) · 

O Sa. ARAUJO LIMA : -E o tem conseguido. (Apoia
dos.) 

O Sn. PiNTO DE CAMPOS : - .A com muna de Pariz, 
senhores,1.suscitou em meu espírito idéas as mais tristes 
sobre o futuro das sociedades que se separi:io de Deus; 
mas, repito, estou fatigado, não quero abusar da bon-: 
dade da illustrada dissideucia, que me tem ouvido com 
tanta attenção. 

O Sa. CARÍ>oso FoNTES :-E o temos ouvido com muito 
prazer . . 

. O Sa. PINTO DE CAMPos :-Ora.", graças a Deus, que 
Já onço daquelle lado nma palavra de amor! (Risadas.) 
E espero que havemos da acabar abraç~dos. . , 

. O Sa. DwGo DE VAscoNcELLos:-Temos apreciado de-
VIdamente o se1;1 bello talento. (Apoiados J. · . · 

O Sa. PINTO DE CAMPOs :-Sim, havemos -de acabar 
abraçados, porque todos nós queremos o bem da nossa 
p~tria (apoiados), todos nós queremos expungir de seú 

.· s~1~ a pe.~te da e.scravidão com todo o seu cortejo de 
VlC\JOs ~ Imll:Iora)Jdades. (Apoiados.) . 

,penhores ! As grandes ~nferm.idades, como as grandes 
mi~erias, as devastações physicas, comq 'as catastrophes 
so01aes, apparecem sempre · após . uma gran'de perversão 
d~ costumes, e são ao mesmo tempo as suas consequen
ctas . e o seu castigo. Rom~ c9;hio, diz Montesqnien, 
depois que o verme do eptcunsmo lhe penetrou no 
amago daquella grande arvore social, que , tendo as 
raizes no Palatino, estenclia seus ramos po~ todos os 
pontos do mundo conhecido! A historianos attesta que ·---.. 
por toda a parte, e sempre, a quéda d,os thronos e dos 
imperios· ~ preparada peh corrupção do$· •reis e dos po.
vcs; por 1g~al nos attesta que todos e·sses profundos 
abalos pehtiCos, que :fazem as sociedades estremecerem 
em seus gonzos, são consequencias impreteríveis de es
trondosas infracções das leis divinas e httmanas . .(Mui
tos ap?·iados.) .Mas, senhores, não se imagine qne todos 
ess~s m~ortumos ~ provaçõ:s tre.men~a.s sejão castig_c:>s 
arqltrartos da Drvma Prov1denc1a; nao, senhores, sao 
males necessarios e i':evitaveis, cuja ~xplosão é dirigida 
por aquella mesma le1 da, ' natureza, que' faz rebentar as 
grandes tempestades, depois de se haverem accnmulado 
nas nuvens massas enormes de electricidade ! Mas, se 
na ordem physica as tempestades têm o grande merito 
de purificar a ·atmosphera,·na ordem moral têm tambem 
o merito relevante de purificar e renovar a face da 
sociedade . 
. Neste caso considero a. importante reforma. de que 

nos estamos occupando. (Apoiados.) Tempo virá, em 
que nos encheremos do mr,is nobre orgulho, por 
havermos. emparelhado com os outros povos christíios . 
na realização deste grande empenho social,. que á face 
do muudocontrahio o BraziL (Apoiados.) E, se alguns 
oradores da illustracla dissideneia têm concluído seus 
discurso~, peàindo imprecações contra aqnelles que 
sustentao est!t reforma, eu, pelo contr&rio, concluirei o 
meu, pedindo as luzes do céo sobre todos aquelles que, 
ou por erro invencivel do entendimento, ou por obsti
nação a a vontade, ee oppoem a uma reforma, que será 
a. chave de ·ouro, que nos- abrir:l. as portas do concilio 
uni versa! de todas as nações civilisadas ! (.M1< itos e re
petidos a.poiados.) Tenho ooncluido. (Muito bem! jj;'uito 
beJ1l !) 
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. {O oradcr é /t-!icikH.o JlM 9r~ n;maào ~ Srs~ tk
pukldoctkambo•o•lau,~porto4o. 01unh.ort-• ptwmtu.) 

Eil o trecho dA eorrespondenei& doa Eatados-Unid<.os 
a que se relere o orador: . .. • .. 

• •; "õ~ •; ·~r~rld~ ~ ·~~· ~d.; ( :0;~~~~ i::,;;;,;;;; 
dente), uma tn.n~gressio da vontaie de Jesus-Chriato, 
o• não: 18 é, deve Eer cort&da, porque ~emos corta
la, porque somos christios, isto é, reconhecemos a Chris· . 
to como o expositor da. verdade unica; se não é, ae nãe 
dá direito, nem lei de caridade, então que cada um con~ .. 

· tinue na poste pii.Cifica do qne tem <~m escravidão1 e 
dig-.t. abertamente 110 mundo que elle não tem dircito · 

. de !allar:-lhe de chri&tiauismo, de ·lei-moral, de civili-" 
-~ao. --. .. _-:- _ ... _··_:-_ ·_·-., . . __ - _·_ - _-.:_·:_·. 

«Todavia, ha. neste mundo' uma grande harmonia em 
· ~ a c:reaçio . .Acontece em regra que a Providencia é 
prodiga de recompelll!&s .· temporaes áqnelles que execu.;._ 
:ão a sua vont&de ;· p:..r iuo é qne « o homem sabio é' 

;A0~r •is~o":n~~e~~~~u~~ ;!s:af~:: :U~:r:e;~:. 
pre na pobreza; .• . -,. ._ ._, -·•. _··_._.· • >: . 
.. · 'f'ao !11Pidamenteéomo me é poasivelpre~ndo provar_ 
hoJC1 l.lnda. no mesmo terreno da proapend.ide mate
rial, ·que a cscra.vicião : é o peior :aW que -póde cahir 
sobre uma aoeiedade ; não eerei eu, toclavia, quem o 
P!OVIU'I\, mas os algarismos dos·~111011 que deixo refe-
ndoa. . 

.A fonte de toda a riqueu é o trabalho, e o trabalho 
&final é o homem. .A população relativa do sul e do 
norte auá, F~is,. primeiro in'Vestipda. O trab~o do 
llomem é prlDClpalmeu&e no C3.1Dpo1 na fabr1ea, ·na 
troca doa produetoe de um e de outra, e o que o homem 
retira do 1eu trabalho • das s'G&I despeau constitue o 
$ell patrimo11io. Investiguemos, pois, depoia da. popula
,_~o, a a~ricultura, aa fabrieu, o commercio e o mor 
d:a' propnedade nas duu eecções do paiz. 

(&gue o calculo da ptJpu'arJ.o, que omittimo1.) 

.u;aiCVLT1lL6.. 

Os quadroa e~bre a sgricultlll'& e · a riqueza relatin._ 
que e~te ramo d,a. industri& creou fiio talvez os maia 
1ntereS1antes de todos pnra 011 Brazileiros que a ella se 
dedicão quoai que exclu~i'I"&IIWlte. · · 
· Eatcs.quwiros nos moatfic? o numero de plant&Ções, 
a qusnt1dade ue terra.a aravelS e atadu, o villor,a ~ 
-iuef&o dellu, e todos oa dados que se poie:n razoavel
mente ~perar de uma eatatistica. .A C&lifornia, ver-se
ha, está omittida ; mas eat& falta est-á m&U do que com
'P.CD&ad& com os e::tager~doa algarismos appemos ao 
nome d:t. Carolinn do Sul, não se sabe como, t:Uvez por 
·>og3no do commissurio de ceii&O neste Estado-. 

l"ma•. Eatados liorta. Eat. com e1crat:ru. 
Plantações. . • 877,736 565.,203 
"teres cultivados. • .)i1688,0W 54,9i0,427 
Acmoão cuitivado8. 50,39~,73-i 125,781,865 
Valordas plantações, 

dinheiro :í. vü:ta. • ·s ~. !~3,34A,i37 
Tcnno medio do Ta- · 

lorde cada. acre. • S 19,83 
'r :Uor cios instru.men-

tos e machinisa:os 
agrarios •• 

-~ umero tot:tl dos 
s 85,i36,633 

S 1,H7,6~9;6~9 

86,18 

s 65,3i5,625 

nem dos Estados. 29:Z123-i1880 5i4,926, 720 
Destes ulgarismos re:saltão logo á nrimeira vista as 

,.,.gruntea conclu!!ões: - - · 

1.• O sul t~nba q_u!U!i otlobro d:! superficie do no::te; 
m~ ;r.~znr dis!'o, .• . • 

.-· fmh1. men.,s t"r.:.ono cultiv;tllo do que o norte. 
J.~ O sul, :~pez.'l.r de ~ua grande íertllidade, tinha 

~~~ ~~~s~~~-o nan:ero de a:res não culth·ados que 

.i.• O vnl.n· W!s p;a:lt>lções deste, occnnando uma área 
t~ouco mnior <lo qu~ a~ co sul, é qua~i dl)bra.do o das 
•le.o;te. 

. 5. • O valor de ca.da acre do norte é ires fii"::U o de 
cada II.Cfe do-sul, o numero to:al doa acr'!8 cultivados, 
re~o-lo, aendo ç_usi o mesmo. 

Toxo IV 

: 6.• O valor do machinismo • inatrumutcis ~io. 
ela~ plant&Çõea do norte excecle muito ao elos do sul. ·· · 

se eUlllinarmos mais de perto ... t&bou ata&iatic:as, 
&eharemol outros factol mUãto cuno.oa. Por exemplo : 

.Ao pulO que o valor de cada oere nos Estado~ do 
norte q11e 'llio· atavio de fron~ com 01 4o .w·era 
de I ~2,.17, ., valor de cad& CJCN doa Eatados do sul, 
que limitio com _01 do norte é muito n:perior ao 
doa outros Estados, qne estio maia lon~ da uúlueneia :
das .institaições livrea doa primeiroa • .Auim o valor de 
um a~ !lO .~ware e no Maryland en. entre 8 18 e · · 
20j na V1rgtma 8,'1.71 110 Kenblcky 9,03eno :Misaouri •-·· .. -. • 
~J•9, o termo médio eendo 1 91'1.5. Na C&?Olina. do . • .. 
llolorte, .POrém.!_ Um 4Cre nio valia maia d!) que 312i1 e 
na do Sul 113'..!, na Florida 3,97 e aaaün por diante, de 
mueira que o termo médio do valor dal terru delaes · 
Est&dta era apenaa de 8 3,74 . .A.uim, o tenno médio do 
valor de um acre de terraa dos Estados do norte 'pro- . 
miacuamente, era B 19,83 e o dos do sul 6,18; no11 
~~OI do :;ul liiJ;litro~hea • aoa do norte 91251-nos 
li~\troph~s, 3,74; 1atoe, _ ~ditferença do valor da J!fe• . 

.. pnedade unmovel entTe•o norte e o sul elt&T& qUUl na '
. ~elm& !azão · que . os ,.· Ea~os_ - do sul, perto e _ len~ da 
. uúluen~a dos Eatadoa ln•rea~ ··-•-_... .·. : · > ._· · .. 

Tenho examinado . o -valor ·da propriedade:>vamcs 
asor3. ver o da. p~uoção: Foi este, par& OI 

Estados livra. • • • 1 
Elta;dos eom escravo.. 

827,054,955 
636.,570,057 

Somma. •• 8 t,l6l,625,012 

Dhidida esta aomma pelo numero de acru Cllltiva
dos, vemos que _ cada acre prod!Wo nos Eat&doa . livres 
S 7,9i, e nos que tinhão escr&'VOI&penaa S 3,19. 

.Ainda mais: Dividamos esta somma pelo numero de 
peuoaa empreg:ldal na rid& agricola ne~~e~~ Eatados, e 
terelll06 este resalt&io: 

Eatadoa livre!!1 2,5091126 agncW.torca, valor por ca.-
. beça, 8 3\2. . . 

.. Estsdoa com cscrr.utura, 3,697,6~9 agricultore!, 
valor por cabeça, 8 171. 

Agora, tira. ndo_ a concluão geral de ce111_o1 _ _!m_ rela
ção á agricultura noa Eatadoa-Unidos;' pcKUIIIlOI for
mular nuim o que estea algarismo• 1101 mo.trão, a 
saber: . . 

O tlOrte1 mal apenai com a tnela.dt da tef'ra ~ltitat:el 
e ~ com do'" ter:"OI do• braro• do aul, produ;io. cada 
anno dti:erato• e t:inú Nle milhõu Ih doUara, em produc
tru agricolas1 mai• do que o aul. Em cada acre produ:ia 
o dobro1 e por ~~~ maia cro que i11o. 

.Assim, poia, na agricultura, na aua mesm• esFtcla
lid&de, OI Eatadoa dO norte levavão vaDta~m 801 eo 
sul, e aos feus quatro milhües de escravos nio .. remu
nerad~a! NadA ha, portanto, mais n.tural que a coll!
paraçao doe seus recunoa aindA se mostre maia odioaa, 
em relação a outros ramos da industria.. Tomemos, 
por exemplo, as 

FAB&IC.Uo 

Neste ra.mo tenho dados certos, relntivoa a 1820 e 
18-íO, e eervir-me-hei delles tambem, poill, por serem 
antip, eão antes favoraveia do que desfavor&veia ao 
progreuo do. sul1 que naquella época. va maia "!ores
cente do q,ue ulttmame:~te o fôra. 
. A. popUlação do norte em 1620 foi de 5', 152';372, e o 
valor dos objectoa fabricados de 32 mUhües e meie ; 
em 1~0 aquella população quui estava dapli~ e 
o valor de~- o~jectoa subira a 370 milh;:;e. e me1o, 
isto é, a quasi 102 vezes o Talor de 1820. 
~ra do w a popula~ neste annode ÍS'lO foi de 

4 milhões e meio , e em 1810 de 7 milhões , ao p;u;ao 
que ~USI fabricaa s6 produzirão no primeiro 19 milliões 
e me1.o, e no segnn~o deues &111108 106 milhões, ou ~;õ_ 
5 e emeo "Vezes mau. · 

Quanto a 1850 11 eia-aq-ai o quadro geral à.s mu.., 
factura: 
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V•rbaa. 
,../"'.:~ nmero de bbric::s .•• 

EIS. lit~rel. Esr. com ucravo8. 
93,721 i7,6~5 

~0,2~~.051 $ ·95,029,879 Capi~ ............. S 
·Valor àamateriaprima 
em{~ •••••••• - ~s;sü,092 

Mão. 5 • Efomena...... 576,95l 
Mulheres..... 703;622 

Saàrios aunnaes.. ... S 195,976,453 
Pr.:~ducção annil.'ll.... 8~,586,058 

86,190,839 
140,3i7 
21 ,360 

s 33,257,560 
165,413,0'27 

Lucro annual ealc\1-
lado ............ . 376,7-ít,966 79,22~,388 

Esta tabella, porem, não diz tod'l a nrdade. Fazen
do-se o calculo e deduzindo-se dos Estado~ com escravos 
a quota de alguns di&trictoa formados de uma popula
<;ão exotica e livre, o -resultado é este, naq_uelles Es-
tados : • 

Capital ........... . 
Operarias ........ . 
Pt-odue\'.ão annual •• 
Dita dita por cabeça 

s 6,, 196,737 
10",tOO' s 95,116,28i 

91i 
Ajuntando-se agor.t á colum.na dos Est:l.dos livres 

:1. differençl. de q_ue W!~, Q resultado será este: para 
"Vs E.taios sem e~cravos : 

C2pital ......... . 
Oper-..rios ...... ~. 

Produ~ão annulll ...... .. 
Dita dita por cabeça. 

s 461,073,194 
833,212 

I? 91'2,882,801 
1,089 

E isto não é ainl4 tudo. O Est.ldo da California não 
está. ineluido abi. Osmappa~ do c~~o de 1850 tom:irÃo 
fogo a0 serem remettidos a Washington, àe modo que 
o ~tado 11ão figurou no censo, e só em 1852 proce
deu-se :1. novo censo que depois o eongres~o ordenou que 
fosse considerado parte do censo geral. Ora, em 1852 
a Calüorni& tinha perto de e eis lllilhões e:n pregados e~ 
fabricaP, e pNdnzia ann1Jlllmente 30 milbües de pro
duetos. Assim, o balanço geral das fabric:~.s dos Estados 
livres era e.ste: 

Capital empregado. • . • 
Opera.rios de ambos os sexos. 
Prod.uo<;ão nnnua . 

s 467,015,7:!0 
S38,212 

S 91l~ 18S2,801 
.Ate! aqui :~.s cifras do ceuc0. Agora confrontemo-las, 

c chegaremos a e~;te resultado: 
Nos E;·tados onde não ezi-!tia a escraoidü.o , o cap'ta.l 

empregado nas fabricas era aete TJ~::es maior; o 11umero 
·ic opc•ario;· era oito ~e:u maior·; a producr•iO a.nnua/. 
•'"O de:: t•r::C'$ maior, do que nos Estadoscomescra1:o•. 

CO!Il.'IIE&CIO. 

Passemos agora ao eommercio: E' mui r') difficil mo~
~rsr qual o quinhão do commercio do pa.iz, 'lueeompere 
a. cada Estado em sep:trado. Ü> dados estatísticos siio 
muito complicados e incompletos a este respeito. Quanto 
ao comrtlercio externo, porém, esses d~dos são mais 
claros e 1>erleitoe. 

Tem-sê constantemente t(;Conhecido :leste paiz, e 
:i.Bsim o pens:J. De Bow no seu compendio <io censo de 
1850, que a metade dos produc!os agricolns e todos os 
productos fa.bnca.dos Eão objectos de commcrcio. Se!1d.:o 
iss~ o mo,·imento comm~>rci&1 :1essc rumo foi: 

Esbdos lines. • . 
E~.ados com escravos 

s 1,377.199,968 
410,75~,99~ 

s t,is7;9s~,960. 

O C>Ompendio do cc!lso de 1S50 não enumero. <!egigna
damcntt. por Estados, das }JtS~as, cuja. profu.:..ã.o e {) 
commercio, o trafego e a n::.>egaçio. l\à ... e~te• porme
:J.orcs os achamos ·no de 18~0- O m:rrcro de pe~~o:t' 
que e::til<:> ee daviio a e•sc~ :mist()rcs em este: 

F.!tados lines. , . 
E~tados com escnr>os 

Somma . 

l36,856 
52,62:! 

189,4-;s 

Com esta bue, e observando a lei do desenvolvimento 
do paiz1 obtem-se pm 1850 o seguinte ieaultado : 

·Estados liV!U •••• , ..... , • • • • t88,27l 
Estlido~ com eseraros. • •• • .. 70,165 

S<imma.... •• 258,i3G 

0 OOIDTQeiCio interno e tr&nsporta:do ein toné'bgem 
re~strada., 1>0r canaes; e.Etr'a.das de ferro e estrad:ts pu
bhcas. O nume-ro du tonelada~; em 1850 era nos 

Esudos livres.... .. • .. . .. .. 11i52,232 
Estados com eF-~ra.vos. .. .. .. l75,405 

Somma ...... 11934,637 

Du estraiaa de ferro em aetividade havia, em 1854, 
o seguinte nnmero de milhas : · 

Eatadoa livres ... :.. . • • . . . . . 13,105 
Estados eom ~ra-vos....... i,212 

Somma...... 17,317 
E, qsanto aos cana~e, era. este o numero das milha> 

tambem em 1854: . ·· · · · 
E•tados livres.............. 3,682 
Estados com escravos....... 1,116 

Somma...... oi,798 

O commercio estrangeiro foi transportado em tone
lagem registrada do• Est&dos-Unidos e em tonelagem 
estrangeira. A tonelagem · estran~eira que · entrou em 
portos americanos em 1851 foi 1Õ9391091 toM., e a to
nela.gem dos Estados-Unidos 3, 5",;si9 tons. O \"ulor 
das merCI!.doriaa importadas em '\"Uos estran,!!eiTos foi 
de 52 milhões e meio, e em vasos :~.meriCIUlos 168,216,000 
tont.tde.modo que:in:ús detres quartos doralor d_? com.
mel'Clo mterno era tra.n~portado em cascos amer1canos. 
Ora, a tonelagem registrada das duas secções er!l. e~ta : 

Estados livres ............ . 
Estados com escrnvos ••••.•. 

Sommn ..... . .. . 

1,330,!163 
250.880 

1,58!,843 

Com este. alga•ismos podemos .chegar ú yerda~e 
sobre o esta.do do eommercio do pm de tres modos di
ve-reos : avaliando os generos transportad"a, verificando 
o num~ro de pe6soas que li vem do commercio, e com
putando a ton<:lagem, milh:ls de estradas de ferro, e 
pnbllU5 e de ca.naes. Nos tresc::sos o rt6ulta.do é e-te: 

1. • O t:a ~or do$ productor 'JUe e>ll r á ·üo fio commercio 
dos Estado.•litJrel era mai1 de duas .:e::es -m~ior d<J 1~ <> 
dós Estados eom uc•·aros. 

2. • O norte tinha. quasi Ires t:e::e3 o numero de pe•Joas 
fa:endo proft.r.t~ii.o do comtiwcio do que o nd (e isto ds.do 
que o termo médio do trabalho de$empenbado pelo ne
gociante do 'ul sej:1. o mtsmo que o de~cmpe:1hado pelo 
do r;orte). 

3.• O 11oret tinha mai8 de duas t:e::cs a somtn4 de meio,· 
dl! trafego cornme .. cial· qu• lillha o su1. 

DeFta• ttet. conclusões p:lrciaee, tiracos o r~sultado 
geral ds eotn}lara<(ão do commercio z:as du:tS secções, 
a saber: 

O t·a.lor do comnu:rcio e seus lucros era IJUatro -.:e::es e 
ta.nto maior no norte do 9"~ no su '. 

Posteriormente em 1855, e segu::do o relatcdo an
nual do commercio c na'l"~g:l<;Jo, o :J.umcro de toneh
das era. z:os 

Ebtados do norte. . . . .• {t,252,61.'i 
Estados com e&era\·o• - . . 855,517 

i;; to é, o norte tinha c!::co w:zc" tnais o nume::-o das 
toneladas do slll. 

A seguinte tabella dá o va!c.r da propriedade real e 
pessoal dos E!tados livre~ eco::n ~c:avos, em 1$150, ~e
gtmdo o censo officisl respecti>c; o >alor dcs csc:-a
'\""(lS do l1ll. a ~00 dollars c:i.cia üm, e o ~or d:!. :pro
priedade renl ~ pessoal e:::: ! ~éS. se.;nnlic- nmn exposi-
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çã) qae o secretario d.o tb.erouro commuuico11 ao con
grasso nesse .mno. 

\"EBB.U. ESTADOS .LIVRE •• 
&ITADOS CO li 

ESCI.I.VOI. 

------Propriedade real 
em.1S60 ; ••••.•• $ 2,~i7,U5,871 .a .1,~30,589,016 

Propriedade pes-
soal incluindo e!-
cravos .••••.•. . . 73; ,398,71?8 1,381,89~,183 

Propried:>.de re_al e 
-I:Jssoru ·, ·idem' ... 3, 18-f-,514,639 2,812,~73, 199 

alor verdri.deiro , 
desta. propriedàde; 
regúnd<i o Calculo 
do superintendeo-
te do censo • ••••. 4, lú7, 162,198 2 ,936,090, 737 

Propriedade real e 
pessoal em . 1856, 
segund'e o the-

5,770,19~,680 3,977,~53,9~6 •sobro·; ••••• · •• · •.• ·• 
Valor dos escravos, 
a 8 4.00 •••••.••.• ................ 1 ,280, U5,600 

Vslorve1·àadeiro da. 
propriedade, ·niio 
Incluindo os es-
cravos ••.••••..• . ......... ...... t,655,9.i5,137 

Assim, o -ver<iadeiro valor da proprie•lade no sul era, 
em !850 S 1;65519\5, 137,• e ent 1~56 8 2,505,186 3i6, 
deduzindo-~e o Valor <!os . eeeravos a~ dollars C:l.da. 
um. 

Ora, já. eu disse que a. áre~ toda dos L:•bdoa sem 
escravos era ;;:n.,062.,080 oc•·t• e que esFas ter:r:!.S esta· 
vio a'·aliadas, em 1860, em$ 1,10i, 162,198 ou dez 
dollares · ê quarenta e· &ete ce11tavos r>or cada. acre, e que 
toda;' a área.' ·do ·sul tinha 5U;926,i20 acre.-, avaliados 
na.quelle 'anno em $·1,655,9~5;137, ou tres dolla.re& e 
quatro) ~enta.vos po•·cada a~w: Em 1856, cada -acre do 
norte -vali~!. qua.tor2~ dollaree e &etenh· e dous eeota vos, e 
no sul ·quatro· du!l:!.ra e ciocoenta ·e nove centavos. Desta. 
maneira: 

Em ·cinco annos o cal<>r da propriedade noa E.tados 
SE• ESCRAVOS aubio de $J '10,47 a ·ti -1 ~. 721 OU$ i,'l5, '}Ue 
toem a ser :<IU.IS o I]UR 4 aralit~:-4o total dos Estados cox 
EICRA.VOS. 

Mais ain<is.: A tu boa. supra mostra. que o va.]or dos 
escravos em 185~ (pela som ma. · ~eralmente admittida. 
como muito·baixa d. ~00 dollars) era de S I ,280, U5,600. 
N'outra ta.boa· anterior, · Fob 'O t:tulo Agricultura, 'ficou 
u:ar:vio que o >a!or dM plac~çõeij do sul era. de 
8 1,1 17,6~9,6~9. Deduzindo-te cota ~omma ~quella, 
acbar-<'e··ba. q11e o valor dos escra-vos excedia o das 
plant:.çõc• por 16'.?. milhões e meio de o..lollar~s, ou 
3251000:000S. Ora, o u•·mE'ro do~ senhores de eecravos 
:sendo 346,048, e ajunt.3.do o '\'alor dos.efcra,·os aos cbs 
plal"t. çõe.;, acbn-se o curio".o. re.sult.3.do, a saber: 

Todos os hatmes dos ra.,radore• que ti,ihüo escravos , 
7'ta•i nada c.xced:iio do c.t7o,. do• mesmos escrat·o.< . Eis
aqui mai~ uma ,·ez os algariemos: -..·alor das plautaçõe,, 
S 1,117 ,M9,o\9; vale. r de 34G.Oi8 propriewrios de cs
cra.,-o,. a ~00 dollars, S 138, t92,2CO, fazendo um total 
de S 1,256 .. 068,8-1.9; -.·:llordos escravos S 1,280, 145,600. 
As~im, o ·mais ql].e' ttlm conseguido f:lzer a iudu.~tria 

e a ccououiia politica e domestica dos donos de ucra
vos, em 250 annos de sua posse· de homen•; . nos laços da. 
escrRvidão, é equiparar o sen ulor delles meamcs e de 
suas ulantações.com o preço do mercado dce seus pro
prios 

4

Cscravoe, de manein. que elles valem menos que 
esses ~scro.vo!, ·pelo -menos, ecoucmicamentc falla.ndo, 
e tudo junte, terra!) €SCravos e dono§, não valem ecqner 
a metade do yalor aa propriedade -noe Estados onde não 
prevalece- a. el!cn'ridã.o. •. · · · . . , · . ·- · . 

· O ··estudO' comp&1;ativo dos cen!!Os mostratil. ontras 
muitas conclusões triste~ ' par:~. os Estados4:()n:i es era vos ; 
poderia tomar .ainda a . ed..cG~'1o publica e mo!l;rar eomo 
o'norte:· sc·avanllljoú sempre mais~ mais em aeademias, 
coll~os e escolaS sobre a outra seoção do ~ ;_;potleria 
mostrar a · pude• ditfere~ .110 numero u biDJ.iOtlaecu 

e de periodicos, e no caracter delle!, etc., etc. :Mas o 
m€:u mtento aqui é minü;tr.ar ao leito:r brazileiro aJguDt 
factos que próvem que ·.ainda até no terreno ·~ prollpe
rido.de ms.teri:ll ha tanta ditrerer.ça entre . os Esta4os 
~nde prevalece a escravidão ·e oa Eetadoa i~ir&Jr...en~ 
hvr.;s, como as tr<!vas completas e a ·luz -da. verdade. 

Eis-aqui um grande paiz, habiu.Co principalmente 
pela mesma raça ;. • governo pelo mesmo ayatema, com 
a mesm:i .· fé commum e com ee~çasiguaes; fertil 
por toda a sua exteneão e de uma fertilidade. -admira
velmente i~al· pQr toda o. eua irea. Dnas·gra::des.see
ções o diviaem, uma das quae~, a ·do sul, tem a ext.enaio 
da. do ~arte e m11i& uma. quarta parte. · Em1790 começa 
a fttncc1onar- o· mesmo governo commum, e as duas aec
ções tem qua.si.exactamente a mesma poP.ulaçio. Setenta 
ao nos depois disto, o norte conta seiS Dlllb(jes .seiscentos 
e novent:L mil mais habitantes do que o aul, e a p:ropor
c;~o no at:gmcnto da popnlaçio;liipl á do sul, .e, além 
d1eso., mn1s da metade. . . . . . , 

.As terras do norte valem mais de quatro ,·ezea as do 
sul; e llpezar de serem trabalhadas sõ por dous terços 
dos braços de que di .. põe o sul; produzem o dobro das 
terras do sul. Cada mdividuo do norte que vive da. 
lavoura crêa uma ri9ueza pouco mais que c':.upla. 6. que 
produz c"da. um individuo elo sul, de igual profissão . 

Na industria fabril. o .norte prodUZJ.CI em 1820, 32 
milhões c meio de dollars, e ô sul. 19 milhões e meio, 
ou pouco menos da quarta parte do que o norte. Em 
1850, o sul só produz 166 milbõ~s, ao passo que o norte 
produz 912 milhões ou cio. co vezes e meia mais do que 
aquella. secçiio do pa~, e cada: operaria· do norte -produz 
qWlSi uma quinta pnrt<: além do que produz o do ~ul, 
devendo-:-se notar que o norte empregava oito vezes m:úa 
o~rarios·que o·eul. . · · . · ; · 

No comn:ercio, a. differenya do valor do trAfego, con
tra o sul; e ,de m:11s do trlplo. do valor, do ·trafego .!o 
norte. ·· ··· •' ·. · , .. ·• · 

A differença do '<"lllor da propricd:tde DÜO é menos 
espanto~a. No periodo de 1850 a 1856, só a different;& 
da alta do ,-alor da {lTOpriedade no norte ~a:cedeu ao va-
lor c!, e toda =!- prçpr1ed;:de _do sul, em 1856. · · 

Realmente, avaliando-se c:~.da dono· .de escrayo por 
quan~o Cbte é a.-..-aliado, e ajuntando-te ao resultado o 
valor das plantações do sul, :tch:~-se que .oa donos e 
pln~~ções valem a mesma co usa. que os . escravo~ todos 
ao ~ui I . . .. 

De dez em dez annos ~ censo most~ ava tiO paiz e ao 
mundo .inteiro que heilondo. mal que era a e8cravidiío. 
o sul tinha ouvidos e não ouvia., para. comprehender c 
2e salvar, e foi preciso que se feriSie .uma guc.rn -trc
re~~la para fiC3rCOn\'cncido de seu .peccado. · · 

A historia e a. estatistic:~. estiio a.bi. A nós agora cabe 
ou aban !ouar este meio, porque ::. Providencia . :lOS 
mostra. a sua vontade, ou aproveita-lo, e ~enÍlos sabioa. 
A gente do sul não podia comprehender que elles pu
dessem p:u;~ar ~em escravos; não era ~ó que .:L em.a::
cipação seria a sua ruina pecuoiari:t, nüo íoi só ~ 
g><nho torpe quc :fez a grande guerra cil'il da par.c 
delle~. · . . . .. 
Ma~ ellesesbvão persu2didos de que o negro tinll:J. sidn 

creauo para. o fim determine do ce servir ao hox::em; 
crentes na. ·Biblia, n·ão crião toàa'\ia que os negros fos
eem os succe5sores da. maldição de Chs.m ; nem o .co::l
side:o:avào da. mesma. familia huma.::to, mas um:t cousz. 
com feitio de hoa;em, que o Creador fizera IJar~ tra.: 
bs.lhar sob SUl18 oracns. , . , . · . · 

Quando á ,gtl:lte d.o sul, pois, se s~1ggeriüo 'lu~cs 8S
rino os.resúltadob .da cmanc1pa.ção1 a p:Uxão os anim:t\'3. 
e os . emp~to. a . opp<ir a .,cste p&860 todas as força~ 
hun:auas, e cl'abi·a intensidade da luta intestin", .a :a:n-
guil;lolenta porfia que se E<'guio. , . . · -

O:.n;:,gro, diziào ~llea, a~~im ·'lu~ ~;e vir li-vre, emb~i.:.
~do ~r i!us nova. eondio;:.'io, Jlio ba de ftllP < itar mais 
a ·vidA,: a lioun. e . a propriedllde . de nioguem n:o sd 
Aa ;).ossas c:l!a.' hão .de 1er queiJJI~das, e roubada, e 
nossu familiaa :ttaeadaf-, e a este Ninado de b~Daria. 
e do crime ,n.iiJ&llem ." tem alli forças sut!ici~tes , pa..-:a. 
refrEar. · • . .. . , • , ,, , ,I · · .. o negro é naturalmente estupido, continuavii.o; e:t:e 
1oi feito não pu-.1. .se got"el11ar.a s~ mes~o,.IJI:z.s para 
ser go-vernado e. trabalh:lr I!Qb o ~cof:e. . . . 

" 1 . ,.,.! _.: .. 
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Dêm-lb.e a alforria e elle deixará logo u plantaçõea 
e o trabalho, e ir& fazer duordeDJ nos povoadoe, ou 
metter-te eiD luguea maU; ueuaoe e &hi e&COU' os &tua 
diu em completa e oeioaa inuulidade. O negro é natu
ralmente eatupido e vadio, aem ambi~ alguma. 

Por tudo isto ba.teu-ae o ault 4! bra;vameute. A força 
das a~as decidio que eata a1tuação que elles tanto 
temião era. realmente a sua situ&\'ão, o negro · esta...-a 
emancipado. · 

Cinco aunoa estão dec:orridos depois deata decisão das 
armas: quaes têm tido os result.:ldos da emancipação~ 
Onde está o reinado do erime e da. barbari& do j,ul 'l 
Onde estiio os covis em qne se eseondêr-:00 este. mi· 
migos da espeeie huma.na? Em que ehoça.s M têm 
en~rrado vivos e cultivio a inactivida.de a mais com-
pleta~ · · 

Nada dilto tem auecedido no sul. " 

-A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, levant&-!e a sessiio ás quatro 

horas da tarde. 

PllESIDEliCU. DO SB.. TEIJ.IIR.\ ~1!!!10101\. 

St!NAB.Io.-EXpttliente.-Preleltrao do cc>ronel J. D. J/. 
dos Reis.-Ordem do dia..-Lict~ cw jui; mu,.icipm! 
Jl. A. de B4r"rDI Cobm. -tpp~o. -JubiUaçao doi con
_,tlhtiros J. J, 1/111Mll&o e F. J/ .. de S. FUrladc dt Jfen
donça. Di&cur&o d& Sr. Coelho ~edrigue&. Approoaçao. 
-Pe:fido de ift(ori'Jlaç&•. D;.cuna do Sr. Ferreira da. 
Vriga .-Proropa,OO d4 lei elo orçammto. Di&cuno do 
Sr. Araujo Gou. Approea~ao.-E!e~to ttrríl. Dis
curso ào Sr. Nebicu. 

A.'a onze horas e tr~s quarto• da manhã, feita a eba
mada, achiio-ee pruentea os Srs. Teixeira Junior, Por
tella, GuimarieailiAngelo do Ama.ral, CUlldo, Candido 
da l~ocha, cam· o Barreto, Evangelista Loba.to, Car
neiro da Cunha, Vicente Fi~eiredo, Roea, Sobral 
Pinto Junqueira, Moreira da. Rocha, João )fendes, 
Luiz Carlos, Pinheiro, Araujo Lima, Siqueira lllendes, 
Gomes de Castro, Corrêa, Ba.bia; Fiel de Carvalho, 
Figueiredo Rocha, Salles e Theodoro da Silva. 

Comparecendo depois os Sn. Barão de .Aracagy, Flo
riano de Godo;y, Barão da. Vill& da Barra, Caidoeo de 
Menezes, Pinto de Campoe, Fontes, Barão da Laguna, 
Paranhos, Araujo -~cs, '1\Jenezu Prado, Dionyaio 
Martin,, Affonao de ·Carvalho, Rapo1o da Catnara, 
Ferreira Lage Pinto Braga, Fal1!to de Aguiar, Heza
c:lito Graça, Mello Rego, Feneira de Aguiar, Pinto 
Pe~&oa, M:í.noel Clemeutino, Corrêa d~ Oliv~ira, Duarte 
de Azevedo, Dominguee, Pederneiras, Galvão, Pereira 
F=co, Pinto Uma, Benriquee, 1\Iello Moraes, Alencar 
Ar.a.ripe, Bandeira de 'Mello, Coelho Rodrigues, :s~n
j_amim, Gomes da Silva; Camillo Fi~eiredo, Jansen do 
Paço e BitteiiCourt, abre-!e a ·~ áa ome horas e 
tre: quartos. 

Conaparecem depois de aberta a aeSiio oa Sn. AI
tneidl\ 'Perein, Jeronymo Peniclo, ~ Silva, Leo
nel de Alencar, Neliia•, la! de :Menezet~, Barão de 
Alladia., Ferreira da Veiga, Diogo de Vaaeoneelloe, 
Ba..."TOs Cobra, Ferreira 'VIIWia, Pereira da Silq, Pinto 
Moreira, Capanema, Lima e Silva, Azambnj.a, J~uim 
Pedro, Cruz ~la.cb&do, F. Beliaa:rie, Mello Mattos, 
So;;za Reis, Gama. Cerqaein, JOIIé Calmon, Duque
Estrada Teixeira, T~u~, Silva Nunes, Ca.udido l.l:arta, 
Perd~ Malheiro, Sunões Lope1, Conde de Baepeody, 
Andrãde Figueira, Paulino de Soum, Joaquim ü Men
d.)nça. J . de Aleaev, Borp llonteiro e Augusto de 
Olinira. 

Faltão com ~cipat;>io os s·rs • .U.ia Roch_!, Au
g.:~to Chaves, Bario de AnajtUuba, Canditlo Torrea, 
\:icero Dantas, Diogo Velho, Diu da Rocha e Fernan
des '\'i.eira; e lleD1 ella oa Sn. A1ltonio Prado, C'ane
do. Costa Pinto, Gonçalves da Sil-va,_ Lee.nclm Maciel, 
)rl.üra.e~ Silva., J.lon~ de Cutro • Paula Toledo. 

Lê-te e approvi.-ee a acta da &nteceaentê. 
O Sa. t• Secannro dá C:ODta do legllinte 

EXJ'&DJEM'J:, 

Um ot!lc1o do mini01terio do imperio,_ transmittiadc 
o autographo da JUO!uc;ão da asaem\Jléa geral, q_1le 
augmenta e reguh aa ajuda. de e~ a que têm di
rerto os presidentes de provincia; na qual molu~ 
Sua Alteza Imperial:~. Regente, em nome do Imperador~ 
conitnte.-A irchiv&r, o.fficiando-.e ao 1enado. · 

Oa.tre do \• aecretario do aenado, puti.cipanolo que o 
mellDo senado adoptou, • vai dirigir á I&Dcção imperial, 
a re.toluçio que concede doze loteriu, cujo benefi.eio 
aer& applic&do á concluaão du obras da matriz elo 
Santisnwo Sacramento do municipio da côrte.-Intei
nda. 

Outro do- mesmo aeeretario, devolvendo, pot não ter 
o 1enado podido ~r o aeu consentimento, a propoaição 
que eoneede cinco_ loterias, eujo beneficio aeri. appli
Cado .ás obru da ma.ttü deSut'Avna do mwlieip10 da. 
c6rte.- Inteirada. 

Outro uo meamo aecretario, devolYendo, ta111be!ll por 
llio ter o senado podido dar o aeu eonseutilllento a. 
proposição que autorisa o governo a mandar extrnbir 
~eis loterias em lavor das obru da igreja da Penlla, na 
cidade do Recife.-lnteirada. 
O~tro do mes'!l~ secretario,. devolvendo, ~r igual 

mot1vo, a propo&IÇ&O que autonsa o governo pua apo
aentar a Joio da Cruz Lima, l• pbaroleiro da barra da 
cidade do Recife, em Pemambuco.-Inteirada. 

Pt.ETENÇÃO 00 COSOIIEL ~. 1), !1(, bOI &f:JI, 
~ ' l 

Lê-se, e é approvado aem debate, o 1~inte puecer: 
" O coronel Joio Dantaa 1\llartina doa Reíe, em um 

re11uerimento, ::.preeentado no dia 1-i do corrente mez, 
pede prh·ilegio par& incorporar uma · companhia para 
a eont:truoção de uma eatrada de ferro que, partindo 
de AlageiDhas, na provincia da Bahia, tei'Diiae em 
Itabaya.ol!-, na provineia de. Sergipe. 

• t:ous1der&lldo que, á v11ta. do art. 2• da lei de 26 
de Junho de 185'l, eatá o governo autorilado para. fazer 
a conces~ilo que o petic:ionario solicita a esta &ugusta 
Gam&ra, a commi88á.o de eommercio, induatrúl. e artes 
é de parecer que o referido requerimento seja rtmettido 
ao ~verno para ser tomado na devida conaideraçã.o. 

cr Sala das commissões, 21 de .Agosto de 1871.
Aug•uto F. de Olireirt~.-1. J. de Lima t Silm Sobrillho. » 

O ~n. ~L111:111A Pzunu. (pela ordem):- Sr. presi
dente , mnitos dfflomina~~ aenborea de escra"VOI elo 
munieipio de S. Fidelis, comllrca de Campo!!, desta 
provincia, me incumbirão de apresentar A conaider&· 
çio da caman uma repre&enta~ contra a propol!t& d<t 
governo !cerca do estado servil. . 

E' o l'rotc;.to de mais algumas voz:es que c:lam~ no 
deEerto (apoiados) ; mas que demonatm tsmbem que 
ainda. não ee arrancou ê.s victimu o direito de gemer. 
P~ço a V. Ex. que dê a eata representação C) destino 

conveniente. 
O Sa. Pua~E:STE: -A repreMntação fica sebre :. 

mesa para ser tomada. em co111ide~çio. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDE!\1 DO DIA.. 

UCI!!NÇ~ ~o 1111z !le!UCIP4L x. A. DI! auaos c:oau. 

Entra em 3• diecw;sio o projecto antori~&~~do o go
-.emo a ooneeder ao juiz municipal do termo de Ja
pry, da prorincia de Minu-Geraes, 'bacb.arel Mui
zíUano Augu1to de Bamla Cobra, um auno de licença 
com todos os seus vencimeutot, para tratar de sua aaude 
onde lhe convier-. 

V em á mesa, é licla, apoiada, e entra eonjuncta
:mente em diacuuã.o, a. eepin\e emenda: 

• Otfe~moa coa\\> eiDenda o ~eriate projecto.
"tttSado.-Benjami•· 
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<c _o\rt. l. • E' o govel'llo autoriaado ~ eonoeder ao 
2• oficial da secretaria d& pma Módeato Benjamim 
Lins de \" uconcalloa um azmo de licença eoza todoa oa 
ve:J.cimeotos ~ara tratar ele AJa aaude onde lhe eonvier. 

« Art. 2. • Revogão-te &a diapeeiçõea em contrario. ,. 
Niugnem pedindo a palana1 e pondo-se a votos o 

projecto, é approvado com a emenda; e sendo adoptado, 
vai á commiuão de redacçã.o. 

JtBILAÇÀO DOS COSSELJRiaOS 1. 1. IIU.K.t.LBO E F. !1. DE S. 
. FllllT.uiO DE lU:lfDOliÇ.L. 

~ontiuúa a disellSSi_o ~o art. 2• do proj_eeto que a!l
ton;a o go,·erno a JUbilar os conselheirOs Joaqu1m 
Ignaeio Ramalho e Fre.ncisco Maria de Souza Furtado 
de Illend~n,a, lentes cathedratieos da faculdade de di
reito de S. Paulo. 

Ninguem pedindo a p:1lana, c pondo-se a votoa o 
dito urtigo, é approvado1 e o projeeto passa á 3• dis
cussao. 

O Sa. Joio M&."'DES requer di~penaa do intenticio 
para que este projecto entre immed1atamente em 3• dis
cussão. 

Consultada a ca.man., l'esolve pela aftirmativa. 
O Sr. Coe1ho Rodrigues:- Sr. p·reai

dente, Bonaparte, quando no f&stigio dessa gloria, que 
teve por theatro o mundo e por tumulo um rochedo 
isolado naa cost:~.s do continente africano, lisongeava-ee 
um dia, diante de um doa aeus bravo& eompanlieiros de 
combate, de ter reduzido o aenado e o corpo legialativo 
ir&ncezee :1 meros instrumentos da aua vontade omni
potente. 

O militar ouvio-o com a devida attenção, e respon
deu-lhe com csa:;. :franqneza ::~obrements militar, que 
nã.o exch1e o reap(!ito : « Oui, llire, mais cc qui nri,ste, 
«Jlpuie. • Sim, aenhor, maa quem resiste, aEOia. 

Tal seria tambem a minha resposta áquelle que me 
argui~~e ou me l:mç.uee em rosto a tenacidade apparen
temen:J excessh·a, com que me opponho sempre nesta 
<:as~ aos projectos de intere&le individual. 

« As cren·;as, de que temos mais certeza, eatre"feu 
algur~s o profundo Stnart-l\lill, não tem outra proteo
.;üo nlém de um convite constante a todo o mundo 
p~.ra mostr~r a sua falsidade. A tenden::i:J. fatal do ge
llero humano para deixar de parte uma cousn, deede
qur: ~lla nüo é mais J>osta em duvida, tem canudo me
tade doe aeus erros. » Reptllir in limine a pl'oeedencia de 
u~n C!Jiuiüo sómente porque n ~ontr~a tem sido sem
r=e \"enced01'3., é pretender a mfalllbid~de doa prece
dentes, .: negar a poSBibilidade de todo e qualquer 
p:c~res~o. 1: do1:tti:la exclusivamente baseada nesse argumento 
nãv nasu de uma aupentição, ligando-se por acaao a •=:l ·ve!dnde, se tlla é de facto verdadeira. 

Te::~l:o co!lstantemente procurado ehean.r a um accor
•io com n maioria destn casa propond<' em these aquillo 
~1.:~ t:n repetidas hypotheaes vejo-a conceder quasi 
d:a:i::.:::~e::.te; mas at~ nisto tenho aido infeliz. Para 
p:-coo:ll.-::> basta referir o que ae deu ainda ha poucos . 
~ a respeito de um projeeto, que tive a honrade ' 
ap::esen~ar. relati'fo aos exame• preparatorios. Esse pro
jccto foi de tal EOrte mutilado aqu11 que Ti-me forçado 
a a!:.n::i:0::ar a sua defeea. A eoo11equencia foi a queeu 
preyi ; :t m~ida, !'io satiafea ao fim e os favores in
d!Vldt:.::.es continu:u-ao a puaar. 

Os cntror;. projectos, que ti'fe tambem a honra de 
offc:ec~r com NÜção is ap«?aentaçUel e licen,ns eonce
dici.<:.s :~cs empregados pulllieoa, donnem no pó do 
srcb~v~ N~ :nas pastas da8 eommiuõea; emquaato que 
<Jnt-cs ' obre o mesmoaaumpto, mas reatrietos, a alg11na 
in<li·;i;l;;Q!' felizes, t.êm pu.ado, e vio p:wando por 
:tqui incolnmea e eobraneeiroa, apeaar da conatantc 
~l.i~e::c::t da minha voz fraca, mas apoiada por auto
ridades da maior ponderação tanto neata como na oatra 
c!l.sa do parlamento. 

Re:r::.e~orando easea facto~, Dão tenho em viata fazer 
u:...~3. rtcrimiDação aeata aupta eamara, da qual tenho 
a bon..~ de fazer parte. Lameato-os corclialmente, e 
pens~ Q1lo! careeem ela lu& atterlçiio; mas en os explico 
ae~ .::~iar para ella e 1em o!"enaa para mim. 

A maioria U. caaa entende que o juizo das suaa eom
mislõeS merece preponderar sobre o de 1liU membro 
ob~euro e isolado, e asaim devia ser, se i.Dfdismente 
etae membro isoládo .não nudesse dizer a esta camara 
qne algumas daa 1uas cõmmis&Qes ou nunca. ti:verio 
ou renunciário ab initio a heuldade de reenMr aqnillo 
que se lhes pede em requerimentos individnae~. 

Outras niio se ntrevem a dar uma negativa aos re
querimentos que lhes são remettidoi sem dividir a 1'81-
ponsabilidade do iadeferido com o ~er executivo, 
cuja opinião pAra iBBo solicitão, com fl.a.grante viola
ção do art. 167 do nosso regimento, e doa principioa 
que devem regular as relações entre oa dona poderea. 

Até hoje não me consta que a commissio de ina
trocção publica tenha negado um só doa multiformes 
e multiplicados favol'es que lhe têlll aido pedid011 e a 
de penaõea e ordenados qua~i que ~6 adquirio a fa
culdnde de negar in limine ou indeferir petições depois 
que ehcgou um dos seus membroa1 que se achava au
sente, quando ella eonstituio-ee. 

O Sa. CAIINEIIIO DA Cv:sa.L :-Está muito enganado. 

O Sa. CoELHO RoDIIIGtrEI :-Podemos :fazer um estu
do . combinando todos os pareceres dados pelo nobre 
deputado · antes da chegada do relator, e veremo1 quan
tos ti,·erão negativa. ft!m aer ouvido o governo. 

O Sll, . .CAUEIIIO D4. C1lto~B' :..._Pois faça esae e"iudo. 
O Sa. CoELHO RoDII.IGtrEs:- Eume enearregodisao; 

não é cousa muito diffieil. 
Sr. presidente, as antigM aaaembléas deliberante• 

costuma. vão e~eolher um doueus membro• maia conhe
cido~ no paii -por sua lon~a vida publica e pel01 ser
viçoe prestad0t1 á patria, para fazer ouvir Mmjlft a ana 
voz o.utorisada contra esaea ab1111oa qno ae daYao, ae têm 
dado e se hão de dar sempre no• corpoa eollectivos, 
en.carregades ds suprema gestão dos negocioa pu
bhcoa. 

A democncia moderna deseobrio meio mais ellicaz e 
·mais digno da confiança ~ral1 a diviaão do corpo legia
lati vo em doua ramos, para q_ue o 1egundo contenha os 
exce!IOII ou as incuri:u; do pnmeiro. 

A nossa constituição adriíittio outro expediente para 
que o primeiro eorrigisae a se11 turno oe &buaoa do se
gut!do, a {u&do. 

Não satisfeita ainda com esta garantia, ella pôz ao 
lado d:J. asaemblé& geral um poder fiseal para sancciouar 
as medidas que votadaa fossem, opp6r-lhea o seu "elo. 

Nada disto, porém, noa tem semdo. Os abueoa con
tinuão, e o espirito exagerado de ueeasiva benevolencia 
dos Bruz.ileiroe 1 em geral, tem de tal modo arrefecido 
o aentimento do dever e a eonscien~ da responubili
d&de dos nos- votos, que bem podemoa denominar 
acervo 4le rescriptos, o ~uc commammente se chama 
colleeção da noua legislã\)ão. 

Sob o aspecto da largueza daa vistas e da providen
cia das medidas relativas &OI intereaes gerae~, 01 de
eretos do poder executivo, expedido• por uaurpaçio de 
inieiatin. propria ou por virtude desau aubdele~ 
ineonstitucionaes, que chamamos autorilaçõeat 110 in
contestavelmente maia dignos de attençio e ae apreçe 
do CJ.Ue as lei• propriamente ditas. 

O poder moderãdor,que deveria pôr wn termo a eue 
estado de consu lamentavel, tem-te reeuaado a fuê..lo 
por um eecropulo até certo pouto bem eDtenclido1 maa 
íudubitaYelmente exagerado, nu circumat&llciuem que 
nos achamoe. 

Digo - até certo ponto bem ute1uli!o - porque o 
art. 65 da coutituição é uma advatencia formal áoor6a1 
F& que ella não proYOque repetidoe eonftictel com o 
~er legislativo; o leU veto é limitado. 

O pôdel' de que muito ae ua em pe!lCO tulpo • de.
moralia&, e 1IID& pre111111pçio j.n. t.ua fei&O acndi&ar 
que as resolaçliel Yotadu pelaa dau CI&IIW'Maprimem. 
aa upiraçõee da Daçio qae é eoberaaa. 

Acerescento, porem, que - IICJ'llpalo é hoje exa
l'f&do, pofllue )Ida a ~..- éMe l W~Ule, e 
contra ~ nlo h& lollca A ooraa dne por expe
rieneia propria COIIlprebelider que n1o p6de ~ .. 
upiraçüee ueioaaee o pvlamenSO qu reoaaa • dlae 
aq_nillo que em IIJ~ nio ~a quem Jb•orequer 
e prefere deapacbài petiçüeaa kpiR para o ~ 
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temo.s lt!va.do a nossa condcecendencl:t 11.0 ponto de >o
tarmcs aqui reecluçãe.~ em beneficio e~~clnsivo de indi· 
viJ.uoa que não pedü:ão e W.l>ez: igno~em o fa;-or que 
se lhea fat. 

Invociimos,p:.:.ra jnatifiea-lo a..Ioglaterr:L, nó!', que co
piamos a Fr~uça ainda. quando a.llegamos o exemplo 
de!!~e ~:ln.d~ povo, · e que o cit:ur.os sempre sem já.mais 
imita-lo; Ulas nem na l•:;;bterra é costu1ne dispenear 
na Jei, .aem que o bcncfiehrio o rec1:ime (ul'on ~li!ion•); 
nem é pos~ivel equiparar o not.>o a um pnrl:unen.to, que 
só não póde fazer da. mulher homem, 011 do homem 
mulher, n:l pbrao;e de Delolmc. 

Tl'mbem -nrLO EC nr~uroente com o exemplo da 
lngl:l.terra, onde desde li Oi ( qu mdo tratou-se do. bill 
milit&r da Esco~si:~.) até hoje o rei ba ~:npre sanocio· 
nado. as rcsolu~::ies do parl:o::~ento; pois eu estou con
vencido de .que, se l:i. fcsse1n . tão frequentes os abusos 
9.ue aqui temos vi~to, o ·n::t. 64 da constitu~çio em 
.JO ll!lnos de existencia teria. sido applic:ldo pelo me
na.> cem Tezes, ::pc:mr da omnipotcl!cia. d~quelle par.,-
lamento. · 

Todu e~;~ considerações que tenho exposto, e outras 
muita&. q,ue ainda. poderi~ adduzir-lues, se não quizesse 
restringu--me. ao k:npo que me res~a, são ,·erd&d~iras; 
sua verd:J.de .éevidente einco:lCUS!iã1 ma&<l;Lq1lellas que, 
aeglllldO CeBar CauiU,.não .se podem c.!izer sem pu·der 
amigos e adquirir i:Umigas, e ferü- susceptibihda.des 
!'Orftntura .muito reépeitaveis. A oll'enta, p<~rém, está. 
na intençio e eu, recordando esses faetoa, não tenho 
ena.,...eate .oJiender; pojs acho o seu &egretio .na irrea
poaMbàlàtbde .doa oorpos deliberantes, porque quem 
diz ·retopoiWI.hilidade coll~va, dir: respo1153.bilida.dc 
anOJlfl!l&, e quem diz responsabilidAde ,AP,on,ylJ'a ou 
atateeia· de ·:rapon!i&bilidade, diz a me8Ul& cous:~.. 

:Mecüdaa.ae votá!> aqui, e 9_uasi diariame!'.lte1 que, JSe 
pendeuem. da 10lução Je ,cad:J. .um de I:Ó& em .particu
lar, aerião repellid~ in l;,,ine, e que entretauto pass.!io 
aem merecer a. . atten~: da. .~, 011 ~ão dcciclidao; como 
ae uio .a .mereeossem. 

Estive ·resoh-ido & fazer o maispossivel para cami
nhar até ch~gar a um accordo com a opiniü" d:s. maio- • 
ria. ·Para isso me tenho abstido <la pala.vra muitas '·e
zes,' e outrAS -vez:es me tenho limitado a o!rerecer emen
das, que, W.farçando o individnalismo do fa.vor, ou 
generalliando a medid&, rnitiga.aAcm a minh:1. repug
~~ancia ;·mo.s até isto mutM j:i. m~ foi lançado em ro~to 
por ·doua ·doa mena ill'DIItres collegu, como prova. d3. 
tibieza-das minha& cren~ss. 

E' uma ilhuão do•· nobres deputauos. Sejão quaes 
forem ·OI resultados das votn<Jiies da cua. em materia. 
como·eata. Rio me trm'io a coo'ricrio ele que, entre os 
imp11guaclorea de projactos ~emelhaotes <!o p:~orlamcnto, 
que oa vota e converte em leia co.m ,a cotnplic;da.de d:~. 
coroa, a nação esteja com os ultimo~ . . ~ão, ells. cst:i. 
oomnoaeo. 

O bom·Jcnso deste paiz ainda não est! ui! tal modo 
pervertido,. que poua ello! ~on\'cnccr-ae de cmol o t<enti
mento cbL igualaade não é o maior apanaJrlÕ dos povos 
livrea ou dli1uel!H que se .reputão, ou pela menos o,s· 
pirão a 6ê·lo. Neate p&iz çarcomid<> \>Or todos os vi
cios da decrepitude, agí:f8,vadoR pela ine;tpariencia da 
au& pouca iil&de, quando faltaasc o juizo ao e11pirito 
nacional, h~-lhe-bia, para acom.P,anbar-noe, o amor· 

, pro_prio de .ada 1llD. · · 
04tlltimeoto da vaidade, que é a primogenita do 

o~ho, do orgulho . que ~eu. a· primeiro e ha. de 
perder· o ·ultimo' homem, seria n~ta bypotbese um 
ClefeBIOr natll . d& juatiç& e da '\Oérdade. 

A- razõet· deaia. minha•p~rerite àbstençii.o ruio ,são a 
ti'biea d& creqça; a prime1ra de todU . é o' desejo de 
~~-·de aecordo ~m aa&ioti:a. . il& .e&&&, oom 011 meus 
illuatru collt~ ; .. aeaunc\a é o ;,;eçeío de !l~e e& meue 
coocicbdioc qzzbio a vqtar~IDt algpma eJlilna & .c:uat& 
do '9.0110 .erllldit9. ,Amei& tellho . oUtra, ~iio,, qtie eu . re
u:rvo. pJta O\ltro .aaom.ent.o. 

· !r:.pr_elideo~ . .,bltr~o-11!.• ·~ .co~8idera\)Ü.ea que 
&iQcla preteJidi&,fuert por I..O.dCR.JU tc:illt.V. o te~po 
d~·f..~ p&l1lll da ordem do di&. 

vVota . ...r ú._.,pa dtprOjec.to, e ~rdarei a .llls-
~;Clae:elle~~o. ··· · ·· · · · 

Quando em OUo/.1: occl~~ão tive a h<Jm:a de occupu a 
attençio da casa a.obre t;s:.e p.rojet;to, pedi á. rupeé:i>.t. 
comm.is~iio q'\le n:. e e~.·,l'c~~eJ 1•,. co~ d~~o este 
b>ordo decreto n. 1,..132; 2• •. como~.d~i fun.-dar ·&e, :::10 
d ecrcto .n . 1,386 de.28 de_\.b•U de 1854; 3• a qÚevinhà 
a invoc .çüo do aT~so de 19 de Oui~bro J~ '1859; 4~, 
qual o motiYo dessa prefere::da odiu;a, a.oa outro• em
preg:ndos publicos em bex:.eficio exclusivo dçslentes <le 
direito, pret.:r.iudo·Se assim por amor. d~es o projecto 
g~ral1 que ex.1~te na pa.•ta da commltilia~; 5o, porque 
n><o tmha a.ss1gnado o parecerlllll dosmemhr.os da xnes·· 
ma commis&:io. · 

.A pczar de ter entllllendo 01; pontos da minha impu:;· 
nação, e. de ter .sidobpnr:ulo com a respo,~;ta. de um dos 
nobres . .atgn.a.tano& do parecer, tp~via não pude co:n
prehendel bem. :18 ta2~ em que ee II.J>9iou para dissi-
par ss minbaa. du:vi4a,s. · · . 

Continúó, pois, a crer que S. Ex. illudio-s~ invoca.ndo 
o decreto n. t ,331, porque este decreto não tem appli• 
cação. s~ cn.so, nein pó~e 'té.-Ia:. · · · .. 

1'\iio tem applic:ição; e nio póde tê-la: primeiro. 
porque. não c~mprebende na . sua disposl\)ip, rel~o<tiva aos 
em~t~gados a que se r~~ere ~ parecer, ·a· grátifi~ão 
addlCion" l que os peti.ctonanoa tambem requerem; 
segu~do,_porque excme os serviços_ prestados lóra do 
m:lf;lStcno, ao pai:sO que Utes serviÇOS &té O .llp11j0 de 
cinco 1\lliiOS . ~;üo con~:ios aps ll!lltes daa fAculdi.des de 
dircit_o; tcrc~iro, po\4ue e:xlie ·um tempo d,e "11\rvio:-o 
effc~tl\'G que nenhum dos dous:requerente,, 'especial-
mel;te o seguoà\>: pP.~e alle.:pl" .~/D .se11 favor. · 

'lambem conti.o~o :~. sllpJ?Õr que. o decreto n. 1,386 
de 28 de Abril .de 1~51 ' nllo tem appllca.~ ao caso, 
porque a .pe~~ IJ,ll,e ~e 'dá. .Dos .leJ!tes .de di~ito 
para contarem até CinCo annoa os serv1ç01 prestados 
fórll do ~agj$~erio é rç ~trieta e excepcio,nal .eDi ' r,na. 
fón;na e lJO s~u fu~do, e c;Ó1n~D;te rel'!-ti.va á. :lp<latliu
~onJ. o~to:lr•a ; • n~o p~dendo, po~. co,naequencia., ~er 
tnv"c~~a a r.~pet~ de apo•en;adonu ei:.traordinaria.s. 
como &110 estas. · · · · ' 
Di~Q qu~ o :~.viso não tinha.,applicnç.ão. ao Cl1Eo, po:-

que o: restrtct? ao·~ I• do .. ~t. 26 do decreto 'n. 1,385 
de 28 de Abnl lf,e 1854.: cate . decreto não aclmitte a 
applico~ão que se .pretende da~-llie, como :ic,;,bei ele 
mostt:~.r. · 

De\·o not-'lr que lernbrs-mc a"'ora uma conte6U'"'o 
opp~~tn :~ este t~pic_o dils minhas ~b~ervai-õc~. e foi q;e 
o ~v)so cttndo uao lUll<lVn:v~, ap~~ doelal'av:~. a dou
tnna ~o decreto, c que o dcclj!to era lei. 

_Protestei ~mm~di:!t.~mente <i,u<; o decreto a~o . era 
le1, e alli~m.Cl c?.m. todn a . •olemmq?~e n . qi1e e;te lug~r 
me dá dtre1to, que ne,m m~!!'f!"O po4!.n ter for)-! de le• ; 
porque as facnldadc~ do d1re1to forao creRdas. p.ela lei 
de tt de .o\got~oto de 18!7 e o :ut. to de ta In mando"J. 
,·igornr pro,·i~oriamentc e~ est,<tut ,,~ do Yi~coude da 
Cncboeirn. que FÕmcnte ces'áriio em i <le No,..embro de 
1831, qtl:Ú1do a lei dc$ti data , ~pproTou t>rooiisor~Jmt>~le 
outro regulamento. · · 

D.ei>ta vei o t"'ot:isoriam~r~te du1·ou até 1851. attan2o 
o {;0\'erno ·foi autorisn~o a' rero'rrnar · o" e.;tatuto; ,_.j_ 
gentes pela. rescilu~.ão l~giFlati\·:1 de lG de· Agosto do 
mestno anno. 

Em '\OÍrtu~~ de~t.: nu!ori~ll<·ão foi cxpcd. i~o o rc~\1!~:,. 
l~ento n. '·' t .. 41c .~o ae ~brço de 1853. relo entio mi
Dlllt.ro do tmpeno Franc1~0 Gonçnlns Martin3 ho' " 
llnni? de S. Louren~'o.' ' · · ' ' • 

A ,lci .. de W de,Setçmbro do ~esmo :tnno ~pp~o>o:l o 
angmento de dc ipt'Z1S nccessarms par:t a execu.~iío do 
citado .rcgula.mcnto. ' ' ' 

O ~n. FEaUJa.\ DE AGvua :-Loê'o, tt:ve !or,..a. c!e lo: i , 
desde ~tllci. · ·· " ' · · · ,. 

O ~n. \À)ELBo ltovatcn~: -Perdóe me· Dão •eve 
:tpezar .tia atn~tiva do' nobre der-utado. óarao~-~~~ 
que . Jlão . teve nem , tc'l!l força' de' lei, a menos q'nc o 
sy&tema.que nos rege j:t f!Cja9em nz do con'rtibicionu.l 
o .absoluto, e o pOder legül&fi vo j~ estcj:t de l4cto e d~ 
direito reduzido a nada. · · ' 

, O,E111 f~a~Eaa~.:Dt:. , .f...mr'.•: """'·Foi ex,p,ed.ido em v:.r
tu,d~ .ae .~~~f)~~çao Is~~.'!a;)e!l?,.f<!~\'&:de léi. · 

O S11. Co.:Lao RoDa\GilEJ :-Prlmeir:tmente .eu co::-
. . .. . . . ·'; ... 
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· te~to em tbeae que o poder legialati\'o tenha a. f&cul- ~· 
d&de de subdelegar as suW> attribuições. 

O Sa. FeaBEJaA DE ÁGUI4B. :-Isso é outra qu~,_tão. 

6 Sn.. CoEI.•o RotillGWS :-Em segundo lugar, quan
do .a tivesse, não aproveibuia ao argumento do nobre 
deputado na hypothese em questão, desde que a pro- . 
pna lei que autorhou a reforma ao ~overno reservou 
ao corpo legislativo a ·eua definitiva approvação. 

O Sll. F&aailti.A DE ÁGtliA&: - Sempre esteve em I 
execu~iio. I 

o Sa.~~Et-;110 RoDRI?UEI :-Pois bém; neste cuo h_ão \ 
de perm1tbr-'me que leta e faça. tra.n~creve: no meu dis- 1 

curso ài dispoaic;<?e• .I\. que me tenho refendo. • • i 
O art. 3• da let n. 608 de 16 de Ago~to de t8;J 1 dlZ : 1 
" Eetes e$t&tutos serão po<tos em ex.,cução logo que j 

forem publicados, Mlvo qualqueraugmento de despr:,.a., 1 
que lliio se realizará sem que seja tl.ecretado pelo ~~er · I 
legislativo, ao qual fica bl.mbem reservada a d~!inltl'Va l 
approv~o doa mesmos estatutos, que lhe ser!IO apre- ! 
~enta.do! na. proxima fututa seseü.o. ll • • 1 

Como dizer-se que . tem . força de le1, ee. fiCII? z:.~n- i 
dentes .da Hprrova~.ã() . postef'lOr do . co!po _leguslattv«? ? 

Ainda ma1~, em ''Irtude deNI. le1 fo11 como dis~e, 
expedido o tlecreto n. 1,13~ de 30 de Mar•.'o de 18a3, 
a reBpeito do 9-ual a l<i n. 71-i de 19 de Setembro <lo 
me~;mo o.nno d1z: « O go~erno fica a.ntoriE11.do. a.:rea
lizar o o.ugmeoto da dcspen. que fór n~asa.n~ pa;:a. 
a execuçii.o provi@oria (note-se bem) dos novos estatutos 
da.s bculás.des de diwto e de medicina, publicados 
com os decreto& ns. 1,\34, e 1, 16~ de 30 de Março e de 
7 lle !>t:Uo de 1853, até q';le e~jão eHes definiti,::~men~e 
approvndos pelo corpo leg1d.atn·o :_ podendo ate. entüo 
fazer as alteraçüe& que a•nda Julgar con'\"ementes, 
maa que niio augmentem despe:r.a. 0d professores 
novam~nte crea:dos não adquirir:i.ü direitos definihvos 
senão depois dA npprov<lçiio. " 

Logo, esse~ estatutos· não tinhão força de lei. 
O ·sa.. Ftaa.EIM DE Aç_ctAn. :-Nii.o ut&vilo já. em· 

r.xeeuçiio '! 
O Sft. CotLno RoPIUGUES :- Se tudo qu:-tnto ~c e~c

cuta 6 lei, cu não ~ei o que não scj~ lei, todos esse~ 
decreto~, regulamentos, a,·i;os e ordens <J.U~ por ah1 
:tcd:it>, t.'1mbcm o ~~o, porq_uc todos ec e);ecut::io. . 

Fin:t!mente, fo~ií.o expedidos, em virtude '!essa ~nltt
m& :~utori>3çiio, os decretos n!l. 1,3S6 e 1,381 de .S de 
Abril de IS5~ e a l~i n. 789 de \~ de Setembro do mes
m('l anno, que a ellc~ se refere, npenas npprovou ns t:t • 
~ell:!s dos ordenados c sntific:u;ücs que os =.comp:~
:Jbúriio; 

O Sa. FnnEIR.\. DE ·\GUIAI\ :- O go~erno :foi :~uto
T~:J.do para fazer n réform~ c pv-la em execu.;-üo. 

O Sn. CoELBP RooniGVES: - ·Em execuçiio 7'rovi.<oria. 
:.:é qt:~ clla fo,-s tl.•·finiti\':l.Jl!ent!! :q~provnda.. Pouco 
i.rc.portll que_ n~ Braill. o proVJsono seJ3o synonymo d~ 
~te~uo. Se c 1<!1, u que -çem C>s:l. depcndencu~ de ~ppro
<'::.çlo <lcfiuitiv:J. ~ Se é lei, col:lo Scou.o ~ovemo •n,·es~ 
tido do poder de :~.Item- 1:1 a ticu arb~trJo . ou t:Uante . 

Yolt;;.:ldo noutro ILS~umpto, eu dW!Java q~e :I. con:
:.nis!~O inlorm:'Qsc-me ~e existe algull_l mot1vo pllrtl· 
<.:lll&r pelo qual .. e,·a o legislador abrir tantas excep
·~õca ao dircilo c.ommum em f:~.vor dos. cm~rcgadoa de 
,).uc si! trata, dando-lhe• uma prefercnc1a. od1oea _aos 0':-
tros. Pcln minb:!. parte, pens<l que o contr!-Po sana 
Jl:Uil fa.cil de ex plic:U" ; 1wrq ue, tendo :l. le1 de 18'!1 
;_!les prom~tti• to o- '\'cncímentos dos dcsombargadores, 
forii.o posteriormente approvad:J.S tnbcllas _que. annul~ 
laT":lo es•a prometi~· O. ·~eamo podel'-'te-hl'l~ diZer das 
\nbi!~~õe~, Et ao dl~!>o~IÇOCS que"aa.e-enbUií~ o p=o 
';.,xi~ido pnra ~erem obtidas :não eitl.veesem _atuda pcn
.le:~tea de appro~·a<;>.ãO p<ntcrior, poato·que.Já. · e~oout:l~ 
.i.u muit:Js veT.ea . • 
A11~im pois, se ~ c_ommít~~o- julga_ con'"enulllte que os 

p!'tlfeS!'flfe& de direito, no fim ·de Wll ~rto ~po _de 
- ~~etcieio Sl!jii<> jubilados ·~mo o:rd_enado e pb&Ca~5 
~ f.~ não ba um motivo legal q~e expliq•o .ama. preforenc;::. 
do kgisldor, em Beu exclus1vo beneficio, por.quer:uuo 
~i::dn ni\o quiz dar • ·eeu .. parec.er eobre o proJe~to 
c.-~~ tive a honr:t de propOr no aono par~ado em t:nor 

de todos os empregados _publicos 't ~.ão é preferível =a 
lei geral a tautas espec.Jaes c restrictas aos indi;iduos 
que as solicitia '! 

Uma de duas: ou a medii!:~ ê util e deve Eê-lo pu::. 
todos, ou é mâ, e então não aproveita a ninguem. 

Já tenho dàdo :mnitt!S vezeus razões porque reputo 
incon~itucionocs projectos como este ; por isso escuso 
repeti-las. 

Vou concluir; m:J.S n:i.o o farei sem aecrescentar 
ainda uma observa.çiio á casa. Quando em 31 de Agosto 
de 1869 se di•cutia no senado :J. aposentadoria de 
Sr. conselheiro Autran, um nobre sen:J.dor, que tem 
nom~ propbetico, predi$se que o exeiDplo daque!le .seria 
a porta aberta para outrosmnitos pedidos ~melbantea; 
e a. prophecia járealizou-ae. Depois daquell& vierão as 
do& Srs. conselheiros Toledo e Cbrispiniano, us duas do 
conselheiro Brotero, e agora mais e&taat que nestes pro
ximos oito dias talvez estejão conu.gr:H1U por uma. lei. 
Isto ha de continuar, e pois não era preferivel tomar-se 
uma medida. que aproveita~se a. todos't Nestas condições, 
apezar de não ter nome propbetico, vou ajuntar á do 
illnstre aenudor maia outra propheoia. 

Sabe Y~ Ex., Sr. presitlente, que está na. ordem do 
dia um projecto para «mgmeutar-se os vencimentos doa 
lentes de direito ; pois hem, · 1e elle fõr convertido em 
lei, terem011 breve_ mente reclamações dos j:i·excepcional
mente jubilados, pedindo que ~rejão con&idera.du BU&a 
jnbilaçõ~a · como concedidas depois da nova tabella ; e 
de certo niio lhes negaremos maia esse favor. ·Sendo 
nsf.im, eu pergunto se para ~conomia de tempo·nio se

. ri:~. preferivel deixa~. r urna eousa para depois da oatra 'P 
E já. que fiz a primeira, farei segunda prapbecia. E81es 

mesmos cidadãos, hoje excepcionalmente j~&bilados, hão 
de estar dentro de pouco teJDpo occapando outros; luga
l'e81 e tzllvez na me~ma faculdade, deondequu.au1aliir, 
como wrificou-ee a rePpr.ito do Sr. cou~lbeiro •:atrau, 
:hoje vice-dircctor da do Recife. E' meu-ami~ parti
cular, foi JDeu me~tre, devo-lhe muitns ·attenÇÕt!a1 e aen
tirei muito se otfender-se com· esta. minha observação ; 
n1as a verd&de ú e~sa. 

Sento-me, Sr. "Presidente, resignado . a ser vucido 
nn~s de eonvene~o; JRas eempre eaperaado qat ·afinal 
se me fa<;.a a devida j1llltiça. 

Ningaem maia pedindo a pata,-ra, e indo proc:eder-ae 
:i ,·ots<;Eio, o Sr. Coelho Rodrigues requer q•e ellaaejs 
nomio.tl. 
Con~ultada a cama~a, resoh·e pela :negatiu. 
Procedendo-se á votação do projecto, é adoptado, e 

v&i á commi>eão de -re~. 

O Sa. FE"R'II.EIRol D.\.. Va1aA. ~uer -~cia·p&ftfan
<Llmentar um requerime:nto-·aobíe Desoeioa di proviD
cill de Mt.oa.-Gerau ·até uma hGla, e · é approvella. 

O Sa. PumlPTt:-De-ro bar llllla•ob~: 
O •rt. 73 do ~nto ·determiDa: o·~inc.: 
« Urgeute para ~ Üitien'Omper a'ordeatdo dia •6 se 

dc\'e entender aquelle ~.·cujo resultado·• tornaria 
nullo e de nenhum ~ffeito se·deiueM de ~e im
mcdi:~.tameate. Nio -ee dando .. c.,-, .. a appre~ão 
da u gencia A6 teri o effeito deollrigal'a,que a -ao 
eeguiute seja o negtcio traa.do · da pretemlCia a qll&l
quer outro. » 

A' '-iltll delta diapoaifio parece-Ule ~c a wsencia 
que ·&CII ba ·de ·Mr votada ·16 p6àe·l'rodazir o HU eft'eito 
na M1161o 'de amnhi, 'riltlo· qne Q &aumpiO a '\ue 11t 

· :rthre o•aobre drpatllllo aio ·ati· 110 t:UO e;.peei!íuo 
peltrprimeira•pru ,do art. 73 clo·regimnto, ooacijçio 
e~~e~~Cial pua·q,u• ·.tle ·pollll>llr tratado immed.iata
mente. 

O Sa. 'Fnai:JaA a" VEJ&A: -Orei<> que :V. i::l.. nio 
eowprêhudea o JDell!'e9-Uerimeato. Â~41•· pedi 
foi para clüeutir_ negow.-d& minlu proriDcia..-.ama 
hora da tarde1 fudameutudo um·nqaerm.to. que 
pretmdo maallU' f. ~taa. 

O·S.. ·P tiWI!:-.Jt• t t•p•• deMeque 
o rmalt.d& deqe requeriaMntoo nio'M tonaaá DUilo e 
de'lleDhnm ·d'eiW • deidt•de .. r tratMe ~
::Df!llte, eu deft eten&r -qae a ~cia ~ ~ 
obriga a que ua sesaio seguinte. 1e •erifique a apre~en-
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taçio do requerimento do nobre deput&do de preferencia 
a qua.lqutr outro &Sllumpto. • 

Entr.,tanto, sabendo r,_ue algamu vezea &e tem die
pensaio esta intelligenetot. do art. 73, eu vou comnhar 
a caman se a urgeneia \"Otada. deve interromper a. or
.!em do dia e ser attendida immediatame!ite. 

Feita esta consulta, aca.mara decide pel& affirmatin. 

PEDIDO DE l~roaX.lÇÕES. 

o Sr. Ferreira. da Veiga :-Sr. preai
dente houve um tempo em que ou ». embriaguez de , 
uma ;ictoria inesperada, ou o excessivo luxo de for-
•;a da. parte de nossot a.dv~io~ politi~e deu em re
~ultado uma eamarn q~~&&l unan1me1 e uto concorren-
do o partido conserYndor áe urnas. 

De~J~e dil11vio eleitoral 6alv:í.r~M po11cos membres 
desae part\do, OA quaes, conduzidos pelo n~bre deputado 
por S. Paulo, conata'ltementt>, proteatáriío nesta eua, 
com a. pal&vr& e com . o voto, contra todo quanto o 
go..-emo e AU& agentes hziiio de eaeoutro i lei. . 

Jaí. vai longe eese tempo; ._e por de~graça., .Sr. pree!
dente, pouco s pouco se Y&l a~gando, ee e que · n~o 
está de todo extincta da memona dos homens que estiO 
de poast da beran~, do• despojoa da aitua.çio qua 
eabio no àia 16 de.Julho de .1868, a lembrança.dllll81 . 
lutu gloriosa~~ que aqui liC travirio, e naa quaea nem 
IIIDPJ"& ~ netoria pel'WlceU ' for~ UU'lllerica. 

N•te momento, cheio de profo10do puar, e descren
te ele tudo • ~e todOJt eu eoatemplo o mobre deputado 
por S. Paulo, chefe Clelle grnp?, que foi aq~ ~uit:la 
vuea Yeneido pela. força, mu que nunca transtgto \"er
pnhoAmente ( MuiiOI apoialioa), mem se rendeu ~a. 
fome 01 pelo eo~! (Apoiaclol, fiHiito bem.) VeJO o 
nobrt deputado, t&lve11 aent&do mo derradeiro marco 
ti& 1ua 'fttla. politica ; grave& 1110!'rimentoa pbyaicoa, 
gravei eotrrimentoe moraa, maia que os annoa, têm
lhe flUebrantado u força; mu aeate estado, Sr. pre
liclente1 o nobrt cleputldo, co:mo ncom~nsa dos 
C!&Ddll e importantes aervitoa que ba prestado a esta 
muaçio, para a qual uinguem maia que S. Ex. con
correu, e ao pau como :m•gi•trado1 como parlamen
tar e como sovemo (czpoiado$), acaba de receber, nüo 
da hetoioa. proviDcia. de S. P&ulo, que S. Ex. repre
llntou luta aua em oito legialaturaa, e a quem S. ~x. 
dedica deàe muito tempo aua intelligeucia, ~eu cora
ção tlll& nà, mudo poder ctue .. &vaesallou e que ina
piroa ao CIOrJ»> eleitoral no dia 11 do corrente, a maior 
pre.a de eatim& e 00111icleraçio que podia aspirar. 
~ o cuo é ~ye, nio COIDJIC?l'ta ironia. : o 

nobre deputado, que p6cle aer Ct~naiderado a penonili
~. a encaruçio viva. elo partido con~ervndor de 
S. rau1o (opoi&llo.•); o nollre deputado, d~te de ~uem 
&mlgOI e advnaa.nol ~empre ae CIU'Yáruo rcspeltOios 
(t~~viiOI apoialo&) ; o nollre deputado, conamtn-me 
S. Ex. que eu o decl&re, tome minhu ~lavras como 
uma nenia. Mntida pelo 1eu pusemento politico; o nobre 
deputade, que é conlliderado um mod.e!o de virtudes 
publieu e panicularee (muito. •poiada&), a reepeito de 
«~.•em ouoçoi um chefe do partido liberal ~eclarar q'!le, ~ 
tíYeue a desgraça de commetter am cnme, e tJ.veSBe 
o direito de eaeolber 1e111 ~uizea, eKOlberia :1. doze ho
mens tio integrol.como Nebiaa (-:o• apoiado~, mui I& 
õtm), o nobre deputado \"'le menos, eegundo uma sen
tença que puaou em julpdo, do que um cidadiio até 
pouco tempo estrtnho i pre-rutcia, qve S. Ex. tem ama
iio com delirio, T&le menoe !lo que aqnelle que pele im
pulto da fortuna OU ptloa eaprichol 41& 10rte foi levado 
101 co~~~elbol ti& corôa., e a quem tocou em ~ a. 
heroica mu de~ província de S. Pll'!llo. 

Os uobree preaidente do ec~ntelho e .u.iatro da jua
l:iça. já não preciaio deatas muletu em que ee apoit:r~ 
por muito tempe {muito bem); e por ileo consentir~ 
'!m nm attentailo, em um eeeandalo, em um aeto para 

. ~ qual não tenho auecida qua!ificaçio ;_ COD6~ntir~o 
q_1111 o nome im..,..,.).d., de Joaqutm Octavto Nebl&8 n .. 
:foase em lista triplic:e of"erec1do á eseolha da ~orüa. 
llCl& provineia de S. Paulo, a quem o meu relfllltaTel 
- migo ba Mrviclo !lo lon~ periciclo de maia 11-. um~ 
~e aeeulo! (.•1'4ito! Clf5i11Cfo•.) 

O Sa. RoDaJ50 SJLv.a.: -Representou-a em oito le
gialataru, e dua. Tezes veio em lista triplice. 

O Sa. FEaum.a. DA. VEJGl: -Eu tambem pertenci 
a esse grupo que tinha ao nobre deputado por chefe. 

O Sa. NEaus:- Chefe não, aeu companheiro • 
O Sa. P'EaaElU DA. VEJGl:- "J;".ra, aem duvida o ul

timo soldado desaa patrulha. 
O Sa. NEBIA&: - Ningaem o exee<lia em •:dor e 

merecimento. ' 
O Sa. FEa.umu DA VaJGA:- Mas o meu chefe e6tá. 

presente, el>Óde dizer se tenho ou uiio limpa a miubafé 
de officio. Protestei sempre com toda en~rgia de <:_tUe 
era capaz contra medidas cuja adopção julga vamos m-: 
conveniente; defendi com todo zelo, com tO<h dedica
ção aoa. no880a amigos victimaa innoeentes .. da paixão 
particlaria e da injutiça dos homena. 

Defendi a iufelíze8 que havião incorrido uo deaagra
do · de autoridades ·por demais ~eguidoras; e entre 
esss,a victim:ls da paixão partidaria, dire} mesmo d:a. 
crueldade de alguns represeutautea da provmcia de ~11-
nas·Geraea ("oltando-1& pare& o s,.. Candido •la. Rocha.) 
estava. o . nobre deputado pelo 50 districto, entio juiz 

i de direito da comarca do Jaguary. 
1 Nesse tempo, como hoje, uma distanci:~ respeit&>el 

+-
1 

. me 1epanva de ~· E!.x. ; e ~e- o e1pirito de parti.do m.e. 
ímpunha·-a-obnpçao de del"ender a t<idoe os meue 

'l coireligionarioa politieos . q_ue erio peneguido1, niio 
poderia constranger-me a defender ;, homem de quem 

1 eu ba"l<i&reeebido uma. grave oft"enaa; eu, porém, aque-

1 
eendo justos rtaentimentoa que tinha de S. E."t., defendi 
o no·ore deputado uma e maia vuea com o intereue e I dedicação com 9.ue o faria ~r um amigo. (Apoiadoa.) 

1 Maia tarde, &1Dda no dom1nio dos libenes, tnr.vou•&e 
, um grave confticto entre o juiz municipal de Pouso-
i Alegre e o juiz de direito da comarea de Ja~Pw.Y; 

fui eu quem ae dir_isi.u· ao então miniatro da ~uatiça. 
o Sr. conselheiro Nabuco, ~dindo aa providenctaa que 
a graYid&de da 1ituaçio ex1gia; fui eu quem jnatificou 
pertnte o governo imperial o procedimento do nobre 
deputado; fui cu quem tomou a rtspomabilidnde de 
defendê-lo em pleno parlamento; fUi eu quem eo:l
St>!!IÜO a solução desse conflicto de jurisdicçiio, e essa 
aolução agradou inteiramente ao nobre deputado. 

O Sa. Nuus :-Apoiado, e todo• oa dias trataYa 
W&IIO .. 

O S11.. FEaBEIRA J>.a. VEIGA:- Estes fa.vore~ que cou
seilli rle um ministro !il·eral, ~u OR agradeci desta. 
tribuna, porque •ó daqm lhe podu1. falla.r. 

Fui en qacm mai• concorreu para a publicação no 
Jornal do Comnurcio de longos artigos em defCila do 
nobre deputado 

o Sa. B.liiii.OS eo ..... :-r.· vcrdn.de. 

O Sa. FEI\REIIIA DA. ·yEI'A. :-Já Yc Y. Ex., Sr. pre
sidente, e a e:~:mar.:., que a~guma. cousa me devia? :1obre 
deputado; pms bem, u~1m como os nobres n1:mstros 
da juatir;.a. e <la fazenda a~biio ele pugllr o multo que 
de,·ião ao honrado e reape1tavel deputado por S. Paulo 
(muitO$ apoiczàos), o nobre deputado pelo ;)o <listrictoda. 
minha provincia., no ultimo dia de ~cssiio, tambem ajus
tou ns r.uat contu comigo procurando molestar in
justamente a um mcuirmilo, em cnja intimidade S. Ex. 
sempre viveu, durante todo o tempo que reoidio em 
Alfenas, durante o longo pcriodo de qu:~.si tres annos: O 
nobre deputado pagou-me tah·ez com usura, foi por de
mais generoso p&r:>. comigo. 

O Sa. C .\.'VDIIIO D~ Roca.u-~:io ha. tal, não o aggre•li 
absolut:nnente em nada. 

O Sa. FEUEIU D.a. VEIGA. :-~Ins tique S. Ex. c~rto 
de que alYez algum dia eu me apresente de noYo 
perante o nobre deput&do no caracter de •eu credor; 
no dia, Sr. presidente, .em que eu soube~, como e~rer?, 
que esta hi~toria de mtnM do Iporanga c uma calumma. 
mii'Cravel e torpe; quando eu ~oaber que ~~ !:>:l hist0ria 
de mina. do Iporanga niío é uma escamotagem; qua:-~do 
eu tiver profunda con,·icção de que ni\o são verdadeiras 
aa aecul!llç·ões graves. q11e tenho ouvido nas ante•!lh~ 
fazer-se ao ex-prea1dcute de S. Paulo, ucSie d1a o 
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:::1obre deputado ter-me-h:~. a s~tl hdo, eu de n~vo o 
defenderei. 

O Sa. C.u.Dmo D.L Roeu d:í. mn ap"!.rtt. 
O Sa. Fnn:&nu DA. VEJ,;A. :-0 tempo pr:T q~e me foi 

concedida urgenci& é breve, seuhorea; cumpre apro
veita-lo. E11 aceurei o juiz municipal e de orph:i.os do 
muuiciph de Allenu por b:i.>&r a.baurionado i>OC Ve&el 
o termo, ~m lieen~~, 'l'!reebendo ir.t.e,gnlmente o orde
nado, por haser reeeb1do eu&bs além do '}Ue :maroa. o 
regimenú> reseecti>O; por haver falsifiudo & letra e 
:irma. do escri vao, por haver oomnrsdo um preJ;o (oh 1), 
que !e aprtl!entára em juizo declarcndo rer l1vre, e a 
']uem o referido juiz nou~., antes dera curador e depo-
sitaria. · • 

Eis e111resumo a aeellllaçr\0; a J~feea declarou que o 
ju!z mWlicipal au.e~ron-!e alg:uJlat vezes do termo se111 
licença, re~ebendo .lntegralme.nte .o ordenado, ma~ que 
isto é queatã.o de u1as e dt :mU n~a; que recebeu euataa 
com exeeaso em . dt:Jilll proces1101, m&ll de(>l'i• mandou 
emendai aa contas dos autos e restituio o dinheiro 3.ne 
de :mais tinha recebido, isto a 20 de Oot11bro de 1~,0, 
depois qne' contra elle fc represent;o': ao governo Im
perial ; que falai6.con a firma do esen vao, 111as co~ co~
sentimenro delle • que comprou o . preto em questão, nao 
para si, mas pad outrem. Eis em ftaumo em que <"On-

« G'hegando ha poueoe diaa da provincia de !llinu, sõ 
honttm li o artigo aob r. iueriJ>9âo anpra, publicado 
uo Jomo.l do Comnw~io de 2? de Jollio, e não eei o 
que uelle maia me sorprendeu, se 01 elogioe feitol ao 
juiz municipal e de orpbãos do termo de Al.fenas, ae a. 
notici11 de tor eido esea :~.utoridade duprenuncia.~ pelo 
juiz de direito da comarca de Cabo-Verde. 

« Contra o juiz muuicip&l. e de OTJlhãos do terxno de 
Allenu, bach&rel Antonio Augusto doa Reis Senpião, 
fo: dirigida ao governo imperial, pelo digno escrivão de 
orpbiioa desae termo, Ulllll representação, exn que vinhão 
expMtoa e pro.,.ados algun• actos inJuJcml~$ praticados 
por n.quellc juiz; entre outros vinha prova~, lie modo 

1 completo, a co111pra de um preto, que se apreaenton e111 

\

! juizo declarando ser livre, e a quem o bacliãrel Serapião 
(noucoa dias ante~ de etreetuar a dita CO!Ilpra) deueu
rãdor e depoeitario ; e tendo aido por meu intermeiio 

' que o jlliz mWlieipal c 1le orpbãos de Alfeuu vendeu 

\

: ease preto o. José .Beltrão Pereira. dt Ca.rvlllbo pela 

.I 

quantia de 1 :6GOS, e uiio tendo eu sido intimado para 
depôr no proce~so contra . elle :mandado instaurar pelo 
governo imperial, nio .devo cousentir que BWl despro-
nuneia paase eem um proteato meu. 

« No termo de Alfenu, onde resido, e onde ex~rço o 
•iatio & defea& !f . . _ 

Em homeQ.agem ao .Jiom.~Cnao- da. ea.mara, -.J~~o -nao 
fali.) de aua illuatn-:.ão; eu niio. tu~o. S:. prea1dete, 
uma s6 obaorvaçio aobre o qu;: dtaae aqUl o nobre de
putado • para esta def~ chamo a attençio d«? ~obre 
mini sUO:, da justit;a, como cba111ei a doa nobre~ IDlll.II~S 
de estrangeiros e do imperio, quudo ella fot dednztda. 

car~•.de~pu--11-eleitGr1 eu nio precilaria., para 

l -eer acreditado, recorrer ao teatemWlho de quem quer 

I 

que seja ; tendo, porem, eata ~Jueatão sido levada i ca
mara doa Sra. deputa.doa e 4 un.~trensa, acereaeenta:rei 
que o preço pelo qn&l o bachanl Serapião vendeu o 
prero de que ae truta foi pago aqui n& C6rt8 :sot hon
rados negociantea 01 Sra. llatnallio, Rocha & C., como 

O Sa. D1oc:o DE VAstO!ICBLLOS:-I~ao éinutü. 
O Sa. Fn.u:n:.A DA V ti&-' :-Limito-me a ol!erecer 

esta nova theoria de direito a todos oe que eatudao este 
ramo do~ conheci:meutos humu.not. 

{Tl'odio-•t 11!9"''~ aparltt: o Sr. presidenlt rH:Iama 
/JtleftÇ<)O.) . • 

O ~.. F!&I\Eitl.\ D.\ VtiGA : - E&tea apartee niio 
correm por minbu. conta f l'ia~tdas); hei de fall&t' o tem
}>O que me foi concedido. 

O Sa. PaESIDt:NTE:-V. J::lt. póde continuar. 
O SR. FPUIU DA VEIGA : -O grande argu:men~ 

at>resentado em favor do jaia municipal de Alfenaa e 
·1ue foi elle neste proeea~o de&(lronunciildo pelo juiz ~e . 
tlireito da eomarc!l. de Cabo-Verde; eenhores, eu nao 
tenho conhecimento deate magiatrado, a quem só vi 
uma vez mas creio qne menoa o conbeet o nobre 
d~putlvio: qui! teceu-lhe g:n.nies elogio&; mn~ em opP?
slçiio :1o elles l\ e."lmaT& ouv10 o aparte do nobre deputãdo 
~lo t• J.istrieto d .. 1\lín:~o!-Geraes, que fez a eFte m~
gistrado II.CC1\,açV.:s que nio tenllo corngem de rt'pet1r 
neste momento. 

O 3a. D10<:o PE VAscol"c&Lt-os:- O qtl~ eu disse é 
>erda.dc. 

O Sn. FERnt:.IB!l su Vt:IG~: - ~l~s a res~,>eít-J deeea 
olespronunci& de que noa fallou o nobre deputado, e de 
1ue jiO tinh11 notieia por IIUl artigo do Jornal do. Com• 
•nerâo, peço &a.ttcnçii? U.cu.ma.ra. p;~.r:1. um& publicação 
·jtt<> V.\m ness~ folha de 4 do co~'!t~ mcz.. . . 

Antes porém de o wer \'OU dmgtr-me li. dlgrndade 
.lo nobr~ depuU:<io c perllllntar-lhc: V. Ex. conl1ece o 
3r. Daniel !'edro BecKer~ · 

o Sa. c.~:'IIIIPO D!l Roeu:- Conlle,o, I•ois 111\o. 
O ~a. FEut:rKA D.l Y•:1r.• :-Tem-o em conta de 

ilomem l'robo e honrndo'f (P<tuS'<r ) Pec:o ao nobre de
?uta.do que o d~clMe. 

o SR. c .. ~DIDO 1).\ Roeu : -~!io ienb• relações ioti
l!l:llt eoll'l elle, núo sei dos ~;eus .antee~dt>~n~, nüo tenho 
:notivos p~ f:uer a seu rr.~pe1to mao JUIZO; mas co
ahcr:o-o. 

O Sa. FEr.Rt:Jil., nA Ym•a ~ - Poi~ eu affirmo á. ca· 
:nam qne o Sr. Daniel Pedro Becker,. que <i eleitor e 
juiz de paz, ~ um l•o111e~ bon!ado e ID:'-pnz de faltar 
li verdade; completo &AIIm a. 1:1fonna.çuo ~ue o nobre 
~eputado não quiz d:~.r. Eis o 'J.Ue publicoa o .. r. Becker: 

TO,.OIV 

te ,.ê do documento que acompanha o pruente t~ro
telto. 

« Direi maia que, pelo facto da compra deue preto, 
feita pelo mencionado j11iz municipal e de orphiioa do 
termo de Allenu, com I&Cl'ificio dos direl.toa da fazen
da nacional, foi-lhe impoata }>8lo iupeetor da theaou
saria de Minaa a multa ile m&il de 2008000. 

« Pouco é, porém. qne eete facto, aliú ~rissiruo, 
nii.o determiuuase a pronun~ do juiz municipal e de 
orphiol de Alfelll.ll, quando, aegundo me conata, couaa 
mais eeca.udaloaa ae lieu1 e é que, acompanb&ndo a n
pre.enta9iG jl. meneioow uma. carta oi$atoria1 feita 
pelo bscharel Sernpiio, e na qual falaificou eate ale
tra e firma do e&crh·Mil de orpbiOI o juiz de 4lireito 
de Cabo-Verde entendtu uio ter hlsidade, mu sim 
(acilid44e! 

« lato ni\o ae commenta ! 
• ~ o Sr. mini•tro dn jnatiça quizer'ma.is eacl&r.ci

menros &obra eatee e outros :muiroa actoa de igual na
ture7~ <lo juiz municip11l e de orpbiOI do terme de .~l
fenae, encontrar-me-banar11:\ das Violas n. 2i, prompto 
:t znini•trar-lh'o•; e cr~io que tambem nio ree111ar:i.~ 
p_reaw i~&l ~erviçe liqoelle termo o diatiucto advogr.li11 
Dr. Severino Eulogio Ribeiro de Rezende e o hollr&di> 
cidldio Tri~tii.o Luiz. de Prado, aupplente do juiz Jl\';1· 
nieipal e delegndo de policia de Alfcnu, os iuaea aqui 
se aebio. Rio do Janeiro, 2 de Agoeto de l81l. - De.· 
nitl Pedro Becker-. " 

" IUma. Sn. Ramalho, Rocha &: C. Rio de Janeiro, 
\ de Agoato de 1871.-Tendo o meu compnflre e a:::ÚtP 
o Sr. JQeé Beltrio Pereira de Car\·alho, por meu inter
medio eft'ectuado a compra. de um esc,·avo de ::toz::.~ 
Gabri~l, ao Dr. Anronio Augn•ú> dos Reis Serapião, 
pela quantia de 1:6008, e realizado o pagamento li& 
eua de VV. SS. por ordem do Sr. Barão de Ar&raquan . . 
e por conta doa Sra_ Teixeira. & Filho, rogo a..VV. SS
a bondade de m~ iu(onn&t neata. em que data io~ &que\10\ 
ordem eumprid:s. Por este obeequio aerei IXIU1to gtoA:(I 
a. VV. SS.-De VY. SS. :úl'eetuoeo amigo eobrigad.o.
Danie! Pedro &cker. • 

" 111m. Sr. Daniel Pedro Bccker.-Rest><>ndend;o 3.·3 

que no• pergtt?ta., temo~ o. di:-cr que ~ exacto ~~;~ 
recebido no dza 16 de Fevereiro de 18,0 & qu:mtJ.& ~t 
1 :GOOS, que nos foi entre~e de coní?rmidade CO$ ~ 
expo~lção feiU. por V. S. ltio de Jllllmo, 1 de -\go~'t •> 
de 1871.-R<tmalho, B«ha f C. » 

O Sa. CAtcDIDO DA Roeu. :-C.ntrs. uaa publiea~ 
2'7 
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eu opponbo os depoimentos do· Sr. c'onego José Carl0s 
-Martins ~.\!residente da camara municipaL · ' 

O S'íi, FÍlà.íúm1.A ll.~ Y~ri}À ,-Dé'Poi~ehtos , tq"!ltado$ 
seÍÚ a au<JielJ,CÍ~ do, escrfviio ,de oj:-ptü\qs_,db ~eJ;ihó'. 

O ~n.· .O,.N,oin.o u ·Rocn·&.dl um apll<l'-te., 
O Sa; . F~Rti.EmA llA Viirdx·: -A'•vistai dtsti>;-- eu nãe<_•s~-:i :· 

com<JJfoi dé'spronui\crad;ó ess·~· ;juizf m!i.il• •er<:e~·to, e sinto 
que. neste mo:uíe-rifulnãd·mé- oúcâ' o·.neM\l ministro••d!l 
justiç'aj que; comb con~tli de . 'lÚna .·cat1ill:•qúe dir-igi a 

_S. ]i;x'. , a.té lfoje ·este pro·ces•G não veio á relação teado 
sido elle' ju:lgado · na~ · p11imeiroil' 'dia~ da · m~z passado. · 

Não creioi no' que· ·se m& diz' a · este·· respe~to}' po~que 
isto seria uma"lnjritra · áqu~ll:e tribimal' respeitavek;-· não 
crehJ··que sé é&péie-a mi:nha.ausencia para s!l apYel3en
tar· @o~· proee-s_ao á .re'!Ggllo da {lôrt'e'.: a dignidad~de~t~ 
egregw tn lJunal protesta con~te, a rev::>ltante ·lllJUStiça 
conr que·· o quéirão julgar.. . . . ' .. 

O te!"po da,' ~rgencia, Sr. · pre',side!lt~; está ter;mnado, 
e eu ntw quero wcorrer no · desagradQ·l de V.· Ex· .•. e da 
camaua, que tão generosa se móst:ronpa;:t'a comrui:go .. 
Cr~il! ter justificado o meu·requerii:nento;·e .termin&ndo 
da:rer um conselho ao illustl'e deputa,do' _pelo 5° d10tncto 
da mirfha provineia:. . . 

O Sn. CA(!lliDO DA Roeu,,:__:. Éü. o. ·agradeço. 
O Sh. ·FEa!tJURA .J!-' V:EI&A ::--' Cot'\seLbo: que S. Ex . . 

agra.déce, mas-,q;u~ móde açeitar, em.baia p>n ta .dfl.quem 
não .~em nem: a S.lla' idade, ·nem.a sua intellig~}!cia,: nem 
a ~u,ajllustraçião; mas· qil,e tem m,ais, -pratica disso qne 
se,.chama . vid-ai .. p.u.rlaxnentar, Nunca m:ais o illustre 
de.p:11tado. se · de:ve:. encarregar de uina cau~ perdida 
COajO esta, cujo patrocínio tomou, . para não sacrificar o 
sea crcedi:to, ,nem .incerrer -na ·,ce:à~ura de seus cqllegas. 
Fique o illustre deputado certo de que causas taes só 
P?d,e;m ser venciçhts pelo,> J}l-irnosps.da fortun~;J..,.pelos pre
dllÀ.ctos de Deu~, , po~.que · s(>. ~·t~s. p'oiLeni tira.r .luz no 
m~IP da-p trevas, .. podem fa,zer ·.bràta,· ,ag]la. de um ro
cbeç\o I 

Tenho conclàido. , 
Voz&sc: ..,..Mnito-·bam, mu~to bem. 
d ·Sil. · GA:lli:A CERQlJ~rnA:- Muito bem; mas V. E;x:. 

perdeu o· seu· teru'po, porque esse juiz mU.nicipal sem 
duvida· vai ser nomeado jtrtz de diteito . · · 

V<i.n á mesa, é· lido , apoia·Jo, e fica a-diado por ter . 
pedtdo a pdl:wra o Sr. Be.njami_m, o seguinte reqaeri
me,nt;o: 

cc .Requ.eil"o que p:lo. miniRterio.d" justiç;t se peça á 
presirlenma da provmcta de Mibas-Geraes mformaçõ~s 
sobre a. causas; que têm demorado a I'emessa á relação 
da c?•.te cto proces'-o mando do · instaurar cont•a o juiz 
mum-c~paLe de- orphitos do tertno ·de Alf•·nas, bacharel 
Antàmo -Augnstn dos• R<ois·Sempião, por aviso de 23· de 
Sellllmbro·-de 1870 +-FerreiriJJda: Vlliga .. » 

A;-discússãb· do' requ;e'r~mento· fica adiada pelá hora. 
(U3n., BEN.JAIH;IIll: :-Peço · a .pal,avra para uma-expli

ca\)a,o. 

O•Sll• Pn&smBNT&: ...._Não tendo··o nobre deputado 
fnllado sobre o assnmp.to, não posso saber- sobre'-'o, que 
versa. a sua. explinn.çiío Por. eeta motivo conçedendo 
a p•J?vra, p~~o •JUfl atterida . . á dita. di$posiç_ilo do 
art Hi2 do reg>mento, que o Sr. l •·secretar.io vai ler. 

O Sli t•, SECRETARIO: ·- Art. t52: « O depú.tado que 
. qut;z;-er. explzcar alguma .wp•·rusflo, que se não.- renha..toma.do 
n? ""':<~e dad~1ro sm<•do , vu produl';ir u1!1 facto desconhe
CI JQ, a, : 9a"!t!~ que ,,.enha. :ao c.aa.o da· . questão o p dercí 
faz~r. ,Neiste:caso; portint : não, será· ípctm•ttido a,o. deputado 
exr;e_fl.e, ,os .lmntes resto-·ictos da expl-icação para'.que tiver 
pei/.nio. a pttlavra • 
, O SR.. PitESlDENTÉ :-'-Tein a palavra o Sr. Benjamim 

para uma explicação. . · '. ' 

· o: Sa':~ Bli~·~..-nu . (pfi.i'a um_a e_xplicação):.,.-Q'naudo 
orn.ya, o ;,f. depuba::l:o pelo 5• dtstrieto' .dé -M.ííias~Geraes 
profen · illli,.·ap(í.rte· . que: :désagradou au honrado· denutado 
pela.:.p-rov'iilc~li do Espirito-Sknto·. • 
, Vo.t'o. ao ·ndbre ·~epütadd. ~~i~a:de, ·e p'rOfúndo respeito 
,.o dtgno ~r. ~a~·ao de M:ur1~1ba:, que considero uin dos 
ncBGQs· mats dtstmctos• eatad1stas, . 

Quando· ·<r Sr. deputad0 pelo : 5'·districto •de Min:as-Ge• 
raea _f~llou pela primeira vez a . respeito do Dr: '.jftiZ'· 
munwxpal do t~m() deáJfenasr~m • ap!].V~~--d<?-Cl1hl:ei que 
o honrado Sr. Barão de:Muritiba tinha proced.ido neste 
negóci~ C~m a m\i.it~ I~uvavel iniparcfalid'adé; fe-sis.tindo 
ao pedidO que se1h-efazia'pata silspon:dtir"'previaroente 
aquelle m!J!gi&,trado. , __ •. · .. . . . . · 

'J'rllZelido 'de novo 'a suw ôpinião; á' ' disdua5ão ·em' res~ 
posta ao aparte do· honr'ado deputado '·não-tive· a merror 

· intenção d~ offe\idê.:.io·. · ' · · ·' 
;No calor d:a ~ di, ~ussãó emprégÚe~ a palavra -logro 

-por· ser a .pnm:etra que .me· occorteu. . · 
· O~tra explicaÇão: ,devo á catn,tra:. Tinha -me c0mpro

mett1!io a fazer ·a .d:efes'a; dô ·Dr. jüiz mnnicipal do ter" 
mo de Alfenas. O meu distincto amio-o, o nobre depu
tado Candt·lo d:. Rocha, apezar do pou~o ·tempo qüe teve 
para fa-lla•·, fê-la satisfactodamente. O o-overoo t e'm ne
ces~idade de algumas~ leis que se disc~tem. E',· p>'is, 
pr?va~el q~e o reqm:enmenro do nobre. dej:mtado não 
SeJa dtSCn~Ido n·a pr~sente sessão, Sa• :Íôr cJ'i\db pata or
de~ d? dta, tomarei parte no debate. 

Lr todos os documentos referente,s á questíio e · posso 
aflim1,ar á camara ql'le o Dr~ juiz mnnicipa,l ele 'Alfenas 
é vtctfn:l_!!: ~e um•.~· atr&z-perl.-eí!;üivão·, Não s.ou eú. e nem 
o meu dr.•tm·•.to amrgo•o S'r Címdiclo ·di Roeha os unidos 
que ·.assrm pensamos . Os Sra. r:>rs·. Joaquim Delfill() 
R>.b.e1ro ~a Luz, .Agostinho Breta•, reBiden'te$ no suJ·dg 
Muras e msw·peltos ao Sr: d~putado que acaba de ac
curar .o · Dr; Serapiiiio, formão deote ·m agistrado· bom 
conce1to' O Dr. juiz M direito acaba de jul,.ar im
procedent~- a ·'lueixa·; ThdO isto · diz· -bem· 'al~ que o 
Dr. Serapi.O:O' nao. é uo:rmagi•trado :indigno d,o: posição 
que· occupa (Apoiadoso)" 

PROROGA.~il,o; DA LEI DO ORÇADIE~Tp. 

Continúa. a ~· discussão d() :pl'Oj.eeto•- mau.dando vi
gor!lr tlo .prxm(llr? semestre de 1872 a 1873 a lei n .. 1,836 
de 27 de .Setembro de 1870, decretada para o ex.ercicio 
de )871 a 18721 com divers.as alte.rações e emendas 
ap.oradas. 

O Sr. Araujo GÓes :-Prestando o meu ilp<:>io 
ao gabmete, e adiantacla como vai a sessão, eu com

' prehendo per!eitatne.nte- -a ner.essidade· que ha de· uiío 
desb!lrata,. o,. te~-p.o qu\l nos, 1·est~ para a diwus;:ão das 
med1das legi.~lattvas · a.i!lda ;pendentes e indi, pensa.veis. 
. . ~o . propos1to . . de_ seg111r este P' ogrn.mmw, .eu deseja viL_ 
hn;nt.ar"me un1ea\llente a cer-tos assumptos rehtivos· á 
proVllJCJa que repr-e.sento ;, po.rérn, .. snccedendo na. tribuna. 
a ~ou~ hom:".dos deputados, lrilhantes ornamerrtos di!
mmona destB. casa, co•Te-m• " dever de fazer li,.ei~as 
con,sid.~rações ap q>1e SS. EE:x: . . expuzeriío ácerga; da 
matena. em· di~cu's~o, e é o que,.pas"O: a -C.!llnPI'Ír; se
~!lnJo. ~e fôr ppss1 vel, tratando p~imeirume,ute. do q11e · 
disse o iiJu,tre deputado p"r S. Paulo. 

S Ex: apre,enton um artigo .ad_,iitivo consignaado 
a elevaçaO' dos· vene>m,e·ntos dos officiaes do exercíto, 
d~sde a maior patente até á de alferes desde marech&l 
do e-xercito até -·al-feres ' 

Louvo os d<\B<' jos•- d<')· illas11ife dep.l:ltlldp. E' · inneg~vel 
qne•·os ac~uC!es ; ·veneim~ irto• dGh exercito· são. pequenos: 
o g.oveoÍ'IO -reconhece esta ,verdade· eon.brme se vê. nc 

. rel•.r.?rio do nob•·e mini.•.tro: dl:t gu~rra; no quái.S. Ex., 
d!lpots• d:e . re.eo 'h eoer, ·a·.e.;cassez· •ios r.ecm,sos pecunior 
rios do.s. nossos· milit·{re•, acorescea~a ·cc· •jl!te; -não se .po
dendo mel~orar tanto quanto fõra·:-pára. desejar, a sorts 
de•ses servidores do _8seido, ·o g<;~vel"l)o com· empenho 
procura conhecer se é péhlÚveJ bimeticia"los de algum 
mo·l?r que . não• tr::iiga· sensiv'el' a<lorMcit!liGJ :i{ despeza 
P"bltc.,, quando apénás' começamos· a· ·amo'rtizar os 
graudes empenhos da ultima guerr:1 . ·,. . · 

A,. C(l,mara e.o ~aiz tolo, emfim c?mprehe11dem a ne
ces•ldade. e a _ !u~tu;"' de . uma. r,riedjdâ completa que 
e~eve . os . ~ol l.a,:los .até cert~attum; aliran,.éndci as cla.sses 
~ao cons.td:r•das no adâ'i.th·o, e a 'marinha, que· t üm 
1guaes ~lrettos : O artigo do nobre deputado é incom-
pleto · e Iri:suflletente. , .. . . . 

0 's.rt. Roónmo -Sii.Và : - Y. E.!t. o c&r:niletari. Eu 
aceito q ~~tlq:jler eiii~nda:. · - · · 

· O Sit.- AR.AuJo Gé~s: - O illustre rleput<.Jio coasignR 
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o~augmento .doa · vencimentos ,.desde u mais.altas pa
tentes até á. de alferes; maa: eaqueceu-ee que•oa offi.· 
eiaer iflleriDns e · as ·pn.çt.!t: de pret umbeal'têm necea
l&i&de dell8& elcVn.~o. (Jpoiod01.) Ea eiltendo que este : 
artigo 3adith·o .deve ;ser •e parada à resolu.)lii.o Ulemet
~ao , á;. cornJIWaão ·de. m:cri:lha e :gnena~· nio ·&Ó pan 
apreciar a.materia, como. t:1mbern par~~; fazer applieação 
de. iW!aes .vantagens ás· chsse• que ·&e não contemplão, 
eá. :~·'D&l'inba. (ApgoOdoa.) » ·Nii.o é 1!6 a força•ile·wrra 

, que tem .direito . á. . .nossa •attellição : .. tanto o exercito, 
como a ·marinha, .todos os que nos . derno glorioao& 
triumphoa. na :ultima..' gtrerra, ·todos : os; que. d~ndêrão 
a honra da nossa band~1ra desde Tuyutt'até-Aqwdaban, 
desde ·Itapirú ·:até A..r.sumpção, •têm igulll·direit.o, maa 
não podem.ser.·attendidos em .. uma resolução: excepcio
nal e tramitoriacomo a de que se trata .• ~Apoido.r.) 

O meu ,houraio amigo, deputad.Q por. S. Paulo, que 
t.,o ~ignmnentti dirb:é. a rep:utição dn,marinb~, tnm· 
bem reconhece em seu 'telatorio a necessidade· de eleva
~ do.aoldo•da•nosaa..armada. 

O Sa • . R.oDIUGo, .SILVA.:- Mas quando se .realizai' essa 
ne::u~idade, . ~mba.te-ae.· · · . · · ' · 

O·Sa. Aun1o 66E!l-"Sendo eeta·.uma ;verdade con
fef.aad." ·~lo co"emo; : reconhecida.•· pela ~mar&' ·e pelo 

· }l&lZ, a• ·medidll ·h de tonalll'-se 1e1f<!ctlv&" por outra 
f6rrila, · fazendO"ee a devida juatiça. 

O Sa. Rolllai~;G SrLn :-Não ~ fnz. 
O Sa. Auu1o G6Es :~Creio firmemente que se far.l.. 

o ·Sa. Bobl\11;0 SILVA. :~Ein.~mpo •••• 
~O Sa;.>A.w» Gézs :-•• ~, llas·.não·em•.ama lei trnn

aitori&- eoao i--.b que· agora·· · diecute, t filha :de eir
cumstaneiatl: especiaea e:&em · earae~r permanente ...• 
. o·sa. RODl\IGII Slt.'l".\ dá. umapnrle. 

O ,Sn. ·.:\ut1o- Góa& :-..•. excluindo c11.eses com 
ipa~- .direitos. 

O Sa.'RooaJGo·Sn.v.\: - .I!!D'niio':é niclio. No·lena
do ha já ·um"projecto adiantado com nlaçiío aoS> oli

.. cieea de -marinha. 
(I . S11.. . !l!INiiT&o • D"- M,uu!'lu : -Não ha projecto 

adi&ntado; 
O S11.. RoDIIIGO -Srn~: _;_ Ha.um. trnbalho f~ito pelo 

Sr. Bari.o de Cotagipe:âoerea dos officiac&, de ·marinha. 
· O S11.; A.uulll . Góu :-"Ainda•que houvesse trabalho 
·completo a mpeito"1los offieincs de mario~!!:• não vo
tava por usa 'ele\·~ção · de ; que ~at&? addttivo, desde 
queficueem exelmdas as eola1ses ·1nfenores. 

O Sa. Rou11;0 81LYA.:-V. Ex. podia inclui-las. 

O Sa. AuuJo. GóEs :-N"'110 .acho .opportuna o. occs
~ão e·· nem regular 3 :fónn& .de ·realizar a. idêa. Des
cubro l.'llprem:~ injustiça na elevação de soldos dos 
llifici:~.cs . superiores até o puato de alf.eres, !em que o 
bene6c~o eatelidCL·ie á.8 outras cl:~.sses " praça• do exer
dto, poderosos llUxiliar~s dos··generaes. 

O Sa. •Ro»ai~;G Sn .. ,..\: -O augmento é pars. os 
alíeres .0 capi:ies .. Niio é só para. gcnernce, .; pnra. todos 
.ua officiacl!. 

O Sll. Aa.tulo Góll:!ii : -Sim, senhor; porém exclue 
outra.a clusee, ·e··U -praças de prct, . ..que umbem t<!m 
igual · direito. 

O· 'l'lt)bre •deputado ·f:\llou -das nossas relaçiie• com as 
· .repilblicae .do Prnta, ·e lll06tnlllole. tãG.appnhmsivo, a 
·1JO•>to- de~ua~i pr~ a ~oe•idade da. ~otervcnçiio 
immediata. ~~pon4o talve.z . 'lue. :o>S noeaoa·l1lteret!a~s e 
direitos~· T1úl.ades e . meno.,raadosc>alli. 

· Sr. '[)l~r.hlente, 1!Uei'Wil oerto ie .que o actual- gà'binete 
· a&bcrá>auttentar eielaradigniu.tado .noe!KI paiz;• usim 
·eomD' W.izlbel'll-'êltou coní.'eocido lietq'ut qlia~quer iuter
"1'd~ Do reg\18ea4ct.-eitioo· do·· Estado• ;não cpóle ter 
.lag• ••eão··~~a~ .eereta OlMO!' ••• • 

O Sa. Rona1GO SJLu:-' Eu eombàti ease ·,yatema.. 
o SIL 'Au.uli'Gõn:·~ddo 'hà eOil"Yençiie:ll inter

na.cionaea, 01l quaude ~ propri& aegurança o·exige pela 
'pert'Qr~ollü.frota......_ 

.;.l(ão.·nje ,llltiTn P'ft' tlál ·ap~1 e lem-

br~me . que WaeWI6Õel ~esta ordem. em 186i produzirão 
·•tmi:são San.iva.e : o.~4;que ~- •pio... _ . 

.O ~ nob ;e cltplltado,. .vohodo .aJcul&J .u.;~,para o 
BUl do l:mperio, pe,.-gwitou ao: governo pelo~ de
finitivll der.pu.oom o;ParagÍI.!l1 ·e.ae· ~~.jlli~to a 

, ~rnnr , :elfeétlvaa .aa .. ~~~. d~ trata~o · da .1 de 
-llaio de 1~65, . na.pàrk Rlatill'a aos .limitei 

. Sr. preei.dente, loaati pul-.do, -oonfQrlll.e OQDita: do Tela
. torio do nobreminio&tr.o dos· r.~(OCii.óaeatiausei~ por um 
accl9l"do, ou, protoeollo-,de, 20 .de.Junho .de .187() .que a 
elei'çiio do .governo._.jleQIIat:ente do E'aragua)'1,aria em 
Seten:.:bro do :meamo anne,. tre. .meus ·depoia, . para 
tratar-I!C com elle .-,tlldo· .,quuto ,foaae r~latiwo. :i, paz, 
sesundu aaeatipulaçõ .. de um:protuoolloa11teàor. Mas 
a eleiçio não ae pôde verificar _ em &ite~nbro e "oim a 2i 
de Novembro"do mtlmo ailno. · 

Era; então •• : oeeasião de· ee :cuidar•io. 4jUdea defini
tivos. de psz. ·Entretanto o .nobre t .. dBputndO> a&be que 

. depois. desaa•época•oceorrêrão -.. ~ciaa'• .iza.Pre
- ,.istaa; ao conhecimento cie· todos ·nós, ·as ~ 11lm dado 
'lugar .á .demora notada :por' S. ·' EX. Aqui,• e illlt outra 
casa do parlamento, por maia de 11.ma vez, •tlla& têm 
sidoassigualn!las,. e.portanto.'Jlio:ba ··motivo.pua cen-

. aura pela. .demora. : · no•·e.justel: lilefiDiti.voa,·&anto mais 
qun-ato tratados tk eert.ll.- ordem •·citarão· ·b..wiubrmente · 
muito tempo. ,lteoordo;-me':de tetdido ~que o• de yer
salhes entre ·a :Hola'u<;..& ·e a:Ioglateir3.- du~ou lll&1l de 
trei<Alnnos,. e Ih me•ma "~ma· atgun• e"iltro&. _ 

Qll&llto á CJ.Iletitio de . .lirnit.u, o· ·DObre. de~t&dóo aabe 
perfeitamente que nem o governo brszilCU'o, ilem os 
aa. .. repubhcaa alliaduS: podem torn:&r exequivelJaquella 
eatipul:&9iio do tratsdo de l.de Yaio : de:~l865 ;;ácerc:l. 

-doa: me11mos. 
Lembro-me dei ter lido,.k:~.ctem~, a in~ção 

deste,:.a.rtigv, d:P4a -pelo_ ill1111tre ne~Uulor ,lG Uatado. 
· Dizia elle que .o• artigo fiXava oslimltu deiCJuel>cmoli 
conhecimento;ralim de, que as·forças · alJiadu·<Cle~&r e 
tcrro padesmn livramente tranr.itat: clentro:'dàquellaes
'Phlir&; acm.embaraqos-e dependeacia·de -qG&lquerlE•ta
do, como a .Bolivia pelo lad~ do ':ChaeO, ·nlo sendo a 
ixação perm&llente.e dcliniti"·a,.· Ora,. no J!rotqQollo de 
20 de 'Junho de _upo, está c!)n•ipaao que. fiea livre 
ao Puaguay o due'ito de 1uste11tar ·e defender qualquer 
preten9ão qu& j~gu•o ter e·"' ftlaçüo abe'limitea ~ado1 
pelo tr&t:sdo ·de ·Maio de ·1865, eo a · li·Uian~·con06rdou 
nisto. Por con~cguint•, nem o Brnzil, nem· oS ~oa 
alliados têm: direito , de exigir a.' ueca~..dol &rat::.do 
na parte ralati \"a i questão territorial. 

Passllrei ' ll;to•a, Sr.• pre>i1ellte, ''o nobre deputaao 
pelo Rio-Grande <!.o Sul, que na scssióo anterior. ~ecu
r.o~ 3 tribuna. 
' O nobre '.de;mta<!,- . eomllaten a "l'eSOluçio pela ma 
incon,titucionnltc!ndc, e in!mpliabiliriade ao• exercicio 
seguinte. . 

::ir. pre•iden:e, dei!de que em queatües desta,- ordem 
vejo co oeord~s ~ opiniõ~s de· esclarecidos· c~tad.ietas 
dos djff,•rentes ma.izes poiiticos, tambczn d~feMOr~~ da 
coostit.uiç;i.o, inclino-·me a crer ·que -eete · aocorJo póde 
ser neeiro como s -·ultima palavr:~., ' c rcsult:tdo u 
inexactidi~ ~os prineipios oppoetoa. 

Se con•ult~rmo~ "8. precertentes de nosso paiz,. encon
traremos exempl•'~' "!e · rm>luÇ&es Í11:l11Ws1 · prorogando 
or._:l'mento' e:11 tsn, 18:18; l86t e ' l869 fOI> dilre~:::tes 
situações pólitica.;. 

O SR. IIt~a•~ts:.;....E em l86i e•l866. 

O ·Sa Anu1;o G<id:-0 regi meu õe bei mt.iidas ji 
tem c•tabelecido "ntre. nó~ um• ~pecie de direito co:l
suetudina.• io, adoptudo móm1cnte em cil'ellmat:l.nciu 
como aqnellas em .que e:bu~O!t, . ~á no, fim~~e·sessão, 
!em os orçamentos ats.rem ducut&dos e \"ota.'ios, •endo 
oeeesaa.rio :!f~e_.. o .~. overno &.que hllbiütad. o. Pl"'" .o EC· 

r.gWnte e:u:re~clo pdaa · rai&ea ao. àJ.(S.'IlOI ·dt t<idos nós. 
A. resolução satisfa.z o ~reetito'eonatitucionlll~ MQÍJU~ a 
de•peA estl:iiuds e a · ~~ita orça!& na l~ ~e se 
prcr()ga,.. exi:lnido.,qu;.lquer ·ar~tiio do g~K"e;Jio. 

Est., p~:~~tiee. é ~guida.~~ou~~ ~~f ~~(:cte, 
ein Portug..f, · ac&ba·&e de lldop'tar 1gnàl 4tlpGilf"o. 

O . S.. f·Jh~QSIES :~Apoiado. 

O . Sa. . .A&a.v1o G4a -ror.eo._.ll.- .~~cluo 
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que não exiate a inconatitucio~lidade ali~ pelo 
:1obre deputado : 01 exemplos invoeado. a repellem. 

O nobre deputado disae que a tendencia do governo 
para ferir a comtituiçio nvela-ae por eata. reaolução; 
pei& reforma do eetado IUVU, que ataca a propriedade; 
pel& lei que arrancou do jury o julpmeuto de oui:Jos . 
crimes commettidoa nu fronteiru, e pela nova reforma 
judiciaria, que permitt.e o ~-C:O']IUI nos cuos de 
rec:ruQU1ento1 contrariando ueim u ordenança mili
tares, cuja execução é pre•cripta pela constituição. 

Quanto á resolução, nada mais adduzirei. A reform::. 
&enil eati 1endo longamente disc11tida. Em tempo os 
ilhatradoa collegu moatraráõ que ella n1o envolve 
ataque á proprieCiade. 

O Sa. DuQuE-EST&A.DA. TIIDIRA:-Não apoiado. 
O Sa. Auu~o G~a:-0 nobre deputado lanço11 P.m 

culpa ao actual gabinete a lei sobre o julga.mento dos 
crimes que ae oommetterem nu fronteira do Impcrio. 

Ora, ::5r. presidente de qual data é esta lei'f E' de 
18501 e portanttl o sabinete póde dizer : Nondum natus 
eram. 

Diue maia o nobre deputad~a.a~ · o i{O'I"erno violava 
» ordenan.,.u militares, reapei peta conetituição, 
:mtoriaando.o Aabtu-corpur em caso de reen:.tamento. 

Ora., ata medida não é do actual miuisterio; mas 
este adoptando,.a, não fez maia do que estabelecer uma 
providencia urgentemente reelamad>l, como um meio 
de evitar condemnaveis excessos c perseguições a ti-
tulo de recrutamento. ' 

Ultimamente tenho noticia de que em umn província 
foi reemtada uma familia quasi inteira sem respeito 
á idade e eatadol de modo que, cheganào ao conheci
mento do prcsictente, este, dirigindo-se ao delegado. 
dWe que o Jacto era tão grave que o não ncredita,·a; 
e exigia informaçõea ReCordo-me de ter lido isto: 
~o'r:mdo, porém, o maia que oecorreu. 

O hobear-corpou, em ta. eircumatan~iaa, vai aen·ir 
de lenitivo e amparo áquelles que Eão peneguidos pelos 
réguloa de aldê& e potentados do dia. 

O Sa. Dco1111:-EsT1UDA TEIU:JilA ü nm aparte. 

O Sa. Au11~o Gó&s :-0 nobre deP.utado diue. maia 
•tlle a resolução era inampliavel ao {lreseute exercício, 
uma vez que a receita podia diminmr e a despeza nug
mena.r. 

O 5a. DuQilli:-EsftA.DA. TtiXEIIlA di outro aparte. 
O Sa Au11~o Gón :-Peço a V. Ex. que nlio me dê 

ta::.tos apartes. Sou um tanto timido e acanhado nn 
tribuna, e .•. 

O Sa. DliQUt-EsTil.\DA TEJXIraA. :-Não apoi~do. E" 
um parlamentar antigo. 

O S11. Aur~o GóEs:- •.. quero poupar o tempo. 
O S11 .. DllQUE-EsT&A.DA TEIUJil.l :-Se quer poupar o 

\ea:pe, c outra cousa. 
O Sa. Â&Au~o Góts :~E' o meu p•ogramma, eou

formc já o diPM em principio. 
o SI\. Duout-E!IT&A.DA TI:IXII:IIlA dá. outro aparte. 
ú Sa. Auu~o Góta:-Como dizi!l., Sr. preaidcnt~ . 

o il!~tre deputado. entende q.~e a. resolução não pódc 
app ... u:ar-se ao aegumte exerclelo, Já porque na meama 
resolu~ acbio-ae novos accrescimo8 de despeza, e jM. 
porque a receita póde diminuir por dift'erentes eauaaa; 
rompendo-se, portanto, o descjavel equilíbrio que cum
pre ob&er'l"&r. 

Os reparos do nobre deputado scriio proeelieutee, se 
a lei que u proroga não contivtNe o remcdio na au
torisação para operaçie da credito, 11e o1o :boave~se o 
reeuno do1 credito& ~ do. tnnllll)rtes du aobn.a de 
algumas verbaa para aquellu que forem deficientes, e 
1e a meclida foaae para todo o exereicio ~e 1872 n 
1873; &endo, entretanto, certo que apenu é paro. leis 
muee, ao q11e ~ a probabilid.'lde da elevação da 
renda. Em Jlrelell~ diato, parece-me que os eecrupulos 
e reeeioa do honrado deputado 1ão um anto exagerados 
e devem deaJiparec:er. 

S. Ex. tambtm fu 1811tir ao perno a neeesaidade 
dt uma tarifa •pecial para a pro•incia do Rio-Grande 
do Sul, afim de &Titu-le o COlltl'abando que abi se faz 

em. larga ac:aia. • oemuro: o governo porque nãe tAn:: 
tratado dute &llllumpto. 

Entretanto, o me~mo nobre llleplltado coufe.on que 
ute negocio já foi aJrecto :.o &enado, o que prova ter 
sido objecto de estudo e meo.itaçio. . 
~u aeamara d~e '!Otar que~~~ é uma questão tão 

facil a ~ber! a di:orer-1dld.e de tar1fu no ~o paiz, 
porque uto 'õ&1 fenr a Igualdade da1 eontribui(õea nu 
dift'.,rentes pro~n!liu. (Jpoia..,.) Uma provineia, pa
gando menes iire1toa do que outra, fica em. condi<l9Ões 
mais f~r.voraveis, quando devem permanecer no mesmo 
pé W: •guddade no toeant.e â l"lpartição des impoHos. 
(AJ>olador.) . 

De maia a mais, não é muito :fac1l evitar o contra
bando em uma fronteira tio extensa e deacnberta come 
é a. do Rio-Grande do Sul. 

O Sa. DuQ1!E-ESTUD.I. TEIXEIU : -E' por:tue não 
attendeu f·&ra :ts eon•ider:~.ções do nobre deputado. 

O S•~ ~11~c> GóES ::- O;xvi tudo quanto S. Ex.. 
disse ; o nob'!'e deputado referio-ae á tarifa. do E~tado

. Ori~n~, que era m_uito m~ca, ao passo que a nossa é 
mu1to illta; mas, amda &Salm, em noua frantein, tão 
extensa e descoberta, o eontrabl!.odo é demasiad:unente 
~c!l, muito me.is ba':e.ndo quem, reaidiud.o nos lugarea 
vwuho,., pre&te auxl11o aoe eontn.bllllcliatas; porque 
iafelizm_ente h!'- uma eren~ popular-que prejudicar a. 
naçao nao é cnme. 

O Sa. DvQn-EsTa..uo~. TE!U:II\A. Já um· aparte. 
O 811.. Auu~o GGts :--() nobre d .. eutado pelo Rio

Grande tocou em outro ponto muito 1mpo~nte, pro· 
curaododescobriruma eertadi•paridadet.:1tre a proposta 
do gõverno e o rel:ltorio do miniaterio U. fazenda; mas 
o nobre deputado apenas leu aqu~lla parte de relatorio 
que preatava-.ae ao fim que visava. O que é oerto é o 
1ep1nte: 

O uubre ministro da faze:~da, tratar..t!oJ de npreciar a 
renda do exercicio futuro, indie:l.Ddo a. deu.a a,Y~teDJ& 
par!!. a estimação <!ella, figurou divenu hypotb-, e 
em uma, eomo se p6de ver do rolatorio que aqui tenhe. 
deixando de I.,r neata parte, porque 01 nobres dep_uta: 
dos nio o iguorão, elenu a reada á cifra a que allade 
o nobre d!!putado em uma bypotheee ; porém afinal 
S. Ex. chegou ú aesuintes conclusões: c Julgo nãn 
haver cxageução no o''Ç•lmento que aubmatt. á vosu 
considernção, crçad2 :a. receita 'Par& o 8XPreicio do 1872 
a 1Si3t 93,3i0:0001!, eade~pcz~ •m86,3ll:03'8000 •.. 

As cdras da proposta são exact&lllente identic6. 
Onde está, po~s, a inculcada disparidade 'f Ra. perfeitá 
conformidade entN a:nbos os documentos, e, mediante 
:t devida eonfronta;ão:-, lica evidente a improeedencilt 
<hs allegtções do no bn deputado, a cuja il111str:lção e 
~ento prettto n. mcreci•b. bomen~m. 

Pes.o agora, Sr. presidente, a f:iZer bre>es eoui>ide
r:IÇÜea :~. respeito cl.~ varioa pontes do orçamento, na 
pn.rte relativa. ~ minha. p:o ... ·incia; limitando-me s6ment~ 
:t. dtsi~oar bctoa e nio dcsen;ol ,-ê·los, para :lão tomar 
tempo. (Niio •poia.i~s.) 
Chamo~< r.tte::1çio do r::<l~ honrado amigo o Sr. mini.e

tro do imperio para a eseo!a da medicina. da Babin. 
H:!. mwto tempo q_ue clla eatá aem director, e é ur

gente, quanto antee, nomear-ea um, porqõ!e de ena falt.\ 
reaente-ae m-cito o ac::-viço publico. 

Exhibirci :Lindo. dollll acontecimentol pelos quaes 'e 
p6de avaliar o est:;.do d& ucola ê.e mediCID& da Bahia. 

O presidente da prorinci~ da Sergipe requiaitou do 
ela Bahia que mudassa proceder :1.0 enme uu vis
ceras de um bomemz.. ~ue hã.vi:l morrido envenenado. 

O !?residente da asahia, re::ettendo-as f. eaeola de 
:;uodie1Da., o ciirecto:: interino u derolftU. por nio 
julgar-se a:u.toriaa4o pan. imp6T aoa leuta ex&mea ou 
trabalhoa toxicologieoa, lt~udo vê-te de um oflicio 
que aqui tenho. (JI.,trc.) O amor da jutiça • o zelo 
da ICienei& indieavão 1IID procedimento con~~\~ém 
de que, a obrigação está COllll~ na l~çio, 
art. 259, reglll:unento n. 120. 

O Sa. M1:u8Tll.O J)l) ãn>t:alO :-JM. tomei conheeiment<, 
do facto. 

O Sr.~ 1~a..u:1o ~.ó!'!s:-Um outro moat:a o quebra
::.ne:~to ... : ccr.a o::"lda~~eda.G~:, ~ue d1ve haver uo rro-
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fe5sorade. lia 'bem pouco temPO a repro•'9io de um 
estllàan~ motivou dileuaio, ·pela imprelll&, azeda • 
deugrad&vel enà'e um OpPOIIitor ou eubatituto e trea 
le:a~s eathedratieoa de mc:ontestavel merecimento. 
E' facü ~ ver-e que um taleapectaeulo nio pedia ser 
de beu reanl~oe, quer e111. Mlação aoe profeuOres, e 
quer em re~ aoa atudantu. 
. O Sa. l>cQn:-EnuD~o TtiUlU: -E o go.çerno que 

medidas tomou pa" :reprimir ase r.bmo '! 
O Sa. .Aut'IO Góa : -Posto que não ae ache pre

sente o nobre ministro c1& justiça, reclamo de S. ~x. 
toda. a. attençio sobre a guard& nacional da provincia. 
da Bahia. 

0 Sa. DtrQn:-Ea'I'II.Alll. TtntBIU.: -Apoiado. 

O Sa. Âll.U110 Góq: - Ha. alguns corpos que eatão 
entregues a advenarios politieoa muito pronunciados ... 

O Sa. D.Qt'E-EaTU.DA TsiXBIR4: -Apoiado. 
O Sa . .Aa.&.VIO G6ts:- ... e que têm ,ibandonad.o oa 

respectlços c:ommandospormeroe caprichos, com damno 
do serviço e d& diseiplina. Observa-se isto oa. capital 
e no interior. Bem pouco& ião_ os corpo> em estado re- . 
gu!a.r. . ·. . . 

Dirigindo-me apra ao nobre ministro da m:l.l'inha, 
peço ao :neu illu!tre amige que não reduza o arsenal dA 
minha prorincia a proporções me8quinhaa e a conecr· 
toa de escalerea, ou mesmo de navios, conforme diz e'lll 
seu relatorio. 

O Sa. DcQIIE-Ea'I'UD.I. Tuu:ntA: -Apoiado. 
O Sn • .Au1110 Gcl11 :-Eeta epinião do nobre minis

tro não é eompativel com a grandeta dl'. provinda, 
eom 01 aervi901 que tem erestr.do o seu arsenal, onde 
ha"'ia um peaeoal tão habilitado, que na cri!e por aue 
pasai.mot, d.a. guerra do Pangua,., dalli vicrão maia· de 
cem operarios para o :lnenal de.eta curte. 

O Sa. DcQcr.-EsTUD.\ Tt1U:IIU. :-Apoi>l.do: eu llOll 
te&temunhn. 

O Sa. ÂaAuo~o Góu:-.,lém disto, umaereseidade!peza 
se tem feito com obras p11n • alargamento . da área do 
anent:l1 eo~o ~~nst& do nlatorio d? anno pa~aado, a. 
qual ficará 1n11tiliaaia se o estabeleeunento permanecer 
!lO marasmo em que acha-ee. Antigamente no arsenal 
da Bahia precediào·se u quilhas dos navios: reduzi-lo 
a medesto · estabelecimento de reparos e concertoe, é 
nio querer que tenhamos um corr- de operarias habi
litados, uma. 'l'tZ que o1 reparo• e con«rtos 'lfio aeriio 
frequentes, ou então elles ficar:í.õ vencendo gr11ti6cações 
aem trabalho algum. Um navio em eons,rucçio é ele
mento de actividade e trabalbo para diver-:1• elaau. 

Ainda, a proposito do araenal da Bahia., chamo a 
at~nção do honrado mini5tro .Obre os ularios que alli 
vencem os operarias, elusilieado• em I• e 2• ordem, 
e com 1.1m:l not.:lYel ditrerer.ça. Oa 1 rimeiros tão os 
oiliciae! de macbinu ., 01 .egundos oa carpinteiros, 
c:ilalates e outros; aquelles traba.lhiio com ioatmmentos 
do &rselllll, oesegundoe, porem, ~m-n'oa proprios. Nas 
estabeltcimentos navaos de outros paizes nota se tam
~m alguma ditfere~ça , mas nio em t:lnt:l. de~~propor
Ç»O, que realmente e desanimadora.. 

.l ob:a que actualmente ae faz no arsen:l.!, e da qn:~.l 
fa.llei, reclama. teria attençio do nobre ministro, parece 
querer etemiur-ae: euccedem-~e a.s prorogaçõea do 
prazo ciea.t'I'O do qual deveria aiOlr eoncluid.c.t. 
D~ja\'& &inà. diler po•eas palavras a :respeito dos 

pbaróe~ em relaçio. á minha provincia, companhia de 
apre:1dizu e fornecimentos para o arsenal ; mu reeo
ubeo;-o a anxiedad.e d& cua para terminar eata diJCnssiio. 
Cbamo, pol'l\m, à atteDçio do nobre miniltro sobre es~s 
~sUlllptoe. Ih muito a oompr-ee; pediudo ao meamo 
tempo a S. Ex. que uio autorite fornecimentol P?r 
('OUtl'ate. feit4e aeaw. cOrte, pot"que na. BUlia ha tudo 
qu~nto daq111 -i ~ o aneu&r, e por p~ mais 
blllXOI. Tan~ eentraliaaçio t~map u provioei&a. 

.l nOSI& 111àrillha lllerc&Dte é o ~ie VÍ'\'eiro da de 
peiT3; md a UberdMe d& navegação de ubotlaem 
tem obetado o clf.Mil-volvimtnto claquellr.; pouco a pouco 
'\'!Li matau~ e ~m ella 01 1101101 operarioe vio des
&j)parecendo,: e &rnuD&Ddo-ee 011 eatabelecimento• par
ticlllarts d.e OODatrneçio Dli'fal, Na Bahia JloW.-ee, ~ 

tudo iuo, 1llJI& pnde di1l'er~<DÇ&, um grande abati
nsento. 

Agora, Sr. p~sídente, faDando do miniaterio de 
agrie?-ltura, peço ao nobre ministro a ~;ua atteL.ç!o a 
reape1to da ~lebre questio dtu ~ da, &slli~ •••• 

O Sa. DcQI:E-ESTu.D.t. TardiU.:- ApoiôAdo. 
~ Sa. AauMJ G6ES.-~ora é -iue o nobre dcpntad<• 

apo1a '? Chamo a attenção do illastr~ ministro em vifta 
d4 nov:~. i!htu·e. que a ~uHtio tomou depois do prote~to 
doa propnet:.nos .ojo btora.l, perante a municipalidade, 
decl:i~ndo. esta que o :l"dta:va. por !eUS fllil<lament.os, e 
por ~~ t:1mocm representaria aos. poderei competenL.:~-

Tenho aqui (mo.•t1'u) • documento a que me r~firo, e 
reclamo. n s~ traus~ri.pçio, porq11e é uma e:lq~o~ição 
!U!f-maria dCl gue m.&Ia 1mrc>rta a questão que diz ~es
pelto " uma Clas;;; mteira, ao que lla de mais solido e 
reapeitavel no commercio da Bahia. 

. O Sn. Lz.~L DE ?th::.\'EZ!S :-Apoiado. 
O Sa. · A~t.u:~o GéEs : - li .loeu-.:1ento é o seguinte : 
" Certifico que d:l. act:l da. se~;sio da eamara muni-

cipal de \8 de Jutho do co:nente anno de 1871 consta 
o parece1· cb cm?mi•!âo de justiça, que f<'i :lpprovado, 
e é d<> teor se~.;umte : 

" Oa rrcr>rK:tn.,·io• <2o litoru! dests cidl>de. desde a 
alfllndega :i est.1ção da Jequitaia, ,·:eroo prote~tar ante 
es!'& eamnra contra o decreto n. 4,6~~5 de \ã de Fevc
reU'O do corrente auno, nelo qual o gov·.-mo conc'ldeu 
privlle;i;io ::.o~ bachareis "Frar.cisco Ignaoio Ferreira o:: 
Mnnod Jesuíno Ferreir11 para por si ou J'Or companhiq, 
qnc organisassem, .:<>m o fundo capital ae 8,000:000S, 
poderem conetruir docas, armazena de reeebimea.to, 
guards e d~scnrg& de mercadorias e 'mais melhoramen
toa no porto desta mesma eidr.de; e baséão o seu pro
testo, e:~tr;: QUtf:l.s. consideraçües que expozerão. 

« l",l•orscr«xor~itant~or~;foriaodecreto, vif~ como 
a auton•~çii.oeonf.,rtdn pelo decreto n. l,i,6, c:om o qual 
ae acobertNt nque!le nuu-o, seodo restrieta a consLrucçã" 
cbs mesm:>l'l doc:tLs e t .. es armuens de depo~ito ., recebi
mento <l-e tnercado:ias p:i.ra. impcrtl\çiio e expor..:~ção, 
fôr;\ muito "lém o lllelsmo d'!Creto, como se vio da. con
diçüo 5• r.. G, facultando o ~Llargamcnto por meio de 
aterros :l.tr.:j:·~n.dos ror muros e cães da parte da ci
dade baixa desde :1. rra~~ do eo:nmcrcio á wbre<!i~:t 
estação. 

(, 2.• I'c!:< ..,·iclaç:ic ::uadfest.'l. c::.e f:zcro o cit:ulc <!e
ereto n. 4, 0~1~ t:m:.bem :Í.'I,t:cllc oÜtro no Eeu art 1 o ~ 1 c 
quant<> :i. f:l!ts da p:-éna :>p~cscn:.tção das plantas '<:.as 
preteudirlas o~r:l• .c s::a auhsequc::tCl. npprcvu~io, pa.::-3. 
ter lugar :-:.o uepo1s a mesm:l concessão, falta que ~~ 
revela v:~. do proprio cstipul:tdo na condição 6.• 

..:; .• r~ inju;ts p::.:::.~il·ào dos mcsmosprop:-icta:-ios 
em Ú\'O'l' dwea e::o::.c~a~ona•ios, se:::l nz"o algum~ de 
aer, <;.uan<lo ~nu proprieta;!o3 tin1ão sido os prin:::iro~ 
3 requerer~::;t n m~~n:a emprv::~., :mtieipando seus es
tudos e pl:l.::.!3Jl, ~~~ o:Tc.rccêr!io s :·espeito, ni!:d!l com~ 
condir.iio d~ aujcl~:~rc::J.-ae :1 o;;:r..s, se o ;c;<erco e~~tc:l
dee~o a.ssim convc~lcc.tc .. 

" E 4•, i!n:llrncn~e , po: of!e!l1h·o o mesmo decre~o :: 
dircito8 i :i. :1.d.o~liri<ica po~ e!lcs proprietarios, que, se
nhores e· F"" s:iido;:es C.:: "•·:mJcs e irn portantes cat::.".)e
lechncnto:', como trnpicbca, arm:~::ens c o;::~;os seme
lhnnt~s iuttrr.ostos. depcmh :1tes ne fr:mco cmbarcuc e 
dcsemb:>rct:t', de mt:ito qu~ :inhão toda preferenc13 :b 
reepcctiç::.i warinb:;.a fronteiras, ccmo é de toclaa :l.~ 
leis sobre c-.se assum~to, d::s pelo novissin:o decrete 
de ~2 d~ Fe\'er:!!ro de 1SCS, :u-t. lC, c:ontro o qual et· 
o~~e:1tn.v:t a.:melbantc eo::u:c~o, ainda. com ::. tc:;:tlia. 
b desaprop::-ie~ão a que os obriga-;-a, G da«pci:;o ds 
lei ~uprere::. do Est&cl.o, art. 179 ~ ZZ, tem ser por 
utilidade p~blicn, c a6 em ~eficio . de ume etn':lreZ.'t 
parüccl&t', qo:c melhor c com c.ls promp~d1"oo e· van
talXt!ltO p~dc:;oi:i.o elles proprieta.ria. tomar a si, c te: 
oftene:!.S de direito• de e!guec, por jogarem com a:::pc
rior rect::<'c. 

«A. eomr:::.es5.,.,, em. úc~ <l .. nzüest:';o le;;itic.a.s e 'Pro
cedcotes,m~ife~:s.d!!A por c~scs propriet:-.rics,uão ~~" 
deixar d~ r~co::heccr a ~a&ti-;-:. e direito cem que ellc~ 
fazem o s<:. pro~stc; e ::il0 Fendo menos patente e 
preterição coo ,üreitos dest3. c~tnara com t:: ~o~~~
MO, ácerea :!ll qnt\1 nc::n f~r::. .~-::.·ti•:h, c~rec e!& i::.~-



214 SE8SAO $1\'~ ~l ~.QE··AGOST:O :DE. l87l. 

pensa v e!, nos termos .da, lcg.islação YÍge_nte, .é _cle ,paFe
cer a commissão, que ~sta caman, umdll; a elle o,qR\1. 
por sua. parte lhe.imrn.pre .. tambem:desde Jª 1a+.er, .as
sim o concighe na acta dos . se>ts tra?all)os, para..ao. d~- . 
pois •ser lev.a;do, aaiJ poderes co~petentes, r.r.ep.çesenbi1U
do-se contra a. _mesma. _ concePsao. . , 

" Bahia; ;18 de · Julho ·de ·1871-."-'Fran.Cisc~ ·;Jose 
Rereira. . de . -l'l~buqu,srgúe. -- · l),ppwvado-. -~ ;O ~e,er1do 
é .v.erdaà.e. E p~m •<;O!lA;tRr ande .~&nw!er' : fiz .. [i>aS
sar : a.·presP.nte•·(lertià.ão, ·na '11Ml'etar:i>< 'lda .. caJ;na.tW· mn
niciopahla Ba.'ttia,.aos . 21)._ , dia!l' : d~ mez::de . íJu1hude ·1~71. 
-Fiz· eaerever.-O.,seer:ctarJoillfa.n@e!/Monymo;Peret1'a..» 

Confio qne S. Ex. ri'ão Êlescobi·rrá.· nesta recl~';llação 
e em qualquer •outra a menor s.ol!"hm de hostlll_dade, 
pois sabe ,que prasto o_ ;neu apmô ·fr-anco ao gabmete .. 
Ella. é o: cumpriJrlento de •dever,.-qma ·- homenageJn á. . 
justiça e·tws interesses• ,d·a província .que·nprasento. 

o· Stt. DuQUE-:l~STR/tDA TEH(iu> .. ~ :~ ~.Ainda bem que. 
~1m Sr. deputado bahiano. chama a atteução do gov~r.r;o · 
sobre •e-sttt questão, e um deputado que é dos ma1s 
com petell tes. 

O SR. .ARAUJO ·· 'GoEs: - Outra . que:-stão .1evmta,·se 
n·a Bahia, e de sum~a importaircia. Refiro-me á. .• pte
tenção .. da Corppo.nlha Bab1ana, CJ.Ue·requer .por ruro~a
mento 400 braças de .. ma.nnhas na · enseada de.Ita).l~t~ 
gipe,, e além -'disto -a,concetsfto cde ulll Íil!'te ,que .8J.h 
existe. . . 

Uma tal concessão .importa a núllifioaÇão de todos 
os .predios, estabelecimentos . pai·ti.cuhnes .de .construççiio 
naval .e fabricas importantes que alli existem, .como 
sabem .. os meus honrados .collega.s depntadol., .pela 

· Bahia. · 

O Sns; . J.u;sQUEmA E' .. LEAL · DE:''M ·ENEZES :~po:iado. · 
O Sa. ARAUJO ·GóEs :.,Coi1fio qu~ S.' Ex. prestará. a 

tão exagerada .:.pretenção a !lttonção COm Cll'le COStlll)la 
eucara.r-osnegocios a seu cargo. 

. Desejava tambem; Sr. prúsidente, p,edir a atten<;ão 
<.!e'. S.'' Ex. · JOOOre o: prolongamcnto·da· estrada de 'Íerro 
da B•hia., e · perguntar• lhe se o torna dependente do 
resgate. Mas deixo' dé· :f,_l.iê~lo, .jó: pnrque noto .o de$ejo 
de terminar•se ·et;te -- deb:Lte·; e· mesmo poNtcttld1tar que 
o nobte ministro promoverá. os lonvaveis intuitos. !la 
lei, qne concedeu · um -credlto d': -'lO·,OOO:O(JOS ·para .o 
desenvolvimento das nossas estradas de ferro. A: Bah1a 
vai dec-?.hindo ·'de sua g1~andeza e prosperidade. .Ém 
nome . ddla eu ror;llamo do gov.erno o cnmprin:itnto da 
léi a que re'fi:ro me, ·que restaure as ·forças de quem 
tem conto!ibirido tanto, e por todas a~ fórmas, em favor 
da causa commum. 

.Algumas· outras considern<;ões eu t eria .á fazer; po- . 
rém, 'Sr. ·presidente, conforme . acahei de .. dizer, d.eseio 
ser fiel ao pro~op:amm:-.. que enunciei no principio de·8tas 
toscas ob~erv,•ções (muitos ·wlo apo·iados); não quero 
ai,·sbaratar o tempo, e vou terminar, de:Clarar:do que 
-voto peh re$olnçâo :p:rra e si-mplesmente, separando-se 
todos e guaesqner artigos q~e porventura ~e approvem. 

.O Se.. RoDIUGO Sn.v,u- Pe1·o. o, pal!tõ'r.a :p.al'a u.es-
ponder. 

. O ·Sn. ARAUJO - ~ÓES : - Tel'lho conchúdo. 

:Voz.zs ' - l\J uito . bem.! 
O ' ~n. EYAN GELtSTA Lo:ol\1'o·:rcquer 'o encen~amente da 

dii;ctt•,·ii:o ; e ·sendo · a c:<mUY:t con,nltada. ·rtsolv<e pel~ 
a'ffira!' .• tivn. · · 

Proced.endo-:se a •VOta~ão do projecto, e appl'OYaclo, 
sen d:o .r.ejeitudaa .todas. as emenCias. 
: IndG :votar-se··. a:~mendtJ. :<lo· Si·. Roddgo :.Si!.yaj, cle

va:ndo·.'Qs veneimcnto~ · -dos; o.tli ciaes ,.do exneito,ro ·mes
mo senhor ·re.qucr·.qne a · "Vot..,ção, ee.ja .nominal; .e _;con
·,dta.ndo"se a orumara,·res~ye· pela -nclg.ati:va. 

· k~ref~i-ida 'eme1\<ila' é•.tambem· rejeitáchi. 
o, proje,cto,, sendo. ad(Jptado,. é.rem~ttülq ;á..cowmissão 

de.<r..edacção. 

':Yêm''ó. mE!sa :-as 'e~guintes· declar.ações•· de· voto: 
ci' Decllll.;amos. qu<J. v.otamos a. fa.vor - da. . e~ndl\.~ ilo 

Sr .. Rod~:iio .Silva, elcvàndo. os vencirpe~a-tos .. d:os ôffi-

I 
\ 

I· 
I 
I · 

I 

ciaes do exercito.- H. ~·açf.'\. - .GQ'mes. de Cg.stro.-
M. P. Guimai·ã~s.;, . 

. cc ; L),ecl~r~!llos; ;q~e, v;.o,~~!Wl~ ,peÍo, a~!i~liivq , qlo~;S,,:Jlo
d.v):g.o.Sil.v.~, ,, !i)lg!lle!l1t!I,Il\,\lq., os · ~~ncill!.e!l tqs:,.d!Ys· .. _pffip~.er 
do .. e~m\to ;,... d't{.el.lo .. )f.aJtp~ .. ,.....,.Au.qJ'e-:-Estr,o,4a. -•'f&ça;e-vra. 
~A.',.G.,.der . jlza.n,•lwj.a-,~!$il'lla.oL\'zmes .. -r.Por.ei!fia . ila..:,St;l~a .. 
""-D. · de Vruconc~llos - .C.a•z· ,)fa,é/ú:uta . -~. ;pa.ulii}O . <k 
Souza..-Leone! .</.e Alenca.r.~.RaJ!Oso (l.a. Givr:r;ar,a."-Bar
,.os•Gobra.- -T~··~n,ymo 'Penitl,o .. ~l,-i!fia e · $il~a.- $o.~~~ 
Ilm.-Almeida Pére 1'à. '-'C . 'Murta . .....::ROd,rígó. Stlv<~<.
Jal"'f,n :i:Lo• Paço.-;fosi Gitlmion.-'-illi'MO • •if!idPéira,.~lo~t
quim - de ~Mcndo!iça.,-,.'lll»ites._:SiiTilóesL~pes.~'OapanBmu.. 
_,;.'Fierd;g<to ·.;M,aiUteil:o-.-'-F. • BeUsal'io,-:-"Fer~eira: Vmnn.a.
Jo<tquim Pedro -J]a.rão da ViUa, da. Barra.. -N~bia!S.
Gama, iJc!!rqueiva . ..,.-GoJ11,d~,fle .. 1Jafl]Je1\if.Y· . .., . 

s.E.~Ul:'l.DA'R~rE ·:D.~ o;m:!'E~ .po - .DJA. 

. liLIDt&NTO sinn!lL. 

; ·Goutimúa ,a "3•>-dil!Cu~liã(a· ··ua · ;p-rdp't!l~.ta ·'<;l:o ' .fKJil,er· exe 
cutivo-·sb.bre ·o· el'eroento ·servil,.•c(}m·•O'pareeer ·,cra :cm:it
missão:·especial-n. ' l67 ·.deste auno ·e 1lm~n~as ttpoiadru;. 

O Sa. PnMJ.llEN.'I:'E:~Tem apalay_ra .o.Sr. N~.bias·: 
. :-0. Sa .. Nl!;nró.S:.".,......I{eço ,;a .V. ·E.x., S~. ,·p~e;,;det;te, ,.que 

te.nh!l- -a \lond!<de ,d,e.col!Su.ltn·r, a,c,!IJ!lln-l(a.se; IIC\l:W~tte : que 
e:n:.f!l-ile -:;eJatado. . ' · 

Feita esta eons'ulta, a camara decide-:.l!:lfu:n)abiva-
mente . · 

Q ,$r.:Nfl>~;i\'lilil· (q.!l~çilo) ;,.,.:,., , ~r. 1 ,pl(~si\le!lte, ~~ta. 
g.ra.;ve . q,u~;;~. deve:~~r;.tra,t~dilo. e. rrsyllt'\<J.a;wu}til :~?-ll.v.e 
e <~ul,twalmente. :,A~s1m o , ep~endi , ·f~n;tpl;~~ ,e, .,a~su;n .. ,o 
cunfir!Ilei D:l,CJ. ue\las. .. p:j.)&Y.Ifl-5, ,tGs~a~ !ql\e: twe,;~~o,. }).!)~;.a 
de cJ.i~igir .. á :cam~1·a 4o~; .Sro -· i!1p~t;i;dQs .. q~l.t.n,~.Jui 
honrado com essa .,cad~n·a , que .I , Jj;;x: •. m]:i,lto .. ,Q.!,!;\J;!S· 
mente ecc~_pa. · 

Senhor-.es , .. eJI .deseja,:a ·, ·"em,, prtm<;iro--1-u.gar, · r-ef.erir • 
me aó illustte relator da commissão, meu e~ :.llimigo, 

·que, na se~aão .. J,Üti!na,~t:\li\Qu ,.da s_ustl\!ltar.,(} •'\C:Ef li!IPl'<;er 
e• .. o,preyjeeto.oíf~r~c~<J.or.p~~ - ·g.Q;v~rno. . . 

:{l;!l,ta rilfOr!Ila, ,Sr •.. pr~sldea,te , .·que.-.ae .. ,Jntltu~a com 
e.ste .. Dome tão .. ~ii>J.ples , •. tão , l),atur~J . e; :~o .. )lll.Qde~to, .. é 
mpis .a.lguma.,.cousa .do .que ,nroa,re!ar.p1a: é, .o .. pls.no de 
:um .tnan.stor,n.o. social. no .• [Jaiz, .{Apq.itülxJa,..áa._ .. ppp,~çt~o.~ 

· E e,u .. .poderia l e.r,nb,nu• . as. , p,~~:v.r~~ . ll.Rl~ , \ltsse o-.,~~ho 
' La , I{Óch:ef.ecunde,,ao; ÃnMiz. Luiz.:x;-;yr~' qe~,&nf).ó,pfWsa':@:_ 
que: o.~comnr.etti~uto da.Bastj],ha, _prl.o .povo . de.:?l!-.n~ 
Cl'lf. .llpenua uma r.evolta , .. u,ii.o. se !e~ra,n,c).G , qne. ~ra Q 

prlu~ipia .. ;de. ,!l!ll'I:Z!-;mde .e .f:tt~he~olução. . 
A par·,de .. uma·,rll.tOJ;!'IHo·•<i.llatas, .,cllm0 ;te.r,nes .. o. e,x~m, 

pio, €.m•.todas , . a~ gl'i~t1des .r.c;iotm~~ , . era,•;p:re~iso.-.q~e o. 
"'@Vemo t~atas.se , .. de ... ,d,otar .o;p~11z ,\)'oro p~OII!.d~uqJas .e 
dis.pos~çõ~s .. que . ~onç.a~es~e~ · .,pata . sna.visar_.·, ou -atte
uuar .. oa .. mal"s e CJI);Utmgenci~ --re>ultan!;ell . de~te .. pro-
jecto. . . . 

.. Mas, o , que >1\mos ·nós, 5r: pre,sldeu,te'l ,.Nt\m.JW,me
uoa a d.isC,U,i,Bi'ío pl,Jb!icíh foi'.,pepJ'lÍttid~,. - J;l<;,lri IIO<Jll.enpe 
haq-~e . tem:oo ,par .5e ou ~·ire!l) :u' . iJpin).ões ?Jllj-ito.-,cOJ'Il; 
pe.te.n.tes , ., sen!S!'tas . e ::e,sc!Ju;eC1 das .. do . , pa)z. •ll' clnatrJ&L 
(apd-iados), tu~o ficou • .em JSf!.itedo, ; ,,~\.'m , ~p'u >JUt:'l\<em 
o . di~,. :já o .t.emps.,o.b!lel'~!lclo d~!ie .. l111Ujbto.-. tempo•,(:i!P9Jil.-
~as:) . , · , • . 

•-,Agera .é ,que e.stá se ~J.BÇ\Jt~p.do ~s.ta:;JWJgnc. quea~aQ .i 
3go!'a é quoi. .a ;paprenJ>a 1 ,.as ·,tPPI1€Bentações1dG,.po:<~ ~ 
a.,:trih!lna . .~~&tao ·, tal!l>!l~O~IIPl?re, .e,ata <ll'lf\~r~&:c ('j'!pQI~
do~ . ) 

• .. O· SP .. · •CII,Ulll'l M~on.wo : ~- \0; •paiz • ... a:oo~da. ·dc;. so1nn'> 
cllll ;j1fltífferel1ça . · 
· O Sn: .. :Nre!l1·1S: ...,;.· ~ ama ~oljitão 'pe~t;il~.'·Q.e. ,t:t.nto 

alcance. e; $"'~>'vid,~de , : so)ml ~. ·fl,ttal ps ~?P~~o_a,, ~ta,çl.ja)ia: 
e -consé'\c'b<}~rps.',de ~st:i do, ~ cada .p'lmeJ>t~.t~llP'iP.'V~ ~ 
móil\ific(l;yão , as,-ll:uM qpWJi,ii:~s, .. , 3-;P.f&J!e!l~~. ·'l'ise.m•.s e 
'ch~sul~s·~<Jilp.~-.r;e~ '(apaf.#M)1~· ~''Jlll·~"~ ~rp!t~i,l-a '1\!~·'P• 
\,l~v1a. ,~(j_r _l;t'l~c~\lá . despa(· mane1f.;> ,.no~p!lf~a.Jll,ÇP~9, a,om 
ta11t& .l(arr~g~dã?'.~ ',0;-tPr\"'d&;s; ;ny@d -rt*i-.-'t . . · . 
; h. :J]i,P:p!ioJto .d<J) P~9c~diW!!l) t?· ~~-f.lgl!-\l•::,tll'!l~t.r~,con· 

sé~~étro~ .<le •!llit!t. o·, ~~vo .d,tf11grt:J~ ~_leyrua,, a.'l~i\vr!:s 
ao 'J!1eirJUJ.<&t. · . jgp~ !f~( d;os ,r;~l~VC>.r~s,da 11P!111lll~:~o 
(povque est.a . ·a , de-.duv~da ruue,s.ao,,:Clnl)q' r.~laWed.j, 
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oommi:~;liio, peli!Sdenhtrações-q~e :pre,Jiamente<fiorãoaq'Ui 
feitas nlJ. casa.) . · · •. · · 
. .QM,~:endo .. d'll,Tlda.r.-se_., I;~a..opiniã:u de um . .illustrec.con
s~ll;i?ira , á.cer.~S.:. P,aJeg~timidad~ do diraito,aobr~,a escra.. 

· vaturlL,.n~ p,ll-iz., .o nplí~e dep.~tado:~;iij~e, ref~rl'?'G\:o.-ae.ao 
um. estadistl;k an~ente,. de ,nult<;). eritemo.,.. de. ·mntt~J.: -i,llus~ 
tração. e muiws. estiJl).os (~poi,.dw), que· eUe·. da.v,a;.,mn.a. 
no :oravo e. outra. na.leJ:railma. .. (R1.8a<:iM .. } .· · 

Q, S!t. P,EREIRALDA,SILVA:·: :- ·E' in~apa;z: di8sa : 

· O SiH · NEíffAS<: - Senhores·1 quando· nos dirigimos· 
a tim• lr<!>mem· tão not,avel do Irillperió· (apoiados),.~,. pm~ 
taiútÓ ', a;- um' homem ·que · se esmera.- em ·servir ao seu. 
paiZ··com· a.stta,•sabedoria e applieaçã<D conheci& .... 

O Sn. PEnEiRA nA SiLV,l : --:-.A .um O.os,·mjlis. bel.los 
talentos que o pfl.~ tem p roduúdo.· (Apo.i<ldos.) 

O Sa. NEBJ<&s.-.: ;-... . .. .'. _ nii.Q .. de.vi:a. esp~~a!l • do melPi 
nobre· amigo ,-,est;J.s.,·p.ala'V"ras. ou .. insiailiia.çi!ies menos;p:no-
prias de um e oLltro.... · 

O •Sat PrNxo in;J> C.w·Pos•: -, •-Não hiauve>' tlrl iTism'Eta.
ção não . hou-ve,•ofi'ellsa;·; · eu-• disse que-·o .Si'; Ba.riio ·do 
BoX:,·-Re.tiro·. tinha; da<lo, c.Qmo ··a com missão> uma · no 
ctavo . e . outM n<!!i fenadnva:•sem-inte.nção · de< o:ffende·r 
de modo-•algum ·; mas, :se •nisto h -t effeAS31,'~.e<\llro ·solemnB'-' 
mente a e'l<!prcssã\');; respeito-multo ao· Sr: Barão do B'<>m-
Retiro. _ - . . 

'(j)' Su-. Nlinru : ,_ 'l'ánto · main· iojti.~to foi o nobre 
deputa-d:o- que·; no pcmto de que se, tratava, o ·,par~cer do. 
Sr. Barãíl· 1do· -B<Jm-Retiro é expresw ~Xtté 1ns1stente. 
(Apoiados.) · ' 

O. '$à •. DirQ!J)!:cE,S:rru.pA. TEp<:EIRA. : .-A. -ap~eoiaçã<;>i f.oi 
eontraprodu~ente. 

O Sli.. NEDiAs:- São quatro palavras que.'l'lJiio· posao 
deixa.r de ler. · · 

O Sa. PrN1'0 DE CAm>os: - ·o qJJ,e li 'tambem está 
escripto. · · 

(j) Sa . . NriJliAS: .-:- N~uma:. guestão· de · sua natnr.ez& 
complicada, de tão fâtae~ con8equencins,, Eeg.undo -uns, 
e de. tão)Y~llos res~tacios, ,segJ,mdG> outros, não .se pód~ 
levar a mal q. ue OBI!i.l'andes,· homens • vacillassem •nO SeU. 
sy stema; e · no m el110r modo dé ·encarar· as resoluçõe~ 
oi.o problema. ·· 

O Sn . PINTO uE . CAnxPos: _;_Sem duvida. ' 

O Sn. NJMJIAS : .~ MO\s a . respeit~do, p.onto '.de .que '.Se 

t:tata,o h~nr,.da. Sr Barão do Bçr.n-Retiro ,foj termi~ 
nante. e até insistente .(muitos apoiados), par.a.o .tim ·que 
tem ein vista e qi:L~ nó;; todos devemus ter. D1zia o ctis
titú:to·· barão:' ,( "Votaria púr.a ·e simplesmente pela. liber
dnde dos fübos do . ventre ewravo, que .vierem á luz . do 
dia deppis ·de· a! (\Um . tempo .da data da lei, se não esti
vesse, como estou, firmemente convencido de que por· 
este .modo contrariamos o facto legal da propriedade 
escrava, facto que, segundo nosso direito, tanto se dá: 
relativamente aos escravos actuae•·, como aos que pro
viw.em d~ ve:nt•e-1 esc:JCavQ,i e . aO< · m•·•smo-·. tempo nos 
desa.rmam~s ; né-ta -rnelindra•a .que,stãe-d'o ·:gr.ande au~~;'" 
m~ntO·:-.do resp.<lito o ·mai• escx.ppu~o•o, qpe .temos obn
g?.ção dé . guard~r PP.l2' com ? dit::·ito de ~:·npriedade, 
fll,lldad.o na: çonst•tm.çao: do fm:per1o e em '"1 mes_mo de 
~termo" : so~ida . verdade, _ e·. do . q(\al talvez .prem•em os. 

·ll!a.r na fntiwo .em: ·~ossa de:fe'sa.· c0ntra qr}alquer . pres,') 
o~;o; .filha. de ex1genmas · desarrazoa.i.Is ... " · j 

·Note ~em · o' illustre missionario dw emancipação (ri 
sa~ o apQ.ia~o~h orei o que lhé. posso dai· este titulo •..• 

O<'•SÍ;l; P~rro.• DE · ~'ll'Dos : - · Aceitoo.q• com muito : 
gosto. 

O; Sil. NEniAS.: - .. .. declarou que .ha: muito. ;tem.po
propugna p<:meP.ta~>-idOOs:n<Y-pn>lpito e na •trii:>a'lla paria;-. 
men1Jà.r,, . · 

Miais:ad:iant& conti-nua., o .illl,ls.tl!e•conselbeiro : .. «Além. 
d.i~.t.Gr far~:;Lé , conJessar··que:.com ;as ,di. ta..~ •emendas• -res .. · 
peita-se mais o principio da proprida,le, que é para.. 
In;im, uma d<>s. .. pr,inflipaes considerações a .. ql}e -.. Ee de"' e 

· nttendêr neete assumpto. " . 
tii~~Jlr. nm pp.reeer, e voto . mais •. d~isi.vo nest!l. q ues-

O :.:g~~..: P'IN'PO DE C:.O·MP.O!! ':-'-'l'U:d.o isso• são genera:lida
de~ . (bld) Mtte ,ehégmd•; conelus0cs. 

O Sn. N:&mkS':-Generalidades qu:.ndo acabo de ler 
uma .opinião tão•funda<la.! (Muilo bem.) 

Já .vêj-poi&,- Y , Ex·., Sr. pres~dente; qne· o· nosso hon
rado: amigo ausente não falseou na· questão ( apviadÇs}; 
:foi: muito. franco e -incisivo. 

O S'R•• D'uQUE-EsTRADA 'TEnEIRA :-!\>Iuito categprico. 

0: S.r. •. PrNTO DE· CAm>os·: -Poderia -terrent·emlido .mal 
9 que li,. mas está escripto. 

O ::$R; . NElBIAS :-0 nebre .deputado' tambem entrou· 
em ,umi'"GJ.uesl;i<i> re1:<-tiva . á &Ufleneri dade do· trahalho 
liyre ·~obre o. trabalho escr&vo. . 

Vou •. ac~>mpanhax a :·ordem do .. seu discurso ; e· .. depois 
terei. de .ap;esentar mais·a~gumas· considera.yões, 

Niio tenho. em· vistã, . Sr. p.resident&, discutil· agora 
esta. gr.aude the~e- economiea; q<1e <se prende a, muitall 
cond.iç&es. (apoiados), que não' pMe se1· abwlutamenté 
resol::Vida neste ou-naquelle sentido (apot tdos)i depeo€le 
do clima, .da-:ferálidade· do terreoo, dacnltUTa ·especial, 
da 1aptid.ão p_rofissioEal' do tmbalhaüor li.vre e esc~avo1 
<l.atprotecção.que a.-lei concede a uns ·ou 'Outr;os, . depen
de;- em fim ~ d~· · muit~s: circumst-~nei~s 'que não devemos 
agpra .. -pausadamente· ap:resentaT; porq;ze não é este o 
fim .ptiucipal :.da di•eus>iíb: · _ 

O nobre deputad.o deu .. como 1'esnltad:o·>deota sn?e~ 
rioridade do-trabalho livrealgims fa:etQa.da:Unü'io.Ame
ric-ana·., · ' -

Poio bem, ainda , vou ler: <l.ons topicoscrelabvo~ a 
este ponto, que vêm n'um docu,ueoto que não é sua:.. 
peito·. ~· ': reláttJrio· da: socied·ade inglé~a intet· nacio~al · 
da abobjlao; quero mostrar-lhe o que dtz este rehttóno, 
').Ue ·não é s:uspdto, a prOiposito:.da,Gn~~'<tna. I"gle
za,. e _ me~mo dos E&tados. -d9 Sul da. Uniãt> Ame
ri'eana_ 

Fàllando do. trabalho dos coüie• ·nas Gnyennas,Ingle~ 
:~:as, .diz o.,relaiillrio, :.entne outJ;as cousasí que não 'CJta'
rei para não ser extenso .. ,. que o product.o ·Ú•.s ·in
dustrias do . assucar . nii.ó. tem., nos u1timos'. tres • annos, 
alcanç;1.do 3. %, em 1:elaç1io ' a.o ... capital empregado. 
Tn .. ta do. trabal/Jo livre .dos cpolies. em toda a .Guye:ana 
In.g~eza:. . , 

Deu o .nobre deputado . como .. um faoto :já i pmvailo e· 
verificado; que dé-pois :-da e~tincç1lo da.e•oravatura nos 
Estados-Unidos'-o . trabalho .livre ·tem ti de muita ~upe.,
iioridade·.e tem dado .resultados espan1osos. 

Veja .a.in.d" o nab re ,deputado·" que diz .este: >•elatorio, 
qu.e: é ~o, roez,.pass9.!io, 110te cinco -ou, ·~is: annos :depois 
da revolu~ií.o; diz.elle-: <tNlio. eb.tá longe .o .t•·mpo .. de. ver
mos a p: oduc9ão do ~lgodão e do aswcar exeed''J"aos 

· resultadoe do trabalho e•cravo; .Por ora nãG. ba. expe-
riencia feita, nadá de posítivo. " · 

E , tá aqui • (maslrandó '"" (o'1ieto); ' não estou inver
tendo , talvez não seja boa a tr"ducç5.o do i uglez, mas 
não ha questão. 

0 SR . . CRUZ .!lfACDài'XH-E alav.our.:>. tdo >SSSUC1ll'qussi 
desappareceu .. 

() Sa. NEJHAS :-,-Eu ,d~villi princi(>iar .por 'estas ohser
vaçõés· relanvas··ao men-lllustre am1go .. . 

o··s·.,. PiNTO DE . .CA!l!PO~:-'Coín as q~,aes·. muito . me 
honra. 

O· Sn:· N!i:BIAS :~ •. . foi •o uUimo -•oÚdor ·que ·nccupou 
a-trilmna' em defe~a, do projec~o dá governo;- ou do con
selho •de estado,, ou· do· i!eto' uni.,~rsa~ dti; nafão.··(Apoial-
dtis) . · 

Dizi& .. eru ·hw, po.uco,.scnh0'1es, que:.o ·gçn;erne não fez 
acompanbar.,;,·eimenos pt-ecedé>"· este··pt•mj.ecto cW 01Hra& 
me4ida1!·• con<lui!J;l!itat~,tes ·al su$te.nta'l''O'' estado da.<nossa 
lal;;om:a ,e amemedillil -" as· suas- ·neees8id<ades, cada ·vez 
mais .palpitantes e sa~iente<~. (AipoYI>dós·.da "P:Po••ção·) • 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que a Europa, ex t&nüu;da· 
pelas .guer.ras• de. :pnime-iro',Ímperio• fhvncez; marchando 
dcc·cmilisão.,emr.coo.Ü!<ão;-le"'ant-ao®, s~h'r etràda, nns-Es~ 
tados da Alletn:<n·bta,. coro!"Tehendida.a P-rosoia · grandes 
exercites -para<.oppôr:ao -veneid<!>: de•Wil.terloo; lém-hrou
ae. q~e• em, neeeasario,le\'llutar S'l'Hl.''s·gricultura· arrasada:, 
sapprh:.-as .. t'orça:s·.vitaes•da• su~. produeçãir -ex.httust&; e 
então ·íoí •que• tev&<:>lug• r a: eng'lJ'lhesa: • comb'i.t1 :.ção· dos 
bancoS agricolJ<s!' q,11.e tantos:/serviços-·. prestá rã& e têm 
contilliUado a prestar; in»titui)iíío· fund8:da no credito · 
pes5oal do agricultor e no 1'alor real dá sua; propriedade. 
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.Ent>c nós nada drsto temos !eito. (ApQiados.) Alguns 
governos têm procurado estudar esta mat.eria, Iria• não 
têm podido adiantar nad~>., por causa da diffictildade .de. · 
discúminar a · propriedade rural e dar-lhe . este móvi
mento salutar de credito em liéneficio de seus proprie
tarios. Agora. com as novas condi9õe• do projecto e, 
abatimento da propriedade rural mais impossível se 
torna o manejo de credito por este lado. (Apoiados .) 

Na Allemaoha tgda, como disse ha ·pouco, prepa1·á~ 
rão-ae estes estab!ll'ecimentos, e até no colossal imperio 
da Russia os serviços que prestárão sa hirão impressos 
em m•lis de wn escripto, que tive óccosião_ de ler. 

A Prussia tambem se anntajou neste systema pura 
lazer a melhor· e mais perfeita combinação de ·credito 
territorial, para supprir· as exigencias dos lavradores. 

A Rus•ia mesmo estabeleceu . uma · immensidade de 
bancos. Desde o seu bancç. chamádo Credito-Syst~ma 
até o Banco dos Paisanos, tndo ahi era_ destinad() a 
dar força, vida, incl'6mento á sua producção. 

Nós, porém, senhores, tratamo de abalar o trabalho 
escravo, de romper toda a smbordi.na9ão, todas as rela
çõ.es s.ctuaes _entre .o senhor e· o .ilscravo (porque a. nada 
·monos tende este projecto (apoiados) do. que lL pertur-' - ~ 
bar a confiança reei proca, trabalho necessario nos n.?s-
sos estabelecimentos.) . 

Fazemo& todas estas innovaçõcs, e ·não tr-atl!.mos 
agora;· nem procuramos antes de. prevenir estes. ma
les, ott tdvez -uma;:atastrophe medonha. 

O Sa. C.uq>Ino MuaTA: -A insurreição. e a guerra 
civil. 

O Sa. NED!AS :-Dir-se-ha que esperamos os coolies '1 
Elles tal vez tenhão de converter-se ein collgues para 
nós ; de maneira que depois de muitas reclamações, 
desgostos e disaabores que paosámos com relação ao 
trafico, de Africanos, temos talvez de soffrer novas accu
sações e alharguras de outro · genero. 

Como haveinos de contar com a corrente dos cool·ies 
se a Inglaterra. e a França a fazem :correr para ·sua~ co-. 
lonias, para Demerara, · Trindade, para. a Jamaica e 
Pequenas Antilhas, para as Mauricias e Ilhas da Reu
·nião '1 E ainda mais quando & lndia, a própria India, 
onde se fazem os depositas 'I_Ue vêm da China, queixa-~e 
11ue o governo inglez tira-lhes o trabalho dos' coolies que 
é o necessario para o seu algodão, chi ·e cal é. O que 
poderemos esperar deste recurso ~ Tal vez o refugo v~
nha , niàs esse mesmo refugo ha de custar-nos muitos 
desgostos, decepções e muito dinheiro. 

V. E:li:. · sabe q~e mesmo de outraB nações que têm 
bastante força e bastante . importancia para combater 
as declarações ·exagerad.aa que a tal respeito a_empre . 
apparecem, se fallot mmto quanto á expeirtaçao dos 
coolies. Tem-ae assemelhado os soffrimentos e as cruel
dade• que e!les supportão ·com os soffrimentos e cruel
à.ades do antigo trafico de Ail:-icanos. O. que não s,erá 
comno•co '1 Temos de preparar novo matenal e combus~ 
tive! para nossa maior desgraça. . 

Talvez s• me diga que os governospassados tam
bem n1ío tentárão nada ; primeiramente é injusto. Os 
governos paas11dos todos trabalhárão para estabelecer no 
paiz certas coudiyões que facilitass~m o trabalho, por 
exemplo. nós temos a lei "de terras que não produzia 
effeito. Temos tentativas feitas neste tempo e por va
rios governos para a introducção de trabalhadores livres, 
que tambem d;,sgraçadamcnte, nõ:o correspemdêrão ás 
nossas esperanças e 3aerrficios. Tentotivas perdidas, di
nheiro perdido mas a culpa nüo foi G.e ningnem. 

E' certo, no entanto, que se com tantos esforços não 
pudemos substituir o -que ést~tva feito, não tratámos de 
desmanchar. (Apoiados.) E' assim a prudencia dos es-. 
tadistas. , 

Tambem chamámos ha mais tempo trabalhadores 
a&iaticos, mas nada conseguimos. Quem é o culpado 'l 
E' a nossa desgraça, a nos~a má estrella. 

O mesmo Sr. Bariío do BGm-,Retiro, este estadista tão 
pensador e tão dedicado ao serviço de sua patria, fez 
muitos. trabalhos, pedio muitas informações, expedia 
muitos regulamento&, e até creio que se . entendeu com 
os nossos Hgentes e associações muito esclarecidas da 
Europa, no intuito de firmar para nós a çoncurrencia 
dos bons emigrantes. 

O Sa. Cauz M~caÁno : - Foi por essa occasião <J.Ue 
se deu o credito de 6,000:000UOOO. · · · 

O Sa. N~nrAs :. - Ultimamente at<\ se lembrarão de 
trazer para o paiz trabalhadores _ americanos. Ora,. 
realmente ist<? er:t um desespero de C(•usa; porqlie a 
America, que está sustentando essa corrente· ínvariavel 
de 1lmigra9ão para o seu paiz, que havia, creio que 
dentro de cinco annos introduzido para. mais de dous 

·milhões de.trabalhadóreslivres, a ·Americàhaviã.-dedes-
. fazer-~e de seus 'bons "trabalhadores par& nos n1andar; 

de bom grado, algumas centenas de auxiliares uteis 'l E' 
natural que viessem para cá os indolentes _repell,idos, 
q_ne mais vinhii~ prejudicar o _estado po.uco satisfacto
rro da nossa socredade neste .ponto de v1sta. 

-Disse o illustre deputado que émquanto. houver es
cravos neste paiz não se pcderá· obter uma emigração 
de bons trabalhadores, e mesmo colonos. 

Senhores, e~1 não posso· aceitar e2ta escusa. (Apoia-
dos .) ~ · 

Outra será a causa do mal, .tal vez o nossa inevita
vel desgraça, mas esta escusa n~o procede. . . 

Nós sabemos que erll algumas províncias ha colo
nos que não vivem separados dos escravos, seni con
fusão, sem degradação e sem perigosa rivalidade. 

Eu fallo pelo que vejo na minha província, e creio 
que nas· outras será o mesmo aspecto. .· 

Nit minha província ha estabelecimentos em que 
trabalhão juntos trabalhadores livres e trabalhadores . 
escravos; e algum dia constou a V. Ex. que appare
cesse conflicto por tal motivo? Algum dia constou a 
V. Ex . . _qqe ôs .colonos da Europa se indignassem de 

· trabalhar ao lado de nossos trabalhadores miüs natu
raeo? ao menos na província que eu não "sei se ainda 

. represento. , · . 

Voz.Es :-Muito dignamente. 

O SJ.t; NBB!AS :.....:Na lavoura que cónheço, e que tam
bem não 1ei se represento (porque 1,1'uma palestra .que 

. tive fóra da sessão com o Sr. presiclente do con~elho, 
::l. Ex., com o seu ar pouco agradavel, perguntou-me 
se eu representava a lavoura) eu não vi até hoje que se 
désse algum confticto pela differen~!t de raça. . 

Por tal ·motivo, pois, nlí.o se. póde dizer nesta casa 
que não pó de haver boa emigraçiio para o nosso 
paiz. ., 

b Sn. VIscoNDB Do Rro-BaANCO (Preiidente do Com~
lko :-0 que eu disse é que sua opinião não era de..__ 
toda a lavoura. 

O Sn. NEnrAs.: -Ao que V. Ex. disse eu tive a prn
dencia de responder diailte de bastantes amigos. 

Quando eu dizia que · a lavoura não estaria fant~ 
siando perigo• qu• não via, nem levantando celeum~s, 
das quaes não poderia tirar bom resultado, V. Ex. per
_guntou-me com seu ar um pouco provociante seett re-
presentava a lavoura. . . 

O SR. VISCONDE no Rw-:BaANCO (Presidente do Canse
lho): - Se :fallava. em nome de toda-a lavoura. 

O Sa. NniAS: -Não represento a· lavoum, não te
nho esses· fóros. A lavoura representa-se por si; nio 
precisa que eu, o mínimo dos 1·epre~entantes ela na: 
çãG (não apoiados), a represente; mas .o'l-ue é yerdade .e 
que sou tepresent·ante de uma prevrneta agncola que 
me tem · mandado a esta casa oito vezes, sendo tres em 
opposição. Sou aqui representante de um circulo e~pe
cialmente agrícola, e tenho a meu ládo· companherros 
de S. Paulo,, que são ricos proprietarios agricultores, 
embora eu seja pobre, e muito pobre. 

O Sn. TAQUBS: -E' ,muito rico pela sua intelligen
cia, merecimento e virtudes. (3ft<ito.s apoiados.) 

O S>t. NEBIAS : :- Não creio qne V.' Ex. com esta 
pergunta qnizesse referir-se á miHha pobreza;, porque 
V. Ex. faz brazão da sua. Não· continuarei nesill 
~~ . . . 

Sr. presidente, eu continúo a fazer mais n:lg;unas 
observa9õe~ até cb:gar o.~ pon~o principal.d? (ll'OJect~. 

Nunca tive teuç;w, Sr. presidente, de dlvtdrr ,a <;w· 
mara em grupos, e sobretudo nunca desde a prrmeu~ 
vez que tive a honra de ·entr•-r nesta casa, nun?a andei 
promovendo a separação -do n,'>rte e sul. (Apowlos.) 
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~une:&, e oa meus amigos do no~ abi ~o, ~ que 
o di..,. , o, com os quaes sempre eatlve na maJ.or mtel
lige;fcia, e de cuja estima. me honro: 11empre que 
a.pparecião eaaaa diYi!õea de norte e sul, eu estav:J. 
:l& brecha para reprovar. 

O Sa. So1lu RErs :-0 nome de "V. Ex. é de long:~. 
•lata maito estimado no norte. 

U• Sa. DEPilT.UIO:- E . em todo o Imperio. 
O Sn. NEaus:- Não quero neste momento lev:J.r 11. 

•pteatão para erse lado, ma.a é precito que o diga como 
um argumento n~ ~erie de minhas consideraçõee. 

O sul acha mais grave & questão, porque está sobre
carregado de eseravo1. O norte, Sr. presidente, t .. ve 
:alve;~: mais previdencia. Procurou em f$fanda parle 
desfazer-se da sua escravatura, é princ1p:Umente ia 
sua escravatura ruim. · 

Não lhe levo a mal eu& tendencia. O sulvio-se de 
repente saturado de escravos perversos e vadios, e, 
Sr. presidente, nunca vi na. minha província tantos 111-
sassinatos de eenhorea e de feitores como depois deBB& · 
transportaçiio de er.craYos do norte para. o sul. 

Oa meu' collegas do norte nio têm culpa; nem estas 
con~i leraçõea l'Odem offendê-los. E~ um fiLCto constante, 
que elles hio ae reconhecer. (Apoiado&.) 

Hoje, pois, o norte tem mais frnnq,uua. para concor
rer nCiibl. que~~tio. Nóa do sul, princ-lpillmente algumu 
provincia.JS1 vemoa ~> futuro mais 5ombrio e carregado. 
(Apoiado&.) 

Pa.rece que ~e deu para comnosco aquillo que aconte
ceu justamente DOI E•tados-Unidos. O norte foi pouco 
a pouco deafazendo-se dn. esernatura, e o aul foi rece
beU do-s q11A1i de repente. N6, ett&moa no meamocaeo. 
O •ul está nestas condições. 

E' diffieil P'-'Ur de repente, como diz um eseriptor, 
dn eacr-vidio i. liberdade, e amd& mr.is desta escrni
di'te domeatiea. 

Por iaso as manifestações e repugnanei:ts que sppa
recem, princip:llmente no sul, por irso a facilidade co 
hem-estar com que algumu provindas do norte se IDI· 
nifeatiio ,nesta occasião. 

Eu niio sei como ellal têm encarado a questão. 
(lia ditJI!I'IOa aparte..) 
Eu queria que u provinciu do norte e11tive11em nu 

circumstaneiu gra,·ea em que ae aehii.o as proviuciu 
do eul, e desejaria que ulguns ma dissessem ~ o en
genho humano póde de repente achar remcd10 a ae
me!Lante mal. (Apoiadu• da fllinoria.) 

Sr. l'reaideute, disse o nobre deputado que e~ta 
que~t.üo tinha o applauao nacional. 

Eu admiro que a.saim seja. 
Deus 1..ermitta. que nós e11tejamoe em cn·o, que vós 

mostreiR em futuro mais on menos proximo «iUe estais 
advogando a causa de Deua e d'l naçiio bra.zileira. 

Davn·!e como um dos fundamento• pc.ra. a aprc
~entaçiío do projecto a opinião publica incontestavel. 

Senhor~s, primeiramente não se1 onde é que !P colheu 
c~~a manifcbtuç.lio gernl. (Apoiados da minoria. .) Nao 
~ei onde. 

Al•romas sociedade• que se têm formado, aej:J. dito de 
pas~agem, tal\·ez tenhiio mnito legitimas aspirações; 
talvc7. Aejii.o intelligencias muito esclarecidas, mas el!D.a 
formiio a opinião n11cio~al 'r E demais, eB~as BOC~edad~• 
não combatem a propriedade e querem garant1r o di
reito legitimo do senhor. (Muito• apoio~"' da tllinoria.) 

U:w Sa. DEPL'TAI>o :-.\inda nenhuma 1e estabeleceu 
eom outro fim. 

O Sa. NEarAs:-T:~mhem ae fallou na opuliiio da im· 
rrenea. 

Eu não vejo que tenhamos e2sa' opiniões significa-
tivas a favor da emancipação. • . . 

Principiando por e•t~ curte e correndo as provmClDB1 
Q q_uc vemo1 'f 

~u:u:do muito, a guerT:J. civil na imprensa, como a 
s;uerra entre nós neste p:u!amento, como ella ba de ir 
.ao centro dos nossos eetabeiecimentos agricohu. 

O E• . -~sna~DE Fu;ttiJU.:-Com a. differen';'a de que 
a imprensa é paga pelo go,·erno. 

O Sa. N~:aus:-Hn JlODCOs diaa vi citar a imprenB& 
de algumu províncias. Pela minha !!arte conhcç() &lgu-
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· ma imprensa destas qne vi vem aubvenciadas pelos pre-
sidentes das provinciaa. 
~ão sei ,) que se passa. no norte. 
O Sa. Á.."ff>ru.nz }'•çm:nu:-0 Sr. presidente do con

selho decl&ro11 que era neces~&rio gutar algum dinheiro 
com a llllprensa. 

O Sa. NEa1u:-l!rao levo a m:J.l que o governo fizesse 
alguma despeza com os seus defenwres; mas parece
me que o ministerio todo nio &pprova. esta eo:~úança 
com que falla o Sr. presideDte do courelho. 

(Ha dit,er1o1 apartes.) 
:Mas, Sr. prl!sidente, !Uém de que niio vejo l&ta opi

nião segura, esta grande manifestação nacional a favor 
do projecto, tambem tenho· o conceito do meu illuEtre 
amigo dep11tado pelo Ce:Lri.1 um dos dignos rel&toru 
do projecto, que diz o contrario. 

Eu já. tive occuião de citar em aparte algumu pa
la\Taa do meu illnatre amigo; agora vou ler o eeu 
proprio diaeureo. . . . · · · · 

Depois do illustre deputado mDstrar seu grande en
thutiumo, com a eloquencia. que lhe é propria., diaee 
que o paiz todo ao norte e ao aul se man.ifestava -por 
esta bella CoLusa da emancipa~. 

Veuler um periodo do eeu discurso. E'. o nobre de
putado o Sr. Araujo LiiJia quem fall& em relação a 
esta grand~ generosidade doa B~leiros que t~m ~
mado um incremento louvavel e d1gno de adm~r&çao. 

a Sabeis qual a c:aufa principal q11e explica a ener
gia d& caridade publica '? A meu ver i esta. O P?"~• 
em seu bom senso, comprebende logo q1le a escra-ndiO 
toca ao seu termo, tendo ahi de intervir poderoeamente 
a acção d:~. lei. 

c Entio o povo diacorreu usim.-Se euea eecravoa 
hão de eer forros pela lei, quero ter o merecimento do 
acto per:mte Dcoe, perante 011 homent, como per&llte 
minha consciencia. E'IB como ee explica em grande parte 
a grandeza da. caridade privada. » 

O Sa. GA:u CzaQUBIU :-0 que nãt se póde haYer, 
dá-se pelo amor de Deus. (Apoia4e~.) 

(lia outroa apa.rlel,) 
O Sa. Naa1u :-O meu nobre eollega é um orador 

muito distmcto. Suu palavras não podiio puaar dea
aperccuidaa, e por iuo eu tomei not& dellaa. 

Até e~te memento, Sr. pretidente, eu estava per
suadido que o projeeto era filho \la opinião; agora, 
porém, v•jo que :r. opini•o é reaultado previo e forçado 
do projeeto. 

Yozu DA. ~bl!loarA :-Muito bem. 
O Sa. NEBI.U :-Nem •• men01 este n:u~recimento ee 

!t'lllrda ao po-wo brazileiro, ~em &o men.oa etta consolação. 
'frauatornárão-ee oa pape11 de mane1ra que • gtYemo 
teve como um dos seus apoios o pronunciamento aeral 
neste aent.ido ; maa agora o nobre deputado, que e um 
doa raldorea da commW!o, diJ que o pronunciamento 
foi filho deeb lei, que ainda &e está. ditcutindo. 

Não poeeo deixar pauar aem proteato estaa pal&vr~~; 
de S. Ex. {Muito• apoiad08 d4 "'inorie.) 

O Sa. AaA1liO L111.1. dá um &J:larte. 
O Sa. Nu1u:- Os Brazileiroa aio dignos de ma.i11 

justiça; mereCI!m m•i• gratidão. 
NM<l é a.ssim que ha de ir por diante e•ta corrente 

bcmíazeja . .• 
O Sa. A:.DnADE Fralll!:raA :-E' um :~orKUmento con

traproducente; porqut, votada a lei, a caridade cewrá. 
O Sa. Aut:~o L1•A dá um aparte. 
(Ha outrot apartu.) 

· O Sa. N~:aru : - Senhoru, a causa da emoncipa~o 
.; muito grata, pbilantropiea, D!tural, D~ _ha d!Jvlda 
nenhuma. Tudo que diMe o Ulnatre mllllonarro da 
em11ncipação tudo q1lc cli11e o illmtre deputado pelo 
Ceará tem ~nto no coração de todos nóa. (t!puiadoa.) 

Ninguem deixa de eentir p~:la humanidade, qlWI?o 
Ae trata de uma institui~o forc;ada no n0110 p&l&
(.Vuílllt a:paiado1.) , . 

Nio ae noa apreaente á Europa c?mo um pov~ d1•~ 
dido de CS~Cravocratu e de IJII&nerpadona_lafO•~s" 
porque uaim deapo!rtilo o odio, u pre-veD','UI& e aa J::-

28 



Câmara dos Deputados - Im presso em 23/01/2015 16:02 - Página 15 de 19 

2!3 SESS\0 E:\1 21 . DE .• .\GOSTO DE 1871. 

justi~&s que temoa já eolfrido, e que maia fat.aes poiem 
co~ _.u.ar tm 'l.aal'luer noYo regimen de trabalho. 

O Sa PEaDJGÃO !ú&LIWao:-Tambem a proposta é 
de escravoer..lta&: so uns o são, t&mbemosouttoa, desd~ 

·que nio em:mcipão tudo. 
O Sa. ÂND&ADE F1GUElliA. :-Comecem por emancipar 

os proprios escr&Yos, o maia é hypo~ri;;ia. 
(Ha owtros apartu; o Sr. preaidmte re~lama attcnção .) 
O Sa. NEaus :-Nós, Sr. presidente, tinha.mo~ í~ito 

:1 estatistic~ do progrcs~o em que v:~i. este systema de 
libertação '·oluntaria. 

Quando tive a honra-d~ sent:J.r-mQ nos conselhos da 
corõa com o me.:t illustN amigo o Sr. ex-ministro do 
imperio, tratúmos de colher todos os d~doa estatísticos 
q~:.~ elle referio no seu relatorio, para s~bermos qua.i o 
pYogre;.~o desE:s. generosidade nacional; nssin; como 
tambcm tratámos de ver qual cr:1. a compa.:-:~çao rela· 
tiva e:1tre os obitos e os nascimentos, sem querer a.~har 
um recurso ns mortalid•l•ie dos escra\·os, porque é u m 
facto providencial. (..tpofados da nlinoria.) 

Fiz:emos notpr <J.UC nestes . ultimo~ :umos, no· mu-ci· 
cipio da cõrt~, onde o trat:J.ment" é muito melhor, 
onde a Tida é mai~ eu~ve (a;Joio.do•), aqui mais de 
29,000 obitoa respondêrúo a 1~,000 nascime'!ltos (maia 
um . pouco), e que 13,000 manumissües . re;;pondérão 
aos calumnia1ores Jo po,·o bruileiro . . .(Jiu'itos apoia
dos da mi11or ia.) 

E, eenhorer, aprov~itanuo-me do aparte que acabão 
de d~&r os meu; nobres ::.mig-os e colle~a~, declaro que 
com o meu illustre llmigo o Sr. cx-mmietro do impe
rio nãô dnmos llind:\ por exacto este alt;arismo; ha de 
h:1ver deficiencia., ~obrctudo n9.s mannmissües ; p.Jrque 
é sabido qu·~ . muitas generol>idades não se o•tentiío, 
ficilo enoobel tas. (Jfuito• apoio.dus da minoria.) 

O Sa. A.•oau•t: :FJGut:zu :-Nem· toda.J . .a~ cartas ee 
regi~triio. 

O Sa. :~EBJ ,\S • : - E' verd:lde; continuão mui~os até 
a soffrcr ::. prcss:io fiscal por essa falta. 

O Sa. Cncz: 1\hcn .\D~ :-Apoiado; na minha pro· 
vincin as•im tem acontecido. 

O Sn N'EBI.\S : -Aqui, entre nós, têm :tppareciJo 
muit.J.S liberdades, que têm &ido gencrosnmcnte conce
di.!:ls pelos m~us collegns, qua niio fizcriio o&tcnt:~ção 
da BUil philantropia (Ai•oiados da mino1•ia ) 

Eu mesmo, pobre conlo sou, tendo recebido de meu~ 
-n:üs uma pa!'C!I. her:mc;-:~o, fuendo p:~rte dessa bcranç!l. 
5etc creaturas, dei líbcrd~rlo a. toÜO$ com e~t:l. mão que 
a terra ha de comer ... 

VozEs : -1\{uito bem ! 
O Sa. NtBJ.\8 : - .. .. antes, muito antes que bouyesae a 

prof,aganda. 
l\ ui tos · annos antes, quando naacia no meu b:~.rbaro 

captiveiro uma innoocnte eria.nc;a, tendo de· receber o 
o!eo da gra~ e o sal da sabedoria, recebia primeiro n 
sua liberdad.e. Nem · eu mandei publicar, e· B.!_)ena5 re
cordo agor:l porque· estamos fazendo um inventario rc• 
ciproco de caridade. 

Yoas: -Muito bem! 
O Sn. NEaJu :-Nii.o flz Dl:l.Íd parque sou pobre ; 

::':ISS , flll'.endo pouco, fiz quanto podia, e· nem por isso 
delxio de ter lllgum merecimento aquclles a.ctos. 

O S11 . A~DMDE FIGUEIM :- Scguio o~ impulsos de 
r,.eu g~neroso coraç'\o, ~em o receio da lei. 

O Sll. NERIAS : -Não ha,·is. aind& propaga:1dn, quan
t .; ma.ia lei. 

Senhores, os meus illustres collega.I~, (referindo-se ao5 
Sra. Pc!:rdigão llalheil'l'l c A:1drade Figueira), que nota
velule:~te · t~m· sido mencion~o>~ , nio fmriio nenhuma 
o~entação d.eau3. philantropia, auim como tanto~ outros 
t.erio ficado no "egred.o e no cora.ç.'io dos bcmfcitorea. 
E' porisso que me·julgo nutori~ado a dizer que ainda 
:-:~~ t..rte os· dad011 estatístico• ni<o são cx&cto~, estio 
ro·.:.itoáquem da verci&de (nl'niado• de! mi110f'Í11), e muito 
naais eeriiio se appareeesaem exactazn,nte em favor da. 
idé-!1. abolicioniú. 

O Sa . .A.~D:t.U~!: Fs&'Cttn A. : ·- P vr minha p:~.rte, tomei 

como affrorita, e reclamei contra ~ publie:lçào. (Apoi4-
dos.) · . 

O Sa. NEaus:- Sr. presidente, desde a minha mo
eicl&d.e eu tui muito inclinado á liberdade do genero 
humano; não IÓ á liberdade dos escravos, ma,; i li
berdade geral. (Apoiados.) 

Quando era estudante em S. Paulo (Teja V. Ex., 
desde este tempo ·!) ee h&via _alguma reunião ou fes
tejo publico por cauaa de boas noticias- d:~. Europa. ou 
d& Americ:a, nós todos. da-..a.mos vivas á liberdade dv 
genero h~ano. 

O Sa. PENIDO : - E' verdade -
- O Sa. NEas.u:-Eu até, Sr. pre~idente, digo a Y. Ex., 
muito baixinho, que ninguem S!l.iba (risada.s), p:J.Ssava 
por um gl'3.nde republicano ~os primeiros ant::.o:; ! A.l
gune companheiros da nosn academia. ridiculnriS:J.vào 
os meus sentimentos democraticos ! 1\las, isto aqui em 
eegrcdo, que -ninguem ouça! (lfilaridale.) 

Sempre tive tlffeição a este principio da liberda.tle do 
ventre; porque, contea~o 1 q,ne dóe-me ver uma criança 
que n:u!ce captiva' · _ · 

VozEs :-E' natural. 
O Sa. NEai.U :.;..;..Mà..,. Sr' presidente, a: par deste sen

timento, V<>jo outr:l.S ultas cou•ider:~.çõcs sociaes: eu não. 
poE50 impGr minhas affcições ao povo brnzileiro, que 
represento (muitos apoiados · da minoria); n>io posso 
obrig:t.r a ningunm por um:!. lei & pntics.r contra cases 
ilireitos e contl'& . eES:\ vontade aquillo . qu~ eu podia 
fazer Gem embnr~ços no meu lar do:::::~estico. l\1esmo 
sem adaptar a tbcoria dos m:tndatos imperativo~, e:cria. 
gr .. nde trn.içüo, faltando i fé qu~ tinh:~.mos inspirado. 

'VozEs D.\ 1\[J:so:aA. :-~[uito bem ! 
O Sa. Cauz P.bouoo :-N>io '!mancipamos o c.lbeio. 

_Q Sn. Â.liDUDE F1GUEJJU. : -.-\. :1.ossn e!nAncipação '" 
pelos impulloe do coraçiio. 

O Sa. NEBIAS: - Trnt:mdo-Ee da emuncip:te;ão do 
ventre, ao tempo em que nco~:~p:mbci os meus amigos 
ia gabinete de 16 de Julho, discuti com elles: eada 
um cmittio francsmeute us suas opiniões; vimos os pa
recc :·es do con~elLo du est:J.do, c as divergencias de ho
mens importantes; não !Ó o Sr. presidente do conselho, 
nií.o !6 o actual Sr. ministro da juetiça mauitcstou-sc 
nesta casa, como diversos illustres conselheiros de es
tado forão divergentes. 

E nesta parte &inda me refiro ao illustre: missiooo.r ic 
da emancipação, niio como S. Ex. diase h& pouco, no 
conselho de estado niio houve u:::aci:ui:illdc. (.Apoiado.,
ÀII minoria.) 

A queatão é muito grave, c tii.o diffic:il.. que não foi &6 
um ou dona con&elliciros. de estado, forão muitos os 
divergcntea, . porque todoa· tremêrio diante. da respon
•abilidade que tinhiio oie tomar para com o paiz. Esta 
é :L pura '·erdade. (Apoiado~ da mino•·ia.). 

Não admira, pois, Sr. pre5i.dente, que eu tambem, 
humilde mini5tro, tiYesse opinião divers!l.. 

'V on:s :-Muito digno ministro. 
O Sa. Nsaru .:-Eu dia-e aos. meu• nobres collegas 

com toda. a tranquez:a, qua por minhaa inclinaçõee. natu
raes, por impulso do meu coraçüot preferia a eman
cipação do Ycntre; mu, em reaultallo dna nosaae dis
cuasõea, considerando :1. _questão debaixo de tod!I.S as 
1uas vititu, de ~uat rel!l.çücs tio complcxaa e meliu
droaae, eu nií.o podia ins1~tir neste ponto. 

E com -a mesma franqueza eu tive a honra de as&il!l 
declarar perante S. M. o Im~rad.or. 

O•' meus collegu declaràrao, princiriando pelo Sr. 
presidente do conselho, o S:r. Yil>conde de Itabor:J.by, 
que eu era ioclinado a ea~:s. idéa; mu que, i Yiats. das 
diacussüea que tínhamos tido, não persistia nella sem 
algu~as ditpo!'ic;õea preliminares de maxima ur
gencta. 
u.~ Yoz: DA. MAIOI\1~ :-0 Sr. Diogo Yelbo t&mbcn! 

era da opinião do '"entre livr.: . 
O S11. Nt:nu :-Sei bem que o meu amigo e colleg::. 

o Sr. Digo YelhtJ er:~. .J.esss opi::üão : ma s a1aim come 
eu então d.Ucuti com to±& s f:::mq;;.eu •. . 
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) oz~s :- .E.at:í. tambem fallando com toda s 'fnn
t;.uez& e .verdade. 

O Sa. Nutu : - •.• . tam.bem aqui ~ .ele f.allat= 
toda a liberd.a.de • colllici.encia. 

YozEs liA. Mn!oarA. :-Muito bem! 

O Sa. Naar.u: -:Eutão, com .respcito, disse a.Saa 
~bges~de que .est& quOiltão em :de muito f!;RVea eou
eequmci&a; que . por JnO!\lS s.ent.imentos naturae1 e11 
tinha i..tlclinaç<U> a eate principio, JDU ,recuava, diJeu
tindo muito com me~ta colleg;~.s do gabinete, e em re
sultado d~ ·ditelul>io ·lli.o p.dia &Witentar aqu.ell&•o
luçio aem outras ·medidas Teclam:~.das pua .sua justa. .e 
tranquilla execuçio. 

VozEs DA .·!!IL'I81UA: ....;l{nito bem! 

O Sa. N.:ar.u: -Os DHaa collti!gnde ~bioete erio 
.o Sr. ~iaconde 1ie lt&bomhy, .o Sr- &rio. de Cútegipe, 
o Sr. ·Barão .de .Muritiba, , além ®s o atroa .maia moçoa 
que estão. D:t. tama.ra, e tambem o Sr; VÜic:onde do Rio
Branco, que e'tau ausente na .1UA mill5ão do Rio ela 
Prata ; mu .· aquelles silo· .teatamunhu ·que d eclllr"i nos 
devido~ termos .a Sua?!lap~e_.que nilo podi;~. maistir 
neesa :.1déa aem :algumn ·condlçoe~~; rJem ·algum tempo 
e ePpaço .para ·eritar.& confusão fiiouaacidos anterior
mente,. cowo para ee tomat"em u providencias neceur.
riu á re<:e.l'l'io .du criança.,· aua ed11caçilo • trata
mento. 

Voua DA 'MtRoau.:-llltitO'·bem I 
O Sa. NEatu :-Declarei a · S. M. o Imperador que 

diteutio &empre com oa aeus JXÜIÜ&iroa em plena Íiber
dado e ·eonüãuça, ficando cad:l um de nóa com ·& sua 
responsabilidade, que 'endo posah"'ll·estabelecer hospi
cios públicos, sustentado• pelo 'Estado, · pua uellea se 
tratarem os naseitam, entiio. eeria mais facil a reiO
luçMo; m:!B não assim :para terem creadoa no lu do
mestico, por .seus propnDa •enhores, .quero dizer, pelos 
senhores de sUAS· mii1s... Tenho medo de eommetter 
algum crime de leea-liberdade (Risaw.) 

O Sa . . A~DIIADE FtonEtaA :-Em defiuith·a Y. Ex. 
não aceitou '" .idéa. 

O SR .. CA!Iinmo llluau:.,....,E is~o. oggra,·oua in&isteneia. 
O Sa. NEII.U :-Em :resultado, .a falla. do .tbrono 

desse anuo llÜo diuo nada .ácerca. do elemento ser1•il. 
Nós era.mos minietro! re&JlODS&I"ci8, e tomámos a res
ponsabilidade dessa OIIÍ111111iO. Niio foi possivel um 
accordo_ 

YozEs DA. :!II1soau. :-lluito bem! 

O 'E11. ' CANDIDO 1t!u&TA: -Se ·th·essem aoeit:.do 
ene rrincipio, .talvez hoje estiv~s~em no ·poder ! 

1-'oi motivo da ·retirada desse gabinete o nüo ter aaei
tado & liberd&de do vontro. 

O Sa. ·NEatu : - ~iiio seria ; o nobre presidente do 
eon~elbQ· e~t3. tom:mdo ~pontamentos,e · re!<pondcrá como 
enterder. E o Sr. Yi~cor. de de Ituboraby ji. deu :ta 
explic:lle;ües · da. ·noua,:retirada_ 

o Sa. c .... !IEI&O 04 CCNBA :-Não foi essa ·:IL explica• 
•:iio que deu o gabinete. 

O Sll. NEatu :-Senhores, entrando na materin, e no 
topico prineipal deste projecto, justamente nesta parte 
:1 que me te11bo referido, a em::.neipl\'iO do ventre, vou 
fazer algumas considera..çõee, que devo, como repre~en
ta.ntc da D:l9Mc1 ,ao. meu pai: e ao• m!IWI .<migoM. 

Niio . posao deixar de .mencionar aqu~ &Ü1da. .a opiui:lo 
da eocied!ale Antole)l"e. Sei que .etta eitaçiio em parte .; 
~rgumento · contrario a toda a .emancipa.\'io .gradual ; 
llUU! eu .. direi ·depoie. ,lllpma.a ·Outrllll.pala.v.rae. E' um 
livro insuspeito contra o projecto que . Fe discute, 
contra .a sna i <i~ capital, e eu quero 'l.·er como se . rcE
poude neBt3. parte áa o~en·a1·ües deste1 abolicionista~, 
•1ue fullüo llSmn : 

" E~tá pro-.:W.o que u !lleiaa med.id:ls não fazem 
bem, .qne o ~ye,tema de aprendi&>gem, deliberliQde das 
crianr;u • . ~ ·meamo od& 'emancipação, gradual, ·;tem poeto 
em peri~o :t. propried:uie, v circulo d 'mestico e a or
dem publie&, que, desfazendo,todos os.].aÇA>a entre o ee
:nhor e o eacravo, não os subetitue por outroa melhores, 
!ue·cxcita :~. imraeienei•1 máo--e.tar e-,u~it&.» Ter-

JIIÍna -estc paiodo, moatrnndo a difi'ercn9& da . alloli~ 
immediata. e c:Omp!e·a. 

Ora, Sr. pre&iddnte, é -deh:úxo !leste ponto de 'Jifista, 
tão gra"e e de tanta cousequencia, que encaramos· a 
ouestio da liberdade do •\'entre. 
- Vej&mos como o governo ~de totuar aequi~·este 
principio no lar doi:Ji~atico. t:: note Y. Ex. que. u .Jni
nbas eonaidera.,õee . ni, se referem aómente aos. gmndea 
eatabelecimeutoe, aos ·grandea propriebrioa, ·referem-ee 
tambem e infiuenunnito ·a ~peito ·dos pequ•nos·pro
priet.uios,. ·doa homena pobres, dos ~tistaa, de todos, 
eJnli.m, que ·têm um eecrsvo em aeu poder. 

O Sa. Soou · Rt:~a :-,.Apoiado. 

O Sa . . NEBrAS:- A. emaneipaç:io ·daa crian9U põe · 
em perigo . a propriedade, a ordem publica :e o ~circu:o 
.domestico, diz o relatorio, que não é auapeito (apoi.ado! 
44~iç4o), gua u impseienciaa, o mo..elt&r e .,. • . 
111~~:·tlli6e ba pOUCo que n~o }'Odia. ~eomin'ehtnder 
como o go\•emo tinha de . e:xeeutsr.ute seu projeeto de 
wn·modo efficaz1 eetn'abalo ·dos direito& priva.doa e da 
orde•n social-

Colll!iceremoa·&eiCr:I.T& cleade a concepção, .e depois 
co'!lo uma ·pamriente , e mãi de ·filho• acravoa 
e h'Yfts. 

Senhorc~, .. eu li ailld.a hoje 01 artigo&! do projecto, t~
dOI ~les cheio• .de encarp, _prevenções, deacon6a.nqaa 
coutr:1 011 · ·lllllnhons; todoa·ellea cheios de garantiu e 
fa1•orea•aos escr.a\"08. (Apoiarlol'.dt~ opposiç/lo.) 

Os senhore·e das .-cr:tvM, por ·melhores 'proVI!.a que 
tenhii.o dado. 'Cie bondade de · aeu c:on,ção, · ficio fóra da 
lei, 11iio · me .. eoem I'"tecção alguma; contra ellea todo 
o rigor, e esse cortejo de eap\onagem qne eu vejo uo 
projeeto, · <lefde o ·pr1meiro •tê o .nltimo .artigo. ('Ap<>ia
rlor ·da .oppoairilo.) 

O· Sa • .ÂU.IlJO Lnu :-:Espionagem I 
O S11.. NEBtAI : - E8pionagem, ~im, com o •eu cor

~jo .de perjgos e dili.\·ües. 
O ·S11.. Â&ACJO lt!ll.l: - Entiio esb:lu cego; ·não v~jo 

no projceto cna espionagem. 
O Sa. NHaJAs:-Vou .tratar data materia. 
O S11. C11JJJ: MACDADO :-A e&pion•gem começar:\. pe-

los abo:tos. ' 

O Sa. AuvJo L111.t. :-Chimera. 

O S11.. 'Nnus :-0 nobre depu~do .~be que não ~iio 
cbimeras. 

O Sa. Au•:~o L1•-': - Niio me refiro a, •. Ex., c 
aim ao uparte do nobre deputado· por !lliiWt. 

O S11.. NEIIru:- . Senhor~s. é muito bonita a iliéa. 
philosophice. e humnnitaria. Ainda ho::tem na impreu~a 
eu li o n.ob.vel memorial do .meu velho e honrado tio 
o bllecid11 Sr. conselheiro José Boliibcio. Conheci àe 
perto aqudlc bom cora.ção;.era eu entiio muito 1110ço, 
mas tive a houm de conver&ar muitaa vezes CC>nl 
aqnell~ veucran.toBrazilciro (al'o•udo•) , mcamo sobre :\ 
e1cr:1vntura. 

Creio, e constn tliplom:\tic:~.mente, que ao tempo ds 
nos~:1 ind~pendenein, houve nlguma .corre•pondencia, 
•1ue uiio 1e1 •e ~xi~te nos nessoa archivoM1 e•tre o pri
meiro ministro d& lnglaterm Cnnuiug, .e o · mmistro da 
indepcndct:cia. Parece qlie h.:>uve tal. ou .qual abutu:::-a. 
:!.c.erca d..' extincç.iio, ·niio tó <lo t.J::úieo, como da eser:~
l'il!io uo Brazil. 

O ~R. Cnn ·MACUADO: -O tratado .(]e ·18'!6 é reml
~do disso. 

O SR. Nut.\S :- E• ~ xacto_ Niio houve ·um trat:tdo 
entre o go,·erno inglu e . o brazilciro .aet.ta .parte; .u:as 
ÍS\'orec.:ndo e inteni:•do muito. aquclle .governo .para 
conwlidH.l' a nossa 'indejtendeuci:& not tcrmoa ruai11 
~UA\"ea e menos de~pQndiosoa, pois qne te trmva 
da inclemnisaçüo que o go-.erno port~"llCZ ·pediA ao 
.s-verno .bruileiro , J?!li'CCe qua G& · parte . d11queJle 
~:md.e mini~1·o ,izütlou-.e & ill~a -humanit&ria .da 
abolição no Bralil. 

lf•u, ..euhoree, ·a par Ide ata iJé~ •ed.~ ·.e ·t>hilan
tropien, dnemo1 coDaidtrar a q~ debaiXo de 
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outros pontos ~e viata muito aerios e muito eonse
qr:entea. 

Encaremos, Sr. presidente, uma e1c:rava no aeu 
catado <le pvid.u. ..• 

E' prec:iao. que seja muito bem tratada, é preci&o que 
a humanidade não aoffra. 

E um aborto qualquer natural que a medicina mais 
proficiente aindã não pôde até agora descobrir m~ioa 
de evitar, ha de aer levado em conta. ao pobre senhor. 
(Apoiatlos tia opposiçilo.) Se a perversidade de uma 
escra..-a, !-C o odio aos seua senhores, em um momento 
d41 ra.ncor c:ontrn algpma sua parceira, por ciume ou 
riçaliàade, aconselhar algum recu.rso extremo contra o 
feto que tem nas entranhas, o pobre senhot ba de p11ga.r. 
(.ipülaáos da opposírilo.) 

Y. Ex:. Mbe, Sr. 11residente, que naquellas gr:andes 
iihas da Oc:eania, niio me recordo agora. em qual aell:ls, 
na via uma religião o\1 superstição ex'lliliita: prehibia-se 
ál mulheres conceberem antes de uma i<hde j:i ma
dura, creill que an~ de 30 ou 35 llllDos,, e se ~on_tra.
Tinhiio a ·este precc1to1 :.s suas sacerdotlzas tíuhao a. 
cruel missão de l)isarem-lhe o •entre p:.tra liUiitarem o 
feto. . . 

Supponba. V. Ex. que entre o.s e~;craças suJelt&s a 
aemelbantes erros e fit.::hismos, alguma• de má. iud<;>le, 
ou por brntalidade, lembrem-se de&te rcc:r:r110 satanico, 
ch:tl8ando a uma companheira ou a quxlquer complice 
de seus odios para esmagar o feto que tem nas suas 
eutranhas, ser:L preciso qu~ seu senhor ro~ Ul:D prc)
cesao, que se justifique para moatrar que nao fo1 elle o 
autor daqueile crime. 

Senhores. aqui tem lugar a observ:•~o que ha poucos 
disu tambein eu fazia ao nobre president~ do conselho. 

E' preciso parn a fi~c:ü~saçúo se~ completa, para. ir 
&\"ante o plano bum:uut;•no <lo proJeCto,_ estahe~ece:r .o~ 
pardas cio nutre (rasadar), o que nso ser:~. mu1to 
e:..:traordin:ni.o, porque já temos a. guar~a da consti:ui
riio (apoiad01 e t·isadas); nós que rcspe1tamos a pro
priedade, qne queremos a liberd:\de com as cl.au~~:!:u, 
constituciona.es, es.tamos talvez. ma.tt.ndo a constit1ll·;~~oo, 
e contra. nós foi p!'ilciso ~urgir um 911arda dtt CQIIs:.tui
o;iio (ri.•adas), que nüo se1 quem é. 

O S11, .6,.RuJo Luu.: - Deixem os guardas á sua. 
VO:J.tade. 

O S11. CRt:z !IIA.CDÁDO :-Ellcs sabem o que 6;l:!rdiio. 
(17ls.,Jas.) 

o Sa. NUIÁS: --Assim 1:uul·em, :5r. rrcsi<leute, 
t~':::oe necessidade de constituir os guarda& do ventre 
("•ú"d~$ ), e é no il;tere,;sc e dcfest~ dC?s senhores. Se po1· 
1::11 lado se devRS~;~o os seu~ P.st::.belecuncnto~, per outrv 
bdc c! Ullla gnrautia quP. elles. encontriio ; Be a c~cra'·" 
matao f'!tO e maltrata.-o, ab1 está. o yua•Ja 'l"e res
po::.de (ri>adtU), ,: preciso. qne seja nn~ gu~rda d~ t~.:::. 
:.. confiaw;·a (>''-'adc" e apo•aclos), q.ue !1"0 tCJ:t. ~'a.o.rla
•~ (c;,ltÍIIUilo li-' 1':snda.•), que ~éJ:l u1gno de toClJ O C:f(•
•E:,, cue aust~utc a boa ca.usa, que se ponha semrre 
.b::.te ·dos abu·o~ e de outra• fraqueza~ E.umanas. 

Agora supp011ha V. Ex. que o feto nusce com fclici
·hcic, el)m bom suc~e1·so, como Me coBt'!_:na cl;~cr em 
li~:;:J~~l!m l'tll~:l.l', ah1 c:o~cc;-a n?l'a queatao, ah1 a. ~s
.:.L;a~i\ll é ma1~ cruel, nb1 o per16:o contra a proprle
~cie é n:ni~ ostensiv!). 

o SR • .AII.U'JO Lut\ u:i. 1\lll :~parte. 

O SI\. ~UI-'~:- O nobre deputado está. fr.::n::
d., muito frio, porque o Cc:mí. tcmt ·~ 0~1 ii, OOU es
er:tVOI. 

O s .... An.u:Jo l.1•·' dá outro aparte. 
O S11. ~uu~: -!lias a sitnaçüo não é ::. !:lC3m:. c:::: 

tocio o pni:~:. 

O S11. AII.\VJo L11h : - Mesmissima. 
O Sa. NEal.u:-Agoravarião as rel>l•;i;c; ~o sc~;.!.:or 

e do eseravo. 
(1 Sa. Atu.cJo Luu :-Ni>o vuriüo, é amtni:::. co:.:sa. 

O Sa. NEaru :-Alli a gnr"ntia da lmrn:~nidade 
era eimpl .. mente o Jireito do ~enbor, a.gora nõio e:t.iate 
eue ~reito, e por c:onaegui~te é preciao.havcr .~ ~ 
fiRcahsaçiio contra a barbanJade dos ae!ltcores. tAI'o•.:
do.• lo oppoti•·lln.) 

Nasce uma. criança, Sr. presidente, é livre Fela lei, 
a c:ommissio fez o favor de tirar a clausula de mgenua. 
Beste modo resolve a magna doutrina dos direitos po
litic.c», &em Tt.&peitar a. ~onatituição. 

O Sa; SoCll RErs : - Mu diz que não é ::le
eessario. 

O Sa. NEBIU: -Dec!~raudo ·que erão livres, não er:t 
preciso ma.is esta clauaula da ingeanidade. 

O Sa. G.t.-., CEaQtlEmA: -Apoiado; entendeu que 
era uma. redundancia. 

O Sn. Nt:aus :-Desejára tratar desta. questão relati
va aos outroa libertoa actuaes e futuros, que :ficão en:. 
posiçno muito desigual, muito~enoa fa':oreci~a, me::.o.; 
privilegiada, qua.ndo a. sua hberda.de e denda. ~ um 
titulo mais valioEo, maUI sa~o, ~ 17muueraçao de 
bons serviços, ou a EU&S ec:onom1aa diar1aa. 

Nasce uma c:rianç.a, Sr. presidente, e dizia um nobre 
deputado por Minas, q_ue as alegtias do C:?ração mater
no n1io podião prodUZlr odio, que· ella.s tiravio toda a 
auspeitl contra as miis. 

Senhores, é preciso niio c:o:tsidera.r a sociedade n'-a:n:. 
po11to tão acanhado ; é prec1so que no lar domestlCG 
haja uma perfeita ig•taldade, . para que naEçio essa:; 
alegrias no coração ; mas é isto o que naçemos de çe:
quasi por toda a parte~ Igu~ldadc que ger~ as nle
gria.s, que serve de gnr:mt11 no lar domestlco nunca 
existir:l.. 

Suppande em uma ca.sa. duas escravas ; t;-ma. que p7h 
primeira vez tem o aeu filho, este naree l1berto ou tn

~enuo ; :~. outra esc111.va dias ou meas antes teve um 
filho este nasceu escravo. Compna.i as :alegrias de 
uma' oom os desgostos da. outra, que já tem melhores 
serviços que já tem dado tantos servos a. seu senhor ; 
onde está. a segurunça e a felicidade domeatica ~ Onde,. 
senhores, a. sabedoria da lei'? 

Ainda mais, Sr. presidente, uma mesma escrava tem 
tres ou quatro filhos que estão no captiveiro, daqui por 
diante tem um ou dous que ficão na liberd:t~e ; póde o 
cora<;úc> desta. mii,. que pertence a todos os li)hos, f!.car 
tranquillo o utisfe1to com este quadro? podem remar 
as alegrius no lar domestico~ (Muito btm.) 

O Sn. Cncz :\IAca.Uio :-Lib~rdade devida o.o :tenso 
do tempo c uüo a uma origem de gratidão. 

O Sn NEBIÁS :-Supponba Y. Ex. agora que &estes 
pequenos exempl011 das c:idad~a vamos aos gran~es cen
tros :tbi l'- desordem será. mata deautross (apoaados da. 
Oi'P~•Içil"); ahi o perigo será multiplicado e aem reme· 
dionenbum. 

TiubR ,·ontade de citar nesta parto um pequeno resu
mo dG parecer~o Sr. co!l'elhe!ro T<!ms-Homern, que, 
entre outras mu1tas cons1dera~ues, diz : 

"Soffre·Ee o mal com.pacicnci& quando elle .; irre
meuia\'el· mu1 torn:~.-se msu}lportavellogo que se trata 
de allivii-lo. O Estado dena limitar-se a auxilisr as 
sociedades. » 

Eis as inconYeniencias e delg<>6t~• que se podem dar 
no pequeno e no grande lar dell!estico dos n~ssos fazen
deiros ; onde, como, qual o. ~e1o de !Cmedinr estes .Pe
rigo:s ~ Desconhecendo o utretto e ahmentando e::tC:ltll
ç';:ie,, 'l:iolencia e auo.rcbi:t. 

O Sn. AutJo Ll:otA : - \', Ex. indique quaes os 
meios. 

O S11. N uus :-lia emenda substitutiça; ~ demai~, 
~u que niio quero a liberdade para ficar mant1~ no I~ 
dome~tico tenho dado em boa part~ uma optnao pOAI• 
tine .sen~au.. A liberdade :niaturallanea~ e~ com a 
escr:r•;icii\o exerce c:a.da ums aobre a. outra llma lnftuen
ci:t rerniciosa. 

O S11. AIIAtJo Lr11u: - Mas esta nit ó a H
lt:','io. 
{7~ VoE :-Xem a do projecto do 1overno. 

O S11 .• \utlO L"u: - A aoluçio, de Ulll& queatão 
tea~:l. ordem não ha de ficar i •ontade de c:ad& 
um. 

(TrodZe-:.e muito• npctf'l~s.) 

O S:r.. ~Eil.U:- Pareeerea reapei&aveia,ae!ll duTici& 



SESSAO Elil 21 DE AGOSTO DE 1871. 221 

nenhuma, principiaúdo' pelo Sr. ViEconde do Rio
Branco, su•tentão este• priucjpio da bdemnisaç~o; o 
Sr. Barão do Bom-Retiro tambem quer a incle'mnisação 
para · as criltnças; é condição do seu · systema e do 
seu parecer. · ' 

O S~t. ÀRAuJo LmA : -: As nascidas ou por nas- · 
gerem 'f 

O Sa. NEnrAs :··-Por nascerem ou n~.sêitmos, pois 
quanto aos actuaes já o ·nobre deputado ouvia ha pouco 
sua opinião bem :fundada. , · · · 

Dizem-nos que o projécto offerece uma justa indem
nisaç1io. Vêde, senhores, que é irrisoria ou illusoria 
uma tal disposição; porque nos querem pagar , com o 
serviço que era nosso por 'to h a vida. E quando co
me\)ar o autem genuit dos filhos de &nas filhas que o 
senhor é obrigado a .criar e .tratar pelo § 3° de art. 1 o, 
além da espoliação e da injn~tiça , por uma .clamorosa 
iniquidade lá fe :foi esse precario serviço; . e carregue 
o se)lhor com outra nova p,ensão erri beneficio dos 
filhos e netos de sua escrava. E neste caso se o dono 
fôr indigente, nem ao roenos p-oderá livrar-se deste 
p-eso· por via ,de um proce~so de penuria, como acon
tece com os iuvalidos do arti 6°, tem de pedir esmolas 
para &ua família .. e para tratar esta nov<~ especie de 
nllios alheios, qua vão cahir nos seus tristes homhros, 
sem retri:mição qualquer. (jlfuito bem.) 

Mesmo · qn,.,ndo a' proprierlad~ da escravo não fosse 
mais do que um usofructo, niio podia ser cerceada e 
destruída por um modo violento, como se pretende. 
(Apoiados.) _ , , 

P1~ocure-se qunlqner outra soluçao, Todas as propne
dades .neste paiz têm d seu usofructa, licito. Se nós incen
diarmos a nossa . casa, o j1;1iz de orphãos nos considera 
loucos, se deitarmos fóra o no~so _dinheir~ ( aquelles' que 
o tem, .não an, que trago as alg1b~1ras vazlas) .. (:·.sadas) .o 
juiz de orphãos nos dá por prod1gos, e nos t1ra a admi
nistração de nossos bens. N 6• não podemos matar nem 

. maltrataT. o nosso escravo, mas podemoa aliena-la , ven
dê-lo e hypotheca -ló; por consequsncia, eu creio que a 
que'stão por este lado n.ão é muito _favoravel ao parecer da 
commissão. Neste ponto vou amda de accordo com a 
Internacional de Pariz. A I nternacionsl diz que. a pro
priedade é usofructo de>_:; ·ú~os, e que deve pa,sar dos 
ricos aos outros que o nao sao, que se deve tudo mvela;·. 

O Sr,. SouzA R~r~: - Neste ponto o projecto appro- . 
xima•se mais da . I nternacional. 

O Sa. NEBIAS: - Exactamente . . Eu estou de accordo 
com. a 1 a par.te do programma . da l nternacionnl. O pa
recer da commissão esta de aCCOl"dO com. a za parte, que 
nega ou reparte & propriedade. (Ap oiados e Tisadas.) 

(Trocão se dit·ersos apartes.) 

os' Rom!l-UOS ti nhão pelo direito antigo o fus ·Vitw 
sobre os s~us escravos . E en lemhr0-me de ter lido em 
um expositor, qtie amanhecend~ . umcayalheiroromar:o 
morto em sua ca<s, e tend.o em sua companhia 400 ~•
cravos; todos elles fórão executados, por não deí'en<le
rem o patrono, ou porque não davão .explicação de sua 
morte. · 

o SI\. CARNEIRO DA CUNHA :-:Mas esse direito 1'0-
mano modificou,se. 1 

O Sn. NEBIAS :-0 nosso ·direito sobre os escravos /é 
r ealmente o usofructo no sentido de que não podemós 
maltratar nem matm·. mas sobre o que t ernos o direito 
de vendê-lo, abandona-lo e hypcteca-lo, segundo c.s 
nossas .. necessidades. Não temos . aquella doutrina bar 
bara do direito romano, e Deus nos livre que a·tives
aemos; t\0 contrario, pela nossa legislac,ão temos todo.> 
os corrcctivos contra os excessos. 

O Sa . Cnuz :MAcnAiio : ::__ Em direito ' civil é uma 
consa, em direito criminal é uma pessoa. 

O Sn. ABAUJo 'LiniA:- E' uma pessoa com direito~ 
limitados. · 

O Sll. SouzA REIS: -E a que se reduz i11so 'r 
( Cruzilo-se dive1·sos apartes,) 
O Sa. NEnrAS:- Deixemo-nos d'e mystillcações : 

tJdos nós temos cora~ão philantropico; roa~ todos r ·:-

conhecemos outras considara~ões e dirútos inconcussos. 
(Apoiados.) . 

Tanto o rico como o pobre tem legitimo direit0 
sobre os seus ~scravos adquiridos pelo suor de seu tra
balho e pela economia de seus pais. Não se póde ne
gar isto. Apoiados.) Não.-se póde contest ar que é um ti-
tulo sagrado , · 

Não fallo j ó. dos grandes propric tariQs ; fallo de 
todas as classes .. sociaes. Mas um ·artista, por exemplo, 
um homem pobre, que, depois de muito trabalho e mui
tas privações, pôd~ comprar um escravo pata auxiliar 
o serviço de sua'·f~milia, ha de ver- se assim e;; polia
do ele sn'ls ·garantias, e sujeito a severas obrigações? 
3ené isto objecto de entbnsiasmo? (Apoiados.) 

Nós vemos ainda(niío me quero aproveitar dioso, ma5 
sempre citarei), o trafico dos Africanos .é o trafico dis
farça'b de ontróstrabalhadoresem vigor na Costa d' A
frica. Nós ainda ago ra vemos a escravidão em certos 
portos da Coóta, sem se poder extinguir, npezar da 
grande philrmtropitt dos homens . <i. e estado, Ainda H gora 
se faz esse commercio no oéste da Africa. O cruzeiro in
glez lá está trabalban<lo, mas não tem 'podido obstar . 
Ainda agora o go•erno inglez esti em ajuste com o 
régulo do Zanzibar pam acabar com a escravatura 
n~.quelle Estado, e nad" tem podido obter. Ainda agora. 
~., contno os horrores que Eoífrem os escravôs naquellas 
pMageJ?S para serem conduzidos ao porto da sabida ; 
como &inda se cantão os hpnores e cmeldades que 
spffrem os outros trabalhadoren livresparascrtim embar
cr,do~ e lev;;dos de seus dcl)osito' ás differwtes · colonias 
do n1undo. ];..iuda agora no!l ultimas cinco armos, ele 
1862 a 1867, exportárão-se do Çsteda Costa93,000escra
vos, e estes 93,()00 esCr;tYOS parachegnr aOS portos entre 
Quilôa e Lamor custárão ~ vida de 532,000 outras vic
timas humanas ; o que t'mto importa o sacrificio de 
6 por l. 

O que quer dizer isto, Sr. preü.Jente 'I Que imrnprc 
extiuguir ~. eoc.mvidão em sua origem. D eclarem a sua 
impotericia, e r;ão venhiic:i perturb!lr o serviço. domesti cG 
de quem tem tmtado de manter •mts institu ições, sua 
religião e direito, n.do,,anclo cada dia com emuenhos ele 
christão a wrte de nossos escravos (apoiado~), como 
ningN.em póde mais contestar deotro ou J'óra do paiz. 

Sr. preFidente, desde muitos annos a lngh!terra mar
cha. nesta .cruzada sublime, principin.ndo· pelo trafico. 
A moção de Wilherforce,' que roi au•tentada• com a. 
~l9qtcer:cia de Pitt, não pa~sou ; e roi só muitos anno.s 
<lepõis que teve !ugat· esse grande acto em J806 soh 
os a,uspicios de Fox e ,de lord Granville. E ainda :foi 
nece;;s;ó o que as nltas potencia• represent~das no éoh
greSIIO (Íe Yero:ta de 1815, e mais ta1·clc no congresso 
i!ie Y~rona em 1822 contrahissem obrigações muito 
sériao c lJO'itivas neste grandioso assumpto . 

E n•.> entretanto ainda decorrêrão muitos annos para 
·q,;,e k;~e decretada a abolição uassnas colonias, como 
:liud1. ;:::·c:ito tempo depois, em 1848, nas coionias :frau
eezas~ 

S::.be Y. Ex. <1ne a escravid.ão .não estava localisad~. · 
rro ceu~ro interior dnquell~s Estados. Era nas suas re
,motM pcssessüea da America e da Africa, onde o. 
Inglaterra co11tata 700,000 escr.nos, e a França 
i 70,0GJ. · 
Naç~es poderosas que dispunhilo ele tamanha força. 

em mo,r e terra para reprimir attentados e desordens 
oGntra. a vida e fortuna de ~eus concidadãos. Não ci
tem, poi~, tão disparatadoo exemplos, e lembrem-se 
qt:..e por lá .se deu plena ·indenuüsayão. · 

Sen'hares a civilisação aincla nil.o penetrou pelo$ de
ae!'!Cs afrie:u~os. Assim como já n!)tm, os coolics soffrem 
mtio3 tr,.tos pam serem conduzido" aos depositas e de H 
trJ.us;:H:>rtados para as colonias in!(le:ias e francezag. 
· Onda está aqui . a humanidade~ Por que não se tem 

:regd!l.do este sernço de um modo efficaz, justo e glo
~io~o? Nacia! 

O 'Cm7;êrio do Brazil é talvez causa de continuarem 
~b.cl.a cssaa desgraças por lá. ' 

Maa1 se!!h<>res, o Imperio hoje quasi <1ue tem :feito . \ ' 
~mantnp~ção {apoiados da mino1·ia), pelos saus costumes,~' •· 
'e até pelos seus interesses, pela sua liberalidade e eua. 
l•raD.dum, podemos reputar no Brazil a r~ ça escrava j :í 
;ms.~.dpada (apoiados da minorw); o eiJC ravo hoje no 
nra;;;:! ... . 
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O Sn. AnAuJo Ll,,A: -··E combatem essa idb. C(•m 
· t11nto eucarniçrün11nto! 

O Sn. NEBIAS (com (Mça):- E' porque ellu v0~ 
tirar o mll·recimcnto doa .actus quo até . ..ago~a. se .pro>t.t
cavão fóra .da ·sua pressi\o. (~Iuito~ apeia dos . du ?1li·· 
tlOria.) 

O S1t. A~DRADE FIGUF.IM: ~Vem destruir a espon
tnueidndc . 

O Sa. NE.BIAs:-0 escras~ entre nós 1ilío é· uma ma
china inc.anmvel, nem pa~su .uma vida tlc tormcl:!tos. 
:P:st:í. mn\to regulari~.ado o ·Serviço cscr:wo; ·não· fàllo 
"qui nas· cidnd.cs civüisadas, ·nn•· nossas ca.sns; nos lu
g.a.res mais perttl da inspccçiio publica; m:1s lla$ nossas 
grande~ fazenda> qual· ó a· Yida qnc p~s~lío os nos~os 

· escuvo~ 'l Trabalhão, nóg tiunbem tt,.~b nl!Jnn1oa (apoia
dos da; ·zninoria.), ~ii.o · bem tra.tados, não ha supplicio, 
niio h:J. desespero, .aão bem alimenhl:d.o,, e os s~nhores 
Eiio p;tis de SE!UB escraYos; tal é .o sentimento innnto e 
os habitos communs dos Brazileíros. (Muitos apoiado~ da 
mini11iu.) · · 

O SJ\. JANS~N.no PAço: -São m;;is :íclizesdo qne o 
povo irlandez, têm que comer e que YeG~ir. 

([/(I, ou~ros apartes.) 
O Sn. NEDJAs:-Sr. nre~ideote, . airidp_·pretendia fa:r.er 

mais o:lgumas observações; mas ncho-me UJuito·btigndo: 
desejnv:1 fazer apenM este protesto, que-me tem !lusta~o 
ba.tante pat·a o meu catl\do ·de mnde ; e por ~ 1~so nno 
posso contÜi\tii.t', 

Tiub(!. .ainda de·combínar algun~ pnrcceres do con
selho .de estado ; não do Sr. preside· te do Cbilsclho; 
porque pcmo que o seu parecer já caducou por suM 
novas . tendencins ; tinho. de fazer a confrontação de 
outros p:treceres e ver a gruvidade com qu~ esta q:ues
tli.o foi tmtada no conscllio. 

Preiendin ' ann!ysar outros 3rtigos ~o project(l, ··com 
euas multas gravos:J.s por qualquer omls>ilo, ns sua.s pe
nrilidades e p~t·dn. de di~eitosi \\& suvicius e o proces11o 
criminal ·contm os senbores. 

O Sa. AnAiiJo .LmA:- D:í-nos muito .gosto. (Huieos 
apo:ado.,.) 

O Sn . Nem As : -Não posso, estou muittda.ti"'ado; 
o n<>bte deputado vê que estou fazenolo um grande es
iorço ; n minha doença é real, Cl:mnito o e tam acabru
nhado, como a. camnm ·enbe. O meu prezado nmigo e 
. "eneruso medico, o distincto Bl\riio d'L Vil la d~~o B11•·ra, 
frnpõe'· rile ·repour.o e abstenÇão intellectuul (apoiado): 
lia t:í tnczee que soffro, e •até alguns ofliciosos mandiriio 
dizer :para S . . Pnulo qu~ eu estava pilysica e 'moral
me_n~e impoaib.ilitado de ttpre;entar-mu o~1mlido.to na 
t!lctçuo a. que alh se ptocede . 

YozEs DA ·.llli:'IORIA: -E' vurdndc! 
Ou·rnH : - Era o meio de :n·rczt:w unt di~;sidente! 
OSn . .ANDRAt>l: FtcUEII\ .l:- E . o tninistcrioqucpro-

curn cr~ar ' um novo partido .. wlit.ico ! 
(H" outro3 'tparles.) 
O Sn. NEDIAS:- Terrniur, . poie, nqni .:t~ minuas ou· 

.serva\·ües. 
Sr. prc:-iuente, cn aüo tenho fatnilia u re,;;Lt:mhr, 

sou um re11igmtúo celiua.tario l ni1o' tenho fcn·tuna pnra 
dei::mr a . meu herd,• iro ; m:ts !\Ós H1·azilei\'os toúos &o
mos rqn:escnta<ttes .dR fO\·tuna. c tla. fMnilio. deste im
menso paiz (npoíndos gcra<'s); uús ·todos tomRlnos <1. 

peito snlvar com lealdade e honra o ptesente e garantir 
o~ futuro do. nossa vust.tt sociedade (apoiados gilTws); 
nssim, pois, torao a dizer,· e pcnBo que ·combatendo este 
projccto servimos ·melhor {L co. usa de Deus, :í justiç:t 
humana e no so!emne compromieso que nceitámos a 
bem do povo brazileiro. 

VozEs :......_Iuito bem! Muito hem! 
(O orc.dor·llfelicitat/o por muitos Srs. tlrputado$.) 
A uisoussão fie~ a.dinda pch hora. 

o .Sn . . 1• Ssol\l!TARIO, obtendo a .pnlnvra veltl o~dem, 
prooell.e.á luit.ure..das•s!•guhites redncções,· (\Ull "ü.o . ~~ im
IJrimir .para cntDnr :na. ordem dos tr-u.ba\ltos : 

·« A aseembléa. gtmtl teéohro : 
" Art. L• A lei z,, 1,836 de 27 do Setembro tlc 1870, 

decretada .para o.e:x:crcicio de !B7La. 1872., continu:trá. 
em v.igor no 1° seme~tre - do de'. !872 a '1873 se ·antes 
niio . fór .promulgndu n lei de ·.oryamcnto reMpecttva; com 
as segumt~s alterações : 

'' ~ 1. • O governo· é autorisado a d~s,Pender. desde já. 
pelos meios que fm1nlta a sobredita le1 de. or9amento, 
as sommae nccc~sari:u; pnro. exectwiio dao se<>nintesleis 
do · anno pn.t,sa.do: ' 0 

«.N. 1;7~7. de 9 de Julho, ooarrtntido,juros de 5% ao 
cnpltal add!cJonal da e~trada. âe"ferro 'de 'Pernambu.eo · 

" ·N. ·1,808 ·de . 2 . de ·. Agosto subveucioua.ndo .a :nuve~ 
gaçõo 1.1 ' 'll.por do' Rio Ar•tp;uay?.; 

N . 1,829 ue·,g de'Setembro conceornente :Í'reparti.çiío 
de eetatiotica; 

« . N . · t~_S3~ . dc 9 de Setembro, .que c'on&igoou o credito 
da . I ,OOO:uOOS para o abastecimento de. aguo. ·:i. capital 
do I!Dperio · 

«' .N. 1,s:h de 27 <leSetembro, autorisaudo oiabdco 
da moeda. de nickel; 

" N. 1,90l! de 17 de Ontubr!l ·que' fixou· 35:ooon paro. 
as despaza,; com a demurc:iÇlío ào patriruonio em terras 
cste.beleéido .a S .. A. I. a Snt.. 'D. Izabel e seu augusto 
e~pOBO ; . 

cr N 1;905 de 17 dl! Olttubro, quedixon' 35:000}1 para 
as <le•pez_us com a. demarcaçã~ do patrimo.nio em terras 
eoto.belec1do a S. ·A. a Sra. D. L!opoldma. e seu au
gusto esposo ; 

« ·~· 2 .• Continúa em ·vigor a. autorisaÇão do art. ·12 
da 1':: ~· 1,'836 de 27 de S!ltembro de' 1870 para<".onyersão 
da d1 VIda fluctuante, ficando, porém,. tal autorisaçlio 
limitada, e quando .sej!J. indi"-J.lensavel,. á pntte-rclativa 
aos bilh~tes do thesouro que não houver · sulo-resuata~a 
em consequencia do. d\sp08to no nrt. 3• da .lei n."·t;953 
de '17 de .. Julho. do corrente .anno ~ 

,, . § ' 3.0 As .porcexit.agens de 34 e·-:25 ·o6,.cobrarl:lllsobre · 
os 'direitos de importavãe, ·em virtnde 

1
do art.'1• §•t• da 

resolul'ilo n. 1,750 de. 20 dl Outubro de t869 e decr<;to 
u. 4,G01 de"24 de Setembro de 1870, .seriio -reduzidas 
para. o .anuo civil de '1872 a pt·irneira a 28% ·e a se-
gunda a 21- %; . 

" Art. 2. • Siio .. revogn:das as disposiçücs em contrario. 
" ·S(l.!a diU! commi~sG»s; c1n 2 de .Agosto de 'f87L

J ooé : Galmon . .,-Bmjamim. » 

" A assem bJéa geral resolve : 
« Art. '!.o E' o govemo autori1oado a-jubilar o Coll.SC• 

lh~iro Joaluim Ignaoio Ramnlho, le11te cathed!atico 
dll. t• C\ldeua -do 5• anno da .fuollldnde de .direito ·de 
S. Paulo, com tolo>< os ·~cus veucimaotos. _. __ 

« Art. 2.• E' igualmente o.utorisado.a jubilnr o con• 
sdhciro Ft•&ucL,co biu.riu. de Souza .Furt.u.do da Men
donça, lente .Citthedra.tico . du 3• cadeira. do mesmo a'nuo 
da referi>:la i:•ouldauo, com todos· o~ saus vencimentos. 

" .Att. 3. 0 Revo~iio-~e .as disposições· .um ·contrario. 
":'nlnuuso(\ml\li~sõe~,c·.2l doAgu todl! 1871.

A. Goellto ll<Hh i!JU<w.-Hrnjumim.- Jo~ó Cnlmotl . . , 
« A a~semulli1t ·g<1rill · rePol v o : 
« Art .. 1.• E' o governo uutoris11l1o ll concctl•:r no 

juiz municipnl c de orphiios <lo termo de Jugu:~ry tl:1 
lltovh•~i!t <In 1\fiuns-Ceraes, bac·harcl ~fuximianuo .A u
gusto de Burros Cobrn, um ·nnnn de ·licon(•a•oom to,los 
os seus vencimento~, put·a tratar de sua ,;nude onde lhe 
cOn\•ier. 

" . A~t. 2.0 Hevo~ão-sc · 1\S dis pol'i~ões ein .cru1trnrio. 
w S:ula .dn~ .oomrn1ssõc•, <mn 21 de -"•gosto .de .1871.

José Gatmon.-Bmjcwlim,-A. · Coui/IO .. R"·1.r;:g,ues. " 
« A :· a~scmhlén,gel'lll · resclve: 
'' .Art: t;o. '.!::' Q ·governo nutoPisado: p11ra canceder ao 

Z• ·o'llicioJ da. sear~taria dfl guerra Modesto ·Benjamim 
Lin~ de Va•conccllos , · um nnoo de licençlt com todos os 
sens lVtmcitucutc.s, para tl'Uit~r· de ·S\Ia. ·· snud(J· oude lhe 
convier. 

""A~t. 2. 0 São rcvogqd.aa., as di~posi\'ües em ·COll· 
trttrio. · -· 

" Sula da~ cotnmiesücs, em 21 de Ago~to de 1.871.
Bmjatllim . .:...; Jo~d é'ttlnwrt,·~ A. "C<i··lho · llodl'iguas. " 

Dadn a ordem do dia, le·vantR·'Se •o. M~Hio ás qn·atro 
ho1·as .. da. ·lt:\rue. 
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PÍIESJDENCIA ·no SR, TEIXEIRA ,IUNJOR·, 

Su~mÁmo .. -li:xpediente.-Augmento de · vc~cimentos . do3 
C!nJ>regados do ·thc.•ouro nacio11a! . c tlicsouru.rias do · [a~ 
::enrla.-Calr-ao;e'!to e aformoseamento da cidade· doJlio · 
de. Janeiro. ,..-- Ordém·do dia.. - llcformu judiciaria. 
D1scurao ·do Sr. Souza Rl!is.;_E/'cmento acrvi/; Discurso 
do .Sr. Ju11queira. 

A's onze ·horie da mnnhlí, feita a chamada, achií.o-sc 
presentes os. Srs .. Teixeira: Junior, Portdln, Guirnm·ães, 
.B~rão da Lsguna, Angelo elo Amaral, Camill() .Barreto, 
Vtcente de Flgueirc;do, Evàn<rcli<ta Lobato, Luiz Car~ 
lc s, · Galvüo, . Sobral Pinto, J;fto Mendes, Sitlueira Men~ 
dcs, Candido. da Roc!Ja, Cardo~o de Mencz,s, Moreira 
d~ ·Rocha, .B~ttenco.urt, Oa.sarlo, .Bahia, Pinheiro, · Cor~ 
re.a; ~nnque1ra, Pmt.o de · Campos,:. Alenca'· At·aripe, 
F1gue1redo Roclm e Fiel de Carvalho. 

Gompn.recendÓ depois os Srs . All'onso de Carvalho, 
F~rrcira Vinvns, Ptlnira Franco, Menezes P rado, Fe<~ 
r~u·a Lage, S<>lles, Gomes de Castro, Floriano de Godoy, 
Pmto Braga, Tl1eodoro da Silvo., Fontes, Bnrão 1le Ara~ 
çv.gy, Haposo du Camum, Hemclito· GraÇ1., ll'lancel 
Clemen~ino, <;:amillo . Figucirc:h•, Araujo Lilil:t, Para~ 
nhos! Pmto J,lm t 1.Diouyoio M:trti11s1 Coelho 1\odri•mes, 
Dommgucs, Pe1lcrneiNs, Con·êJ. •I~ Oliveira, Mello"':Mo
rv.es,,Augusto de Oliveira, CarJ•cirtJ da Cunlltt, .Gomes 
da S!lYn, Bar:\o de Anndia, Pinto 1\foreim, Araujo 
Góes, Ferreira de Aguiar, Duarte de Azcve•Jo, Pinto 
Pesson, Bau.deim de Mello, Almeida Pereira, l\Ic!lo 
Rego c Hennques, abre-se ·a se~sii.o :ls onze horas e 
CÍIICOenta minutos. 

Comparecem dépoís de àbol·tã a sessiío os Srs: . Souza 
Rei$, Ferreira da · Veig11,.I\udrigo · Silvu., Leandro 1\b
~icl,, Mello · M~ttos, ·Azatnbujn, Let1.l de Menezes, B~n .. 
JUillun, Joaqutm Pedro, : .Banos Cob1·a; Leonel dc•A!eu
cnr, :Borges l\íonteiro, Conde de Bttcpendy, Costa Pinto, 
Fausto de Agt_tiar, Ncbiae, Antonio Pradu, F • . Bciisario, 
Gama Çerquctrn, Pcrdigiio Mulhciro, Silv:1. Nunes, José 
Calmon, Duq';le-Estra~a 1'cixcirll., . Cttplmema, ~unscn 
do Payo, Perem1 dn· Stlva, Cruz l\1uclmdo, Paühuo dé 
Souza, Candillo Murbt, Amlradc Figucir.t, Joaquim de 
Mendonça, Cl1nedo, Lima e Silva, Taques•e J3ariio .da 
Villa ds. Barrru. 

falti'io éom particiiJfll~iío os Srs. Assis Rocha, Au~ · 
~.ttsto Chaves, Bariio · de Anajatttba, C:~ndido Torres, 
vice!_!? pautas, •. v DI.D_If..O. V v e1 l!!ho, bi~s da Rocha c Fcrnnu-

---d+..-ts. B1ogo dê Vasconcellos) 
Goncalves da Silva, Jer11nymo Penido, J. de Alencar, 
Mont~iro . de Castro, Ptuila .Tolcdo, Hosa, Siiuões Lo.
}JCs c Moraes Silva. 

Lê-se· e approva~se a actn da n nteoedente. 
O Sn. 1• SEcnETA.õl~o dá contti· do seguinte 

EJ(I'l!PIEN:rE. 

'Um oflicio do miuisterio da. fazenda., .devolvendo, em 
respostai.c' reque!lirnento . documentado enl. que D. Ma
ria do., Gloria Bnrr.11to .. de: Alquerque Pinto,. viuva do 
coronel.Triatiío Jesll . :Pinto, pede ser, relevadt\ do pagiJ.
mentu do .alcanan que 1he .. é exigido pelo.. thesourarin de 
fazenda. da .. provincia de S. Pedr:o. do RiocGrande do 
Sul, mn•. virtuil.e.d:.dia.n<jla.prestada.por. ell11. e seu .finado 
lllArido, u. fll'ror .de ;EstBnisláo Josli de F.reit.<ts,, ex"pngl\
duc · da. . {Wogadorio. central d:. mesmu. proviuciu.. - A 

• 

quem . fez. . a.;requisi<jliio. · 
Doua <Íe·d•· secretario ·dot scnndo, pm~tiaipu.nd~• ter 

constndo ,a.o.·mesmo. senado,. que"forã~'!ll!"1!!r"" · 
rcsolu9iios npprovnndo •.pe~~6. n. D. Ilc1'
mclinda•dc · Curvalhl:\~ ' e \Jntrosl, c .antodsando o 
govc:uo a ooncoder um nnno de licença com• todos os 
venolmentog,ao. deaombnrgador dwrelayiío do Mar~nhiio 
Frar.cisco dn Serr.~ <.:arneiro .-Inteirada., 

u,), ·rcquerim~nto 'de .Amtonio · dro Coatn: .Chaves . c 
outroA1 ex~prnçns do corpo 31• de Yoluntnrios• dl\• pntl'il\ 1 
pedindo de uovo us gratificn9ões quolhea p;io do.viuus. 
--.A' commiesiio da marinhn o guerra, 

O~tr.o ·de C:-mpos, Cameron & .C., p~dindo iscnçiio 
de dncltos de nnportaçiío par:\ os muteriaes necessnrioa 
p:1ra :quwegaç~o ~· va.por l!OS rios Pomongn e Japa.·· 
ratuba, Ull provtnCI!l de Sergípc.- A' cummi••sii.o de 
fazenda. · ·. . 

AUGliENTO Dl' VENCIUE~TOS DOS E~li'R.J.lGADOS DO • TUESOUIIO 
!\'ACIONAI• E TUESOURAUIAS DE 1-;,\~ENOA. 

.l-ê-se, julg{l-se: objccto. ele dclibcrnçiío, e vai n impri-' 
mtr para e11tra1· na; ordem (10s trabalhos; t• projecto com 
que conclue· o aegtuuta pa.recer: 

".~ commi~são de p~mões e ordenados examinou as 
pettço~s dos empregados c:\ :secretaria. de·estarlo dos 
negoc10s da .fazenda, thesouro lia.cional e thesourarias 
de fazenda de div?l'~liõ provincias, em que requerem 
augmento de veuetmentos. 

" .J\s. iufo_rmações prestadn~ pe!IJ governo em aviso 
do tmmsterw du fnzendn de 9 do correrite tornao evi-
dente a j nstiça .da podido. ' . 

"Nenhum ':lotivo jmtifi.cn :i. de,;i~ualdadc que se d:.í. 
entr<J os venmmcnt<:>s Jon empteçados da .. secretnrin de 

. fazenda e. o • de out·rns secretflnns1 e ·nem é pnssivcl 
uma Btlbslstencin1 seníio commodn, decente conser
vartdo-se oa ordenados lm mni to fixados n~s empre
gados do the ouro c th,,sotlral'in s. Tenno .•ubido o yr~ço 
dos g~neros, o alugue.! d "s. cams, o sr.luno dos cnndos, 
e pcrmane(Jendo cstno\Oll:\1'10 o ordeua•lo h a .muito 'con~ 
ced~do 11. tão in?portaute;.• · sorvi dores do E,taclo, é facil 
nqmlntar ns pnvaçõcs que . soft'rem. 

" ~ comm,iss:to é, poi~, de pnrecrr que Ee nclopte o 
segmnte proJecto. · . 

« A t•ssembléa , geral •·e.1okc : 

« Ar.t; t.o Fic;a ::mtoristdo o governo a nngmentar 
des~c Ja os vencllllen_tos dos empregados do thesótli'O 
nact?llnl e th~sotunn~s do bzondn, e a · siroplific:~r 0 
servtço, ted~zmdo o pe,so~l , se jnigar conveniente, 
bem col'?o a. 1gna1ar; os vencuuentos elos ·empregados· da 
secr.etarta . de P;Stado doi negocias da l'azenda aos das 
outras , secretartus refo1·mndu.s . ~~~ 18rl9, cmnt:mto que o 
augmentu da 1~espezn. uiio . exo ~da de 40 %. 

« Att. 2.• Sao .revogadas m, dispor,illÕes em.contrario. 
'~ Su.l\l, dus commigsõeR; em \!'4 de AgoGtJ de l87L-'

A. O. G011tes de Castro.-Carroe,:ro da. Cunha. " 

CALÇAilllll!'fO E· Af'ORl!OSEA:UEN'CO · D,\ CIDADE. DO IllO DE 

JANEiliO. 

Lêcse, e vai .a imprimir pnrt< entrar tia ordem 1!os 'tr~.
balhos, o segmnte parecer: 

« A commiesão: dll fazenda., t~ndo e:xam.inndo o pro
jecto apresentado na ses~üo de 19. do corr~omte mez por 
53 Srs. deputados, . autor1on:1do. a Illina. c:unnta muni
cipal da bOrte a contmhir, sob ;ts condi<;'i'lo:.> qu•J o. go~ 
verno a.pprovar; um, e~prestltuo . nt<! a quuutin dt! 
41000:000fl para tcrm!lln\'uo do calçam<Jnto da• runs da 
c1dade do Rio de· Janeiro, nrbod~a,~üo•o nfarmoscamen
to do Ca'?po dn Aool.itnn1~iio e ·otttr.:>e n1dhommentos; e 

" Constderm:tílo •que .o mcBmo proj ooto ·~ dtJ· intuitiva 
utilidade pulJiien ; 

" E' de parecer qtw c31.tre e \I e. na ' Ol~letn 'dos trabtt-· 
lhos, e. seja P.doptado por esta augusta cnrnara. 

"Sala dus oommiesões, em 21 do .A<>ostu de 1.871.
Gardo.la· de M~no:es.-Aruttjo· Lima. , 

0 

O SI\. · Souu REIS rec~ucr dispens11. de il\Iprcssiío par:.\ 
que o mesmo parecer seJa dado p.arn ordetu do dia Íl1~ 
dependente du: publicação em -avulso; ' 

O Slt. PRESIDENTE, oonsultanlio ·a cam'lra, estn deci-
de alfirmativnmente. . 

Entrão. succcssivamcnte em. disousniior c s:io. Sllpro
vndas .sem.deb'lte, . as .redacçiics que foriio a. .imprtmir 
nn. sossii~ antf.oedente 80bre pro.rogaçiio. da .lei ,do orço.~ 
mento,; jubilnçrta dos conselheiros Jon<J,.uim Ignnoio }{a
malho e 'Francisco Maria. de. Scuza .l~ m:tt\&o .de. l\lell
donçn, c liocnç'\ ao juiz municipal Mnxitnbno Augusto 
de Burros Cob•n. e ao .2• offioiaL ·.da .sccretarÍit dn gucr
m Modesto Benjamim Lins . de Vasconcellos. 

O· S11. Bfll<ll/\MI~I (pel.t' ordetu):- Sr. presidente, desde 
o anuo passado. que aguar!.lo mn .. r.nrcL'el' da•commiss~c> 
tlc faz~qda sobre o p~cliclo lJIIC a est:1. onm1mt fez u 
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tenente-coronel Dlogo dn Hochn Bastos, para pe'dir a 
V. Ex. que se sir,va dar o mesmo 11ara. a ordem do dia. 
Não sei a ruziíg por que a commissão não deu o seu 
parecer. · , 

A pretenção do honrado tenente-coronel Rocha Bas
tos é justa, e deve ser attendid11. Peço, poi•, a V. Ex. 
que se digne intervir nesta questiío de modo a ser dado 
o parecer nlludido. 

O Sn. PuESIDENTE :- O p,edido do uob1·e. deputado 
será tomado . em consideração. 

O Sn. H.onmGo SILVA (pela ordem):- Sr. presidente, 
desejo que V, Ex. me informe se 11osso apre~entar hoje 
como projecto o ndditivo lJ.Ue oifereci á rewlu9ão, aug
mentando os vencimentos dos officiaes do exercito de 
terra. 

O Sn. PnESJiiENTt: - E' preciso que v. Ex. llill dê 
a fórma .de projecto. 

o Sn. HoDRIGO SILVA:- Ellc jó. tem essa rónna. Em 
todo o C!\So eu apresento desde jáesse projecto, e peço 
a V. Ex. lhe dé o destino conveniente~ 

O Sl\. PRESIDENTE : -Fica sobre a mesa.11a.ra entrar 
na ordem dos trabalhos. 

O Sn. RonxuGo S1LÚ: -PeJi tambem a plllavra para 
fazer outro :pedido, 

Apresentei ba muito tempo um projecto, pedindo a 
revogação do regulamento de 1'1 de Janeiro que modi
ficou o processo nas faculdades de direito e de medicina 
pal'a os exames dos respectiv<Je alumnos. 

Ora, éomo. até hoje a 'commissiio de instrncção pu~ 
b!ica não deu parecer sobre este projecto, eu desejam 
quê V. Ex. instasse com ella par~~o que dê a sua· opinião 
a favor ou contra. 

E' nece~~ario que á camara se pronuncie sobre este 
assmnpto que é muito importante. 

Os interessados ésperão umii solução. 
O Sn. PnESIDENTtl :-Os membros da commissão de 

instrucçãb .publice. estiío presentes e ouvirão a. recla
mação do nobre deputado. Pela minha parte não poPso 
accelerar os trabalhos nffectos ás commiesões :la camara 
r1ue funccionão sem nenhuma intervenção do presiden
te; mas o nobre deputado tem o recurso que l'aculta. o 
art. 127 do .regimento, o qual determina que o projeoto 
sob1·c o qual a commi~si!o . não der pe~.rcccr dentro de 
húlta dias, poderá entrar ?ta ordem do3 l!·abalhos1 sa 
assim {ô1• f'esolvido pela camara. 

Se o project!l1 portanto! a que se refere o nobre depu
tado, está neEte caso, pÓde requerer á camara 'J.Ue re
sol'l'a a SUa admi!Siio na ordem doS trabnlhos indepen
dente do parecer da commissiio n quem foi affeoto. 

O SR. RonluGo SJLrA :-Nib estou certo se j:í. decor
reu esse pr~zo; caso ti,·er. decorrido, peçê a. V. Ex. que 
submetta ú cu.mara o meu requerimento, para que eatre 
na ordem dos trubalbo3 o projecto n que me referi. 

O SR. PnESIDENTE : -Eu Yorificnrei se jl\ decorreu o 
prazo e~peciticado pelo art. 127 do regimento, e nease 
caso submetterei á decisüo da camara. o requerimento 
lo nobre deputudo logo depois da leitura do expe
tiente da sesslío de umanhii, por ~er essa iL horít com
Jetente. 

O Sn. Ronaxco SILVA: -:Fico satisfeito com esta 
decisiio. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA. 

1\EFOIWA JUDICIAIII.\, 

Entrü.o em discussão ns seguintes emendas feitas e 
npprovndu~ pelo senado no projecto organisado pela 
eamnra doR deputados como emenda á propo~i\~ilo do 
poder executivo, datado <le 1!1 de A~osto de 1862, :ll
terando dilfercntes disposi\'Õcs da legi~hu;ão judiciaria: 

Das autoridades e das .wustituições. 

" Art. 1.• . Redija-se a Ja par~e pelo mot\o seguinte: 
" Nas cnpitaes, que forem sede~ de ~elnçõcs, e nas 

comurcas de um só termo 11. ellaa ligtldas por tão facil 

,communicação que no mesmo dia se possa ir e voltar, 
a juri.sdicçli:o de 1n instnncia ser:í. exclusivamente . 
exercida pelos juizes de direito e a dé 2a pelas re
lações. 

a Na 2• parte do artigo :tecrescentç-se:-Na capital 
do Imperio é creado mais um lugar de juiz de or· 
phãos. . · 

« ~. 1• Passa a 2•, sendo substituído pelo ~eguinte: 
« Osjuizea a).lbstitutos só mente exerceráõ a jurisdicçüo 

plena, em falta dos effectivos, que sub$tituem-se recipro
camente na mesma comarca, sempre que fõr possível. 

'~ ~§ 2• .e 3.• Passão a formar o ~·1•, pelo modo se-
gumte: 

"Para a substituição dos juizes de direito nas dita.s co
marcas haverá ·juizes substitutos, cujo numero . não 
excederá ao dos juizes effectivos; sendo nomeados pelo 
governo d'entre os doutores ou bachareis formados em 
direito. com dous annfls de pratica do fõro pelo menos; 
e servuáõ por quatro annos. nas mesmas condições e 
vantagens dos juizes municipaes. . 

" ~ 4.• Passa a 3•, nccrescentando-se no final o se
guinte: 

" Igual numero de supplentes terl\o os jui.;~:es substi
tutos. 

" ~ 5.• Pas~a a 4•, sendo redigido do se~inte modo: 
" E' incompativ!ll o cargo dejuizmunic1pal e substi

tutos ·com o de qualquer ll.utoridade policial. 
« § 6.• Passa a 5•, accre,;centando-ae no final o se

g'ltinte: 
« E quando magistrados, no exercício do cargo po

licial, llii.o gozaráõ do predicamcnto de sua magistra
tura: venceráõ, porém, a respectiva antiguidade e terã!J 
os inêliiilos vei:i.chnentos peouniarioe, se forern euperio-
res aos do lugltl' de chefe de policia. ' 

« § 7.• Pasi!:l. a 6•. 
« ~ 8• Passa e. 7.• Redija-se pelo modo seguinte : 
• Haver:t em cada termo um adjunto do promotor pu

blico,proposto pelo juil:·de direito da respectiv~~o comarca 
e npprovado pelo presidente da província. 

" § 9.• Pussa a 8•. 
Das attribuivões .criminaes. 

«Art. 2.• 
« § 1. • Substitua-se pelo seguinte : 
« O julgamento das infracçóes de posturas municipaes, 

com appellaçüo para os juizes de direito ; ficando po
rém suppriwida a competencia para julgar as infrac~ 
ções dos termos de segurança e be1n viver, 

• § 2.• Depois da palavra.-finnça-accreecente-se= 
provisoria. 

« Art. 3.• Redija-se do sell'uinte modo: 
«'Aos juizes nmnicipaes ÜC:i. competindo, além das 

outras attribuições : 
" ~ 1.• Subttitu3.-sa pelo ~eguinte : 
" A organisaçiío do procasao crime de contr11bando fóra 

de flagrante delicto. , 
" ~1>1 2. • e 3.• Supprimão-se. 
'' ~ 4• Passa e. 2.•, sendo substituído pelo seguinte : 
" O jalgamento da infracçiio doa termos de segurançll. 

e be~ viver, q~e as l!'ntoridadcs policiaes e os juizes de 
paz t1verem fe1to ass1gnar. 
"~ 5.• Supprima-se. 
" Acrescentem-se os segnintea artigos auditivos: 
" Art. 4.• additivo. Aos juizes de direito das comal'cns 

do art. L•, e bmn assim aos juizes municipaes de todos 
os outros termos fica exclusivamente pertencendo a 
promtl1cia dos culpados nos crimes commtms: o jul
gamento nos crimes de quo trata o art. 12 ~ 7• du 
codii,t'O do proceseo criminal e o da infracção oios termos 
de 8egurnnça e bem viver ; podendo ser :.mxiliados 
pelos seus substitutos no preparo e organisaçiio doe res
pectivos proce!sos ate o JUlgamento e a pronunci11. ex
clusivamente; e com n mesma limitnçiio pelos dele
gados e subdelegRdos de policia quanto no processo dos 
crimes do citado nrt. 12 ~ 7• do codigo do processo 
criminal. 

« Art. 5• sdditivo. Aos mesmoa juizes de direito 
tambem pertence : 

« ~ 1. • O processo e julgamento dos o~imes de con
trabando 1óra de flagrante delicto. 
a~ 2.• A decisão dag suspeições postas nos subatituto~ 

11 ju11.es de paz. 
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cr ~ 3.• Em geral quucsquer outras. attribuições confe
rida8 aos juizes de t• instancia. 

rc Art. 6• :ulditivo. Ao tribunal da relaç1o compete co• 
nhecer e julgar tod.os .o• recursos interpo~tos das deci
sões dos jutzes de direito das comarcas do urt. 1•; e 
aos desembargadores, membros das respectivas relações, 
a presideneia das seHões do jiJ.ry nas mesmas comarcas. 

« Art . 4• passa a 7 .• Depois du.s pal::wras--,juizes de 
dircito-accrcsceut;é-~e-em get·al: 

« ~1:1 L •, ~· e 3• supprimiio-Óe. 
rc ~ 4• passa a 1. • . · 
« § 5• paas;a a 2•, aecre•c~utanuo-se no final o se

guinte: e I\Os muRmOd juizes d" direito na ordem de
oignada. 

'' 1'1 6• passa a . 3.• 
" Accrescente-se o segui11 te :~.rtigo additivo : 
rc Art. 8• additivo; Aos substitutos dos juizes dP direito 

das comarcas do art. 1 u e igualmente aos ~llpplcotes 
uou juizes municipaes . de todos .os teni1v~, ~>lém da 
l>ubstituil·üo marc11da pal'll •Js ca~oo de impedimento 
dos respectivos juizes, compete: 
"~ 1.• A cooperuçiio no preparo doa processos, ue que 

trata o urt. 12 ~ 7• <lo r.udigo . do pr<i.:esso criminal 
u~sim como ua forma..,ão dn culpa no• critne~ communs, 
exclu.;ivameute até o jult~•Hnento e a senten\'" de [H'•J
nuocia; duvendo· os re~pectivot; - juized- uo;up_~tente", 
unte, de pro1erire•n sua~ ueci>ões, rectific!lr ou proces
sos qu,uào iôr . preciso. 

« ~ 2.• A concessiio de fianç 1. 

"Art. 5.• Passa n 9•. Em vez da• u1lann:s-ao pro
cesso e julgamento dos crime3- diga-se -ao julga-
mento dos crimes. . 

" No final do artigo, nccrescent·~-se :-asBirn como 
quanto ao julgamento · <lns infrncçües tios termos de 
bem vi ver e seguran.,tt Q dua iufrucções de posturas 
·:nunicipaeo. 

cc · ~ 1.• Em v~z das palavrr.s-para' a pronuncia-'
diga-se -parn. '? procet<so ~ tH·01.uucia. 

" Em vez das puhwrati-folculdude de pronunci:l.r -
diga-se -faculd:\~e de proceder á form1ção da culpa (> 

pronunciar. . 
« Aecrescente-:;e no fiual o seguinte para formar a 

2• p!n'te do paragrapho : · 
" Do despacho du pronunci:J. ne•te caso haverá, sem 

suspensão . dv~ pri•õ ·!R decreta ·las, reCllTSO necessario, 
nas prol·incias c! e faoil conunuuicnç'<1o com a sé<.! e .das 
rel:t(~ões, para o prePidente da respectiva relação; nas de 
diiticil co.mrounicaçüo, para o juiz dn direito du. cnpit:1l 
da mesma provincin. 

" ~ 2.• ~ubstitua -se pelo. seguinte artigo additivo: 
,, Ar \. lO ,, ~11it i,·o. Ao3 chef~s, delcgndo!! e subdele

gado~ de policia, além das Hul.s notunes attriuuiçües, 
t1lo sómcute rcsi: inú•i:~s pelu• .disposições do artigo 
nnt.ccedente o ~ 1•, íioa pertencendo o prepnro do pro
oe•sn dos crimes de qüP. t ri\tlt o art. 12 § 7• do C(Jdigo 
do p1·ocess.o criminal até n. »entenç!l e:-:c\u;ivnlll9nte .. 

« l'or e><r:ripto ~er~~ tom:\Ll!t·' no~ nH~ "lll~B pro,1eB>os, 
nom d,•poim~ntos dos t~~bnnnhas, u~ expoHi\'Õ9B d11 
uccusil\):io e defrsa: e .OR c :- mpr.t~ntcq Jlll!lnrlore•, nnt~s 
de proferirem mas clcci~ve~, clevcr:lõ rectificnr o, procc~so 
no quo fôr preciso. · 

rc ~ I 0 Paru n forn\açüo •1!1. cnlp!t 111)5 crim~s comrnun ' 
as iti~~trtns ::tüto•ídttdc~ policbc8 devctlío em Rem rliRtrictcH 
proceder ás diligencina nece~•~rins pam descobrimento 
do• factos criminaes e ~ll~• circumstnn,h•, c t.:"ummit
tiráõ aos promot0reR publicas, com o~ aut .. n 1le corpo 
de delicto c indicnçíio d~s testemunhas mni ··. idoneM, 
todos os OfClurecimento; colligirlo~; c desta re nte ·: ~t: no 
me•mo tempo ·dariio p11rto :i tmtori<la ·io eompctcntc pnm 
:~. formnçi\o da cnlpn. 

rc ~ 2. • Pertcnce-llles igunlmente a conces~í1o riu liltU-
I'u provisorin. 

rc Art. G.• Supprimn-se: 
" Art. 7 . 0 Pa;aa n 11. 
(( § L• Rcdijii-Be .elo RCg"nilltn mouo: 
" N'as comurcas, de que trt\tn o l\l't. I 0 Llc$l1L lei, pelo 

presidente uu·respectivn reht\'Ílo. ' 
rc ~ 2.• Accrcscentc-ae no linnl o seguinte : 
" Uma t:tbolln lixará a urdem d:t[ll'oximidadJ reci

proca ue CllU:L COU'H\l'CU, 

Tom1 n· 

Da:}JTi•l1o. 

rc Art. 8.• Passa a t2. 
rc § 2..• Snpprimão-se as tmlà.vras-pãra este fim. -
cc Depois das pal.wr!IS-jmzes de.diretto-acorescente-

se-e •eus <ub~titu lo•. Igual accresccntamento se faça 
depoÍ B· ohs palavras-juize's municipaes. 

'' Art. 9 .• Pnssa n 13. 
rc ~ 2.• Uep?is 'das palavras-para formação da culpa. 

-'lcc•·escente-se-on i sna requieiçãu. 
" Depois das pahvra&'- precerler:í ao mandado- ac-

CI'esrente-se-ou á. requisiçi\o. , 
rc ~ 3.• Passa a 4•, sendo redigido pelo modo se-

guinte: . 
" Não terá lngar a prisii.o prcventi <:a do culp~do, se 

hotwer decorrido um nono depoi• da duto. do cnme. 
" ~ 4. o p,1ssn a 3•, sendo redigido nos seguintes ter

mos: 
" A falta, porém 1 do mn.ndn.dn ria anto~Hade 

formmlora dn cnlpa , na occnsião, niio inbib1rã .a. 
antni'idnde policial ou o jtti~ de puz (\e ordennr a pn
er.o d 0 culpado de crime inafi!J.n<;uvel, quanclo encon
t.rn a ~, se p~ ra is~.o houverem de qualque1· modo reee
hi-lo reqm•i<;iio tla aotoridnde competente ou ~c ~r no
torin n expedição de ordem regular para. a. captura i 
devcnio, porém, immediatnmcnt~ ser lc~a~o. o .Preso a. 
pre~enp (l:\ competente aut:ondade JUdtcm:na I.m!a 
d,·IJe dispôr. E n8sim tltmbem fica "alvn a dtspostçno 
do nrt. 181, membro 2. t, do cudigo criminal.' 

Da fiança. 

" Art. 10 PMsa a 14. 
« ~ 3.• Hedija·sa do se~uinte .modo: 
"Em crime nfitmçavd mn:guem s~rá condnzid? á pri

siio se perante 9. uo.I<JUer da !i nutortdad~~ meaetonadas 
no ~rt 1'2 1} L.• desta I;.i J'~estar fiança provisoria 1~or 
meio d~ rlepoHto em dmtietro, mctaes e pedras preClo
sas , npolices da divida publica ou pelo testemunl:to de 
d•1a~ ee~•oas reconhecidamente abonadall. ·que sa 
obriguem pelo comp[\rrcim~nto do réo du,nnte a dita 
fiança .oh a 1 espon~'tbili :la de do maximo de qu<l acima 
se trt\ta; e est'ando já preso será immcdiatnmente solto, 
se perante o juiz a,., culpn prest.'lr fiunça definitiva. na 
fórma dos arts. 303 e :-JQ(~ do . re~ulnmento d\l 31 de 
Jnneiro de 184'2 ou aind11 .a provisor1111 se uií.o houverem, 
uecorrído os 30 dias depoi• de sua apresenhçiio ao juiz. 

" ~ 6.• Em vez das paluvras-,como ~o réo c~nvier
di!\'a-se :~ mua vez; que seja reconhectdo o cnme por 
afiunçnYel. 

" (17.• Supprimiío-s<l as pa\avrns-art. 38 ~ 1•-redi
.,.indtHe do seguinte modo : 
"' "Et dcrog•tdn a di~posiçiio do art; 45 da lei do 3 de 
Dezembro de 1841. . · 

D<t qucia;a ou dettuncia. 

« A•·t. 1\ . Pne•a :t t5 . Redija-sa <lo Beg ilin te . modo: 
" Ficn abolido o 11rocedimcnto ex-ol!ioio dos juizeR for

mntlor<>s dn culpa, excepto· nos cn~os · de flagrante de
lict,, no~ c~inH~" polioincs e nn.s c"pct,ies dos ~~ 5• e 
7• de&t•J arhgo . . 

" Depoi~ do § 2.• accreHcente--~e o segumte pnragrnpho 
~<lditb·o c.om a numeruçüo du 3• : 

" Niío est.ando o réo preso nem nfitmçado, o prazo pura. 
n 'lueixa ou dcuuncia r-ct•ú. igualmente de cinco dia~, 
contado~ da tlt>ta (!m que o promotor publico receber 
os m elarecimentos u provus do crime, ou em que este 
se toniar notoriu. · 

" 5: 3 • !'as~ a a 4. • 
,, ~ 4, • · i'll>Sil a 5•, sendo 'redigido do seguinte modo: 
"::-e, <>•,ot udusospl'tlzos uoima declamdos,o~ promo-

torus puLllco· ou Eeus udjuntoo ntio npre.cntarem queixP. 
ou <lenuncill, a uuturid1tde foruHu.lora da culpo. proce
derá ex-ollicio, e o juiz do diroito multnní os promo
tore •J ou udjunt.os omiBsos na quantia de 20a a 1001), 
Hc niio t•fl'erocerem motivos ju., tificlltÍVoil de ~~m fttlta. 

u · t~ ~.o. Pu!~n a Q.o . . . : . 
" l) 6.• Pu">tt :t 7", sendo Htb5tlhudo pelo segumte: 
" A~ nuturidndes judicim:i~H, . sempre quo_ reconhe-

em·cllJ Clt,os de resp()n~ i\btlnladc, forml\l'Úo culpa llo 

quem a tiver, scnclo de ~110 competenoia; e niío sendo~, 

29 
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-remctteráõ 'ao , promotor publico ou 'seu adjunto as -
provas que Hin·iio p:mlo fundamentar 11. denuncia; par~ 
ticipando esta rem~Nsa :í. autoridaUe competent~ pura 
a .forruaçiio da culpa. Se, porém, o promotor ou seu 
adjunto não oJnciar nos prazos dos ~§ 1 •, 2.0 ,e 3•, 
spplicar-se-ha a ui&posiçii.o do § 5.• ' 

<< ~ 7.• Substitua-se pdo s~guinte artigo :ulditivo: 
cc Art. 16 additivo. Aos promotores publicos1 além 

das actuaes attribuições, compete : 
, c~ J.• Assistir, . como parte i11tegrante do tribm1al 

do jury, a todos os julgamentos, inclusive aque!les ern 
{[Ue haja nccusador particular; e por parte da justiça 
dizer de facto e de direito wbre o processo ~m jul
glllílento. 

cc ~ 2..• . No3 processos por crimes em que caiba a 
acção publica, embora promovidos ror · accusução par
ticular, pertence tnmbem ao promotor publico pro
mover os termos da accusRção e interpü1· qualquer 
recurso que no caso . couber, quer na iorml'yii.o da 
culpa, quer no julgamento. 

Do! recur3o.J . 

" Art.. \2.. Passa a 17. 
" § l • Substitua-se pelo s~guintc: 
" Os reCU\'sos de pronuncia ou niio pronuncia scguiráü 

sempre no~ 'proprios r,Ut<'s, podendo as partes arrnzon.r 
e juntar os documentos nos prazos le(;aes. 

cc São . voluutuios os que forem interpostos das deci-. 
sões dos juizes de .direito .do art. 1° destn lei em pro
cesso . de formação da culpa. nos crimes comnmns. 

" São, p.or~m; neceosarios os mesmos recursos Uss de
cisões dos juizes municipaos, que ex-oflicio os fu;ão 
expedir sem susp~nsiio dns prisões . decretadas. 

« 1;1 ~ .• Suppnmn-~c. 
" ~ 3.• Passa a 2•, redigido ao srguinte mo.:i.o: 
"Do despacho que não aceitar n queixa ou denuncia, 

e bem assim ·da sentença de . commntação da multa, 
haver:i recurso vqluntario para oj niz de direito ou para 
a relação, conforme fôr a decisüo proferidtl pelo juiz 
municipal ou de direito. · 

" Ac:crescente-sc o seguinte paragrnpho, com a nume
ração tle 3•. 

cc Nlio são prcjuuicndos os recursos Interpostos cu:-offi
cio ou p~lo promotor publico, ·quando expedidos ou 
::~presentados ióra dos prazos fa.tnes ; seriio, porém, res
pomabili~ndos o juiz, o promotor publico ou qualquer 
officiRl do juizo pelas faltas ou inexactidões que occa
sionar.,m a demora. 

cc Tambem em n~nllum cnEo serüo preiudicados os 
recursos interpostos pelas partes, qu:mdo po1· causa de 
:falta, erró óti óinis,üo do oJHciul do juizo ou de outrem 
níio ti\'erem seguhhento e apresentaçiio em t~mpo no 
juizo ntlqt'ltm. 

" ~ 4.• Hedija-se do seguinte modo: 
« A nppello •,'à o <lo ~ 1° do nrt. 79 da lei de 3 de De-

2Cmbro de 18~ 1 só tem efl'eito suspensivo quando in
tcrpo~tn de scutcn\'a ubsolntori:~. do accusado do crime 
inufinnçn\'cl, o niio ~cndo unnnime a deci~iio do jnry 
que a dctcrniiuar. Fnltundo quulqner dc6tns conllh,ões, 
sómenle ecnt reccbilhlllO efl'elto devolutivo, 

" ~ !::>.• Hodija-so do modo s~·~uinte: 
u 'l'iic-~ómeute terú e1l'eito smpensivo n apJlclln~iío in

tc!·po~ln pelo proinotar publico ou pnrte ofl'enrliun, da 
senten1·a de nbeolviçiío, qnundo fôr e~tn proferiun 11 
respeito de réos, ücéiwaclos de crime~ puuidos 110 maxi
mo com n" penas l!e n10rte, galés ou pri~iio com trnba
lho por 20 OI\.. nuils nnnos é pri;iio ~imple~ perpebn. 

" Nuucn, porém, a mesma uppellu\·:io tcr:í elleito 
su.spenEivo, so f~r unanimc a deci~i10 do jnry que deter
,mmnr a rc~pechvn scnten\'a. 

uNo prnzo de dons di11s deve 6Cr interposta a appel-
1açiío de que trata . c&te pnrngrupho, c niio o sendo 
por-fe-hiío logo. em !ilJenl:tde os ré o~ nbsohidos ; os 
sujeitos n penas menorc~, ilnmcdiata mente depois de 
proferida a ~entcnça nbooln~orin. , 
"~ G.• Depois da p:dnvra-convie.r-nccre~centc-se: 
cc E, independente de convcnçiio de partes, ecmprc <J,Ue 

llfio für possivt>l cffcotun:- o juJgmnento no réo do lhs
tricto da. cnlpn, tmi lugnr no juizo Utt tcrlllO mni~ 

'Vizinho, com prdereuciu o da mesma coman:n. 

u Ycri6car-se-ha a inipoiisibilidade E e· em Ires ECE<Õc6 
successivas do jury nii.o pudér ter lugar o julgamento. 
"~ 7. 0 Paeen :1 eer o 8• do , s~g11inte artigo additivo, 

tendo a epigraphe 

Do habea.!·corpus. 

u Artigo auditivo com a denominação de 18. 
ec Os juizes de. direito poderüo expedir ordem de lw

bcns~corpus a ·favor dos que estiverem , illegalmenté 
presos, ainda quando o foesem por determinação do 
chefe de policia ou de qunlquer outra autoridade admi
nistrativa e sem exclusão dos detidos a titulo de recnt
~a.mcnto, niio estnn;lo aind(l alistados como praças 110 

exercito ou armada. 
" A 'superioridade de gráo na ordem da jurisdicção 

judieinria é a unica que limit!l a cornpetencia da 
resp~ctiv:~. nntor.idnde em resolver sobre as prisões fei
tas por mandndo das mesmas autoridades judiciaes. 

" ~ 1.• Tem lugar o pedido e concessão da ordem de 
habeas-corpus, aindn quaiulo o impetrante nfio tenha 
chegado a soff'rer o constraogimcuto corporal , mne se 
veja delle ameaçado. 

u ~ 2..• Niío se roder:t reconhecer constrangimento il
l~gal na prisüo determinada por despacho de pronuncia 
ou sentcnç" dt\ autoridade !)ompetente , qualquer que 
seja a urguiçiio contra . toe~ · actos , que só pelos meios 
ordinnrios ~odem set·,nullificados, ' 

« ~· 3 ° Em todos os ca!os em que n nutoridude, que 
conceder a ordem de lt,!beas-corpu• , reconhecer que 
houve, da parte da que nutorison o constrangimento 
illegal, abuso de autoridade ou violt\çiio flagrante da 
lei, deverá, conforme for de .sua competencia , fazer 
eftectiv:>, ordenar ou reqnibitsr a respomnbilidade dn 
que assim abusou. 

" ~ 4.0 Negada a ordem de habeas-corpus ou de •al
tura pela, autoridade inferior, po:lcrá ella ser r~querida. 
pernnte a superior. 

" ~ · 5. • Quando dos documentos a present.'\•los se· reco
nhecer a illegnlidade . uo constrangimento, o juiz, a 
quem se .impetrar a. orrlen1 de habeas-corpus, poderá 
ordenar a immcdiata cessnçãJ1 mediante caução, até que 
se resolva definítivnruente. · · 

« ~ 6.• E' reconhecido e garantido o direito de justn 
indemnisação, e, em torlo o cnõo, das c~t~tfl3 co.>ntadas 
em tresdo bro a !a. ver de quem soil:'rer o constrangi
mento illegal, contra o re~ponsavel por semelhante abuso 
de poder. 

cc 1;1 7.• A plena concesEiio do habeas-corpus não põe 
te.rmo no processo, nem ob&ta a qualquer lll'occtli
xneoto judicinl que possa ter lugar em juizo compe
tente. 

" ~ S.• Não é ved:1do no estrangeiro rrquerer p:mt 
si or<lem de ilabeas-cOl·pus, nos casos em que estlt tem 
lugnr. 

Disposições p<'nacs. 

" Art. 13. Supprima-se, substituindo-se pelos 8C· 

guintes: .. 
«Art. 19 ndditivo. Aquelle quo por imperícia, impru

dencia ou falta de c bscrvancta. de alguin regulam"nto 
commetter ou J'ôr .c::ntstt de um homicídio involunt:uio, 
será punido cont prisiio de um mez. a dons nnnos l! multa 
corresrondente. . 

" Quando do facto rcmlt:ttrm ~ómcnle ferimrnlos 
ou ofl'euma pltyBira~, a pena será de cinco dias a sei6 
mcze~. 

"Art. 20 ndditivo. Os cn, os cle quo trata o art. 10 do 
coUigo crimin(ll õiio do lOilhEcimento n decisão do juiz 
formndor da culpo, com nppclln1·iio ex-otlicio para a rc-
Jnçiío, <JUando n dEcisiio fôr definiti\'(1. . , 

« Os crimes do art. 14 do mNmo codigo süo só da 
competenciu do jmy. 

"Art. 21 ndditivo. Em geral o estt•llionnto, de l[II\J 
truta o § 4• do lll't. 2ü4 :lo Õorligo criminnl, ú o nrtificio 
fra udnlcnto ) pdo 'lillll E c obt< nh:1 de outrt•m 11 cnh·t•gll 
de d\obeiro, _fundos, tilulos ou quac~qucr ben~ pcluu 
segumtcs me10s: 

« ~ 1.• Usnnuo-w clc ínlw nome ou falFn qnnlhl:ulo, 
" ~ 2." Usnudo-~c de pnpel fulso ou fnl~ificndo. 
" ~ 3.0 Empr<·gando-r~ frnuUe pnrn permudir n c;~ is-
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t~ncia de emprc~aa, . be~s, credito ou poder supposto on 
paxa produzir a e.,perança de qualquer accidente. 

"Antes do art. 14 seja contemplado o seguinte ad
ditivo com 11 m1meraçiio de 22: 

" Aos juizes de p:lz compete o julgamento das causas 
cíveis até o valor de 100S, com appellaçiio para os juizes 
de direito. 

rc Art. a. Passa 11. ser 23. 
" § 3.• Snpprirnão-se ::~s palavras- salvo o O.isposto 

110 . ~ t• deste artigo. . . 
" Art. 15. Pd.ssa a ~U!. 
" § [.o No final do parHgrapho acctesccnte-se o se

guinte: 
" Inclue ·Se n~~sa compettmcin o j\Jiganiento das par

tilhas, contas de tutoces, bem como qualquer outra. de
cisão definitiva. que poub t~tniô á cautia em t• ins-
tnncia. . 

« Accrescente-êc depois do ~ 4" o seguinte artigo ad
ditivo com a rnnneraçiio de 25: 

" Os j tliZ(H de rlireito nas comarcas de que trnta o 
nrt. 1• poderão ser auxiliudos pelos seus substitutos no 
prcp:1ro e instruoçi\o dos fcítos cíveis até qualquer ·sen..o 
tença il:tc.!usinunente. 

" Art. 16. Pi\sgti a ~er 26: 
" Em vez U.e- nrt. 7•- diga-se- nrt. ll. 

Do l' recesso . cive/. 

" Art. 17. PBssab. ser 27. De\'e ser .Precedido da se~ 
guinte disposiçiio, pnrn. formnr 1• p::rte do nrtigo: 

« Nas cau•as utú !OOH o proccs5o será summarissirno 
e deterrninudo em rcgulamêi\to pelo governo. 

cr . Depois do § 6• nccrescente-se o seguinte § 7 ° : 
cc D3sse~uten~.nsdosjuizes de direito em causa. de valor 

ate 500$ não haveri nppellà\•i\o. · 

})as alçadas. 

" Art. 18.. Supprimn-se com os parag1'nphos rcapcc
th·os. 

Dos 't:C?Icimcntos e ha.bilitaçõt•s. 

« ,õ.rt. 19. Pnsea a ~er 28. 
cr § 1.• Em nz de-4üOS-diga-sc-500HOOO. 
(, ~ 2. • Supprimtio -se as p1tlavra~-do cargo do chefe 

de policio. e. 
" ~ 3.• Supprima-se : 

Ill'sposições d:t·e>·sas. 

«Art. 20. PM~rt a ser2!). 
« ~ 1.• Hedij:•-se assim: E' derogndo o nrt. 66 da. lei 

do 3 de D~zcmbro de 184.1 o rcstabeleci:lo o urt. a:n · 
. do codigo do proccsw crimin:1L . · · 

« ~ 2.• Acresccnte-oc no· fin1 o seguinte : Os chefes de 
policifL iguo.lmeate o serão, quer nos crimes communs, 
que;· nos de rctpons1bilidn>te. . · · 

" E\ 3.• :'lupprima.-~o, substituindo-se pelo seguinte: 
,, E' o go\·cr"o :mtorisado 11 fixar o numero dos juizos 

de di1·eito em ontb umu dus comureus llo art. 1• 
~em ·exceder no corrcsj>onduute nos lugnres nctunlmen-. 
te crcados do juizes direito, muuicipoes c de orphiios. 

" ToJos cxorceráõ cttlnulativamente a jürisdicçuo 
cível, ÍL oxccpçií.o dos juizes de vnro.s privativas; c COil
juuctumcntc com estes n jurisdiot,:ão crimhwl un mes
mo. comarca, conforme se determinar em regtda-
mcuto. · 

« § 5" Sni>p1·imiio-se ns pultwras- nos onsos legaes. 
"§ 7.•.Dcpois dns palavms-um conto c duzentos mil 

réis-ncoresccntc-se-teudo igual vencimento o escrivão 
companheito. · · 

,, § 8.• Depois dn paln\'l'it-juramenhdl'ls -acoNs-
centc-eo- subsorevc.,clo-as clles c carregando com n 
inteira l'esponBtthilid!IUC. 

" Depois do ~ 9• lt<Jcrescontcm~se os sc~~:nintes : 
"!) 10 ndtlit.ivo. Os jni1.es de direito, "• >crnhnrgadorcs 

c nlini •tros tio euprcmo tribunal de juotiçn qno fio 

acharem pl1ysica ou moralmente im;Jossibilitnd~s, seriio· 
aposentados, a seu pedido <JU por imciati va do governo, 
com o oràenndo. por ihteiro se contarem 30 annós de 
a!! r viço efl'~cti v o 1 e com o ordenado proporcional se 
txver~m mais de 10. · 
"~ 11 additivo. Sómente depoi~ de intimado o rnagi;

trndo pam requerer a aposeutuçã.o, e niio o fazendo, 
terá ella lugar por iniciativa do governo, precedendo 
consulta da 6CC).iio de justiça do con~elho de e9tado, e 
procedendo-se .previrunente· aos exames c diligencins 
nece!sarias1 com nu'liencia do rrteHrno magistrado. por 
si ou por um curudor no caBo de impossibi~idade. 

." ~ 12 additivo. Quando sub~tit1iir :tO juiz · de di
reito peraeber{~ o sub;tituto uu~ comarcas do art. l 0 e 
o juiz municipal nas outras comnrcus, ulém do proprio 
ordenado, n gra.tificuçiio do juiz effectivo e os emolu-
mentos pelos netos que praticar. . · 

"1§ 13 additivo. O suplente do juiz municip.d, no 
cffectil'O exercício dns respectiva.~ fnriCI'Õe~·, terá a g;ra.
tific tçiio complementar do ordenado U.e mesmo juiz e 
os emolumentos pelos actos que praticar. ': Nos termos 
reunidos essa. grntificaçào· será Jiviclilh pelos supplente!i 
que exe1·cercm a jnris<:licçiio. 

" O ~ \0 pnsm a ser 14. 
« O art. 21 .passa a ser 30. 
« Pnçodo senndo, 10 t!e Ago!to do 1871.- Vi•co>~dc 

•'e Abaeté, presidente. -Frederico de Almcicla e . 1/bu
querque, l 0 secretario.- José ]Jf,t•lins da G•·u: Jobim; 
2° ae.crotario. )> • • 

O Sn. GoELno RoonwuEs (pela ordem):-Requeiro que 
ns emendas do seuaclo á pwpo&t:~ elo po<ier executi\·o 
de 14 de Agosto de 18G'2 ~ejiio discutidas em globo, 
corno permitte o art. 157 do 1:osso regimei:to. 

Consultadn n camarn, rcEolvc pdn atlirmntiva. 
O Sr. Souza. R<"is pronunc1a uin di~curso que 

se ucha no ApJmtdict•. 

A discussiio fimt adiada p~la horn. 

SEGUNDA PARTE DAORDEM DO DIA. 

ELEliEi\TO SEll \'I L. 

Continúa a. 3• discussão da proposto. do poder exe
cutivo Robre o elemento servil, com o pnrecer da com
missão especi•l n. 167 deste anno e eme.ndas apoiadas. 

O Sr .• Yu:nquelra (silencio) :-Sr. presidente, 
tenho' de considerar o disiJl\\'so do illustre deput11do 
por S. Pnulo, meu ami!po, que .houtem fallou nesta. 
cas,,, e iglialtrtcnte o ao nobre deputado por minha. 
proYincin, quo :;G· dignou honrar-me com uma. ré
plica. 

Se udn1iro nestu qucstiio a firmeza e as vistas patrio
tious da illu~tro maioriu, que tom uqui sustentado a 
prop1 etn q11e so acha em discussiiu; que tem sustou tudo 
com clcv1~·lo p:1trioti•mo nquillo que ent11nde ser con
,·enientu 110 lJO!ISl) pai:t7 nu o pOSSO deõCOOh~CCI' . qUe 11 

honradn minoria, discutindo estlt mll.toria, t~m tmubem 
prestado rei~ v antes scrvi\:os. . 

O Sn. DuQUE-ESTMD.l TE!XEIIIA: -Em boa horll8eja 
dito. 

O Sn. JtiNQUE:M:- E', Sr. presidente, do choque 
d~ssM opiniões que hn de s•.lllir o. luz sobrú esta. Ulate-

. rin, da . mc•mn maneira q11.e a fuiscn elet1tricn, esse 
raio qunsi dh·ino, qt1e hoje tanto serve para tl. tmnsmis- . 
siio instnntancn do peummento, c pura o desenvolvi
mento dns soci~dudes moderna~, resulta do choque 
potente de corpos oppostos. · . . · 

!tendendo preito e dc,·ida homenngera i mtuorm e 
{,minoria, (t c~t~> camuru, 'lUC tem avoc11do a si a im,-. 
portantc quct;tiío do elemento vcrl'il, c que pretende 
resolvê-la, fli\'O justi\•n'a todos os meus illnstl·es col
le(?as, e espero que ec.ta di.visno, que ~upponho pas.sa
gmro. c moll!ent.nnet\ :t rc•pe1to d.n quesbto que 1108 ng~ta, 
ha de, com o tempo, . dcsuppnrecer, c qttc no . pl\l'tJdo 
couservador c~ ta lub da ro~:t bruncu c dl\ rosu cucar
lHtda niío· se perpettuml, afun de \(UC este gt·tmdc e gc
zlt't'oso partido possa nimlu prestar muitos ll importun
tes serdços at>.paiz, e pnssu coat\pnllJ'atlot:l.-lo com vu.-
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:tias reformas an~logas á8 qile tem :f oito vingar,eprei;i<Ía ao 
desenvoh'imeiltó uesté grande e importante lmperio . 

Sr. pre<iient~, ha 110 mu9do fuctos providendaes, 
aos quaes povo algum póde eecnpur: A questão mo
lliODto~n que nos agit:L Lào é uma questão do preEentc, 

. que tenha surgido sómente em nos8os d1as; lançando uma 
:rnpido. visto. de olhos sobre a historia1 nóu vemos que 
ella vem Eeml>re á .supetficic, e que é muitas vezes o 
tbermometro <to de!·.,m·olvimento e da decadcucia· dos 
povos; da. sua gr,mdeza · e quiç:l. muitas vezes do . seu 
desappuecimento. . 

A civi!isaçiio1 meus seilboree, que . ás. vezes parece 
recunr, com tudo obedece a uma lei poderosa que n f:tz 
camh!lw.r . e cuminhn.r sempre, ain4a qu~l!Jdo tenua de 
hesitar áe vezeo perante obbtaculos poderosos e. ~upcr
venientes, mus qnc a penas 4Hel;miu5.o tt pousada em 

· que toma nova• forças para caminhar melhor; eun<lo 
acquirit vires. 

tie, Sr. !'l.'~sid~ute, u6s cousi<lcr:umos a murcha ge
ral da civilisação desde .os antigos tempos CJP. qt1e_na 
Greria floresci:io a poesia, a pbilosophia, as nrtcs e as 
sniencins; Ee considerarmos depois o povo romano, este 
povo rei, que foi grande c deu leis ao univereo, c dei
xou qunsi por toda n parte o cunho da E\lrt grandeza; 
se der-oi~ con~idernrmos que e~ te me~mo povo · g igante 
teve de cnhir em completa decndencia quando u Insti
tuição da escravidão minou-lhe 11s :forç:1s vivas, qt,::m
do nquellus virtudes rcpublfcaüas, civicn~, que nós to
dos admiramos, tiverão de ceder o pueeo uo luxo c á 
eorrup~ão ; qtlluido em lugar dnquella austeridade dos 
Brutos e dos Gr·acchos apparecêrító os mngnifico• jardins 
de Lucullo; 'JURndo depois. pnra pnni-Jo de ter nban
donndo as virtudes simpliccs c graudiosils, " Providcn
ciu cor:s~rtio que a nuvem dos btttbiltos viesec snffocar 
aquel.ln ci,·ilisaç:io, c b.nçando depois sohre o. Europa 
um manto negro, que permaneceu dütflhte muitos se-

. culos, abnfundc llti JetmE1 as sc.iimcina, ns artes e a ci-' 
vilis"l':io, havemos de reconhecer que em tudo isto lm 
iactos providcncines que não é d11do ao homem ne>il a 
povo algum fazer parar, e que portnnto nós boje, tra
umdo desta. qnestiio1 obedecemos a es ta corrente .s-ernl, 
â qual a bumuoidaue inteira está sujeita, e níio.podemos 
deixar de te>olver a que~tiio senão no sentido mnis 
favoravel á humanidade e ao desenvolvimento dos 
povos. 

O Sn .. DuQuÊ-ESTnADA TEIXEIII.\ : -E' pela C'Cruvi
diio que V. Ex:. explica a. qüéda dn Grecia e Homa? 

U:«A Voz:- E' um dos pontos. 

O ~a. JuNQUEin.~:- Depois, Sr. presidente, qu<l sé 
lançott soure a Europa. .o tn~uto ·negro, oriumlo da in
vasií\l dos barbàrm•, e qtw ns sciencins e as letras npenus 
acbárão abrigo uos conventos, como pontos unico~ em 
que esse dejla>ito sagrado era· guardado, muitos fnotos 
importnnte~, e que •a prendem á queetiío de hoje ti
,·eri•o lugar Dú(].ttdle cont-inente. 

Niio cubcndo na estreiteza de um -debntc pnrlnmcntnr 
o deEenvolvimeuto de certus idéns, comtuúo farei notnr 
a cst:t augmtu ctunurn, que d~p·Jis que n Europa pa
rnci:~ hmç,tr-se 1\a. veredn da justiç.a, da modet·n1:üo e 
do •le_scuvolvim~nto das auns riqu•zns ll!ltumes, no es
pirito de muit~s de seus filhos appureccu o desejo de 
descobrir Jongioqn:ts terrns. 

O C<.l>ltinentc que habitamo,:, descoberto por Chris
tov:1o Colomh?, poVoado r-or · H :span!Jóes1 Portuguezcs 
e lnglez <.~ s. fu1 o thelitro rle uovn" exploraçõeB. O de
sejo da J·iquez:t .fcz com qtte os dttmpos do novo mundo 
:fosscn; !'oteiulos ,em vro,·ci~o dtt<j\le lla raç·a intelligentc 
que Ytuha. de ulcuJ-mar. 'emos quo para chcO'nr-f'le a 
este deú(/cmtum f(Ji mist1~ r empregar nos tr~b;ihoa ru
des do ctm;po üiio EÓ o in.\io1 como o negr·o1 filho dtl 
Costn d'Afncll. 

.EiM· nqui 1t origem dn escravidiio no Dm~il. fie us 
llo9~05 untopns~ados ' 'llHtntlo con ~e ntil·iio <'lll ir !Juacu r 
na Co> ta· tl' Afl'ina semcl!Jnntc8 trnlmlhru.lorc:•, th·ueijem 
peuR11tio que haviiio de Juglu" it H~us de~cMtlont<.•~ umu. 
<liJiicu :dtt~lc dcsto . qnibte; c~loll muito llCI'sundi<lo do 
<IUU cllcs teri>io 1\ Cttndo di:mt<i da rcspomabiliu!ldc do 
acto: ' 

1\l:.s lHHJUella (•pocrt, Sr. presitlente, ns hlóns crão 
outrn•; o 'lne cru mi,ter era fuzcr enviar Jlllfll n. Iles-

punha os ~uli?ões· peja i! co de ouro; !!l'a fn<.r '!lle t.lo 
Brnzil •e d~rigissem ao porto t.le Lisboa a~ !>Oderosns 
eóqüaura~, carregw.lns de e~pccinrias e de valiosos pro
duetos coloniaes. 

E este facto csta!Jelcceu ent•·e uós· a eECrlividiio, que 
povos, como eu diesc em principio, muito illmtres, 
como os Romanos, os Gregos, .os Phenicios e QUtros ti
nl.üo adopt:tdo1 e tinhüo até carto .ponto feito que fi
cabse coustilmda como sendo · -de . alguma m11neira a 
es~encia daquellaa ·sociedades decadentes. 

DecaJentes1 digo, Sr. presidente, porque . em quanto 
aquell,s povos ee mantiveriio em certa altura de auste
ridade e de virtude ellcs _não tolcnírão a instituição a 
que alludo. 

O Sn Dt:Q11E.-EsTil..lbA · TEI:O.:EIM d:L um· nparte. 

O Sn . . JuNQUEJM: - Eetoti !aliando ao nobre depu
tauo . com a histori11. na mente; quando os Romanos 
alargá.riío as mns conquistas fóra un Italia foi que 
trouxerüo uquellus multidões rle escra vo8, que deriio 
ln~nr :l.s guerras aP.rvi•. Viubiio principa,lmente da Ali ia 
:Menor e do Egypto. Eriio em principio tratados como 
causas; e as.iiru .&:t: exprimia · n. regra . que dOinin9.Ya 
entre os romanos: non Iam vilis, quam nulfus. 

Foi no sexto seculo dn sua existencitt, certamente 
'iue N'll no tempo em que flcresci iio Cicero, Cemr, 
Pompeu, Uatlo e outros homens illustres; mas enliio 
nquella repuulicn se sentia corroi da com este elemento 
helerogeneo; e o nobre <lejmtado pelo municipio neu
tro, <j.ltC me honrou com o seu -aparte, ecujo talento 
apreciO ... 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA:- :XIuito ohrígado. 

O SR. JuNQUEin.t:- ·, •• ,cuja elo!]_uencia tcnho ,tan
tas ''CZ<'S admirado, ha de reconlreccr o,n~, em "irtmie 
dag_uella in~titlliçiíó plantada em Hornn p~l:" Enas con
qmstas no estrangeiro, ínstituiçiio que trouxe comEigo 
n corrupçíio e o luxo ~Í-'l tico ... 

O Sn. DuQVE-Es·rJtADA TtaXErn.t : - Niio nego C[Ue 
trouxe8se. 

O Sn. JllNQUEill•\: - .... U<JUCil~ povo-rei se tran;li
gurou de fórmn tal, que logo após o reinado de Au
gusto, npparecêrito os tcne brosoa e nélnud.oa tyrannos, 
os Tiberios e os Neros, tiío hem deEcriptoli pel& penna 
inimitnvel de Tacito 

Sr. presidente, encarando portanto a qucslü.o demais 
alto, cu estou n0nvenciuo de que a lrtfiteria ~ujeita no 
debttte, importante como e<ta cl\•a r~conhece, a mnis 
importnute t::~ lvez :jttc tenha eido trnzida. {, t~hdfl. di~
CU8Eii.o, é um indicio cc1·to de que o po,·o brazileiro se 
prepma para lllnçur os fundamentos ôr. Uma rPg~ncr~
)nO ueceõ~nria em semelhante ponto, qne diz reFpeito á 
sua vida cconomicn,á tua vidn Jinm>ceJro, e á sut~ vida 

'politica. 
No seculo actual, Sr. prc,iuentc. as tcnrlcnciss no 

sentido do fnzer deeappnr~cer semelhante imtituiçi\o 
menos -conforme nos preceitos da_ rch~ifio, dn l!loral ·c 
da econornh• politicn, tem :!'cito progr~:~~? e:xlraordinn
rio me~mo aqui na Americ,,, que é o ponto em qu~ e>ta 
instittüjiiO t>ltimamente tomou mnic;>r dc<euvoh·i
mcnto .- -- -· 

A camara conbene pcr~eitnrne:tte o :Fnnd io~o dran•u 
que ee pllRsott nosEstndos-Unidos, c <IUc se ultimou pela 
completa extinrçiio da. e8Crtt\'id:io em todns a~ tcrrtu: 
doqu ... Jin republica. 

A cmunrn. tamb<•m conhece o trabnlho, a chtbor~çiio 
que houve dc~de l820 até l8l1!3 nn reh'\' iio ás colomiu~ 
francezns, ingle7A\R e din:-.marqn~z.:s, coloni:t~ situa,Jao 
no_golpho elo · J\1exico. 

Ultimnrnentc tambem. n cnmurn. snho' que n propria 
Cnhn, a pcrol1t dus Antllhn~, nrnlm do nccbor do con· 
gro••o horpnnhol umll. lei, em virtude <In. qunl todos 
OS fllhos <piU IIUtiCCrt'lll du8 OoCfiiVa8 hCI'ÜO COIIUi<iCrtl·. 
doA livres. 

Ilojo, pnrtant•,, Sr. prc<identc, eu onton,lo qUil nó& 
c~tnn1~'~ obeclecoll'lo n U>tu inllnxo gorul1 11 esta cor· 
rontn de civilian1•iio o dn progre~so. 

Nnu podemos, portauto, collocnr um crnvo nerso 
carro trnunphantc d1t civilisa1ofto. O cp>c dcvclíJóo é 
procur~tr dirigit o nwvimm:to do mnneim tnl •Jile tundn 
a trnzcJ' o menor nbalo n noeso p:tiz. 
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Longe de lazer definbi-r a agricultura, nós deveremos 
caminhar de mnueira que nossos fill10s nílo tenbão ele 
que se queixar, nl)$gando que não houvr, u precisa 
prudeucia na resoluçii.o do momentoso. problema.. 

s.·. presidente, qual é o plnno adoptado . pell\ pro- . 
po~tn do governo~ · 

E' porveiitüi'i!. algum plano novo'l . ·. 
E' porventura algum plano que não tenha sido en~ 

saitldo c_om auccesoo em outros pnizes ~ Quererá por
ventur~t a proposta lançar o paiz no de•conltecirlo, •. ,ame 
põi: vezes se tem nllegado nesta casa? Quererá n pro
posta dar morte. completa á ngricultnrn, que é a r:ossn 
priucipal fonte de riqueza 'l · 

A esta~ .questões, Sr. presidente, respondo afouta
mente que niio. 

O phmo du. proposta apresentada niío é uo'<'o. E' um 
plano quejá tem por si n experiencia. O honrado de
putado pelo Rio de Janeiro, que me honra · com n Sil!L 
attenção, o Sr. F. BeliEario, diose-o já nesta ea~a antes 
d€ mim,· apezH de pertencer S. Ex. á. minoria. E>tb 
plano .j:l. foi emaiado desde o seculo passado. A liber
dade dos nnecituros niío é coma nova. 

Portanto, em uma pnposta d~sta or:len: dcvc-Fe 
muito t~r em vi!tn que a · plano ji tem em seu ~bono n 
experiencia do pe~sado. 

l~u uRo -louvaria ao governo nem {L_s commiesões 
destl\ casa se porventura adopt!L%P.m- sem maior exnme 
nm plano novo; ma~ quando vemos que muitos Esta
<los da Uniiio . Americana por eete meio chegilliw ú. 
emoncipaçiw sçm abalo da sua ngricultnm, <Jllanno 
vemos que Novil- Granada o alloptou. e que pam IJuba 
eEte plano foi igualmente determinado •• hem como pnr11 
a Bolivb, com grande sncce~Ro, por indicuçiio do ge
nuall:lolivur, qne aconselhou om IS'H no congre•so cltt
'luella repnblica que acloptas.se uma lei n~ste S<mtirlo, o 
nosso e~pirilo se fortnlece, pois que ._ pura os povos o 
ttue ha dP. mais nprecinvel é n cxperiencia Llos outros. 
(AJioindos.) . ·.• ·. · 

Om; em vi~ ta di•to devo concluir <JUe a idéa capit:tl 
dá · propo~ta, a liberrtade dos nascituros teou -pur si a 
sancr;iio dn cxperienci~~o . . CAJIOiculos ·e _llcio apoiados.) 

(lia dit•crsos apa>·tcs.) 
A proposta do ~~:overno dar:í. mort", ,tar~. garrote Íl 

agricultura 'I Respondo ' que nii.o. 
Sr. pre~ideute, qunl)do se tmt>t. ele decl.;rar livre3 

sómenle os fill103 futuros das e~crnnls, quando se res
peita n propriedade notu~l, 'lurLDdo a proposta niío a-r
ranca doo~ campos, dos aradog, dns cll"rrnas um só h:a•:o 
de ~scravo, niio co:uprcheudo como se possa al!egar que 
ella tem por Hm dar morte, garrote ó. ngric.nltnra. 

A bvour\l nctual conservo. os u nços qne pos~ue, c o 
projccto tende pnalcnt0mPnte u que de futuro ndt)niriio 
bruços · proprio•·, de individuos ''l'ÍILlios IH!. Jocnhdndc, 
que m\>Cêriw no. fnz···mln. ou no ~n!!cnbo. 

quuntlo o menor chegar nos 8 ·:o unos, o proprictariCI 
receberA ·um titulo de rendn on optnr:í pelos s~rviyou 
tlcsHJ menor nlé os 21 nnno>. 

Por que mc,tl\·o nno h~ ch o propridm·'o f;•.zer cst.'l. 
"l'Ç'iiv? Por 'l'w nií.@ escolhe~ à qnn•i Rcmpre os servi1:os 
c niio ll npoliec ~ 

Se niio o fizer, é porqu -•. desconhece os seu• llltet·c>sc": 
mas cu não lenl1o rc~- L:io .di,to, porque a imlu"Hn par
ticulm' é muito iutclligente pnrn que niio Í111 a c~;tn 
opçiio. 

~;<'gtmdo o p~11no <1.:1 pl·opost.t tlc• govcrro, <iio r~spri
tndos cuJ sUiL mtcgndt•de 03 nctl\nL'H lu·nçog: t! me>lliO 
:facilita a accjuisi\:1io de bn)O~ jovr ns dn.gei·nriío fnturn, 
crinun nas ocnlidudcs com o hnuito do tmbalho, e 
pcrfeit:llnentc !!Olinwtnda. 

A• outrns med.idn" com '!iH! a prropnMrt do governo 
~c completn, ue ncnhumu mnneirn t•ll'endoin o direito 
do proprietnl'io e ucm afl'ouxão os l:tços do senhor c dll 
CtiC\'1\\'0. (ll'>1o <IJIOiaclos rlcc mi1wricr..) · 

OsJ1oures deputado~ sabem pcrf~itanlCJÜc que ns dune 
mcdidns ('Hpit"c~, que m: ior Íil1ptigiírtl·iio têm tido do 
S:i. Exs., ;iw nquullna qnc renlmcnlc on por cstnron1 j:l 
110s coHtttmcs uu pur e~rcm de reeullado mínimo e in• 
liOccnte un prntii:::~ lliio podem merecer ... 

O Sn. DuQtJi.:~P:~'l'IIAIJA TmxEm~ :-'NÜo npuintlo. 

O S•~· J !1NQUiWIA: ~ O nobre dcputndo t c tu dito, 

como os seus cu !legas, a cuja.s inlclligencias de bo:J. fé 
e.u rendo hommwgem; têm dito que o pecnlio,e o res
gate. por tneio de loca~lio de ~erviços ,uiodu com con
beot.unento do aenhor são merliuas que. nodcm afro•1xa1 
os l1ços do respeito e da di•ciplína.. • 

·Mna os nobres deputa<los tcrn dito, e melhor do que 
eu. que o }'eculio já estava nos no3'<Js hn.bitos e cos
tumes. Ora , o go,·ernu niio t'~:z _mais duque render'lJO· 
xxenagem á ?PIIl~iL•> publicn; e t\ occasii•o. de rP.petir o · 
que s~ tem d11:o. _mtut.:t.s vez~R . 4u~ se q uso c bom, -trnns
formado em lei torna-~e '"~-llH;r. 

~iio enxergo ni,(o u mt;m•·· perigo: pelo contrario 
veJO qne pcin p1·oposta do go,·crno o senhor fica col
locado. em .\\In excel ~cote pé. {) .l'roprietario torna-bt' 
por assJm d1zer o arlHt-ru dos cle.tmos do escra\·o. 

Se o eser••.,·o desej:! fornmr p"culio por seu trabn~ 
l~o; B~ proc.ura renHr ·Se po•· r~wio de locação de ser
VJÇO!:l, c prHett·o · turna.r ~ t-e · a!!rauavel no seu ~enbor; e 
ha de proceder de 1n>tnnira qne niio cúia em desgra1·:t 
daquellr: que lbe ·pó ic uegar e~sa liceD\~u, que pela 
proposta c um ,·etu, perem ptorio c sem appelluçào. 

Onde_ PStiio, pnit·, o• '·pcrigus que os nobres deputa ti•)~ 
enxergn•• BC,.tt: 1'1 . no'? 

Por con~equ''Hcln, Sr. presid.aHte, c:u. csto.u con,·cnci
dissimo de <]lle a pa•s~gem ll~~te projectn; longe de 
tr~tzm· os . oJ~Lid; <p.tú · o~ nobrcR d~.:! J utud.us têu1_ enxer
gado, hn ue produzir um fucto, · talvez unicn na his
turia, c é tJ.ue o Brazil chegnrá á em~ncipaçi\o lenta e 
grwlu•Jl, c renliz.trá e>te gran•lc dcside>·atum, fcm 
passar por algu·nas daquellns cri~es violentas por qne 
ldrn pn~sado outros paizcs. ~er:.í mais um favor coa
cedido.~. esta tena de ~ant';I·Cruz, é. qunl já têm 8idc 
concedidos outros pela bon~ade divina. 

Desde que o gnverno ·lo Bra%il, as cnm na! lcgislati
Yas, 'OS Brazileiros todo; &C emrenhúriio em fazer cessnr 
o tl'afico de AfriC.mos, este tr .. tico cesmu com efl'eitc 
para hnnra nossa. De> de e.sse r!i ,l qlW est t\'ii.o lan _ç~do~ 
os fund 1mento~ d11 presente rdo~ma. 

Dcsd'! que não hnuve_ nq•lllllc Hipprimento continuo 
e criminoso de individuo~ arra~t.:ulos da Costa r!'Afri
ca· para. aqui, era chro, e em mi~t.~r que se tomasse esta 
resolução), Foi tombem o que su::ccclcti por toda á pRTte; 
foi o qu~ mcc~tleu n·ts c•JlOJ>ias franc1z·>s, ~~gundo o 
nffirma Gnspnnn na ~na obr:t b'sc'o"ct9C el Traite 

Se todo 1 nós cHames ele acllorJo em. que a in~tituiç:b 
nií.o deve ser perpetuada; se a hourad:-~ minoria declara. 
lJ.Ue uiio é e'crnvocr:ün, tlcYcmos nos'põr de nccordo para 
chegar facilmente no meio que façn ceasaro euppriment" 
de escr~vos que hn untrc 1\Ó$. Esse H1ppl'imento est:i 
nosuasCimeutos. 

O Sn. }INDJ\.IU!; FIGCEIIIA <lá unJ .nparte. 

O fn. Jt!NQII~IIIA :'-:;\lu~ O$ illnstrea dep11tndos di
zem: \'óg é <tllc sois escrnvocrutns porque não ou~ni> 
apruscntar 11 idCa dn eiiiUUCÍJlfil'iio immcchat.n. 

E~t.e nrgum~nfo tem ~ido n·p~tido uor muitos·; e cntrl' 
outro~ pelti nobre d~pul1ll10 pelo 4.• disti'Ícto do J{io de 
Junairo1 c.ujo tule~lo , _ig·,row c llHl,culo cn ndmiro. 

Pc1·o n S. Ex. lic~uça para oppôr-lhc algmrinB con-
sirle.ml'úes. . . ·, 

Estamos nqni pnro. ntt~u,lcr no conjunto dt' iutcrrs
scs que di?.emreoreito :i <:ommnuliiio hrnziloirn. Q11nnuo 
o legi.•l:ulor· i'OI'Inllill .uma lei deve encnrn-la por toda< 
1\S SUIIS difl't•rclltPR ·fncc,. 

~e \los fos'e Ji<:it<> ~em mni~H ab11lo li agricnltnrn, 
sem llln\'Ui' de rep<mte 11:1 aot11e•l!nle t'gm myriada de 
h01nen!) que ufto tdm tH!Ill n. prccisn instrnc~:iio n~tn 
co11heoimento d~ l't:Us proprin• rlireitos, •e i<to ~e pu
dest-e - fuz~r sem pcngn, t'<'rlnménte que nóR ndheririR
n~fls n rsr.u. _itt.~zq mn" t:c nós tr.me!:' ctn vi~tn: - o a princi
J'IOS till I'Chgwo C di\ 11• ' ·1'111, BC IIÓS <tllOT<'<IlOS llllll'dUll 
com lodns tw n.<\'i>cs cil'ilislldn~ 1 t.emo~ htmbcm n ob .. i
~n\'iin rcs~.-ictll de ntt"ntlon· no ct>ujnnoto <1<> ''1\dl\cloe 
wtllrc•~eB . 

E' por i~w que diz~mos que ,J, ,Rejumol conservar os 
bru1·os ttot.nues eorno home.n~g"m aóment·· tl um direit<> 
de propric<lntle que fi~m·ia mui!•> offenrlirln, e 11 agl'i
cultum muito perderia, porque 11 transl\<ito J.o tmbalho 
osm'>WO p11rn. o ti':Lhu!llo livre havia de ~cr brusc'l, e 
lutVilL 1\l!CeSSUri.tnwntc Je UDt-Se 111\ln Íntermittencil\ 
muito seuovcJ. 

!\las nós qnc ni\o r·o lemos Í<lr.c•r i.lto procnr:unoa 
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harmoaisar as que>tões, e estabelecer o termo mé· 
dio. 

Declaramos que respeit~mos a actnalidade, queres
peitamos os interee~es ngricolns, qne entre nós sii.o mui
to importantes; mas tamhem respeit:tmos o futuro ; e 
esse futuro é uma ·nova óra que vamo> abtir IÍ.s gera
çijes por ·vir, que certamente pode. rão entrar no seio da 
Fociedade sem. c tnsar abalo nem á agricultura, nem á 
ordem publica; por'lue essa nova gernção irá. pouco a 
pouco acostumando-se n um novo estado, irá tomando 
oR habitas de homens livres, e n, m haverá essa transi
\üo brusca, e essa intermitteucia de trabalho. 

O nobre dcputad·J pelo 4° districto d.o Rio. de J~nei
ro, illustrnAo cumo é, ha de bauer .que mu1tos hlsto
ria.dores :.\ttribuem a. ~raade demora que houve na 
vill;j;étrt e peregrinnçiiJ do povo de Deus, conduzido por 
Moyés, á per,picacia daquelle homem celebre, q•te 
quer1a que uma nova gera','ão surgisse autes de chegar 
it terra promettidn. . 

-Ent.endeul\lovséo, c etitentleit mmto bem, que aquella 
naçlio, que vh·éra como escrava, não po·lía ser consi
dera.(lfi de repente como uma nação !in·e, e lançada 
assim no meio dos seus novos destinos, sem instrLtcçilo, 
e sem os habito,; que o homem EÓ adquire pouco a 
poueo quando nac,ce e é creado como cidadão. 

Eis a p_roYa <le qu!! o p\uno da v:oposta_ é f'. meu 
ver o melO mais prudente de conCiliar os mteresses 
import.ahtes do p:-es•mte e dó futuro, fl'Ocnrando es
talJelecer mmqm sagcm l~uta e grai_ua d: fórma tal, 
que llâo pr\lduza nem essa mtermtttencta, nem a 
tra:tsiçJ.o bmsc•L do trabalho escravo para o tra
balho livre. 

Se os legi !adores do Brazilnpprovareiil estapro~ 
po,stu, mais ou menos como está, ou com mais al
•nunu Hlêa que n discussão suggira, eu entendo que 
~e tem presturlo um serdço muito releva~ te .. Che
gamos ao desid~1:atum wn1 passar~nos por cnse 1mpor~ 
tnnte, nem pohtwa, nem economwa. . .. 

Estou persuadido que a ltonr11da m!llona ~az. vot?e 
iguae~ aos meus; . estou twompto .n fazer J ·~s~tçil. aE 
suas mtençGcs. Sei hem 111e do seio do parttdv con
~ervn.dor niio podia destacar-se uma phahnge tão nu
mervsa ~enfto "Uiada por idéns dignas de nspeifo j mas 
é por isto mcc;~o que eu peço a SS. Exs. toda a medi
t:l.çiio nesta mntc1·ia; comparem o plano actuul com os 
11Ianos que se tem suggerdo, e verão 'llle da p~rte da 
propJsta. do governo el\iste um plano fundado na expe
riencia. e eminentemente hgico; e da purt.e desses outros 
:plano~ existe o vago, o inllefinido, 11 mais do que tudo 
:;sto: os seus· resultados perdem-se em horizonteP tiio 
longlnquos, que uão se póde s:J.ber quando o Drazil 
chegará a acompanltur todos os outros po,·os da Amo
rica nesta omzada a que chamarei glono•u. 

E·: peço, portanto, á lllustradn minoritt que acom
pmlhr, ~ maic>ria dest!t cu~a, .que acompanhe esttt. cumnra 
c1n (]Ue ha tantos taleato~, esperançus rla p:ltna, pua 
que po8samo$ obter ~lgunut oousa proveitosa, &doptau
do t:m plano ~omo er.te que e~tá em di~cusaito, porque 
elle presta-se a cstubrl.,cer . de um modo condi~no a 
P.n~s"'g~...~n do regitncn m:or.a\"'0 pnrn o regimen livre; 
entretanto que o:; planos oll'~rocidos niio indiciío. a 
épo~n, nem po<lem in,l\cJ.r me,mo longinquamente, em 
que se po»fio uuter cspcrntoçus de semelhante pns
snge.nl. 

l'ica tnrlo hto depentlcnte das ciroumstancias inteira
men~c alheias á no~s~ vontade, circumstanoias varia
wir., sujeitas 1t mil dcissitudes. 

O Sn. GAiL\ C.:nQIIW\A :-Uma das vnntagens deste 
]11<>"0 e poll~r grad\\'ll'->ll pdas oircuro8tttnoias do 
p.d7.. 

O Sn. ,JuNQIIcm~: -You tomar emattcn1'iio o aparto 
<lt) illu~tre deput•t'lo. 

SS. l<:l\S. dizem: '' ti no~so pluno niio tettl outro filu 
dco <JliC libort,tr em gmnuo a goru\'ÍLo notunl, do fól'lllll 
tu) que os nnscimetitos dos esera.vos vKo grnduulmcn
te cltminuindll. , 

1\Ja~ tudo isto fica dcpcndeutc <lLt opulencia do fun
do de. emaucipa\'iio. 

Üi'U, meus senlturcs, qualquer Cotnprebendc (j\10 
!"'(.c pl:mo, que este ~y>tenm fica dependente dn vota
•;;;o :.llluna dns catnnrnl lc&islativaa; que fica de-

pendente de mil circumstancias vnrhveis c contingen• 
tes. Dentro em pouc'l ·pMe-ae fazeL· de•apnuecer esse 
iundo de emanCipação. Os iilustres deputa·los ~a.bem 
qne oa nossos orçamentos oonstii.o de serviços iu•lecli
naveis, os qtut~s se não podem dispens:tr, e de um ou 
outro servi<:o vnriavel, qnc se púde elimiuar sem pre
juizo da catllP publica. 

Se nós pegamos no orçamento, vemos que é preciso 
~ecretar UffilJ; g~unde q:u:~ntia pa~a rlagamento dos 
JUros .e amorttzaçao da d1V1dn publtca, e que os servi
ços dos sete ministerios são de natureza indeclinnve\; 
como é, pois, que podemos coitt!u· com um fundo opu
lento e gran:le de emancipaçiio, pRra dEcretarmos todos 
os a.nnos ru1lhares de manumíseües, de fórmn tal que 
possão trllzer e:u um pP.rinoo mais ou menos curto o 
desupparecímento da iuotltuiçao 9 
O~ illustres depu~ados hfi~ de . reconhecer comigo, 

que 1sto da parte de ;:,S. Exs. e um voto sincero em favor 
da aboliçl'io, mas um voto indficaz; u Brazil não póde, 
nas. act.uacs circum~tuncias, não poderá certamente em 
mu1tos annos prO)umos, votar uma quu:1tia elevada. 
Poderá votar dons, tres mil contos, pod~rá vot:l.r muitas 
lote;ias, m~s tu. do isto é qunsi uma gotta d 'agua pvrdida 
na 1mmens!J:tu~ do oce~no. 

O Sn. GAMA CEnQUEmA :-Está· fall3.ndo contra a 
proposta do governo. 

O Stt. Jv«QUEIEA :-Os íllustres deputados recouhe
c:_m que. a argumenta\'iio tem proce<lencia, quanto a 
DitO c~n~derar-se este elemento capuz de extinguir a 
eocr!tv!dao. 

Agora.arg_umentemos com o plano do governo. 
Em pt1me1ro lugar, se este fundo de emanctpa.çüo 

vale alguma cousu, elle está tambem na prorosttt. de 
governo; portanto, a geruçno actual póde por ahi ter 
algumas mode~tas esperan,;as, iguaes ás dnd.as pela. 
honr,tda mmona; musa proposta do governo vai ulêm, 
ahrc pura os escravos actuo.es hrgos horizontes; e diz
lhes que o trabalho, a economia, o bom procedimento, 
o respeito aos seus senhores podem e devem ser 
galardondos. 

A proposta do ;o ver no declara que o pcculio póde 
ser provuniente de doar;iio1 pó:le ser fdto -pelo escrr,vo 
pelo seu trabalho co:n nsEentit~1ento do· eeu senhor; e 
nssím o procedimento daquelle d~ve ser d~ tul ordem 
que mereça essa remuneração. O projecto igualmente 
fn<Julta o resg11te por meio dn.locaçiio de seni\'I)S com 
a ucquieoeucia do scultor. 

Eis como sr~ os e~cruvos niío podem ter grandes espe 
ra.n1'11sno fnndode ctmmcipaçii. ·,pois nii.opódeser muito 
opulento, elle5 as tum nestas medidas que 'la parte dn. 
illustre minoriu tem soH'rido tüo forte Impuguu\'Üo. 

Tem-se dito ncobt ca~.:t. que a proposta vem trazer 
uma mortalidade cxtraordiuaric entre os menores, e 
que ia levnntnr-so a. lei horrivel de Herodes. 

Eu neste caso peço licenl'n á honrada 1ninoriu para. 
reverter o argumento contra. SS. Exa. 

No nctual regimen u:i-se a. mortulidnie dus orianças 
em larga esc<lla. Eu quttndo fallei o. primeim 'vez llesta 
c.usa apontei o facto de que muitas vezes ns mãis antes 
querem ver os filhos mortos do qtte escravos. 

Porém o systema da diminuição gradhnl dos escravos 
adultos peh mortalidade extrnordinaria que se ob;oerva. 
nessn clusse, é 'llle niio póde ser udoptn.do como base 
de uroa lei christií. 

A diminuição de 5 %, que, dizeJii os philnntropos da 
nova espeoie, dá-se to<los os annos nos escravos no 
Brazil, tÍ um fnoto anormal, considerado debtlÍxo do ns
pccto das leis geraes, que presidem no desenvolvimento 
dns populações. 

E~se systema prec.onisado pela opposição nl\ tribuna. 
e no. impren8a_nf~o é maie do que a dcgolla\'iio dos 
adultos. 

Üd bonrndos deputados Rabem perfeiiamente que a 
tendencin da popnltt\'ÍÍo, priuoipulmente no. Amer!Ca, é 
medrar e deaenvolvcr-õe; entre nõs ob~ervu-se que a 
pcpulal•ií.o escrava, longe de progredir c crescer, soffre 
o cfl'eito oontrnrio. 

Este facto especinlissimo precisa ser estu<lndo e pers
crutndo : nii.o podemos crer que :11 razilo delle ~e ache 
8etitio nns prconrias condil'õcs hygicnicas em <J\le a po-
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]>ulaç·ão escravn em gernl v~ve entre . nós. (Apoia.do• . e 
nã9 apoiado.,,) · . 

·se as condições hygienicns niio infltH:m neEsc rcsu~
tndo, então não vejo moUv<J que se pussa descobrir 

· para CE5e · decreBcimento, em · que os nobres deputados 
fundfío suas tristes ~6perunças. 

A gente da mesma raça, quando livre, progride e 
cresce no Brazil; logo, a. razii~J" da. diminuição pnra. os 
escravos não .pórle e•tar senão na instituit;õo, e. suas con-
sequencias. _ 

Nos Estados-Unidoe, em certos lugnreR, 'a popul:~.çiío 
duplica cru 30 annos; entre nó~, n'um paiz como eete, 
uberrimo, de um bello clima, seguindo as leis natnraes, 
a ra~a escrava deviaaugmento.r; mas se niio é já ponto 
de d~vidtL que ella tenrle a diminuir, necesBariamente 
é pela" caodit;ões byp;ieoicas e sociaea em que vive. 
(Apoiados e uiio alJOi<ldos.) · . 

::i e os nobres ueputados querem que se consen-e cst7. ID-' 

stituição, qne ·niío ne toque 11bsolutamente nella, nem 
fa1.endo apenas os ratoques necessarios para libertar a 
geração futura, os nobres deputndos querem, porta<.•to, 
que esta institui1•iio ~ontinue no estado .em que ":e acha, 
tenueuuo ao decrescimento dos escravoc; o que unport•! 
por comegcinte a çlegollnçlio dos adultos. (llec~ama:·ocs 
da minoria.) 

Entre nós observa-se) é bom repetir, que a popula
ção da mesma raça1 ~esde que é livre, medrn e des~n
volve-se, e as fnmihas crescem; esta mesma rnl'a\ p.
zendo na escravidão, tende a diminuir. ~ct~ conseg~mtc, 
é evidente que n causa está. na escrav1duo, e nuo na 
raç•s. AsHim . a honrado. minoria, ndoptando como ban
deira e~ta probabilidade de morticínio, nãoquc1· mais 
do que n de•trui1·i'io dn rnca actualmente escrtwa. _ 

O honrado deput:J.do pelo 2• districto d.!" p~ovincm 
do Rio d e J aneiro, que fallcu nesta. questl:o, d1sse que 
a política uo actunl gabinete, adaptando e~te plano, 
comlnzia o paiz . tL ruintt. 

Sr. presidente, cu entendo que o actual . gnbmete 
colloc:ól.mlo-se ti frente desta. cruzada generosa tem 
prestado um relevante servi?o ao paiz . (aJJO c'ados cilt 
maioria); e ee clle obedece n algum mfluxo 11est~ 
queotão, é segurumente !iquelle influxo a que eu ::dlmh 
no principio do meu discurso, ê a esta. corrente gernl 
de civilisaçiio, que não. pá:'a, qlle. nvnnça, que se al
gumas vezes como no fluxo e refluxo do .mnr, parece 
hesitar, corntmlo dirige-se sempre certeira parn seu fim. 

O illuEtre deputado p~lo 2• t.listricto devia antes di
zer que fC o ministerio adaptasse a abstenção em~eme
lh~nte qt1estiiP1 ti qno .fllria um grande t.lesserv1ço ao 
pai~. (ApoiadO-> rln maiot·ia.) . . 

Nesta . questão mclimlrosn é nccesstlrl~ tomnr n.~r~~.,. 
·te, dirigir c gninr, tanto quanto é poss1vcl, 11 opmu1o 

pliblicn. Upocados e nc1n IIJio>crdns.) • 
O gabinete e esta cum11ra se robuotcccm nas op!

nh>es do pniz ; porém torun-so mister temper1u· e ch
rigir o l~lO\'i!lt(l;~ltoo 

1\la~ t' b(lnl'!Ldo deputado, •1ucren~lo levantar contra 
esta pr!! pr)Ft:L vnrios llrgumcntos, d>Bee, entre outrna 
cous~s, que .e !la animava n. iudisciplinu, que em o 
mesmo que (h~er uo escr:t\o: msnrgc-te ! 

Eu nito \"C•jo na propo,; tn. artigo ulgum. que promova 
semclh~tnte grito de guerra; pelo cotltl'ílrw, o gl'lto de 
•ru(!rnt · ~e riu.- S(~ 3lla. tizesse .pertll1i:" totlas a~ cspur ~~.n~·a ... s, 
~c cl!.L tli>,cs~ll a es~:t popula1'i\o e'crava: pn•·a tt ll!IO 

hn nenhuma probubilidmle de melhoro.menl:o fut>tro. 
Qu"nrlo ~e uptc.•cntn umn mc'<lida que, com? est~, 

lauç:t ~úrnéntc os fuudnnHJntos do futun>,. cu nuo veJO 
r~•ziio nenhuma em dcclarnr-so qu~ ella vem ntcur o 
archote d<' .insurreição. · 

'l'arnhem se dizi:L que a ces~:wiio do tt:C\fico trnri:l li 

morte da "f;ricultura, :: o. rc~ultad~ vc1o demonstrar 
tple C!:'PtRS Cn~shru.lrn.s nuo ttuhao 1·az.uo. . . 

J:'t temo~ a cxpc' I'Ícncia q1muto ao ponto d :~ l!berda
de do> ntt l'C ituro• A venernndn ordem benetltcttna deu 
n. lihe.rdnde !11)8 lilhrs de suas escravas; este Í!loto .pns
~1,u-•e em lBG:J, pN· · tldibcrno;tÍ(l to:nttda ~m cnp:t~l,o 
''cl'Hl dnquoli :< ordem; cntrct::lflto, segundo mforma.1·ues quo tenho rt'C(:b:.do, nn.s fuzcndns debses d!gnos !'ll?u
W'" ni"' n1m ~ ppnrecido i neto algum do lnsl:trell'a? ; 
l'clo ecn>trnrio, (hzem quo totloe na escravos est•~o mmto 
.satisfeitos. 

O Sn. ALMEIDA. PEnEmA. dá um ~ parte. 
O Sn. JuNQUEIR.\:-Object:J.-se, . p9rém, que foi acto 

voluntnrio, e niio forçado. Em primeiro Iugor direi 
que o exemplo tem todn. a procedellcin, pois que n. or
dem beuedictina deu liberdade a todos os filho8 d as 
escravas, e não fez distincçue8; em Fegnndo lugar, a 
lei elo capitulo é, de facto, para os escra,·os du Ordem, 
o mesmo qne &. ld da ussembléa gcrul pura os eecrn-
vos dos Br., ~i lei> os. · 

}la outi·o Í i.!.Cto lliUit.o not:1vcl, e é que c;t numero de 
crias· nns fa;:er.dns e <'Dg<nho• •ln ordem benedictina 
tem augmeutu<!o dc(,ois t!e a(loptada n novtt medid11 

Estt:! argumento l'i:spo11de victorin~-amentc no que ~e 
tem dito sobru o plnno tla pro posta, tle que teremc:s um 
morticinio de iunoce:. teF. 

J{, a experienciu feita em escala ür:J pouco importante: 
por esta digua Ordem deu um resultado muito diver<u, 
porque ~ó; sabemos <[UU o . euidnJn d"' niãi ·é Ínt>xcé
divel, de,;de que ~ila reeonh.eç'a que o seu filho r.fiu 
tem o caracter de <' ~cravo. Ellt< rt:d<•brará em cuidJJ 
dos para <JUe cllç vi ugue nos pr:.meiros annos, em qtte 
:J.s criauça8 tanto pn:t'i~üo de amparo. 

Consrguinte.m•' nt n, já temos esta experiencin em esc:.ta. 
importa nte, e p<·r uma Ordem rcligio;a, que tem pre~
tado ao Brazil oHviços. vaFosis•inlOs; ... 

O Sn. Fo~TES E.OU'l'l\Os SENuou~::s : -.Apoiado. 
. O Sn. JUNQU~lnA :-'- ..... qm1 po~~ue muit•• s fnzen
d~s7 muito5 ongeuhos de ·Jsssucnr, ê uma grande cO piU: 
de esura voa, e q ne deu-se perfeitamente Ct>lil a n; eÜllla 
ndoptnt!.u em l8G3, declarando liv1c o .fructo de Htu~ 
escravas. 

Sr. presidente, en quero dar \11DJl breve respo>t::l :.o 
meu honrudo amigo deputado pela proviocia Je S. P:.ulo, 
que hout~m ínlluu wbre esta mnterin. 
· Certamente, Sr: '· pr( ~idcnte , se n minha. com-IC.('!lO 
ne•tu a~>snmpto pnrlcsse ~e r ~ bal:ltl•, o seu a. pda •:~~ 
pt!ra mim sympnthica do bonratlü dc;putado; qnt •n>Jo 
eu , .j S. Ex. tomar . n palavra e manifest~r~se contty 
esta propoRta, ptucceu·me ·que no meu e•p1nto Gernn
nou um rr.omcnto do duvidtl1 pois est&u ncostumndu 
d~srle longa. cluta n apreciar a pulana .autorisado. tio 
meu nobre arr.igo . 

:Mne realmente, di tsipou-!e essa duvida co~ a rcfle~ 
xiio e 'a meditação a 1·cspeito dns rn~ões adüuz1das IJOr 
S. Ex. sobre o proj(cto em diPcussiio. • 

O honrndo deputn.do dis~;c que agora é qu~ ?.?s di~~ 
cutimos estn mntena, e que purtant~- u opml!lo. m1o 
estava. sttzonmla, . que não era. oocns1ao de sulur do 
parlamento um t'el'divlum sobre semellmute uos um pto. 

O meu digno amigo lcs~á ~quivocndo; es~tL q~te~tiio 
tem sido objtcto dnH med tt•:çocs de nnu!os Braztleuoa 
illttstres denlc ruuito ' tempo (apniados da maiorit~) : 
d~sue que se fundou tl nosstt. emnncip~çiio púliti~u quo 
esta iuea. germina em nnutos o~ptrltos; dep~1s, foi 
muitua vozes tra:.:it.la li eBte pllrlnmentn, o em dtverHIIR 

. . épucns t.l1~cutida pda impruusa. (.·IJ!Oiudo• rln mcli·(J ,., ,,. J 

O Sn. GA~l.l CRnQt'ElllA: --Sempre .rm·aser rejeitn :la . 
O Su. JuNQut:lltA:- O nob.re deputado niio en fr:t-

quccc o. meu argumento com e~sas palavra~._ , 
E•tus questue:> niiu Sltbcm vwlo•·t ?~ns- ;cnuo ~lq•~_ts 

de uma gmndo · lut~; . sUo fa~tos prov!denCI~c~, nus DIIO 

pouilltnU~ CiCapit!' !L Hltl l\C\'110; 
Jitnwis umt~ r~fonmt que mtere•m ao estado geral 

da lmmnni<btle foi ftit a sem gnmde~ relt;ctnncias, ~em 
"l:nndes ob~ tneul u~, Eem verda!lell'll. luta. . 
"' Os interesses ~;lio em totlns os tempos fortes ~. rc>J:
tcutes. Quem tliz rufonna, t.liz. ultcra\ão ou modiÍICit<,'M 
de um'> uctunli Jade qnulq\!Cr, c <l'~ln ,·e!lt o npparect
n:euto dn!:i l'ei:ih·tl'nch.L~ Jllttis ou menos t~IHIZe~. 

l~sta rc~ibteucirt , qtttl os nobreu de pt~tado~ fazem ti 
proptlota du govun~o, é uma ju>ltt provnlel!clll; os ll,CJ

bre~ tl~put!tllo~ c~tuo obei.!cc.endo a_ uma lu gernl, qu t. 
tnln~ t.le>.C<mhc\·i•o ngo111; mns e>tro fnzendo n!" rc.le
v::mtu scrvil'o, p<•rquo estiio motl.c1 a udo o lliOVllilCliW1 

tmnJJenlntlu, q ui\'<i, us voto8 m~nto nnlen~es de nu H c 
na impu.ci~uc:n" tle uttii'O>". Isto e urn scrv:ço que lbc8 
deve o pn1z. · 

( 1'·rocc1o-,,o dt't·cr$t!s cc JHtt·ies.) 
Porto.nto, se éstil quCEt:ío tem vint~o no parbmu1to 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 16:02 - Página 10 de 11 

232 SESSAO mi_ 22 DE AGOSTO DE 1 .871. 

por mais de uma vez, c. não tem sahhl.o logo victoriosn, 
não se póde concluir que e!la. niio tem em si o.germen 
da sua esplendida ,·[c.l;oria. futuru. . 

Mas, dizia eu ao meu nobre amigo, deputado por 
S. Paulo, que muitos. Brnzileiros illustrc~ h·Priiío tra
tado desta quesliio; um ~eu illuotrado compatriota, · o 
venernn-l.o Sr. .José BoJ:ifucio, já. em l82li pttblicàva 
·~m Londres, .sob o pscndonymo de Amel'icus, escriptos 
notavcis n'um jomal dcnomin:do Padre Amaro, escrip
tos· que depvis foriio compillados em um livro, e em 
que dizia que era mister fnzer cessar no l\r11zil o tra
fico de Afri?anoF e fazer n emancipa•;ão progres3iva dos 
e~cra.vos exLstentes. · · 

Eis uw. excerpto da not:< \"cl carta !!.• ·" Se e•te a~
sumpto fõr, pois, cousidenvlo com n atteuçiio que elle 
.merece, ningnem deixarú. de concluir que o c.;tado 
uctunl do Braz i! c.arece de · altec a•;il'l a este r~ ~ peito; 
porque seni\o a ordem da~ c: usas f., r á por meios vio
lentos o . que em te.mJ•O comJ>ctenle &e podia fazer por 
meios faceis; sem o risco de se deBtt·ui,·, nem mesmo do se 
/ll'ejudiccn· cl~sse alguma !la socie ·lnJ~. A' vi< ta, pois, 
v.:1. propensão elos ~~ntimcntos de todo o genero huma
no sobre ·estn mat'!ria, é cte ·espera.r C[tlC os llr~h~leiros 
abrão o • olhos para Hl descnrtur~111 tle F eU.> in l'eteratlos 
prejuizos n este respeito., 

·Os votos sinceros do patriota forão ouYidos, pois que 
nos nltimostemt;-os operou-•e no espirito d~ mui.,rin. 
dos llrazileiros gmude modifi'!a•::i.o. Hoje geralmente se 
pensa entre nó~ que :t imtitui1·iio ·da cscrn ddiio não deve 
!?e.rpctnar-se. Lihert.ar o cscr:wo .; hoje mnu. festa de 
f.>milin. Os DahinMs celebrão •lcsrle tnuito tempo o 
glorioso annh·crsário do Dons •le Julho )lor c; tn 'fórma! 
mesmo fóra tle .-ua· pro,·incia o fnzoln, eomo este nnno 
o fizerli? no f:ccire e em Cuynbá, co we,!eutlo muitas 
tna.nun1ts~ões. 

O que significa tambem este min·imento de n!guns 
annos n esta pn:·tc no pevo brazildro a f:wor da eman
cipação 'i' Significn o amauur~cimento da idéa, que cum
pre 11er bem regulada, pnra que ~e fnç:\ n emnnc.ipaçl'w 
gradua'mentc 

Nos nnnos de L8.67 .. e ... J368--a--fA.J.ln t\e--throno in-ieiou 
-e>:n idéa, ll o \·oto Jc gru~ms, .ll'<! 7.U.r ,L\ JpiF>2iç:to q_uü se 
l•ov:J.ot•. u nc.~tu c~sa, fci npprovat!o per gramle maioria. 

Portant~, J{L h:win n opm:ão dn cnmm':J. dos deputa
dos m·,nife ,ta .ltt flU duas ~P.ssõeB congccnti\'as; mio era . 
questl\o inteiramente nom que vie~se agor:t á. tcl.l. da 
discmsiío. (.lfuitos apoiados ela uwiotia.) 

l\las disse o ho::rado detlUtado por S. Paulo que o 
governo c a mniorin, quercmlo obedecer. numa p:opa~ 
gandn estrangeira, niio dnvidnriiio lan~•nr o puiz no 
aby•mo, udoptaudo este plano; c parn pro\'nr o se11 ns
serto nos leu aqui alguns trechos do jornal Alllí · S:m·e;t 
Rcf>OI'tcr, pnblicatlo em Londres, em lJt\e s:•. critica mes
mo o phmo :1presenta•lo pelo g overho. 

Da<tUi concluo cu lo,:;icnmeut~ que ee a proposta do 
govcmo c o trabalho tia com misse o · m:pcjal não s:io 
Hgrauuvtisao> impuciuutes abolicionistns ,],, Loudr1·s 1 ê 
porquc .ncm o governo ur.tu n conuni~Hio especial, nem 
eõtamaiori;t reccbêriio o menor inlluxo <ilsses :tbolicio
:Ji>las. (.Uuilos apoiado., da nictio1 !'tz.J 

Este facto vcio sen·ir de mu.ito; <lemon•trnr n toJns 
as luzes que entre nós e os projmgandi•tas da b:urupa 
ni'io hn. c:,se &:o que a tniuoria tem proclamado. 

O Sn. Arwn.\UE FIGI!Ein.\ tl:i um npart.e. 

O i:in. ~IJWUEIIlA:- !'ara mim estú. lirtuido qne o 
nosw pl'oJcoto, q_uc tem pt>r Hm cnidttr u" uos~:t cam, 
regulnr os _no&so!i ucgocÍOH) ni1.o pótlc se\" ngraJa.vel nos 
propagallUlb!:ts europPU$, jlOl'llUC elles desejli:J a auoli
ÇÜO cmnpletn e immcdiata. 

E' isto o que o homallo ucpntado por S. Paulo fez 
:nclllor· t·cealtar do qtw outi'O o poderia fnzer

1
lcndo 

alguns trechos do jonml, tl que me referi. 
Assim t! claro qut> Nu:t~ hi•torin~ ele propagAnda es

trangeiru, csm8 ullmões a cctrlrrs du cr~dilo n um nn
gu8to viujn.ute, fÜo purn• iui"Cll\'<ics, Rão ver,[arlriros 
cu.~t~llos de c~rt.t~s, ljUO se desmoroniio ao meu o r sopro. 

FJCn bem h<\t\lllo lJlle u proposta só comulton os in
teresses braziletro~. 

Mus esta · conclu.iio F.crve immcnF:unent~ :i. ml\ioria e 
ao govemo porque podemos levnt>tar 1\ crtbe1•a, (t\ .. ht 

bem erguida, e dizer aos cichdlíos brazileiros que rioss" 
p;ojecto uiío se in•pir~ nasidéas poet!cas de .Pr~p~gau;.. 
dtstrts d:~. Europa, e stm nos verdádetros prtnctplos de 
'economia polit1ca, nas. conveniencias de nosso pu.iz, e 
nos sngmdoco diotttmes d_o B:vn.ngelhó. (AJloiados.) . 

O nobre deputado dtsF.e que haveria. um grnnde 
perigo, porque .t~pois tinha a agricnltum de cahil· 
em extremo ddinhamento : citou-nos o exemplo . 
dos Estadns-Unirlos :. disse que os Estados do sul depois. 
dn aboliçiio ha,·iiio cheg:Hlo a grande ponto rle deca
dencio. . . Isto .mesmo já o tinll:t rlito .o úohre deputado 
pelo 2• distl'icto da provincin do .Rio de Janeiro. 

Sr. 1>l"•sitlcnte, •e~nndo a lernhran\:a., <tue tenho, d~ 
umn correspoudencin. nlltito minuciosn e desenvolvidn. 
que li ainda o anno pasear!o no Jornal. <lo Gommercio, 
escriptn rle 'No v,.-York por peeson habilito.du, a pro
ducçno do algodi\o, que é li principal cultura do sul, 
tinha toca lo então no qne em. nnte• d:\ guerra, unica
mente com excepçfio ao anno de 18ül. 

O Su. Ar~UIDA PEREIIlA d:í. um nparle. 
O ::in. Ju~QUEIUA :-V. Ex. ê que estíl eng:lllado: 

. recorra nos <lados estatísticos des~u correspondencitt, 
d:J.dos olliciaes, e alli verá dcmvnstrtl'lo 'lue sú n n nnno 
de Hlül (pois a gucrm começou no nono ue 18G'2), ú 
que a J>l'UUilC\'ÜO fui e11orme : nos outros lL(/1108 uttingio 
pouco mais ou menos ao alga•·isrno . de alp;uus dos 
annos ult.imos, isto é, de 18li8 e 1869. E depois recor
de-se o noht·e deputado que ali i se fez uma completa 
trausiç:io, o que não acontecer:í. entre · nós, porquP. 
não tratamos <la nutnumissão immediut11, e aim gra
dual, e nisto hn p:rnnde differençll. . . 

Nas col,mins inglezas, segundo se lê em uma obra · 
qne tenho em miio do historiador' Schoolcher, ele I'Es
clat·aae, huu ;·e um decrescimento na proli.lc~•'io do a<~ 
mcar; mas este decrescimento niío. foi tão grnnclc que 
trouxesse de8animo nos plnn~!l.~orcs. Este decrescimen
tu, como cxp:ica onw,mo historiador, reRultou . de qn~ 
utna U<1\':t Vttln. menos nfl\nosa nos tmbdhos da hwou
ra, m tis n·lornlisn.da, mr.i~ regular, estabeleceu-se na
qnell.>s pouubções outr'om escrava•. 

O, noiJres 1lcputu.•los sabem que no regimcn do tra
balho e;c•·n,·o, a mulh~r e o homem são igualmente 
utirn·los ao trub:liho da lavoura; cst~belecendo-:se nus 
c <.lonias iugkt~•s a emancipnç'io1 as mnlhcres .Jl<'rma
u~c~rl'w no lnt' d01t:C'tle>1 cnt : ·c·~uc~ a trabalhos lllorn
lisadores, no3 arrn.nj~s da família; é a rnzüo p!lr, que 
houve dilninuiç:ío de hrr.\'"S no trnhn!ho elo pln.nt10 d:t 
cauna, diminuil'ão, qu,., foi . ot•tfnm -·nto pouco impor
tantll, visto o~mo ttuo pasrou de nmn qunrta p1n-te <lo 
total anterior· c qt1e >u expli•m Yantajo~ament·•por esse 
a 'astamcnto las mui hcrc.> que então se deJic:í.ri\o aos 
serviços cttsP.i: os. · 

Alôm Lli , to o~ escra\'os que. pa;snriio pnra o c•tndo 
line, no go~o' de . ~u •t autonomia, tiveriío de e ' tabelP.
ccr-se, u em um ·~o districto, o de Berbice, edific!l.rãc> 
1,18!! cams nara sua~ \"esitlcnci~•· 

A editicaç~o dc4as ca~ns c.oc•eionou neccsao.t·inmcnte 
a retitndn d~ brnç'>s . por muito tempo, que poderião ser 
empreg1dos na agricultura. Mne. veja o nobre _deputa
<lo, ui•Hln aseim, 11 produc~·~o que houve n? perwdu an
terior tL -.omnncipn\•iio e no periotlo postr!rtor a clln. 

' De 1s:m u 183'! periodo tl11 esoruvidit~, produzirão 
estas colonins U00,~37, IRO kilogrmnrnns de n•s.uonr, c 
de 1838 u !R41. primeiro perio·lo da liberdndc com
pletn.; GG5,:l75,0.77 kilogr.unma~. 

E~tes resultado~ nito eriío desanimadores: é que 
aquellea h<nnen~, quu ~~~viiio si<! o ."~crnvos, tnttú.riío en
tiio de fundnr a frnmha, de edthcnr suns caRas1 e ns 
mnlborcs collley!ÍI"iio a r.onhroer no lar domestiCo as 
rl 0 .,urns c ücvcrcs r!e mil. i~ de h!nilill; c entreU\nto , apP.
za; di> to, a prodUO\'.iio do n~sucar n~ti!tgiot;onu.mero de 
kilo<Tl':tlllmnr. que nettbo de cttrtr: r>. dtmmm\:uo fot peque
na; 

0
obtiveriio-so tt·~s quartos dos nntcriorcs productos. 

Portanto, 11.inua mesmo que su tt·u.tas~e d!" umu. abo
li~iio immediuta e •imultnneu, eu podcruL mvool\r esta 
testemunho tlns cifm·; . mus entre nós nem . isto se dã, 
niio trn.talrlói! dti cmnncípRÇno des~e g~itei'tJ : ,quérentos 
que os escrrl\'OS actune~ pe~mane1!iio t11.r;s, e qu~ os. se
nhores · Ht!\1e1H com os scrvH;os doa nnscttnros.nte IL tua
de · de 21 annos. Ycjt\ o nobre dcputntlo qnc immens:l 
dilt'eren1~:t. 
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O noure deputado pela provincia. de S. Paulo a.in<la. 
fa1lou na. questio de norte e eul. Sr. preaidente, cu 
não desejava entrar nesta ,questão: acreuito que todos 
o~ Brazile\r~s_siio igualmente amigos de ecu paiz, que 
nao ba. d1v1socs ; roas esta queM.ão de norte e sal, 
desde que fór. aqui trazida, nlio póole sê-lo aenii.o 
~m abono do norte, na. e~pecialidadc de que tratamos. 
E' prcci&o que diga, sou tüo amigo· do norte coino do 
sul. 

O Sn. ANDRADE FIGVEmA: - V. Ex. está. llntre lá. 
-e cá. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Devo obecrvnr aos nobres depu
tados em primeiro lugàr, que,. segundo as esta~isti
cas conhecidas, que niio são perfeitas, porém que siio as 
adoptauas por todos, o norte pos•ue ainda hoj~ quasi 
tantos escravos como o sul. A producçiio do norte nii.o 
Eó em v•1lor como em pel!ó, é qi1ilai tiio ,rrànde CórtiO a 
do sul i In:U ha uuza circum~tnncia ma i~ f!"voravel J?a~a 
c norte, quando nuo se man1feota colltrarto a. esta 1dca 
de liberdade de ventre. E~ta. círcumstancia ou consi
deração, é que, segundo estou infótmil.ilo, nas f<lzendas 
situadas ao aul do lmperio, o sexo masculino cstú. em 
grande superioridade de numero em rela.çiio ao sexo 
feminino na raça escrava. No norte nii.o é assim; os 
sexo3 estilo qua~i equiparados, havendo tnlvez mais es
crava~. do que escravos. 

O Sn. AuGUSTO DE OLIVEIRA :- Niio penso assim. 
O Sn. LEANono MACIEL :-Em Sergipe, pelo menos ·J 

sexo predominante é o feminino. · 
O Sn. Jt:KQUEIR.~ :- E tambem em outras províncias 

do norte .de que estou informado. 
Estabeleci•lo o principio de que no sul o ~exo que 

predomina é o masculino, eu digo que se a liberdade 
do ventre é onerose, o é mais para o norte do que para 
o sul, porque o sul possue menos e8cravas do que o 
norte. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Pois bem; qneremos de
fend€r os interesses do norte. 

O Sn. AuGUSTo DE ÜLJVEII\A dú. um aparte. 

O SR. JmiiQUEm.i. :-0 nobre deputado por S. Paulo 
disse tí\mbem que, ae tratavamos de emancipar 8. ge
raçiio futura, aEsim como os philautropos' europeus, 
tratn.-ilo da nboli•,·iio gerul, dcvi~o elles se oceupar de 
extinguir a. cscravUiio na Africa. 

Eu dig., ao nobre deputado que não podemos lnnço.r 
sobre os Europeus esse labéo. A França, 11 IngluterrnN 
a Allemanlu.L c outros paizee da Europn., tem en~·idad<) 
esforços muito ~crios pnra acabarem com a. esoraviJão 
na Afriêa. A Inglaterra, por exemplo, ttue se pô;c á 
frente da. cruzau11 contm a Cl!cravidiio, quauuo seus iu
tete$ses eeonomicoa criio que o llrazil c todo. o. Ame
rica produzisse abundantes generos coloniaes p.~ra per
muta dos seus artefuctos, 11 lnglat•1rra, onde esta 1d~a 
foi avante, iuiciada. por uma RsNociuçao re~peitavcl de 
senhoras, que obrigou nqnolle pniz o. ter um crttzciro 
fortíssimo nas UllPtas d' Afrion, durante rnnitos na nos, 
Jmro. ,·edar o trnfico; a Inglaterra, CO!IlO trunbem 11 

l•'rally:l. e :>. Allemanhn, que mandão mnito• roiesiona
rios a A!ric11 internarem-se por nquellcs dcserloi acom
panhados :ís vezes de dedica<las irmiis ue cariuaue, fi
Jha~ da9 primeiras famílias daquelles puizes, certamente 
nil·J podem com jnsti1'a soffrer o lauêu tle egoi>tas. 

O Sn. PEnEm,\. D.l. S1LH : - E1n principio entton 
muito :thi o cgoismo britanuico. 

O Sn .• TtlNQUEJR.\:- Eu sei bem quo e~\es pniz~s po
dem ser nccusados de terem em outrr.s épocas coutri
lmido pnm isto : sei c1.te n Inghterrn :ttê fez consignar 
no tr.;.t;do de Gtrech a clausultt de introduzir escravos 
nas col0nias hcapariholns, como tumbcru sei qúe Liver
pool, um dos emporios hoj~ do corc;mercio moderno, 
::'oi no seu come~o um porto alimentado p•JI' na\'ios ne
greiros ; mas, por[jUC isto ~c deu em outro,; secnlos, ha
vemos desconhecer n murluuça qnc se operou nn opi
nião publicn. daquelles pnizes, e niio f.1zermos ju•ti~·a 
hoje :ís intenções dnquellus associnçües de imlidduos 
qu J oe tem po;to á testa. da civili~a·;iio d:~ A fricn? 

p,1reco, portanto, que o nobre depntll.uo por S. !'nulo 
iÜnd~ neste ponto u~o teve raziio. 

To~AO IV 

Passo~ rc~ponder ao noke deputado pela n .• ba, qou 
f,z all dlicurso que proferi ell'l 2• di•cus~iío el!nl m~s 
penderaçü•.·f, algumas analyaes, que lliio podem d~ixar 
de merecer reJ!Rro de m!nha ~art~- ;\lgue'? poilerin es
tranhar q~e ti: Ex. qmze•se ll!StltUtr coinJ,!!'O t:m urj!:U
~entomuttcmm1o,')ne niioera muito apropriado a um 
d!scureo. parlumentnr; m:~a declaro que n:lo me ofl'cn-' 
d1 com 1s:o, porque o noLre deputado pm!i11 e1 colber o 
modo m~1s consentaneo conrus seus deJoejoe de llnaly-- -· 
s:1r !'quJl_lo que eu ti•tha dito No fundo, tnJo ']nanto 
S. Ex. d1sse e111 relaçfio áquelle di8ettrso, não pótie 
nem de ltJve offander-me. 

Começou o nol?re deputa~o 5iizendo que eu n>io tioha 
tornado em consiileração · todos os seus ::.rg::men1os
A_ cr,mara sau(• que um deputado subindo á tribuna 
nao tem obrigaçtio de considerar e responder a todos 
ou argument0t1 do seu preUecessor- considera e re•pon_. 
de nquelles que julga que no mo~entll devem mere
cer uma reSJIOSta. 

Disse S. Ex. q·te eu fiz i'onsideracões gernes ní.9 
pertinentes ao seu di~curso. Tambetn em nacln púú~ 
IEto off~nder-me, por'{ue, fJilundo sobre a muttria. 
e full~ndo em primeiro lugar, devia dar uma idéa. 
gerll.l acerca do plt:tno do projecto, e não ehtnvu adbtri
cto a essa formul:t de de só responder ás perg11ctas do 
!to •rnuo deputauo. 

T.mdo relações amiga.veis com o nobre cepntatlo, 
seu~o até ambos deputados pelo mesmo d stricr.o, nii.o 
po ha ter para com elle s('niio motivos de cord ialidndc; 
entretanto <J.Ue pareceu-me, l'BreceU a toc!os, que },n\·ia 
uma cert~ pre~~nção da !J:'rr_e ~co ?obre d~putado r.a 
annlyse tao mmdn. que qu1z 111shtu1r1 parecenco uma 
sab batina. (Apoiados.) 

A injustiça do nobre deputado re~ultn tnh·ez .!a. 
sua pre\·ençi10. S. Ex. criticou um topico cles~e eis
curso, no qual eu expuz á camara que desde (IS pri
meiros p:usos na c&~roira politica,' di~se <omiga 
mesmo que, dado o cnso th·esse n honJa de occnpir 
utn :tss~nto nos conselhos da naçiio e a oneetão fosse 
apresentada, daria o meu Yoto 11 favot·. ·ora! n~o ha. 
a~ui nada CJliC pudeESl autorisnr o ttohre deputado 11. 
d1zer que da parte do orador que Ee dir: r•e á camar& 
havia <iF&e enthu~iaemo incubaito. Eu não 

0
me <l~clilrei 

11boli<:ioni~tn; comprehendia a grande responsabilitla !" 
de agltar esta quebtiio;, ~aP~, desde que d,d os primei
ros pa_ssos !1~ YtUn peolttlca, nos mome::to~ de intimO>. 
rellexr.o, UIZIIL com•go mesmo qne, se e1ln Vlts~c tt 
tP!a da di.cussüo1 daria o meu voto a favo r. 

Reli o meu di~curso; niio q•1cro f;zer t1o~io ne
nhum á minha obra; p~lo contrario pau o primc·iro 11. 

reconhecer ~t miuhu. incu.pucid&de ( ~~ijo tl}Jt;,cuirH') 
mas o ·que disse nuquclh occR&i:io e>tou p.·t•r:tptu ~ 
mstrmtnr hoje e Pcmpre; e ns~im como e'tou J•romp:o 
a most,·ar qne uiio ttiu1 fun·lumento l'ltiios C<l]'itu:w 
de RC~USUÇÕIO formulaU08 pelo nobre ueputa•lu. 

Dizia 13cnjamia Franklin que, se ti\'usse de reco
meçn a viver, teria segui·io o• mehl'no" pas"'~ 'l::e 
havia trilhado clnrante a ~ua louga earr~im. Ert, s~:.m 
querer nem Lle longe compurnr-me com es:e hc·mem 
nut:tvJ•l, digo que, se tivet:se de prounnci:.:.r outr•1. \'Pb 

um discur~o nas circnmstancias de ent:io, !'>:produziria 
o tllll~m,o qun pronunciei, porque julg·p q11c tJ,:;M·a. 
fórmu procurei jmtificnr a propoHta do govcrt,o1 o '<~.:r 
lima tcspoda ao conjunto uos ar~lllnento' do nokc 
dcpnl:do, sem que th·essc ourig: ,,,~o re&trir.ta de o:cd!.~ 
bi lcnr a cutla um de per &i. 

() nobre depntn•lo Ul~iC que as ITI'!lC'.itlll& da prrlj·C•':'n, 
afro~1xnviío oa l:L•:os entre o senl.Jor o; o l!Scruvo Etl 
nprcfCntoi Cnt1ió \'ti.l'iOs n~";;nmt>-ntu~ pt~r~ mo~ti"~\l' cr~o 
111 men entmvlcr. tPes la1·os nfw eriiu ttf;·omm<J,,s' c 
ainda hoje no OOITet' do meu· di•t•.tmt' tliose nL.-:::rn.1. 
couPil. n re~peito~ ·s. Ex. ft!z-mo q, gr·n~,·!• do l')r ~t.\n.Jt•v:c.:-
algtllts trechos, n~o leu totloR, e II);Lor~tu:lu os Jer,.i ,,,\:<> 
niio c:amnr S. p:1ciencin U:t C~lllRru. 

ltespontlenUo igll~ltn!!nte ao 3• roN;to, r• morlc r.r.~~s 
dos 8· aunos, {li$ .. e <pte, colllo u· c~cruvo 1\o rcg:t:w.~·.n. 
uctnal , percc!!lt(lo at\tes dos 8 n.!l'lo'>1 tt,in ti ind~nmi
t.r..do pelo Esta.do, tnmbent o Estí\ lo ú.:u tum 1!,':\l~'t:ltJH. 
vhrigar1'~10 üe inde~tlldSil~, r:aso t!~o 11101'\"~t ~tnt.:·d 1 .. lt1H 8 
r..nn';'; uo rcgimea d:.t. L~t ; fl'i':! cr~\ un1 · f~H:t·1 t.'·~judl-
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cial ao senhor , m'as que ,a. lei n\1o poílln. ser casuis-
tica, · . · · . . ' ' · . : ; -

:Aq 4• ponto tambenirespnntli • qn~,.' :s&'~ ,{!lí~ . ;?Jtem 
a .liberoiáde e .. leva o filho·,; 5 ~oevé·coro•rutar -:se 0 .·~alor 
.da ' fi!1J0 .. no· p1'1!ÇO da: a;Jl.otiia: dai mã~; · }Jo'tg!u'~ : :o '~:erd{or 
ui'io ha; d$soff:re.r phljuize"euro ::i pey~f.dà' é)'~!t: : · . 

( A'1'~.t i' troca'~s~ mt\ ·a:id!o~q ,f~r~ 'o oi:i\tlôr: :~;? .Sr..; .1Jai:iio 
da Vil/a da 'Har-9'a'.) ' ;- ; , . ·' ., ,·.;;, .. \c.' · . 

Q~anto aos íiÍi~qs · do~ Ú~er~&,• ·ent<m:do ·que, <>'li~nh?r 
do _rpenor,, q!le.-tem.)'(suki~id,o-! os•seus.s_prviÇ?s,.é oh~:;
g-ado. a .car,r,egar·r.om.ell,gs,.. até:.qne-.a mm ~!tm;ya. .a ;.: L 

annos; .e é obl'ip.;ndo a isso po~ . nm . pt\rceit~!cle._lmma
.rJid~d~ . e . de .r-eLi,gi.ão ~; · E~t,e-1_a;~gumatlt.0 -.~a:~a:_' ·rrnm · _tem. 
tod~ o 1>'alqr, ·.embora ,paro'lf ~lgtl\J's .. ;deput~~'OS d;.unmo-

. ú:1 llilo ~enha pYo.ceclelwia. ,.Nest;t ;m~t;;.~;.~ pT.esto bo
nu:g;-e~ cQmplet>a . f\ OS: prece: tos d.a.. :t!>\l~i>:a o:,c aos pre
c;ei.tus.da h\ltnaJiiQ,a,diJ, e u:.:!o,. S:go .. a .ctpin.ü\o,cl:e-·um per
.B(I!til.":CU) de nma.claR, .opr<~> de: W:,.>\ÉeJ; Scott, .queí·tcchan
c1o ~se ê'rn. -YCspenis de. uma. bataiha., ;e\pêrgw,n-tando-lhe 
un1 co-n;lp~tnlL~ho- -;S~ j6. -tiJJlra. p r::11~~!Hlo l.I;~~ sü'a altna, na. 
,EU?- ::n.l;·a-çã.o., rc~pqg.dl~U J_pe,;··<c _:!Ueu ,Jlll:!;!:;o.,··&te neg?.
Cib . de nJ:ma nü.o é ·cp_migo, .. é; ~~m O•·ca.p:e11ãio-•Jo -r.egl-
m ento. " {Rixacl"x.). ·, : : .~ · · ' , 

1
• ·• . . · 

Q na c. to ~p ,al):;u,rd.o · moral, .fina,n.céir.o. :~. pontJco, c; mo 
eu q_t".ali6,quei,_ ní19 ha:_uisto :a-:m,e:not: _ ,oft~nsa a ·S. _ E-}~ . , 
porque o .ftb,~oudo nã.':J : se reler.~ á :pessoa,- re!~ce ... sc.·ao 
pla~o e · i~ i~l4as. D~~:i:ro .. uue l·es.pt-ito , JJ~tll'~o os t.alo;:tos 
e a ~l~ssoa do nph~.~ deputado pel'!. !hhi.,, .. o,.g,ue Já casse 
11<) üUtl'O .disCU-TSG. ·-~ , 

Kilo aill:nnei ~lll:e-o :· ·nQhr~ cle{>.utailo-~g l~ ·ot:a~& ·'O· .dir.~ito 
nnturn:l, ~tsse que n.t:.qt-..elie .nwm-et.tto. 0.- llr~ ~ ~0' f d: sco.nne
ci..~.:; ~ o que ~e .. p()Ue -~izer :SC~l {Jff~Gsfl~ .: ~o ·DJa>s ah~h-.:~~.cl.o 
pub.üci:~ta. N"&o ·h::-;ria, port:lnt.o,. r~z'ã.~-- p:tr q. o. r.úbre t!.e:-
pGt.~~i·J ofr'f:l!ldei·-tc. . · 

l'~E~o .onr:ro · ~Ílndyeo.r. todos ps pontos l ~~:r.p~illa .ll.os pelo 
nobre d~ pL<ta~e,.· pm·.quc: ~ hora . e?t~- t·;~ .x~nin.a.d._a1 . ,e·. !3~.~_a 
discu.sJâ,q poue~ t\;d i"anta ~ c::pn..ar~ : qu.lz. P .~m.e.ut~ -~'1ostr_ar 
~ü.e o rlj;Gn~eo _ d~ S. ·Ex . . no Íundo,pad~ .te.m.que.111e 
po.ss2. o,:r-~nd~r .. O que mc ·nlng~oll:.fo.t .a . ~óp.1'!~ por· que 

··s. E:""i: . p-r,oot1nciou.-sc, .a .a. f~ rm)l _;p.ód.?, ~et_ ~:nga,nos;.J. ; · 
talvez Jti parte do .no.bre dt!pqtado .nãq .. hon:v~ctis-~ . n~nh:nn~a 
id.éa ele. q1;,êrer l!lnçar-;-rnc •pvt:. cc~tes .~T6~~ ~1) tos .o.'-es
tigrna_ C1n.e, se: :fosse '!rrocê~erit.e, cabp:r1a .. er.tã6 a:todos 
os o~:u ·J ores parí~·1~1êútàtes. . 

}ia· i:lculdade de miilic:11 >t, .disse o nobre . d~put.a<l0 
qri~ Íez cahir o .fidema_gn:p.gJiqnar e_r)~ r~tTia .só ob3er
VâQ~G: aqni l).a c:.t.U!U1'3: o nçgocio é differawte: a-contro
ver~i!i e o debate. Tião ceEsiiv tf!IO facilm ühle. 

Sr. pre~iJe:1te, eEtri tliscnSsão, que -4" n 3al -...ai se ap· 
lWV::o;i·rcando do_ sêu fle~eul::t:ce . A cnmara tlo.s· H_;-s: de-
put•:cio~ se il)u$trai'á eom e~> te voto. · . 

· P el .. :tp.inba l'larte, leva;odo u ltta pPqn~na péJr-t p:ira · 
o ed.iflcáo,ter,ho cump.rido o mea·dever. 

You:; :-}íuito b.cm I 
(O ot::t dar é co·mp1·imentaclo;) 

A diocussão ·fica acliacla .pela hora. 
D,tda-a ordem do dia, levantlvse a s; os fio áJ q1~atro 

I1o1·as !la tarde. 

PRESÜ>É);CIA DO. SR. TlllXEIRA J1JN10R, 

SnniA;uo.-Expccliente. -,Atc!Jmento de t·Bn c'mentos dos 
o/J~C f(te3 d'J r:1.HJtcito. -Isen1.i1o d1 clh~ei.tos de, imporla
ção.-Ordem do dla.-llefo,·m.a fa<liciaria. D.'.!czmo 
do Sr. m 'niS L-ro. tL.t, just,:ça,, -.:_Ele1}'lenlo servil. .Discurso 
do Sr. l'az.t;no de Bm.tzc&. 

.A's onze ~0ras ,qa. Ill:rtnhã, feita·_ ~ cba:.na.dft, acb~:o-se 
pre5~nt.:s os Srs. Teixeira .Junior,; Pol·te1la., .Guim.a r.He~, 
B:mlo da Laguna, Carnillo Barreto; Viceitte Figueiredo, 
E-:angelis:a Lob·~.to ,' LtiiXCarlo~ , Sobral Pinto , Siqueira 
~Ít!w:d.eB. ; S:a:l?s, Cn.rd:oso de lliene.ze~. 7 Pin beiro·, Casa.do, 
C.:>rr,la., Bde!!COurt, ·oiQnysio Martins, .~.~en·cz~s·Prado 
e Fiá d~ CJ.n·alho. 
C-:,;m_IJ:.. ~~c~rido c!e)ois os Sr:3. João :J!"end~s , Gal.vão, 

,.Allgeló qo .ALQmol, :Mo~!'u:f\ .. da f\?.ch~,: Ar!J.llio L.i-~á, 
' ' ·B~nlteii:a :. d'ê IJ\~'ellp{'~à~b~;>: <~~:'(Ja;~llí:a;> ' 'Ju~g,t~eu·.a, 
• · 'G0mes·d~'C!L.tm Gtl'tfdlllo ·dá'·'Roclia)lfl'onan·ode Gód,oy, 

··• A1ldiisô qé >Ciü:Ja'l~oi 'Sílya ;~tüie.k'Eigti~ir!l{lo :R~cha, 
·' •:nariiô''tlHi :Vifl,IJ. d&:B-ã~~· '·i#>.t!J'!i~~~ Çlêl;nerifi;nO:,' ,Ba)\' a, 

' 'Pin'tó '·P~s!hR, .' >-'Pj;i~.~~~~ ?ar~n~q~\ ' 1'·h~ôdoro da 
• ·S1h•a,''Me!loiftl! ·. tt;l'llW.A-l<aniJe;"Baríío,d:eti\r;a-çagy, 
; Pih'th de •·CariY~o.i,: . (irrehâ; I,;~~g, •Jii.fr4lo ~o~·ae~, 'Il~ra
. ··'ditO' 'BraÇn,•~ PFritâ ··'Ilra·lrá;· Cainill<Y·'Figm!irido; · D:u:nte 

cie Azev~do; Cc_~ê~. de
0

-Ü~iveira, , Pinto Li;na, .,Percita 
: iF.rmloo 1i:D6minaue:{ H-e·nmqtr:E'õy Got111ls•dlt:Sllv.:tj: Fa'usto 

de Aguiar Co~lho' RodriQ'Ues, Augusto de uliv~i:.a, 
. ,)3ar.ão., de .Al~ad,ia,; *11jo. ~óé)r· P.erJ..<~r.~eir,as,. 0~rp.e~ro 
;lla,C\luh.;~ e.! B~':!-i!11'1i.'l'1 , ab.~~·e a·;$e§S!>!}: ao.;mew-;d111 • 

: .CJolnp(J.r.ecem 'd~po.i·•nie<abútá~'se.'*tiío ·as Srs; :f.erreita. 
' de :AgTIJ:iar\ i·Nebias, :Faríteo;• •F.c:D~lüiat.i6·, l~odrigó ·Síl v;~, 

·.· :l?-erdigão•. ll1allid·r-o, ·;'Qn~uc~E&tr:t·h ·::'J!à-i...~eka; ' Ban:os 
., 0óbr~, :J oaquirit . . 'Pe~h:o;• A:htooio.' P·tMlo;,•Sottza;--Rels, 

José .. .Calmon; iJetOl'l;)'nió .Pé'iii~lo,: Coil~e !le•BaeTJendy, 
:Leand!!o •· Mii(Jiel, T:1:quR1!1 Gama q~;r<J:tl.!ir~;·J:â:Me:J. do 
•Paço,, :F:err.irira ··V:lanna;: Sitnões·L<ipes, A·ildriui6· FJgile<w, 

· :Ferreii·a . c~a V:eiga; : .Paulin:6••;d.(HSo•~za; ·Pereira:·<fa Silva, 
·Pinto: Morcira; . : .G~p-auem!1,' ' ()p~.t.~ : 'J:)lito,· ·:Aznmbüj'a, 

·' 1\1ello.Màttos; •Canedo, · ·0m~dido Mnrta·,· ·Cruz•:M'a«hado, 
:Borges ' l\1onteiw,·. Lima e- •sn.,a,:;LeolibNle 'Alencar· e 

· -:J •. do : Aleu:car. · · · · . : 
Falt.ão com pnrt.icipaçêio oB Srs: As~is· Ttoeha; Ahgnsto 

Chav·es, ·.::!il:J.r[(e.'d:e Ãmvjatüha;•.'Gandi'flo'Totres, Gicero 
Da!J ta$, Diogo. Ve,lh'od:lia.>: f.l<dloi:ha, .. .F:crrrKncle:S Vieira 
é Ro5a; e' sam eila Qa Srs .. ,: Qif(.g'O Vaeconctillos, .Gon
ç:Jves ~h Silv:., Jo.<J:q,üm ele lll:cnd~W(JJ·, Leal.el.e Menezes, 

'·I1fontúró de Casko, ' ?ap_la· 'foledo e ·~·.[oraes f:üva. 

.. Lê-se ·e -á;Jpi·óva-'se a· ac!a 'dw autecel!cnte: 
o SJI., 1°SECRET~O dá conta do sÇguinte 

~;<:PEDIEliT~, 

' Um ofÍicio do . m{u)st~+i.o d:o ImpeFio,ien,vi•ando'o 
ailtographo da re"n/u9ão da as,sembl~~·. g~ral qlic:m~rca 
~>jwlas ele · 'cnsto ·aos sMe'rüotes eleitos e cori5.rmatlos 

· biqjos:; m.;qnal· resoluyiio:s .. :A:,; .Imperia.La· Regente,· em 
i10ma::d:o Imperador, .-consente.~ A archivnr, ollbiau-

. do+se· ao senad;o. ' ' . · 
·oa tro do mésmó miniBterio, transiníttirià:o as cópius 

dos qccretos pelos guaea 'S'fuJ.'.:Altc!Za Iti:lpcl'i,al a Regei• te, 
·em nqin~ do I mperador, · houve por hem 'COncedet ·p,eu
~ões a D. · Ca~o1itút Leopoldina Gomes d'Av~la c a Arr-

. · geltca''M'aria àe 'Jems.~A' commi,;síío de pensões êvr
: derrad'Cis. 

Outro .do mesmo ·n;irli~terio, epvi·az;,do .a,s cópias .dos 
. decretos,: pelos ·qnaes ::;. A .. Impeual.a:.<cegeute, em .nome 

.elo Irnp~rad0r . , houve por b~m . conceder p<!nsões ao 
, anspeçmla do 9° ba.talhib d.e in:!at>t:aria Lazaro'l'heodoro 
'de' Paula,. ao i>olcl::tdo ·ao-16° ,dito ·Agostinho ·cyriaco •dos 
Santo~, .e ~o. dito <i o 55• .éorpo· de vo)twtarios da . pat:'ia 
Jaciptho.J ,osé de Oliveira . ....:. o,' mesma Cv.nlmissãô. 

ÜlLtro;do ruinisterio ·,da· íazenda, :<levo1ve1'1(1o informa
do -p .. requerimeuto ·em ·que p J!r. Francisco Felix Pe
reira, da .Co~ta pede um. e-uxilio .pccLtoiuio: de .. l'l:OOO~ 
para· pagamento · das.'dcspezas e.o·m a ptlblica(làO· de sua 
obra intitulada Hislorico· ela . 9'"er1'Ct · do ·Brazit: contra as 
repu.b:ica.1 .. do Urúguay 6. Paro.guay. ·- ·A. ·quem· fez · are· 
qnisi):1ío. ' 

Üllh'o do ministerio . da , agúcultúr.a, commercio e 
obras publicos , enviando os . (l~ctetoB ,pelos . q.uaes .cop.· 
cedeu"se no Dr. 'Fr.ab.cis.co ,Antonio 'Per.eira Ro.éha, aos 
'ha:clJ.a·rei• Paulo Jo'sé de 'Qli.v:eira-e· Francisco Antonio 

''Püne11ta Bcumo . e ao ~ngetihéiro .Joii·ol'iiat·tins da Sil
. vaCoutinho privil.~gi.o pàraaintroducção de machir.a~, 
vehícnlos· e arados do :~ystell,la de· R. ' W. Tbo.m~on nas 
· proviucias ·· da: Bal;lia. qu~nto ao :pxim'drç, de S. Paulo 
c S. Pedro . quântb Uó ségnndb. ·.c tercéiro., é dó Rio de 
J unciro e 'l'lfinas ·quanto ao .ultimo .._A'.· commii;Eão de 
coinmercio, ·iacinstrla e tirtes. 

Otttro rlo 1 ' ··· necretario: d.o ·;senado, , partiqipando · que 
o mcs::ro sc1mtio ~ç\optOJl; e •vai'dirigir· ács~nc?íio. irnpe
riü, ar~$okçSo· que au1orisa .o goven1o :a .-.j,uhilar o 
con,el ':tei~o João · Cri~piniano. c-oe4·e.s, ·leu te· c:::thédra-

~ 
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tiM :dn..ile~nnda. cadei~a. do 1• ·anno. da ·f'nculcl:1.<\e• de 
direito de ::l. l'aulo com t'ldos os seus vencimento:;;·-· 
Inteirada. 

Out-ro do mCEmq•secr.('..t.'l.Tia, ,participnn<lo q\1e. o se
nado adoptou, e vni.dicigir {L·St~ucçõ.o I!1lperial, a. l~e~o
lu-;-ão que .autorüa o governo. a cot~eeG.er um anno. do 
licen.çn .. com. todos os.'lencimcntos ao D:·. Aptigio Jns
tiniano da Silva Guimarães, lente da 2• caueira elo 5• 
l!.nno da. Íaculdadc. de llir.llto d-> Itecife,. para tratar. u~ 
sua saude .onda lhe convier. 

Outro do mesmo secretario, Cl}.lllmunicando cp1e em 
sessão dc·21 do corrente.-resolveu ·o sena~o, a. re•lneri
mento. de sua commissüo ·ue faztmda,.qtte a: esta. camnra 
fo,sem· pedidos o,coutrato e·mais dcemnentos que· se:
virão de fundamento . :í. ;eroposição qn.; autori3a o go
·;erno para conceder so -Dr. Bcrnnr·io Clemente Pinto 
Sob1'Ínho isenção de :direitos de imp~rtnçii•) ·em be•t•!
:ficio de. uma est.r"cla entre as :fregnezina de Santa. Rita 
e tle.Cuntagnllo, na proviuciu. do Hio de Janeiro.-Sa
tiefgçl~-se o pedido. 

Um reg_\tcrim~nto dos c!cito•·es da fregnszin do Sanla 
J:i::L da Bun-Vit;ta; do collcgio ue Pou~o-.'l.legre, du 
~" districto de l\Iinas, pe<linuo transfercncia do eleito
torado para ltnjub:í., 3<> distncto da me8m~. proviuci~I.
A' commissüo de pod;rcs. 

Otttro de Joaquim Alvnres de Mag:tlh(<cs Sobrinho, 
·nedindo pnnt · Sf3 lhe cn trcgnr · ns ccrtidCc.s d.e ex:1.mes 
que ncomlln.nh:htlo o sctt rcqucriulCatv.~-:-;.~ cornn'li.:::;ilo 
tle in;tnw1•ão publica. 

ArC:uE!iTO DOS VE:SCl!ll:!l:\'rOS IJOS Ol'l'ICIAES DO I:XEI~Cll'O. 

Lê-se, ju1~;n-sc objecto d~ deliLcrnç'io, e va.1 :í. co:n
lnissü.o de marinh:J. C {;tter:rn, O EéQ;l'Ütlté rroj~;:.cto: 

cc A ::t3.sembléa gsrul resolve: 
'« Art. 1.• O p;o,·err.o fica autorisa.~lo a despc:uler, 

u~sél.c H, a qnctntir. <lu 5:28:S'Z0$Sü0 com um r.ng-mcnto 
nos vàucim~utfJs gcr:.\~8. dtm o1llcitlCs tlo ex~rcito, de 
co:~formithvle com u. t"bdla A. (') 

c( Art. 2 ° Co!•tinú~' e1n Yigor o ~ 3·1 do ~rt. 5° Ua 
lei n. I,~W3 de 28 Ü0 Junho de 18l\.). 

cc B 1 ° Log-o ·qtH! c g.n~eruo der c~~cc~1~ão ?~ este r~.r
tigo, os ~npltã~s, rua)?rt'!:\. tenente::s-coronejs e -::o,ro·1~is 
t'.)riio ma.1s nro.a. gr~~tthcu.yu.o tneue~l 1)ro la~K)':?~. uc 2o~ 
os p~imciros, de ~OS. PH acgundos e 3;JS o~ tcrci:n·os. 

" 6 ~,• Nesto. gt u.tific!l.çiio não ficito e:''"P"~he:Hll,lns 
f\.S . o'L'atiih~~çü~s qu0 Cotnpctern aoH oJ:lciaes Jo cxe~·
cito~ confol'me ?-r; ... conlmi.!:i~Gl\n · q no d.~6elr~p:nbarc!~. 

« Art. 3.° F1cao re~og~d.ao as <llspoôl•;•;cs e:n con
trr:.rio. 

" Sala d:;.J scssc>us, lG tl~ J.go;to u<J 1S7l.-n'"',·.·ya 
Silt·a. >J 

O Sn. Pttt:sn>t:N'l'E: - O :3r. deputado n.J,lrlg•J Silva 
r~t'!u.erc:n, ·en1 ses~Uo llc hvntom, qne! r .. nwsn. \'erillca~sc 
se ""o proj~cto p0r ello Ujll'C.'3Cntacl<J sobre a H:roga.~?:tu 
1Iv decreto n. !!,,ün do l í de Janeiro de l:Si I, c 'l'te 
iura remdtido tr. commis~iio de instruc•;:to public:1, co
Ltva no caso prcvi~to pelo nrt. 127 do reg\p!~n!o, P"""' 
<'IH! n camaru. possa re~olvet· que aqu~;\ltl proj~cto éCjn. 

idm\ttiuo na onltnn. dos traLa.Jhos, in·1er:enüen!c do 
J•nrçc~l~ dtt con1r.aiur::fio a qu~ fUra, af!~cto, e q uCJ nc~se 
ca'o eu consultasse a ctmmm a tu! ro~p-:tto. 

Em conscqucncia-thlsto req11eriawnto veriil,Juci nu~ ó 
proj~cto a que se rdorio o nobre d.e?utwlo pela. provbci" 
1:e S. Paulo foi rcmuLtiuo i commi~:;iío uc imt: u~Ç~lO 
)Hlb!icn em 8 do Julho det.te nano, e port:mto j:i Ee a•:lm 
excedido o prnw de 30 dias marcado pelo artigo 1~7 
do reiYimcnto pttra a commi~s:io dur o S<"l parecer. 

As~itn, l'ois, Yott s~tisfazcr no .r._?hre dc['ttõ:'..do, ".u
jcitando o ~en rcqneruneuto á decwcu da catmua, ahm 
do que rcsoh·a se o prcoj~cto ·apresentado pelo me!:tno 
!3r. deputado em sess!to ele 8 do .Julho dest9 • a uno sobre 
a revogarão do duoreto u. 4,Gi'5 de !!L C.e ,J,m~iro do 
:mesmo auno, pórlo cntr:.tr na ordem d.os trakJhos inde
pendente do pat·ecer d;t cammi~si•o a <_ttto est.í aJl'ect~' 
llesdo .aquelln datt\• 

ComultadLmcnmnrn, rcsolv~ peln :1e:;~tiva. 

(') Edl titbe!Ja ttdm-se !lo filU uo 'l'o!umc. 

q 'Sn. r.h:-HsTuo n.\ ·1\hmN·:u · re].uer urgencia pnra. 
ftmdawcntar um p~·ojecto. 

Co,nsul t~da a · camnra, ··.resolve. pela nfl1rmati v a.. 
O Sr. Du.:nTte· de' Azc·VOdo (ndni.v/1''1 '<ir• 

1/trtrinh,r): -·Sr. proBidcnte. o nobr~·deputado p~lo [Q 
di•trioto da província de S. Pl'lnlo, oSr:Rod1·igo :3ilva, 
.offm•ec<:l\1 ú. resoluçüQ qne· se. di~cntia nesta ea!ia pP.ra a 
prorognçiio da .ultima ·lá do ore~mento t'ma emellda. 
:l.Ut:(lllentam1o os vencimentos dos' officiaes do exerdto. 

AppLlUdo, Sr. preEidcnte, o peneameuto p;cuero<'.> •lo 
nobre lleputitd.o por S. · P:1ulo . mauifestiido r.a sua 
indicaç:io. 

Niio "" · e[ttem . desconhcp que ·os nossos oflkiae~, 
tanto de. terra como de mtlr, estão retribttido; de modo 
muita escnsso, e ·tt.le~tura dos .relatorios ebs -repurtirões 
d:.t n'urinha ll da g-uerra elos uJ.~imQo t<Jtnpos u cst:>. p~rte 
convcnoe a não .deL'{ar a menor dnvidtt de q11c 0 g-o
verno tem Eemp•·e .oltamr.<lo par~. eF.te aBsumpto imnor-
tantc a solicitu•.le do 1forpo legisl:.:ti >·o. ~ 

O Stt. Dt:QUE-Es-rnAnA TEIXBm.A. di mu aparte. 

O Sa. l\rrli!STRO DA MAimm . .\:- Aiu<.ln esteo.nno n•JS 
re!:,torios da ma.rinlut e tia gtterra inústimos polo aug
mento do,; veueimeuto~ dos militares. 

O Srr. Dt:QuE-EsT:tADA TllrXEli<A: --'- O Sr. n1!nhtro 
d:.t guorr:t uudarou qu•l não eru preciso. 

O Sn. MJ!'ilSl'llO n.~ !ILuwm.\: - Repito, o rr.ma
mento do nobre lleputa.do por S. Paul-> é di;!:!!') d~ 
upplaun,,,. eEtl. de accor<lo com a opini1io do n·o·.-~r::.o e 
co:n :t o;Jinião do pniz. (Apoiado'.) 

0 

1\[:ls, Sr. pl'CÚd~tlle, a inclicni!ÜO do illustrc msmbr•) 
peh provi::JCia que tenho a hoJtr:J. de rcpresent;:u· era. 
extremn:ncnte tl•&.ctiv:l.. Attemli:t n.os · o1lici:1es, mas 
nõ.o ntt~n·~b. {tg pl'a.v~r~ ll1-! pret, qn::: .srio ·n::tribuh!.:!.s Go 
modo mais d~fh:icntr. ; :; ~c adia aos o!Ilciucs do e:;:er
cito, mas néo utte!:HU:.t ccs c~lciu~; d~ annatl~, Ll"e 
tant·~ como os Wll8 cump:m1Je•ros tbs for1·ai t!e t~t'l'a. 
estilo ~a.l pngos c nH.!t'e•.:om co:a:•i~1ernr,•lio. (Apo/t:,?us.) 

E~ta.~; íot5.o sen1 thn·itl:J. as l'3ZU:s que le\'th·~o ~ 
maioriR t111 cmmtt\t a mio adupt~r p'lt' incompleta a 
lJUte::lb .;o nobre lleptlt'.t hl por S. rnulo. 

Se i). E:~. r. os ti I'C5lc p1'oposto o I~>J!:'mcnto ni:o "j 
d?s ~flid~~t!~ do· cxeruilo, t:utHo _'los tl!\ t~rl!!a·l~., e r1.~o 
eu tlus ohlCts.cs como 1.L.1s pra','J.~-. (lt! pret., t.ugu p·~r l:llln 
a pelo :;·ovct'li0 1 c tiOtt por uurtu 1nt~!rp1·d~ t]o ~entnneoto 
tlJ. mtüo,:a, <!ccl:trau:!u qno 11 sua. on:c:Hlt~ terit~ ~i·lu 
a.ccitn. ('•./uittls u;w .. aclu.s.) 

O t'n. I:otlll!Go Su.r.\. : - E1:t:lo ll~'~ !tnvin •:t:c:a 
n.prr~sanb.~~-·.~ t•.lt~t\tnn. cm~~~\d;,\. X..US~-3 ~L'!.l\iltO '/ s,;U V 

tllticu l:nuilt\•do para Í".BC 'I 

O ~n. ~r~~::sTilO 1u. !'.fAtU\!t.\.:- .Acerosce, St .. i\rct:i~ 
Ullntc, q::u tt ~lllt'tl'ltt do !'l•:ll·a drput tdll por S. l\t:tlo 
p~r~t'\1. llll·~ ~o rd'!.!~~~..:. Utli··an:.c:•t .. ~ a c~!'iJ.J clns!.icu t!cs 
oliiuia·~:., d\\ cxcroilo o uiiu n toU;.ts. 

O :::•tt, Rvt>It:Go Su.r.u -:\,to npob·lll. 

O ~:n.. lttt:\'lS'tuo lU. !\L~nt:"\!.1.\: -=-p~;-!·(tu~ fJ\;t.\p(jJldo 
S. Ex. o t;ugtnCuto tle 5'ZL~_:UODH pnrrL o [l~t:reeci!nl) da. 
ter\!ll. p.atu clu sol<lo, dit <p.unht p:~rte ~h ~taprt e <.h\ tl<!
cima p.ute ~J;.\didontd, ficou in'l'lC&Ü->tl!Wtl~nnutc áqne<n 
do nlg~.rismo imlitopún~ttYel pura o augtnu:Jto ~(, da. 
terça parte do s•JJ,Iu <lo" oil.ictaes de todas as classes. 

Com dTcito, co~l[Ht: n·lo o algarismo .da quanth pre
dst\ para o :~u;;-·ucnL•l llu terc;a parte elo ~<o:e\o doe olllciacs 
do oxerdto, c.het;,U-!\!3 ao te~:nlto:lo · (]~ qae ó pata. iaco 
nccc~saria a quc.~tin. du mni,; de 575:000!1: e nesse cnso 
pet·f"ttl1to, con1o ~e lm de angmentar o soldo, ~ ctapn o 
a g~~nti1lra•,·:1o .~:h!húont~l cn1 toi.l~sn.9 cb.s:seft Ctlln qun.u
titL mcno:· :L preut~a p:tr:l. o augmento da Le!'Ç1 pal'lc 
do soldo t:io eúmcnte 'I 

O Sit. ItonniGO SHxA :-Eu mnndava exccutut· a lei 
qu~ snpprirnÍlt n 2• classe do cstadocmaior. 

O Su. Mr:mmo DA ~lAtttC~!I.\:-Q.u:tmlo se tratar tla 
~iwussét•l <lo projllttto Hl mostrnró no nobre deputmlo 
at(, que ponl:t> b l\ una injn5li·;'"'• arreil::mlo desse. be
udicio o~ olliciaes <.b 2• clttsso do ·esbuo-maior. 

O Sn. DcQCE-Es'rn.\D.~ Tmunu dtí mtt nparle. 

Q Sll. Ht.~lS'ri\O n.l 1\lAttil'iJ.i.\:-Alérn <la U.elicieuci:J. 



ticoi 'd>i·;~l'l~U.·UdiFOa:lllhiaod() 1~ .ann'Q >â!l:fa;cuHád&• de 
direito de S. P!).ulo com t~dos os seus venClmentcis•·-<,: 
Inteirada. ' .·.·•·' 

On,~r.9 . d;o.roeSJ:\19; sfl~r,>.~rio,gpfirt.i~p,an<41r qu~ \l•~e-.· 
nadá· ~dp:!Jt~ ti,:, e,.vf!~ ,di,vig.i(.4, sa><~ÇfíP i~per~a1,, ,a,,re.sflr 
lução .. que~Au1ío?J:i<~,o ,gAY,HuQ,"i't> ~o;.çqde,l'·:l1Jn;!l(lJii}O' \ile .. 
licejlça...com t@dfi~·;\JS,:Y#,;-9-I:;tAJ.e!iltPs,,ai>:D?: 4':p:ng1?; Jn§~· 
tiniano' dá Silva G'uímarães; lente• da :2• cadeira .<J.,o;,(i,~ 
anuo, da;fll-<flÜ~~da d~,,di;,~itp, doJ:te~i~el:;par·a trwtar, d,e,, 
~uua11:ile ,ond~].J:l~~-,c.o.n,v.i~~~, .. 

Outro ·.do ::mesmo' •secre'tariii;. co'tnfrnmic~nd<i' que' elll; • 
sessão;:de .. ~bt,·db,cor~e,;;te resóHllu' o· sena•ier, a requeri"· 
ment0 •de .. sna:commissão d!éf~ell'(1i, que .a:es~1li C/1:nl.!trtli 
fosse"'. ped!ido's .o Mrltra.to·~ mai~, ·doéi.l1f?:eli:tos' que ser~ 
virão<de·J!mdamento•'!ÍI' ·pt<oposi~f:ío que· antotisaco 'f,O.~ 
veruO![Jitra CG1lceét~r-' a•õ.lJri'·B-el<riaYew•Clemente· Píti.tcF 
Sob-rinho: iecac,ão: deiiditê~~ôil' dtFimp'ol'tiç\ãó eni ·beu\1-' · 
ftcio de uma estrada entre as. fregu,ezras ir~·S!inta Rita" 
e de:.Cantaga-JJó., na'pravincia/du. ·Rio·· de uanêi:ro.--'Sa-' 
tis:l'açm-se o pedido. 

Um requerimento dos eleitores da.hegu~zia de Santa 
Ritct da Boa,.; Vil3ta; · .. do' c1'lllegi0: de· l?ouso~Alagre, do 
5o districto de Miúas, peuindo transferencia do eleito
torftdo -p,ara,ltaj,upá,; 3~ dist1'Ieto.da.mes<,na proNincia, . .:.,-, 
A' commissão de podere~,... . . 

Outro de Joaquim AlvaJ;e&:.de· ;Magalhães: Sobrinho, 
pediúdo para .se lhe· entregC~,r .. as .cer\idões de exall\es 
que. acomp.anhárão o, squ, Fe~ue.t'i;rr;t,ent0, . .,-A~ c.oP4!cissão .. 
de instrucção · publips,,: 

JJ;GlliENTO DOS VElj'CillZEN:r:o~ DOS. ()l,'li"IC,IA!'S DQ EXERCITO. 

Lêcse; jul;;a-se objeeto ·de delibetaçft6; e >ai á' com~ 
missão de marinha e guerra, o seguinte pJ;Oj~cto: 

« A assembléa gsr;tl reso!'~e : · 
":Art. L• fJ: gov!lFilo :fieacautórisr,ilo :a; de&penderl 

desde já, a qu;J,ntia ·de -52:8,,820$!'\00·.çrun um· aug-mento 
nos verrcimentos geraes dos, ofHci~es .do. exer;;ata, de 
couÍormidade com a tu).Jellfi A. (*) 

(( Art •. :2 o ContÍBÚ3 em· vigor ó (). 3°' db art .. 5• clà 
lei n. 1-,:2~6 de :28 de Jrrnho dd8{)j, 

"~}'·1• Logo que 0-governo dere±ect~t;ão a este ar
tigo, -Os capitães, .~·najore·s, tenentes-:ao.roneís ·~ coro~1eis 
terão mais uma .gratificação mensal pro labcré, de 25S 
os primeiros, de 30~ o~ segundos e i'-5S os terceiros. 

"1'\J :2.o·NeEt&t.gratificaçii:o não fmãO: comprehendidas · 
as gr8.tLficaçõe~. que CQ111:p~tem aos o:ffidaes do . e:x.e:t
cito, couf·onne as commissi3e:! que desempenharem, 

" Art.' 3, o Fi cão re-vogadas :~.s disposiÇões em con-
trarío. · · · ~ 

" Sala. das:sessões; 16.:do Agp;:;to: Q.e. 1871,-,--Rcclrigo 
Silva. )J 

O Sa. Pn.ESIDENTE :. -0 Sr, <leput;do Rodrigo Silva 
requereu, em sessão 'de hontem 1 que a mesa verificasse 
se o projecto p_o~~ ~~le .aptcsent~do sobre __ a re.,.~~og~ção 
ilo decreto n. g:;675 de 14 de Janeiro de 187l, e que 
:lôr.a remettido á :co~miw<ão ·de instn1c<;ão p1;tblica, es
tava nq,c;xso .. previsto.-pelo art .. 127 do regimento, patá 
qua a camara possa resolver que aqnelle projecto seja· 
admittido. na .. ordem· ~os, traba)hoB, independente: do 
parecer da commissí'ío . a ·qn.e, fôm.aíf~cto,: e que nesse j 
caso eu consultasse a. camara. a. tal respeito. 1 

Em consequencia deste requerimento verifiquei que Õl 
projecto a que sereferio o nobre deputado pela . ~rovincia 
de S. Paüló .fói remettido á:commissão de instn;..cçiéo 
publica em 8,de J11llio deste anuo, e port1nto já se acha 
excediclo o prazo de 30 ,di!ls marcado. pelo artigo 1'n 
do regimento para a C01nmissão dar o seu parecer. 
. _As;im, pois, vou s~tishzer, ao .. I'_?br.e deputado, su
Jeitando ·o seu requenmento •a·dec!Eao da camnr:a, afim 
de que !resolva .-se: o· pl'Ojeeto ~pr.ese!lWcro·pelo niesmó 
Sr. dep1!It!\do' em· sessão de 8 de •Jt1l\lo·dest6 auno ·sobre· 
a revogf\ç~o .. do. dec~eto. n. ~ 67 5 de . H de Janeiro do 
rnesme.anno, p,ó\le; entra11 na:, or.de\Í:l: dos ·traba1hqs inde
pen(\e)J.te do pare.cei: . da .co,mll.'\Í~EãQ .a ,qn~ ·está:aifecto 

1 desde :aq>1ella, da,ta... · 

ConsnltQ.dà wcamara,· re&olve:pela reg'ati'va. 
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O Sn:. ]l;fiil:snm· n.d\fARTNrtA rec;,t:er urge1tcla para. 
ftmdm]Jentar um pr?je~to. 

, C8J1.SJ1.l~"4'it,~ <iam~ta, .:rqsoh:e pela .afl!rmaitha~ 
O· Sr. D::U·á'rté de·'Aiievedb- (ii1inistro ela 

rna1•h•iial:•'--"'-.S1·1• pteêi~0Utp'; o.nobre de'putado pe1o _1 ° 
dist.~icto'), .da: prcn·iueià _de &. Pau).o', o Sr. Rodr·igo· Silva, 
offeraceu :á;,,~e:íolu<;ão :qiune· eliscutja: nesta câfa para 'a · 
proroga-çiio c'da· :lll~lma lei . do orçm;r(eht:o uma. eJ,Uen'da. 
augmeutando c\s<veucimentos dos oflicia:es ·dt> ex-etúto, 

Applaudo, Sr. presidente, o. pcpsa.UJ.en.to, generoso-:do. 
nobre deJ.lutado por S: Paulo ma1ii:l'éstailó Zia suà; 
indic~~iiol. ' 

Nji<; -lila '·.quern, -desconheça· que os :rtossos · officiaes, 
tanto•deo t~n:a cpmo .de ma1o, 'estão retribttidos de modo 
muito, ~scasso,· e a leitura dos ·r~latori:os dns '>repa-rti·ções · 
dam;m.nba, e da; ·g.nelJta dos.ultn:nos:tempos·a esta parte· 
convence· a.não :deixa,r a menor duvida; de que o go
ver!'lo ,tem: setnj1re. oh,amado pam· e~te assU:mpto ·impor
ta.nt<?> .a; sol:jcitude. do· corpo legislà,tivo; 

o· Sit.·DuQUj'·'·ESTitÁDK Tlin:.EIRA. dá um aparte. 

O Sil. :MiNIS.TRG ;nA frlAtuNuA-: ~ Ainda estealinO•UOS 
reL1torio's à,it warir;tlia e. da .gnerra .insi.stimos ·pelo aug-: 
menta doS vencimentos dos militares. . 

O Sa. DuQrrE~EsiTRADA. · TEnÓn'RA: - O Sr; min:istrl> 
da -gl1_erm .dealacou q,ne. não era preciso, 

O Sn; _Mi:>!lSTRO DA MAur;o;rrA.: ~ Repito, .. o pensa
mento do nobie deputa<lo .pm; S. P:i.ulp é <!ígno de 
applauso, está dii_S.ccordo com a opinião do• go>·erno e 
com: a :opiniãp do. paiz. ( Apoia,dos,) 

Mas; Sr. presiclente, a indicaç~o do i\lustr.e. me.mbro 
pela; provinciÍJ. que tenho a hoç:ra ele re.pre,Sel)ta); era . 
extremamente· deJ'ectiva. .A tte.ndia.aos ofilciaes, mn..s. 
não atten:fía á.s praÇas de pret, que do retribuídas .do 
mO'do mais deficiGl)te; atteudia aos ofilciacs, do. exsr
cito; mas não aftendia aos ofnciae.s. da ar.maila,, q\le 
tanto como .os seus. compiJ,nÀwiros dás forças de, teJ;ra 
estão mal pa.gos e merecem conúcleração. (4po,·ados.) 

E~tas Jorii;o . sem duvida a.s . razões que levárã.o a 
maioria da ca.mara a . não adopta1· por incompleta .a 
emeedrt. do nobre deputylo por S: Paulo .. 

Se S. Es:. nos tives'e propodo. o augmento nã'O <6 
dos officiaes .do exercito, como <los. da arm.a,;1a,. e niio 
só dos -officiaes co.mo. das praça.s .de pret,. digo por mim 
c pelo governo, e sou por cer-so .mterprete rl,o sentimento 
d;; maioria; .declarando que a sua enwnda teria sido 
aceita. (:\Iuitos apo,ados.) 

O Sa. Jton!\rGo 'S<LV·.l : - Entilo não havia· Quem 
a.presentàs~9 alg\1ma em~nda il.es.se sentido·?. Sôu o 
UlliGO }m1Jilitaào para ÍSEC ? . 

O SR-; ~I1xarrao DA -~.·LuuNHA: _,.... Ac~Têsce, Sr. presi
dente, l['UC a emenda do nobre denntado por S. Paulo 
parece que se refere UJ.lieame:::te ~ certas classes dos 
officiaes· do exercito e n:to a todas. 

O Sn. RomuGo SiLVA: ~Xão ap,oiado. 

O· Sa;. Mrc;:sTao ·DA · MAnr,m:A: -Porque propondo-
S. Ex. o. augmento de 5'28:00U$ para o accrescimo ela. 
terya . .parte cb so)d0, da quinta p~rte · cl>L et<~pa e ela de
cim<~ parte adJiéion~.l, ficou inquestionavclmente áquem
do,alga,úsmo. indi.spe:ns;wel para o au6mento só da 
ter,ça parte elo soldo dos ofilciac.s de. toda$ as classes. 
' Com dfcito, compncr.do o algarismo. ela :quantia pre
cis2l para o augn1c1<to da terça parte do soldo dos. officiae& · 
do exercito, chegacse a.o remha·Jo à e. que .é .para- isso 
neceesaria a qu:;tníht de mais de.575:000;S: e nesse caso 
pergunto, comp se .lia de angmentrt,·. o.· soldo, a etapa e 
a g>ati6.c~tyão . a'ldicional em todas.as,clas~es com quau
t:a meu o r. á precis:t. para o augm.ento da ter.ç,; parte . 
do .soldo tão E,órueute? 

O SR. RoDR!S.O S1LYA :~Eu manclava executar a lei 
qu@ supprimi.:t a 2• cütose do ·esta-d~-maioi'. 

O Sli .. M!xrsmo n.1. frfAm:-<ITA:-Quando ~e tratar .da 
discmsão do projecto eu mostrarei· ao nobre deput~Ç.o 
até ane ponto ia a sua injuoti1:a, arredando desse be
neficio os officiaes da.:2• classe .do eatailo-maior. 

Q. Sn • .- PuQUE-EsTRADA· TEIXEIM .• dá um· aparte. 

O Si\; 1k;:smo DA J\iAiti:'!IIA:-_hl~m da deficiencia, 
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por d!!al.umbra-là. ou provar-nos a.inutilidnde de suns 
manifestaç. üe~, t.ern-nos. dado na.·discuasiiodeKta. proposta 
a rnms urecuduvel demonstrat;üo de quanto é o podf!' c 
:1. f(\!ça do governo. em nosso p uz, prmCJIJalmente 
quando a tude se di•põe e se reaignr.. (Apoiados.) 

Dolorosamente. imp1·essionado por quanto hei preeen
ciadõ nesta aessão le~islativa, liétiti-me comtudo agra
da vclmentc aorprenditlo, vendo que o mmisteno não 
tento\1 encerrar préviarncnte esta 3a disc1lssüo da pro
posta servil, ou logo apús o 1• discurso, com., aconteceu 
com a. maior parte dos artigos na 2• discussão. 

O Sn . .ANDRADE FIGtJEinA: - Nüo o podião fazer á 
,·ista do regimento. 

_Ull ~ll. DEP~n!'o :-Podiiio postergar o regi~nto: 
nao sena a pnmena vez. 

O Sn. PAUl.JNO I>E Souz.l :-Hoje que o nso da pala
'\'Ta é fal'or especialíssimo do governo, faltaria eu talvez 
ás con v~niencias se, ao entrar no debate, deixa~sc do 
manifestar-me em DC'Çiio de grr ças por niio se ter ainda 
mnntlado de vez fechar esta tribuna. (Muito bem.) 

No meio' das aoom~hns constituciouaes que temos 
visto, qualquer facto no1·mal é uma C8perança c uma 
nniml}çiio: ets porque regozijo-me observando oue a 
m:Jioria, depois de silenciosamente ter tomado a-res
ponl'n.bilidade tlus medidas 'lUe combatemos fez-se 
uesta discussiio rcpre~entnr por dous oradores. 

Sei; Sr. preaideute, que motivos particulares trouxe
r.ão á. trilmna os dous honrados membroc. O nobre re- · 
tato r da comrnissii.o, com a voz prem nas lances ha mais 
de um mcz (risadcts), abafado sempre pelos encerra~ 
mentos Íl'cessantes, tiuhn necessidmle de salvar J 
decoro parlamentar dizendo algumas pnlavrns em de
fe&a de seu parecer tiio vivamente im;;>ngnado: o illus
tre dep1tado pela Bahi:l, que me preceden1 ~staYn pcs
soa.lmeme empenhado em certos pontos do debate com 
o meu digno amigo c seu comprovinciunn (o Sr. Bariio 
d:t Villa d:t Burra), que, elevnd:1 notabilidacle scienti
f!t:a1 ha de ser tnmbem uma tias illu~trações desta tri
buna. (,lpow dos.) 

Qneto, porém, voluntnrimnente illt111ir-me, cnxcr~nn
do ues'e procedimento homenngem, ainda que taruia e 
.fl\gnz, prOH!ndn 11e!OS ncbrcs deputndcs 11 este rcgimen 
:patlJm~ntnr que •e qt1er n toclo t1·anse aniquilar, e que 
11l>s da min0ria havemos <le :f,tzer tudo por manter. 
(Jfulto~ npot'ado> du OJ>posir.~o) 

Na. discnsfiio de qualquerproJeclo de merlinna im
r'>rbncin tôm (l dever CO ClltlllCillT-SA nqueiJü! que lhe 
d~·) a autoridade lcgi~l11tivn. e muito m:l.Ís tratando-se 
du medidas <le tanto mom~nto; como estas, que sob 
mRis de um11. fnco hüo de inflnil' nn sot:te elo ruiz, cujo~ 
etl'eitos b1io de ser tiío sensíveis e extensos. 

O !l:n. GA:uA C!mQIJEIIlA:- J:\ se ''ÜO manifestando. 

O Sn. PAULJNo I>J' Soua:- Foi, :Sr. rre~iuente, com 
o. sorp1·eza que causn ~empro R inju~tiça, que ouvi ns 
retriminaçüc~ quo nos fez o il!ust/'c rulator dn cnm
mis~ao especial, por termos operado uma scisiío no 
rmtldu conservador. O nobre tlcpntndo teve de esqne
cer-~c tb vcrdncle do~ Íttctos para fnzer-nos tal iucre-
paçiio. (.lfiOiado•.) ' 

Estamo~ llinda na mesmn posiç:io em qne nos achá
lnos nos dir.s da adversidade política (nz'o:wlu.•), em 
q11c so mnntcvc o primeiro miuist.erio dtl eitunç:io con
servtcdorn. (Apoúldl!s.) Os dissitlcntes ~iio, portanto, o 
uctuttl gabinete e seus sustent.tldore' que. no~ dei:x:'niio 
e encoutrüo uo ponttJ em que totlos · nstav:u1JOH 1 eom 
as id.0as que nos criio commltns, e de c.uja defesll com 
muita satisf:wiio ttinda hoje ncs encarrc.smnoô. 

Sempre reconheci no Sr. presidente do conselho nm 
Lnbil cstndi6hl e um de no?sos mais notnvcis tnlcntos; 
ignoro, porém, que S. Ex. tenha sitio em qunhltter 
tempo, o a seja hoje um tlos chefes do pnrlido con> or
v:ulor. (AJ1oiatlos) Qn1111do seja. porém, niio me julgo 
llll obrig-uçiio de ir p>1rn rncle fôr cHto ou aque!lc chcf~, 
mui do aouut·-me onde estiverem as i~éus do partido. 
(.lhtitcJs opoinrlo•.) 

O ~n. A:-~miAIIB FH;~Jml.l :-Onde estiver fi bancleim. 

O Sn. Ptlllílfl:Ío ~l.u.uutno :-As idtius s:1o 11ua cons
t:tucm o partido. 

O Si1. P.1t:I.1~:u llt: Son.l :-Por niio incomJnvdnr os 

nobrêB ministros, niio lhes recorJo, ·Sr. :presidente, qn~· 
os. ministerioB no regimen representatt,·o devem ser· 
fieis á sua origem, e niio falta r :l. fé do partido que os· 
elevou; contento-me com affirma!' que os partidos niío 
lle podem nem devem resignar a tornarem-se o sequito
obrigado dos que desertiio de sua causa. ( Apoiado3;. 
muito bem; muito bt!m) 

E' verdade quo o illustre deputado por Pernambuc<>r 
r~lator da commissiio, resumia toda a sobecloria polí
tica destes tempoA f<llizesJ compendiou toda a sagaci
dade de certos estadistas ne~te cbistoso conceito, em 
que retratou a pha~e actual da situaçiio : Dar uma no. 
cravo e outra nn ferradura. (IIilt:ridiJ.de.) 

O Sn. A:-~onADE FIGllEJR.\: -E' a baudeiru da nova 
politica. 

O ~n PINTO DE C.u1ros : -- Nuo é esta a maxima, 
já. expllquei isto. 

O Sn. PAULI:IO DE SouzA:- N11ncii. vi esta mamima 
seguida pelos conservadores (apoiados):· é elle ~ulvez o 
dogma fundamentHl do novo e esperançoso part1do pro
gre~sista (apoiados), cuja bandeira ha quatro ou cmcO
dias foi hasteadn no feliado ... 

Ua1 Sn. DEPUTADO: .:_O partido dn caravana. 
O Sn. PAuttNo DE Souu:- ... partido que, propon

do-se Inzer dos :ntuaes conservadores e libcrne~ ins
trumentos de seus intuitoE, a tocos ne~acenndo e de to
dos zombando, inspira-se nu idéu llUlHnosa de rea.lizar 
para seus adeptos o tertius yaudel do syoten::a reprcsen
tath·o. (J!uilo bem.) 
• O Sn. PEilEm.~ v.l.SJLVA:-Yerdadeira cur:J.vana po

littcll. 

Õ·-sn. PAUttNo DE SouzA:-Onvi com a. deYida atten
ç1io o diguo relator tia commissiio especial ler estirados
trechos de Lamartine, de Ve•ttnra de Raulica e de ou
tros esoriptores, sagrados e profnnos, pnm concluir que ' 
u cscravidüo é uma instituiçiio condemnave!. 

O nobre deputado prrigou a convertidos. Ningnem 
sustenta aqui a.pcrpetuida.cle da escravidiio (Apolado~.) 
J!t disse em outrs. occnsiiio, e repito: Neste seculo dus 
luzes pnra homens qne profe~siio a lei do Evangelho 
a ~nusa da escravidão est:í. julgarht c para sempre. 
(Mut'lo bc•m.) 

O thema do nobre deputAdo teria inteiro cabimento 
em unm academia de ~ciencias morae•, e seu descnvol
Yimcuto servirit\ bem pam Inatar o tempo em algt1mn 
r.ssc>ciaç·üo tlc philantropos. Em umn n~~cmbl~tl de lc
gisladoreR, e tmt:mdo-se de queatiio pratica dtt impor
tancia tlo.st11, o~ J>Oiltos que interessiio no dchntc hÜO a 
epre!lioção tina Cti'Ltttnotanci•lB do pniz e o nlcunco dtl 
me<litln que •o pretendo decreto r: o de,·cr de todoB nó8 
é .nüo dt•ixar ll'rellectidnrnento expur o puiz n uma 
crise viulentn 1 ncnutelnr untes de tudo e defeuder 
gmndes interesses de nossa putria. (Afloiad•,,.. ; muilu 
bcm.l 

1\~o me consta, Sr. prcsidsntc que Lnmnrtine, Ycntnrn 
ele lüulictt e os mais esrriptnrc"' citudus p1•gnnssem p~la 
liuerdnde dos vent1·cs (ri.w<lt~.,), o por medida6 nnalogas 
ás da propu~!:•, (AfiU:'wluõ.) {~no vêm ellcs, roio 1 IaZCl' 
nesta tli~cnssii.o ~ 

O lw.ll':.tdo membro empro"'aria melhor o Eeu tQID)"' 
se lcsec pua ediHcnçfio do gov~rno •llgumns pogiutiS 
üc tlnuttina coustitncionul; ·,restaria melhor serviço 
&e .com Fllll pul:tvrn ehH[llCnte exhortasse o Sr. presi
tl~nte elo con~elho n Yoltnr ás boas praticas do regi-
111Cll reprcscnbtt.ivo. Acoim conseguiria talvez qnc 
S. Ex. dcmonstrn!fC mni~ algum rcrpeito pelo pnl'111~ 
menLo, rio quo esta minoria é pnrte muito importnnte, 
c niio fosso nggrcdi-ln. ro senado pelo modo por ']llO o 
fez, fnltnndo h'go no di11 seguinte á divi~n que aqui 
adopt:l.ra-•i/ciiCio o •·rs•'anaçiia. 

Queixou-se o honrlldo ministro na outra cmn do· 
pnrlamcn.o tle phnntnsiatlos exces~os quo imputou :t 
opposiç~o, e ll06 <JiliHJa attl'ibuio a estuc ihd:ldo Ü:\ séssiio 
IE·gisluth·a. 

A esterilidade ela ~o~siio é devida n fnlta ele clircc\·fin 
em 'JUO .tem estuclo a cnmnra. (,lpot'ttdos) Bnst>t recor
dar o fucto do !lO in ~z <lo Mui o, além tios p:·oj o c tos 
imil?nifionl1tes da primeira hom dos trabalhos, tuio Hl' 

ter uiscutido EC!lii.o o voto tln grnçQs, c n;csn:o edc cn-
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~m:ào lo_go no fim de_ treõ ~ia_s, . n~o- P,~;·que -~- ~jl}i~ 
~m se dt~pü:~!s_e·· a. 'J,n'?lll~~-er · prcrJ_ecws-:~n~ppt'tantes; _ 
~s- porque mw 'qMr"!l · ;c'Jb~?ta: po_r• toda;· \l. 'fllrma ·aa ·'e.e._ , 
it,~.e~'~J)jrÓfadoii.)' . ' __ • . - ' · · .. · . ;-'· · · ' ,· _ · -· ' 
• Y.e1tdo: mie''o ·go:teb!if'n<ad.:'l'a~ia ·pialii\.os:·e•i::í:stM> 

:m'-'<s.'·p~la ctiscui!fi,)-'cl'o or1>aÍiie}lt'O, · p~r-éur!fpl'ii ·o~dde): · 
<~:®!lliltltncional "iltFe:xrini:inii· ·o-:·a)ltEtmeMO dos d'!;versuii· 
:mmo~ ~o serviço, ,de vctftr as - ~~spe'2:is ' l?'l-bll'é!i.~ · ll;~s 
t.:l:>Jdtt·ib\1!Çi}es' a'!ltmaeà-. :Atipllree·eu ·o.~rç:n.ma_nto àuas: ou _ 
li~ ·se;rm·nas· ein"u.m··rec:mtil'àa' o.r~~niUci'di:i, : t>!'l'.a -~e:r,: 
J!Ol'êm- ·.&em démórl{~etil'á'd'o • d:à· \ii~cil,ssãO; - (Apoé.âdos:) · 
' :Preti-nde'n' S. Ei:· s\Ll:fii: ·iiás·aL'O:êtrl,fadiis · 'e.l;rí ,iJ.úe o· 
'-lllertá':rãó · a-lgMs I'!í:riibr()s ;I6' ~~?:~dp &iieJ_Id~}:tue.· riíl.~ : 
tt-o!ltJiva com ofiposr-.;ae tltci v•gllroE'Itêon:ro'te\:1\·'ei:Jtontrado· 
m€lita cana:·-D:~via. _ conJ:ar. couit.:ehl a::• (ilpoútdos )·, .-temio 'Fe
w,;do 0 alv it·_C ]WUdente que Jhe propuzemos llO•lVÓtO; 
ue I,'T:>Çàs . d~ , Q.fa~t~ r- -do terr;uo .. ·,poJ+t~po . a refo~ma; 
:aw-vil Desde' que· S. Ex. decl:ú'ou 1iolitico . ó..uo:sso 
-va\o nesta que0tiio, e cOtlsiclerando-a a· mais impotta_nte 
ut. momente, tn)iJOttca ·car!ictetistica' d'ai P,olitic.a l'l'li-, 
lliSt~riJl'J, - tms~árao-•e·-·as·.-linhas ·' divist~l'iiis; ·e·fqi:·este o 
lt~lOmpt-6 · ·principn:l·,' :a. · que' ·nudo· o mnis--neceü;iuia
me'nte· se bavii.~ ·de · suborlti,ar-~ : · · · ,.. . · 

ConstituiJos em opposiç1là', ·riã\r noducumbia. a:uxi
li:ir :>. marob.a. d:o .gov~tno, e c:;·ear, facifiJa':J:es 6.-·pasea
gem .da propostn. q~tc desd~ )og~ franc~tm_ente iiPpug-
:::~ámos. · Em qtie asserriLlé:i putittc·a vio . jlj. o Sr. p: e
sidente do conselho encarregar,se. ~'- opposiç:íà â.e . arre- · 
illlT .os embaraços <j_~;te o ·guv·erno I,ião soribE; p!·ev~·., nii..ó 
~oübe remover '1. · · . ' · 

Taes embauços provi'erãb da !alta de direcçii-o do~ 
trabalhos ·l_lor p"rte do governrJ (apo . .-culas), _e ·r:ão dos 
m\•tivõ~ · ftlteis -- ou inexactps - que ' S: -· Ex. adlegou. 
{rl_;w:ados.) · 

:3criamos .nós ta.JAbem- a causa . de le.var--a. c.u~mis,ão 
perto de _50· · dias _parà · dar pareç.er . . sohre a . pro" · 
.;ppskl- do .elemento e;m·.v.in ·Ou , íai .. e&ta ,demora. p)c<ne~ 
~da. p.ara entrà.o do.]Jato depois d'e. ,rueiada a : sessão e 
~""- ~im preci~ita-lo c vencer· pelo at~opel1o'l . . 

O rGginiei,.to. ifa cam!J.,c·a .deu á OiJ]l,osfção u:n.di<l. •na 
E!~m•rn para -e<t• b .lccer · os. p•o ntos .do. aebr,te: é •O.-eab-
1>M1o e.ri1 qae se pr9J:.O.On e d.ücutem l'Pqtterilncnto·s. 
J\ .is bem; <ies<le o_prir,c.ir•io da sessão tir<>u-sc Ji minoria 
<Ct;~e direito, votuaido-se- semp_re . preferencia pa: a. ou iras 
::m l! t~ria>. ( Apoi_ados.) -E o Sr. 1msidente ,do consclh0 
1.~,\} _ dizer a'l serl'ado. qu.e temes torn:J..d.o. o _tempo Cóm 
..r.~?!311erimentas ! . . . 

A opposi•,•"-o toma o t empo com dir;cursos ! Pone:os· 
:!:;.{1) os q.ne r-:c nos pcr.mittc.m. EJ . um remoque· cruel 
~.::e que . ~- Ex .. f:.:..z á .nün(lria, dcpoid dos .encerra
:m~.ntos f:nccEssiv.o" c esc>J;nualoôos que se têm dado. 

1:no gu~nh a eppo ~i,·ão a calma.prccisa, iuterrompe 
®lktros:)ment~ ~- - e · f:-:. z iú.d.nua.s·õ~s 0cliosa:, c.ontiuúa S. Ex.-. 

Tem ru •. vído al guma .vchemencia. n(l deta>.e, é ver
il:l!.de, porém mr.ior ba -de V. Ex., Sr. _ prcoidtnte, ~:e
a:ordal' · '" <lc ter vi E to mais de uma yez neste recinto. 
lembro ao ndJrc miniStl:o o que aqu1 oc.vio e211 18_S9 e 
_P..m .180 1, ép•JC:<s 'de lTILUto menos a;;itac;ão, rio-cspirito 
<:mbhco e qur: ndo· ~ão f:e tr.abv:u. ele 1nteresses. tão avuJ
taC.iJs e ex~ensos como o> q-ue ·hoje .. es.tfip eJ<poEtos· pela 
1m•;pos~a. dO governo. ( r11~ o, a·do~ .) . · . · 

O Sn. PERDIGXo JI1ALUE!·P.o:- Discussões · até . tem
:!l~tnosas. 

O E a .. PA-t;Ll?<O . DE Sot:z.l:- Nem todos õe podem 
.ro:nter até á frieu' diant-e ' das provocaç0es .e.d1• com
Jl'l'O>Eâo de força nnmerica .em-uma ~ssembléa _ em cujos 
debat€s querem, .prec\são e não podem . toma-1· parte. 
• ~do que. J.Úe ·respf: itn 1 se me Cúlaservo. sempre calmo., 
.:; :S1·; pr.es,dente,. faze.ndo J.ls. vcz~o grande .esforço ·a obre 
:n·1im mes)llo1 porque meu.espirito ·está ddiaixo da mais 
•1uloro2a pr%sã? 'V_endo meus ·parentes_, !lleus· amigos, 
17.!l~liS comprc'\'lt1Clan_os e.- tantos. BrmHlftnos na · mais 
txist <e>pectatiya, domina<los per fun:lad::s.- inq_uiEteÇJões 
~ t_emoreFi ameaçados na :v-ida, na-propricliade, em in

Í€resses- d!gno-s,da ,maior ·c.onsiJeraç.ão. (Apoiados, muito 
;:,,m .. ) Ignora o governo os attentados de que tfm .à.ado 
~vtieia. as, :folha.s -pul.Jioas e os que a· .impte:nsa: pr.uden-
~e,'!>tnte . tem .ca!ado ~ (i1poiados, -é verdaJ.e.) _ 

ü Sr. preaídente do conselho perdeu o direito de 
~Y;g;ür slgum~ :i.rtterJ'~lp;1i.o ca;~orosa. que se tenh~ ·dado 
;c.~:.. c que fo1 uma.1nterrupgao-sual altamen-te . wco:J~ 

v.7'?:ien,b~>::f9.He! : -~u ,Iug,~-~ . 'flo~:~a.~tl\,'_el\;Q~l)ei.Onel d:e no: 
dja :'2. .d_Q ·co r.\'~Qt,e ._ 11?1(11#tik>c~.E),;t)lmlH tli1lor•la.-me!Ãte• <~~ .seos,.,. 
sA~;0,P1?ta4"~~L ·. -•- '· . -· .. -· -- - - · · - · 
. .S~n.to: : . 1!-)J,l,l,\l:t~ a .. :~.s.se ;_,I, .a.l\l~O, t.í}ue, .d~pl!l~o 1 •. \l de :qual 
s: E'xf !!l-9StJ;O)il-, s-e ,a'tr~FO:n.didll:·,$é!,óc,~a4!:>::é ju~:a.J)e- 
i?.r-llli!i.l\~- :e ,.- e,rrj.,. jl,~~e~a-, Q.e.:AJeus .. :i1IJ.igoll ;gr.a.t1lli:taxn.etite 
qe»,~_\tra;di?,~ ; p!(1:a ·,qa. acê<+f.~í!&o-;~~: ·~U:ar, a á~l;stifi!laÇiiQ i:lPSJ 
~xces~Çl~ - ,de" ~UE\..Eã.q .. vicli(pf.~. . . . ·, . . . · · 

· • , Fi.z~-!11-o~ : i:lm;t, :qtte'stão,, d,e .orMJ;I:h: .. ,a :4a;·:p~e~ere_;<;<ciac 
€Jl tr~ :·O , pj,oj~c.\0. <4 .-c.Q~mis!'ã.o ,e$!Jl!C.l~tt do - ;~-u;&·o -p~s~~tle: 
e a prop_J\l&ta ... do;:. g?VeJ;"p.O . :-~l:a1 .;p,o:ré)'f1;->Ulnc:'pO•l;lt,o ~n:t
pol:tan~lS~Ím.O, a «;ldasa da . pxerol!:ati~,a _: J)<Lrhmentar 
rneii:01lprez-a:d·a pelo ·go,·ernó · que ari'~qaya , co,!ll a-.sm. :a. 
Güciativà já tomada. pela c~ara. Em ve,;:' il:e ceusu,r\l-r, 
hãó-;d~ , t.QdoS:Olbui.rur· iis ;qué·não· entreg:\'rão · sem·p-rateüo 
ao !llenoscabo do gover.!lo urna: rega:liit -d'ó; parlamento. 
ÇJ)po.iat;Los .) ... A·. inioiati"a -to marlà: . . pela: .c:Imara. exclue 
pela. pr-.e:Vi!l~,Yii0. :I\ -do.• go:v:emo·:; emiJor:~.c-(\ste .ts;mbem,a 
tenha, nãG . póde;-entrar .neste .. ponto ,e!Jl'· .compe:encia 
t;om:.a,répresent2•\'?.o naéip)')at. (Apo-iado~; mu:lto'bem.) 
Al~m-. desta,.· <]:ue o_u tr.as , q"'eE.tões .â:s.orrl,em t êm:l;l'31Vi do; 

a.niJ_o·, ~erem ·._pcn ~lg.uss ·:níinutos pam obsta~ --a: que. se 
nos- . dê .a p.elavJCa. na:fun , da~. hora, ao terrriina,re.m: cs 
traol\lho.s' ,(lo,.;lia-'1 _ . . 

.Não xcconv.irü : nllegnndo -aa · s0rpreza~;-" ,OS · enoer;.n
mentos :vi0lentos e :inceSllan:tes.,. ns: pl'ol·:og-aÇõ~s; •-as nn
teposiçõee; posp0si~ães e-t;·an;;posiçõ~s: d~- or.doeni · d-o--uia 
e-- outros . . -.p.e1:niciosos.• preced.entes .que -o-- gQvé'rno -t.e.m 
fHmado-.. ne.s.ta ;E.e&são. . .. Q ·public.o, que oso conhece, . j·u1~ 
gará. o:; .f:;.ctQS. . -

. .Achou · o- S'r. pre&idl!nte ·do conselho ·reparavel qné 
nos - preoccupass~mos tanto com .o- elemento ser:il: S.e 
é. esta · a· queõwo demin~nté, qtte -absorve o espírito ·pu~ 
hlico-e· domina tocl.tls · as outras, _carac~erieando a· poli,. 
tica; do governo, o· ·qual · della; ·não ·desvia um- iustan.te 
sua· maior· atter.ção e -cuidado, não--ha motivu p?,ra 
estranhar que. tmnbem .;J.Os occupemo!l com · esse . ele~ 
mento:·uo que se -refere-":i .emancipação ·dps e_scravos é à 
mater:a: da actudidade· e ·sob outros aspectos a..base àe 
todas as combiia,11ões políticas ·e a. chave de todo3, os 
·enigmas. (ff'Iuito bem;} 
· · Foi motivo das mais injustas .. e veherne))t~s jncrepa~ 
ç .. ões o não comparecerem-os membros· da minori:>. para 
f~. zer casr. nos dias subscquentes .!\.Os enc~rrarneD,tos ia~ 
qualificaveis que -o governo promoveu no .iu.tuito . de 
obst e. r á lil'rc discmsã<J d·a propo~ta. Sa·be -.bem o Sr . 
presiüante do ce>nselho, ·porque cu lh'ó dis_se, . qt:e m:a------
esse procedimento um protesto -contra_. a . Vl_olenCle. . a.o 
numero: por elle quízernos !~er -sentir que :nãq .uos 
ctuváw.mos som recakitrar ao ab:us.e> que-se estava pra~ 
t\cando em prcjnizo e. aff,'onta de um. dir_eito que a bem 
do ·intere_sse pub~ico a co:.~a tituiçiío outorgou. aos. :-11em
bros· do parlwmento. (Apo ia élos. ) E- nem podb. ser-senão 
um. pr.otestar -ppia ~1ue . ·uão dependia .de -.no.Eso concurso 
.a p;·esenç~ ·de num~ro para. E e Lzer. :c~s!b, · a trne S· •. Ex. 
não. igoor;,va. · 

Mal .informado um i!lmh·e .- senador.r.or$ . :Paulo (o 
Sr .. Visconde da S. Vicente), • julgou~se tarnbem com 
direito· de _ceu&utar o .- procedimeato de -uma parte - im~ 
port::nte da c:1.1m.ra; dr:chwando ill~gd ·o .e,rnprego que 
lhe attribuio <lesue- meio ' el'n· que. onxergau ·grlrv.es-·pe~ 
rigos. para .. o arrcl:a-mento reguiar · cl0 system3> con.stitu~ 
.Ciona-1. · · 

:Não ·quero sustentar ·que o. aju:ste · -par:a -niío - cmnpa;.. 
.recimento .·seja- um' meio Tegalar ·que ·possi<a· empregar 
as, opposiçõ~s .em.-c-ircumstaNci~s ordinariaa-•. Niaq e· por 

· cerio -um.direito, mas.. em cas(JS·extra:ord•inariospóde ser 
um de:>er (mu ::tos.apoi-actos)1 e direi- •memro·, ·u-m g.r-an.de 
F.êrviço á caus-a . publica., (Apoiados.) -.A>ssim, .qna:ai!o 
.p0~ essn :fórms:ore puder impedir· um attimta:do; ;~.-:rue 
a . paixão do rnop-rento• :avra.ste a mai0ria; ' quandQ a 1~~ 
rninencia de .um damno. irr-eparavel impuzer ao pi>tflo• 
tismo a e;g;o:rbitinci:~. -dos prec<ifus regimentaes,• que 
obrigão .. o . deputado á-assidui~ade' -na i cam~r~· _a que 
.pertence, . tome cadw um-wbre svees11 responS'abihuade, 
mjeitandc-se á censura i)a opinião. · 

Convenho .em• que· o·rueio 6 .exeeas.ivo,_ .e.portatto só 
pnrri. acautelar grandes e irremediaveis exceseos. péde 
ser posto· em· pratica: dene·não ul!{\mos nem. podíamos 
mar effi.cazmente, tendo o míuilite'rio maioria ~bscluta 
com que pedia f:lzêr'ca-ro. 
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N:iL> •lepeli.dc;1do da. ·miMrÍ:l• n· preden<;a. .do quorum; 
nw1 tinb:lmos .que .re6olver e ·assent.ar uo emprego desse 
recurso · extremo •. se .. ee . déssc. a .bypotbellll; rtlfl~ctiria• 
mo:l ·muito :autes (le adopta·lO•· . . . • 

E, pois,• se alguns· diM · tenho• 'lÍ.udo. ma.iB t:trde, loi 
por .não mc . i11tere~sll-r muita a lciturn d<> eJ.:pedieute;. e 
P''vqu~, c'anfl!aso;· ~OLt t•ag(N'nso eom:1·elnt)iio.-a ebto. - .pro~ 
posta ·; não t9nho pre~Sa ' em :ver · o "PilÍZ·sotfrcr al! con
scqu<;ncias desnstro.;;as·que dclla hiio ·de: provir. (,\1u iCo 
bem) 

1\üo nos· póde- o go,·erno imputP.r o que DU{) .tem 
acontecido: npproximumo-Iios · do Hm de· Agosto; até 
hoje, dura.ntc todo ·o mell, •s& houl.'e· um~> •falha ·de · -se~síio:. 
Ne:u•uos pócl:e tuo ·ponco ·a~tribuit a. intonç;lo .do ·pr.uedc 
f"ystematica;; sendo certo que muitos clnr:'liLtoria> ora uns 
o:·o. outros, têm contribuicto paro fazer cas:J., ·o. que não 
aca::t~cerirt ac • tivc;sc havido ajus~'3. 

Qu:mto ao alcance de~se meio c:•trn.ordino.rio, . a que 
me te!lho . refcritlo, didrjo i_uteira:ncnte de tun illus
tmdo ·nen~dor pela 13:,hia., que o co:1"i•lerou do mesmo 
mo~lo 7 · empt·egr.do 11:1 c~m,lra o\1 . 1)0 sen:do, 
N~ camar~ ufto oJful'ece os ri;~os cp1e pócle ter no 

sc:wlc>, Nests. ultima corpornçi-.o, q::c ~ó . se renova 
l <m t:l:nente pd~.acçã~ d\\ n1orte, o 11so de recur;;o . tiio 
d~ci,ivo pó de fa,;d emperrar eou mola. do syste:n:L, 
Mm que haja melas de reotitulr-lhe a precisa da>tici-

. uade; quanto :i c1m:tra1 a. constituiçií•) offcre.cP. solução 
qn.J , cm,:,ora cxlrnorclin:-~ria, perf,Jitnmct1~•! resolve a q1tes
tüo c éom a rantagam de co:thecei'-.}Z logo. ee a opinii!.o 
nac·o :lla~•sclveos <J.Ue u~:lrão d~'!_a c:lc re.t•Ul'SQ nxh'emo, 
ch: urto s~ t~rcrn cing\•.lo em oircu-.!1~\:1~~cbs c~:cep~ionncs 
no cumprimento de ueve1·es ordioa:bs, como ~ . o com., 
rnucimento :\s sessões. 

At•onscli.tÓtHJJa o Sr. Visconde de S. Yic~ntc que 
de:xa~s\!mos . govcru3r n mnior;n, rontent.mdo-JJOV com 
disct~tlr c . protestar~ E', poré1n~ tlo q\1~ lHHi qunb;.;.\lno~, 
de ee nos tolher odin.ito de •ltscl1ssii.o. (A;>u:ac!os.) So 
hc·u·:~s·;e discuss:io o.mp!n, e fiZ·!,sctnos ou-.·ir ao pni;: 
to•hs ::1s ru~:'ícs co;;,tra t\ pl'o_po5t", niõ.·; b.,,·ia de ECf lei. 
(Al'o;aJ.,s.) ' 

'filo convcnciJo di~to er.tú. o g'O\'Cl";'\O, qnc vni atro
p~lb~~lo tu.lo, e a 11iogu~ll1 <;ncr ouvi!'. Ao pa:so que 
o•h·nta o mnior deep~czo pulas reprcs·~nta<;iLn da la
voura e do com:nctcto, t.mte-<o ela r~~istem:ia legal do 
esp-irito l'"blioo, e nlltc9 qu" ella •e org·11, i•c, :~n~ccip:.~
se leva.n,\o d11 ....-enckt:>. 3. npprm·•çii·) tlu T(0\10.\ht, 

Ouu:~to ás maiot hts, ~ii·J t<lh.; qt•e govtrn.1•>, é ver
dtd'e. Qu:lndo, pori·m, se nttt·:bui•J o pooler <l~ l'e!Ol\'~t· 
uo num~ro, qu•l lli'u> 11 criturio d~ vcd~.cte c de •ube
uuri::, ltlltS O meio DCCÍl•J nn. fuhn do ont.ro mais legi
timo, {,,i oom a olat\'ILh!. lia oul'it· a todv~· , e tle Nspui-
1-:ll' os direito5 uu minoria. (.1:J o .' ttu'~,·.) 

f~' lllll Oll"l\110 nllir111nr qtiO nc;t 1 f,',rm!\ ilc governo 
''em-no fulto

0
ttt<lo ohtom\o ~o 11 mnio1·h das ns~ ·.•mbléns. 

N1t•l i a PUn com\il'fio Jil imor•li:!.! lÍ n. lh·ro di~cussão 
(tt/"' :u•I•J>), ' tncdbt,tJ n qnRl ·~ formito ·ll3 opini\lc~· e se 
comtituc ·· n mniul'Íil. (AI'~llltlc•.•; nwil<' 1;.,11!.) 

O homem i)ltrBt,.o ttno, no momento do de~espero foi 
:1. osp·~r:L!l>;>n dl\ Franr:rt o depois de em urna lo~p;r. vida dar 
n~ mr.is cxubur~.nt~li prov1W de sn:t c.lp!Ll'llllde pnh
t :c!l, tem hoje 11 honrll. tio consn~rnr os· dias dn · vdhice 
á re •.lrg~misnçiln <lo ·r.r.u paiz; M. T!Jiern, pedindo ao 
goo;cr::o d:e .No.poleiio Ill 11~ libcrd:ttles nccessu\:iM pnrtt 
seus conciilntl1i.os, ooncluio um discu:·so memornvel oom 
ustns pnlnYrns : 

" De•,,i3 de ter ·pcnsntlo muito, àe perguntar-me a 
mi:n nl.esmo; em ·uma vid:' j 'i hertl lo1og·:t; qnnl ·cra r• 
vmlnleil·a dcfini<;ilo de umn nar:il•1 linc, cheguei n. esta. 
que voij off.jreço: um:t n.~1çno lit.·re (, u:...'l'E~.r c1nc .1-c'- . 
fied~ nntes ·de obrr.r. » · 

A cou•liç:io prim·Jirn dcs~n reflc::dío · .; 1t li1'lc dis
cn:; :; ~o, para a <tunl a cotistitai(io nhrio estn. tribt\t\a 
nos r:!prcscntnuto~ · dn. naçilo o :t. imr•reull:l a tu<).os os 
cid:J.dii•Js dcslé pniz. (Ap'oiarlo~.) 

A livre cnuuci:\<,,no · do ponsa.m1nto é dr.s mnis 
imporhnteo litJsrdtvics politlctl~, · o · sobre elln. as~·onta o 
etltfici•) mn.,.n.qto~o ·· do· eyst~m·:~ r<.\~teseC~ t,üil'o. Nem u 
Fnpprt!tu outrus liberda<lcs, quo Euo ant.•:~ clrc.\1motun
ci~s n0 mo lo de· ser de· 11lll•1.1111Çt1o ou do . utnn Jpocr~, 
ro:1.s .não coNstit1iom n liberd~:lo politilm1 pclt1 <J111Jl na 
nn-;õe:l' ~atrÜ·> 111\ po~;e tl~ ·st rn~s:rin' ~ t!•) seu.:; dei
tia :.''' · (:i J)O(tH{ l.$; ·muito Ú~'lt l; IHUf(? Út•Ul.) 

~~sim; · contiltítS. : o::cit:i-lo estarli~tx7 se a liberclai:Ie 
píJh~tCEI' fOSHCl .n :dcscentralisn\':1"; qtMI_l'ÍO znnis•.do qM 
na. l?adc· mcdu1; : em· pleno · feudalismo, tcrw. elh 
exu;titlo !'/ · · 
~~ · A liberdade commerc:inl·n!da' tem com n:liherda'd'é 
poli1icn1 ·l><>i~, ee'· tiveesc) a 'l'urqttia seria. livre; e os 
Estadoõ"Uoidoa :· drr · Amctico. · ·eot.lrião no extremo 
opposto. 

::i~ o suftragío universal fo~se unia condição esseneinl 
d: hbet·.dade, a. !nghtt;rn;, ~m que o ·Voto li rest.rit:to:, 
nno scna. a naç"o mazs hvre de nossa. épac3. 

. A. reg!!_hernçiio de um~ .. clasee, o reconhecimento. de 
d!rc1tos ~ao por certo ~ant:lgens wciaea. H:t,·cd, ,porém, 
quen; d•ga: qlie · depois dtt emanoipaçíló <lo3 Fervog na 
H~sEm e po: este · f::.c~o hu l~bct•da.<lc 11olitica· ua<ru~lte 
pa.zz? (:Jpowdo.~; mut!Q bcra.) 

. O facto é int.~iramcute diverso; emancip:iriio-se os 
scn·os. ·na Russ1a, mclhorou•sc u 611a eoodiç:!o, concw· 
d~riio-s~-lh.:;a certos. àirJitos; qunndo, porém, os cidil
<lc.os qm~ar,~J en\1nc1ur-se so1Jrc o mo<lo por qm oõ.o go~ 
".err.n·los, ,mta se lhes _facultou a intr:n-unçii.u em nego• 
CIOB <pte la, como aq'll, de1·em estar f,) . '~~ de seu 3!CJ.tl
ce· ('mut'ro b.;mJi c11tregues UH.icnmeHt·.~ á s.:Jb,~d\ldll..~ .• 
d!9:o m~l, á in!t!.lliliili~adc do go1•e:no! (AJloiCt<los.) 

:Se fot et;n nos~as m:_:os qne se qm;t: quelmlr a. grau•l•! 
arml'; da ht·~c d1_scussao 7 tumo~, nuL~>• elo q_uc mugu~m, 
rc.;tnct:t. ?bt1g1v:ao de pug,lur por qnú se llle rc~titL:tt :J. 
for<; :\ anttg•t u c;Jmtitnoiõnf<!, e uestc s2nti<lo, como em 
tudo o IT.nist· tenho f~ robuut.a deqne a ncttml 'ninori:t 
du cmnan. üos dcpntncloõ se l.J:1 ·ue mo~lrar dig;n•. da 
poe,j~,iio cu'l gnc a collocinio as circtt:llst:~ucias. (.6Iuito~ 
((j!? :udvs; mu;'!o bem.) 

Dc>tu mesma trilmna, c1uaado ministr!l,. vos peli que 
fnnd:l<SCÍ$ ncfte pniz a l1bc.-Jnde mtmici,,;~l, ·como. ~ 
escoh em que :~. hu9ão nprendcria a. libcr·hde paliti;:a.; 
qqc no nmnicipio lil'l'e ·~stabclece;;seis ceuu·o.; ·dl.l 
opinin 'J qtte rc maoif~~tJ.ri:'io em adllc,;ii•) ao governo 
qua:1.do c"tc tomussP. a si a snstellt<wiio dos intc
l'c.;s.!!s publicoa c pela rc~istenci:t ltm~l e' pncific;;. 
qnantlu cotttr:trius·sc o· penln.mcoto IH\CÍQ~!Ul : :Htni neste' 
m%:nJ lng.1r vos propnz n cle:ç;;o •lirectn. C<Jwit:Jria 
c~mo o meio de l'Cerguer o parlamento, de <Ln·-lhe in'
d•;pc>ldcnci:J. c nttribuir-ll.Jc em uosco ~<yst•ciJl:l C<>n~titu~ 
c\ond a. impor~aoci~ .. que Ut\'e ter· ( t: Jioia d~s; muiw 
bem); cxprobrci aos poclercs pt:blicos o abunJouo em 
<J'I•! dcixuviio a iustrnc;ãu · popular, cnh expan3·iiu, 
H•liHt>t~ndo a intcllig-·~nci.·. d11 nnç~to, lllui:o ha <1~ con.
cnrllr pn~n. e. realillaç:í.o do governo liHe q•le presupput 
U CCII:ItttUlÇ;lQ, . 

Se \·os l•:mbro e~~ca ·fa.ctos, é 1Ínicnmentc•p:tra dizer~ 
•;o·; que sou hoje. coher~nte .ue!en:\cnrlo •h; ai!grt·.s~õcs 
<,u gov.erno n li'rerogattva do parlamc:lto, !J'le c:niio 
prom,JVH\ os meios d• fortalecer, nco:ltp:tuhtmdo meu~ 
nmip;c>s na cruzntiu .cm ·qnc · se empenhiio :1. bem d:~ li
h~nhJu da tri!~utm, que ni\o é pat·t.t nÓi um . pdd!t!•~io; 
l'nll.'l ' JlRra n·m,ç"o o forcl de sUU$ ·hbllritldes. l.4J1J<al<JJ; 
mu:'lu bem) 

No estudo dn.~ instituições de outros pnvon ou uu 
outros· tumpos to,los nós sympathisntn s nuti8 ou m•' IH•.s 
com umu.· ou outm. · Pnr~ce quo o ~~·. pru«idento do 
conselho, quando cxutniuon ns conr.tltui1·<•~~ dn Ft·ah<;:t; 
tomou-fie d~ p:lrtitmlnr prcdilecçüo ·por um o. cnncepç·ií<i 
doengenhoso Seyl!;. ·No plrLno da coustituiniío dccretad:L 
no nuuo oital'O d,1 rcpublic.1 frnnoczn, o' ,,onsolbo d•: 
estado formul:l:m os prcjl>ctos du lei, o tribun~t., o> 
di5<Wli~, c o corpo laginlu~iVo silcncio6nm~nt~ on vot:Wa. 
E' e~;s o · voto eileucioso o quo .da. camam oxi;;ia S. Ex. 
cotno . a m:liot· pr~vn de prntlcncitt e dll p!lll'iJti.;uw. 
(,tl'oia ,los; mu ·,., lwm.) Uma nsscnlhléa rnnJ117 votnn<l<l 
o t:'W o go\·erno mtlll cl", eis pm·a· S. Ex. a mni:l ,,[J,~i . t 
ths combinar;ues constitucion:\C•, a ultima dc~cpbert:t 
da fCiencia politic!l. · (:llu'ito bem:) 

I'or nii•J cntcocurmos assim, fomos acoiimt<.los pela 
fórnHl. que a camnm sabe o o scnndo ou rio, lauçaudo
SJ-n•)s · 11 pecll:~ de prot~]d.,lore:<, 

So r:a discns~ilo tlc qnn•i totlos oa nrti~>'11A da propoo;lll. 
san::t, co::.1 exco1p•;- iiu de dou .~ ou. t •c•, ntio· se fucultot< 
eo;,ii•J nlll uaic<J tli~cnrso 1 no t(nnl ~~m rospo~ttt s•o 
S~~ll!O. O CilCO\'l'!llliOlltO'• ~O iHtO ll lH"ilt•,Jtl\'U01 O <jllC Ó 
di:.cus:ofLJ ·u·J eutemlor tio 11nurc pt'IJR tluttlo do Ollll«•d h"'l 
E~~ u·.11 p:·v i >l~l!\11 t\il\illil ,tu l'<lBOIVQt', a <}llc Hc:u·i •• 
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ineoluve11 se n sagaoide.Je de um nobre deputado pelo 
Cenrá (o Sr. Araripe) não fosse dar com a incognitn 
(htlo.ridade), que é o encerramento prévio das dihposi
çõea d& :futur~~o lei, nüo fÓ antes de começar 1 porém 
antes mesmo de &nilllnciar-se a d.iscussiio l 
. Foi umn. itl~pir~çiio feliz que altamente abona o ati
lamento do honrado membro, e na qua.l se espelba a 
época que Ytlmos atra\·essando. • . · ·. · 

O Sn. ANDRADE FrGcEUU.:- E' a applica~.ão da elec
tricida.de _e do vapor t 

O Sa. Cnuz MAcnAno: -0 encerramento dos artigos 
nascituros. ( Ri8adn1 ) 

O Sn. PAtiLINO i>E SouzA: -Fallou tambem o Sr. pre
sidente do conselho em tentativllB tle nccordo para figu
rar-nos como recalcitrantes a qualquer avença, e respon
sabilisar'-nos pela dis~idencia que se <1& no seio do 
:partido conserv:J.dor. Es-1e proceJ.imento de S. EJ<. 
-veio ... ccumular o eec:uoeo :1. injustiça._ 

Repugnando-nos as medidas contidas na proposta. 
p~las rezões já. expostl\9 na. discussão e por outra~, que 
<lS violentos e succe$sivos encerrnmentos niio nos têm 
permittido exhibir (aJwiados), como quiz o ministerio 
compôr-se com n minoriil '1 Ex.i~indo que cecleseemos 
de noss~ã-- id.éas , e prestaasemos inteira adhesiio ás 
dispo~içõ~s da. proposta, <JUe considernvamo8 gramlcments 
prejudiciaes ao paiz I Niio era esta. por certo uma ba.e 
para concluir-se o accordo que o mini6terio fingio 
deseiar, e por todos os motl.os tornou impos~ivd. 

Em umn. reuniiio promovid\1. pelo governo antes da. 
cli•cussiio .da propo>ta, e da qual !orno excluídos os . 
roembrcs da minoria, por escapnr á censura que se lhe 
iez de uão guarJar sequer li. corteúa colll antig-os 
amigos; conveio o ministério em que uma commiesão1 
composta de _senadores · muito distinctos 6 do entiio 
prestdcute da camarn, o Sr. Conde de Bsependy, Ee 
entendEsse com a minoria sobre a possibilidade de umo. 
solução que n todo& sati~lizeese. 

Acolhê mos com a attenyão devida a proposta de uma 
-conferencia Entre essa cnmifiissiio e . outra nomeada. 
do teio da n:iuoria, da qu~l tive a honra de fazer 
pu.rte. Yer.ficada a. conferencia, da qual o Sr. Dr. Co~tu. 
i' in to lavrou o protocollo que vou ler, vimos que. erüo 
inuteis todos os eslorçoa para obter qunlquer mo
dilicnçiío da propostn. A liberdade dos ventres . era a 
-grllndc idéa. sobre que descMnsa.va a aa.h·ação publica.. 
V~mos1 porém, ao que se passou ns. 11.lludida. . oou!e

t'<lnCia; 
" No dia 7 de Julho de 1871, reunidos na casa .de 

rEeidcpcin do Sr. Conde de Dde_Jl!!ody os Srs. Conde 
de B:.~ependy, Viscondes de S. : Vtcente e de Camatn
,gibe, . Burilei! cli! Cotegipe o das Tre;~Barras, Conselhei
ros Pautino J. S. de s~uzn e 13. A. de hlngo.lhi\esTa~ues, 
Dra. D. de A. Figueim, A. , M. l'\lrdigiio :Mal h mo c 
c'l.. .d11. Costa Pinto e Silva: . 

« O Sr. B:uiio do Cot~gips decl11rou qtto por su:~. 
11arte e pelr. Joa o11tros quatro membros ria commis~ii.o 
llOmea•ia p:tra entender-ao <'om a minorit\ du. cnml\ra. 
do3 dcputndos Lnvii\u provocado esta. conforencin com 
o intmto ele pl'omover ·urn uccordo relnt\vameute :t 
qucstno do elemento servil B questionando-~e ~c S. Ex. 
e seus collcgns da commiesi4o ttili\Vii.o nutorisudoa pelo 

. min\stcno }'ata concluir esse ncoortlo, c se erito com-
:uies!lrioa por p:.\ri.P. delle1 obscl'vou S. Ex. que ruio 
tin!Juo potle1·cs conC~rido!i pelo mini~terio, julgando-uc 
:111tes oomrni~snrios da ma1otin c.l.o sen:Ldo e dl\ camura. 
do que elo gabinotc, comqU<tnto e6te ti,·csMl s.pprovado 
a nomea\'iio rh1 commi.são, e 11.tú houve~se indicado 
~lguns dtl seus mernbl'os. 

« l'crgunt.ul'lo cctão o Sr. P:~ulino de :::ouzn qv11.cs 
os po1!tos da propo>_tn_ tl•J :;oYemo ~Dl que por pnrte uu. 
malona on ·do Jllllllstcno est.tviío d1spostos :1. bzor 
~cltue•sões, c atoí onue podilio estn• c.hego.r, retorquia o 
!3r. Cote~'Ípe, upoía lo pelo Sr. S. Yicentc, que, 8eudo 
as idéns âo mini~terio couhecidn•, à minoril Jn co.mara. 
cumprin údinir us pontos de divcrgencin c indicM us 
rolnçües 11uc prcfun.t. 

u S•tistcz . o Sr. P:mlino de Sonz91 ·_ declarando que 
:t seus nmigos repugnn;·a r. id~l\ coutid:t logo no nrt. 1 o 
dtt propo.;t:\ pelos ~:ruvca incc.-n \•c:!icntes ~·raticos que 
della haYiüo de pro\'ír, er.tre· os 'JUnes Jnnitou-se n 

apontar a pert1ub~ç1ío n!l. ord.em ll discip\inn d_os eatn:--· 
belecimentos . agr1colM .. & . \'Uit& . da de.s,gualdade na 
mesma cllnse entre indivíduos do mesmo t:t.ngae, das 
a•pirações e reac., i.ie~ mornes que dePpertal·ia. clÍI.ndo em 
re~uitac.l.o alterarem-se as rel~~!Ões entre senhores e es
cravos com as consequcncias qtte todos factlmente 
podem a.valiar. Accrescentou que, desejando, porém, 
ndiu.ntar n traneformaçi\o soei",! qne se propõe o minis..: 
terio1 na legislaç~o vigo.nte _encllntro.vão meios de con
seg~tl,lo .. com ma1or· etficac1a e sem os abalos e pet
turbaç:ies que prod.nzirá n . mcd.i•la proposta pelo go
verno. O reog;ote gruduul . c"m u:na esoala de prele~ 
reocias mediante um fundo de em:zncipnção, formado 
das quotltS mencionadaB nu. proposta e dti outras q1!e 
lembraria, satídfoz em seu entender e no de seus :um
gos o desejado intuito. 

n Interrompeu-o ·. o Sr. S. Yicente, dizendo que tal 
id.éa niio . podi~ ser tlceituvel, pois~ tornar~se~hia o 
tonel das Diln:udes, Ullla vez que nno se seccasse a. 
fonte dos naecimentos. . 

" Observou o Sr. Costa Pinto que esse' receio de~
apparcceria, uma vez que o fund? _do rc•,gnte fosse tal 
que pre_vÍii.iDéilte pude~se. <l:_etcrm1uar a c1>ooa do dc~
appareclmento ~a e'>crnVl·'ln.o, o ':1"~ fac1l ll<l _ tornana. 
depnis de colbtdos os dados estnttst1cos resul~antcs da. 
ma.tricnln; não duvidando pela ~ua parte sce1tar uma .. 
impo .. içiio Bobre ~s escmvo6 existente& p:1ra perlal<er 
n somrna necesEarto. . . 

" No mesmo sentido insistia o Sr. Paulino de Sou:zlt. 
" Decln~ou aind'l . o Sr. S. Vicente que a idéà_ n~o 

era aceitavel, é en:ii? !ez longa exposi\•iio dos prt!let
pios de moral e just11;a, e das vantagens economtc•oo 
que forr,wwiio a o.ceitr.,Ko dos principias constnnt~s d~ 
proposta, pi'Íncipios que tinhiio por si o exe~plo de 
todas as nações que se aoh:irão naa me•mns Clrcnl!"
stnncins do Br11.2il, fnct> este . que suetent:n·•, naG 
obstante as rcclamili'Õ~s do Sr. comelhciro Taques que 
atllrmava ter-se procedido de outro JDodo em doas 
Es:ados da confedci'ilÇiío norte-amCl'lcan~, etc. Con
tinuando, declarou ainda que o;, . pengoe que. &e 
procur:wiio ver na proposta eroo puramente imagma
rios, que & críançl. 11.té o> 8 annos não sabia o qu~ 
e1·a. ~er . livrv, e ~ obscnaçiio que se lhe fez de que o 
peri::;o niiocst.w>L nns crianç11s, mas nos cffútas morl!.ea 
da di~po~ição sobre os pais o sobre a escrl!\'lltura em 
geral, disfc que . . is~o niiD p:tssa\':1. _de imprcseõe_s mc
raes, que nadil unbao com t matewt, e qtte nno de
viãó crenr difficuldlltl~s, e terminou doclarnndo que du
vidawa que bouvesae 1o.~eudeh•o intcl!ii-!;etlt\l que nii.~ 
aceitasse como favor M idtias da proposta 

" O Sr. Dariío da~ 'l'rcs-Ilarrus, · rc3poudenilo no Sr. 
Vi~coode de S. Viceutet laiDelltouquo f11l;as idéus<ie phi
lnr.tropin1 importaJas do estl·ausciro, só uqora l.e':asse!ll 
nosso governo a attunc.l.er parn o que hti\'UJ. do ltlJUeto e 
duhumano na institui~·ão dtL escrl.Lvi-liío, ní\o parll.aca.
bur com ell11., com~quouch\ 1\.e taes principioP1 maa. 
para pllrturbnr 11 sociedade em sct•s funtlamento~, ata.
canrlo a. propriutltLne, gnrantid~ pcln lcl e rcspeitl\lo, 
por tantosscculo». Niio dui.xa \'ll1 eotrctilnto,do l'ecor.becor 
que alrruma oousu duvis fu~cr-se,llu:X.ili:l.ndo-se a~BIU1 os 
prot•ri~t:J.rlDB do CECrtwost quo eriio ou primeiros cman
cipador~s do pniz1 1na~ d~ umn~ira a niio desconhecer 
a .Propried~<io ~:xlste_J~te, c ~s prin~ipi?s .de ~10sso. ~i
retto. Por eüa oocusL<tO expu~ tLB prluCL[HleS d1spo•1çoes 
de um prÕj<!cto, que e_,_n outru. oc~nsi<io upr~s;nt(tra.. ao 
Sr. \'iscond11 de S. \ tceute, ace1taudo a ulcn rapltal 
da · proposta, formulatl.~, p~rêm, ~c modo a ,resal var og 
iutcres.;cs rettes da llltllor wdu;trJII. do Brutll. 

I< O Sr. S. Vicente, rcsp~itundo lllllito n opini:\o do 
seu collega, n:\o via <(Hc . oe pudesse encontrar cot1su. 
melhor do que n propo ta do :;ovcruo. 

" O S1•. Dr. An·irn<ie Figueim fez sentir n gynnde 
iuconvcuiencia de legislar-se sell\ dados, que •ó a. cstll.
tütlcl\ potl.ia fornecllr, e qnu tul\'eZ por si só~ bust•\~s~m 
parn. <lomonstl't\l' a posBibilidatlu de uma soht\•íio lenta. 
c sutt\·e, sem u bulo <la rit!U\!Za public:a. e particlllur, o 
rcspcitttndo todos os direitos. . . 

" O Sr. Dr. P~1·tl.igiio r.xp0z I~rgamcute o modo _In
convouicuto pvr que tcot rn·ocodtdo o go,·erno pi'CC·ti•l
t.Lndo a solll1:':\o de tií.o grave quePti'io, de muJo a dcs
m~rnli~o.-lu1 c crcuad<J pr~\'ell\'Õ\ls 1 quando o col.lo;:tmu 
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de todos ~ra nccessario para levar- ~c ao fim re.forma de 
tg.manha lrnportnncia. · · · · 

" Tornou-se e_ntão geral a discug~;;o, nté q_ue, ~eso!"' 
vendo-se conclu~r1 lamentárão os membros da mmoru1 
que fossem . inutms, como desde l~Jgo tinbüo previsto, 
'Juaesqueresforços empregados para obter-se modificação 
a idé:t capital da proposta, repudiando-se outro qualquer 
:tlvitr~, por melhor que ae afigurasse, ao que respondeu 
o Sr. Barão de Cotegipe que parecia-lhe ainda possível 
o occordo, baseado nas idéas do projccto do Sr. Barão 
das Tres-13arras, e perguntou aos membros da minoria 
se aceitaviio essns idéao. 

" O Sr. PO:uliüo de Souza declaro\\ q\w. o.ceitava-as 
como base de discussão ·! · 

'' O Sr. S. Vicente, porém, julgou inutil entrar em 
tal discussão, como, aceita ·que fosse a base, pro
punha o Sr. Paulino de Sou~a, visto não concordar 
a minoria. da camara com o &rt. 1• da propost:t do 
governo. E na mesma occasiiio perguntou S. Ex. 
~e a minoria, reconhecendo-se vencidfl., deiJmria passar 
n propost> com pouca discussão. · . . 

"Hespondeu-lbe .o Sr. l'nulino de Souza que a mt
noria ela camara, á vi~ts. da gravidade da materia, niio 
podia deixar de uiscutil-n coffi a &mphtude que exigia 
a posiyüo em que se collocára, dizendo ao pniz o mo
do por que considera a questão ·e procurando t·e~guar
dar . e ue!euder interesses que são da maio.r impor
tnnC!R. 

« Perguntou ainda o Sr. viscol\de quantos discursos 
bastariüo :í. minoria, ao que foi-lhe respondido que era 
impossivel dcterrnino.r-se previamente. 

" Pedi o então S. Ex. que a opposição fosse . modera
da, c em todo o caso limitada {J. proposta, ao que não 
se opfJU?Crii.o os membros da minoria, ponderando, en
tretanto, que seu procedimento dependia até certo ponto 
do que tivessem i> míoisterio e a maioria que o o.poio. no. 
camara . dos deputados. » 

Retirei-me da conferencia, . certo de que niio tivera 
ella outro fim senf10 accommodnr-nos com nlguns dis
c~a·aos, com que nos deviRmos contentar (apoiados) : 
~endo ioto o que ss . podia conceder por pin·te do governo 
em troca de nüo perturbarmos n. marcha triumphal 
do. proposta. (Apoiados.) 

Sabia qlle niio em possivelaccot·do algum (a.poiarlos), , 
desde qtte lêra no parecer d!l commissiio especial esta 
magnanima. declnraç:üo: 

« O governo, por um alto e putriotico impulso, repeti
mo-lo tambem, longe de insistir por mais que IW tres 
idéa5 cnpítr11~, conviilau os rcpresentcmtes da 1wrc1o nmo
dificar o projecto em tudo quó julgassem :<ttineute ao 
e eu aperfeiçoamento . » 

Felir. terra esta em que -utua cm1üilissiio de deputados 
extas1~-se diante tla lougnnimidade do governo, que 
lhes impõe .as1déas capitaes de uma propostn, e deixa 
no parlamento. :1lgumaa ap:u-as pnro. ·nellas exerc~r o. 
!eu direito de eme.mln, e isto mesmo pórquo o governo 
Ih' o permittQ! 

· A commisslío especial diz quo intrcduúo nlgumns 
alter& \"ÜC~, já ~c sabe, com ncquic~oencio. do governo, o 
que cstu es~em os ~upprirnentos da. õamo.rn paro. quo o 
p;ojecto ~eJn digno do .nssumpto . . Estes supprimentos
siio os Yotoa 8ilenciosos, uni co. co um que o governo 
pede e <l ucr. (.4.poiut1os .: nlllilo bem.) 

O Sn. ANniiADt:: FtGUEIM :- Sobre us trcs idé.ts não 
acettava emend9s, o a commissiio nceitn.esta imposi\'iío, 
il ,•eio nintia confessa.~la na parecer ! 

o' Sn. Cnuz MAml.lno :-A commiesii.o teria dito mais 
P.loqncnt~rncntc-vote ~sc e mnis·nada. 

O En . ANnn.ua; FtGUEliiA: - A commissiio só tem 
·uma (leic>:t. N:\o elaborou o pnrccer :· foi e~crlpto por 
peuna estmngeira. 

Ulll Sr. . DEPU'r.\no :-Isso é um insulto. 

o. Sn. A:-~nn.\1>1:1 FtCUEll\,\ : - Niio e insulto j se fo~se 
csoriptt'_ pela. commiss:lo niio conteria. c~~a, e outras 
·expr•~esoes. 

O Sn . Pt;o;To DE CAm•os :- Isso é ullla ofl'ellstl· que 
V. Ex. bz o. seus oollegaa. _ 

O Sn. ANDIIAnt:: !<'IGUEilt.\:-Niio é oJrensl\,é tlefcsa • . 

To~JO lV 

06 seus corações brazileit·os niíe lhes permittinão escre-
ver este jlareóea·. . 

(Ha outl·o., apa!'tes; o Sr. pniidr.nte reclama attcl;·çury.) 
O Sn. PnESIDY.NTE rac·lama attenção. ., 
O .Sn. PAur.tNo !!E SouZA:-Mais pungenteepigramma 

não podia a commissiio fnzcr a este e•tado de cousas do 
que louvar a generosidade com que o governo exige 
que a eam:trn não se aparte d<l a na vonta.de! (Apoiados.) 

A uma outra tentativa de accordo referio-se ainda 
no sP.nado o Sr _ presidente do conselho. 
. Corria a . discuF.siio ·do . art. · 4° da proposta, quando o 
Sr. Conde de Baepcndy, entiio pres1dente <la camara, 
fazendo-me a honrn de procurnr em minha casa, disse
me que tratava de promover um accordo no intuito de 
impedir a violencia dos encerramentos por parte do 
governo e ns consequentas reclamuções e protestes da 
minoritt. Ero. o pensamento do meu nobre amigo por 
meio d~asc accordo conseguir pelo menos alguma satis
fação á liberdade. de tribunu tiio acintosamente com-
~mhlL ' 

O i')r. presidente do conselho eouvinha em .que a 
opposição, composta toda de oradores e dos mai~ assi
duos na tribuna, tiveslie sobre cada artigo a .faculdade 
de proferir npMas dous discursos. Por minha parte 
rejeitaria in limino a concessõ.o, se tarnbem neste oonto 
niia estivesse disposto a acompanhar os meus amigos na 
deliberação que tomtlseem. 

Consultando os, forãii elle~ do pa>·ecer constante da · 
seguinte curta que em resposta dirigi ao respeitnvel 
intermediariiJ do • projectado accordo : 

" .. Illm. e Exm. Sr. Conde de Baependy. - Sujeitei 
á apreciação dos meus s.migos da C\1.mara o accordo 
que V. Ex, . nos propoz, e pelo qual o mínisterio nos 
permittiria proferirem-se . tres discursos sobre o art. 4• 
da 1·eforma servil, dons sobre . cada um dos outros ar
tigos e a dumção da 34 discu~siio por quatro di na. Não 
nos nchámos habilitados J>am declarar de. antemão com 
qu:mtos diEcurooa poderá ficar. sufficientemente escla
recida a mat~ri:1. de cada artigo : nem . nos parece que 
o ministcrio possa tambem julga-'lo · antes do debate. 
Por isto e poraue n:io devemos receber como conces.são 
do governo, ··e tão restriota, o que reputamos direito 
nosso garantido pela constituiçüo e pelo regimento da. 
carnara, entendemos uiio dever aceitar a proposta apre
sentada por V. Ex, Nno nos é licito renunciar a um 
direito o•1torgndo por b3m do interesse publico e cajo 
exercicio é tamb11m pn.t·a nús rigor(lao dever. Tenho a 
honra de ser.- De V. Ex. :uni,~~;o obrigado e criado 
attencioso.-Pau!i1'1o Jusó Soares do Souza. Rio de Ja
neiro, 30 de Julho de 1871. » 

Era a unica resposta constitucional e digna que po
diamos dar. (AJlOi(((los.) Nem · sei como de antemão ae 
póde •tvuliat· com quantos di~cursos fica uma materia. 
qualquer auffioientemente caolareoida, de modo que 
niio restem escrupulos ao~ legisladores de, sem a pre
cisa J'ondera9ilo, imporem uo paiz qualquer reformn. 
que IDfiua no modo de ser da sociedade, o.lterttndo a.s 
relnçêieg estabcleoidus por leis nn teriores. 

SujoitA~o-nos {~ violencia; mas . niio rcnunci_ámo8 ao 
nosso Jiretto de usa.r da palavra a bem uo mteresse 
publico. (Apoiados.) Em vez dcs dous discursos que se 
nos concediiill por graça especial, a disoussi\ode onda um 
dos artigos que se seguirão encerrou-se com um unico 
discurào, a que não se deu resposta . 

O Sn. AiiAU.Io L mA: -A iliciativo. :r.iio partio do 
governo. 

O Su. CoNnllllt:: B.I.EPENllY :- J:i•tleclarci que a ini
ciativa partio de mim. 

(lia outros apa.rtes.) 
O Sn. PAUI. Jt;O DE SouzA :-Isto mesmo já en disse e 

na apreciação ~o. noto do meu uo_bre amigo limite.i-~e 
a cnnncio.r um Jm..:o sobre os mot1vos a que o attnbm. 

0 Sn. CONVE DE BAEPENVY :-Tinha em Vista que 
houvesse mais amplitude na discussão de materin. tão 
impo rtnnte. 

O Sn. P.I.ULlNO DE Souz.1.:.:_Atl.miraudo a. i.llustrnçiío 
e o bom sonso . quo tem mostrado nu discussão os ·im• 
rmgut~.dores dll propoata1 se em algum J??DtO dellee di-

.. ai 



242 

virjo é. ~m. quererem ÇOf!lP,!J.mr ,a m!1rcha desta.-que.stão 
no Brazt! com a que teve em Inglaterra .. E,\.Cljl,.'Frl).nça. 

Ha tal. dissojlancia ,entre o, procedimento do~ .go
vernos inglez· e fraucez e o do Brazil, •que não vejo 
como se po>sa est:<.bi:lrece.r •o •J1larallelon Naquenes !'aizês 
cn.tiio .r~gitlos,·.o p.ri.llleiro,~com<? ,ainda hoj~rpelo( systema 
constitucional, e o .. ~egúndo , :p.ela .con$t~tuição de .1830, 
013 governoa .. de!endêrão. oE .. interesses.,existentes contra 
a.propaga;ctda, e c\avãosatisfação ás representações dos 
propFietarios das colonias, , do cornmercio e. dos ,.mais 
interessados. (Apoiados.) 

S,.~undo o ... testemunho :insuspeito do • Duque de 
Brciglie cr o governo,,inglez •nesta.,parte nem antecipou 
os. tempos ;nem·dirigio os acimtecimentos, limitou-se a 
manter o statu q.uo, emquanto lhe não forçárão a mão; 
resistia 25 apnos.á abolição;. defendeu .palmo .a.p~tlmo 
as. pocições ipterrnedias, e não eedeu. em. cada oc.casião 
senão á· necessidade. " 

Em Fnt11ça 'descle 1835 o governo, compromettido 
a promove1' uma solução, hesitou constantemente em 
tomar a responsabilidade de qualquer medida deci
siva. Ainda em 18~5, depois dos recenseamentos, de 
in]Jumeros ioqueritos e. depoimentos, de informações 
il,e toda a sorte, d.epois dos pareceres de M. ele 
Remusat em.1838, de Tocqueville em .1839, do Duque· 
de·Broglie em 18~3, li111ita\·ão- se as Cl,\niaras francezas 
em 18~5 a decretar algumas das medidas preparatorias 
indicadas no relatorio da commissão nomeada em 1840. 

O Sn. CARNEIRO DA CuNHA; -Esse. projccto de 1845 
consignára a idéa da emancipação lenta e gràdual. pelo 
peculio lBgal e resgate :!'orçado. . 

Uu SIL DEPUTADO : '- JYfas forão. suspensos dentro do 
_mesmo fi.nno. 

O Sn. CARNEIRO DA CuNHA: ~Foi porque os conse
lhos coloniaes se oppc1zerão ... 

O Sn, í.'AULINO DE SouH :-Folgo muito, Sr. pre
sidente, com esta declaraçã.o do nobre cleputaclo pela 
Paú-1hyba: o .gov~rno francez, do. qual !azião parte 
abolicionistas. da ordem de Gnízot, attendia ás repre
sentaçõ.s de colonia' longinrruas e l)Ouco importm1tes .... 

O Sn. CAUNEIRO DA.CUKHA:- .... mas.dessa.oppo
sição •Te>mltou a··emaneipaçiío geral e sin1ultanea em 
1848. 

O SR. l'AULINO DE SouzA.:- ... ; o do Brazil para 
mti.'3tr-ar a rigeza de sua tempera e o menospreço que 
faz de tndo e de todos, é surdo a todas as represen
taç:ões, por mais jttstlls e fuq.darlas. (Apoiados; muito 

bem.) 
Deixand.o de parte os' precedentes desses dons go

vernos constitucionaes, vou hzer o -parallelo ·do· proce
dimento do governo do Brazil com o da Ru~sia, a ver 
se é possiv<;l achar alguma seme1hança·entre as con
templações. que teve com as classes int~re"sadas e com 
tod<t a nsção.aqul\lk governo.autoc~atico e o audamen
to:autocnttico· que .o governo constitucional do -Bi.·azil 
tem dado ·entre •nós a,esta r<lforma. 

Deixanclo ·de· parte ·O que occorrcu antes .da a~cemão 
do csar Alexandre, notarei, em relação á, marcha da 
en1ancipa.yão· dos 1servos~ da RussiA.,. que·0 rescnipto.im
perial :ele 20 de Novembro de 18~7 .foi expedido sobre 
repres~utilçües dos iproprietarioS:ruraes· de. algumas ·pro
YÜ1cias, .. tendo ante:J O· im·:t)erador,.. em·nma. viage1n pela 
maior .partcdd.as p:·ovincias, ... pro.curado por si II,!esmo 
ou vir to ias as opiniões. 

r .lis conuni:Ssões ·provinciaes se compuzerií.o em grau
ele parte de represenbntes da nobreza possuirlora do 
s?lo, n, que os servos" esta vão adscrjptos. 

Colligidas por essas commissões todas as ·informa
\:Ões, e onviclos os interessados, reunia-se em S. Pe
tersburgo n21a assemblév. C)mposta de ddegados. elas 
proviccins. para discutir e apl'esen.tar a solução mais 
conveniente e aceit~vel par0. os interessados; facul
tando-se sobre esta questão tod'J. a liberdade de 
discussão, e susp~ndendo-se com relação a ella as 
;estricçües impostas á imprensa. · 

Refnndirão-ee em· um só os 331 projectos sugge
l'iJ~-s peht3 CO'.nmissões provinciaes, e depois de n1lli

~as Ic~tas. c0ncessões; e he.:::.Ít8çõt)S ~ó q_uej no fira de 
'c-·~~ ; , 11··.1·Ji '~ .m~· (1 •rl,;·j.,l ,.>'~ ·, (li~·-p::'l>::i;_:JC8 

1 o , ,, ::~· ' (11], ~ 

Qtte ... d;ifferenya el).tr& . . este )itlodo de.,,.p~o.eeder e o 
que tem tido o. governo constit.ttqionl!J;,elA 1Br;>i!zil ·no 
andamento;>,. dado .ao v.k~e que a todo. o,,tr.anze, e. custe 
o que c.uª\ar., se pr.ete.nd~expedÍl; , nest(\ ii-.\lnO de 1871 ! 
(4poiado•,, muito bem.) . . · 

o. v,icio, ,de origem .,par~ce,, senhores, .que é··uma 
miJ.ldição ! . ' 

A. propo>t(! em discussão concebida e .iniciada com 
preterição dos precéitos. constitucion<).es, só com preteri
ção _de fórmas essenciaes.do nosso,'regimen de governo, 
pod1a:tecv,ingado e ,c;hegar aci ponto . em que hoje a 
vemog! (Apoiados.) 
~Todo o .. cidadão.tem.o direito. de prom.over.a inicia

çao de qualquer medida, represeotando ao poder. com
pet.ente para conhecer e resolver sobre o assumpto: se 
a J;Uateria é legislativa,, deve dir.igir-se á assembléa 
geral. Se tem ass.ento uo. parlatnento, exerce por. si mes
mo a. iuk~ati v a .que a, constituição lhe facultâ. 

Em Jap.eiro de .!866 o Sr: Visconde de S. Vicente, 
conselheiro de estado.,. apresentou ao Imperador. vai'ios 
p:ojectos no intuito de realizar a abolição .da escravi
dao, aconselhando a Sua J\<Iagestade a iniciativa pessoal 
em ~emelhante.assurnpto de competencia.legislativa.. 

Nm1517ellf 1uais do que eu' respeita. a illustração. do 
n_obre ·v1sc?nde, .a .quem tributo por mais de um motivo 
smcer.a <:_stlma. Não eleve, pois, S. Ex. considerar na 
apremaçM que. vou. fazer .censura premeditada, mas 
uma opiniã~ a que ehegnd depois d.e ter bem ponde
rado os eifeltos do qtN, julgo ter si•lo um descuido de 
S. E~., descuido do .. qual em grande parte tem' resul
tado 1mputar-se ao Impe ,ador .a resp(l)ns~bilidade dos 
males. que. se esperão da pYoposta em discrusão. 

Sob mats de uma facefoiincomstitucional a iniciação 
desta proposta. V ejamDs : 
. Em primeiro lugar, não é nas mãos do Imperador, e 

Slm na ,J;Uesà do senado, que um senádor .do Imperio 
deve apresenhr projectos de lei .. (llfuitos apoiados, ·muito 
bem.) 

Em segnudo lugar os conselheiros de estado não 
têm iniciativa· propria e espontanea em medidàs lcO'is
lativas á vista ela lei e regulamento dessa instituiÇão, 
pelos qmtes só consultão sobre. propostas de lei para 
serem P.presentadas :.to poder legislativo quando o noder 
executivo resolve ouvir o conselho ele estado. -

O Sn . ARAUJO LmA :-0 que não ~e póde negar é o 
direito que tem o conse,lheiro de. estado de inte;-vir 
neste assumpto. 

O Sn. PAuLrNo DE SouzA:-Dê o nobre deputado as 
attribuições que quizer ao conselho de estado; para 
Il}Ím não tem outras. senão as da lei de . sua creação. 
(Apoiados.] E' uma cor-poração C?nsultlva, .sem acção 
espontanea ~ prop•·ia, chamada a aconselhar o Impe.-· 
radar no exercício elo poder morleràdor, q_1:ando S. -M. 
Imperial ha por ·bem; ·auxiliar do governo q1laudo 

• este em ,negocias administrativos exige o seu concurso. 
E' uma instituição· muito util, ·e ·que tem prestado bons 
s·erviço,, •razões .estas por que não-desejo que ge' desvir
tue na pratica e assuma uma posição que. não lhe póde 
caber no •nosso ·mecanismo político; De taes desvios 
não. •podem provir' senão inconv;en,ientea. 

O .con~elbo de estado·.não· f.ormula ·pro5ectos de lei 
senão. incumbido• :dessa· tarefa pelo governo· e de ·accordo 
com o seu pensamento. 

Foi ao Imperador,• depositario· elo poder moderador, 
ou ao Imperaclor,. chefe. dq poder .exeGutivo., que o Sr. 
Visconde :de b. Vicente . inculcou .<Js seu·s· projectos de 
emancipação? 

O poder ex!'cutivo pó de. apresentar á assembléa.ge
ral prop0stas de lei, mas neste 0aso, havendo miaintros 
responsavei•, a élles de,·êrão ter sido levados os pro
jectos. O voto do Sr. :Marquez de Olinda no conselho 
de estado deixa bem patente que S. Ex., então presi
dente do conselho de ministros, n1'lo &.:ceitou ou não acei
taria os planos do .ho:traào visconde. Fica, portanto, 
a outra hypothese. 
· O Irüperador, ·que no exercicio do poder.moder11dor 

interrem nos actos legislativos por meio da sancçiío ou 
do veto, esti pela constituição excluído da iniciativa. 
Se a tivesse, importaria essa attribuição a annullação 
do pt>rhi.mento, on seria a fonte det. conf!ictos e de crises 
.que o legid;;dor constitucional, e11,1 vez de promover1 
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:proaurou por todas as fórmas acautelar e impedir; 
{Apq,iados; '71uito. bem;) . . . 

Nesta fórma de goveTno n maior sabedoria da rea-' 
leza consiste· em . manter o accordo que a• constituição 
prosuppõe sempre constante e inabalavel entre a nação 
e seu primeiro representante. (Apoiados.) Uma. vez 
m&nifestada a divergencia de opinião, .a posição da 
corôa torna-se exbr~<utamente tlifficil .e falsa ·. porque ou 
tem de cader· e confeasa:r · o erro, ella que não póde. 
errar, o qmr acar.reta desprestigio incompatível. com a 
eminenci,.; que o~cup.<t- no•sy stema. de go.verno; ou per
siste<; e nelte caso a consequencir. é unta luta.. em que 
a victoria. póde custar. o aniquilamento o>l grande que
bra das institaiçõés: (Apoiados; muito bem.) 

E tnnto mni~ estranho esse descuido, Sr. presidente, 
quando partio de um publicista tão versado no nosso 
direito constitucionul. Sentirei muito ~e· minhas. pala:
vras por •alguma. fórmn . deaJgrad.arem· ao· honrado · vis
conde, mas·. não:· ]JOSSO· tirav• de. S:.Ex• a culpa para 
deixa-la.rooahir· ·em G!amno ·. do• pl'incipio l)lODarc'bico. 
Ainda mais comprometlt!dora é ·e~sa: inioia~iva, ee atten
tarmos em•que•:os · projectos •do · SN S. Vi'acnte u~.o eriío 
um reclamo . da. opimii.o; . mns· uma: inspirm;1ão infeliz, 
sugge1-ida; por•motivo •aliâs tüo•nobre, como• o espírito 
lmmanitario: e a• ambiçiío ·do · ~loria. Qu-eTJJ. · o diz· é o 
chef-e: do nctunl: gabinete,· combatendo· no consalbo de 
estado• a extempora.neidade das• me.ii.das contidas na 
proposta ... 

Depois:de·trotardos•aoontecimeutos·de 1863 nos Es.
tados-Unidm; . diziw:emd86i7, no col'lselho de estado, 
o Sr. Visc<!ln:de.do.·Rio.-Branc<l: 

« Este exemplo pór ora parece-me mais favo1·aveláó 
slalu quo do· qne· á: innovnçiió que actualmente se pre
tende . no Brazil. 

« Niio ha entre nós urn partido que to·ma.sse a peito 
a aboli.yão da escra.vidão. Nmg11em suppnuha essà me
dida tii.oprox.ima·, n.em· os proprietarios ruraes, nem o 
commercw, nem a ·tmprensa, nem as camurn6 -Jegisla
tivag. " 

Sobreveio outro facto. que abda .rnnis.af(g, wa .o me
oo~prcço que· ~c t em mostrado pelo parlamento, e pela 
opinião nacional. 

Uma socíe~ade abolicionist11 da Europa lembr.ou-se 
em 18G6 do pôr. em pt·atica com. o g.overr..o. do Bmzil a 
fabnla d:o corvo e da rnpoza·que na infancia. todos ou~ 
vimos no bom de. Lafontnine. A' mensagem da junta 
emancipadora de Pari:~: respondeu o ministro dos n~go
cios estrangeiros de entiio, em nome. do lmp"t•ador e 
do governo, dest3ca.ndo un1 do -outro e com promettcodo 
a ambos pm: mcdic.lns ittteiramente. da alçada do poder 
legislativo. 

::iinceramente monn.rclli~ta, con~idorando n11 monar
chitl não so uma .tradiçiio, m~s o primeiro elemcnto 
tle cstahilidmle dtts Ínotitnkões, vondo .nella o symbolo 
q.ue salvou-nos nos -din~ contingentes que ~c seguirão 
11 abdicação elo primeiro imperaó.or, o a espemnça de 
pro~perhl:adcs ainda maio1·c• · do ctne a~ do8 3() nnnos 
ilo nctuo.l reinado, ·totno Utuíto 11 peito, scnhorc~, que 
oll:L ~ejll · e· a llll\'ii.o r. jnl~t•.Hl FOtnprll perfcitl~tn~ntG cons
tituoionul (nntilo> apoiados; mu :' to bl'li>), conrli~'ilo e•!t1 
es,.cnoinl pnra quu ainun mais ee conaolido no lll•n:til. 
(M\Iilos avw•'ados.) Eis por que hei de combater llom u 
ellicacÍil IJ.tte puder todos u~ vell~idtdos de dcsvil'tunr, 
de t<lrnar mconftitnchnnl e~,,t instíttti~'iio, que ó o pri
meiro principie eomerv::vlor de nossa socierlndc; ( .l!ui
los ·aJ>oiacliJs.) 

Recordo-me de um· facto q•m ae deu· na lngluterrn, 
e que e~ti até certo p ~,uto ou !le certo moclo• em oppo
siç<OO cona a.· doutrina Mtnbclcci<hl] o de atbribuir-•c ao 
soberano a Í'•1iciutiva de· urun· mediilil. -Logo dopai~ de 
passnr no pl\rl:unent'.J · ·O úill du refot·mn; que tão l>ri
lh:: nteS' · csfor~.os custárn n lord Grey 1 e é o Roto mnis 
im pott.Utltc•<l:r vida política · dct>tetsytn}la~bi'co cshdii;ta, 
quan':lo o cnthnsiasmo prod.nzirlo em'toda· a nnyiio chc
gnva •a seu D.Ugcr victorbnr!o o ministro qtle'o -consum
mára., ·lord Grey emt um· .bunquete p.oHtíllo uttrilmio 11 
Guilhat·me·IV', que ·albls se· s~tbia-tor·~ido infenso a esse 
bil1,.gra~tdc·itrHuancilt em' sna d~retaçiío: lEhr, pooom, 
umt~ ex~a.p)-ÍlO l'Xplie~vc! eesu: nobre' ·nbncgnç<i~C) êlo ho
mum. pnbhco· '!J\\!1 ·delxM·n no Mb~rllno a gLor~a dll"Um 
acto importlliite· ·de' seü' 1'<!inmio; contllntllmlo•ec ·· cGm tl 

bnnra de servir á sua )?atria, uuica e maior ambiçiio rlo~ 
grandes caructeree pohticos. (Apoiados ; muito bem.) 

Entre ]]Ós, tratando-se cl.e uma medida, incontestovcl
mente .odiosa. para certaA classes import!l.ntes e infll.len
~ee nu sociedade; tem-ee deixado correr pol' conta do 
Impe_rador a responsabilidade do elfeito. moral !DOt ella 
produzida, sem que os ministros tenhão sido as~az . ex
plicitos em arreda,.Ja. Pillo contrario, insioua,.se geito
samcnte quo não é poqRivel mnuter:se no poder, o par
tido conservador sem que seja:· decretada, e dessa crmça 
tcin-se procurado tirar for9a. para a. proposta. (Apoia
dos.) 

O Sn. AND.RA»E FIGUEIRI. ': .,-E' a unica força della, 
n origem imperial; o mini,;teiio· tem, dito •que tomou a 
respousabilidnde. Seglie•se· d~ahi qae niio é idén ptop~ia. 

o sn: PAUIJINO DE· Sou-n:- Todosmóa comprehende,
mos a falRa. po~içiio em que· &a aobiíoo Sr."presidente do 
conselho e seus collcgas (apo iados); a prudenoia, po
rém, já. .lhes devia ter suggerido algum. alvitre-para não 
deixarem. que se. di."orcicm dn. -mànarchia. -classeH , como 
o commcrcio e a lav.onra q•1e a t em até hoje firmemenie 
apoiado. Se o dc~gc;sto ou o tlesnni mo as tornar ind if
ferentes á consolidaç.no da instituição a. que se têro mos
trado aem('rtl dedicada~, que outro apoio quer o . nobre 
presidente do con~elho .dar á monarchia. para ampara-la. 
de qualquer propaganda que porventura çontra.a ·ordem 
de comas estabelecida oe levautü e amea•Je avultar no 
po.iz? (Apoiadas_; , mui/o· bem.) Nõ.:• ho. de ser por certo 
essa olnsse pr~d1lecta do• novos w~nnos ·eC.ucad,•a no 
regimeu da escravidão uté os n'll' annos, isto é, durante o 
tempo em que se formlio o caracter moral, a iuclina~iio 
e os habitos do indh·iduos. (Apo:'ados.) 

Ou pensa o Sr. presidente do conselho que a monar
chia constitacional no B'ra.zil p6·1e dispensar· o n.poio 
dn.s classes mais considerndas da sociednde pnra lirm<tr
se nesses novos luzaronis, como nos de Na.poles e~tri
bou-se em nlgum tempo a monr,rchia abs<Jlnta ?· ( .lpoitt-
âos ;. muito lwnf. ) · . 

Profundamente· divl'l"gcnte em h ntos · pontos, fol,.o, 
8r. presidente, de em um · imponnnti•s1mo àchat:-~ne 
deacco:-do com Q chefe do actual gabinete, e vem a 
ser I:J.UC u._ d~genera~ii? elo· sy<'te:na · comtit!lcionl!.l . no 
Braztl nno e dcnde; as ·tcndencms que se tmpub:o ao 
poder.pessnal, da querer tudo avas~nlrar, mas áfraquezn. -\. 
de caracter de alguns hom~na poli tio os (apoiados: muito ' 
bem) e á deeorganisaçiio dos pnr.tidos. · 
Qn~ndo nos conselhos · ela. corôa se sentão homens 

fieis áe ~m1s idéas, no seu passado ú.a tracliP.õe~ de seu 
partido, cu~~a' o clamor contra o poder pess~al. E' por
que'? Porque nos caracteres politicos que niio se d~•~ 
mentem tem a opioiih hatitantc ~onfiant;ta p•.ra lhes f 11-
zer .~nrg?> dr.. respomo.bil.it.lude do~ actos do go:verno. 

Ott:trct utn •·xemplo aw J:t recente. ~c não exprimir 
o f[llc prct<mdo, peço -vos, senhores, que me. co"i.e~
tci~, prote~bwdo eu dm,du já sujeitar-mo no vosso 
juizo,<.> que furei . de muito bom grndo, tatlto · mui~ 
<!U!Illt~ po ·so eer averb•.~r.lo .de suspeito ua >lpreciJ.ç:io 
'lu e vou fuzcr. 

TorloR Sllb<ltn. 'qulll n política seguicla pelo n-abinete 
de 1 G dt> Julho com t·ehl\'iío it cmnncipuÇlio: uíi~. fvl~ou 
'}nem o tl\Xl\S6ü c! e. Í~llrte c Hltar•lntario, qu:•nt.lo .0 ou e 
ropugn11v~ noB mtnt ·.• tros ~c cntiio era a precipita~·ii,•, 
a nr!l!lcxt\O em· t18L•umpto 1tlo grave 

Pais_ bem: jastns on injmt_n~.' taes in_?repn9ücs 1~iio 
J>as•.árno düs p<tssons dos nwastros1 nno fo1-ão ah\m. 
(Muit6~ apoiados .). · 

O Sn. AtümAiJI:• .F'Itita:n\.1;-Sal.iin-se utá quo ti:tlt:in 
rc~isticlo. 

O :Sn. ARAtiJO Lm.\.-No qne fizerti.o muito mal. 
. o·slt. Ciwz !H.ICI!,\VO ! -Fi~oriiormuitc> bem. 

O ·sn. I'AUIMIO ut: SouzA: -Niio Hei ~e fizemos bc·m 
on m~l-1 porque niio ten h~· id:úa ~o - qtlJl então ~e pn~soü: 
estou·mte·t:•amcnlte e&t.JU~Ctdo (r1sadt.•); c rcc01o dnr tc•>
temnn'l!O en-stlo. 

Do que' me· recordo· bom{! de· ter e>se mini;:terio en
tendido e dccl\lrado peraute a ·cnmElnt q1,1.e a promor·:i . ., 
de quo~qttett medidlt. teudente·· d .euCittiüubnr a aboli~ h 
cnbia. muis nn iniciuth1a ·dos repre~entnute~~ .dtl· llll''~o 
do"qtte nll' do g;ovcrno; qnc . este : ilncln .. proporia s~:n 
<JUC llmll opilliiiu · prontmcimlo. e nccortla n i~so u csti-
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roulasso, solll que fo&sem ouvidos os interessndos, sem 
precederem os estudos e averiguações ind.ispcnsavci~ . 

Tenho motivos para acr,edit:Lr qu~ o ministro dos 
negocios ·estrangeiros desse gn binete era solidario n.cstc 
modo de pensar de Eeus collegas. 

Si" Ex. eetavlt ausente no Rio d:1 Pratà; mas wltando 
c:n seu regrosao no seio do ministerio de que fizcrn 
s~mpre parte, tomou a responsabilidade .dos netos do 
gabwetc c das 1déas por clle enunciadas, (Apoiados.) 
Nem con~ta que neste ponto o honrado ministro fize>sll 
resalvas em cartas particulares no Sr. Barão de CotPgipe, 
como nllegou relativamente á reforma eleitoral, pam 
a qual eu1 ignorante dessa correspondcncia, conLnva 
com o vahoso concurso de S. Ex. 

Nesse tempo, se eu recda.ese ter al~umn divergcncin 
com . o meu .illu&trc ex-coll~ga, serw. po1· ~er então 
S. Ex. nesta questão mais atra:.:ndo do que eu. (H<la-
''itlwl~. ) · 

O Sa. GA1UA CEI\QUEmA:-A conversão do Sr. presi
dente do conselho ti posterior. (Aroiados e nüo npoiar/os.) 

O Si\. P AJJLINO DE SouzA:-:- !<'unilo esta miulm con-
""icç5o em pnlnvras muito terminantes de S. Ex. . 

OH seguintes trechos de um parecer do S1· . prc,: . .Jente 
do conselho em 18.67 Eão muito eignilicathoo. 

Expondo o estado dn questiio, dizia S. Ex. : " A~ mn
:mmissücs pm·ciaes que annualmente têm lngar, c que, 
8egundo se crê, viio em escc.ln :LRceu:lente, nbrevianiü 
muito nquelle prazo; rlc sorte ·que cl'uqui a d•:«> dezena.\' 
de ctinios, lalt•e::; se pudesse, sem perigo dn ordem pu
blico., sem quebro. muito sensivcl em nossa produc1·:1o, 
e com volnntarin odhesiio de ti ossos prof>rictnrios ruraes, 
decretar um complexo de medidas qne nccclernssem ou 
completassem es8a tmusforma;·üo <lo trabalho domes
tico e industrial . » 

Disse iilii.ÍS S. Ex.: CC o estado uctual da sociedade 
i:.rr,zileiru, ou o encaremos p~lo lado politico e moral, 
ou o CoMid~i'iliiios sob o pont(\ de vista dos intereBs~s 
econonlicos, núo incita num passo p~ecipitado 110 terreno 
de~sn queat.i\o soei:•!; pelo contrario, faz t·ecuar coÍ11 
terror a11te e/la. Empenhada cumo está a lavoura, o 
commercio em. qunsi completa !Ltonia, toda a população 
soffrendo gravemente pela guerta cxtcrlla que HU·t~n
tamos ha mais d~ dous anuo~ (duruu cinco, alé o am10 
l'~ •sado), o Estado sob o J;lCSo de f."l'~r,de divida prove- . 
mente dessa mesroil. cnu>a troproducttva; ne,tcs momen
tos mesmo os esp:ritos mais :lfoutos uão agitnriiio se
melbant•~ 1·eformn, se o go\·erno imperial (V. M. Im
perial permittir-me ·h a esta franqueza) niio fosse o pri
meiro eJll jttlgJt que era chegada ou estam mui pro
ximn a oppo1·tunidade de · tão l.'roCunua m~1uan~a no.• 
modo de ser de nossos est:1belecmn•nto• :1gncolns. " 

Hoje nrg;nido de rctardatnrio, era eu nc•sc tempo Ulll 
pouco llllliS animoso do qu~ o meu cx-colle.gn, pois 
queria que se estudaese u quu~tüo, que se colligissetu 
os tlndos parn esRe estudo uec • .-s~ario• , 'lll<l se ouviF~cm 
os inter~ssados sllbre u melhor . 1<olnçito do problema. 
Yim me~mo n e~tn augusta camnra p1"opor 11s medidas 
e pedir o credito c . utorisnçito pr~ei~~s pura rcnlimr 
o reccosenmento dn P"f'Ulll\'iio do .Jmpt•rio, e crear os 
registros civiM necessurios pa ·a uverig-n"\'i'iu dos factos 
pelos <[\Utes se revela. o seu movune •• to . A ~IFscmbléu 
gernl ,·atou com a urgencia pctl.ida n lei do D lle Sr 
ter::~bro do ~wno passu.do, <tur. o nobre m:11i-tro do lm
perio parn exeontnt· está :t csp~rn, sPgu,dn dieec, de 
um diu ém que ttnli1n po)mhç!v> •i este vai;; "4} dispo:<UK 
a aio B!lilir de ca~n! ( 1/i laridnclc ). 

Se o Sr. presirlcnt .•. , <lo cuu .•dho em 1 ~. 1 ;7 cf .. :'a';:t\':1. 
para de mUio a cluas de~"''"" de <tn11os ... 

O S11. ANDRADE ~·u:uEII\A: - E ai •11la ussirn t" ;rc.:, 
ern maia retrogudu do que eu 1 ( lli le~ridadc. ) · 

O Sn. PAULI~o DE ~atizA.: - • .• :1 c\ecrctnyüo do xrw
uidas que accelerassem o movim·,·nto em:mo1pnuo1' qttl\ 
espoutauenments se operava no ptlÍZ; se l'ecuava com tcn·o r 
ante essn questão soctnl; ~~ cnte111lin, como so vê do pal:t
":'rna eua6 no conse!ho de esttd.o, ft ue u n llolii·ão pela 
hberdn<lt>. dos nasmmentoR, P"lll.dll. de graves cilutin
gcncine, trarin abalo e prejnizo ,aoa est.nbr.lccimentu~ 
l\t;ricola~, fnrio. caco.saeo.r o credito e dimimtir :1 pro 
ducçiio, nggravaudo n vitnaçiio j{, 1LtllictivrL. do ('()1\1 . 

•nercio e <In lavoura : ~c S. Ex . CTIL o nmi• t'.roorntü 

no encnrar os perigos da medida, eomo ha de :i. o1>iniiia 
logicamente atiribuir-lhe a iniciativa de medidas que 
forcejou por adiar, cujos perigos aSiiigunlou recuando 
at1te cllas tomado ele tert·or . Por mais que o diga, nin
guem quer ver no nobre ministro o lllttót de iuéas qtlé 
niio são suas1 que combateu melhor do que qualquer 
antro tem fe1to até boje. (bfuitos apoiados i muito bem>) 

Depois do nobré presidente do conselho, o vulto que 
mais attrahe as vistus no gabinete é o Sr. n!Írlistro da 
justiça, nté cs~e anuo Hempre solicito em manter o ca
bedal de coberencia, que em 35 anuas de vida politicu. 
cuidadosamenl,c accumuliLra, pi.Lra desta vez malbara
ta-lo em um lllomento, deixuml.o-se tambem levar pelo 
furaciio cm:wcipador de que aqui fallou-nos o illustre 
rcl.:ttOt' da commissiio especial. 

Ai mh echôn neste recinto a palavra vehemcntc ·de 
S. J!;x ., pro11 igando ·a i111prudcncia do ministerio de 3 
de Agosto, porque fal/á. ra em e/emc•tto servil, o que só 
por si era em seu entender gravíssimo peri(J'o e imper
dcavel índiscri~:iío, niío cabendo ne engenho humano 
acbnr r:emedio u tamanho mal, a que eó poJeria pro
''er a DivinO: Providencia t 

Podem homens que a>sim penoaviio, c não dão mo
ti V03 plausíveis do abandono d:~. antiga extre}na con
vicçiio, ser o.s responE:tveis . perante a opinião por essa 
pro!Jostn, que ó o contrnrio de quanto di,serão llÜo só 
~.om·encida, mas apaixonadameute't I! (Apoiados.) Niio; 
o publico, procurando o re~pousavel no autor d" idéa, 
não ae fixa ilos 11obrea ministro,;, vai adiante; e assim 
$C acha exposta c u~scobert!L a corô::, porqttc nas con
vicções e m:mif•.>stações . anteriores dos nobres ministros 
niio acha corpl), não acho. a responsabilidade que se 
deve interpôr entre a opiniiio e a cor.)a. (Muito vem, 
muito bem.) 

Niio basta " "c os ministros üigiio :-tomnmo; a l'es
ponsllhilidade..:..; não basta essa lealdade illusoria. ( Apoicr
diJs.) li.' preciso qlle de feitó a tenbiio, e todos lll'a 
reconheçno. O mais ti urna filigrana. 

A corôa fica necessariamente descobertn todas !UI 
vezes que o~ mini~tros vêu1sustenta1' perante o parla
mento idéas que todos sabem que nüo siio dellcs. Se não 
siio deHes, d~ quem stto 'I Eis 11 pct·gunta que todos 
fazem. 

A causa que determina cst.e eft'eito ó a fraqueza do 
ca:ràCter Jlolitiêo Je alguns ministros, causa ingemm
mcntc confessada pelo nobre prcsi<le,te do C{rnsel.lto. e 
que Üifelizmcntc não é senão muito verd:~.deirtl,·dando. 
porém, o resultado de se acreditar na realidade dÓ 
poder peEsiml qunnlio o que ella reveh1 é a t·xistencia 
de ministros nüo constitucionn ~s (apoiadfls; muito bem), 
quu desconhecem os de\ eres de sua posiçiio1 nceitii<' 
wi~•;Õcs que r.iio incumbem no seu C11ructcr pchtico por 
t\lilbi1·iio de trim<lo ou por nmgloria do poder. (Apoin-
dos ; ui to múem. ) . 'Ir 

Se os uobrcG ministros nüo tivessem aceitado o poder 
pelo poder, mao sim pela~ idéas, como em umn pQlemica 
oclclJre dizi& nn. imprell>ll. o nobre depumdo pel1L oürto1 
o. :,.ua po.i\:iio nüo seria fal sa, como nllcs proprios devem 
em conaciencÍ\L ~er os primeiros a rccouuccor. Na bypo
thcsc mn •tuc nos Rchamo~ , o Sr. Visconde do S. Yicont~ 
cobriria b~m ~~ con>a.; porque us idéaa du. pro)'obto. ~ii.o 
ns d<J S. EK., sendo d'ella o priuoipalnutor. l'eudo·as 
con:bil.titlo os ti.ous m ini•tros de 11111ior rel~vo pt>litico no 
act '.tlll gabiu~te, nü.o ofi'orocem ú opinião com snn res
ncns:>.'-'ilidnde rosistencia aulticientc pnra que niio passe 
âlém . . Prova i3t o que SS. EEx. niío reflectiriío bas
tante qunndo se cncarrcgáriio de tràzer ús oamaraa 
e~ttL propo~ttt 1 pois, se madurmmnte tivessem ponde
rndo a sitUil\'iiJ em que se formou o miuisterio de 7 d~ 
:Mt>.rç.o, r,. letüdr,de nil.o lhes pcrmittirio. aceitarem posi
ções em .que compromcttessom, como têm compro
tnctti<lo, a coruo.. (Apoiado~; muito bem.) 

L dcsorgauis::.çiío dos p!lrtidos é n outra cansa apon
tada pelo i>r. presidente do conselho, como determina
tiva dos factos aRomrtlos qne temos presenoiudo. 

Q,unndo · de viRmos esperar o o mo correoti \'O a essc·ma! 
que ae procnrnascm · fortalecer os partidos pam, callo • 
ondas nus condições convenicn.tes, deeompenharom a 
missií.o que ucsta 1órml1. de governo lhes cs.be, vemos 
asaomar no horizonte a t.entàtivn de os dess.nimar, se 
n:<o tmiquiln:· por um.. ve~, pcln crea\·ão do co,·o 
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partido official, que deve viver :1. -:usta rlos do~ts i"' ~t. i
dos reaes do paiz (apoiados), sugando-lhcH a. set\'a e w
tttilisando inteiramente ::. ac\•Õ.o que lhes compete em 
nome doe principies que encontrárão na soci~dade e 
se enca.rregárii.o de detender. 

Se fôr por diante essa tentativa., desde jú, Sr. pl:c
sidente, considere-me V. Ex.. entre os ndversanos 
desse novo partido : mio. quero outros partidos se~~o ?• 
lLllll até hoje têm ex.bihido os seus tituloo de lcgttlmt-
da.de e uos <JUMS e~. d_ivide rl na<;ão.. . " 

Esses partidos artthctues1 ou para mcH10r dtzcr offi
ciae~, nii.o têm outro fim senão o dcs virtm_tmento do ~:ys ·
tema constitucional, e em vez de ~ervtç•o, como "<;U> 
creadores suppoem omciC)sa.mcnte fnz·~r i mon.wclna, 
fazem-lhe grande d:trnno (apoirrdos; muito bem), alimen
tando ~ssas imputLt~ijes de poder pes1oal, qu() oo vcnla
deíros ami.,.os da nossa fórma de ·governo devem fazer 
crer :L nnçã~ que não existe, envidando tambem por outro 
Indo todos os esfo1·ços que suggerir o patriotismo paru. 
que effectivamente não exista no BraziL(J!urtos apuwdo.y.J 

Considerando, como j:í. disse, na monarchia. lllll 

"rande principio c<Jnservador, o primeiro eleme•1to ~e 
~stabilid:1.dc de nosH\S instituições, <le,;ejo q U<l <Jila SeJa 
c appareç>t sempre constitucional. Essa grande_ arvore, 
a cujn sombm se têm desemólv_ido e hão de an1:u:1 r:
bentar tantos g~rmens de prospemhtdc parao Bt·nz1l1 ;nuo 
púde viver nem medrar isolada ncsttt terra ch Amcrtc;•, 
~em ~que por suns raizes ~e ulimcn~e c for:nle\'a na 
opiuiiio da uaçiio, tirando toda u stm ~ctva dtt hberda<le. 
(tlrJOiados; muito bem) .. . . 

Oó pnrtidos nrtifictacs prejudiciio ta.nto a h '•enlade 
como a. monarchia ·b e como me iuteress~· I'Or ambas, 
hei de sempre com atê-los com todo o Vl)!Or. A resls
tencia a todos os · cxcesws é um dogmn conservador ; 
ness:L reàistcncin acompanho os meu9 nmig·os <.la minoria 
e hei de auxilia-los quanto puder nos esfo_rço8 qtle fazem 
pel:L realização do systema c.octstitucwu:ll ~m nosso 
paiz. (~t>oiados.) . • . . . . 

Seattndo achar-me hoJe em tao gra.nd·J dt,·cr~cucu 
(lo Sr. president.; do conselbo1 recoruo-me, Sr. pre
sidente, com n ull\is vi v,, satisf:tção do acconlo llm _que 
1110. nchei, niio ht!. niml:t. muito temiJo, com o meu illus~ 
tre ex-collega no gabinete Li e 1 ô de J olho_, qunmlo stls
teuta,·n .elle 110 sentt<.lo <tuc nudn 8~ . dcvuJ. f.nzer sen1 
reuuirem-ee nutes os dudos ucccssarlos, e sob :etnuo se111 
se ou\'irem aque!lc, de nossos ooncidadilos soh•·e o; 'luaes 
(tnnlqucr me,tida abolicionista e_xercer:l. llla.is direct:: 
inRnencio.. Ambos viawos no roterro traçaU.o pot· outms 
ll:II:\:ies mais adi:tntt\dns, qne.tiverão ea~ravos e os c mau~---· 
cipárüo, o que tambem dev1amo~ ~<·guty ; a•lop_tn:vat;n'-'5 
o conselho prudente~ scnijato cle fJhaun1ng ahohclODlsta 
ardent·~, nJas escriptor sensato c reflcctido,, :tthnimllo 
pelo proprio Laboulaye, que o t-radmao. E; .~ como <c 
c•xprimia Cha!lning : 

"Só os senl1orcs CIJnhecem intimamente o car;•ctcr 
e os costumes dos escr:wos: a est,_ idéa se de ·ieni adap
tar com prucl.eúcia os planos~·· ~mnncip:tç.üo .. J?c longe 
poclem-se c devem-se sugger1r tdéas e pnncqnos ge
l'ncs ; mns o moclo de applicaçilo •Ó o onnhecem bem 
os que estão o11de o mal existe. .·' !108 r;cnhores ~ 
:lii.c a outrem qt:u compete escolher e •·mpr~gnr o me
luor systema do li~art:1çiio .. -. Acreditamos CJUl! n5 p<:> .. 
rigos do. cmmLCipa\'iio, se os ha., cresceriii.u illfinita
mentc recebenuo o escravo o benefil\io de mi1o estra
nh:t, vendo o ~enhor constrangi.!o por um pnck1· c;;
tranho. E' dn. mnior itnport:tncia que u cscnwirlti" 
seja substituída pelos laços da benevolonc<ll entre " 
escravo e o senhor, o p:tra isto é preciso qu~ o :•rirnui
l'L' veju no segttllllo um bemfeitor, o seu libcrt. <dor: 
que nessa libertação vej~ 0.? mesmo tem;>o _um sign:.l 
de bottdade e ttm recouhecuneuto de scm chrcito, qu~ 
confie em seus aupedores c lhes peç•:~ com prazer e 
gmtidiío ·. conselhos e o.poio; que saiba que sutt liber
dndc n1io foi arrancada a um ~enhor que por atm von
tade o reporia uo captiveiro. A niio . 6er nssim1 a vin
tr.Jnço. c o adio manouariiio fi. ínuócencia, e 11. felici
do.dc de sua novn. independencin. ; desta farlão um pe
rigo paro. si e para os que o rbdeiiio. Aindo. 1t.ssim1 
antes :1. emaucipa)iio do que 11 escmvidiio eternn ; ma~ 
1\inguem desejari1 o.ssumir tal respons11.bilidnde." 

Contes&o. iugenu11meute, Sr. presidente, 'JUC sou IIC'~ ''· 

gr,we qncs!iio um dos doutrinados do Sr. presitlente 
do consell10. Os princípios que . professaYamoa · e•·ii.o os 
meilmos : EÓmcnte o honrado ministro tem um pro
cesso logicomuito diverso do meu para .chegar ás oon
sequencias. Foi S. Ex. quem me demonstrou que 
nnda se podia fazer !em St1 colligircm os dados ncces
anrios,· sent ae ioformaç.-iea c inqucritoa precisos, sem 
que o espírito publico terminantem~ute levasse o go
ver.no a tomnr 11 t•,,epon6abiliuadc do npoio que désse a 
qualquer medida snhre n etnttuoip•tçii.o servil. 

As foutes da doutrina_ cnsiuadn. por. S. Ex. siío, en
tre ou:tr~a, os dous Fep;ul.nte~ \recbm; do parecer a que 
te>~ho nlludido: " Vejo que e•tamos b~ldoa do~ exa
mes .e dol<JUmentos er,tn.tistico3 que precech1rüo igu:lee 
mcdirinsern outt·os p~izcs; n'in 1mbemos ao certo qunlo 
numero da popuhü.:iíoescr~v::. ''o Thnr.il, ~e hn 1,700,000, 
como dedu1.io o senador Pompeu do resencea'lleuto de 
181 !),· se 2,000,000, como Lcgoyt e outroo supr-oem, ou 
~c •! mnis ou menos nttmcro;a ; como e ~;tá.. ella distri
huit!a; a. lei de sna. mortalidade ; a·. rel:t<;ão dns nas
cimentos u obitoa ; a ~otatistioa <la.~ mannmissõcs an
nna~~, tudo :t csst\ respeito é duvitla ou meras con-
ject otra.s. -n . 

1\cferioJO-PC :lOS UÍ\'er,os paizes1 em que H\l tr,Ücl\.'. 
do ns3umpto que hoje IJren•lc a aUenc;iio puLlica, dizia 
S. Ex., par.t con<lemnar a imprudcnci:t dos projcClto< 
sujeitos :í. a.preci::tçiio doJ ·con•elho Jc Esttcl'l: 

" 1!:01 nenhum c\cllcs se procediJll ·precipitadamente .; 
a re!orma f. oi dct~rrninnda pela opinião publica, c niio 
consummott~seseniio depois de mnito estudado. e es
clarecida. " 

./'. Cl'Criwidão, scnhorc, . G num instituiç:ão, que se 
rn,licou etn Iio~so. eocicdade, prendeu-sc ao modo d€ 
ser de nossii. vida ~ocinl, c com e! la formou um todo 
compacto, rló qunl não é possh·el aaanca-ln violenta
mente sem que csôc m~smo totlo se rc;;inta c se mani
festem · perturbaçües na ordelU de causas que. sob diffe
rcntes aspectos coru .l'll9. afinal \·eio a fnzer corpo. E' 
nsüim que a ques tão sob o· asp•cto jurídico cntcnde 
c.om a propriedade, pondo em sohresalto us fortnnae 
que nessa cspecie de buycres ~e constituirão; na ordem 
cccoomica respeita á :pro<lucçJ.o, . ~.meaç.nnllo d~sorga
nisnr . o trabalho : .11:1 ordem .\'OC.Íal vem l'{)tnper muit9~ 
rcln\'Ões finnndn> em hn'Litos qnc H' comolidn,·iio m 
n.:.,so morio de vh·er. ~e o cdifieio com;ll~xo dos cos
tmucs nr.cionaes formou-'e com o tempo pela acçíi~ 
lent.'l que essa im;tituiçfio füi pouco e pouco exercendo, 
!iclles infiltrandc-sc c cl:mdo-ll1es n face que hoje npre" 
se:nt:( p, é tn· :dcnt~ \!UC M·, tamhc1n contundo cotn ~. 
ac.7í!o tio teUipo e 11jud;;~nd o -a pelo concurse> r·oderoso 
de certM fotç·n~ montes c !natcrit'.cs, poderemos ohtc r 
Sctn g:·:lm!~s po.rtur!Jn\'ue3 n .l'Psnltndo guc ó para dc.
~ej~~· Ó;5sn grande e importa:Jt~ t:an•formnçiío social. 

A cFcravidi=o, uizia a pr!meir 1 natoridade ne&ta ma
t·:·rin, fó:·mtt aomo institu!1'ilo nm:J. peçn iutciru na so
cic ti cLdo <'111 qne ~st:.i. ndndttkt:~: e 1\n1 ~;tnch"~ de cousns 
qne tl•m suns ct•ndiçõeo cr:~Ctl!':nes; se ns dc~trui~, n 
cC:ilicit> ha <lc neccs~uriam~ntc desmorou:,r; se a:- dci
xu~:; -pil0:;lst!r, nnd:t tcreit.t feitO. 

D::.bi EU . é.<J\'0 çoncluir t;,\1C il(\t:S uuic(\s 1•h!los <·! 
podc:-:1 .-..egtiÍi': o u~ de~tc:ir es<:ts condit,~õe~, e co tu 
c!k" n institui~íto mediante certa~ cnntclns c pretmra.~ 
~·ão, ou trn.t:tr tlc influir no mudo d :• acr da ooC'Íedade, 
d L• t-11rt.•: quo lt trnn;;formn•.-iit• ~ :; Vtl operando p<H' ~i 
1\ll'StnJ. . 

Os l.vméns ll't,•is cminc•1te> qniJ lt::l In~:l•1tcrrn c n:~. 
Fr""Ç"I proourdrf1o u. •olu\:~o t.!.c tüo diílicil probletna. 
lltlnça se \'onformú.riio com pl:u:ns como esse, quo nos 
J'tD\IÔC o govemo, tic dc~mornlisar nn-,1\ imtituiçü.o q\\e 
~c 'lL».H' cmn8Ct'\'ar: os c~tndi~t:ts ing!ezt~5 udopt:í.riio u. 
cm nr~chaçiio em époCtl clctermi:::ubt mcdiclllto o aprcn
cii~udo ; o Dnq t<e à.e Brogiie, . Tocqncvillo, ó ·mnstrc 
:t-:os"i, o os maia diBtiuctof.:. pnrlmncut:trea d!l monar
cilin de ,Julho, opin:ÍL'Ít'> pc!~ <' lllnncipn(:iío sintn!t.nnea , 
mas <llfl'cridn., para. no interl'allo ao lc,·o.rem a cileLtQ as 
medi•lus prcpni'O.k•l'ÍM que !\cou~<:lhtíriio. · 

8c por motiYo~ os ms.ia ponderosos, que t' cscusndo· 
, ~,:;r,i~n~do.r longnmont\J, poi ~ ()\le cstiio na consciencit~ \le 

t.,Iou, tt omancipnçiío sh~ultauc:J., quer immediata.; [l_acr 
Jilt'~ridn, ó :ll'tunh~~~l\te i.n::.c0it:n-el110 nm.~il, qttttl o 
uwlJ, " - plano '1\tO i' ·71lc!emo~ t:dc>ptnr•: () ').ttC, com :v 
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precisas condições de cfficncin. ncnutclur o~ grnnden 
mteresses que r.a solução dn. questi~o se podem ·compru
metter. (Apoittdos.) 

Em mou ent~nder, Sr. prc.~idente, n. J>rimeira fo'r~n. 
cmancipauora, a qnc exercerá maior· e ·mais l>enetico 
impul~o, é o progrcs~o do puiz (apoiados; 111ttitu bem), 
considel'lldo este sob os diver~os .aspectos -de· ~eu maior 
desenvol vimcnto e civilimçiio. 

Acreditei a princípio que esta idén que nctuav:l em 
mim espírito cr(l. uma snt~gestiió do ·patriotÍHillO; que o 
desejo de ver adiantar-se este piiÍZ moral, ccouorc1ca e 
politicament<!· me in~pir>L'\'a. n. cten\'"' de que J•Or r.sta 
fórma . · tamucm se resolveria ~ ynedtiio da cmunci
j}:tl>;âõ. 

Quando · vi, porém, essas m~smas ídéa~ · su~kntndas 
tambem pel<;> mel\ illustre amigo deputado pelo 4° di8-
tncto de mi~ha província; espírito tão Incido c posí
tJvo, firrnei-llü! ·aind:< inaís n:~. convkçiio, em q11G ~cm
pre estive·, d•H[lt'- a dignidade do cidmliio1 ~T;l1.1CIIdo•sc 
pelo livre exerci cio dos direi tos poiitieo~; o n speito no3 
direitos individua.t s e civis, protegi.los por um1~ le~i~
laviio gara.utidorn. ; o uhrglmlénto d:t intelligcncia pn
blic:~ pcl:t in·strnc•:fio popuhn·; a diffu~ão dt~s luzes u.o , 
chri&tianismo embebendo os corações nos ~entimcnt !S 
religiosos qne. em tod3 :(pnrta tem sitl.o o grnnde motor 
dn. cmancipa\·ão (aporaclos) ; o mpprimento do merCitdo 
do traba.lho livre por· rne10 de ttma corrente de immi
graçüo convenientemente dirigid:>:; o de-;envolvlmonto 
da I!a.vegnl"io e d0 nosso >yot<!mlt de· via :,:iio1 <JllC :mg
mentar;Í. :a .riqucz:t, dei:~amlo na ulgibeira do. prodnctcr 
os avult:~tloe gastos• de transportes que hoje png-.1; R. 

botl. upplicaçú<> dos dinheiros do · Estado alius tlu útili
dadc public:~ •.ucdiante a econo:r>íu_.da :ul_ministrr~<•u e 
:1 boa gcrcnCJa de finaiJças, firmcn-mc :und:t mau m~ 
con,·icçii·:>, diz i:~, de que todos c~tcs fuctos, se •e· re:•.Ji
o:asscru no Brazil, elevando este Iril pcr:o ·na ordem mo
ral, intellectual. econmnica e politicil, haviii.c dl! obrar 
com muito rnais vigor no tclltido de cxtingnir-se a es
cravidão do CJ,UC ~ssa· mediola n.utc-juril\ica, inj\\st:•,, 
perturbador:~-, ltll.previdc:Jtc, deshumona e upprcssoru, 
por meio da qu\\1 Fe quer obter u etnancipaçii.o lln gern
çiio futurn. com mc:.osprcço de>· direito e ~acrificio de 
grandes intere~ses. (Muitos apoiados; muilo bt•n•.) 

Os econotuist.ns, estndündo a marcha da ind.u,hhl o 
a organisuçiw ll.o tmbalho mts d i vl!rsus épocas dn. ~ooic
darie, tem snstcutndo que, cfnqilánlo a popttlru;ão \·aru
feita se occupa quasi exclusivamente com o t.raludlto 
agl'icola, p~rdura a escravi<:i[b, a qmll \'aÍ tlc~npptwo
ceudo á medida que o territorio ~" povõtt , tornU·ijO 
maior a o!Iàt:t do trabalho, npci'l'eiçolio-se os ~·J n~ me
thodo ; c instrumentos, e a vultiio os cupitncE. A' u>c
dida que e~ses factos se viio doseul::mdo moi~ pronun
ciudau~.cn tr.~ u grande . .ln.voura1 <.~t1j:i pto~;ptriduoh~ t'-tl~ig
nnla o pritu~iro cs·ta.dio no tJtog:I'est<J econoú~·i.\"O, ,·lli 
nbrinclo e~pll•,~o t'~ pe(ttlena lavoura, ~ 1t p:ll' · tk~t:t ~c 
estabelece; ufinal, a indu~trí:~ manufact.nreím. S:io l'ndos 
quo se dõio peh ac<;~ií.o !Mta c con<'l.<lntl} do cau•. JJK •tuc 
se viio accmnulando e óuriio natural, por<''lll c/lieu~-
mente . (;lpoiados.) .. 

N:iu é ]iossivcl por um .. hetu l ~gi s lnti ru trar :•.forn>:tr 
a gr~ndc eu1 p~queua bvt,>m·a. O .. lir:>ços que tirarmos 
úqudla. nrto vir:l.u crenr e~;ta: '' dispersüo> do~ trubn
lhnc\ores c"mwos, que act.uulmm>'~c·a rnuntê ·•, , :udqui
hu·ú..n gru.nrlc l:.tVO\.lra. . e~::e ~lgtl.nt~~ que, na cxpre~tJiio 
elo 1llust1'e dcputndo por' Tlll:JU~, Pu~tonta t•ob rc "~1\s 
hombros toYio o peso dc"l.c gr:1n<lc lmp~rio, e n1io fv.r:l 
dc~euvolv~r-sc a pcr1uemt lti'VOUr1•. (:c sorte <JIH! tldinlmnt 
a. proúuc\:ii•J · a~~~icol~, uuicn: qt1e tcn>o:, ~em •]n'c outru 
nclueza .a substlLuu. (Apo iudus; m'l.tito bem.) 

. qnando, _porém, Re tenh~·· de· decretar qual~ner me
dida que mfh111. sobre oa f,"l'~·ndes ~~t.nbelccimentos 
agricolas do paiz, , a occn•ião m\\is .propicia·; 11 1io <i ccr
t~mcrlte cstt\ (;1po•atlos) , cn: IJU>e os lhJ•~os pro['>rietn
rlos rur:tes luti•o com Oo mt\IUI't:H embru·n.,oa (apoiado8 • 

muito hem), <J('usequencins da cri~e coll!Uier~inl ·qne subr~ 
ellesl'Mgw •le~astrofamcllte , or>el·au<lo !nmr liquida.r•iio 
violenta, dn qual os que esc3pÍiriiiJ procuriu.) hoje o:m~itn 
custO' restabolcocr-se. 

E é <lU~lldO' tnntas fortnn«s ·•e· nch:io hoje• em· via de 
se. tlO~H!ohdnTem duquelle d•sb .'r~to, quo o lel'islndor 
devo·>r perturbar· CP.se tral'><tlb!l CllJ:l conmmll1c\1·iio rtlta-

mente intereoBa :1.0 E~ tudo? PoHl••tn " ··"~~ propriet:trioB 
em taes condiçõe~ pl'e>;tar :. qualq i;~;r medida directa 
~;obre a em1mcipa\'ií.u H!nlil o coücnn u sem o qual sua. 
cxccnção sP.r:~ · illmorÍil · ou opprc•siv.u 'f 

'l'ocqueville, tão · illustre por e~u& talentos quanto 
sympathico lJor seu <:amcter, exprimbdo~se · sobre um 
pro,jecto nnalogo, :~.prcsentudo cn1 183\) ·á,, cnmara, doe 
deputadoH em . França, dizia: cc Para chegar 8ern per
tnrbaç.ii, ao est~rlo fdiz que a · ema.ncipagão deve pro
duúr, é nece3sario obter ·e conacrnu·o ·concurso activo 
dos coionoe . . . N>in -~e póde dli .;conheeet' esM, verdade : 
a. am:~ncipaçiio 'Bcrt!. t:luto matis facil, . 1\' transiçiio de 
um estndo .>t outro tanto• mais p3cifica e· cur.ta,. quan
to mais ricoij forem os propriet>tTios do solo. Tudo 
se: tornn:'á diffieil se •~ em:Lucipnção opel'nr-se rodeados 
elles . du difiiculd>tdes: 'grttnl'l.c ser:í o perig0 se• elltl"CO
meç:~r uo meio de sns rü!T:m. :56· ·uma . • ociedade colo
ni :ll pro~pem pódll supporb·tr sem g randes ' transttlrnos 
a. p:1 :;~agem da es·cravtdiio paru :~,· li•berd'l!dc .. » 

Se, ao ·p:t·,so que a. p~odperl'Jat!c e· a ··expn.nsão da -ri
qneza publico: e particular. adiantassem a ems.neipa~, 
o E,tado porselr .turoo· concorresse .ta~nbem•por si para 
c~sa obra, chegariauros ao· pt)nto que o Sr; l\Iarquez 
de Olitt'la ~indicou como a época em·que·os poderes 
pnbhcos po:leriiío; sem assumir o. ma:i~ gra.ve re~pon
s,tbi'ii:iucle pemute ·o• vindouros,. providenciar· de. modo 
snti~factorio sobre este g rave· object.o. 

O .St\. ArmnADE FtGUF.lRA: -Muito bem. E tml.o 
quanto n::í.o for i8to. é loucura da propaganda. 

O Sn. PAULI:O.O DE SouzA:= O · E~.tado 1 .q1.1e· taniJis 
vant:.Lgens tem auierhio dessa instituiçiio, hoje· con
demnad,l pelo governo, ao •pasHo que n mnntém e, deHtJ. 
tir.1 os meio; ' d<! auo·tentar•B•!1 o E;tad·o deve ·fazer tam
bcm ulgnm .. <acrifi'Ciu acompnnb:tndo o movimento; qne 
e•d~m ttlani:feetado no· paiz, d<' ·conseguir a emoocipa
çiio gradU>.!l e m.;diame ind~m·IÍiiaçiio (apo iados), ·sem 
attent:~.r contra a propriedarle, 6em pertnrbnr as• rela
ç.üc~ eúttentes, sem prejudicnr os gra.nd'es•.inttlresses 
que írrfelizmento c.~tiío ligudos e por muito· tempo se 
hií.o do firmar nese:~ , in stituiçiio. (Ap&iado3,) 

Es~s. ~np~st:l é, . Sr; pre~idente1 o cumprimento da 
p•um-e;;s;t fe1ta aos propngandis tn.g da ·Enropn.. Q••er, 
por~m, a camara ·saber· como elles. pensão 'I! obre o. plano 
que mereceu n Jlrefcreneia do goveruo 'i' Yeja o· que diz 
!L 1/l'itish rmd F'o >'(n:gn Att/e S1avery SooichJ na· manss
g'P.lll qnc u:inr.!a em 26 de Muio ultimo nos tlirigio, in
r,iuunndo-noB·o eamiuho q:ue deviamos seguir: 

" Se :t legiolnturü- <lo Brazil1imitnr-se a rnehs m~~ 
d:urls, emtJUanto ell:ts perdurarem, não c .,nte 'Com 
immigmç'o livre c GÜ d11 trabalhadores, A gente ~h·re 
de <Je :1huma p:u:te do mun •lo immigr~·rá J'D-l:a um. p~ !~ 
em que 8ouber qu~ ex iste po~ .lllla..lqullr fórnm es~r:r.~ 
Yldiio 

" O rc3ult·\\\o <le no~sa ex pericncin c . obsen·nção c.;;\ti 
Hio bcrn estnbclocít:,, em ·uma das re.,olii\'ÕC9 dtt gl'llnde 
conf~ rc >tcia int~rnacional r~nlhilda e:n Pnriz em· 1'8 >J7, 
•!tlc nos o.vcntur:nnn• a · extractn-ln.. nqui, solicitnad,, :t 
l'u 'Eil m :lis g:ravc poao.lern,;ii{l. E' o qu~ se- · ~egue : 

" E<tá prova· lo qnc meia& medi•las mul : aprovdtii·L'; 
« <itw o~ sy,teum• de nprendizagmn, •le libertilçil.o <!ocs 
" crial!Çctl!, de em:tncipnçiío gmdua\, poem em pedgo .ot. 
" pt'OIWit•U.tl'l"; a• rela~·ües domestie~or; c !~ ordem public<J ; 
'' nfrouxf~<J todos O$ laços sem olesntn-los ou.onbstitui-los; 
n cxcítüoJ 11 impt~cicocia, :1 inquietaç:io e a su speita, no 
" !'"~ ' o que n em:tllcipu\:ão ímmediatr~. ddiuitivn, c ra
'' tlic:d tem ~ido Q uuí t:o m;ío de reat :~bdece>:e aase&nr>l r 
n totl(•S os 1ntere.~ses, satJ.,fneu·do ·ao ntesmo tempo a 
n jnsti\l\\. e tcconoil·i>,m\o Ud ra9n~. ;, 

(~ucr :1 cnmarn, saber como foi j ulgnwL e:,ta pro-
po~t:t peb imprenan. abolicioni~ta da Europ:t 'i Ouç·n o 
!Jlta diz o A11to Slarery, Jlcpo •·ter. de 1 de .rulho ultimo : 

" No clia 1 ~ de · Maio o mini~tt·o dtl agricultur:1. :~prc
senton Ú Cllffi!lra UOS de pnt:.ui!Jll U. prOpOijtOL relnti.v:~ !\.() 

elemento. servil. E' cxcrs"iv.amente co•nt' licndn, . cou
tradict(!da, o será d e <litllci!· sa nãu imp~>~ah·d exc
cuçuo. 

" ·Para o gornl' dos escrll.VOS existentes confirma o 
cn.ptiveiro até .i morte. Paraos.que na~cermn dHpois que 
R. propost!~ fôr.lei d:': ··lltogli\Jerdatte depois de ~· 1 e lJ'Wlll 
sabe ac :JO annos dc·coptivciro .... 
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« A prop~sta nenh11ma providencia o'lntém relativa á 
educação dos nascituros .. " E' a lnBpiraçiío da injustiçtl 
e do ·medo : e uma. má solução, » 

A questão de: que tratamos é p~r sua natureza uma 
questão toda prntioa1 e na qual a solução niío pó de ser 
determinada por princípios ab"olutos. Aese>1tou-se, 
po~ém, em ·um ponto.de partida fixo e inalteravel, eejão 
quaes: forem as oortsequencias, A liberdade do" vent11es 
é um pnincipir~ terminante e inflexi ~·ei, ·fóra do qual nií.o 
ha>aHiy;ll'(ão. 

A propostn,offerece, Sr. pr~Bident~, em cada· um de 
sens •nr.ti~, a mais lao:ga superficie lÍ. critica jurídica, 
Tellho, .p.-.m, .de <restringir-me muito em sua· analyse, 
pois f1dta-me o .temp0, e n0s cst<·citos limites deste 
discurso. qne por muito·favor me <Í permit.tido, não po
derehiaiÍiicnrmesmo perfunctoriamente todo;; os pontos 
em que ac dão violações do direito, ofl'en•as a princí
pios recebidos e 'até l10je sempre rédpeitados. 

Limitar-me -hei, qnanto ao art. t•,adernonstmrumt 
prol!osir,::io . que j:í. enunciei, e vem a ser, que " idéa 
capital, :u. liberdade do~ ·ventres, é imjnsta, ultawente 
pe~tnrbadorn e immoral, inlprevid~nte, de~;hmnntm, 
praticame!Lt~ conti,;gento· ou opprcssorn. 

Considerarffi·· moralmente, é injusta; porque,· dando 
a liberdacle aos. nascituros, deixa qu~ a par. Je!les 
permanet;lão no captiv"i<ru todo" os escravos cxtstentea 
sem distincçi'in. Depois <le desp0rtur as mais ex;Jge
radas e perigoans espera ll\'::ts, o governo diz. aos 
encravo; actuaes: " Trabalhai :cté o fim da vtda; 
niio levo em c-ont& os serviç·or; qnn até hoje tendes 
presbtdo, a üdeltd:1de, n di8cipliuu, a morig·eraçilo e 
qun<·S'JUer outras qnalidades moraea que ;•os habilitct;J 
para um~ sorte melhor. O acaso do ntLSCtmento dep01s 
dest:a lei é o m.ico titulo {L li herdade. " 

lle!l~ctio o governo nos eff.útos dessa injusti'(:t, nas 
couse~ucncias . dns · comparações odiosns que elln. des
perta , Não determinará e•ta desigual:lnde um estado de 
cousne intoleravel em to:las as reluções já dos escravos 
com OH novos ingenuos dn. lei, j:\ entre nquellcs, estes e 
os senhores 'f 

co,Jsiderada juridicamente, a injustiç:L da disposiçtío 
é uttellbaton~. do ,[irei to de propritdude. No direito do 
senhor cnmprebendcm-se o do.m,'nimn e n 710/cstas: em 
relnção no domínio o escravo é objecto de propt'iedade 
e,· portanto,. equiparado á cousa; em relação tL potes tas 
é que os textos do direito romano .o domin:h·<to pcrsor•a, 
c como tal o comid~riio nest:t parte as nos&sd !ais. 

A quec•tü.o n1io é .de direito natural, mas de direito 
positivo, e ÍL luz dos principias de•ttJ é que se. a deve 
discutir. O qne ctun.pre, pois, a.vedgtutr antes·de tudo, 
é se cem relul'ão ao .direito de propriedade !L logisln
çfio :wjeitou esse ser humano, sobre que ella recabio, 
aoq mesmos principiose systeo;m q uc.em geral ePtnbelece. 

O d·ireito de propriedade abrange tudo quanto se 
CO!ltém naquillo que é .dellc objecto, .quer. eojn o pro
prio objecto, .quer o que delle rw ulte e decorra, muda 
mesmo como umtt pO!!sibilidndc ou eME>ntualidade. ~ 'ouco 
iruportn que o accessorio ou .proveniencia já se conte
nha de presente nas f~rç.ts produotiv.as do objecto 
2proprindo ott delle nusço. em nlgttm tempo, mai• ou 
me110o 'emoto, c seja qual fôr n circurnstancitl ou 
mo\1 o pelos quaes o proprietario veja pro~ir~lhe a no
cessão vi at: poteslate 1'Cl sum. O mesmo lnço ,iuridico 
que a:l senhor preude o objecto da propriedade neste 
momento, prendê-lo"bn em qmtlquer tmnpo, aubsi•tin
do o ,direito, e mjeitnrú. á :forçu adquisitiva que rlelle 
cmun:~. todas ns proveuiencias da m~smu. propriedade, 
qualquer que s~jtL o modo de sua exptiUsão J:Oa.terial. 

O, que sobrevier no terr.eno que eu possuo, qnor se 
revele hoje ou no porvi,·, o que esM na ma aptidiio 
producti va actual ou futurn, a planta que delle brotar, 
os productos que .nelle se formarem pelu. acçiio dtlS 
lor\>llB nutmacs, tudo isto não entra no meu direito de 
propriedade, niío f,tz pcntu do. mosn;o tN'rcno, appareça 
ag0m ou depois'/ Todos os gozos e vn!1tageu• f.utttras 
n:\o me., pertencem, perdurando a propnedade? 

O Sn. AnAuJo Lun dú. tlm npart<J, 
O· Sn. Ph.ULINO Dll'SouzA ;_;.Qh! senhores, eomo <ttte

reis conteiít:lr o <lHe é inconcm~o, o que 11 raziío jnridicr. 
tern ~rt.,l(.H;io•HJ.do e i! lL "·cniw~~.· do •lireit·' t'nt todos o~.: 
t.:'wf>(·~ r 

Pois a arvore que é minha existe para o meu di~ 
reito depropriedar.le.Eú porque posso no momento prc~ 

• sente abrigar-me á sua Hombra ou corta-la? .A es
peehtiva dns flé\res e do; fructos que ha de dar ou póde 
dar nüo entrariama minha intençã~ quando a adquiri, 
não a possuo talvez tendo em vista o que ella prod.u
zirá, isto é, pelas suas disposições produetivas? E não 
são meus es:;as flôrca e fnwtos, lo!!<J que appnreçüó? 
Niio é o direito que sobre ellcs exercerei-, quando acon
teccrém, uma extensão, que nelle se comprehende, do 
meu direito ·nctual sobre o objecto existente que os ba 
de prorlnzir? · 

As escravas são propriedade, e propriedade eiío os 
filhos que tiverem, como são os que t<lm tido até hoje, 
sujeita aos meEmos principias que regulão o direito dfl 
pt<>priedade em geral, :tos quaes a lei não :l'cz excepç.ão 
Cüm relação :a ellcs, como nttestiío a jurispntclcncia de 
todos os tempos l'C>tc paiz, a doutr·iua dos jurisconsul
tos, os julgados dos tribuna08. (Apoiados: mui!Q bem.) 
Como, pois.. viu(lcs dizer que os filho~ das es0ravas 
niío são propriedade dos S€nhores dc;tas, e oH fazeiH 
do Est~do, qne d.elles pód.e dispôr? 

Se não são eõcrnvos, porque os libertai~? Se siio, li
hertai-o3 em bom, estancai a fonte, como d izeis, mas 
recouhecci o direito, desapropriai e indemuiqai. (AJloia
dos.) E' o que permitte a constit.uir,,iio. 

Dizia. no c.mselbo de Eotaclo o ill.ustraclo Sr. Barão 
do Bom-Retiro : 

cc Ora, se entendermos como entenderão a lnglatcrr:t 
e outra,; nai'<JeS eivilisnda,, c at<i a propria. lütssiu, na 
emancipaçito dos sen·os da gleba, <\ue, :-ejfio qt\UCS fo
rem ns razões de ·transcendencia poltnica ou tlll!ramente 
humaniturias que nos levem a extinguir a esci'avidüo, 
não o poclemo,;, comtudo, fazer sem inclenJnisar-se os 
senhores dos· valores dos respccth·<,s o~ cravo~ : como 
deix:trcmos de npplic:tr o mesmo princLpió no tocante 
aos Jilhos que nascerem da~ c'ct'a\'as na conshmci:t do 
cnptiveiro? Não tem,· porventura, o no~so direito reco
nhecido ocmpre, como iuconcussa,. a tlpplicaçiio ú.s es
cravas do axioma de direito-pal'lus sequitur t•rntrem? 

" Nüo lm sido sempr<l lssa a jurisprudcJ>ciu constnn
t.e e uniforme dos nossos tribm,ae3 'I Como, poio, iremos 
hoje pô-la em dtwida 'f E Re não a pumas em duvida, 
como duremos em todos os casos umu imlemnisnçüonos 
seuhorc~, e só ni),,te nos acharemos uutorimdos pnrude
crchtr n. liberdade do ventre e,cravo, ioto é, de uma 
.p1·opriedado •gual ci oulra, sem a menoi' compensttção '? 
Onde o direito que justifique· a distiucçào'l Oudc a Io
gica que a legitima'/ 

" Não haverá .nisto violaçiio flugrn<ttc do direito de 
propriedade, que ct constituição ir•d>~tinclanwntc mu11da 
respeita I' em todtL a plenitude? " 

A oommissiio, .perturbando todas a~ noçr:>esjttridicns, 
niío quiz ver no direito· do <P.enhor senão o usofmcto, e 
na proprimlnde e~crava senão os serviço•. Não mcsor
p:cndeu es.sa _ perversiiq do Eenso juridit?, . desde que 
VI .u commJ~"to 'abalançar-se a negar o dtreito,. embora 
aceita8se o facto, que só no direito se póde firmnr .. 

O nsofrueto é t~ma desmembrn\'iío da propriedode : 
se no usorructunl'!o pertence o gozo do objccto, e se 
este está sujeito ao domiuio, e~istc o nú propl'iet,uio, 
QnP.Ul é elle com relação no escravo'? 

Se é ·o senhor; niio ha a desmPmbrU\'ÜO que a com
missão suppõe, e a propriedade 6 completn. 
. Se uão é o senhor, ·eHtiio quem é 'f Será o proprio es

cravo'1 .Mas ner.te cnso cllc é livre, qne em tnuto im· 
porta o dominio dc·si mtJsmo. . 

Se ainda não é o escmvo, eed o Estado'? 
Niío posso •atlmittir, ::Jr.vresident~, e hei de sempre 

protestar contra ·osea pretendida c::cten~iio do •dmr1inio 
imminente qne·lwje se qnr.r·introdnzir. com violnçiio d<• 
direito privado de propriedade, garantido em toda sun 
plenitude peht conutitnir,-iío do Imperit'· A~ fJ.lsas idéno 
ele alguns eecriptores nntigoslevúr:io- o~, dur:mto o regi
men do poder ab~oluto, a·eu!1tontu1' e~Fa imznioeucin do 
Estudo ·amen1'audo a propriedade particnlltr Vivemos 
porém, em um pniz con~titucional, onde o direito pri
vado nlío rofl're, nÚQ pó de sofl'rcr· ~em t vr:mnia esi'a,, 
ilnpori\'ÕC9. (Apoiar/os; muito l>em.) • 

V(><: todos vos ltn.vl'lG de lernbrnr1 scnhorcR, dn iacer
t·.'z. lln:! t'ttl Portugd ~1!1lib·to etn tcu~pc~~ j.·'t .rt·tuot(.l5 a 
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proprictlade immovcl à::. antiga nobreta. D . . João I, para 
angariar parLidarios nus lutas que sustenton "om Cao
tclla, distribuio aos · ca.vallciros, que o ajuda\·tio uns 
~uerrM, os bcn8 da corõa . Ficando, rlepoin da pdz, baldo 
d•! mnito• dos rendimolntos o.té então ap_pliaauos ó.~ des
p~zas ptlblico.s, .imaginou o Dr. João das Regrar;, seu 
ul.!nncelle'; umtt lei que fizesse reverter gri\ilti>ll'mêtite 
:í. corô" os bens doados: :foi a chamada lei . mental, pela 
qual o Mestre de A viz ficou habilitado para op~rnr a 
reversão da9.uclles bens sempre que lhe parecesse, con
cedendo 11 J1spensa parn passarem a certos Hucccssores, 
quando á sua po!itica conYinlHt manter a dependencia e 
reconhecimento dos donatwios. l~ra, purém, o tempo em 
que o rei foi a lei ,·iva sobre a terra., e a sua vontade 
a expressão dt~ . raz\í.o jurhlic:L. No entanto a acçüo 
•lessa lei recahin ;;óm~nte sobre a propriedade immovel 
•le qu~ a liberalidade régia investira os donatarios da 
corôn. 

Pois bem: é o Eystema de;;la lei mental que a com
missão quer hoje ap plicar no Brazil n uma especie de 
propt·iedao:le que os actunes poe,uidorcs adquirirão le
galmente (npoiado.,'), que lbe9 veio ás m.'ios, nno por li
bcrslidadc régia ou por . favor do Estado (apoiados; 
muito bem), tnt\B peh\ fórma por que se obtem" se dis
tribue a nqueza, seguudo as leis ~.,-i,vis e os p1incipios 
economicos. 

O Sn AnAl'Jo L mA : - Adcpliririio contra a lei. 

O Sn .. JAr~ss:~ no PAco : - Contra •t lei 'I! Isto ií uma 
blasphemia l · 

O Sn. ANnn.\PE FrGt:EmA dá um aparte. 
OSn. AnAUJO Lur., :-Contra ~lei de 183!. 
O Sn. Al'itH\.\llE Fltil'EHI ,\ :-V. Ex. me cham1.1. para 

uma qu~otão em que en liào queria entrar; mas ~gora 
prometto tr:>.ta't' delln, ·~e n:\o e>\cermrem Yiolentnmente 
a discu~síiu ! 

(lia eutros apartes.) 
O Sn. PAULINO »E SouzA :- Senhores, o .elemento 

~ystematico da legislaçüo deve sempre preponderur no 
animo Jo lcgialndor, oiio tanto por bem da unidade do 
tiireito c harmonia das disposições como pnru garnotia 
dos cidadüoe. A legi~!açiio vigente es~abeleceu unu\ or-. 
dem de couea.s que repous!\ na. fé socml: IÍ. sua. sombra. 
~e creári\o direitos e eepectativas nelh\ f11ndadas. E por
tanto, nii.o é licit~ no . le~islnd()r , . sem attençno nos 
prinmp1os c.~pitaes dns inst1ttüções, aos costumes e modo 
ue Ber da sociedade preterir tudo, pa.ra de um momento 
p:tr~l outro reuliu.r o r·.te lhe parecer, priucipa.lmente 
quando se trnb de ob}ccto tiio importnnte · no dircíto 
privado como é a ptoJ•riednde. 

Dou maxima importnncia nos direitos civis e indivi
rluo.e:; que nunca se achiio n.>saz t•ecommendndos aos 
· ~scru i"•\od do tegisla1lor (aJ>Oiados): os direitos políticos 
{ói'ii0 cnnsagr:>.\los pura protecçiio duqnellcd outros <{Ue 
l\lni" i>tterc>são na ' 'ida social. (Apoiados .) 

Como, pois, vir o lcnislador pôr ern duvida ele um 
iustant~ para outro direitos cemo o de propriedade, 
' tne em toda a plenitude a constitt1i;•ilo garantio, refc
ri.n:!"-"'-' á ordem de consas existente c por vh·'! Hei 
ue ctttauto puder cbnmr cont1a. semclhu.ntes attentados. 
(.lft<;to ó•m.) 

n:~>e, s~. presidente, que 6 :\ltamente perturbadora 
e immornl a 1d ~a c11pital da proposht; porgue, ao passo 
•FW m:intew m. c~cr.witltio os pais, liberta os filhos o ri
girmrio~ do me~ mo •angue set·vil, c os conserva n todos 
l'cuni.do~ ilo mc~_rno cs~'tbelcciment\1 1 sujeitos, porém, a 
eL>ndiçües e r~g1men d1venos. 

A liberdnik pelo hu.scimento e IL obri.,.aÇüo de prestar 
Herriru~ 1;rntnitos p~lo homem livre é ~par\l.r o direito 
<lo facto, c conMgtat nu. lc1 um estado, qne nem 6 u. 
iibcrúade, nem o capth·eiro . 

l'ensou o governo nos perigos d.·ts reacçücs !nomes 
•ttte lm de prodnzir na escravatura ess:L desigualuude 
'em ontro motivo Ecüi'io o preceito do legislador, quando 
•Js que j:í. têm servido permanecerem no captivciro e os 
que uiuun uadn fiz criio nlleg:~.rcm pernntc elles n snpc
rioridnJc de sutt condiçiio; quando um iruuio !ôr livre, 
lJUrilu~. nnaceu t1b dia seguinte :'L promulga.yií.o dit lei, e 
fôr eacrll.vo o outro filho do mesmo pt\i e da. mesma miii, 
porque nasceu algnn& me~es ltUtes t qnal o effeito das 

violentns impressões moraes que produzirú. esse estado 
de cousaa'? Não é ellc uma. fonte de perigos, um inci
t:unento ao crime nessa clnase em que o excesso das 
pail<ües não é contido pelos sentimentos mornc~ qne 
actuiio no homem reli~ioso e educ:tdo~ 

Referindo-~<! n ttm projecto n.nalogõ, dizia Tocquc
ví!lc: " Rompe-se este ultit:..o laço tia. fnmilia que tiio 
importante seria consermr, se o filho fôr livre e a mlii 
se con~crvar escra,·a; EC por uma interversüo mons
truosa fõr uma col!ocada na escala. social mais baixo 
do que o outro, estado contra a natureza, é do qual nada 
I'Óde sahir de util e de bom. Aprcsentiio-se .aqui em 
toda a sua força ns observílções geraesproduzidiÍ!> contra 
a en1ancipação grac!.t~9l. Como, no meio das gerações 
precedentes, mantidttS na. eser:IVídiio, obter o trabalho 
da noYa geração libertada 'I Como fnzer trabalhar os 
pnis escravos na presença dos filhos livres 'I " 

Accrescentava o Duque de Broglíe no relataria de 
18~3: " Incorre (a liberto.ção dos ventres) n:l. mesma 
viva. e vehemente censura que s~ tem dirigido cootrr. a 
emancipação progressiva, a de est:tbelecer entre pais 
escravos e filboslivrcs relações contra a. natureza., repro
vadas p~la moral, incom].lativeis com o respeito filial e 
com :\ formação do espinto de. familia. " . 

E' imprevideotc c barbarisadora a ~nedida capital 
da . proposta, porque mantem no embrutecimento e 
educa na escola. da escravidão, no exemplo do vício 
e dos deplor:weia costumes de uma classe em geral 
corrompida os novos cidndiío~, que com esses antece
dentes entt·ão em massa aos 21 atJnos na .sociedade 
plra. ella preparados · pela f.órma que acabo de des
crever rapidamente. 

O facto, que se ha de dar, foi previsto pelo Duque de 
Broglie com o espírito de obser>açiio e justeza de 
unimo '.t ~\e caracterisão ns apreciações do mais im
portante trabalho sobt·e e6te assumpto publicado. Quer 
a cnmara saber . o que succederá a esses desgraçados 
pnra os quaes o favor do governo vai ser tnn titulo de 
miseria 't 

" O maior numero recorrer:í. :i mendicidade, á deprc
daçiio; serâ. preciso puni-los1 envia-los a.os tmbalhos 
publicas, !! officwns de disciplina, isto li, repô-los na 
escrnvidiio em condil'.ões m:tis l'igorosus. '' 
..................................................... ...... 

a E' isto ineYitn,•el em utn · periodo de tempo mais 
ou menos longo, e tan,o Inais lougo quanto mais mal 
preparados estiverem ,para a liberdade, e os nosso!< 
escravos, como vi>nos, o estiio muito.mal. Os l.!omeus 
não sll modificüo c-om umn varlJ. de condiio; muito 
diJficilmente se modifieão os C!\rnctere~;, os costume~, 
:ts incliwtções e os habitas: a liberdade não faz mi
lag-res; ó um preceptor rude, inexor:wel, que corri!';!! 
peh necessidade e pelu mi~eria, pelo solfrimento e pel:l 
morte Scri justo. seri humano, rar.uavcl entregar 
assim. sem pr~cau•;ües a to<!ae as coitsequencius de seus 
Yicios, feres que uií.o siío viciosos, tJOr fim de coub1~, 
seniío porque dellen fizerü.o escrnvos 'I ,, 

Se os proprietnrios prefcrireln aos oito aunos l'eccber 
a celebrada apolicc com que Ec lbes quer pngar a 
criaçií.o dos Hovos iugenno•, ou se os .abtmdonnrem logo 
após o nascimento, te.remos a sepantl'üo entre a müi. ·~ 
o !Uho, sem dar M menos ao aangtte a sati8fayií.o q\:e 
o cotado actuttl permitt.e. 

O lcgislndor prndeutc nunoa estabelece antogonism tl 
entre o interc~se e a cnritlade. O sentimento é uma ex
pansão as mais dns vezes mmncutanea d'almn: no in
tcrcBsc preside o calculo, qne ó por snn nntur~za ay•
tematico. (Afloiados.) l\1111 recebida corno tem sido p~ls. 
lavoura a idéa da liqortnçiio dos veutr~s, só o.; senti
mentos geuerosos d11. indo! e brazileiru. podcrií.o fltzet c~
pern.r alguma attt!nuaç.i~o nos effcitoa de uma met.Etla 
como cst:t, qnundo o intcrc~sll acon8ellrnr que não >e 
n<:rcüo os servil'os das miiia C8Crm·as 11 bem da cl'inr,·iio 
dos filhos livre~. (Apoiado•.) 

Que lei e csttL que appclln para o uentimento l\ 
colloca com elle c1ti lut~ mu!lífcst.a o interesse 'f (Muito 
!J~m.) 

A medida ha de ser e>n sua. exeouçiío contiogetlte <Jü 
opyre~sorn.: contingente, se a autoridmle deixar á. con
sc!enoiu de cnd:t um n effectiyidude de disposições que 
e":loontrií.o o interesse particular doe senhores; opp:ressora1 
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Ee levar-se a cffeito amsca.lisnção rigorosa que exigirá seu 
exacto cumprimen'to. (Apoiado,ç.) As autoridades locaes 
cbeuaráõ ao apo.,.eu da prepotcucia no dia em que, n 
pretexto de veri~car o tratamento dado aos novos inge
nuos de direito e escravos de facto, puderem devas~1tr 
n cada momento a cas:1. e :a vida iutima do cidaduo. 
(Apoiados; muito bem.) 

O Sr. prePidente do conselho ue~tn parte tornou bem 
mliente no conselho de C<tado sna repuguancia á me
dida, quando diese : 

cc Em França · entendêriío muitos espiritos illu&tra
t!os e experientes, e entre clles Moreau de Jonnes. que 
essa dnpla situação de pais escravos e . de filhos h;·res 
em presença; uns dos vutros era. repugnante. c perigo
sa; que, faltando aos senhores o estimulo do iateressc 
na reproducção de seus escravos, ·esses menores, pttpt!los 
do Estado scriao victimas do abandono c· do dcscu•do. 
Accrescentando-se ·a isto a ingerencia nctiva <la auto
ridade para protegê-los, é evidente que a dil(ermça de 
cor1dição entre os filhor e os pms se tor•1aria nu11s senst"~l, 
a autorida.dc dos sonhares ficaria dcsmoralisada, e a con~ 
sequcncia •eria uma ruina yera!. 

« O bom exito dessa medida, pois, ainda assim li
mitada, dependerá da boa vontade c prudencia de nos
sos proprietarios ruraes, bem como da impnrcinlidade, 
tino e moderação das autoridades loca.es. Tenho multo 
medo c/c que e<tas dua• condirlles se não realizem pcr(ei-
111mente. » 

E como busca Ó governo captar para ·!l medida essa 
boa vontade dos proprietarios ruraes 'f Ser:í. cnm o 
menosproço que mostra por suas instantes reclama-. 
ções'f 

O ma lei que · desperta tantas queixns, e cujM dis
posiç15es si\o ti\o vivamente r.epellida.s por aquelles a 
quem iuteressn mais extensamente sua execução, bs. de 
encontrar grande resistencia, pelo menos a da inercia. 
(Apoiados.) · 

.. E entiio o que fará o governo'l Se deixar .as ct>~sas 
correrem, dcsmoralisa-se a lei (upoiado•)i se qntztr 
leva-las por diante a todo o transe, quantae . violencias, 
quantos moles não biío de re~ultar'l (Apoiados; 111uilo 
~~ . . . . 

Eis no que o legislador deve ro!lectir o.ntes de pro
nunciar-se, como exige o. prudencia que em nós se dc.v" 
suEpôr. 
, O principio que a lei é a. expressiio do. vontade na

cional niio é só uma these de direito publico, mas a 
primeira cottdição de sua boa. execução, ensinnda pela 
experiencia e pela sabedoria. (Apoiuclos .) Só bem aceita 
a lei, é bem execntnda. 

A pi'Oposta. impõe no senhor a obrigação de . criur 
os filhol livres de suas eooravas I Qual :.' fundamente 
desse vinculo legul 'l Póde o legisbdor a seu tala.nte 
impôr aos cid!ldilo:; obrig•lçõea arbitr•lrius, que não te
lthão sua rm.:ãodc ser em algum :facto do paciente da 
obriga1'iio'l 

As obrigal'õea ou decorrem de facto das pessoas, 
lioito como uos contratos, illicito como nos deliotos, 
ou resultiio de disposição da lei. Mas neste ultimo caso 
deve-Ee ter muito em vista que, se a diaposiNio dn lei 
é a origem immediata da ol1rigaçiío, a cuusa efficien
te 1 aindn o fncto do . homem 'lU alguma relação na-, 
tnr:1l que a lei não faz mais <!o que snncciouar.E'. as~ 
sim que a obriga1'ão de .alimentos entre pais e filhoB, 
por exemplo, nasce immediatamente da lei, mas tem 
por C&llStl naturnl e determina ti v a o dever do mn
gue, suppõe o fnnto do casttmento ou a união natural 
c o Jlllrentescu; iuild11-Se nos princípios de direito sobre 
as rcla,·õcs ue familia. No direito privado, o legisla
dor nfio tem esse :.rbitrio d~ oucmr os cidadãos com 
obr1gar;ões ine~pcradãs. ( Apoindos ) 

A obrigal'iio do imposto, a do serviço milihtr, deter
minadas por considerações de ordem publica., jmtifi
ci\o-se p·JI' outros prittcipios : siio de unturcza muito 
diverm <l~s obrigações c i vis. ' 

E tnnto duvidou-se do direito de impôr essa obriga
çiio, que uno se e~tuhcleceu snncçiio a quem a in
fri ngisso. Os precci tos legisla ti vos sem sanc)ão desmo
ro.lisii.o n lei; niio são lei, pois !alta-lhes a condi9iío de 
forp obrig,•torin. (Apoiados.) Até neste ponto olaudica 
a propostA\. 

1'0~10 IV 

Presentindo que .1\ diEposiçiio era ma:~ca, procurou o 
autor da. proposta supprir-lhe o defeito, permittin
tlo a l!nttota dos iogennos a associaÇões autorisadas 
p~lo geverno . pam t'll"ca.-los. São associações de indus
trla e .da bonafi~Wncia ao mesmo tempo, cujas con~ 
diçõas- de existeilcia nii.o as isenti\o de se tornarem 
verdadeiros meios da mais triste c indigna especula~, 
çíto. (Apoiadoa.) E se ellna não se formarem, quem 
ha. de criar os nnsêituros 'l O governo niio quer delles 
se encarregar, - e empuiTa-oR para as associações que 
tmnbem nascituras, podem não nascer. (Apoiados .) 

Mu.ito _teria que dizer, Sr, presidente, se entrasse na 
aprecw.çno do art. 4• da J'li'ô):lostá ern que se estabelecem 
a liberdade f~rçada, . o direito ao peculio, os contratos 
ue serviços rlo escravo cóin téréeiros. Tenho, porém, 
excedi~o tanto . 11 hora dos trabalhos, qne sou obrigado 
a refenr-me ao qne em termos geraes disse em outra 
o~'"•tliíio. Observar~i sómente que essn.s e ouflra.s diiPo~ 
s1ções da proposto. nada adinntií.o n. causo. da emanci
pnção (apoiados); e no entanto h>io de ser motivos de 
graves perturbações. (Apoiados.) , 

Se ll conces~iio da.iiberdu.de, quando o eacrn.vo por si 
ou por outrem offerece. o seu valor, está nos costumes; 
se os senhores consentem e respcitiio o peculio do es
cravo, por que decretar ein lei o que se está P.raticando, 
se nãc- é por vi\ ostentação de protecçii·> · ph1lantropica, 
que, se pol' um lado a nioguem aproveita, póde por 
out~o acoroçoar. o insubordinação e produzir a mais 
per1go~a anarchia? 
. Sa. ARAUJO Lr~A. dá. um o.pnrte. 

O Sn. PAI!LINO DF SouzA:-So fica tudo como est:í., 
para. que levantais toda essa poeir:t 'i (Apoiados.) Qua.len
tlio <~justificação das medidasquedecrctais, a. não eer a. 
intenção de · anarchisar tudo e crear perigos, qtie até 
agora. não exis•iiio. (Muito bem.) 

Tenho dito ií1uito pouco do muib que tenho para al
le~ar contra a proposta; é, porém, bastante para. ex
pbmn o meu votll. 

Não tendo sido ainda impuanadas as emendas oub~ 
stitutivas offerecidas pelo nobre. deoutnde por Minas
Ger'l.es, vou dizer · eu. poucas pnlàvras porque lhes 
presto adhesão. · 

Essas emendas, Sr. preaidente, cone'agrão um pon
salJlento moralisa.dor; pois , dizem aos escravos~ "Aquel
les d'entre vÓ3 que se distinguirem pda morigera~ão, 
pela fidelidade, pelo amor a.o tro.ball:io, pelas habilit:J.
ções, p~los bons servi1•os, hão de obter com a liberdade 
o _Premio dessas <J_Ualidades (apoiados); os poderes pn
~l!cos as tem mmto em attençiio c, 11lío vos podendo 
hbr;rtar a todos, dito a preferencia a quem merecer 
mn1s. )) 

Em v·ez de R balar a disciplina e a ordem domestica; 
novos incentivos se despertiío, animando aquellas almas 
abatidas co:n a idéa de que o !Jlerecimento ha de ter 
umn. recompensa. (Apoiados.) 

O plano do illnstre · à.eputado f'espeitu. a orUem de 
cous11s existente, c vui, sem destrui-la, operando o re
sultado que se desP.ja. obter; consolitla nimla mais, fir~ 
mando-a cru factos da Ol'dem moral, a rmtolidnde dos 
senuores, sem correr os riscos de uma reforma. da lo
giala\'Üo e de crear novas reiações entre senhores 
c escravos em um11 ópoca, como esta, de tantns in
certezns. 

E' verdade que o · Estado terá do despender algum 
dinheiro. Ivíns onde se vi o n generosidade :1lliadana pra
tica á avareza? Poupe-se em muitos serviços a.dminis• 
trativos, nos quaes se malbarata, c o dinheiro publico 
chegnrá para isto. (Atwiados.) 

Um distiucto parlamentar e eecriptor frnncez, !al
Iando em nome da commissiio da cnmara dos deputa
dos em 1839, dizi>t: 

" A França não quer destruir a escravidiío po.rn. ter 'l 
<lôr de ver o~ b~aucos arruinados deixat·em o solo das 
colonias c os negros recahirem na bnrbaria. Não inten
ta súmente dar a liberdade a homens dclln. priv:~dos, 
mns constituir . sociedades civilisadas, industriosas e 
pacificas. Não recusará a seu governo os meios de cbe
gnr a este resulta.do . ... 

« Se a França. ncreditn (]_'lO ó chegado o momento de 
regeMrnr e salvar essns so01edades lon~inquu.e que são 
obrn. su~, e cujo futuro tlxpoz iutroduz1ndo em sou soio 
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li escraviàão, Iiiio julgará cónveniente á ·poSiÇão que 
occu·pa -no m.u~d•o compromebt~r ·o exito de ·empreza. 
tão santa· e glonosa por. econ~=~· " . . . . , 
·· Se este plan~; q'U:e ac?Ito, · na_o trve~~e o~tros mento~s, 
tinhS, para nnm ·um . maprecuwel.: e · o que ~ naçao 
!iddpta,· é o que te1p. ·exec11tado sem • apji~rato, masge

. uC'I·osatne·nte,·éom ·os result!td'os q•ue t<id?s sabemos. 
(~'Jloiados;; ·muifo bem.) . . . · · · .. 

'f em pai' sí a expe'i"r!l'llci'a é a espontaneidade' ·da opt
riião :_-é' o qÍie-terr: s~gtiitl~ as ·:ssembléas prov!nciaes, as 
assocta1&es, os su:tiples ctdada~s:.~ . 

O 'illnstre relator da commrseao evocou as sonibras 
veneratidrus de Yati®o:rce!los, 'Molite-Alegr.e, Paran~, 
Grrignáy e Eusebio }'l~'l"á cm:;rdemnar ·o noss~ procedi

. meiito. O que ,aprên:dt· n.a vtda .e nos exemplo~ .desses 
gra\ndes ~iimens foi q.ue 'o repxeseri~ant~,da~ Ii"çaofa:lta 
á fé poli'lica., quando re~be . outras ms~tra·çoes e. repeli e 
a& do pensamento publico. ( Mutto bfml.) . . 

'Se essa;~ sombras · augustas,· se · essas almas elevadas, 
na marisão desconhecida em que descansão dos grandes 
trabalhos, dos serviços •prestad'Os a est~t patria que.tanto 
ámárãe, aclnnpanhão· ~óm o mesmo a1·dor e ·soh.Citude, 
qu7 most.tárão' ne•ta vrd9:, a.n:archa. e: os destm~s do 
pa~z; se de lá prrde'ssem l~_sp;ra~-nes,. a nós que os de: . 
seja1'nos imitlil', ~Ir"Il:O!l'-'hi'ao hoxe e sempre: "Defend~x 
ess·a drdei:iJ.' ·constltUCIOUaJ. que VOS· l~gámos ;; esforçai
VOS J?elá conso'l~dação do sy-stema 'represe?tativ? . no 
BrazJl · suste!itat os. grandes mteresses de hoJe, que en,
cerrão' em si a prosperidade V:indou;-a ; ahi ten~es na 
historia · os nossos , exemplo~, segm-os ' e passa1-os a 
vossos filhos. ~ ( :lf.uito bem, mtúto bem; o, omdor recebe 
r,nuieas cimgfatulaçõe~. ) · . 

A discn~ã.o fica adiada ·pelo. hora,. ' 
· Da.da a o~dem do dia, levanta-se ii. sessão ás cinco 

hora~ e_meia da tarde . 

PRESIBENCIA DO . SR • . TEIXElRA. J"UN'rOR. 

Sui11niARIO: __} EriJpediente.- Pensões a diversos.-Matri~' 
c1~la de estudantes . .,-Isen;ão de direitos de importa:;ão. 
~Ordem .do dia.-Reforma judiciaria. Discurso do 
Sr. Silva"Nunes.~ll'lerrlentoservil. Discu rs~s dos Srs. mi
·nist·ro da agricultura e Pm·eira, da· Silvá. 

A's onze horas da manhã, i'úta a chariiaila, achão-se 
presentes os Srs. Teixeira Junior, Portella , Gniniarães, 
Angelo do Amaral, Evangelista Lobato, Casado, Luiz 
Carlos, Vicente de Figueiredo, João Mendes, Camillo 
Barreto, Pinheiro, Sobral- Pinto, Jnnqueira~ Ferreira 
Vianna, Bittencomt1 SiqHeira Mendes, · Bai'ão da La
guna, Figuéir~do ' Rocha, Candido da Roch:t, Pinto de 
Caippos1 Co,rr~a, 'Cardoso de Meneies, Theodoro da 
Silva e Alenca1· Aratipe. 

.Co,mp(trecen.do. d~poi~. os .Srs. Gornea .. de Qastro, Me
n,ez,~s P,radQ, Galvão, Fjel .de Carv:tlho,. Gama Cer
q-q~ra,· Pint~ Braga_, Moreira da Roe;ha1 ferreira de 
Aguiar, Bmao da V!lla da Barra, ~errerra Lage, Ra
lW~O · d\1- Oa.mara, ,Mctllo ,Rego, PereLra .,franq,o, Manoel 
Cl~mentino, Joa9.uiw P.edw, Bfi.ndeira de Me!lo1 Gomes 
d,a cSilva, Ba~·~o .de ~raç!lgy, Silva Nu11e;s, ·Dionysio 
J\.%arti:t;~s, PiJJ.tG Lima., Heraçlito Gr:tça; Sa,lle.s, ;Bahia, 
Henriques, Corrêa de Oliveha, . Fo'!ltes, Pin,to ·Pess0a,, 

, Ca~neiro .da Cunh~J. . , Benjamim, A,raujo Liri11l, Leal de 
MQJ:leze s, A,u gnsto àe Oliveira, Mello ]14o~aes, Para
nhos, .Affonso de Carvalho, Domingues, .Camillo Fi
gueirelo,Barã.o de . .Anadia, Efl11Sto.de. Aguiar· e. Coelho 
I{allrig!les,. abre-se a seilsão ás onze ho,ras e .quarenta 

. minu~os. 
.. Comparace.m liepois da aberta a seGSão .os Srs. Flo
riano ·de Godoy, S0u·za ;Rei•, A:lméidtJ: .P~reira, C>aart e 
de Azevedo, Pedernei~;as, Rod.rigo :Silv,t, .Jo:qnim d e 
Mendonça, F. Belisario, Jansen do Baço, Andrade F i
gueira, Paulino de Souz~>, Co~ta Pinto, Azamhuja, N e
bias, Conde de Baepeady, Pereira da Silva, Feri"eira da 
:veiga, José Calmon, Perdigão llblheiro, Simões Lopes , 

Leonel de Alencar, Lima, e. Si1va . Du,_que~Estrada Tei
xeira, Antonio Prado; Catlilid~>' ~11tta, üruz ·Machado, 
Pinto Moreira, Capanema, 'Mello M:atuo~, Canedo e Bor
ges Montéiro. : 

. Faltão co~. patitici.paQ;io os Sr~. Assis· Rocha, Araujo 
Góes, AR~usto Chaves, ··Barão de An!!-j,atp.)la,, Candido 
,'J;'o:rre!l, C1cero Dantas, ,Diogo-· Velho, . Dias da Rocha, 
Ferrrauqes Vieira e, Rosa ; e sem ella os Srs. Barros 
Cobra, DiGgo de Vásconcellos, Gonçalves da Si_lva, Je
ronymo Penido, J. de Alencar, Leandro Mame!, Mo
l'iJ.es Sil,•a, Monteiro de. Castro,, Paula Tpledo e Taques. 

Lê-se . e approva-se a acta da .anteeed@nte. 
O Sa .. to SECRETARW' dá _c0nta do ·segninte 

Um officio do miriísterio da fazenda, informando, em 
res~osta; sobre o requ(lrimento ·dos ,coritinuos e correios 
da alfanàega desta C'ôrt~, ped,indo melhoramento .de Sel13 

vencimentü's. -A ~que_m· fez a ·requisiÇão. 
·Outro do mesmo ministerio, in fo~mando, em resposta, 

qual a so)Xllna de bi.lhetes do thesouro que fi,cárao em 
êirc)llaçâo no ultimo de Junho proximo pe.Ssado, e 
.qual o saldo da caixa .,que ficou existindo no mesmo dia 
tanto no thesouro como ·nas tbeso.marias defazenda das 
províncias e na caixa de · ~ondres, comprehendido o 
saldo do em pre~tim~ contrabido ultimamente naquella 
praça.-A quem· J'rez a requisição . · 

Outro do ministerio da · mil.~.inha, transmittindo, em 
resposta, a informação dada pela. directoria da escola 
de marinha ác.erca do requeri l)lento. de ~tonio Fer
nandes dos Suntos, &0cretario. da mesma .escola, pedindo 
q~e. seus. nncimentos sejão _i~.:<tlados aes da escol& 
mrhtar.~A quem fez a reqmstçao. : . 

Dons do 1° secretario do senado, participando, qne 
o mesmo senad0 adoptou, e vai dirigir á sanccão im· 
perial, as resoluções ·prorogando a clnração do Banco 
do Maranhão _por mais .20 annos, E} ·autorisando o go
verno a mandar âdmittit· a exame das materias do .1• 
anno medico da côrte o alumno ouviu ta Antonio Fran-
cisco·Meirelles Leal.-i:uteirada·. · · 

Um réquerimento da camarà municipal da cidade de 
J aguary, província de Minas-Geraes, pedindo que eejão 
os eleitores de Pouso-Alegre annexados ao collegio de 
J .:aguary.- A' cbmmissão de poderes. 

PENSÕES A DIVERSOS. 

Lêm-se, julgã.o-se objecto de d!lliberação, e vão a 
imprimir para entrar na ordem ~os trabp.lhos, oá pro
'jectos. com que .concluem os seguintes pareceres : 

« .A commissão . de pensões e o~denados, tendo exa
minado as cópias dos decretos de 16 de Agosto de 1871 
concedendo pens.ões a. Angelica Maria de ,J e&us . e outra, 
~ de _parecer que se adopte o,,segqiute prójecto: 

« A assem bl6a g.eral res0 J;.ve : · 
·" Art. 1. o Fi cão approvadas as 'sMiiintes pensões 

'rriéns·oes, .. ·concedidasipor decr·et&s de 16 de Agosto de 
1871: de 18S, · sem prejuízo do .meio soldo ,que lhes 
ctímpetir, a :Angelica Ma:tia ·de Jesus, niãi do alferes 
do exercito, · João Barbo!'a de Brito, · fallecido em con
'liequencia ·de ·ra.olestias ·aaquiridas na. campanba do 
Pàtaguay· e a D . Càtolina I l'eopoldina. ·Gomes d'Avila, 
mãi· do alte.res ·do ·•s• .. batalhiio 'de imantaria, Jos<l Go
mes da Silva, iniltto no comb!ite ·de 16 de Julho 
de 1:866. 

« Att. 2. • ·Estas p·en:Sõe~ serão. pagas da .. data dos 
respectivos decretos. . . . · 

Art . .g• · Revógão•se as dispo-sições em·contrario. 
·" Sala· das commissões, em '24 de Agosto de 1871.

'Cilmei•·o da Cunha .~A. O. Gomes de Castro.-C. Rocha." 
«· .A commissão de pensões .. e ordenad.os, 'te,ndo exa.

nlinaào as cópias dos decretos de 16 de .A,gosto.de 1871, 
eoncedendo pensões, é de parecer que se adopte o se- '' 
guinte projecto : 

" A assembléa geral resolv.e : . 
« Art. L • Ficio approv!!.das as •eguiatés pensões, 
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concedi<las por decretos de lG de Agosto de 1871, 
a saber : de 400 rs. diarios aos solcJ ndos do 55• corpo 
de volunta.rios da patria. Jacintho Jo~é . d<>. Oliveira., c 
do 16• batalhao de infantaria Agostinho Cyriuco dos 
Santos; de 500 rs. dia rios ao anepeç11da. do !.i" ba.tnlhão 
de iufnntari:L Laznro Theodoro de l:'a.ub, todo~ impos
úbilitados de procurar meios de Eubsist<mcia, em con
sequencie. de feritbcnt s recebidos em combate. 

" Art. 2. o Estas pensüf.s Gerüo pagas da data. dos rcs
pecti vos decreto.~. 

f< Art. 3 . o Rcvog~_o -se . ns d.hpo~içõe& C.1n contrario. 
" Sn.la. das .co:nmi~süe•; em 24 de Agosto de 1871.

Cctrnui ro ela Cunlw.-A. O. Gomes. de Cclstru.-C. Uoc/w., 

!'tlA'l'lUCULA ·.DE ' ESTUDANTES. 

L11-ae, e é appwva<lo ~em dehntc, o seguinte pa.:. 
reccr: 

" A coro missão de instrucçiio publica, nltemlendo ao 
re<.;ucrimento do alumuo Joaqnirn AIYe,; de !liugnlhíi.cs 
Sobrinho, que de<cj:L retirar ns ·clocume.ntos que jnntou 
ao primeiro rcqucrimeuto que fez, pedindo para pres
tar exame do [o anuo medico . d~[,ots de appron1do no 
pre1,mre~torio que lhe f,Lltt~, é (le p>tt·ecer que sejiio res
titmtlos os referidos docunwntos; rtssim como os de to
doa a <l'lcllcs .:lumncs que c;.tivcn•m nas cil~cumstancias 
deste, que neut n;Jrcsentou documBnto de que f1·eqttentn 
como ouvinte o [o ,:mno medico, nctu documento dil 
que cst:i. hnb.ilitndo para. prostur I!XIlll1C do pt·cparato
rio qnc ll1e falta, c mio ttm uccos~;idade de di&traLir 
com esse prcp:uatorio o tempo nccessnrio pnrn. o estudo 
das muterins do anuo lecti\·o. 

" S., I[\ das commbsües, 24 de Agn<:o de l8il.- B. 
ela Vil/a .da Bttrra.-Ferniira de Aguittr, " 

L êni-Hl, c Yâo & imprimir para eH it·ar · u:1 ordctu dos 
trnlJal!io::, ~tS Eet;uintes rcdt\C~·Õ~S : 

" A a~scmbléa geral rcwlvc : 
u Art. [ ,<• Fica o governo uutorisado :t conceder 

isen\'Ro c~c direitos de importaçi10 n tCJdo o nmtcl'ial ne
ees~ario i comtrne<;iio da cstmdr,· contratt\d[\ pela. 
pre•i .icnci:t. ch~ provincin a~ s. Pedro t!O Hio 
Gtanúe do Sul, lltll vil'tude díl lei provincial u. 774. de 
4 de1\Iaio ele !Si L, com Fdiciuno J orHFUm de 13orUiann 
e o Dr. I•'rancisco Antonio Pereira dn Hoch11 ;.dc\•eudo 
o gc•verno JJrcvil,•matc determinar a <lunutidnde e 
iJtlitlittade o m"títc~iul, c lix 11 r o proz ~J da con cc;siio. 

u ~rt. 2.t' l~e\·ogüoMtõ e n~ di~pcs.içõce: .em contrario. 
" S:t ln d~s commb"<•cE, em .'H de Agos to do 1871. 

A. Coe'lto /lod!'i9u ·-'·'··-/Jc11j11111im . " 

" A nss~n: blü~ gera 1 rcsol v e : 
u Art. 1.° Ftc:J. o p:ovcruo uutori ~ tdo parn tnnndtlr 

'lue r;cjü.o TnHd"~ na f.,culd~1lo du dt rdto tlc S. Ptmlo 
liK · exnmM preparat<ll'Íos feitos p~lo nlumno Alircdo 
Carlos Teixeira Leite nu c~c.olu C'<:ntrnl e de m:trinhn. 

" Art. 'l " Rcvogf.o-Ro ns dbposiçües em conb·ario. 
" tinia <IM oommi~"'i~s, cin ~4 de .Ago~to de 1871. 

-/Jcnjumim.-A. Coc'lw ilocltiguc .,· . " 

ISEN\!ÃO DI: DIIIEI'rOS l\E mi'OI\1',~ÇÃO . 

:Entriió Gucces~ivamcntu em discus~iío, c ~~o ltppro
vndu~ sem debate, as · tQduc~ües qu~ :foriio. a imjJrinür •:a 
sessüo a.utccadente sobre l\ conceswo de 1sençuo uc dt
rcitos n di vc,rsas emprezns. 

Q S11. CAIIDOS(.l u~:: !li~jSEZEs rcquor que . so nomêc um 
membro . . p~ra .a con~ni~.siio d!l fazenda., e o Sr. ln·csi
c\ente nomêu o. Sr . 1• auato ·de ·Ag•llar. 

Plti:MEU\A PA~TE DA. ORDEM DO DIA. 

1\IWOII'\IA , JIJDU:U.I\IA, 

Conliuim a iliaeussiio tbs emendru.do senado li pt·opoa-

ta. do podar executivo, de 14 de Agosto de 18G2, al
terando <liffcrentes ·disposições da. legislação judicinria; 

O Sr. 8i1va Nunes:- Sr. presi<lente, cum
pre-me autos ele tmlo agradecer a V. Ex. n. P.tpticlacle 
de que usou para comigo na .ae•süo de hootem. Tendo 
falhLLlo longamentl! o ::;r. ministro dn justiça em res
posta 11': discurSCJ do. honrado deputado por Pernam
bnciJ, nao era posstvel que, no pequent•. csp[\ço de 
tempo quu S. Ex. me · ueiX:ou, pudus~e e·u apreciar o 
.SCll discurso C ex pr·mlcr ~erante :1 CR!Da.t·a :ts oejecções 
que rue suggercm a8 emendas feitas pelo s~nado ao 
t r:tbnl!w C[UC desta. cu1~ lhe :l'oiremettido. 

Satiofcito eu te primeiro dever, perrnitta V. Ex. qne 
eu r~spon(h pelo honrado ilepntado por Pernambuco 
:w nobre ministro da justiça, vi8to que :í.queile illmtre 
dcpnt:ldo 11iío se pcrmittir(t de certo quE tenha de novo 
a pala.vrn ne~;ta uiscm~iio. ·Passarei em se..,.uida a sub
liiettcr i consideruçüo da camat'[l e ao illustrado criterio 
de S. Ex. as ob;;crva\:Ões que no meu espírito suwitão. 
as rderulas umendu~. · 

Dirigindo-se ao itonrado depntmlo por Pernambuco 
O~l~crvc:u m21 prim~iro lugar o no?re roinis.t~o que esta 
dtfc.nssao ::mo adtmttc o antagomsmo pohtlco, nem n 
oppo, i~iio systeroatiell. tl.e 'lue lbc parecia. eivado a.qnelle. 
noln·,: deputado; em segundo lugJ.r, que não c~rnprc~ 
hen<lera. o honmdo ·· nwmbro Q ~yi;tema do )li'O)ecto 4l 
das emendns; c alina.l, que do juizo precipitado daquelle 
nosso collega nppcllav:\ pnra o "ilencio, que S. Ex. 
chHmou 1lc apJwot:o,tw, co1n que tinhão sido rece l~id~ts 
as sl!as ic!~as con~ignuu1;s nus emendas approvada-. pela 
outra c:.unarn. 

Yindo :i tribrmt dcpoi.~ de sem e i hantes palavras do 
i_JoL:-e mini.>tro, uiio po~,;o .deixar de alimenta1' rect•ios 
relat.iv ume ntG ao modo por que S. Ex . conüdcrará n 
.nli uhtt int~rYen-y!io 1H~ f2.tu d~batc. S. J~x. d eve n:~ t .ural
mcntc ncrcrlit:tr-mu eivüdo do mes·m~ c~ririto de anta
gonist~to pulitico t). opjJOEiçiio Fystcmatlca que julgou 
encuutr'w i12s nli,ís muito judieio ' as observa<;i)eB da .. 
qucllc l<O:co illustn:do collcga. 

l::n tretanto a~severo a V. Ex. o;'~ camt\ru. que as pa
la Hr'.S <pw vou proferir, os reparos que vou fazer "ii.o 
filb oo nnicmnente ·d:t convil'<;iio que em mim prorlná
r ão a l ~ itnr .t rct\ectida c o estudo que liz úus emendas· 
ora >tthllleLtidas no dcbntc. 

Pen;o qn·., o l::onr:tdo mini,tro uno tinhn o direito de 
as l'im ac~n,ur aqudle 11oure deputado; porquanto S Ex ., 
lido como é nn !tis~o,ri:t parlamentar \lo p 'tiz, c conhe
cemlo particularmente a murch:1 qne ncnt:L cu'a teve a 
reforma de que ~<gora tratamos, devi ,t mbcr . que 
rtl[ttdlc illustrc mentbro foi nm dos que mais tw.
b:tlhcu IHt confec~iio do tmbnlho <ptc claqni foi r~
mcttido ti out :t c:nuara, fazendo parte ilas duas com
mi,oi:h•> relmiüus de jnstÍ\'lt civil c nrinoinul, ·üs c"na~s 
f.o,j nll'cut~ a propos~a úo go\'el')JO, de ll'te tslatllos ou
tr:t YC:Z trntnudo. 

O uobrc dt'jlllt<'.do, que aliús prc.,tava o sc11 e~clarc
çídu apoio uo gJbit.1etc de 16 lle .Jtt llw , nüo se .:onl'i
tlerott o:•riv,auo a pen>ar em tudo · c por tmlo com çs 
mini- tros d:tquelle gahinetc; e 11:1. cot<fccc;iio dv t raiJ;,\ Ílo 
que r,. i ~nbiw .. dtido à contü•icra~·ft.o thL cc.mnr~h nüo a b ra. ... 
çall\lo to :as a·: i..téns mloptadns, u::sigttuu com r,•stric
\:tk~ o parecer dtl.!l COinrb.i~~ües, 'Em seg:nidu.,tondot· víE·ido 
cs~aH ctnendng nlllplo tl~;Lute, c ·volt:,udo de novo ús 
mesmno eommir.sõe~, aqu<Jllo nobre d~pubdo niio ~c cou
teutou j:t eutiio com :t assignntur{a elo pnr~ .l.!er ,.,"" rcw
tric:çill'l': coufccciouou Üm Lem cJul.torndo voto em se
!mru.do, em que expendcu linemexite :ti! sua~ i:1é ~ s . 

hto iuJicn msüs .cluraroente u gravicbde da il;ju~tiçu. 
pl'lltiolda ]!elo nobre 'ministro com 'tiquelle nosso collcga; 
" Do juizo irrdlcdt.ido," di~so S. f;x., " do n obre 
deput~alu nppêLlo pà'ra. o juizo !los jurisconsultos. " 

Q Sn. 1\fiN\STno hA JusTH)A:- Dissc .explicito. 

o. S tt. ·siL\:A í:•ruNEs :-,\coito a ro.ctificnç.iio de~ . Ex. 
Ainut\ ltuíe· ouvi :i\JueHc .noqrc tlcimttldo que se aclm~n 
mnio pert\.> doS~ Ex., que ns expro<.\ile.s do n.bbre m:
nistru tin1iiio ~irlo cx:tctameute cstns. Niio Ílll·ci, porc·m, 
ctt~cultl dieso .. Do ·jt\ÍZQ cx~'1icito dQ 110hro 'Ueputudo 
nppcllo)l S, Ex. pn.tu. o' imphcito do· publico; porque o 
sikuoio ·dos ni:tgtsttados dós q4yógndos: c dns (!.iversaH 
pc!sons illust.r[/-dlls de dlJfereutes c;lasscs, qite dnmi-
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nárlío o trabalho do honrado ministro (que é o mesmo 
convertiJ.o nas emendas que se o.ebão sujeitas :í. deli
beração desta camsrn), foi por S. Ex. considerad(;l como 
approvnçiio desse :lllesmo trabalho. . 

Admira, Sr. :{'residente, que o nobre ministro consi
dere agora o silencio como approvação de quaesquer 
idéáe. 

Até agora dizia~se que as publicações na imprensa, 
uz rechunnçõea, aa represeo tações a esta camnra e ao 
senado nada denotavíio, nada~ignificn.viio, eriio impen
sadas, irreflectidll8... Ago.ra arvom-se o silencio em 
signal de. approvaçiio! Se nppa.recessem reclamnções, o 
nobre ministro niio lhes dana importancia ; como niío 
::tppnrecêriio, entende que o silencio significa approva
ção! Niio pólle tambem, Sr. presidente, segniliicar in-
dift'ereuçn 9 · 

Disee :~inda o nobre ministro que o illtutre deputado 
n:1o comprcbendêra o syotema das emend#J.S vindas do 
senado. 

T~~1do siuó, como cn j:í. disse, aquelle honrnd«> depu
taJ.u um dos que mais accurs.damente estudou esta.. re
fonna, nüo se t1.á maior injustiça do que dizer,-se que 
S. Ex. não comprehendeu o systema das cme.ndas em 
discussíio. 

Parece-me, Sr. presidente, que o proprio Sr. minis
tro reconheceu 11 procedencin dos argumentos daquelle 
nosso illustre collcga; vi•to como, tendo de responder-, 
lhe, niioo fez em -rouca~ pal:l.nM, nem em pouco tempo; 
leYou muito ma1s de uma hora apreciando e procn
ran..!o . remover as ohjeC)Õeo apresentadas , demons
trando e provando assim c•Jm o proprio facto, que ti
nhiio ellas alguma forí'a e vigbr, e não coneistiiio are
nas em divagações vãs. E :1 algul)'las dcllas, a res
peito das quaes S. Ex. me permittir:í. que insist::t, 
penao. que o nobre ministrD niio deu soluçiio satis
fnctorta . 

Obscnárs. o nobre deputado que niio continha ex:\c
tidii:o, nem se achava de accordo com outra~ partes das 
emendas npprovadas no senado a redacção da primeira 
patte do art. 1 o nas seguintes palavras : 

. . . . " A jurisdicçiio de !• inst&nci~ scr:í. cxcltmu(l.
w>ll<' exercida pelos juizes tle direito) c a de 2• pelas 
relações." 

O nobre deputado demonstrou que nas emcndns appro
,·adas pelo senado se achava implícita uma l• ins.tnu
cia que niio em dos juizes de direito, c uma 2• que 
niio era .das relações. 

S. E::. procurouexplicnr, dizendo que no cuso·em 
que os juizes de pa" JU!giio com appellaçiió para os 
juizes de direito! ni\o se dnviio as d\\as instancias a quo 
6!) referia. aquel e hourndo membro. 

Senhores, a 2• iMtnnoia é dctcrmino.da pelo recurso 
de appellnç-iio. Desde que uma cnus11 civcl ou crime é 
julgada definitivan1ento por uma autoridade qualquer, 
e que desta se recorre por meio de nppt:llnçii.o, o t•i
bunal ~ ·t autorid:;.de para quem PC recorro uiio póde 
deixar de ser considerado como constitllindo n 2• ins
tancia neese Cttso. Tinha, port11nto1 m~iio o nobre de
putado . 

S. Ex. deviu ter omitthlo a pnluvril e.xchuivamcntc. 
~em es8a palavr::t, podaria pussnr u red:tcÇiio: a 1' 
instancia dos jui:.~es do paz ucri& uma cxocpçiio á re(J'ru. 
estnbelecidn nessa primeira pnrtll do artigo. "' 

.Mostrou-a~ incounmodndo o Sr. ministro por vur que 
:.s cwendas romettidns pelo senado c sujeitas o.o debate 
nesta casa ii4o ser discutidas. 

P11receu a S. Ex. que depoi~ dn nmpla diacnssiio 
que l1ouve uuquella eami'Ja 11adn mais restnvn seniio 
a.ppro\'ar essas emendlla e deLn-las passar sem debate. 

Perm\tta S. E~. que me afaste desse modo de pensar. 
Por .multo recpe1~~ que nos mereça o senado, por mu' o 
nntiladas que BCJo.O quaesquet· questões naquclla casa 
a nós cabe o direito de discutir, e discutir amph1mente1 

!Jrestando ou recusando o nosso assentimento tto quo d~ 
á vier . . CA.poiados. ) Est~ reforma, Sr. presidente, ó uma 

das mms tmportantes d'entrc as que se trata de effec
tua.r nest11 pa.i1.. 
. « . A.s leis do processo criminal, » diz um ill ustra.do 
JUrisconsulto, " constituem n parte mnis importante das 
instituições politicns de uma naçiio. 11 1 

Não admim, pois, que esta reforma, inidadn h11 mais 
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de 20 annos, quer por meio de projectos singulcnes ncst~ 
casa e no senado) quer por propostas de poder executivo, 
tenha. soffrido ~o longo debate e te•ha consumido tiío 
l:lrgo tempo. . . 

Lembrarei M nobre ministro, que hoje se mostrn. tã<!l 
incommodndo com n. diEcussiio destas emendas, uiacus
são que aliás só aute-hontem começou, que esta mesma 
reforma consu111io a9.ui no anno passado quasi ll.ous 
mczes, que uella se mscrcvêriio c ínllll.rão mais de 30 
oradores, tendo alglms ueado da palavra duns e tres 
vezes. 

Nií.o se dc\'c, {lOÍs, adlllírar que agora queiramo5 
examinar como foi eesa reforma emendada pelo seriado. 
(Apoiadas.) Tanto maiA que as emenda3 que no.s vieriio 
da outm casa. não são tão simplos coma S. Ex. qttiz 
figurar que Cl·íío . .. . 

Na redacçãc das émendas rentettiuas pelo senado no
ta-se omis~ii.o ·de <lisposi1•ões, que :\o nobre ministro 
mesmo parecllriio urgentes e indeclina.vei6; suppressiio 
de disposições por nós approvadas depois de meditado 
e largo debnte ; in&er.ção de outms novas, algumas das 
quaes ínuteis, ocioeas) e out.rns embaraçosas e de difli
cil exacução. 

Vou <Jutrar nessa nnnlysc. Antes, porém, de o hzer, 
permitta o nobre ministro. que lhe fttça. um pedido. 

Núo considere S. Ex. as observa1·ões que vou Í>\zer · 
sobre o seu· pruje ::to .. . 

0 Sn. 1\!JNISTilO DA ~ USTIÇA :-JHcu projecto, DÍIO. 

O Sn. SILVA Nurnls: -Visto que ~s emendas apre
sentau»s e ~.doptedus pelo seM do níio sito mais do q li< 

a npprova1·üu de idéas que tinha Y. Ex .... 

O S!t. liitNISTl\O DA JusTIÇA :-São um voto couscicn
cioEo do senado. Não fiz proposta alguma. 

O Sn. SILVA NuNES~- Sei bem qne o nobre minei
tro .niio fc.-. proposta. alguma; s~i igualmente que as 
emend..:s remettLdne pelo Eena.do forâo npprova.das por 
unt v.:!to consciencioso d.nquella. enmnrn. Chamei-as, 
porém, projecto do nobre ministro: 1 •, porque tratn-se 
de umt\ propo~ta do poder executi\'o que ::i. Ex. está 
aqui defend<:ndo, e de certo niio defenderia. obr::t que 
não fosse de sua !tpprova.çiio; 2•, porque as idéas con
signadas n11s eml!ndns approvadas pelo senado são us mes
JRas consignada$n'um projecto do nobre ministro, que 
S. Ex- fez di!tribuir, de que :..qui tenho (mosl•'unáo) um 
exempl:lr, 11 a que S. Ex. já. se referio, quando meneio ·· 
nono silencio c"m q\IC !oi appromda esta stta obra. 

Mas o que peço a S. Ex. ó que níio veja ne analyse 
que vou fazer propo~õito deliberado de opposiçiio; não 
qu•·ro seniio escl:.l.rccer~l\te. Se o nobre ministro eon
voncer-me lte···que estou em erro, niío hesitarei em 
prcst:u· o meu voto :ís emendns que S. Ex. fez e.dopt:u: 
pelo õeundo. 

Redigio nssim a outra camnro. o art. 1• do projecto 
que lhe foi daqui remettid(l: 

« Nas Cl\pitr.cs qne forem sédes ele relações, e na~ 
comarcas de um só termo a el\as liJ;!'adas por tiío faCJl 
commuuicaçiío, que no mesmo din se possa ir e voltar, 
a jurisdicção de t• instanc.i::t ser~ exclusivamente ex~r
o!da pelos juizes de direito, e n de 2• pel:~s rela1•ões. " 

Quanto á pnln,·ra- exclusivamente - · empregada 
nesta redacçiio, parece-me que j:í. de:nou~trei que ha
veria \'nntngem em ser supprimida . 

Passemos·, porém, o. outro ponto - Comnrc~s de ttm 
só termo. · 

Se o nobre ministro queria, como parece, que sempre 
que fosse posaivel ajurisdicçíio completa d:l tuinstnncia 
coubesse nos juizes de direito, e a de 2• :Í&l'elnçuc~ , de
veri& complet:~r melhor o seu pensamento. Assim como 
o nobre ministro fez inserir esta disposição que ue to
fere a comarcas que se achiio no CMo d11. do Nithe 
roby, a qunl está tiio 'proxima da côrtel que póde ;se :1 

ellu. ir e voltar no 1ncsmo dia, p6de-se tambem com
prebender as comarcas que se achassem no mesmo cv.so. 
nindn que compostas de mais de um termo. . · 

Seria facil, por exemplo, na comarca de Vassouras, 
que se compõe dos termos de Vnlença e de Vasaoums, 
oommetter ll jurisdicçio du 1• instancin ao juiz de 
direito, e a do 2• ~ rel&çiio da côrte. Não vejo que 
dahi pudesse resultar incon\'eniento olgum. 

Devo declarar :í. camara que j>\ encontrei 08ta ou-· 
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jecyíio feita. no eenado pelo illuatrndo · jurisconsultu o 
Sr. conselheiro N&buoo. Este honrado senn<lor offere
ceu uma emenda. neese sentido, a qual, porém, não foi 
a.doptada, uão sei por qne rnzão. 

Ainda neste mesmo · artigo o .senado accrcscenta na 
segunda parte n seguinte disposição: 

" Na cnpital .do Imperio é crca.do mais um lugar de 
juiz de orphííos. " 

Esta. disposição, Sr . . prcHidente, é manifestamente 
ociosa, é inteiramente inutil. A lei de 3 de·Dezemuro de 
u;g,J, urL 117. pre.vine o caso: " Nas grandes povoa
ções, n diz a lei, « onde a administrnçiio dos orphãos 
puder occupar uth ou mais magiatrados, haveríL um ou 
mais .juize• de orphãos. " E' o caso de dizer-se legem 
hatemus. ·.E foi esta a razão por que, no amlo passallo, 
tratando-se de emendar a proposta de 1862, l>iiO se con
signou esta d)eposiçiio, considerando-se jü; ·eutiio indis" 
pensavel o. creaçiio d(t v:~.ra. 

O Sn. i\hNtsmo o.\ JusTIÇA: -E em que prejudica 
que s~ja repetida neota lei~ 

O Sn. StLYA NuNES:- Se a commissão dei senado fez 
supprimir diversas disposições do projscto, só porqtte j:í. 
estavií.o consignadas ou na lei de 3 de Dezembro on no 
codigo tlo processo, não havia raziio nlgumu pura repe
tir esta disposir,,iio, j6. consignnd,L nn lei de 3 de De
zembro. 

Note-se que semelhante dispo~içiio não se achavn 
no projecto remettido ao senado. Aquel!:~. camam, po
rém, q uerentlo emendar o tmbnlho desta, consigna uma 
disposi1·>Lo que ji existe. n11 lei lle cuja rcfottml se tra
tava ! Ora, eu penso que os trnbalhos ·que daqui énvia
mos ao senado não nos . devem se1· de ht devolvidos 
com em~ndas . que contenbii.o disposições imiteis e .in
teiramente ociosas. 

Nem sei, Sr. presidcnté, como ao senado ou 6. sua 
commiasão não occorreu .que semclhllnte disposiç1io jí• 
existia. Desde que n'uma da8 emendas creámos dous 
offic.iol de escrivão de orphii.os, alguma rnzüo teríâfli.oS 
tido pnra. uii.o mencionarmos u crea?;io de mais umu 
vum, a que naturalmente correspondenno os douü novos 
Cttrtorios. 

. Outra observaçiio fez o nobre deputa:l.o por Pernaln-
buco, cuja .sohil'ão, uadu. pelo honrado ministro, níío 
comprchendi bem. 

Lê-su· ll'J ~ t • que u cmcnàa .do senado faz passar a 
2•, oubstituiilo. desla fórma: 

" Os juizes substitutos sómente exercer:H'í a jul'is
dicÇiio plena em fultn dos effectivos, que subatitucm-se 
reciprocamente nn. mesmA comarc_111 seniJ>ro que for fOS

sivel. " 
Que nloauce · têm estas cxpressues aqui nccrescenta· 

dns- 3C111Jl1'C q!Ce (6r ]Joss1v~l? Eu mo lembro, Sr. pre
sidcltte, de ouvir ao illustre finado o Sr. Vi~conlle do 
Uruguuy, que antigamente, qunndo havia quatro vnras 
do mvel :1esta côrte, esses juizes substituião-so uns aos 
outro5, de sorte que aquelle já. entiio distinoto mn.gis
trado, juiz de um~ dessas varas, occupotl-1\S todas a um 
tempo; tinha então um tt·abnlbl' afanoso, imtrtonso, d<J 
que, apezar da 8\\1\ grande aetivido.dc o do seu escll\re: 
cillo talento, muito dilllcilmento pollia dar conta. 

Não sei se IL llisposiçii.o oonsigrmda nesta. elllenda, o 
adopt>~lia pelo honrado ministro, quer a mesmn cullaa, 
isto. é, q ne, uado o caso de falta dos outros juizes, por 
um só ou por dons q,ua restarem, se distribuiio todas 
na varas; ou so fica. 1sto dependente d11 vontn.dc e forç:t. 
intl'lleclual e physica do juiz chamado a cst11 sub-
stituiç:io. · 

Qtinlquer quo seja o modo de pensar. do nobre ministro 
a este respeit(), eu penso qnc em materia do competcncia 
a lei niío deve ser obscura ou otnissn; pelo oontmrio, 
cumpre que seja muito explioita, termmant.e e clara, 
como hontcm 1nuito acertnda.mente ponderou em aparte 
o meu uobre 111nigo, depnto.do pelo 4• districto do Rio 
de . Janeiro. Respondendo n essa observarüo, diwss o 
nobre ministro que isto se remediaria em regulamento; 
maw lembro a S. Ex. que seria mnis cenvcniente nobar·
se desde j:l. est& competenci& bem determinada na lei. 

O Sn. MINISTRO DA JusTIÇA dtí um aparte. 
O Sn. StLVA NuNES :-0 aparte do nobre rniniatro !&z 

com que eu iusis~ nuste ponto. Se faltarem cloP.s, tres 

ou qu:1tro juizes, como se repilrtem as varas destes 
pelos jnizc~ rcslauteu 'I 

O Sn. MiNISTRO DA JusTtçA:-Isto tÍ que é regula· 
mentar. 

O .• Su. SILVA NuNES :-E' ma teria lle competcncia, 
que deve ser determinada em. lei. 

O Sn. M1NISTI\O nA. JusTIÇA :-Tollos esses juizes são 
compet•~ntos para n jmisdicção. 

O Sn. Sn.VA NuNEs :-Proseguirei, pois . que não 
satisfaz a resposta de S. Ex. O § 4• do art. 1•, ']Ue a 
cmenlla do senado faz passar n 3•, fic a. redigido tl~stà 
forma : cr Acorescentc-s~ no final o seguinte: Igual 
numero de supplcntes terão os juizes .•uustituto.•. " 

Ternos aqui uma. especie nova -substitutos de sub
s~itn103-1 ou supplóntes •le supplentcs 1 Os juizes de 
direito suo magistrados de 1• instancia, esses substi
tntos.süo os seus süpplentcs naturncs; para estes s\\p
plentes accrescenta o nobre ministro uma nova ordem 
de substitutos 1 Para o que servem estes novos substi
tutos ! O que fazem elles 'I 

Se os substitutos . não est,io disponiveís, é porque es
tão substituindo os juizes de direito; o que fuzem en
tão os novos supplcntcs? Yiio para . os lugares dos 
substitutos; 11111s .e•t~s não têm exercício; Jogo, ainda 
pergunto, em quo se emptegar{lõ b es supplcntes 'I 

Se o nobre ministro querin. conservar a classe dos 
juizes inunicipacs que stlbstitucJll os juizes de direito. 
c dar então supplentes a esses juizes municipnes 'illC 
estivessem no exetcicir) das ,. ,,\'.•~ de direito, plra que 
mudar-lhes entiío o !tome 9 Pam que niio ficiio então 
os juizes mlinicípàes e seus supplcnte• 'I 

O ~ 5• do mesmo artigo, que passa a ser 4•, foi pele 
senado redigido déste modo : 

. rr E' incompatível o cargo de juiz municipal e sub-
stitutos com o de qualquer rmtoridall~ policiat" 

Este ~ 5• do art. 1• cstavn .rcdigido por esta fórma: 
Süo incomptüiveis os cargos .:!.e juiz municipal e de• Jui;; 

de pa: com os de chefe de policia, delegados, subdelc
g tldos e suus suppl~ntes. " 

O honrado ministro ~--cluio os juize> de pilz, consl
derou-os como compntivcis com os cargos · de chefe de 
policia, delegado e subdelegado. 

Om, Sr. pr~sidcnte, não comprehendo a razão que 
levou S. Ex. a excluir os juizes llc pnz dessa ÍaCbfiiiJil.
tibilid:tde decretuda pela en.mara. 

Perguntarei tambcm o. S. Ex. ee ncilM incompatibili
dndc estlio comprchendillos os tues snppleates de sup
pleutes, ou supplcntos llc substitutos, vi~to qile o il.rtigo 
niío o declaru. . 

Estou com receio de fazer u.na observil1•ii.o com rc!e
rcnoia no pnrngrnpho !eguinto. O nobre miniatro 'jú. 
houtom obsorvou no nobre dcput!l.do pói' Péthnlitbiit~O 
que a reforma, tnl c~unl veio do senndo, foi rel!ligidg, 
velo Sr. Visconlle de Sspucnhy o outro honmdo oennuor, 
tgualmentcillustmdo, c li tiO porcomeguintc uiio se pres
tava IÍ~ obsorvarõcs elo honrntlo momhro; paree~-me, 
cntretRnto quo S. Ex. niio me tolhetti o direttc de fazor 
algum:.s obeurvn\'Õue a rc8pcito de alguma minutlcnoio. 
de redo.c1'ii.o. 

Vujo 1 por exemplo, no 5 6~ , qüe (iilsso. a ser 5•, 
o seguinte , com rofcrcnoiu aos chefes de policia t: 
rr IC qUtmdo magi~trndos, no exercício do cargo poli
cinl, niío gozo.rti.õ do prodicamento de sun. magistratura ; 
vencerúõ, porém, 11 r'lspecti v a u.ntigilido.dc, e teriío oe 
mesmos "VOIIcime11tos pecu11ia.rios se forem. superiores nos 
do ' lugar de chefe de policia. " 

Orá, para que n pnhwra-peouninrios- 'I Vencimen
tos jA se sabe que comprehendem os ordenados c grati
fioaçues em dinheiro ; nii.o poclem, pois, se1· seni\11 pe
ouniurios1 n. menos que nã.o ae désse entre nós o que 
mo const:1. que se dcun'outros tempos om algumas pro
vinci:J.Sdonorte, onde h:J.vin pag:t.mento lle vencimentos 
com gencros, aboborne1 etc. (Risada s .) 

O Sn. ARA.uJo L1n1A :-Nunca houve iseo; siío gra-
cejos. · 1 

O Sn. tiJLVA NuNEs :-Níío acuao. cli~to hoje. Os ven
cimentos slío sempre em dinheiro, sii.o nccessarirnncute 
pecuniarios ; ne~tne mcemas em c nua~, em outros lug11-
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res (arts. 19 e 20 § 7°), referindo-Se o projecto _a ven
cimentos, deixou de empregar· a palavra~pecuni~rios 
~que nada significa. li' oi um de.scnido dê re.dacÇão. 

O Sn. 1\-fJNrsTito DA JusTIÇA: .--:Nem- é descuido . de 
redacção. . 

O Sa. SrLVA Nl>NEs':..:.-Estimu que-Y. Ex. diga a·gora 
que não é de•cuido de red:acção; porque então n9s ex
pJica.rá a a<Oeepção.deste.tenno, e .amec®s.sidad!é .que· 
houve de ser elle aqui emp~egad<h. 

O Sn. MINISTRO DAJ'us'1.'1ÇA::-Julg.q que·a·causa-pu
blica não tem que ped.ir:explieàÇõ:es a.-.tal respeito. 

O SR._ SrnA'NuNEs: ~E eu penso que a cansa pu-
blica lncr,~ ·sempre com estas ·discussões. ' 

.,., O SR. MINISTRO DA JusTIÇA: ~.OJ;>j~9ções desta orden1 
niio obrigão a explicações. · 

O Sn. SILVA Nu'lll'Js,: ~ . .'Ontwbre mfulistro· eng;,~.na-.se. 
S. Ex. tem o ,clev.er de dar.•aqui as.exp;licações·.que'lhe 
forem pedidas-, por. um repr~sentante, c! a,· n,a9ão ... , 

O SR. ANDllii,DE· FliGcUElR:N: ~·Apoiado:; 

O SR. SrL va NuNEs : '-- .. .. e' a esse dever hei de 
compelli-lo 'com· a liberda'de que tenho e que·me.ilá 
a tribuna. 

O SR. MrNISTR6 DA JusTIÇ•k: -A sabe.doria. da ca~ 
mara apreciará; se a interrog~Ção exigia uma r.esp0sta. 

o SR, Sn'.VANlJNEs:: ~Não a fi;z senão ·qmando o' 
nobre minis:tro· declarou 'que a pfulavnar:era·.:neoes;;aria:.; 
se o é, se ·tem •ar<J:ni aecepÇão diversa· da .que:gmmlmente 
se lhe. da, deve. S; Ex.· explica" lo ;:c se· a não ~em, é' 
cabido o repar0: <J:lle ·fayo1 porque é •então uma pala:via 
ociosa e i!mtil, que· não devia entrar· em' r.edacçiiió 
de lei. 

O SR. 'lVIrNISTRO DA JusTIÇA:- Suppoirho•·qu<i• a' dis~ 
cussl\o é mais • ociosa a tàl respeito. · 

O SR. JuNQuEtRA: -,Foi um descnído de redacyãil. 

O SI\. SILVA'NtrNES: ~Mns então declarem-n'e; não 
se diga. que huuve-razão•para·inserir a• pa:lawa. 

O SR. ANDRADE FmuEIRA :~Ha outros .. descuido.s .de 
redacção. 

O "SR. -SILVA NuNES•: -No a~t. 2• das, emendas, ap
provadas pelo senado foi ·SJ.J.bstitnido. o § 1• pelo se-, 
guinté: "Aos.' juizes-de paz. compete o _julgamento das: 
infracçõ ~s de ·posturas munioipaes, com appellação' pa;ra 
os juizes de direito ; ficando, porém, súppriroidlll a 
competencia -para julgar as infr-acçi;'es dos termos ele 
segurança e beM-viver.;,: O -11 1• deste artigo., ta} qual 
foi approvaclo por esta camara, enunciava-se desta. 
ÍÓrma: " Aos juizes de paz compete o processo e jul
gamento dos. crimes de que trata· o art 12 ~ 7• do 
codigo do processo criminal." 

Esses crimes são: " As col!ltravcnções ás postur:as· das 
carna.rasmunicipaes, e.oscrimes'a que não esteja.imposta· 
pena maior que a multa até 100S, prisão, degredo ou 
desterro até -seis mezes com multa correspondente á 
metade deste tempo ou sem ella, .e tres m ezes dg cas& 
de correcção ou officinas publicas, onde as houver. " 

Ora, ness& segunda parte estão j ustamehte compre
hendidas as infrac~ões dos termos de segurança e de bem
viver, que, segundo o 11 3• do art. 12 do codio-o do 
proceseo, podem ter a com:minação de multa at& 30fl 
prisão até 30 dias, e tres mezes de.casa de correcção o~ 
officinas publicas; 

O Su. ARAUJO LmA: ~Isso é conforme. 

O SR. SrLYA NuNES:~Não ha duvida; e.stá expli
cito na lei . . 

(Lê) " .... po~endo comminar ·neste c~so (termo de 
s~gu;ança), assim como aes compreh~lididos no para
grapoo antecedente (termo de bem~viv€r), multa até 
30S, prisão·até 30·dias, e tres mezes de casà! de c"r
recção .uo offidnas· publicas. " 

Já se vê ·que se"· comprehende a infracção dos ter
mos de segurança e de bem-viver. 

O, senado ·arrancou aos -juiies de paz a com petencia 
para julgarem as infracções destes termos; deixou-lhes , 
porém, o-julgamento daidnfracções de posturas. ' 

Ora, Src. pl'esidente, a inbacção de urna postura e a 
consequente ·penalidade não é collsa tão .simples· como 

parece ao nobre ministro;. é .negoeio que ás vezes pó.de 
tornar-•e .gravíssimo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Apoiado. 

o SR .. SILu.NuNES:-,--- Já na. minha.,pr.atica ,de.ad
vógado tive o seguinte e11,so: Umcindividuo. que c.ons" 
truira .um, edificw iropottante no .val:or, de, :lllaia ·de 
20:0008, ·só porque demorOlJ.-ee _ em tirar .:p.arà.isso,,a 
comp,etente licen9a da c:omara. mnniciplll,. foi, . por in
frac,ção da; rnspectili'a postqrl\, pmc.éssado~ .. afim de 
soffrer .a competente. multa. e d'emoliyãe .do Pfedio. ! 

Ora, já: se vê qpe o p:to~esso por infracção de. pos
turas é nég.o,cio que· p.óde torna;r-se. snrmnamente jm-
portante1 sobretadb· nas .. gr.andes. c~itaes,, · . 

o_ SR. ANoo;ADE F'IGUDIIRA: -E nas pé·"nerrai!' loCO:ti~ 
dades' é mais gr'aiveJai'Iida; .po~q11e é ·origem d'e maiores 
crimes c 

O SR SILVA NUNES :~Nas pequenas loc#idàdes, por 
outras •r-aa;í'ies. 

Tirou-se, todavia, aos juizes· de paz o 'C0llhe~im~nto 
dos. peq,ueno& ,delicto.~-,, das,inkacçõ~s )loJl 1t~~mo)l:, ·de 
segura'UW· ,-e hem-. viver., ,deixando ·se-J:hes, o,j1'1.!gamel'ltQ 
da i'llfuii4Ç<ão .d!1s: .pôstmas, . , 

Di~se, o· nobrce. I!J;inistro-N~o .;h a , grande.•, perig,o .en1. 
se deiXar. o conhecimento daun:l'racçõ:e.s ile,posturas:aos 
juizes de paz' , visto como ha appellação delles para• p. 
juiz de dileito.. . , .. ' 

Se·ndo, assim, não , havii>• rªziío :para .. : qc1'le, o. senl!do 
emendasse,-& djsposiç!io ,qj&.e daqui. foi,.p,0rque dava, se a 
mes1na providencia.;, na5.infracções .dos termos de·se,. 
gurança e . bem-viver .. o. il1lgament.o. c!l>bia, J;a;mbe:m :ao 

. juiz,.ilepaz com ,appellaçlio:para .o. juiz de, [dineito. 
V~jo. que o sena.do wp.priliUio,i!S1'1aJmelihte os §~,.2• e 

3• do art. 3•, assim como o· § 5.• , · 
Os §~ ,2? .e 3• ,ffizem :· cc Aos, j~lizes .m:uríicip.aes. 

compete:: ~,2.•,A. c.mlieessi>o.-.de: :fiauça.,,~ 3;~_.Acexecu~ 
ção das sentença• oeriminaes dose juizes de;db:eito, e.dQs 
trib.li\naes,.,, ·E .o: •§r. 5.~ " A eJ<;ecnçiia, .de, quaesquer 
diligencias ordenad,s· pel<D,<~ juiz~s de:.dilleàt.o, quando a 
este. fôr ptes~nte, algum, pro,oess.o. '" .Bená!lli -que :•o, fup.,. 
damento à.a suppressão foi o eetarem já essas disposi~ 
ções· in~eridas: na lei .de. 3 de Dezembro. e regulamento 
respectivo. 

Se GÍ assim, vê o nobre ministro 'que pr.oCJlrllindocsc 
expurgar .. a rei!orma q11e foi- daqui. remettida daq1.úll0 
·que era inntil e ocioso, não conv:inha.~ne .. o senado 
inserisse nas emendas que nos ·mandou disposições qlle, 
já demonstrei, erão inuteia .ou .ociosas. 

O SR .. MrD!IST-Rf! DA JusTIÇA :~Por exemplo, quaQ 

O SR. SILvA NuNEs:~A crea9ão do juiz de orphãos. 

O SR .. Mn~rsTJio, DA JusTr~A:~E' o reconhecimento 
de _um serviço. que deve ser attenciido; · em li oro. o go
verno tivesse a faculdade ordinaria 'de crea-lo, o corpo 
legisla ti v o podia determina-!(), reconhecendo a neces
sida-de deste serviço. Nã.o é, consa ociosa. 

O SR. SILvA. Nu~ns;-Responde a ·isso· o:art .. H7 da. 
lei d.e ~ .de D:zembro: ".Nas grandes povoações, on~e 
a a1lmimstraçao dos orpbaos pnd<or occupar utn ou ma1s 
magistrados, haverá um ou mais juizes· de orphãos." 

O SR. MINISTRO DA JusTrçA:-Agora a camara or
dena qut seja necessariamente na côrte. · 

O Sn.. SILVA NuNEs:-'-J á reconhecén a necessidade 
creamio mais dons officios ·de juizei .de orphãos. 

O' SR. MINISTRO DA Jris:ricA:,...,.Se não .tem gutro re
paro o trabalho do senado, então é extreme de censura. 

O SR.· ANDRADE · F7GTJEIRA:~Acho que as &ineríd&s 
incorrem em outras cenauras muito sérias. 

O SR. MINIST.no' DA Jus'I'IÇA_ :~Não era esse o júizo 
qlile V. Ex. marií:festou aqúi'menno. 

O SR. ANDRADE. Fmu.EIRA :-Ni\o• era o.juizo que ma
nifestei· a úspcito .;da .J-ei de: 3,:de Dazembro, que.não 
póde ser r,efo:nmada ne&te .sentido; a;s, emendrus de 
V. Ex. melboCao-nia.mn.pou.co, m~s soffrem o•pee;.cado. 
Isto. vai, desorganisan o.· paiz. 

O SR. SILVA Nmms :' ;__," 1Art .. 4~ •. add:ftivo. ·Aos 
jniWJ de direito. das comawàas 1do ant •.. -1°1 e })em assim 
aos juizes · mnnicipaes:. de. •.todos. <;~s .outros termosfica. .. 
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exclusivamente pertencendo a pronuncia dos culpados 
nos érünes co,mmuns; o julgamento nos crimes de que 
trata. o ·art. 12 § 7• do codigo.·do processo êriminal e 
o da infr,a,cção ·dos termos· de s~gurariça· e 'bem-V:iver; 
.podenào ·801' ~uanliados pelos . seus-substitutos no preparo 
e organis~ção dos respectivos processos, . até o j)ilga
mento e a .. pr01íuncia exClueivs,mente, etc.>i 

.Não .está <bem .élara a . accepção· em que se póde .tomar 
a phrase-podendo ser auxiliados-;,mas, emfim, o nobre 
ministro me esclarecerá. 

Eu: deiejaria saber se os substitutos dos'juizes .de cli
reito podem receber., ·por exemplo, petições de q'íleb:a 
para iniciar o processq. 

O Sn. Mrnrsrno DA Jusrrça :-Evidentemente .que 
podem; .isso está.nalei. 

O'SR. SILVA. NuNEs·:-Se .podem,·como diz o honrado 
ministro, encontro uma lacuna, ·e grav,e, nas éroendas 
approvadas pelo :s ·ma~o. A 1;tenda .o nobre m~n$o, pe~ . 
·ço-lhe qu:e .. não ·se ineommode com 'eBtas observa:Ç&es ... 

O Sa. Mnmrao DA Jusrrca :~Não me .incommodo; 
declaro a V. Ex. que não digo ma'is ·uma palavra; vou 
guardar eilencio ·religioso. · · 

O Bn. SILv:A. NUNEs;: · ~ Não :posso deixar de •estra
nhar ,qae .V. EJÇ. :se incommode com as minha.s.óbser
vações. 

0 ·SR. l\!fJN!STRO DA ·JuSTTCA.:- Pois dou-lhe plena 
satisraçãó não proferindo máis uma palavra. 

O SR.' SILVA Nu!'I'ES,: _:Não·c.omprehendo a irritação 
do 'no bré ministt.o ! 

b .Sa. ÚrNISTRo DA J usrricA. : ~V. ·Ex. deroo~stra 
faz(r rixa comigo. · · · · 

Q BR. :SILVA· NuNES: ·- v, Ex., tão· illusttado como 
é, que• tem occupado •. por ·tantos· ann<:J~ a tribuna, não 
deve estranhar que um obscuro· deputado; gue poucas 
vezes a occupa, o faça agçra a _..proposito de um seu 
projecto. 

O S1t. M·mtSTao nA .J usTiCA : - Pr'otesto contra as 
suas. éfeclamações, porque nã:Ó dei motivo a ellas, e de
clar" qne dou plena satisfação não balbuciando nem 
mais uma palavra. . . 

O Sn .. 'SILVA. NuNES :- O nobre mini•ltro ainda ha 
pouco estr~Jiollo~_qu~·e,:t fizsse âlgumas _obse:vaçõ~se 
declarasse . ~e l.Sto nao era modo de discutlr : e1s a 
r:J.z1i.o .por que me pareceu que S. Ex. se incommodava, 

Disse o nobre ministro que no auxilio que prestào os 
substitutos aos juizes de .. direito se comprehende o de 
receb.er petições de queixa. ·. ' 

Eu i!eclâro que, em vi$ta da respo.sta. de S. Ex., é 
manifesto que. na~ em~ndas do senado dá-se grande 
iacuna. 

Tratando"se• dos recursos,"eis· o que se ·vê no ~· 3o do 
art. 12; q1il·e ·passa ·a 3• ·do Mt. 17 ·: 

« Do' despaclio q1ile .não aceita:! ·a quei:JCà ou denUllcia, 
e bem assirq da sentença de co,mmutação da multa, 
haverá recu:r'!io volr~ritario. ,para :o .juiz. de direito ou 
para a relação , conforme .fôr a decisão pwferida pelo 
juiz municipal ou de direito. " 

Ora, aqui temos uma denegação .de ,receber a q.ueixa 
proferida em despacho do juiz. substituto, e a respeito 
da qual não se dá recurso, ào passo que este se dá c;bm 

.r!lrl'e?eJl.eia ,ao·jniz m!UIJnicipal e .ao juiz d-edir~it0! Está 
claro ·qne a·.eF.<te . respeito •ho~ye ·omissão nas ·emehdas 
do senado. 
· Se. é verd11.de. que· o juiz .substituto pó de tamlilem re
cel;Jer qu,eix!l-., c~m) .S . Ex. ae-aba de· decli!orar . em apar
te,, deve .. dar-se o recur&o., .on ,para .. os,jruzes .de.direito 
.<?!! ,para. a r~laçã>>, .da d"neg.;tçãp profed-d.a po~ : esse sub
stituto . · pll~ece.man.ifeôt& a lac1,m11. 

pilise e1:1 no .começo da~ minhM .observaçõhs .. ares
P71to d_esw. emendaA, q,ue . .'ao lad<l de supp.Fe.ssões de 
dtve~sas .. d.l:wosjções, ,que esta camara llliUito convenien
temente adaptou o anno )lassado,· se· not;lva .. a inserção 
de.a~pl.aS· outras, .. que não servem sen.ão par& emb!lra
.çar e diffi.cuitar a boa admini5tração da justiç!l.. Entre 
el~~,. re~rp~me ~o . art. 6• additiv.o enxertado. pelo nobre 
llllni.Bbo"no proJecto .desta camara: "Ao tribunal da 
~elaçião compe~e conhecei e julgàr todos os . recursos 
ltlterpo~toa <las decisõe>l dos jUizes de direito das co-

marcas do art. 1°; e aos desembargado1·os membros das 
respectiyas , 1·elações a presidencia das sessões do fury 
nas mesmas COIJ:?.arcas·. )) 

Parece·me que a r.espeita desta disposi<;ão o nobre 
minis.tto não póde argumentar .com . o. silencio .das pes-
soas a. quem consultou. · 

Penso que S. Ex. deve te1· recebido algumas recla
mações a este· respeito. Senhores, cs desembargadores, 
os · membros da magistratura que .chegão .á 2• instancia 
·etil geral não o comeguem 'senão depois de 50 annos de 
idade; são geralmente achacados; a velhice por si .só 
já· é molestia; e sob este cli·rna abrazador, como man
ter-se um magizt.rado daquella idade opprimido em ge
i'al com as enfermidades e a.chaques que ella traz cQm
sigo, como manter-se firme · no · seu poste durante 10, 
12 e 13 horas, que· ás vezes ,dura uma sessão dejtlry! 

E' .um raartyrio inqualifica'>el, é um"Sacrificio a que · 
com custo se sujeit."io os moços, os juizes de. direit.o, 
mas que será penosíssimo para os magistrados de 2' 
in8tancia ! Ac.cresoe que grandes inconvenientes para a 
bo·a fcdministnção dn justiça se hão de órigii:mr deBsa 
!lledida, lembrada ao senado pelo nobre ministro. , 
. O desembargador que sahe de seu tribunal para a~sistir 

··a urna sessão .do jury durante qjlioze . di,ts' ou mais deixa 
"interrompidos ·os· feitos em que trabalhou, e· de .duas . 
uma.: ou esse trabalho fica inutil e perdido, p u perdido 
fica o tempo durante o qual o desembargador .está pre-

, sidindo. o j ury. . · · 
Ha ainda outra .consideração. 'Nada recommendava o 

empre·go de semelbQnt~ mediaa, sbbretudo nas capitaes 
que são sé'des de relações em que os . juizes de direito 
são magistrados que já .chegárão á 3• entrancia, ma:
gistrados provectos 'I.Ue erri geral têm cuinprid'o re-. 
g0 larmente ··essa pflrte ·de>suas ftLUC\'ÕeS . · N IH'Il tne ·consta 
que em .. tempo ·algum tenhão apparecido ·queixas ·OU 

rec~amações. a !espeito do m<lldo por qu~ 'são: presididos 
os Jnrys, .pnnc1palmente . nas capltaes sedes de relações. 
Para que, pois, a .emenda do senado, senão para trazer 
a esses magi~trados· de 2• instancia unlsa:erificio p~noso 

· e· desnecessario ~ · ' 

O Sa. SouzA REIS dá um aparte. . . · 

O SR. SILVA Nu~'Es: -E ainda f!l.z nÓt&r .mu.it~ blm 
e honi'ado membro, que muitas vezes serão obrigados 
os desembargadores a ir presidir aos jtuys fóra da séde 
das relações.. · 

Eu não sei ·se S: Ex. comprehende entre qs desem
·bargaclores que devem ter a presidencia dojury os ad
'i!lntos dos tiibunaes <l..o· comruercio, os quaes fazem 
\g.ualmente parte das relações. (Pausa.) · 

Como S. Ex. se não digna dar-me r.esposta, eu nfio 
·proseguil·ei. 

O Sn. ANnnAuE FIGuEmA:- V. Ex. pó de argumen
tar hypotheticamente : ou elles presidem ou não. . 

O SR. SrLVA NuNES:-Aproveitarei a lembrança do 
'horirado deputado. Supponha-se que não ,considera o 
nobre .ministro como :fazendo parte, para esse .fim, da 
respectiva relação os adjuntos do tribunal do commeJ;cio. 

E'. uma grande injustiça feita aos â:einais desembar
gadores a excepção E[Ue •sé fiZer em favor ·daquelles 

· • adjuntos. Seria uma . "espe.cie. de privilegio odioso, ql!-e. 
não posso comprehender esteJa na mente·:do nobre mi-
nistro . . 

'Prefiro snppôr que S. Ex. · quer que · aos .. adjuntos 
dos tribnnaes do commercio caiba tanibem por sua- vez 
a . presidencia . do jnry .. Grandes. inconveni,en,tes. pxoviriio 
ig;~a.lmente ·à:l.. m~did.a. Além,dos que !S;ssignalei qlianda 
tratei dos desembatgadores .que .Coll.Stituem os ttibuuaes · 
de :relação ., aecrescem outros. Os adj11mt0s .a,0s tribu~ 
Ji.aes do· commercio são em . pequeno .. numero; não .são 
:facilmente .substituidós. .Pela •sua prol"ria .natureza . as 
causas de que se occupão esses . tribnnae.s ·devem ser 
.decididas. com. mais ·alguma presteza, s.êh.d0 essa a prm
.cipal· razii:o .de :ser· dos ,mesmos. 
· .Ora,. se os .. adjuntos desses tribunaes tiverem de pre
:sidir ao jury, é evidente que os feitos qae já. estudárão 
ficaráõ prejudicados, e a boa administraçã0 d<t jnsttça, 

. no tocante á parte commercial, não póde deixar de sof-
frer, emuito. · 

Já não. são poucos nem pequenos os inconvenientes 
que se diío ordinariameute pelo facto de qualquer au~ 
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sencia, ainda que tcmporaria, dos magi~trndos de 2• ins
tancia. O.s i!lu8tres desemhllTgadores que se achüo nesta 
casa, nossos distinctos collegae, podem dar disso .cabal 
téstemunho :í canw.ra; em• faltn dclles, da-ln-h1amos 
nós, atlvogatlos, que aqui nos achamos. 

O Sn. A:\'nnADE FIGUEIRA. : - Apoiauo; e somos 
para isso muito competentes. 

O Sn. SILVA NuNES:- A's vezes, muitas »eze!! mes
mo, desde que os desem bargndoreB, qnot· da relação, 
quer do tribunal do com<ncrcio, se retiriío para a sua. 
c;unara temrornrin ou vitnliciu, s.endo de novo dir,tri
buidos os fettos, acontece que os collegas a quem assim 
siío distribuídos em substituição, guardiio-n' os e esperno 
que voltem os primitivos relatoras para lbes restituírem 
os autos, que , entretanto, silo demorados tres, quatro 
ou cinco mezes, com grave prejuízo das partes. 

O Sa. ANonAnE FJGUElltA. :-E' l'acto muito freqttert
te. O defeito capital desta diopo~ição ó (1ue é P.nti
coustitucionnl. 

O Sn. SILVA NuNES: - Ha outro inconveniente na 
presidcncin do jury pelos desembargadores. 

E' que no case. de nppellação os seus collegas ~o 
tribunal ach:Lr-se-hiio naturalment~ coa.ctos para dem
direm dos recureos interpostos por elles, ou das &lULB 
decisões. 

Niio sei se o nobre ministro entende que o desem
bargador quu tiver presit.lido o jury é tu.mbem compe
teutu para o julgamento das c:msu.s decidid~~os na res
pecti m sessi.o de$ te tribunal. Ainda, por.ím, que S. Ex. 
exclua essu ca>o, a especie de concçiio moral exercida 
sobre seus collcgas, que teríio de decidir na sua. pre
sença de actos seus, não dei:; a de existir. 

O Sa. JoAQUm DE MENDONÇA:- E muitas vezes dui
xor:íõ dA interpôr a a-ppellaçiio, com reoeio. de serem 
de> prestigiados pelos se11s collegas. 

O Sn.. SILV.l NUNES: -Diz o art. 8• additivo: 
" Aos substitutos dos jnizP-s de direito das comarcas 

tio art. 1°, e igualmente nos su pplentes dos juizes mu
nicipnes ·de todos os. termos, além da substituição mar
cada para os casos de imp<!diment<:> dos respectivos jui
·zes, compete, etc. " 

Niio vejo aqui, Sr. presidente, tquelles supplentes de 
supplentts, de que fullei hll. ponco, os tnes supplentes 
dos substitutos; vejo só mente os snpplentes dos juizes 
muuicipnes e os substitutos dos juizes de direito. Nito 
8ei se o nobre miniHtro não qniz tumbem comprehender 
esoes supplente~, se ee e8queceu delles, ou ;;e teve 
alguma ruziío para. deixa-los no escuro. Por i$so digo 
que não s•li o que vêm elle.$ fazer nesta lei. 

O Sn.. ANDRADE Fu;I:Em.\:- Parece que só têm exer
cicio quando os substitntvs estão impedidos. 

O Sa. SiLVA NVNES: -0 art. 5° U.as emendas dn cn
mara, que passa n. 9• nas do sel:'.ndo, conserva nos cl.ta
fes de polima a facu!Uude Qe pronunciar no C!LSO do 
art. 60 do 1egu\nmento de 3 I de J11Ueiro tlo 18~2. 
A emendtL respectiva do seriado accresceutu. o seguinte: 

" Do <lespacbll de rrouuucin neste caso hll.\'crá, sem 
~u~pensfio dtLs prisões decretadas, recltrso necessario, 
n:ts provincitts de facil communica1'ão com a s<iel.e das 
relttçõus, par>~. o pr~siuente <la. respe>~Üva relaçiío; nas 
tl~ tlillicil comtntlnica\'iío, para o juiz de direito da CtL
pibtl da mesma pto\'incitt. " 

Pótle-se, r\ois, Sr. presidente, dnr o caso de um des
pacho de pronuncia proferid" pelo chefe de polici.1., 
'{tle pórlc tmnbcm ser um de~cmbargador, ter de Scl' 
reformado em gráo <le recmso pelo juiz de direito d:t 
capital dtJ. mesma provincin. ' 

E' manifesta a inconvcniencia de semelhante die
posiçiío; um desembargador, um magistrado provecto 
de 'Zu instttncia terá de rocorrcr do seu despacho de 
pronuncia para o juiz <le direito, pnra um11. uutidade que 
clle nlio pôde deixar de con~iderar inferior; e, o que é 
mais, verá t11lvezo sen deopacho reformado por arptclle 
mngistradu I 

O ll.rt. U• do projecto remettido por eatn cnmarn ao 
senado conattgrava o julg1tm~nto pelo jury de todos os 
crimes por abuso de liberdade de imr>rcnsa. 

O honmdo ministro, de Recordo com a. comm1ssao 
do sena.do, entendeu conveniente supprimir essa. dispo-

• síçiio. 
Sabe-se, Sr.presidentc, que semelhante suppressiío foi 

olljP.eto de largas considerações e fundadas queixas por 
parte d:t OJ?posição liberal do senado. Dizis·se que, sendo 
muito m::us liberal o projecLo remettido desta camar:1, 
S.·. Ex. supprimi:~. algum:~.s das disposições do mesmo 
projecto; e entre outras, excitou maiores repnros e een
suras esta n. que me. refiro. 

Ora, realmente não me I'arece que tivessem S. E:x. e a 
commissão do senado fundad!L ra:tão pam supprimirem 
a disposiÇ'ão deste artigo ; se o fizeriio para quP. se não 
torna.~se menos efficaz a puniçfio destes delictos. creio 
que se. illudiriio. 

Esta conc~ssão da camara :ts idéns liberaes tem untes 
alcance moral do que pratico. Na pratica, a disposiçiío 
adaptada pela camara seria inteiramente innocentc, não 
produziria mal algum nem tornaria mais frequente
mente impunes do que hoje ficão os delictos deosa es
pecie. 

O que é que se observa hoje em relaçiío a clles~ 
Süo julgados pelas autoridades de ta imtancia, sub-' 

delegados, delegados, chefes de nolicia e juizes muni 
cípaes; e o que vemos nós'l Âpezar de serem taes 
crimes processados e julgndos geralmente por juizes to
gadGs, nem por. isso encontra mais gnmntia o cidadão 
que se 'vê atado ao poste da injuria na imprenea. O 
defeito niio está, neste caso, nos julgamentos; está na 
propria lei ou no modo por que é OJntcndida; fe em vez 
de serem eFses jul"'amentos proferidos l?or juizes to~ 
gados, o fossem pelo jury, não melhorar1iio talvez as 
cousas; mas de certo não ficarião em peior est!ldo. 

Em todo o caso, era uma concessão innocente, e sem 
grande alcance positivo e pratico, feito ás idéas liberaes; 
ni'io sei pa~a. qne a clltL oe oppoz com tanto vigor IJ 
hoorudo mmistro. 

O que conviria talvez, em relação aos crimes por 
abuso de liberdade de imprensa, seri:~. antes inserir na 
lei alguma disposição que tornusse séria e effectiva a 
responsabilidade do· ''erdadeiro autor do escripto in
jurwso, e niio se reproduzisse o triste espectaculo, que 
co~stan~e!llc?te vem~s, de upparecer na impr~nsa. um 
artigo lllJUrJoso ass1gnado por nome conbcCJdo, cuja 
responsabilidade legal, porém, é õubstituida pela de um 
desgraçado homem de valha ou testa de l'erro. 

Bmqunnto estr.ou outra medida efficnz niiofôr adopta
dn., pcn.co importa que esses crimes de injuria impressa 
?ejiio ou niio julgados pelos juizes letrados ou pelo 
lttry. 

Não poderíamos ficnr .a esse respeito com o jury em 
peior. situação do que a 'lm que nos nchnrnos com os 
delegados, subdelegados, juizes municips.es de direito~ 

O Sn. ANnnADE FwUEIU:A :-A imprensa assal:!riada. 
pelo governo não póde ser sujeita no tribuna.! do jnry. 

. O Sn. SILVA NuN~o:s: -Em verdade dava-se e~se pe
ngo .... 

O Sn. ANmt.l.m: FwiiElllA. :-Note-se qne eu niio ap
provoi ess1 reforma. d11 camorn. 

O Sn. SILVA NuNES :-No art. 7• do projecto remet
tido por esta. camar11, e que n respectiva emenda do 
senado faz passar n 11•, fê-re: 

n § 2.• Accrescente-se no fii!al o seguinte:- Uma 
tabella iixnrtÍ a ordem da proximidade reciproc(l de cada 
comarca.» 

ParGce-me que itào ha verdadeira utilidndc na in
ser<;.ií.o dc~tc f1nnl tio ~ 2.• Ou a tabcl\& a que se refere 
{L emenda !ta de Fe alter:tr tot!os os nnnos, ou em breve 
se tornará inutil. Em primeiro lugar, haverá grande tlilll
dadc ptLl'tl o governo em c•t.tllelccor tuhelln que regule 
os proximidadei! das comurc:ts de todo este vn.,t.o Impe~ 
rio ; em ~egundo lugnr, tt crençiio constante de novas 
comarcas todos os unnos trará a neceseidndc de se es
t!lr a cad:L passo altemudo a t:~belln.. 

Porque não deixou S. Ex. este arbítrio nos proprios 
iuizes, aos m:1gi'strndos, p:1ra que, em vista. d!lll provas 
apreeentadas c do conhecimento pro1irio que tivessem, 
decidioaem. qual a comnron mu.ie proxima o firmnssCin 
nssim 11 su11 competenoia 'f (t1poictdo~.) 
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O Sn. Ál'iDRA.DE FIGUEIRA :-Nao se trata da proximi'

dade das comarcas entre si ; mais leia Y. Ex. o pto
jecto tla CRll)arn, art. 7•1) 2•, ·e verá que esta tabel111 é 
lSUperflua para o fim que se tem mn vi~ta; não cornprc
hende o pensamento d:.t camara. 

O Sn. SILVA NuNEs:- O nobre deputado faz-me notar 
muito bem que cata tabp.\la, na emenda do al"t. 7•, que 
JHtBsa a H, ref<>re-se á proximidade dos termos onde 
:lôr arguida · a suspeição, e não das comarcas 'entre si. 
Tornn.-se entãa ,mais difficil, ae não impossivel, sl!me
lbante ta,bella, além de perleitarnente escusada. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA dá outro aparte. 
O Sn. SILVA NuNES:-0 art. 8•1 que as emendas fa

zem passar a .12, diz JIO ~ 2•: « Depois das pa!avrns 
-juizes de direito-accrcscente-se-e seus substitutos. 
~ ~gual acc~e~centamcnto aefaça depois d1ts. palavms -
JUIZes mttmClpaea. " 
• Or_a, noto <>m primeiro lugar que ainda desta ve~ 

:ficár,lo na sombra aquelles supple.ntes de substitutos area
dos pelo nobre ministro. Em seguida observarei que, 
longe de enxergar garantia para a. liberdade indivi
dual em semelhantes accrescimoa , só passo ver nelles 
a vacillaçuo, tt inoerteztt , a multiplicídnde inutil de 
d~~~-tes que têm de figurar na perseguiçi\o do~ cida-

Vejamos o a.rt 9•, que passa a 13, e' r·~ ~o do mesmo, 
o qual passa a 3•, que o sena.do redigio nos seguinte~ 
termos: 

" A falta, porém, do mandado da. autoridade forma
dor.n. da culp~, !'Hl occasião, não inhibirá a autoridade 
pohe1al ou o JUIZ de pnz de ordenar a prisão do cul
~ado de crime. iimfio.nçavel, quando encontrado, se parti. 
lB~o ~ou verem de qualquer modo recebido requisição da 
autoridade competente, ou se fór notoria a ~xpediçilo 
de o?·dcm regular para a captura; devendo, porém, im
medul.tamente ser levado o preso :í. presença da au
toridade judicial, etc. » 

O Sn. DuQUE-Esni.IDA TEIXlHRA dú. um aparte. 
O Sn. SILVA. NvNEs:-Ora, Sr. presidente, cC>m muita 

razão foi censurada no seuat!o esta emenda, porque, na 
verdntle 1 como diz o nobre deputado, ou mystiJica !tS 

outras garantias, ou abr~ uma larga porta & tu_do 
quanto são :tbusos. 

NiLo ~erá ~;õ o mandato d.a autorid.ud.e · com{letente 
que determinará. n prisiio, niio bastará. a expediçiio de 
umn ordem ou requiSÍIJií.o para que clla se faça. effectiva. 
Se qualquvr autorida<ie entender que é notoria a expe
dkiio de uma ordem de prisão contra qualquer cidn~ 
diio, ficará irnmediabmcnte wjeito este a mais uma 
arbitrariedade e. violcucia. 

Peuso, pois, que com razãC> e fundamento foi cen
surada esta ern,enda por alguns dos distinctos ort~dores 
do !enado. 

No art. 10, que trata dn fiança, e que passa uns 
-emendas a 1 ~o, lê-se, quando se trntlt do ~ 6." : '' Em 
\'ez das palavrns- com., ao réo coU\·ier- diga-se
\llna vez que sejn reconhecido o crime por afiança
,· c!. )) 

Per~tnnto en, Sr. presidente: uEm que época, em que 
occasiüo a crú. o crime rMonhecido por a!hmçtwel 'f,. 

Depois da prvnuncia 'f Então torniio•se iuuteia as pro
"idencias dadas para a fian1~u. 

AntcH da pronuucht 'l De certo qtt<l uiio se púde dar 
lianya a um crime que pela prouuucia é considerado 
inaltanl'" vel. 

Niio posso, portanto, atinar com o alcllttce desta 
etuend:~ du senndo. 

O Mt. lU (~th!itivo)commettenoqll'omotorea publicas 
•;lgttns 1:1ovus ouo:u:gos ~ deveres. Nndtt tenho t\ oppôr 
:t mnten.a .do adthttvo. l;,utretarit.o chamo n attençiio do 
no~re ,m_nustro e d.< OJ.mnra para o seguinte : 

(•renmo-ea por cmcndtt~ dtl cnmara remettidns no se
nnuo (c fo\ eoStt crençiio lá approvada) o! udjuntos dos 
JJromotores pnblicos. 

A ostcs novos fttnccionarios o nobre ministro :mg
mcutcm o vertcimento <tnc a cumnra resolv<lru fosse de 
~OON u · unes: S. Ex. marc!t-lbP.s agora o de 5UOSOOO. 

Acho justo este angmento, pois qne com ftOOS pouco 
$C podcrw esperar do ftmcci•:marios que dcver:íõ reunir 
tantas condições pura bem desempenhar o sou lugar. 

ToMo IV 

l\hs o que noto é que o nobre ltlllJJ,;ti·o niío qni
zessc aproveitar a oceasiiíQ o:J.ra melhorar u sorte doe 
pr•Jmotores pub!icos; desses fuuccionarios tiío mul re
tribuído~, que ha tantos annos esperão melhoramento 
de vencunentos; e a quem, tnnto pelo projeeto que foi 
desta camara, como pelaa emendas approvado.s pelo 
senudo, se nugmentão OB encargos. Sendo !l~sim e sendo 
manif.estn . a. insulficieucia dos vencimentos qu• essea 
funcmooar!Os percebem hoje, crll indispemavel que se 
lhes désse melhoramento, tanto maÍ8 ou'! desde que 
n~gmentámos. os _vencimentos dos membros do supremo 
t~1b~wnl .d~ JUStlçu1 _dos desembargadores, juizes de 
direito e JUizes rnuniCipaes, era congruentl.l au,.mentar 
tambem oB mesquinhos e parcos veHcimentos que hoje 
percebem os promot~ros. (Apoiados.) 

O Sn. ANDitADE FwuEmA :-V. Ex. observe a este 
respeito n redacçíw. 

O S~t. SILY": NuN~s:-Eu não faço_maisobservaçõe& 
ao 1!obre ~~mnBtro acerca de redacçao,, p~r isso que 
S: l~,;_. B•! ~ncommodou tanto com as rmmeiras que fiz; 
nwl 'lucro mcorrer de novo no seu desnil'rado. 

J:\,J 3 Ó0 tlo art. 1'2, que é todo redig1do de novo, re~ 
:ferindo-se ns ernendns do senado aos efftJitos da appel
laçiio, lê-se o seguinte: cc No. prazo de dous <:lias deve 
ser interposta a appe!laçiio de que trnt•t este paragrapho, 
e não b sendo, por-se-hão logo em liberdade QS réo8 
absolvidos; os sujeitos a penas mcnore~, immediata
mente depois de proferida a 'sentença absolutoria. " 
Tenho apenas uma pequena ob~;ervaçiio :i. iazc.r : Acho 
c1ue é curto o prazo de dons dias. Não o quizern. tão lon
go, como até aqui, de oito dias; podia, porém, o senado 
adoptar o pral!:o, ali:is breve tambem, de tres dias, que 
se acha marcado na proposta que servia de base a este 
projecto. 

Novas disposições inserio o nobre miuistro da justiça 
no senado com relaç\ío ao ltabeas-corpus. 

Apenas observMei sobre ellas o seguinte: " Artigo 
additivo com a denomiuaçlí.o de 18--0s juizes de di
reito poderão expedir ordem de habeas-corpus a favor 

'dos que c8tivarem illegnlmente preso,, ainda quando o 
forem por determinação do chefe de policia, ou tle qual
'luer outra autoridade administrativa e sem cxclu3êlo do3 
detidos a titulo de recrutamento, n~o estando ainda alis-
tadas, etc., _ _ · 

O Sn. SouzA REIS : -- Ha à.u produzir bom elfeito l 

O Sn. SILVA NuNES: -Até aqui o habeas-corpu8 com 
muita razão deixa~·a de ser appficttdo ás pdsõas a titulo 
de recrutamento, ou por infracçiio de disciplina. no ser
viço da guarda nacional, ou por ordem ela autoridade 
admiuistrati\•a. 

O sertado, adaptando, pC>rétn, estas medidas qtte não 
duviclo sejiio muito generosas e liberaes, concorrerá 
para que na pratica se produzão n<lcessariamente graves 
incou venieutes. 

Desde que fõr promulgada eata lei como se a~lm 1 
ulio haveríL mais disciplina na gunrdn nnoionll.l, tor
nar-se-ha impoasivcl o rccruttunento,. e, coma mais 
·~ravo ainda, as prisões determinadas peln autoridade 
~dministrativn, pelos inqpeotores de thesournt·iaq pnra 
salvaguard1~ dos interesses dn fnzencta, torrtnr-sa"hii.o 
sem etl'eito desde que se encontre mn juiz de direito 
que conceda uma ordem de llaboas-co~l"t,,, a qual niío 
aerú. muitas vezes senão lurga porta aberta á fu~a. Já 
niio i'allo nos juizes de direito políticos que qUlzerem 
salvar ulguni correligionario, uma voz que não sejão 
maito escrupulosos, como infelizmente os ha. 

O nrt. 13 da rdormu que aqui npprovámos acha-se 
snpprimido por umtt emenda. "Os crimes,, lia-se nesse 
lugar, "dos arts. 257, %8 e 260 do cotligo criminal, 
serão punidos com prisiío simples por doug n seis met.eq 
e multa correspondente á met:tde do tempo, 11unndo o 
valor da cousn fttrtadn for até !OOfi. "Mnitoe c grandes 
inconvenientes se e\'ihwiio com essa disposiçiío que 
tt"ora se supprime. (:l!'oiadvs da minotilt.) Viuhn olla 
.;'tisfu~er uma necessidade urgcute c indeclinnvel. Era 
indispenswcl a punic;iio desses crimes de furtos peque
nos, puniçiio que tJURüi niio se d:l. hoje .. Em regra o 
desgl'tlçatlo que connnct~t~-esse pequen_o cru~ol soffrendo 
<lotts ou tre~ mezes de pr~t•llo n.ntcs de u· ttO Jlt_:y, quando 
lá compareee, o tl'ibunnl, tontlo em nttençno o lu.rgo 

33 
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espa1'o de prisão já soífrido, o ahsol v e, isso quando é 
apanh:ttlo em ll.!grante. No caso ·contrario, nem pro
cc~so, nem prisão soffrc, por niio . valer a pcnn. ao ofl"cn
dido carregar com os onus c incommodos de um longo 
l'~"''(lesso, qu:uJi scm1Jrc sem rc8ultado ·cfficaz. 

Neste ponto não porso deixar de recorrer .ao Rob1·c 
deputado pelo Cear.&, que no a uno passado íoi o relator 
das respectivas commis<ões. S. Ex .. deve vir defender 
~. s suas idéas c d.:clarar-nos qu·~, pelo menos nesta 
parte, não concorda com as cme1:;-lus do senado. 

O Su. ANJ:>II.o\DE FJGUEu: .~ :-Tanto mais que · a m:tior 
parte das emendas que a.qui farão ofl"crecidus forão 
por S. Ex. combatidas. 

O Sn. SILVA Nu:-ms: - En, portanto, espero que o 
honr:tclo cleputado pelo . Ceará , o Sr. Alencar Araripe, no 
mcu.os ·nesta parte, me <LCompanba 

O Sn. ANOIIAor: FtGUErn,t : -Assim c.ouw ·em todos 
aqt•iülcs pont~s em qtul a~ crL«'lllla' se ap:; rL:tr~m dn 
propoôta. da couuniE>iio, de 1.1uc ellc foi rcl li tor. 

O Sn Sn.\"A . Nu~Es: - N(Lo iilflnio de cert• no fe
nado pum a rcjei1·iio desta cli~po.;iç~u o ~er dla estra
nha ú tnnt\.1 ri~ Uo proees::o erituinal que HC h·a.ta.~;. :J. de 
refo:·m~!r, ,~ is~o que atlopt.ou · ;.i~ · dispoJiçôes novas co~~
ticla . nos arti~os acl•'itivo .' lQ e 20. 

No :t"t. 21 i·arc~•c iJIIe qui:.: n :,cna•Io dcfluit· os casos 
de estellionnto qn•., se po·.lc•u courprehendcr n•J §. 4• tio 
art. ~li4 do codi;;o c~iurinal. .Ó i! "'"im foi, a tldini1·iio 
pecca por rlefcituosa, vistu quo ou:ros modos do apro
priu•;ão drJ alheio por IHCÍc> :h traude e th~ · art!licio 
il'Ht)Uttkato E<! po•.lcm dar, que '·" ulio achiio cc•mpre
!l•)utli· los llO rcftorido artigo auditivo ü F em. p:tntgr:tphoo. 
Se a dispoEiçüo é cxcmpliíicativ .... , como p:tl'•'~·" ilcpl·e
hent!er- &c ela p!mtsc .~em gcr~ l -por qnc comcç:;L o 
artigo, euti\o t onw-r.c : o_cto ~a c inutil, por :j:L se acha
:·em compreheuúiuv:; c~ses ca~ o.; 110 ~ · 4• do <:.ita.clo 
:trt. 2G4. 

No art . 13, 'lllé pasõa. a 2~, r.ccrei3ccrltott o ~crwdo 
ao final do 5 to, como comprclrent\cndo-sc rw compc
tenci:r t:cral dos juizes de dircitc•, "o jnlgalllcnto das 
p:trt'lha•· , contas de tntur~·s, . beta cu mo qn:lh]il ct· outra 
~el·i:;~o c:cliuitim qne po!llm tcrtuo ti. c.\n:;a em I" 
iust •ncia. " 

Semelhante acCrcscimo (_. cscu~a.Jo e intcirrnn:.mte 
·l,eioso· em Yi8ta da cla~t~zà Con1 <ltlc se üth~t\' a · cuuc cbL~o 
nquelle parasrapho. 

Pelo urt. tU § 3° do pmjucto que foi da Ctllntlra 
::bolii,·c-se as corrciçüc~, devcudo a•; attr;bniyüc::, que 
pelo clccrctu de 2 de úntnbro Ü"'. 1851 com)>ckm nos 
juizos de dh·l!itv, -~e r por estes exercidn~ em rela\·ào aos 
fcitus· á 111edid11 que lhes foss~m concluwr, ; e, em rc
la \'iiu aos livros " mais papeis de que trata o citado de
creto, quancló bé uCba"s•mi pnH<tJiltes nàs tct·lnos elas 
respectiva; conmrcas, ~cn · lo ll t bsns occasiües ím pootas 
as ~enas di~cíplinares do mesmo J.ecretà. 

Não sei por que razão Sttpprimio o ~~nado este para
gmp11t>1 restnbelecendà l\5 corrci1·ües qne não só a pro
posta do /-!OVerno que aqui discutimos, fJOlliO 118 emen
da~~ formuludas e npprovadas por esta cama1·a suppri
nntLo. 

l.lc>dc que o juiz . de direito coustitu<i :1 1• instnucia 
nliq ha gruu<le uecessitl<tdc de correiç•1es. 
Depoi~ de me referir ás emendas dà se \indo ao. pro

jcctp, desta .casa,· tocarei' .. !i:u ma teria qu"e, aprzar de ufio 
COllf.tilr heit\ dtts cinellthüi euvintlus <I'U<lüi Út!Uelh CtL
waplJ nem das !]Ih! elltt inwrio 110 ptojecto, íõra iMc
ri_dtl ua prop(,lsta tio govei'ilo que scn·e de bt\E·e printor
dta! •1. est.ç dq~atc. No tll:t. 3• ~~SF'f,Proposta.•c · cre:~vüo 
tnms . algum11~ ,. rclti\:ües. , N.essc ponto as c~tnfflis.~ões, 
que , no .. UllD<l,. passado apruse.nt:í.ríio . aqui as diversas 
emcm).as que foriio aclopt:lllas e rcmettidas p11m o •e
na~\1, eutemlt1rüo 1 dl\ aecon).o .com o governo, que niio 
couvinlm. dcst.l~ Jogo crcar HH~:\B reltt~·õc~, vi"to que o 
e•tndo dos. cofres pllblicos niutlr\ uiío o permitti11.; 

H. ojp, porém, quv . . ~~~c . c~Luclo pnrucu pro; l>en•1 visto 
que . ·~emo~ a,lgment~ilo , os .vcucimeutuK cu cltvor~Oó 
func,c,\llunnos, c qne 1111tda huntem um <liguu ci,·,pn!tLclo 1 
lllei\Jbr.o do poder executivo, <• hourmlu ~r. ruirn"t' o d:1 
marit1hn, ~<pti apresentou um projecto augm0u!:tntlo o 
soldo <los oJn9iaes do .exe.rcito, da nrlllad:t ll l'I"IL\'Ittl tio 
pr·c( (augmcnto ali:'ts in"ignilic~euto qunulu ltu;s olliuirtcu 

do exercito), niío vejo razão para que n:lscmendns t].I~C 
vieriio do óenado, nõ.o ~e con.;iderasse aquclla nmtena 
da proposta, . tatltCI mais q,ue era uma das .medidas em 
que mais insist1iio alguna dos membros do senado, e . 
medicla em fa,·or da qual S. Ex encorütatia nqui ad
hesõcs prouunciud~s, eutrc ns qli>ieà :1. dé ttm seu honrado 
collega. o meu nohre amigo, o Sr. ministro da agricul
tnm. 

Dizia no anuo pussndo este illustre ministro em sessão 
da ,3 de Agostó, com o tom da mais profunda convicção: 
" Pcvo licença úa nobres comrnis<ÕCR p.• r:t dizer-lhes 
que não me pnrcce jugtificn vel :1 omi>siio que commettê
riio, deixando de propor a crenção de n1a'~ ttlgumas 
reluções, cotno o deVôtiio ter feito : (.!poindo.s) 

« Eu niio quero agora estar diocut.indo <lOUEllS que 
talvez sejíw ocioõn~, como a . insulliciencia da' rpnttro 
relações actuacs. Ohscrvo tão oÓmeute q'ltc por fnlt<< de 
m•lis rela\' õcs •oll'rem os direitos cl:tquelles que desam-. 
miio t.le fnzê-loij vuler em tribnnnc~ longínquos, €ca 
muito cara a justiça paru qaem, tnais abttnd:wle de 
meios pecuni:trioo, a!Iront>L llqnelle oust:tculo, confiando 
em advovatlus e proct~mdor·~,'· a quum n1ío conhece, rc
ttu·dií.o-s~ os recursos~ e até ttiflic'~.11t!\-se o conhecitncnto 
cloB crim~s de respon~abilitlade da comretcnci:t das rc-
luç<•es . . 

<c Couscguiulcrncntc, t1 eudo~ opiu\ão publica concor~e 
a e•te respeito, como ~. o qnc nos eumprc ~ dar so.tts
façiiu a e<ta urg.~ nti~,imu neccs.;idndc, tauto n:nis que 
deste macio · ob·~ le.CoJmos :i clioposi\·ií.o constitucional que 
prei3C I"éve 'luc em Cl)·la. pr<>\"incia haja uma rdaç·iia. • 

Creio mesmo que o nobre .ministro <la jnsti1·a não 
impugna o proj<•cb de !t·i qnc •c c~t:í d\,cutimlo no 
senado creg1Hlo mais nlgumu;; r~la~'ões. ~endo assim. 
muito mnis Eimples c facil teria sido inserir nas emen
da~· do ,euado atluol!a <li•posiçi•b, que é da proposta. 

O Sn. ANDR.\llE FH;u~::m.\ :-Sum cluvida . . A reforma 
qne clis!!ulimos s•. r:i iuexequivd sem <L cre•1·ão de uuvas 
rela1•ões, 

O Sll. SILVA X111U:s :- E11 disse no prir>cipio do meu 
disclttso, Si·. pres.itlCt;te, 'JUO nas ctuendas que . tinhiio 
vindo> elo senado se uota \::t. n insc~·;i•u de dispo• i\'Ües 
i nconvenientes umas, ontrn' inu teis; e supprc~siiCI de 
dispu•i<;ücs adopl11d~• pela cumam, c <iUe t!nh:io grande 
utiliclade. Disse ttnnb;:m i'jlle o nobre ministro deixou 
de inserir entre aquella&j emeudt1s disposições que S. Ex. 
mesmo coltsídcra indispema veis, indeclinavois c urgen
tes, as quaes aliás tinh1í•J toclo o cuuimo.Juto ue~ta occa-
sitio. . 

No projecto l[Ue a S. Ex. !lj • l"OUV~ en\·iar-rnc, c llfl

turalmente eliviou tambcrn aos outtos nobres deputados, 
lê -se o seguinte, i1 pagina U• ~ ü• : 

" Em cadtt nnno fm-sc-hiío as reuniões do jury, de 
que trata o art. 31 ü do codicro elo processo criminal, 
ntl capital do Imperio men"!dmente ; lli\S .capitues d11 
Bahia, Pernnmbuco, !II<t r:mbíio e Pad. em c:!.da anuo 
seis vezes; qmtlro YCZc~ n~s cu.pit :es d'ls outrus pro
víncias marítima~; e t<e3 vezes em -:lnda termo das dif
iereutcs · comarcas. '' 

Esta medida, que S. Ex .. conhiuem tiio urgente e nc
cessuri:r1 e que na verdade o é, tinha naturalmente, 
como já observei, o eéü assento e . cauimento nas emeu
clus que o senado enviou a'e8ta casa. O noure minis
tro, porém, prefirio Yiolar a constituição, revogando 
die~>osiçiio exprc•sn de lei por um neto do poder exe
cutivo, por um simples decreto. · 

A accns:t1·iio que ' assim formulo contrtl S. Ex. é 
1nuito grn.vc c !:)é ria, ea o recouLcço; 1nas votl aconl
paulul-la de provn immcdiu.t.IL. 

O decreto n, 4,724 de 9 de Maio ultimo (not.o n 
camam, jit estava o ~'arlamcnto rennido) detcrmiu:L 
flUe ua côrte se Iu\!ÜO l'.. sessões ttnnuaes do jury. 

O ·nobre mini~tro · uiio. podia promulgar semelhante 
doci·eto1 que at.uca de frente disposir;iio expressa, clara 
u t.cnniuantn <lo cocligo do processo. 

Yuu ler n disposi1'üo n que me r efiro : 11 :t do 
nrt. 3!(j; « As reuniões eerão fcit:ts Olll sessões pe:io
tlicllR j <'111 C(U/a Cll!7W (ar-st•-/:ü,o SCÍS t'<'ZI'S na CÔI"Ic, e 
nrur unpiiiiOH tlns pruvincias d11 Bnhia, Pm:nambuco c 
Murnnhito; tr'l'~ \ ' CZe• ntts cnpit ttes d:1s outrns provincias 
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marítimas,. e !luas nn,s outras' ·car,itaes e ém cada' termo 
das differcntes comarmis. ~~ · · ' ' 

Até o fini de Abril 'o nobre ministro se co'nfomiava 
com e•ta disposição legal..'Re•peitand.o~a pretendia in
inserir nas emendks, que depois fotii.'o. offerecida~ no se-
nado, as disposições do seu projecto. 

1

• 

O Sn. MINISTRO ·DA. JaSTII}A: -· Ve3.:J. r na lei de 3 de 
Dezembro a nltera<;íio· do que- eeté.rnesse,nrtigo. d.Oi •co
digo. 

O Sn. SILVA ·NuNils :. - Niio me consta; o nobre mi
nistro cita o art. 323 do codigo do processo, que nada 
tem ab>olubrnc[\te com P.;provid\lncia de·qnjf.-se ·trata, 
e que apenas. se refere á duração de cada uma das ses-
sões, e ás proroga')'ões._ · .. ; 

O Sn. 1hNISTJto, DA Just;IÇA : ~ Attenda ,o,nôbre 
deputado .para o,,_que· di~ a lei de 3 de Dezembro,.; re
voga a d1sposiyão .do artigo do codigo que Y •. Ex. 
citou. · 

O Sn'. SILVA NUNES:·-'- Não existe artigo.algum da 
lei que invoca o nobre·ministro, e ·qu.e lhe· possa at~ro
veitar. O .artigo que ·citou· no seu decreto não tem re
ferencia alguma com o. ponto. de que se trata. 

o sn·. Ev,\NGELISTA LoDATO :-'-Tem toda. 

O Su. SILVA NuNEs.:-Refere-se, já eu o disse,. á du
ração de cada uma dilS'~cssües, dura9ão que dev.e ser 
de 15 dias; é o qne dm o artigo de ler, qu~ apontou o 
nobre mioietrCI na ~eu ,decr~to. , 

Qna.ndl' mesmo houvesse di•posiçüo que :m!orisasse 
ü. neto de S. Ex., dcv,eria,elle no decreto rcferir~se po•i-
tJvnmente a ella. · 

O Su. ANDRADE FrGUEII\A :-E u.ilo ao artigo do codigo 
revogado~ . . . . , 

O Sll SILVA NurÍEs:-Refei"Í(Hie S. Ex. a um artigo 
dll codigo do processo, que nada tem com esta materia. 
E' manifesto que por decreto revogou, um· artigo ex
presso·de·lei; ecmelhante·facto e· procedimento não· tem 
justificação . possi v.el. : 

São e2t~w· as obt:cn·nçücs que ti11ha de fazer,- Sr. pre
sidente, com relnçiio :ás emendas ·que viln-iío do sen!ldo 
a e~ ta· C!IS!I. • 

Repito o ·que disse no principiõ do• meu discurso: 
n Ni:!o nw move o desejo de fazer-•opposiçiío 1BO nobre mi
nistro ; sómente o de cumprir o· meu dever ·e o n e.sejo 
de conservar i'l'ltftct~-s e illes:ts as· prerogati vag .desh\··on
mara." Entendo •1ue só ~eriio ellag res·,eitadas '}Uando 
rejeito.· mos emendas como eilbS qt1e nos remetten o se
nado, as qtta"s em ·nada 1nclhorão a lei que daqui lhe 
rnand:lmos. (.1/u'lo /Jem; muilo bem.) 

(O orador é vomp1·ime11lado.) 
.~ discus;;ão fica a.tia(ta pela horn. 
O Su. ANDIIADE · FIG·UElRA (polu.. ordem): - Sr; prc

''Íihmtc, onoemvla como foi n discl1ss>ío ·da resolnçiio 
'i"~ pr .. rngou o my~monto . do HX•Jroioio ·COI'I•entc. ptlra 
o .l't,turo, ""m qu-. · me· I nr-se .. pel'lnhtiuo, como t:rnto 
ucsejavn e >trHJut·ciei, dh."utit· o~ uogociou do ministel'io 
dtt fuz,•tulu, n~sÍill· o,.,u!o re•poadur ao nobre ministro d:t 
agriculuur:> subr" 11 .. eonoe'"-''o feitlt á empreza de nn
vegn9ií.o e commerc}o do AnHtzonn~, reoolvi etntn·egar 
o uurco recur~;o re~rmett·Ld cquc• rne•re1>tr1 pnrn renovar 
o debn.te. 

Anuuncio duas iuter[Jella(ícs, das-qanes•111ma!u• li obre 
mi•ü~tr.o dr. bzcncla. fiobre '-:W:io~.,.poll.tos.dos .~mpl·csti
mos, t ... nto interno como externo, q10.e se d!!riia .. \10 in
tcrvnllo da .~eP~Üo l0gishtiva; outra ao nobre ministro 
da !lgl'ic.nl.t\t~a, ind.ngan•l(l .do neto legislat~ivo que :m
tori9r;>U' ~~ CO' pedir O rlecre~O !l qué _h~. p~UCO. me referi j 
bcrn ?Vrno ,dai!, l'>tZõi!s de ,pn~lic!l . ~onveuienoia que de
ternn11:tr1ío e:4o 1wto do .~:ovet·no,- ctn meu conceito mn 
dos meno~ .. dL•fensu\·eis qtte tem;!pt•nticado lm 1\.nnos a 
estn pnrte. 

Vou enviar á mc•:t ns. intc~pe.llnçiio ; c roqueiro a 
V. Ex. que oomulte a .,m9n se concede urgeticia, p&ra 
que de1dgne o, ,dill e h01;~, etJ) , qne · terei de {tludn-
mentu-las. " " . 

O Sn ... PnJ!S.U.lRN1'E : - Segmulo a dispoaiçiío é::tpr.essa 
do ·.regimcnto,..l!iio. ·<;QnsRg~:ado~ .. o~, tres q\\~tp~ .. Ae 4.ora 
de cads. scssiio jJ!Il'll. a !lpresentrll'iio de. requerimentos, 

indicações e interpéltaÇQ.'!~ '; fóra. disso, qualquer moção 
que os membro!!' da: .caso. ':landa:_em á mes~ · nãq· :p'óde 
ser tomada. em cons1deraçao · eenao nll: · seesao eegmnte, 
dentro dos tres quarto& de hora. . . · · · 

Se o nobre deputado deseja,que descj.e·j:t ~ejãotomadas 
em con~ilieração as in terpelhiçõea que pretende '!ln-
nnnci!lr, é ·aecesaario requerer urgencia:. · ·: 

O Sa. ANDRADE FmuEIRA : - Requeti urgencia ape
nas para V. Ex:.· marcar· dia ·e hera. A 'hora do exp!r!
diente hoje acabou, como 'V. Ex. sabe, antes dos·tres 
quartos·· de, hora. 

O Sa. PRESIDENTE : - A urgencia não é só para 
designar o dia e hora, é para interrBmper a .ordem do 
dia afim ·de se <proceder • á leiwra das interpellações, e 
entrw designar-se dia e hora. 

O Su. ANDRADE FIGUEIRA :-E' para isso negocio de 
dons minutos. 

Posta a votos a tirgencia;•·é approvada.'; 
Lêm~se as segttintes in~rP.~~c;~es : 
" Peço dia. e hora para interpellar o Sr .. minà~o da 

fazenda, sobre os .s.eguintes, p~mto~ : . 

1.• 

« Qual· à applieação 'dada no liquid~ proclu-eto do 
emprestimo interno emittido a 24 de Outubro de 1870 '! 

2.• 

<i Que applícação pretende o goverao .d>~.r. no producto 
do ultim·o emprestimo externo ma.nd!!do. ~;o.ntr.ah.ir em 
Lo!Jdres logo depo,is. çm. data. :de 1.\6 .de Novem,bp~ se
gumte~ reser~,a feita ·da: parte déstino.da. aó prpl91'iga
mento d:t estrá.da ae ferro~. Pedro IH 

. 3:• 

o:.Se aleg(lçào. imperial em Lolldres·racebeu.porilen
tl!gem, ,cllmmissiío, gn.tificação ou qualqner vantagem 
PQC\llllaria por motivo on por occàsião· do a~ludido•em
prestimo: e lllt afrlrmativa, se restituio ou levvu em 
coutl\ ao tllcsour.o publieo .,nacional.' 

4.• 

" Qtiaes. as dcspezaS: cxtraordiua.rins dos minisMrius 
da 'gtlen•a· c da mnrinh.L que conct\rrêriio pura·· ·deter
mimtr o allllltido flUI pr€stimo· · ext~rno, · cailforme 6 re
latorio ·do ministerio da·· fazemla apresentado ao coi'}'O 
l~~~ic<lativo ~o· corrente a uno? 

5.• 

" Qu,tl a import.moia.dos bilhetos·do, theaouro ·1\Íuua 
nxi~tente" em uiruttlu\·iío; o u. quanto cnlc1lla ·molljt.Lr:i 
o mY.xin10 uo filll do exerci.,io corrente1 applicudo.ij qnc 
s•ejiio p:m• •eu t'Otlg':tte ·os recursos utüortsttdos pd11 r·c~-
pectiV:t ]oi. r.lo ur1•amento '/.. . 

" Hio, 'Z(t, de .. AgQsttHle 187·1.-d. Ri[jUeira.." 
" }{~,qneiro M~ig'nnção · de'd ia· e hora.' pat'11 intci·pcllar 

o t:lr. mini:ltt'O (la >tp;riollltllm, commediio e 'obrM bn-
blicas sqbru o segnlnte.: · · ~ ·~ · 

" (~ttitl o nct~ lé~·islritivo por onde julgou-se ~~Jtori
sado ptLra innovnr pt>r (leel'uto de 7 de Junho ultitho, 
qno. !lnt•Jri,;o,n .a tr.;tn~C~rencill. :.da compp.ttl1ia .. do. n~tve
gnçiio e "Omtnercio do Ali'lltl:iit\as a urna empreza estra.n
~eim, t's elttus~tla~. do çontr11.to appNV:t>.do, pelo d,eoret·J 
, c \\.l ~e:O\Jtullr_:> \te 1l3r>7,'(. . , ....... ~ ... , .. , 

." ~~~~s [~~ F!l,~.Íifls~·~lf,Pn,l?.tlca,,pou~~~.~elli?H~ qt!e .4~~~~·
mu;m(llo a,ln,ll<~':'l''i'~o:: ~VI: ol!m~~~la, )í•. ,do, refe.ndR, Ç~l"
trato,.,p~la,q)U)l,ll~~llt ~o r..! !'~).1~1d~ ,R ~ubf~n,Çtt(!,~p.ryp~
dicla ú.,referida.~u'1lp1\Ü~t.\l). rw.,a•.\'1\o .. pfll:Wno. hi~üril,•le 
.18(~ .~ yiata d,9,~'A~el,l.~RtW.~'? ... ?R~~itq. d(p.r,Q~B~J.:i~l\~~,1., 

"fúo, 24 de gosto.L1~J.~7l :-;;~re~'i!l""!fa.,,~, •it •• 
O. Sn. -l!t\l.'I!.ID!:il''I1F. :,... Uma .,<}~~os iuterpella~ÜQ8t:r~ferlr'

se all. !:h·.,.JUinJi;tro, d!l {azen~a, g_ue .,niio. se ,aoha ;prt
sontp, a out;r.1 .t;efere-se.ao Sr ... mi:ai.$tro,da !'llfirÍilllltuta, 
que está Wl qnsa •. 

Scgund.o o regimouto 1 taohs.udo~sc .preeente~ o minis-
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tro ao quiU é dirlgid" a interpellayão, cllc tem de ser 
con!ultado 10 deseja. toma.-la em considerayão imme
diatarnente, ou se prefere esperar dia e hora designa.dos 
pelo prcsidcate. 

Achando-se, pois, presente o ·Sr. ministro de agri
cultura, consulto n S. Ex. ~e quer responder já á in
ter.l?cllução do nobre deputudo, ou se prefere que se 
des1,311e dia e .l>ora. 

O SR. M!Nlf>TB.o nA. Âllll.lCilLT"Ill\A.:- Prefiro que se 
designe dia e hora. 1 

O Sn. Pnt:smENTE: -Antes de terminar a sessão, 
designarei dia c hora para ns in terpellações. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEMENTO SERVIL. 

Coutiuú:L a 3• discussão rla proposta do poder exe
cutivo sobre- o elemento 6ervil, com o parecer da 
commissiio especial n. 167 deste anuo e emendas 
apoiadas. 

Vem m:J.iG i me1u, é lida, apoiada, e entra conjun
tamente em diacusHiio, a seguinte emenda ao l'\ zo do 
art. 4o: 

<r Supprimão •Se as pnlnvra.s-ou ver liberalidade de 
outrem.-Barão de Anadia.-,Barilo de Araçayy.-Ca: 
mi lo Figueircda.-Fcrrci1'11 Lage.-Bmjaniim.» 

O Sr. 1\'Iinistro da A.grion1tura(•·ilm
r,io ):-Sr. presidrnte, sinto que as cxigencias do carg-o 
que exerço me . obriguem a re>pond~r ao meu honrado 
rt particular .amigo deputado pela provinciu do Rio de 
J&neiro; ma$ tendo S. Ex;, illustre chefe dos impugna
dores da reforma do estado servil, consumido hontem 
quatro longas horas sobre este assumpto .. , 

O Sn. PIN'fO DE C~l!IPos:- Sem tocar nel!e. 
O Sn. MJl(ISTno D~ AGntCVLTOtl~ :- ... julguei de meu 

de;e:r pedir e. palavra, níio tanto para· contefitar todas 
as propoiliçõea qUé hontem S. Ex. emittio, as quMs 
na sua quasi totalidade farão estranhas ao mesmo a;
sumpto ... 

O 811. Pu>T.O DE CMII'OS E .OUTRO Sn. DErt:TAno:
Ãt>oia.do. 

O Sn. Mll'o!ISTRO DA AGRICl!L'fllRA:- ... Yisto como 
disseriio respeito :l. politica do paiz, elemooto que nli.o 
devéra ter-se introduzido neste deba.t-l (apoiado•); mns 
especiAlmente para. rectificnr certos fuctos a que S. Ex. 
se referia, OJ?por-me :~. algmm1s proposições suas que 
necessitão de 1mmediatn refutação, e tin:llmaute signi
ficar que, existindo uma emend:. ol!ercciun por um dos 
orgii.os mais sutorisados da minoria, em .gubstituiç1io da. 
proposta do ~onrno, ató hoje o ~eu digno nutor niio se 
~pres~ou a JUstifica-la, e pelo c.ontmrio conscrva-ee 
K1lenc10eo ... 

O s •. DrQUE-EoTMll.\ TEI~F.Il\.\:-E5hi inocl'ipto. 
O St~.. MINISTRo tn A.:P.ICULTl'tH: - ... quando pl\re~ 

cia <J.Ue {11\ra. os esclarecimento! do debate ::;. E;c devia 
corre~ á tribuna pam convencei' a todo; nós de que lL! 
itléaa contidas em eua emenda s1ío ~alvadora~ e uiio 
têm InConvenientes .... 

O Sa . P•:uDIGlo M.I.LUIUI\o:- Aíndtt llüo foi impug
:1ada a emenda. 

O Sn. DuQUE-Es'fnAD.I. TI!IUIRA : -E te:n sido per
feitamente justificada no debate e na. impre::sa. 

O SI\. MINIS~no liA AGRICULTURA:- Eu oL>ervci hon
t~m que o honrl\do deputndo polo Rio lie J:anciro, po:r 
uma coinoidenoi~ quo lnmonto, manifcstCiu t\ mesma 
teudenoia () o me~mo procedimento ll ue ~m todos C'~ 
p11ize• onde oe tom tr11tado da a.boliçiio da escmvidi'•o 
mllnifestlirio aquollou que consid~rando-~e circUUl•pec
tos o reilootidon, · nada quoriiio fazer, app~rcntando 
aliás quererem alguma coust~o 

T&.l é. a farvu. da. · idéa du. . onumoipuçnodos escravos, 
tal é a nocesntdndé do quo não ao oouserv~ indecisa :1 
aua solução, qu&ndo, como ngora, a opioiii.o puhlilm a 
exige, que os proprios . imP,.ugn~dores de toda c ~ptal
quer reforma dtl estado serv1l 11110 . podc·n o~rr:.r :utei--

ramente oa ' olhos :i. luz da civi!isação P- tornnrem-lie 
inMnsiveis ao engrandecimento e prosperidade de seu 
paiz, por mais energicos gue sejíio os interess~s oppos
tos da prot>riedade de eacravo!. 

Ei! o que succedeu houtem 1\0 nobre deputado, çomo 
a todos os oradores da opposiçiio que se têm occupndo 
do assumpto. · 

Asseverão1 é certo, que não querem, que níio se deve 
deixar indectsa e abandonado. a questiío, mas oppoem 
tantos obstaculos1 prevêm tantas difficu.lcla.des e perigos, 
que por fii11 illuuem-se e ao pniz, recorrendo aos meios 
protelatorJos, que em resultado só serviriiio par11. a cou
servaçi\o do stalu quo, aggravado pelas excitações fa.
voraveis e adversas á idéa, embora protestem elles pro
pries que esse statu quo niio póde continuar a i!er mau- -
tido. 

Eu bE!lll sei que seria temeridade imperdoavel, se pro
curasscmos resolver a questão servil de subito, sem at
tenção aos interesses, que não deixão de ser legitimas, 
doF proprietnrios à.e escrans e da; lavoura, fonte à.e 
nosm riqueza; sem attendermos ac,s . riscos do empo
brecimento do Estado e do. ruina d:\8. fortunas indivi
du:~es; e por issot uão obstante as redamações da mo
ralidad2, da justiça e da religião, . a abolição imme
diat:L ·da escravidii.o 'niio póde ser decretada, não po · 
der{!. sê-lo tão cedo. . 

Por acnso o governo na proposta qu~ se discute sa
crificou os interesses actuaes da propnednde e da la
voura, interesses dignos da protecçno, a prindpios 
absotutm, como ectem dito'! l'elo. ~ontrario, o q~e cum
pria ao governo elle o fez: conCiliou nquelles mteres• 
ses quanto lhe foi possivel com o grande principio da 
iguoldaüe dos homens; reópeitou o pauado1 só eorrigio 
o futuro. Se houve algum sacrifício, foi o d.o principio 
da. libertação, isto por bem de uma solução prudente 
que déose garantias ao pnGsa.do e ao presente. (Apoia• 
dos.) 

Tal ~oi o pensn.mento duiJ.linante da proposta.do go
v.eruo ; e eu deploro que ma1s de um dos seus lmpug
nadores, como ainda hontem o n1eu honrado amigo, 
patenteando suppostas incehcr~n_cias de injustiça, com
parando a sorte dos que naecei'&O esçravos e dos que 
venhão a nascer livres, niío tenhõ.o .querido comprehen
der que a origem, a causa, mas causa . justificativa. 
dessas supllost4l.s incoh~renci>~.s, foi a rigorosa necessi
dade de que .por motivos ·tüo ponderosos, como os que 
já expuz, uiio aeguissemos o n~or infieldvel da logica. e 
do humnoiturio principio do. 1gualdade dos homens, 
ucrificando-o um pouco na ooluçi\o que adaptamos, 
oomo cu e reconheço e como t&ntas ve:z:gs o faz o le
gislndor, a cuja anbedolia e. pruden~ia está comm.et~ida 
a ditlicil tarefa · de harmoo1sar os mtere!ses e d1re1tos 
do presente nos interesses e exig~ncias do futuro d~ 
seu puiz. (Apoicdoa e nao apoir~do•'.) 

Serin poeaivel que a respeito .da escravidão mantida 
no paiz ha mais do tres aeouloa, tolerada, e mesmo 
regul~~orisnda pela. legislação · civil, ,Pretendesse o gover
no, a não ser por uma candurn ou msensatez, que nuno& 
lhe poderia ~er desculpada, resol ve1· do chofre a questão 
do estado servil, dechrando a aboli9'iio immadinta 'l 
Não seria pelo contrario seu dever imprQsoindivel indi
car todas as modifionções possiveis a. composições de 
interesse! e <lireitoa oppoetos com o esr,irito eanoiliàdor, 
de que está dando provas, e que mamfesta na sua pro-
posta 'l (Apoiado1.) . . 

O Sn. DuQllE-ESl'n.I.DA TEJ:\EIM :-Conciliador; não 
apoiado. 

0 811 .. MH'ii5TRO DA. AGRICULTURA. :-Fallo dli. Oonoi
lia9ão do presente com o futuro ; é bemdifficil este passo 
de tran•içiio; e uiio obstante, oo nobres deputados c~n
nurão no governo por injustiça e deshumnnidnde pa.ra 
co1n oi! escravos que o fioiio sendo, e de violenoia. ao 
dil'ilito de aeu~ senhores, censur& contradictoria, mani
fe~tnmente oontradictoria I 

Bem oomprobendo o :1uo , pretendem os no~res de
ptltndoe, o o ~ue oll eatuifuna. O governo !cna. pru
dente, conoiha~or e sabia ao en~anasse ao pa.i=: pro
pondo como meu'l de solYer a crl!IC a manutençM do 
1ta.tu quo1 embora dia~arçasso a eaterj:illado e o perigo 
dê ili'lllelhnnté reiloluçao oom a creaçno de algum fundo 
de emancipação, de~tinado a .suooosvhas manumiaaueo .. 
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Declaro á. camnra que semelhante selução o goye;no 
nií.o aceitou, nem aceita, e nenhum governo a ac.H.t~
ri& nas. circumstaa.cia~ .actuaes, porque ella. s6 servma 
para augmentar as difficuldades do fut'!-1"~ 1 provoca,n
do em pouco tempo transtornos gravJssJmos, oups 
consequencias não é licito calcular préviamento. 
(Apoiados.) ! 

Mas, Sr. presidente, fazendo estas observações, des
viei-me do intuito quo tinha de demonstrar que o 
illustre deputado p~lo Rio de J an~iro, ten<lo-se occt\pu
do hontem com a iniciativ<t, dignidade e liberclarill do 
parlamento, com a orgonisação doij partidos,· seus che
fes e suas bandeiras, com a constituição U.o anuo 
oítavo, tribunato e corpo legi·-lativo da França, com 
a~· réformas eleitoríiê@~- das municipalidades, e da"ins
trucçiio publica, esqueceu-se de que fazendo abundan
tes con$iderações sobre tii.o vastos aasumptos, tomava 
o tempo que devêra. empregar em discutir a proposta:, 
ou deixa-lo aos seue · amigos para que a discutissem, 
visto que lastimava a. falta de liberdade d:l tribuna 
quando usava. della. tão amplamente. (Apoiados.) 

E' caso nota.vel! O nobre depubdo quando assim 
procedia, oensurav:~. entretanto a honrada maioria ... 

O Sn. DuQuE-EsTRADA. TEIXEm.l: -Não apoiado; 
defendeu a minoria. 

O Sn. MINISTRO DA AGuJCUL1'URA.: - ... ou defen
dia a illnstruda minoria pela resi.stenoia acti v a de 
sua sj"lltematica. aueencia com que diariamente to.nta 
impedir que esta camura se reun::t para que íunccione. 

Assim se esquecia de que esse facto :aíío pórle ser con
siderado !enão como uma infracç.ão de lei, que não póde 
ser applaudido nem mesmo pelo nobre deputado, tão 
dediéado á regularidade do eystema ·que nos rege. 
Róntem suppuüha, eam fundamento1embaraçada a li
bérdade da tribuna, só porque a m:uoria tem usado da 
medida. dó erteetramento que faculta o nosso regimento 
contra o abuso da palavra, medida que só tem empre
gado em ma teria que discutem·. os nobres deputados 
desde o pnmeiro moz da sassão. 

Eli tiií.ó posso deixat• de oppôr um protesto á defesa 
que o nobre deputado fez áquelle abutivo systema 
de ausencia da mmoria, contr:t. o qual devêra aliás ma
nifeata,·-se, procurando ao mesmo tempo conter cotn 
sua autorisada palavra e conselhos aos seus il!ustrados 
amigos, para que niio persistiio no projecto de obsto.: 
ás nossas reuniões, rQsistindo á lei que lhes prescNv -~ 
o dever de comparecerem á hora certa para a abertur~ 
das . sessões. 

O ila. PAULINO D& SouzA:-- Eu declarei qu~ llilo er:J. 
proposito. 

O Sa. l\IINI&Tao DA A&IIICULT~RA :·- En esperava qu·~ 
S. Ex. os e~timula.ese pa~a quu asJim não proc.:
des,~em. 

Comprehendo que a minoria nã.o se deixe despojat· 
de seus direitos e fiscnlise a acçiio da maioria c do gc
verno effic-a:.:mente, mas sempre obediqnte :t lei. 

Louva-la-his. se assim houvesse procedido em to~.-.· 
o correr da presente sessilo : · mas noto que o seu prc
cetlimento é oppressiTo aos direitos da maioria e exor
bitante, porque importa a . iniracçlio da lei que rege 
eet& camara. (Nuo apoiado• ,, ~poiado•.) 

O Sa. PINTo DE CAHPoe :-E' uma especie tle pet·jurn 
faltar ás sessões. 

O Sa. MiNISTRO uA A&I\IGULTURA :- En. appello par:~. 
o pundonor ... 

O Sa. DuQUE•EsTaA.DA TEIXEIRA.:~ Tambem nós np
pella.mos para iaoo. 

O Sa. MullsTao DA. AGI\ICULTU!\A :- ... para a.honr:l. clu" 
illuatres deputados) membros dQ minorut, o confio qu..~ 
om eaaa coneoienotas reoonheoerl\õ que ú uut de seaa 
taveres niio deixar de concorrer ás scseõe~, eubmetten
do-oe ao regimento, que nos é superior a todos, para. 
que á hora legal utejallloa presentes e íunccionemou. 

Nem se O)Omprehende que n'um corpo collectivo como 
eete, oujo quorum para 9.ue ee pose a encetar os traba,
lhoa diarios ó uma med1da de· ordem, ee possa justifi-. 
car a auaencia aystematica que burlaria as previsões do_ 
regimento, impedindo a, effecth·idade doe nos~~n trr.· 
balhoa. . 

Deos nos livre de que a minoria tenha. o direito de 
an!lt~~ar a maioria pela ausencia: isto seria resistir á. 
opuww publica rcpre~e~tada pela maioria, o principio 
dommante e caractenst1co do ~:retem a repreEentativo e 
s~m o qur~l elle niio seria realizave!. • ' 

.A. verdade é que a ausencia em uma. a~sembléa. le
gislativa é u~ mal e tão grave que autoriea. medidas 
ae constrangimento. Na P,ropria Inglaterra estatuio-se 
cont~a ella em antigos tetnpos o emprego das multas 
c até ~ da. detenção pessoal na casa dos communs, penas 
que sao stmples a~oaçaB, porque niio aiio applic:tdas, 
tal é a, força do e~p1rito publico naquelle_paiz, onde niío 
haveria grupo que recorresse á. ausenc1a ~ystematica 
p~rn re~istir á opinião publica. Sei guc esse recnr~o 
nao seria offic:tz alli, como aqui o é; põrque-a cama~ 
m dos communs, • sendo entretanto numerosa e não 
obstante o quorum, é apenas de 40 membros. ' 

O Sa. Cnuz MAcnAno:- Desgr~.çado do go-verno que 
em 600 nií.o tem ~O. 

. O Sn. MI.t'IISTno DA AcmcuLTÜRA.: - Assim é ; mas 
tsto prova duns cousas: a necessidade d:t reform& do 
nosso reo-imento ácerca do quorum (apoiados) e a' 
necessi~3:âe de que sendo e)le tão· elcvauo, .comÓ é, o 
que fa01htJ. o ex1to do maneJo a que me tenho referido 
estigmn.tisemos todoo nós o procedimento da illustr~ 
minoria (apoiados), a qual, se persistisse no s~u intento 
e .~onseguiss: r_caliza-lo, i.nutiliearia os esforçlOs e opi
nmo da mmorta, com offenea dos sãos principias do 
systcmo. representativo. 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEil:EIRA.: -Esforços empre
gadl1s pela mordaça.. 

O Sa. liiiNISTno DA AGRICULTUR.\: -Deus nos livre 
de que a theoria que hoNtem ouyi nesta casa preva
lece~se como procedente e verdadeira. 

O Sn. Cauz JlfA.cnAno : - O governo tem maiuria e 
qttorum, não deixando discutir a maioria com a mino
ria, parece que descqnfia da sua maioria 1 

U:uA. Voz DA. MAIORIA :-Está-se apreciando o ·proce
dimento da minoria. . 

O Sa .. Ca~z MAcH~Bo.:- N:io te:u r::_ue apreciar, por
que a nunorta tem dtreltos seus. 

O Sn. MllHSTno DA AcnJCULTUR.l: -Eucomprehenuo, 
Sr. presidente, que uma das garantias que noq d:l. o 
systema que nos rege é o dn liberdade da tribuna .... 

O Sn. Dirllti:':-Es'tii.An,\ TEJXEIR.\ : -Apoiado; mas 
::unca foi tüo sncrificad1~. 

O Sa. MINISTilo DA. AGIUGULTUUA:- .... bem o sei ; 
::n.s :J. observ.tção absoluta que ouvi bontem, de que a. 
~ '·'··erdade da tribuna é o paladio mnis seguro e sag1·s.do 
(L> regimen constitucional, o que não é tão exacto 
como se disse, porqi.te importaria o desapreç~ de ou
trns garantins constitucionaes igualmente efficuze1, 
r:outrnponho que a liberdu.de de tribuna quer dizer ir
respons:<bilidade de palavra, mas mio abuso protelato
rio do palnvra, contru o qual é licito empreg:.~.r o 're
cnrso legal de opportuno~ encer~~tmeutos, para que o 
:;r:~nde principio .do systema representativo, a synthese 
da opiuiií.o publica encarnada na maioria, nilo se nul
lifique pelo procedimento illegal da minoria. 

O Sn. DuQUE ·ESTRADA TEIXEII\A:...!.. Os edor1'os da 
maioria tem sido a mordaç11. contra a minoria. 

O Sn. MINISTRO DA AunlCULTun.l:- Observarei que 
:t liberdade da tribuna, considers.àa como uso da pala-
vra e euu irresponsabilidade, não tem deixado de iler 
garnntida {t nobre minoria, <J_Ue dellu. tem usado com 
vantagem da. causR publica. tapo•'ado3 da maioria}, se ·!:
tão sómente da cau~J. publica a minoria se tivesse 
compenetrado nenta queetiio. (Apoiados da maioria.) 

Poréru não· longas borns e longos discursos se têm 
~1rouunoiu.do Jceroa da questão servil desde o"começo 
..i:~ prescnt.e sessão, trntanao-a~ de tudo e dessa ~uestão 
com tanto azedume e paL'tão da parte da minonn, que 
dtl corto ella niío ec pódc queixar com fundameuto de 
que não )1'1jn go:~:ndo de liberdade da tribuna. 

O SI\. CA.P.I.NEnu:-Atú oom encerramentos prévios ! 

O S11. !tE!'iC\1\ Aa.oi-1\IPE:-E' melhor propilr o en-
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eerramcnto do que faltar ao dever do comparecer a 
fazer cnsa. 

o Sn. MtNJS'l'RO Dol .j\GIUOULTU.n6. :~O qne é certo é 
que por tal, fórmll têm di~cutido os. illustres membros 
da minoril!., que, por ·não procederem com nlluella 
calroJa e rec:tidíi.o indispcmavcis em to'los os a,;sumptos 
sujeitos ao no•so conhedmcntn c muito· mais no da re
forma do estndo sen·il, já de si tfio melindroso e di!~ 
fiei!, deploramo~ que· a discussfio, como a enc:J.minhi\riío 
e a mantêm os ilnstrados opposicionistas, nfio teuha sido 
tiio J?rovcito3n 1 comQ. ]Jodia. e devia ~er, ta!,ls si\9 .os 
desviOs; , ns recrimitHIÇÕe~ e personalidades qne se têm 
observad.o no dcbnte, qae em vez de co~1centmr-sc sobre 
a proposta, ab.rio largas :1. politicn, á índole e reorg~ni
sação. dos .partidos, e até hontem deu lugar :í. dispu ti\ 
d11. compet.mcia de seus ch~fes! (Apa•u<lo• · d<L maiort«, 
reclamações· <la minoria.) 

Não pretendo, porque ote.mpo me é muito precioso, 
acompanhar uo men honrado amigo. nas apreciações 
que fez quanto :toR p<trtidos pol.iticos; asseguro súmecte 
que o governo uiio tem o propo~it'l de desorgnuisa
los, e bmbem não pretemlo disputa,· para .o St·- presi
dente do conselho a legitimida.de de chefe do partido 
conservador, poEiçl'io n quq aliás lhe davfi'J e dã.o ' lncon
testavcl direito os·scus meritos; os Heus talentos o os 
seus serviços. (Afuitos apoiado3 <I~ maioria, e 11~0 ·11poia
dos da minoria.) 

O Sa. CAr·ANE~u : - Não póde ser chefe do p:utido 
conservs.dor. 

O Sa. llfr:o~Jsrao D.l. AGniCULTUR.\:- Quanto í~ legi
timidade e. competencia dos chctes de partido~; npen:!.s 
observarei q11e nas sociedade~ politicas a. proeiiiinencia 
de tiio honrosa mas difficil pos1çilo F.Ó obtem-se ou ileve 
obt~r-se pela e51•outanea cottfiança dos correligio· 
narJOs. · · 

VozEs DA .:tlfA.ronu: ·- Eesn é a verdadcir:. ·dou-
trina. · 

O Sn. :MINISTRO D.l AGRICGL1'Utü : -:Nessas socieda
des u confia:1p niio se impõa; o prc~tigio nüo se im
provisa .; é preciso tmbalho, t!dento e illnetr~ç<lo, 
honradez ." patriotiBmo, q n:.lid,;.des · qne ' tanto ctmobrc
c.cm . o tligno. Sr. p1·eeidentc . do conselho ( .. ipoic.ulo8 ti ... . 
'maioria.) 

Ob~ervnrei ainda que em taes socieduàes, sendo como 
é 11 conHança, o el~mento constit\lth-o, a cama 1micn 
d>J proeminencia dos chefes, ella, a.s~im como niio lhe~ 
pód~ S(!r conferida por outros titilloti que i1iio R•pwl!c~, 
e de >'JiJr!l os J>088Ue O nL•lJre 81.·. pre,.idente do conse
lho, tamhem nüo pótlo srr e~~·n·ei•la e mlll!tid,L comCJ 
dictt\dura. (Apoiado.1 c 11ão apoiados.) 

O Sn. CAUNE:U.~ :·-Póde SCl' chdcdotert:eiri> partido. 

Uu.\ Toz D,\ llhiOIItA :-Ent~.:> 'J de á . .; o qn :11·l!l. 

ÜUT<t.l Vul :-.A lu>: vni fa~<:l'-·''' I 

. . O :-:n . i\[r:'IIS1'RO DA A~a1<;nn:~: . 1. :-D:z .. sr., f:r. prc
st~e~tte., que .o go~cmo e . o I'(' '!'Oil>:cvel p•!l:< sit.na•;:iu, 
trtstt::;~tma tHtuaçmo ern que [o;:t! ~el111 o p:\rti,·to couE~r
vador. 

H" nnuL Yerdudo que cumpro c•m(t~Sn\1'. qnat~J.o so 
trat~ de a.ssmnptc~ grtwes, r.oll\o '' •tnest:io H:rYil, nin
gttern se·Jlluda, todos s5o"rcspónsal·t·i~, o~ que fallão c 
u~ q11e n"-n _l~!lrio, os qtlil p1~omuve"1"- os·qn\l su·qrpuem, 
·os qne au~ol~n.o e oH que testt;h~rn; todos tJtn a sun, purtc 
tle re8pomabil1dade pel'at\le ;1 Liistu1·i;;. (illui/.os apuiarlu$.) 

. o Sn. c.a~z MA.CUA.llO:- C:;'tla mil t~in tl Sim ••. 

O Sn. Mr:-tlSTno .n.\ ÁlllliCUI.'I'.UII.I. : - O governo aceita 
a ,que lhe cabe.... · 

o·sn, PEnt:in.l. DA Slt.YA:- ,\ respom:>.bili<l:.\de .é do 
qUem provocu. · · 

O SI\; l>'IINÍsTno .DA. ÁGntcur.runA:- .... pqrquc con
\'Cilt'Cu·ac , de quo ·ora opportuno cui<l:tr ue resolver a 
<tue~tiv: ~orvil, que se oggrnvflva pcll\ indeci~fio,.como 
o nu no p11.-~ado acontemm, p~iR ent.üo, .. no· co moço .da 
scociio, bo.stari~ tulvez a .sim pie~ adCJp\:<ío do registro 
dos e& cravos, medida que já ern i nsulliciente no fim 
da mesma aesaiío_ 

O SI\. DuQu&-E&TKADA. T&lXEillA:- Ycuhu mais esta 

accu.s.açiio \lar.>, o gabinete de 16 de Julho, ·a. quem 
V. Ex. npowu-~ · 

o Sa.' l:\1INÍSTIIO llA AGRI~UL'fUII.A. :"-"-Agradeço, llO meu 
honrado amigo a . benevolertcia com · que me ·ellt:l. 
interrompendo. 

O SR . DuQuE'-EsTRA.D.I. . TEIXEIU~:- Niio · é. benno-
lencia, é ci vi~rno.. • · 

O Su. MIN·I"TRO llA AGRIOULTEBA.:-E ·peço~ lhe Iic~uça, 
apczar do resrJeitu qu.., lhe ·tributo; pata não responder 
no seu apnrte. · Acredito que .cm ·meu :p;_ece4ente !l,je
curse~ sobre · a. .re.forma ·,que .. discuti01os S. Ex. ·te!·& 
encontrado · respoats. snti•frtctoria. ao aparte com que 
acaba .de me honrar .. (Jpoiados da maioria.) 

Cunfor.~ne eu :dizia, quando · se e&tk sob a iriflueno.i& 
de nlg11m:1 cria e, todos t~m o seu quiuhio de reepon~ 
su.bilidaJe; 9 govtorno l'econhece.a que lhe cabe, porqu~ 
entendeu qae era opportuno · resolver 11 questií&· senil, 
promoveado perante o pa.rl~mento a 8llB tióluçilo·; maa 
não a~. engan~m· oa :illuatres membros da minoria. que 
tií.o quutid1anarnente oppoem obstaoulos .succéssiYoW. i. 
adoJ>s:ão da. r<iiorm>J., p~rque tn:mbem serão respmrs&veis 

· da terem con.-ertido urna · questão social em. queatií.o 
política. (1lluitos apoiado• da maioria.) 

o Sa. PERE!I\A DA SILVA: - Quem a conyerteu . em 
questRo politic.a .foi o, minist.erio na resposta á. falia do 
throno- . 

(lia varias aparw .• ) 

O Sn. 1\'IINrsmo DA AGRICULTURA:.,.- Sinto que a po
litico, queira intervir ~a soluçfio deste grnissimo pro
blcm t pretenilendo·sc'até eat::belecer C()rno Jinhri: 'divi
s01·i:L de pa1·tido~, corno ' sua. 'bandeirn; a :mauuteri~o 
diaf" r.çnda do stat.u quo ou causa paior, porque :inn.a-
n u~en9Ró do que exir,ta é cheia de ·perigos! , ·' 

O Sn. DuQuE :EsTMDA. TGIUmA :-Contra isso pr.o-
testão as c;nendas •J\Ie. est\io na me~a. . . ·. 

O·Sn. MINISTRO D.\ AGI\UJULTllnA. :-Mas se ~tr.:é n 
linha divisoriR, se estn é a b:mdeira quo deve aesigna.
l:tr ·015 divcrgenoius do partido conservador, eu peÇo li
cença aoa honrados membros pnra. lembrar-lhcs ,Jque 
algnem quet11nto se.d.igtill~cuc na aun. compnuhia., ·.e. a 
qu,•ru eu proprio·niio ·ces•o· do, tributo.r minh,l& l1omenn" 
·gens, · dizu~o · nesta cOLmam" a 5 d.o Julho de 1869 o se
guinte: ··-·· 

« .Aproveito o aparte do· nobre deputado· ~r. Cruz 
~Ittch:t.•lo . Di:~: S. Ex. que essa. lei (11 do trufic'o) !r.z 
bouru. 110 purti·lo c~n,cn·,ah>r Pois bclll : ' Ee n:dJiü:
<bil'a do pnrti•lo eon>~r~u ·lor .. cu ldo~o.boliçr•o do •tm
!ico -, estima ri:~ muito J'Odcr ler na meHnQ b11nd!lira, 
con~ummndn 11 gr:tnde obr~, 11 ~ua oomplemcntnr
nl g'i•;it() da e•cl'U\'id:io. l.!:u npplic~ria uasto <:as(> o tre
cho poetioo t\{J Sr. Chi,t~aubrinnd, quan ·ln no Gc11ió ,1" 
C/p·i,,t in>n'smo, e[•O[lb Hl:r.r.llht <b ruligiiio catboli<:n, 
rwncinn:tndo n~ gt•tüvle~ bl!nnticioe · 'JllU ti hun1auidztdc 
trouxe o c!nistiauisrn..>, comprelmnd~u cutroelles a 
:~boli~~[,n da U'Cra,•i<l•i<), ·ll ~a exprime de~te rnouo: 
u Ajmdom~ . jJOuT cnuro11ncr tant (lt~ bitn(d it.\·, un bi~ufnit 
IJIIi dct•a•! 11/re é/i··it ri! /ei(I' O$ t!'or d1ms /cs a>Jila/OS d• /11 

fJhilo"ofJit ic~l 'abolitioll de /'esc/at•age . · 
" l•:u <lcsPje.rin vi\'er basta.11te pnt·u.lor c~cripta na bn::

deim do p:trtido con"orvudor a·mcsmn inscripçüu qn~ 
Chat~nubl'iund gravou na bnndeiru. do christilmismo. • 

O Sn. P11no n.: C.\)tPos:- Só n · ·~ommiasão niio ti
n.h:~ o d.ircito t~e enca!a.r e~tl\ que~t~~ segllililo oG·prin
CIJllCJR da plnlosoplnn 1 d:.t rch;(mo e da mômi ! 
(,.!poia<los.) · 

O S1t. 111tNIS1'1\0 o,\ . AGaiCUI.TCR.I.;- Ec i11felizmonte 
n politica v.aicse npo<.lcra.u<lo. 'da '}uestã.o· : tio .'e~tndo 
~ervil, .louvo.· me .na opin.iã<1. do .. distllluto ·Sr .. PerdiJtio 
MalheiJ:u, 80bre1qnal de\'.a .sct· a ba.n~e~ra .do parti~o 
r.nn~nrvndor, ,U •O S(UI/l . quo, •. ee ll nbOlt\'.nO Ull. C8Cl'R'il
úl\o. (Muilo3 up~iadns da maitiria.) 

( Troçl!o-~a diversos · llf'.~r""·' ~ ) 

DÓ' que. j:í. dis~e no' ~um€Ço ·deMte .di.sQtl(so, ti~o I•óde · 
restar .n miuinm .duvida .uo ·quc o governo uuncn teve o 
intuito de r~solvcr a questão do eatado servil do modo 
nbmpto e menos prudente. 

Entcudcodo 11ue se devia ndopta.r o principio da Abo-
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li1'ão gradual para as g ~l'a\,ÕCH faturas, mas com rcso
luçiTo e firm<zapnrn .leva-lo ~·J fim, rna.n~ndo-ee ao 
rne~mo :.empo a tJruprtedi.t.de extot<:nte, ~oluç:.w esta re~
peitadora. .de princípios oppostos, qüe em conseqnenma 
das citcunwt .. ncias uctuae:; não podem ser sacrilicados, 
e pelo contrario cumpria que a•sim foBsem hurmo
nis,<J_os; o govcrn? .P?r C_!lte modo cons~ltou ao exi
gei:lctas de uussa ctVIhsaçao e da prospendadu fntura 
do paiz, attendeu aos interesses da lavoUi·a, niio oli<l~
organiaando o trabtlllw, e proven,lo-o _pelo cont~·ano 
de· bra\'os ·doo· filhos elas dcravas 'mtscl•too dep01a da 
lei até que complete1;11 'Z ~ Dnno.s; tn·nd•;nt~·ll.prendi.z~
gem u que na sua mmondacl\J tmha o dtrelto cb ;,nJCI
ta-los. 

Reforma de tranoi1,•Üo e crmciliaç~o do presente com 
o futuro, nüo ohst:.tnte ser estu. " .:ua IHltLueza, os uo
breo deputados censurii.o-n'~> de illtJohcrente porque s:t
ti~f,lz PB nece8Eidacles oppo.,tae, como Re m,tivcsse uo 
poder do legislador euppô~I.Hs não existentns. . 

1 Se, pelo contra!'io, o goven'' propnz,,;;Fc medtc:as 
su9itas que obrigass~n1. u lltvoura n. perder os br:.v;~s 
que po~~ue actuulmente, e procur;:u m~troo que no pa1z 
não be· ~ncontrt'to, dê~te ·l!'-ot\Q, ~\n"l 1 e; .• ~ll~ o h·r..bal\\o 
se desorganisaria, e segutr-:J~:-Jna a .ruuw. das forlttll<- s 
pnrticulares c puul.ca. . . 

Fiqnom tra:HJnÍllu.• os propri:•br.os ele e>cr::vos, ncer
.tem tio UOL< •;ont_ade a lei, s.~_t0r ad••ptadtt, ·rlii·~ pcrtur
bcu! o ~eu rer.rtmcn, attra1:~u pelo butn trt\l!tnle~~to, 
lnnnanidadc c ~~Cii)roddnde de iute; c·-:~c~ tt affeiçào e boa 
vou ta do de 8Ctt;..; no,·os ttahuHttdurc~ a.tó os·~ l u.nuo~, 
qu~ eHes sernu os 1nelhorC's C~Jlonu~ 11artt a cnlturn. dos 
campos, tto$ lltHl.~2 perrnauec11rúõ. 

O •egredo para qye o con•igii•• só depen<le dos prc-
prios ngricult~ .. res. (AJmiados.) . 

Tem->e tlítu, porélll, que n pr:>posta tr:•z grande per
turbuçi:iu :tr> regim~J\ da& praprieLbtles com. o estabele
cimctJto llt: laut~li:t~ H1ixtat-: d.e ú:ll'l'aYo.::; c hvr~.":s, C'OlllO 
ee niio fosse· um f::cto que :wtualnrcnre nas fazeucb$ c 
cn:)cnhoB vlvütn l'nl cot:ntnutn C.·<.'l'a\·os e llotllcns li
\ r~s, H'tn tp.h! .hujn pürturb t~·~io j cuwo $e o gt·.tnde in-' 
t •. ruc.~ u \.\05 ~~;n\\(\lt.:~ \!'\n ~\Urn.hw ~ t~\}n~l~l"•~tr 1):6 no\' OS 

bruços que· o. r<:'furr.~.1H .. lhes dá ttão o·; !m.j~t th~ et~sinar a 
eYil,u· o seu Üe:<ap,·ovcitttuu•uto, porque tllll do>; dl'c·itos 
da. li!CHn..t. rcforn-:a. ~crà o tlc turn~·.rm11-:..:e os proprieta
rios .t1e. et'Cl'fL\-u.s. e. .ag;·ic.nltu!·;s wais pr·~Yid·t~:tt~iJ, coo
:lumico.s e lalorio .. ;oc, cuwo p otwcc,h~ll d.<•pot& dL\ ccc
auviío do tmfico de .Afric" nos. . .• _ 

Tctlt-t:.'-' ditv igtudmcnte qltc th P''?~odu. rcn~]t(W(lO 
injn~t:1s (k•dgualdad~~s p~u-..\ ~crc:.1 pcn~·lt:Ltt1Ci1tü 1guucu 
- filho•; dos tues;nos pats, JU:.tH tms c;,cr:<vor• c outroo 
lince; porem, quando ~e trata .'~o sr,lv~r. problcmns 
co1no ·o elo colado SlTYII, 'lua\ c o legtôJ:lÜor q uc 
xc dotem diaute de algun.~•l_t esiglt:lltl::de. iwli\"idmtl, 
l"llando fic11 saha a oollcctn·ttl:.nlc dos tmhvulnos pnra 
~s q?:.t?S l~gíl'la'i' A nüo se procctlcr al'shn, ns leis st•riüo 
CMUI$tiCas, 
Tcm~se dito lintthnunto c1no a propo~tt1 do governo 

é tllll o.tteutl\!lo contrn n con~~itui•,:iio dn lmperio. 
Bem sei que a e;m,sti.t\liçi\.\) ~~wMtu t\ propÜ\lt\n.u~ 

em tod.•1 a sua plcmtudc; ma~, pergunto , cru tiUO c 
desrespeitada. a yropri~dade c~o •enh~r com a medida 
d;~. prapo~ta rela~1v.a. :1. ~~berta.çtto.dos ftlhos de suas cs
cr:l,yas , quil 111ndu., n110 wxwtem , só porqu(\ ,podem 
exi~tir 'i 

Niio contesto que a _pmpriedatle c?bre o escravo dc\a 
ser m.antida .. e t•espclt.ad.a como ·nm•ladtl. em um <h· 
reito legal, isto <i, á propriedade actual; mas em 
rdU.çii9 aos filhos que venh5o ~ np.scc~· . das escr:m.ts, 
co~t!!~to form1•lmente qne cnte3u udtJumdo tal dmllto 
tie ~ue tantD st; t~o~ tem Jt.ll!••do · 

O que são d1re1t.os adqmr1doo! . _ . . 
Ningn~>m ignoru que só adqumdo.B sao os dtrettoa 

cue se fundao em fnctoo ou autos exl8tcntes, como um 
'iontrato, umt\ sentença pas&adtL ern julgrd?. Seriio, po
rém direitos ·adquiridos aqncUos que conmtem· n'uma 
cepe~ança; nquclles que são· mera eapecta\'Üo de ever.~-
\müidalies'f · · · 

.A;quelles, po~ axemplo, que têm a c~~era~çn de her: 
d:lr ·da' ~ens• pnlB· ou parentes, n."t · eonforl'mclude da le1 
dnB•Bltccoos<;as, oreaç~o do •tlireito· civil, co1:1o o ó o 
ci.irelto de propl"icdnde sobre o csCl"Lt v o, RC: umtla. ?':11 
vitla dos m\l~tnoe, pnis oll p:lveai.cs, V<!m mo•hh-

C:J.t'-r;e a sua espectaçilo, par que a lei ~eja modificndn, 
pot.let·ão reclamar o seu direito adquirido li. uma even
tualidade com que contnvíio, mns que nilo eo relllizou 'I 
.Jámnis algum juriRconaulto disse qu~ ."- pertürba<;\i.o de 
taes .evcutunlldnrlco, quo o mullogro de taes especta
ções seja oll"ensi v o a direitos ndq uiridlls. 

. Nilo~ é; p_or~ue nl"1o ha:c;i:t direito aclcruiriclo, no que 
mnd~ n;w ex1sttn, ao que somente estavtl. na ordem dos 
pOSSlV€18. 

Eu chnrno especialmente :1 nttençilo d:l. camara para. 
a ld tlc 2 <lc Setcmh;-o de 1847. 

Ellu, clm~o toJos E<tbem, · dispüe quu o recoilheci
men~o dos filhos naturaes sej!õ feito só por escriptura 
1mbhca ou testam eu to, m<,s, sendo ellcs recoubecidos 
até então por to•bs .au uutrao :fórnuiti do direito se 
ai~td~t vi:iíío 6CU8 pds qu~'2do fui promulgada a.qu~lla 
lei . c nao os rccon hecemo pqr 2.lgmu dos ttous 
mero.~ LJI.te m:t:tbelectnt, embora fo.,scm .reconbcciJos 
por ,?utros di,·cucs,. poderiiíu elleH queixar-se de haver 
J.l:ru.vlo. sna7 _eE>peranç~~~, mas não de offcnl:'a. ao seh 
dtre.tto adqmndo que o uiio h:wi:!. 

Niio se diga poi, <tttc Ee :.tt.tenb. cotttra o <lircito de 
proprictladc~ .. co~trn ?- ~on.t;titt.ti(;ilo tlo ~tnpcrí~; pPrque, 
.;-mbora o d1re1to <:lvll conhtder"~ o filho cxtstel!~e da 
(:ticrava com? accee,;to do do;rninio do senhor, o legis
lador annu!te 6ell1.elluwte 6......-S~'u, c~Jmqnanto nun1de 
fOipeit:n· .0 <J:lC existe, p01''JllC r.ií.o róde alterar O pas-
8:1lio, mn .. ~ rc~.;ui.a o :ftt!nro cou.~.htcraudo livres o~ filho8 
das c>Jcray•s ..• 

O ~tt. PBn"tn.\ DA StLn. :-Esses princípios ~ão er-
rudo~. 

_O Sn. Mt:il:<Tr.o o.\ ÀGmt:ULTURA :-Estes princípios 
~~~o v~:da·:tciro~, s:~o incontcstuvds. (Apoiada.'/· da ?naJa
na.) Eu provoco ·~ Jlobrc deputado pelo l:iu de Janeiro 
para que os refute, e uiío o conseg·uirú. 

O SR. CAP.unmA :-Já cst~~ conte~tnuo pelos proprios 
principias estabdcciclos por Y. Ex. 

(lht 01tlrns a;mrt~s .) 

. (}_ b>\ .. MmtsTn_u "·' AcnJCllLTUnA :-A plcnitüde do 
dmnto tle prc•pr~edndc crn rdn\·iio no que eftá ndquic 
ritlo, ,jm: .essn ú gumntida pela coustitui\•'ío, •.:s;;a ex
cede da c·ompt:tcucin do Iegi•Ia,lor; mas ~:io id~aH que 
se repdlom a de tErcito adquirido, o qnc pre•ui·PÜe um 
:l'acto pllôsa•Io ou pre:ocntc, e a "" eopcct~ção do futuro 
que 11ind:~ nüo exi~tc, póclu existir ou n:i.o. 

(llu dlt·crw• ap':lrlcs.) 

::iJ·: ~Jrcoitl~nt~, o direito ror~:m_o dispunha que em do 
dommto d!ls le1s ~ das coustttlll\'Ões reo·ular os ne~o
cios futnl'os, mas n:io revogar o~ factos p'~\saados; prm
cipio este tanto d~ direito oi vil como de direito publico. 
A factos p•s~ttclos coatr!lp.i:itl-se a icléa ele negouios pen
<lente;;; .c .com rdaçi!o n di;~ito! ~~\ os fttotos quo •e. ncbiio 
no clomlnto do ulgttcm, c Ja nuo lhe podem ser ttrados, 
siio us que constituem direitos adquiridos. 

Portanto, t>s filhos do escravas que nuscercru depois.'' 
da re:Cormn,. nüo eÚ~;tcutes ugota, .. &"riu. absurdo <J.Ue ' 
fossem obj eoto adquirido do djrdto, de. propriedade dos 
senl!ores ~? sua~ miiis, Por r~ma i1cção. mui couheoida1 
os filh9s Ja e;:1stentes t~e eeoravaa ,seguem a condição 
dellas.; 11 re!im,n:1. não muda .o passado, mas l'egula o 
tuturo, que niio· é do. domiuio do propnetario

1 
rnns do 

legislador. 

(li c. .dit•c.rso~. apa.rtes.) 
Dtifondo com oincel'idade ~ata theorin; ·cstort bem con

veucído de que o illustrado jnri~commlto,quc está á rninba 
direita (o. Sr: Perdigão Malhciro ), não pôde contestar a 
prooedenoiu· dos fundamentos juriclicos, dn opiniiio que 
sustentou.,, 

'O Sn. CAPANEM;A,: - El!e est:\. absorto oom os priuci
pius que V. EJ~:. prégu, . 

o Sa. MINISTRO D.l. AGiliCl!LTI:I!rA :'-v.· Ex. obriga
me a dur7lhe· uma resposta breve i runs· perewptoriu. 

Reru~>\tl) o lllustre c\cpütndo ao3· interessnnti.s~irnos· es
tudos ,feitos, .pelo meu il!ustrado 'colloga o Sr, Perdigão 
Mnlheil:o á.cercn· da·lci do 2· do Setembro de 18<17. 

A theoria 'l ue eu· sust"nto com relnçiio ·no· direi to de 
propl'i~dado sobre eaor>tvós, clle d~fcmleu"n· com luci-
1\ez e vuntugmn naqtH~lles ~eus e•tudoa. A unica dill'c-
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rença. que exi•to é tt de ter feito S. Ex. applicil.çl\o dos 
mesmos principias que expendi a. hypotheses divenaa. 

Mas, Sr. presidente, desttuiJil. a clava de Hercules 
do suepo•to altentndo á propriedJlde e á cunstituiçiíó do 
lmper10, ::om a. qunl os nobres .deputados constante~ 
•!!ente nos aggridem, procurando ao mesmo tempo in.,. 
d1spôr-nos com a el:i.lité n~~:ticola, pergunto: O que que-
t·cm os nobres deputados 'I _ 

Se t:io ilóriieilte querem o que, como seu orgão pro~ 
pôz, o i.llustrndo deputado por Minas, na emenda. qne 
ora se dtscute connexamente com a p1'oposta do governo, 
devo declarar-lhes que depois de tanto esperar ficárnos 
sotprésos com o palliativodasmedidas que lembrão para 
a soln)iio da . questíio. 

O Sn. PERDIGÃo . MunEmo : ~E' um systema que 
hei de explicar. • 

(lla outros aparte~.) 

O SR. Mn'llsTII.O DA AGmÍ:uLTUM:- Nio posso clon
ga.r-.me, Sr. presidente. Não pretendo roubar o pre
cioio tel?po á cnmara, pois que coaheço quanto lhe é 
nece~s~tlo; e, portanto, sem que entre em largos det
enYOIVlmentos ácercn da emenda do honrade depu
tado, noto 16mente que S. Ex., como o governo em 
su~ proposta, suggere modilicnçõe11 ao direito de pro
.pr•eda.de1 como, por exemplo, para que não ·venhão á 
colla\·iío os filhos de escravas, libertados pelo donata
rio, P.mborll nascidos . r.ntes do fallecimento do doador, 
e tambem para que o naofructuario poesa libertar os 
:filhos das escravas dados em uoofructo , nascidos 
no ~empo do mesmo ~ofruct?, disposição que faz ex
temnva ao caso .de fidelcomm1sso e outros de proprie
d:'ld~ limitada ~u resoluvel Estas modificações ao 
direito de propriedade niio atteot~o contra a constitui
ção do Imperio, porque juetificiio•se com os principias 
que RCnbei de sustentAr, isto é, que a lei civil é alte
ravel emquanto niío b& direitos adquiridos, e que 
espcraoçaa e eventu11lidades não os constitueu1. Por
tanto, S. Ex. na sua emenda tambem altera aa con
dições .da prop~ie~de (apoiados) j e nenhum de 
seus am1gos da mmor1a o censura, porque .tal e.tten
tado só é censura.vel ao goYerno ! 
· Mas prescindindo Je d'emoustr&r aq_uellas modifica.,. 
çõea que propoz o no~re .deputado: v1sto que o tempo 
urge, occuJ.lar-me-he1 untcamente da parte economica 
ou financeira do systema que S. Ex. adaptou em 
substituição da propoetlO. que ae discuto. · 

Excepção feito. da libertação dos que nascerem de 
escravas (o que S . . Ex. queria nos seus projec
tos do anno pas~t~do, mas agora n~o quer), temos 
em face um mesmo systernll tanto .nu. proposta como 
na emenda. do nobre deputado., luwendo npenas a dif
:ferença de que nesta é m11i0r o fundo de cma.Mipaçiio 
do qne naquella. O governo attendeu · iiii;lhor alo que o 
nobre diputado no futuro,, p~opondo a ,libertação da 
pro!c dos escravos, eeii! prPJ~d!c&r as aspirações da ge
:açao nctual, o que ~enn per1goso; e s~m eomprornetter 
o pre!cnte coro a creaçio de impostos ou com urn gr11nde 
desvio dos existentes para o unico fim de nccalcrar as 
manumis•ões, pois isso seria muito gravoso. 

. O illustrado deputado, como o governo, está. conven
Cld~ de que cumpre não tolher a realizaçii.o dnquellas 
aspua~?es dos escrav?s existentes, fncilitando-ns com 
o amnho das manumusõt>s, o que concorrerá. não só 
pura a manutenção da ordem ·no regimen da proprie
dade, como para a.ccelerar n solu<;ii.o da abolição da cs
cra vidi<o no Bruzil. 

Esttnnos de ac?ordo quant~ á idéCL que o governo 
por sua. parte ace1tou; mas nao nas proporções b.rga3 
com qno na dcseu volveu o illustrado dept!tudo. na sua. 
emenda. · 

Conforme o governo propo~, . eem calcul:l.r com o 
P.rouucto dn.s verbas: quo e.~pendem da vontade doa par
ttr:uh\res e d_ns cons•i.un9ões da~ asscmbléas provinctnes, 
a tmport.ancl&_conheclda. do fundo de emancipação or
~'ari por 1,02o:000fl nunualmente reeultantcs do im
postos que jú. estiio creP.dos, nenhum outro o foi para 
toso, attentas as. oircnmstAncins actuaes que os nobres 
deputados dizam não serem prosperao. 
. ,Já nfio ú l?equcno encargo esto, pGrque terá de sa

h•r da algibell'a dos contribuintes. 

Con~onn; propü~ o nobre deputndo, o fundo de 
emane1paç:w será. de 8,055:960fl, sem incluir neste to
t~J, corno prccedentemen~e o fiz; o producto deaconbe
c~do das ver~ns que cons1gnnrem as assembléas proviu~ 
CIReR, e. provierem ·de doações; legado•; etc. : 

Entretanto, para que o nobre deputado pudesse chegal' 
a este re~ult.udo t:io elevado, a esta cifra. tão avtlltaaa 
foi-lhe preciso crear uma ·tax.n ni\o pequena. sobre cad~ 
escravo maior de 12 annos, substituindo assim ... 

O Sn. PERDIGÃo · MALHEIRO:-: Ahi não .se crea senão 
o ~posto de 'lfl sobre · os escravos, que hoje não o 
pagao; quanto á taxa actua.l, niio se aggrava, estende
se apenas. 

O Sn. MINISTRO DA AGaiCULTURA .:-Não me expliquei 
bem. O nobre deputado conserva o imposto actualso
bre os escravos que aelle estão sujeitos; mas creon o de 
26 eobre os que, d~lle. estão isentos e que formão a quaei 
totalidade dos existentes. A taxa açtnal dá 6::l3:694B · 
ampliada pela. emenda importará eui 2,9i6:000B. ·O en~ 
ca:go é avultado, g augmento é notavel, e eiio os pro
pnetariOs a quem · o ~obre deputado quer beneficiAr 
que . .? pag:u:l.õ. Em troca da apolice cujos juros recc
bcnno pcl() tratamento d0e fillios de euas eacravlls a.té 
oa 8 . annoe, carregaráü ·com um imposto que durará 
quas1 um eeculo . 

Mas niio fba nisto o gravame resultante da emenda 
do nobre deputado, tamliem de1vio. do fim exclusivo es
pecial e trnnsitorio que teve a taxa de 2 %. addícionaes 
~obre os generos de export:t9ão, e que produz cerca de 
3,~10:000B annualmente, só para applica-lu. áe manu
mt51!ües; no atanto que, lançada, como foi essa taxa, 
por occasiiio da guerra para acudir a. suas exiiencill.ll 
terá. de subijistir durante o !cago espaço de 82 annosl ' 

O S11.. PERDIGÃo MALREIRO:- Não . é poasiTel; eu fill 
o calculo. 

O Sn. MINISTRO DA Ac:RICDLTURA :-Oitenta e dons 
annos durante .oa quaee a Eroprla lavoura, poil della é 
que snhe a noBBa cxportaçao, terA de eupportar a mllr · 
pe.r~ p~ovavelmente da incidencia do imposto. 
· Ja w a cam:n& que entre a emenda. do nobre de:.. 
P!ltado e a propos~a do governo niio póde llaver hesi~
çao na escoll!u ; ~ tal o resultado que, por bem dos 
mesmos propnetar1os de · escrs.voa e da lavoura, o go
verno nii.o póde aceitar semelhante. emenda. Nó& llii.o a 
adaptamos, porque, li\J\lrtnndo-se 11.s gerapões futuras 
emliorn estabeleça-se um fundo de emancipação para~ 
geração actunl, porém muito mais modesto e conforme as 
posses d_o thesouro, como pretende o governo, (lhegare
moa ma1s depressa e melhor do qu& o nobre deputado 
ao fim que nos propomos. (A.poiado1.) · ' 

O Sn. PEnDtGÃo MALHEmo :-0 nobre miniatro está. 
enganado. 

O Sn . MINISTRO DA ÁOIIICVLTUIIA :-Excluida a fonte 
doa nr.soimentos de escraTos e caloulando-ee com a tax" 
da mortaiidnde dos mesmos, attendendo-Be ao .·movi
mento das manumissões por effeito da generosidade dos 
particulares, e considerando-se tudo quanto ·róde con
correr para extinguir"&C a escravidão no .Brazil nos 
termos dn proposta do governo, resultará que 'com 
1,025:0008 npplicados ás manumis~ões ll.nnunlmer~te e 
sem que sejt\ augmentndo um seitil, no .fim de 49 
annos e 3. mezes n_ populaçii.o cso~a.va estará comfleta
mente extmctn, nno lmved. ma1s u111 só escravo no 
Brazil, pebs tres causas. ccnnexns, energicaa e efficazes 
isto é, a · libertaç11o dos que nascerem, a mortalidaot~ 
dos que exiBtem, e a su..:cessiva acção dos 1 025·000S 
annuncs destinados pata o fundo de remissiid. · 

Niío tenho duvida de fornecer no nobre deputado oe 
oal~u_!os em que me fundo, e nqui os tenho á suu. dis-: 
pouçno. 

O Sa. PEatncÃo MALnEmo dá um u.pnrte. 
. O Su. MINISTno DA. ÂGDICULTURA :-Isto niío quer 

o.hzer que n escravidiio b.illda hnjli. de durar 49 nunos · 
se os nossas circumstuncius melhorarem, augmoutRr~ 
su-hn o fundo de ~tmancipnçüo, e o resultado aer4 maiB 
rupido, se não preferir-se n aboliçiio definitiva com in
demnienção qu::.nd" , por exemplo, ohcgnasemoe a 30 
annoa em qu,e •Ó 1"' '"erá 192,597 eacrnTos. 
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Mas, se o nobre deputado não quer que a ·escraYidão 
dure 4.9 annos o 3 mezes, como pretende que seja 
adaptada a sull. emeri<lu; que em reeultado, com o 
fundo de emancipaç7io que creou, só no fim de 81 an
nos. e 8 me:r.Rs é que habilitar-nos-ha a vermos de to lo 
extmcta a escravidão no Brazil? 

O S11. PEI\DIGÃo MAr.nEmo : - Não ha exactidão 
nisto. 

O 811. MrxrsTI\0 DA AGRICULTURA: -Não tem razão 
V. f~x., e eu o convencerei. Tomei para termo do cal· 
culo dous milhõ2s de. escravo31 valor nicdio de cada 
e~cravo 8008, manumissões annur.es provenientes do 
produoto certo de loter1a• e de 2 % de direitos de ex.
}'.Ql'ta.\':io, 23 % do rroducto das taxas . de escravos 
( \·e_lha e nova) e de Slsas, 1 % das manumissões volun.· 
ttm~s e q, I % da mort:~lidade; o que dá o decresci~ 
mento nnnunl de 5,33 96. Porem, como se deve len.>: 
em conta a quota de 2,3% dos nuecimentos, porque &. 
emenda do nobre deputado repella a libertaçíio das ge
rai'~C5 vindouras, o ef'f~ctivo decrescimento d11. popu
laç.<o escrava vem a s~r de 3 %-

Foi deste modo que chegtiei ao. resultado de que, 
empregados aquelles termos .:i. proposb do goverao, 
e:-:c:ptuado_• os que ,.niio_lhe siio applicaveia, a esera
ndao e~tana de todo exttnct~ em 49 aunos c 3 mezcs ; 
conforme u. emenda do nobre deputado, no fim de 
30 annos haverá 674,254 escravo&, e só extinguir-se
hão de todo no fim de 81 annos e 8 mezes. (') 

(') Suppondo llmll. população de-P-almas que sof'fre 
aunualmente dous dccrescimentos : um-d-proporcio
nal ao numero de indtvio:l~os existentes em caoo anuo; 
outro-c-constante ; no fim de-n-annos esta popu
lação ficará reduzida ao numero-P-1 dado pela se
~üinte fórmula : 

(l-,.(1_:.d) n) 
Pl=P (1-d) n -c ----.-

d 

Emmd<1 do Sr. Pcrdigilo Jfa'hciJ•o. · 
Escravos existentes..... . . • • • • . . . • . • • • . 2,000,000 
:Mortaalidade.. •• • . •• • • •• . . •• .. • • •• .• . . q,l % 
Manumissões provenientes das taxas e sisaa 0,23 % 
Idem ·. voluuta•·ias,. . . . . • . . . • • . • • • . . • • • • 1 % 

'l'otal. • .. • • . • . • .. 5,33 % 
Nascimento........................... 2,33% 
Deorcaoimento e.nuuo ..••...• ~. • . . . . . • • . 3 oó 
Mo.numissõas provenientes das loterhs,etc. 5,q'Í8 

Applicando•se 11 fó:·mula pu.rn se determinar o nu
tmro de annos necessario para completa edincçiio dn 
popttluç1o, resultará : 

3 
Pt=o; P=~.ooo,ooo; d= --; c=5,q'l8 

100' 
ctf~ctuu.ndo-se o elllllulo, obtem-se o resulttldo :n=Sl 
~~onnos 8 mezes. 

Projoc!o do gouerm. 
E• ora vos existentes .................. . 
Ilfortalitlaae ......................... . 
l\Iamüui~>ões voluntarias e provenieutes 

d:tH taxas .........•.•••.....•• , .... 

2,000,000 
4% 

1% 
Ductescimento ..•..........•.•..... , • ã % 
1\f:l.nu:.uissões aunuas provenientes d;ts 

loterias.. • . • . . • . • . • . . . . . . . . . • • . • • • • 50t 
Pam applicl\r a fórmuln convem obscrvnr que niio 

s li levando em oonta neete projecto os na•oimeutos, :L 
quot!l- da II!ortalidatle d?vA tmg;mentar rapidamente; 
por Isto, ate 25 e.nnos fot ell:t culoulada om 5 %, isto é 
sem nriar ; de 26 a 35 em J O % ; d~ 3ü a 41 em 2 % i 
de 41 a 46 em ~5%; e de 4G em dumte exn 40 %-

Nestas condições será necessal'io estabeleaer as at
guintes hypothoses : 

, 5 o{Í 
Í'l=O; P=2,000,000; d= -· ; e=50t! 

100 
eflectnadas as operações, chegn-se ao' ~1eguiute r~sul
tndo: 

TOMO H' 

Se, pois, estas são as consequencias a que chegaria~ 
mos " com os dous meios expo~tos, petgunto á. camara: 
Qual dellee deve ser preferido? Querêmos ainda esperar 
81 annos para a extincção definitiva da escravidão no 
Brazil't Como propõe o governo, aos 49 annos não ha
verá m~is um só esora vo; mas em 30 ser& tão pefluenc> 
o seu numero, comparativament• ao da emenda, que 
será possível a indemnisaçii.o dos que restarem. Eu 
níio tenho a mini ma vacillação em rejeitar a emenda. 
(A.Jwiado8 .. ) 

O Sa. PERDIGÃo MALBE!llo d! um aparte. 
O Sn. MINISTRO DA AGRICULTUR.\ :-Se a proposta do 

governo níio resolve· a <J.Uestão da escravidão, porque 
ell" sõ se extinguirá no fim deJ9 annos, decididamchte 
é preferível ao systema do nobre deput< do, desde que 
liberta logo as gerações Vlt1dOt!ras. · ucnutela o presente, 
e habilita-nos a conseguir o deerMcimento d11. popula
ção eBcrava tão depressa que no fim de 30 annos po
der-se-h& tomar a medida final da abolição immediata. 
com indemnisaçio, o que não conseguir-se-hia com a 
emenda,. ou, por outra, só com o decrescimento, porque 
sómente se diminuirá a escravidão da mortalidade e do 
fundo de emancipação, embora· a.vultà1o, pois deste modo 
aos 60 annos aind& haveria 171,388 escravos. 

O Sa PEIIDIGÃo MALnEIRO :-0 systema dns minhas 
eme:1d:1s não é este. 

O Sa. MxN:sTno DA A~;mctJLTUUA: -Sr. presidente, 
não von além, findo aqui. Se a falia do throno nssig· 
nnlou que era tempo de não deixar indcc.iRa a a.spiraçüo
nilcional da cxtincção dt1 escravidão no Brnzil, promova. 
a camara esta solução, porque o nosBO paiz, em \'Cll. da. 
população heterogenea que tem e com nlguna hab1tos 
que a prejudicão, torne-se homogenea, pruBpera e feliz. 
(Apoiados.) · . 

E' tempo, diz a fo.lla do throno; é tempo e mais que 
t~mpo; dizia-o ha .mais de 40 annos o patriarcha de 
no!sa iudcpcndencia José Bonifa.cio de Andrada . e 
Sih·a. (Muito bem; muito bem. O o•'Cidor é comprimcn
tado por a!guns Srs. d<Jputado•.) 

O Si\. PRESIDENTE designa· o dia 30 do corrente, á. 
uma hora da tarde, para a discus~ão da primeira in
terpell&çii.o annunciadu pelo Sr. Andrade Fi~ucira, e 
ús duas horas e meia do mesmo dia para a di~cussím 
da segunda. 

Continúa a discussão da proposta sobre o elemento 
servil. · · 

O Sr. Pereira da Sl1 ~·a (movimento de at
lonção):- Nii.o iai, senhores, a minoria da camaru dos 
deputados quem converteu em debate político a discus
~iio de que nos aoharoos neste momento occupndos, 
ácerca do clemevto servil, c nem quem perdeu acalma 
necessaria p11ra melhm··~olu\'1\o do assu:npto. Equivo
cou-se iot~iramcnte o meu illustre at-nigo, o Sr. minis
tro da agricultura, que acnb11 de fnllar. (Apoiados da 
minoria Y !"oi o ministerio de que S. Ex. faz pnrte, foi 
o hnnrado Sr. presidente do conselho, e antes me~mo 
ele ventibr-sc sua propo~ta, no correr do voto de gra
ças. (AtJoiados da m·inoria.) A minoria da caAa apre
sentou r~>ervas nossa. occasiiio solemne parn aoompa
rtbnr o ministerio i :resnlvou o assumpto do elemento ... 
servi11 como sociat, como assumpto part,icular e muito 
oupenor ó. política, porque poditt a.bàlar todo o edifici.> 
da sociedade, transforma-h. nos aeus usos, nos seus 
direitos, nas euas relações, no seu. modo de vidn, na. 
Ftlll pro'lucçii.o agrícola e industrial, nn.s buses da ri
quea~ publica (Apoiados drt minon'a.) Eu, que dos 
ela minoria aqui levantei a voz, n110 me de~lnrei en
tiio, como depois me declarei, em opposiçi'io ao gabi
nete, com a mnrohn dos acontecimentos. Achava-se 
em frente a mim um mhtisterio composto de amigos 
indi vidna•s, e até enti\o nmigos politioos; proclnmnva~ 
se o ministcrio, 11lóm disso, IHL f1•lla do throno, refor
mador dn lei eleitoral, da !P.i de 3 de Dczembr0, da,lei 
da guarda nacional da lei do recrutnment.o, da lei das" 
muuioip11lid1tded e adminie.trnções locnes e: provinoiaes. 
Agrndaviio-me todlls estas idéas, promettm meu apolo 
ao gnbinete, pondo de part~ a questão do elemento 
per v i! i porque as bases da BU!L proposta a respeito me. 
pnrec1iío fatacs, puigosas1 uunl·chioa.s e in.oonstitnoio
tmes. (Ar>nia!las.) Enunotei entiio a idéll. de qne cr>ll. 

S4 
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.centra.ria o campo . da luta e da. controversia no as
sumpto dn proposta' Assim proccdêrão todos os dignos 
membros da fiiÍilOria, que entráriio igualmente no de
bate do voto rle grnçu.s. (Apoiados.) 

Como procedeu o ministerio diante desta manííes
ta ç:1o fr:m c a e lc al 'I 

Converteu logo u proposta do elemento servil em 
questão de gabinete e de confian9a1 declarou que cifrava 
nella. . a sua política, a sua existencia, a sua conservação 
no poder. (Aftoiados.) Confirmou depoh suas palavras 
com actos, abandonando 116 discussões do orçamento, dos 
creditas e de todos os mais serviços publicas, pondo de 
parte a reforma principal por que o paiz urg8,. c pode
rosamente clama, a. reforma ua lei de elei~ões; porque 
com o systema actual não ha opinião publica que possa 
manifc~tar-se , nüo lm liberd~de na. escolha dos reprc
.iientantes do ·paiz. (Aroiado•.) Tornou eeteril a pre•eute 
terceira sessíi.o legislativa do parlamento, de modo que 
impossibilitou a carnnra t!e prest.1r ao paiz os Mrviços 
reclamados uo seu zelo, c de cumprir até com· o pre
ceito cónstitucionar uecrett1do annuahnente a. desp~za. 
e receita do Imperio, . e tomando contas da maneira 
por que se dcspendêriio es dinheiros publicas. (Apo(ados.) 
NiLo contente com isto, pretenden o gabinete abafar a 
discuseiio tuüca, que con~entie. á cama.ra, n do elemento 
servil , nbm:a.ndo escandulosnmentc do direito do enccr
rameuto, que é arma util das m11.iorins, eUJprcgada ril.
zoavelweutc, mas contraria e nociva á liberdade un tri
buna, em ~ue o systema representativo se fundamenta, 
l!empre que applic~da a -arbitrio e capricho. (Apoia
dos.) Com tious discursos, com um sómente, se eucer
ravão as di~cusEões, caso nunca vi~to entre nós (muitos 
apoiarlos), e até houve artigos em que se levou o or
rojo a querer-ôe encerrar u. Jiscussão 11ntes della ini
ciada (apowdos), o que provavn ballucinaçõ.o . quasi. 
(Apoiados .) 

Diante deste procedimento, como poderia a minoria 
acompt~nbo.r mais o miu;sterio, que nem uma. idéapro
c'umanl, nem um principio professava, nem um desejo 
manifeõttwo. seniio o de fazer pur força, por violencia, 
pelo silencio, approvar-se sua proposttl sobre o elemento 
servil dcsnaturnndo o regiinen repr11seutativo1 caloamlo 
aos pés os preceitos muis comczinhos do governo J!Ur
lameatar'l (apoiado~), ·desprezando todos os servlros 
Jmbhcos, abnlluQnnmlo orç1uneuto.s rcgulu.rcs para viver 
com rcsoln~õcs arbitrarias, l'DuLautio :í. censm·a. os 
creditas ext nordinndos que abrira no iutervallo dns 
scssõc•de 1870 e 1871? (..tpuiarlos.) · - -

Ntio l'CStaVtl outro p rucediUlcnto á. minoria s~niio 
col\ocar-•e em oppo8i~'iio , ucoitutulo · I\ declaraçii.o do 
miniaterio1 de •}UO ti propo•ta ~obre o elemento Hervil crn 
snu pohtio<t, ~ niio podia M'r lll~is Clll'al'lula sótnentll 
~ob o n~ pecto n~tmul t!e nssumjlto sociJ~l e snpcrior. 
(Apoiadus . ) 

(~ucm, portunto, converteu em p(llitica o.stn questtio 
foi o mini~tcrio. (AJwiudos.) Qtwm, portanto, dividia e 
:;epann• o. p_urti~o conser~·:.clor CJ~ dou~ gru_Pos distinctos, 
f01 o mllltatel'!o. (Apowdos.) Se esta hoJe arrependido 
dcuta m nrchn ·dos uconteoimentos, como nq-lo acaba 
de nnnuncitu· o nobre ministro da agricultura, queixe-se 
de si, .de. ~tu i1n prudeuci~, o_ niío pretend:J. lnuçar a 
responsalHhdade sobre a mtnona da cairilll'tt. (Apoiado~ 
da mat'orit•.) 

Procurou ainda o meu illustrailo amigo, o Sr. mi
ni$tro da :1griculturn, ferir a minoria, dizendo tjlle 11011 
l'storços qt1e ella. empregava para demorur a solução 
deste assumpto fo.lta\'ll .~ seus deveres d~ oppo~içào 
parhnncntnr, e deoconhcc1U as regrus e prcce1tos do re
gimcn, inglez, ndmittido gerulmeute no governo repre
sclltattvo, como exemplo dus bo:u e s:a.udavcis tradiçõe&. 
l~squeccu~se, todavia, o nobre ministro de accrcscentar 
que sendo · verdo.<le que ns m:~.iorias devem nQste 0 
melhor doe regirnens políticos, governar, ti dirc'ito 
igun.hz:wute JJUtlCO. contestuuo das minori~.s de ·fllliarern 
de discutirem, }'0.\'a. forml\rem a opinii\o publica c D~ 
justificarem ,Pe:ante o . rmiz_ ~om. SUS.B He~i- . (lfu.itos 
apOiado, .) b uA.o tem o mllllstcr10 e a. ma10na que 0 
acompanha, procurado por todoe o~ mo.dos de encer
ramento a bufar a voz da tr1ÍI10rio., roubur-lhe a Jibcr
dude d:~. trilnnw, como nunca ae vío em nosso parla

:.:mento (llpfJiatl(ls), e precipitar a appro\'li\·~6 do proJ~clo 'r 

E' dever das maioriaR om:ir com paciencin n~ palà\'r~ s 
das minoria~. (Apoiados.) Gauhão tanto mui~ áqudlas na 
victoriu quanto m nls la rga; vast.a e esclarecidu. iõr 
ll uiseuseõ.o. Perdem, . de&moralisi\o-><~ 9. Ei, de•inctn
Jísão su& pNpriu. delibernçiio e su :L lei, quunú~ ohrig~ o, 
compellem no silencio os qne llOlrlo ell11s não llCilôfLu, c 
a quem Ee não permitte enunciar st\ll S <'piuiõrtt. (.Mui tos 
apoiado3 da mino1·ia.) Constrnngem com os meio" vio
lentos e mu.teria,es, como os que t~m empreg~do para 
amordaçar o debate, a minoria. a oppõr por vezcB1 ai nua 
que rnrus, o. protesto solemnc de não comparecer, que é 
m1:ie tambem violento, para coutruriilr os meios violeu · 
tos empregados pelo ministerio. (Apoiados.) 

Senltores, confessemos em con$Cicncía. Esta discu~
são do elemento servil nrto tem sido . livre. (Apoiados ri" 
minoria.) Fique consignado este fMto singular, memo" 
rando, nos nossos Amwe.v. (Apoiados da minoria.) Dabi 
é que tem procedido to:lo esse transtorno , todu. eEsn. 
luta desngraduvel, toda e6sa celeuma, que da vemos de
plorar sinceramente, e que deve magoar o puiz. (Apoia
dos da mi110ria.) Culpn, ·porém, · não é da minoria, toua 
:1 · rcsponstLbilidade, tod11. a provoc!l(•iio recahe sobre o 
ministerio. (Apoiado•· da minm·ia.) Nos parlamentos in
glezes, francezes, italianos, qunndo se vio tal abuso de 
encerramentos em questiies da importuncia .superior 
como e~ ta~ Quando se vio Um gnbineto leva~ :1 lor<ya, .. i 
vo.knlonu,, como dbsc energicamente um deputado àa 
propria maioriu, a solução de uum proposta de alcanc t , 
de consequencias tõ.o graves 'I 

E' que nesses paizes uma reforma, uma · innovaçüo 
prepara- se com muit11. u.nteceuencia ua opinião publka 
oom escriptos c artigos dé pcriodicos. Levada ao par
l~mento, ~1ào recebe sua soluçii.o senão depois tl; in~ue 
ntos dos mtcressados. dé ulgumos seesôes legt6latt v<:s 
gastas em seu estudo, pc.ra. que a soln~ão leve o cunho 
da. prunencia1 e paraço. lnesmo uma coucil1u1·iio1 um 
accordo de idén$1 a que us extremas opiniões te chf"P. o 
co1n u luta. · (Apoictclos. ) Perdidos ua. opiniiio publi~s, 
I!Sturiiio em Ingluterra o ministerio c a maiorill do p:;.r
ls.mento que procllde•sem como se ost:í. veriüetmuo 
entre nós. (Apoiadas dt& miná ria.) 

Entre nós mesmos, a quantos annos está o corpo legi6-
lativo n brnços com areíormn rlalei de 3 de Dezembro 'f 
na mflis de doze ·que a corôa nas falias de !lbertura da 
ass~mblé11 gernl a reclama . . Não se ttin~ feito diversns 
propostas, níio sê t êm a )WéSentt•do projectos, n•'io se tem 
diecutido sempre e constantemente, não tem mesmo a. 
Clllllarn do& depútadus a llprovado algumas resolw;iies a 
respeito 'f E já ohegámo~ u. uma ~oluçtio final 'I Nõ.o, por
rrus quaei ao di-lá. teii1eiitos todoB hnprmlenoi r; s e pre
ferimos udio.-lu.. E cu mo com o elemento ecrvil, em umn 
só acesiio, se deve ilécr~tar lei, e que lei ? Extreme, 
medido. fiuJt!, do que niio podcrcmP8 recuar muis ! 
(Muito~ o.puiutfo.~ da mirioti'il.) Q .. o mnl n.:~s póde vir do 
estudo, do tempo, que tudo esclareoe, do• aconteoimen~ 
tos, que possuem a. virtnde de f .,vorecer e conseguir 
uma conclliul'i\o, um accordo de iditll8, que sempre ~ 
proveitoeo e util 't 

.Note a camurn que tão desaFtradumente nrooadn 
o ministerio, que quundo-•e tratou do voto do b'"l'UI'uo, 
perguntámos-lhe se admittia. emendas nas buses da 
sua. proposta, c antes de ilOs ouvir sobre ti questií.o, ree
poudeu clle m~tegorieament~ que não tldoptuvn Ktodifkll
ções nas basos1Jrir.tc.ip;tes, c só no seu desenvolvimento 
ilecundario, snJ•lCD ~i :t. divina, que niio permitte que 11. luz 
do debate, c da con trovcrsia dns opiuiões, penetre no6 
anit_nos, c_ mo~trc. a. neccssitlodc ue alt.erur o pt·opo>'to ! 
Dehbj!raçuu ·pet tn\itt, que dn:;•l u logo s~ m:mif.:•tr :t 
que o. idt\:1 havia. \le ser np~ro,•ndu. tal qual, uinda q11e a~ 
provnssem seus tnêonvcitlentes! 

Entrctan to, senhores, nenhuma questüo carecio. de 
mais cnlma, prudenoia, lllodera\'Üo, e ate accordo de 
idéu.s, con10 a do el~mento servil pela eua natureza, 
pelo seu alc.ance econornico, social, e 11olitico, peloa 
effeitos~_que a proposta deve produzi; em · todo o }JUiz. 
Niio convem, tnlvez1 ao mimsterio esta procedimento, 
porque ll8 b11scs pr1ncipa.es, quo Jombra c ~&present.&, 
podem ser ubaludas peb. ·disouasiio, .e modificfldas pelo 
raciooinio, e elie com e, te restutlldo se couaidcmria dcs
nhado. f.dpoiad~s tia ·minol'ia.) 

Vou, por~m, · ~ntrttr no . exa1ne do Msumpto; é a 
primeira vez que !alll' r. respeito. Niio tenho esportlll \'ÍI 
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de conseguir do mínistcrio cessão alguma de idéns; 
nem todos os ministros me Íazem já a honra de ouvir; 
a hora d1t sesóão eetá a findar, deixando-se-me a tri• 
buna no terminar o p•·azo; a maioria dewrtou dos seus 
bancos, porque niio quer ouvir a. discussão, para. niio 
faltar ao voto promettidp a·.) gabineta. Vou comtudo 
fallnr, mas com toda a co.lma1 toda a prudcncia, em
pregando exclusivamente a arma do raciocínio, ainda. 
que .saiba que só o pniz me ouvirá, lendo as palavras 
que eu proferir. 

Comeyo por assentar e affirmar não •Uma. proposição, 
mas un1 facto incoetestavcl, c ó que ~o Braúl não lia 
~.ctualmente um só cidadiio que não lamente a. exia
te:c.cia social do elemeu to oervil legada por nossos ainda 
G.~te g·\ori0sog :mteposmt!os, que nüq de.leje nrdente
J:\ente que se extillgun esta praga da escravidão, con
traria á religiii.o qne profes1umos, á moral que é v. 
r:ormn das comciencia~ c do pt·ocedimentohumano, ás 
lt\Zes do seculo XIX, qne ee espargem e .clesenvolvem 
por todo o mnnt!o, :í dignidade e :í. honra da n:w:io, 
a1,1 nossos proprio~ intare·f.ses intJllectuaes e materiaes 
e ao no•so fttturo. (Muitos ap.oiados.) 

O nobre ministro .d'l agnculturà. fez-me a honra de 
3,[>ontar-me nominativamente ·como um doa apo~tolos 
d,, enmncipaçúo pelos meus escri ptos publicado., nn 

. ~~uropa, em revi>tas estrnng."<'Írns, e pnrticularrnente nn 
C·mlemporanect'!'rancezn,e tm do3 Dous Jllwulos .. O que 
entàa disse, escrevi e publiquei, contirmo-o hoje. Ha 
muito tempo, inspirado pelas idéas de Ull:\!1 nec~ssarin c 
i:~d.ispcnsavel emuncipnç:'io servil no no;so paiz, estur.lo, 
an>riguo, examino, aprofn,Hlo a questi10. Esqueceu-se, 
]JQrém, o meu· digo.o amigo, de nccre,ccntott· que de 
D ccordo como penso com tolos o·s Bt·azileiros de que é 
mister acaba•· a escmvidão entre uóo, eu nunca manifes
tei nppro,·açiio aos meios Iom urndosna; actunl propo3ta 
d.o governo. Aqui estão os cscriptos a que ~c referio o 
:•ohre ministro, .trn;!;o-os comigo, apt·csento· os, não leio 
trechos P''m não cansar u p.tciuncia dos meus bone,·olos 
auditt)res; quem ousar co,;trnri..tr-me, :fol!li!c·os, c 
c.ite·os. 

O que entiío disse, disP.e, sempre e proclamo hoje, é 
qlle estamos de accordo perfllito no fim, isto é, neabar 
n escravidão. Neste ponto níio ha disorepanoia entre 
r.ós. No que dissentimos, porém, relere-se nos meios 
praticas c razoaveis. (ATJOÚcdos.) Os que mwerm n pro
posta do governo, combs.to por oonsiuoru-los nocivos, 
pernício~os, desorganiHadores, nmn·ohicos. (Apoilldt>3 ,J,, 
J,•:inorit~.) A que~tiio niio é, pois, u respeito tlo Hm, verso. 
~obre os meios. 

O Sn. P~:unlGÃo !I! ALuE mo: - Estl\ ó quo ó u Ycr
lc<t•le. 

O :;n, Prw~:m1 1>.1 Su.VA: -O fim <i nobre, .<i snuto, 
& ntil, ê · :~t•wn 1''>1' todvs, · t\ uuiwl·~nlmcnto desoj11do. 
0,; Hl•,ios de•."t'lll IIUI' r:rt.mwuis, pratico~, mmlurudos, 
J ~ntos, tendo-l·'' 0111 ntton)i\!J o <11.tudo liu pniz, o. ~UI~ 
prodnrçi1.'>, a l-UH inth1Hta·in, H suu. riLpte2~t, og purigos 
da sociedrtth•, ''' •ll',·it''~ da medicla. (.Uuito3 apoiados.) 

Não se muwbrce• \llll tim t1tH\llllo ú conocp;uido lJOI' 
meios nocivo• o po11icinHo3. (,l/llilos t~poiudos.)O c•t:v is
ta, o poli ti co pruvid,<ntu e (<ng.tz Uj>l'tWia t! cst.ndv. tl\t1\o 
e~ fins qnc se propõe, como os meios, que lhe convém 
e:nprc!gn~ pura. nlcan\,·a-los. A religiü•J, a mernl, OB 

uttH'etsuH int•:\lectllltt!B, a dignidade nucional, o futuro 
Üe\'elll pesou· h\nto n:tdelibe;·nçiio <loB meio~, como a poli
ticu1as conveniencias pnhlica~, or; interesses particulares, 
n. sitLLnl1:io mllturiul das cun"us, c os )wl'igog lie umtt pre
cipitoçüo louc·.t, que tudo urruiue, perca, d<)S\túa, cnt 
vez. de lucrar o principio. 

Niío entr:trci muis na questiio tlc opl'"rtunitbde d:t 
meuidn. Sei bem que os COIISl'lheirtJS de esta•lo, Srs. 
ülinih, 1\lnritibn e Bom-1\cliro a niiu nceituv:io niuda. 
Sei bem que os Srs. ltabornhy, Hiu llrnnco, Al>actti, 
Eusebio o nté o proprio Sr. Visconde de S. Vicente, 
protogonista dn idtia, entcnuiiío que ante~ dú so propor 
o.o corpo lcgii'btivo unm medida qu:Liquer a res
peito, cnrccin o governo .de tomat· diversas cautelas c 
providencias, niío só par:t prepumr o paiz para n trnns
ft,rmnçiio socinl quo se pretcnditt, como para segurar 
a ordem publica contra U.csoLt!ens e insurroi~·ões, que 
parcci:io dever sct• inevita,·eis, em vista da hi•tori1t dos 
Vti1.l'S, qn<~ :tboJiri\0 U CSCl'llYiÜ:io1 C COIIIO Ó proprio <la 

natureza c do coração humano. O Sr. Itabomhy en
tendia que se devia começar com medidas prepara
torias e paulatinamente umas &TJÓS outras, por nii.o de
ver haver uma só solução e nem' um só ministcrio apre
sent~t-lag todas , cumprindo esperar do tempo e das 
occurrenci:.ts u continuação e p1·ogresso d:;s varias me~ 
didas u decretar-se. C Sr. Abacté exigia antes de mais 
nada uma estatística, como providencia indispensavel 
para se conhecer a extensão do mal e os meios de rc
medi.a-lo; requi5itava igualmente que se fosse adap
tando por cudu vez uma providencia, e não todas ou 
algumas simultaneamente. O Sr. Bom-Retiro lembrava 
jurliciosrtmente o meio prepa•·atorio de se chamar em 
larga escala a c.olonisaçiío antes de medida nenhuma, 
para oppôr digu'" á decudencin e crise da producção. 
O Sr. Eusebio reclamava fory:t. publica, e trop~ estran
geira até, parn se manter é prevenir desordem, antes 
de tratar-se do assnmpto. 

O Sr. Visconde .de S. Vicente i!.clherio :í. idéa dé se 
crr,ar nncleos de iorp. publica, e espalha-los pelos mu
nicípios do interior do paiz. O Sr. Viscoilde do Rio
Branco, declarumlo-se a'J principio contrario á oppor
tunidade, e nté adver8o a algumas it!éas hoje incltlidns 
na sua proposta, acnuon por Jilll dizendo. que a11 retrac
tava, porque re<:únltecia que uma grande ptessiio se 
exercia sobre o prop·io governo, e não havia remedio 
sen>io curvar-e e tt ella, m:tô qtHl convinha esperar ao 
menos para depois de complétamellt0 ret•tabeleci<~as as 
finanças do paiz, e de alguns a unos de. repouso depois 
de linda a guerra. 

Tom(mio-se estas cuutel:ts e providencias prelimi
nnre~ recommendauns pelo conscl h o de estado em 
mniorin? N:io. O ministerio uctual ap1·csentou antes 
de mais nada a sua propo3t'1 1 e niío adndtte modifica
çücs e nem clamores pnru o Côtttdo c n rellc•xiío. e nem 
pcrndtu a di;cussão lnr~a e tles!,tYoh·itla. E fê-lo com 
desprezo da iniciativa d:. ca.marn <lo" dcpntmlos, ati
rando á mu.rgen1 'o projecto de umn con111Ú'-:8fl0e~pccial 
llo seu seio, nomemh e encarregaria :to a:11\o pa~s,tdo do 
estuuo da questão, corno pam mo:-;I.L'it\' que ncsttt terra 
o govemo e tudo, nada as cam>trus e n•.:m o paiz; o· go
verno como omnipotente faz oÓ o que qner. e 11ào nceittt 
idé.t~ dos outros pOtlcres politicoo U.o EotaLlo. (Apoiados 
dtt oppo;·içuo.) 

E ';\uer jií e j{t, ncst!\ seosüo, e ~Qm a mais pequena 
modificaçito, que seja ella converticln o.m lei, ant~,; de 
abrir um inquerito tlo8 iutoressados, de ouvi-los até 
su por U.efurencia, da procul'llr opinit:ie~ uutori,ut!as, e 
de nttender :í. discusolio, <llle ulio conseute uo pnr
lnmcnto! 

q11·~ <líversitlntle de procedimento p~rn o governo iu
gle~ ú outl"<'s dtt Ent·opa? O 1-!'<l''emo inglez, aoouvir 
~~~ p•·ime•rcts rccl:tm:•çvos de Willbt·rforctl, no fim do 
Hccu!o pasHndo, exigindo ceR~l\\'Ít•> do trafico tJ e:-:tincçiío 
d11 c~ct•ctvaturn nas colonias bt·itannicas, oppoz-ee, re
sisl.io, mn nome dos intere·•e• dcw •nbditos ing\ezes 
eoutm o \~ehu exolusivo das idéas re!igio~ns e mornes. 
Continuou ct p•·opngund:t na In:.o;lttterrn; Fox, Sheridam, 
a. de~envol \'Ôriio, · tnHA cont.lnuou n. hon tr1Hli~·Uo go
veru:<t\v:t de re,isteueia. Ainda Cnnning, qmtnllO mi
nistro, declarou em 18'.13 que se opporitl, pot'Cjlle enca
rava U.e preferencia os interesses dos ci,lattilos. Sô 
depois ele üü ünnos é que a Ingluturru decidiu tt '1Uestií,o, 
conGtt~.ntcmcnte disctüidu nos periodicos e no parl:t
me.nto, ltlostrando assim qm• nada faz aqnelle governo 
sem tm1po e rellexüo. Entretanto tl'l\tal'a-t'C só de 
700,000 escmvos distribuídos pot• ! \) colonins bl·itun
nioas, e só se decretou u entnHeip,tçiio, dt!pois de 
muitas. mediclus pre.parntorin~ de est:tõisticu, apJ·entli
zagem e mttnunüssõeB gmduaes á custa do thu~ouro. e 
dos partic.ulnn·s. 

.Em _F'rnn~'.LL a propngnnda comc'\'Oll dtu:al'.t~ a r~l·oiu
çiio de 1791. Cansou logo u perda e os c•wne> horl'O
rosos d11. Ilha dt1 S.Dominr,og, i\las ainda sn nito decretou 
entito. Dnrante n rcstaum1'~o dos Bowbons e o reinado 
de Luiz Philippe, tmton-se por varins vezes da ques
tão no pal'iumento. Adoptáriio-fo r• penas pNvidencicts 
prepnmtorins, qlilludo ns coh,nias frnncczag eriio mais 

l>esnuas !J,IIe _nteis :1 me~r~pol<;: eeonom!cnm,en:~ _ fal
ando. Dwctttto-se em lS.Jc>, 183tl o l81t:>. Cro:u'tlo-se. 

commisslies de iuqucdto, u t\ oohv;:io llnal mtuc:. se 
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sdmittio. Foi preciso que a revolução de ,.8lt8 a dccre
tas8e, aos gritos preponderantes do socialismo e do 
eommunismo, que por algum tempo domin:í.rão então 
a França revolucionaria, e quando aperiao 350,000 es
cravos estavão derramadosem cerca de 20 colonias. 

Portugal começou por 'ilma lei de estatistictt a ma
tricula para conhecer o numero de seus escravr s nas 
colonias d'Africa. Só annos depois decretou providen
~ias para gradualmente extinguir a escravidão. 

E nós, em um paiz ·onde a riqueza em geral é fun
dada na grande propriedade, oude o pai;~; é quasi ex
clusivamente · agrícola, onde a peque:ua propriedade 
apenas produz mantimentos de primeira necessidade, 
-onde o commercio, e a industria deriviio só da ngri
cultara: onde emfim não temos ainda estatística, nem 
matricuia de escravos, não sabemos sen numero certo, 
.&eua · officios, idades, eexo, capacidade, producçiio, 
faca-se, decrete-se, sem mais estudos, a lei de eman
cipação, operando no desconhecido, com os olhos ven
dao:los, e qne se não permitte abrir, eequer para 
-olhar, ver, reparar no estado de cousas, que nos cerca. 
oe atemorizn ! 

E que •olução apresenta o <>'o\'erno '! E' esta. a questiio 
agera. E' a que me cumpr~ examinar, .e o farei com 
todo o sangue-frio, posto que meu espírito se ~che 
curvado sob En•tos e apprehensões terneroons. · A 1déa 
niio foi exigida pelo pbiz, não subio de baixo para 
sima. A idén. niio se permittio que fo~se d·l· inici?tiva 
.dos representantes da na1'ão, quando a. eeta ag1tava 
proJ'undamente. Defceu imposta pelo governo sob uml\ 
pressão, como o declarou o nobre presider.te do con
selho dos ministros. Não se trata pois mais da oppor
tunidade, e nem da liberdade f• anca de diwuti-Ja. Não 
h~L reuJP.dio senão aceita-la nó meio deste estado de 
agitação que ella tem creado, no seio desta atmos
phern de pavores e sustos de medonha crise e futuro 
~ini6tro. Pelo menos e~forcemo-ilOs por ver se 

derivamos 11 pedra que rola n. catadupa qne ee preci
pita.. Clamfmos aindu. emqunnto é tempo. (Muitos 
apartes da minoria.) 

A proposta do governo é uma cópia de um projecto 
do Sr. Hypulito Parry, II?S camaras fnuwezus, creio que 
em 1839, e quo nunca alli foi approvado. Coutém tantos 
princípios futnes, e ate inconstitucio••ae•, qua sua re
daeção provo. da p~rte do mi u isterio que a npras~nta 
um a1·odttmcnto cego, um entbuginsmo irrcllectido, em 
de;;prezo de toda& as theor1as conetitucionaes, como 
passo a demonstrar, quer no fundo quer na. formula 
d1t proposta. 

Estabelece que os nnsoituroa do ventre ''"crtn·o sejão 
da dut~> da lei e111 úiaute contiiderndoa livres c illg~
llUoe. 

Declaro :i cnmara qu~ n id1ía. do libertar tõ 1oft oii 
nn,;c:wros tllhido& do vontra csol'll\'O e em Mi fuscilm
dora, hella, utiliijsima, mne como propaganda moral, 
pam ser e•pont!lncamcutu tlelibcradtt pelos }••·opriet&riod 
de escravo~, n:io1 porom, deort·tnda por ler do E•tndo. 
Não ddxur1't de produzir 'lxcellllutes l!ft'tlit.ol!, e~pl\lhu
da, dest•nvolvida JllOI'ulmt•nte, porque o coruçiiu dos 
Brnzileiros ~ por excellencia. rungnanimo, porque elles 
proles• üo uma religião pura c sublilue, e porque elles 
praticuntlo"u :Cariio seniço até a si proprios no oéo e 
na terra. 

Não é nJmiravt 1 o espectacnlo que nprcsenta o B•·azil 
em P' e'e' Ç>tde tiio grande numero de nlfoti'Í ·• de egcrnvos 
que de an>•08 u. e~t.• parte se pruticiio no paiz ~ O desin
teresse, n v1rtude da cariu"de, a pbilantl'opi:tJ diio-se as 
1n1io", e "h i estito reYelundo a dc>\'UrR dos nossos cos
tumes, a inFpirru;iio relilo(iosn dos nc»so' AS\Jiritos (Muito.• 
apartes d<t mi11oria.) t:ó no munioipio d~~o côrte, no ulti
mo quinquenio, nhi estão n• ccrt~<tõcs do• curtorios de 

·tabelliães J>rovnudo-o, cercn tle Ht,OOOtLlforriascm 50
1
000 

e~cruvo" (Apoirrdos.) Ahi c~ti<o cs~sti cun~tllnle~libertaç:õ1•s 
-v?ln~tarias pda• c! fade~, vilh~P, aldêa~, fanm•ius, que 
eao tltulos verdndmros de l!lor1n. (Aporudos.) A In e~tiio 
muito• prnP.rietnrios que já empreg>io o meio de nlfonio.r 
todos o•·· tllhos de suas escrrtvn~. (Apoiado.•.) Ahi estiio 
todos o~ dins os periodic~s u publionr disp.obi•;ÕI>s testa
mcmt:>rlM conced1 ndo hberdudeA a cópia Importante de 
...escravo~. (..!poiados.) Ahi e'!itv associn>ü"s. de redemp\'iio 
-~e capuvo•, que se e•ptllhuo pelo Imperw, e alforriii(> 

annualmente num aro oonsiderlvel de esc r a vos. (Apoiadus.) 
Ahi estão até · ns pr"prias maçonarias a ferma.r f~mdos 
de emancipação, e a destina-los n salvar do capt1veiro 
os pretos a elle sujeitos. (Aj>aiad<~s ) 

O movimentoe!itá produzido em todo o pniz. Ajude-o, 
auxilie· o moralmente a propaganda. o~ propi-ietarios 
que alforrião por si os fillio& de seus escravos, go.nhiio
lhes a gratidão, dão educa1•iio aos menores, con
servão-lhes até estima, affeiçii.o, esses ~;im, serão .cida
dãos uteis ao Estado, e não os ingenuos da proposta ! 
(Jfuitos apoiado8.) 

Mas em lei estabele•Jer-se que serilo livres . os . ti
lhos de escravas, é oft'tm<Ier o direito de propriedade 
garantido em toda a sua plenitude pela constituiçiio 
do Imperio1 'il respeitado por tod~s as leia ~xis
tente8, a CUJa sombra benefica se abngou a proprieda
de (apoiados,) no nosso paiz. O nobre ministro da 
agiicultura levantou uma theoria nova, desconhecidt\ 
na nossa legislação civil, no nosso direito publico,, e e 
que a .escmV!<. é uma propriedadll sut generi~, nio 1gunl 
n qualquer outra propriedade, e que portanto não se 
lhe ~stendio. o dir11ito. ao fructo futuro, não exi&tente, e 
não criado, e se podia applicar. o principio de se con
ceder a liberdade a esse ente nfio conhecido sem 
offender us regras ·e doutrinas da propriedade. On~e 
di.tioguiriio a constituiçiio e as leis vigentes essa e•pec1c 
de propriedade nova 'l Onde a eocontra o nobre ministr" 
para achar-lhe differetlÇO. da mais propriedade? O di
reito romo.no, que é o exemplar de todas as legislaç·ões, 
summa B& bedorio. escript:1, continha o inconte>tavel 
preceito de pa•·tus tJentrem •equitur. Ni\o é proprie
dade o fructo d<1 arvore, o prod ucto da terra, a co
lheita da sementeira 'I Podeis antts do fructo, do pro
dueto, .da colheita, dizer- estão aindn no íuturo, nilo 
existem aindn 'I= Vós, proprietarios da urvore, da terra, 
da sementeira, não tendes direito aos re>ml ta dos futuro~ 
da voasa propriodade 'i A lei bypothecaria wio e>tube
lece que se podem com as ~•cravn.s hypothecnr eeus 
filhos futuros 'i A CIJnstitnição >Ó permitte a desapropria
<;iio media.ute indemnisações. Vossa proposta neuhumil. 
off~rece purque a somma de 3GS por anno e EÓ du
raate 30 annos, é a paga da criaçiio e da educação da 
menor até a idade de 8 annos, e tanto que só ss 
paga por nquelles qua chegarem vivos a essa tdade. 
(Apo:'lido& ) 

A libartnçiio dos na.scituroa po~ lei é ainda um meio 
fatal, por .precipitar a emancipação total e breve. E' o 
primeiro pase ' dado, e pnsEo que, hoje adopta.do, n~o 
podemos muis reounr, seremos obri~ados a todas as 
suus intalliveis consequoncias. O nnsoitul'o niio agrade· 
ceria ao propriotario de sua miii a sua liberdads ; loj!o 
qne chegue á idnd3 que oomprehondn que é omanci,
pado, revolta-ao contra o proprietario, n bandona o tra
balho. nii.o se prast.a ao serviço; o como obriga-lo, que 
llleios lembra o governo 'l E não ti, nu v~rdnde, o ger
mcn, o incitndor do desordens, de snblevaçüeP de es
cravos, quando nella 811 conaerve l Como admittir sem 
noarohi11. ~s~11 me~cla de captivo5 o livres, todos pnre~
tes, pois, miii•, filhos, irmiioB, F~ porque nasceu mu1s 
tarde um do que o outro 'I Com< iio ae e:xciti'io uns noa 
outros pelo ciume, pela raiva, P•· ' desespero 't Que é 
d& força moral do senttor, que é d(\ unicn unn~, com 
que elle contém em respeito c no trabalho ceute
nal'aij de escravo~ 'I Corno poderá trator do mes
mo modo, sujeitar no mesmo trabalho, á. mesma sen· 
znla, ao mesmo castigo, o livre e o escravo 'f Só ns-im 
os reprimirá. (AllOiad<~s.) Como poderão os escra
vos continuar com a mePmn quietude e obcdieuci:t 
quundo ~oubcrem, como hiio de saber, que •·uma lei 
que os condemnoa pnra sempre ~o oaptiveiro, n elles 
que· têm gasto sua vidtt no tr~bnlbo, conce•lcu en
tretnnto a liberdnde no filho porque na~ceu depois 'f 
Q,ue do perturbações com-tante~. qne desordem, c1ue 
desorgnni•açi'iv do trubnlho, que lnb 'f Niio colloeais 
em perif!o a tJropriedo.de, a vida do fnzendeiro, mo
rando di-stante dos povondo•, cer_?ado de crcrttU>'M qne 
o Olleão'l Tirai os olhos d~s mdBdes, do~ povev.do~, 
levai-os MS Clllnpos1 no~ vulcP, ao interior do paiz. 
Estendei os por esses engenho~, por essas herdados, por 
es~us fnzcndnP. O que nlli oon~ervn n ordem, alimcntn 
tL produc)iío, promoVQ o trab11lho, garante o respeito 
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.-ao senhor, firma a obediencin, é só n for<;~a morlll que licito, comparando deepez:1 e receita lembrar meios 
fe lúio adquire senão pela excepi!ÍÍO e por um facto de er1uilibrio. E como quereis vó~ desde já, sem 
p1·0 ,·idenc!"l. Dc•snppnrecida .essa força moral coro. a calculo, sem eHtatistica, Rem conhecimento préYio d'1 
pcrtLuba~"IO da; relnÇÕ!.l extstrmtes, com a nnarcbta, responmhi!ivadc que tornai•, onerar O tbesouro COID O 

como nilu vereis em rninas can\'ertidas essns bellas pagamento de quantos menores noscerem de ventre 
propriedades, e talvez em victimas e~aea proprietarioa'l e•cruvo, e que, ollegadç• 808 8 annos de idade, vuA 

Assim no-Jo ensina a hiatoria dos outros. povoa, se- abandonarem os proprietarios das mãis ? (Apoiados.) 
nhores, :\ hi"torhl que é a grande mestra da politica. Tocla 11 vossa proposta. foi nssim redigida, sem bn•e•·, 
Em !<1guns paizcs s!l tem praticado a· idéa. d<~. libertar sem estmlos ndoptados, com hypotheseR gratuitas, pare-
o Yentre das escravas. Só em tres Estados da gra.ude cendo (jUe vos c<mfiavcis só na Divina Providencia. 
republica. americana e em Nova-Gran11dn não cau"ou n. I~ não vtstes que lirm:o\nclo em lei idéas que p'rtcnccm 
decadencia da agricultura, a rui na dos estabelecimentos á propagand11 moral i eis matar no nasccrlouro seccar o.. 
r:uraes, a c,rise me~o.1~ae longa, d?sa.stres e mortes l_a- f~nte da pbilllntropia indivídu:ll, que corria' tão pla-
mentaveis. No prtmetro destes pmzes, a Pen•ylvanm, Cl~~ e esperanços11.mente. (Apoiados.) O caracter brazi-
Nova• York e Nom-,Jeraey, porqu18 ó tinht o.lOO,OOO e'- let:o é benev?lo, mugna.mmo, pertence á raça portu-
cr..vos, ~ue trntârão logo o.s proprietaríos de rernetter gueza, que fut de todas as conquist,8doras a mais hranlia 
pan~ os Estudos do sul, c ahi farão incontinenti ven- , e lmmanu com os rniseros gentios da America. (Apo<a-
didos. ~a No\'ti-Gran8cla, por ser muito diminuto o dos) Mas apenas fallais em pagamento para libertar, 
numero dos eYcravos existentes. em mdernn\a:<ção por criação de rnenore!, podeis estar 

Mas nas outras colouias eu,opéas, essa icléa de ventre cert~ que a natnreztl do homem su dirige logo por out. o 
livre produziu in numeras males, cHlarnidades immclit>ts. carmnha; desapparecerá o estimulo das libertaç-ões phi-
Foi mister decretar-se logo a emancipação tato! dn lantropicas, extioguir-ee-b:1 n. inici•t.iva individu:'l e 
escravidão, como conseq•tencia. infallivel. (A,poiado.,.) espontanea (apoiado•), e todos dirão.: "O governo. e ,, 
Como -pocleis n .. qs.,vcrnr-nos. qn.e tal res\_!lt~do. se n~o t.'te~ouro ·se intromettem na mnnumisaão retiremo-nos 
dará entre nós'l Como onsms dtzer que nao ums rnu1~ da Hcenn. » (Apoiados.) ' 
longe, <tne <i e;ta proposta a ultima palavra no. questiló 'I Encaremos agora a denominnç1io: de ingenuos (jllC 

Está em vossas rniios c:>nter o cnrM dos acontecimentos, dais aos filhos do ventre escravo. 
vós tiio imprevidentes que vos mostrais admirml.os de . A <:_onsti,tuiçii.o, s~uhores, e.t:Lbelcceu duas e•pecie~ rlu 
que vo8ea proposto. encontre nossa oppo•içiio, e levnnte mdadaos, hbertos e wgenuos. Os primeirns, nascido• :I c 
oP propnetarios como o .está f.azendo, e por modo que ventre c~ptivo, }lU~ podem gozar du. plenitude dos direi-
se all{nm dia se pronunciou entre nós opiniiio publica, tos publtcos; formao umn. cla~se esoecial. Os se"uudo,, 
foi ugora, a proposito desta questão, e CO!ltra vo~ea.~ proced~u~es de mãi livre, entrii•.• n:L âociedade co~1 toll<•s 
imprudentes preteuçõe~ J (Apoiados.) os reqms1tos para occuparem empregos puulicos, e c,,_ 

Demos de barato a hypothese de que a lei se execute operarem para o governo do paiz,.. , 
re&ulutmenre; calculastes os seus efieitos em rela<;iio O Sn. ARAUJO L nu :-Queira V. Ex. diz,• r-me qt:al 
ás"'cria.nças 'I P'-'r mais bonclndosos e caritativos que o artigo da constituiçii.o que f:.llu. de CSl'l'uvos. 
:l'óreri'i ós Jiropri~tarios, ttntaráõ ell~a com 0 mesmo O Sn. ANonADE FIGUEIRA: _:Toda clb rcuonbeQeu a 
earinho os nascitllros li'·res por lei-como---enes-tr.nii.o~ escravidão, porque era um facto prec:d.teutu. (Apu ... -
seua captivos, ou os alfo~riu.do~ por sua livre e U]JOn- <lo~.) 
tanea vcntacle 't A mortnlidade destes e hoje l"ucnlada 
em 70 % dos nascidos; npQn!\s podem chegar 30 aou O SR. PEREIRA. DA SttVA:- Al<'•m dR r~spost:t qu~ jú. 
8 n.nno8. De qtu.ntos ~erá a dos nascituros livres, deu o m~u illu•trado ~ruigo, "~pe•~in]igo o arti~o lJ"" 
pelos quaeR nenhum interesse tem .o proprieta.rio, ne- trn.ta de hberto•, e exphca que sii.o os 111.1~uido.; de \'ent•" 
nnurna affeiçi\o, porque o e contra sua vontade 'I Em escravo. (Apoiados.) 
vez de phihmtropin nii:o encontrareis o morticidio 'I O Sn. AnAuJo Lt:~~;l :- A constitui\'iio snp•;üe a e~ i.-

E. que calcui'>S finnnceiros fize•tea parll Pnber "'som- tencin de escravos, m11a ui\o fall11 ui~so, ' 
ma do qu~ tendes n. despender com a indemnisaçilo dos 0 Sn. PEUBlllA n\ SILVA:- Se 0 fallto J,. eMcrn,·iu;,0 
nascituros que chegarem n 8 anno~, e que os proprie- em pr•!oxi~tento tl oomtituição ~e •Jlltt o ndmittio, e •c 
tatiôs de su11s m1iis voa entregarem? C()mo ouRais onerar foz ola.m distiucçiio e11tre oiunJiios Jibcrtoij e ing.,nuo••, 
o futuro do thesouro publi<Jo sem prever o msximo do como •o diz que u!l11 ui\o acoitou e uiiu ••tn~ci~uoLl "" 
8 acrificio 'I Já nilodeve o theaouru cerca do G39,000:0008'1 oscrnvu.tura 'I 1 Apoiados.) 
Já niio doepwde de juros cerca de 30,000:0008, 0 i"to g se Hlh1 determina quo se uii.o ultcrcm os rlirui:Pn 
só ~arque uiio paga premh1~ pelo pnpel-moedaquc mont:1. politicos •los oidadiios som lot' por utelo de podcl·o~ ~--
a 15l,UOO:OOO~ 'l Nutc-He que tendo-se Or\!ndo 11 roceitlt pociaoij dnrlou á. C11mnra doa deputadnH pulos eleitor~"· 
publioapnra o exercicio <lo 1870 a 1871 em mais cercn como ousaid por urnu. ld o1·Jinarin tornnr us Iiburtos.do. 
de !O,OOO:OOOH du quo a dospeza gernl, achnndo-ee com con;·~ituidio em ingmmos, uugmcut11udo·lh<•• direi:uH 
unt sul do cm't'uvor ao theHouro, a estimativa que o go- P,o1 1t1co• 'I que autor•euçüo tcuclce llOl' U!llll lei Ol'<Ilr;a-
Ycrno ao11lm ue enviar-nos ultimamente d~mon•tra qne f fi - 1 · 
em voz de ealr.los,ad:parec<•-uo• um tleficil do r~c~itu .Est!L l'IIL pnm orJiulr umn C\'

110 'e ventre h vro, quund·l a miii é esoru.va o continúa. esct'M'II '1 Niio i ui. in~is üu 
attingio á som ma e 9~,470:963R, como E o calculúra com frente o pacto fundn.mentnl da naçfio '1 !Apoi<rdo•.) Qun~-
o9 ext.raordinarios, po~to <JUO o ultim<õ> seme,tre do exer~ do mesmo pretendc~;scis quo nii? viulentavcis o direito 
cicio fosse extrem<•mcute improduotivo. A deppeza, po- de propriedude, dando liu•,rdnde ao nascituro de v•:n-
rem, orçadR e r~ 84 .OOO.OOOS suuio a I,OO,OOO:OOOS, com ti' e e~cl':.wo nunca o poderíeis denominar innoen·'u 
@:liA tos t!Xtl'a?r~ma;rws de g~err!l e mannha, e com os ex- I (Apoittdos., ' ·. "' " · 
cessoB ~o mumter1.o d1~ agn.cultnra. A guerra. d? Para.- , E que r~sultarlos se seguirião d'n.hi? Tendes nmor uo 
guny ~ao s; pó<! e dtzer, te~nnnocl~t, porq.ue c~~tlnnn 11 oc- ' vo~!lo pni,z 'I Quereis preparar-lhe um futuro brilhunk 'i' 
cupa<;ao de pur~e do ~errttorlo por noss.1~ for1.aa, que em ! Pretcndms torna lo em naç.i\o de homens livres, cxt;;•-
l~:n"?~ro de mats Je 3,0:!0 p~uç•as ~e hnha, 0 ~e t~mu. I guindo a clas•e cscr:.wa? E não vêtles que 1oruauuo 
UlV!BilO dn .. '"<iuadra, exJge dtspemhos extrnordmarJOs, j .iugenuos os nascituros de ventre escrll\"0. dtixando-os 
q~e se ter~no poupad.~, no ca•o de !ccolber-se o, exer" ~-- .~-el'!-podc~dos proprietnrios dus mãis, sujéitos a cnpti-
c·t·to. o marmhn. ao pmz, e se ooncllllrcm esses enul!nta- I vel' 0 ate '' 1 11111108 de il.ladl' tl" tad 1 , 
d~s convenioa, qne num• a pas"ii'? de provisorioo par.~ mo•io que~ 08 eEcr&~os, viv~nJo 1~118 ~~csr~~L~ ~~~~~~~~ 
nao chegarem a permanentes, (Rwu/a,, ) _ 

1 

Jae, comendo o moemo alimento, obrigaL1os :1.0 meo-
Ni\o trutámts este ~nuo de o~çamento, o governo m:o , mo ~rnbnlho, smtentados na mcsmn companhia do~ 

0 qm~, mautl?u-o ll<hnr. (.lpotados.) Conto~tou-se c.om rapttvos,, ourvl!-dos ao me~n!o jugo. suumctlt!lo~ 80 met~-
uma reaoluçno mandando prorogar o a.nttgo .. ARwn, mo~ castigos, wtromettenete ttn. mesmt~ semednde com 
niio podemos tomar c.outas ao governo dee~n exageradt~ direitos j>oliticos, com aptidiio pnm todos os cnrguH 
dosp~~11de I00,000:900H no ex~rcioio, superiordn orç•:da pu~lic<•&, m,inistros1 deputados, scn8dorce, homens que 
em. 16,0~0:0\)0S J::l:w consegunuos c_onhe~e.r e yprcomr f•nno capllvo~ ,21 nnnoa, Hem ,ll;,_tnoi·Ol' cducuçllo, 
.a altut.•\uo tmanctm, porque a ~essno f~1 mt_emtment~ sem a mem~r tdea moml, ser~r~hgt11o, sem costnnJe:r, 
CJonsumtua com o elcmoulo servil, o ass1m nuo noo fot ~~m coubem!nento doê ecus <ht'cttos c ,!o~ sem dcovoro~, 
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eivados dos vicios· que a escravidão gera e desenvolve 
por si e com se.u contacto? Não '!OS espantais da depra
vaçãG dos homem da communa, que ein Pariziucendiárão 
monumentos historicos, prcdios, propriedadejl, destrui
·rão objectos de arte e de primor, a.Ssassinárão arcebispo, 
padres, genera~s, gente in.t1ocente, creárão um gàverno 
disforme, e proclamárão os princípios mais extravagan
tes e destruidor~s de toda a associação oi vilisada' Por- · 
qu·'? Porqu6 esses homens, namiseria, na fome nade
vassi:ião, na vagabundagem ·se estrP..gárão mora\mente, 
porque só respir,.vão odios, furores e vinganps contra 
o• qua possü.ião alguma .coma e sabião ."alguma cousa. 
E s~rão menos p ~ligosos p~ra a nossa sociedade os mi

·seros q11e deixais n(} CP.ptiveit·ó 2! annos, e aos 
qu-.es incitais as ambições, dizendo -lhes: " Tendes 
todos ns direitos poljt;ic)s, ~ois tiío cidadãos como qa:il
qu.er de nós) (Scmação.) Que futuro p:>ra o Brazil com 
n. massa de cidadiios, que o captiveiro d'aqrii a '21 
annos expellirá de seu seio, para tomarii.Parte nos ne
gocias publico>J! (Apoiados.) 
·· Ainda ha pouMs mezes verificou-se na província do 
Rio de Janeiro um facto, que servirá de luz e lição 
rnra nos alumiar. Um proprietario d~ mais de cem es
cravo>, teno.o seus bens hv.lothecados, e havendo bri
gaclo com sua filha uuica ·por cau'a de partill:tas ma
te;·na.> não coucluidas, morre deixando teotamentó em 
qu~ insti.tuia libro·tos todos os· seus captivo>. Logo que 
expirou, e os escravos o souherão;abandonárão :1. herclade, 
não quizerão mais, trabalhar, ficou perdid"' ·a safra, e 
apczar doser,forço! do herdeiro e do cndor hypothe
cu·ic, e do juizo, reduzio-Ee :w isolamento a casa, a 
t~rra. , e a canoa pLwtada nãn s~ pôde ' mais apro
veitar . Nos Estados-Unidos, depois da emancipação 
c.n,ur.ada pda guerra civil, vio-se, tenho aqui um pe
rio!lico che$ado pelo ultimo vlpor, desapparecer de 

· toJo tt proclncção do tabaco, e particularmente do as
sucar e do álgo<\ão, esp1lhárão -se os libertos pelos cam
pos, e com e•pecialidarle nas cid>.~des e povoações, en
trega:ldo-se ao3 vicios, á (nnbriague:t;, á desordem~ á 
vagabundagem, de modo que o.n por effeitos da mise
rú, e de um trabalho regular; por desordens; e'até por , 
assassinatos e criines, dimiouern os negros. em numero 
ext,·aordinario. Com a dec:denci~ do prodncto da in
<.lust>Ü vai igualmente definhando a raça libertada. 
(Apoiados da. miMria .) Em vez de liberdade, condem· 
nár;iü-se tmltos inf~lizes á mol·te ... 

u~r.~ Voz: -Antes mortos qu$ captivos. 

(Ela muitos apartes.) 

O S1t. PEREIRA DA Sn.vA ·:-0' sa;1ta liberdade! Qnan~ 
tos crimes se commettem. em te.u nome! Assim dizia 
uma horoi,la da .revolução franceza, caminhando para 
o codilfalsn, ao avLtar ornaria de flôres a estatua da 
liberd;Hte. Assim posso eu responder ao meu interrup
t 'Jr. (Ap<>iados.) A rclig',ão, a m~ral, a liberdecde que
rem salvar o corpo, mas com o espírito, com a intelli
gencia, e n&o querem co:n o seu vée sacrosanto promover 
miseria e assasoinato3. (Apoiados.) Não vol.vão mais os 
dias ela inqui$ição, que queimava em fogueiras suas 
vi.Gtimas infdizes para salvar a orthod=ia da religião. 
(Apo;ados. ) . · 
· Fiai-vos, ·senhores, antes no coração, na consciencia, 
no fé catholica, que inspira nossos concidadãos, já 
mtüto nota.veis pelua seus grandes sentimento' de cari
dade. Niío sabeis que ha lei, e antiga, a Orde
nação do Reino, livro 3', que permitte revogação 
rh al:lorria por ingratidão 9 E t endes noticia de ne11huma 
causa levada aos tribunaes pelos se11hores para co"n•e
gnir applicação desta lei, não já só desde a independen
ci' do Imperió, mas durante mesmo os tempos colo
nines? Que colonia, e que paiz, possuindo escravos, 
possue legislação tão humauitaria como a nossa 9 Como 
nelh se pcoinove, se favorece aliberta~.ão dos captivoB'I 
Que pa:rallelo para as leis que vigoravão ,na Carolina 
do Sul, na Georgia, em Mississipi, no Alabama, que 
não \lonsentião alforria iu1ividual e espontanea, sem 
que por acto da legislatu \"!\ do Estado fosse ·a alforria 
particular àpprováda e sanccionada'? Para Massachussets 
e outros Estados, q;1e não permittião alforria .senão de 
escravos maiores de 30 annos 'I Para a Geor.gia, que 
impun.ha multa aós que executassem manumissões tes-

tamentarie,~ 'I Para á Columbia, em que a · ta:xa sobre
libertações era igual ao valor do e~cravo alforriado?· 
(MuUo bem, muito bem.) . 

E é a este paiz, ao Brazil, que pretendeis impôr os 
principies da vossa proposta, que tende a destruir o so
pro ÍlJspirador, que tão admiravehhente anima o cora
çã.o do povo ? Que teutle a extinguir os vôos da cari
dade, que fazem· augmentar annuaJmente o numero .das 
manumissÕ·}S vo1untúias? (fffuito bem.) · 

Al!or.ria forpda por meio de contratos de lõcação do 
serviço, · preferido a pena~ o proprietarió ; immissão de 
autoridades no seio du.s relações entre o:S s~nhores e os 
escravos, perturbando .e desorga.nisando çs serviços e o 
t i·a balho .das herdades, desm>ralisando a for9a moral do 
proprietado; peculio forçado para levantar lutas entr.e 
o captivo ·e o senhor, e provocar· o poder judiciario a 
intervir ; deveres pesadíssimos todos para o proprietario: 
eis-ahi ainda idéas da vossa proposta, que são a anar
chia e a ruina da producção, que promovem crise t•·e
menda e abalos temerosos na nossa sociedade. (Muitos 
apoiados.) , ' 

E a que açodamento e cegueira vos arrastou o vosso 
mal entemlido enthusiasnio de emancipaçâo, o vosso 
mal pemado incentivo de extinguir a escravatura, que 
nem reparastes que offendieis os principias mais co me
sinhas do direito publico e civil, as theórias da consti
tuição política dolmperio, na propria redacyão do vosso 
trabalho. .. · 

O Sn. ANDninE FIGWEIRA. : - A cada linha ha uma 
infracçãe da constitui9ão. 

O Sn. ÀnAuJo LrniA :-Pois apresente-as. 
O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA. :-Já pedi a palavra, dei

xem-me fallar. 
O Sa . .ÀRA.uJo LmiA :'-J\fas a tem cedido. 
O Sn .. ANDRADE FiGumn.A:- Ainda me niiío tocou a 

vez. Não votem o 'encerraménte. 
(H a v~•· i os apartes ainda.) 

6 .Sn. PEREIRA DA Sii.n:- No a1·t. ·1o declarão que· 
a Li vigorará da ·sua data em diante. Ora, a ·úonsti
tnição exige, para que· .se· execate uma lei, que seja 
sauccionada, promulgada, e publicada .•. 

O Sn. An.urJo Lt~L\. :-A data é a da sancção. 
o Sn. PEnEmA DA Sri.VA: ~Mesmo a da sancç:W é 

inconstitucional. (Apoiados.) A lei não pó de ter effaito 
· retro!lcti v o nem no o paizes mais absolutistas, na Turqu~ 

na Russia. (Apoiados.) Em Portugal nunca o teve e nem 
no Brazil nas éras coloniaes do despotismc e da conquista. 
O que vigora ainda actualmente é o disposto na orde
naçãg civil que fixa o prazo na côrte, .e nas provin
ciaei! para ex~cutar-se depois da publicação, s.fim de 
que todos os moradores se reputem conhecê-la. (Apoia
dos.) Fazendo cumprir a. actual proposta desde a sauc
ção, dais-lhe effeito retroactivo, o q~e é inconstitucio
nal. (Apoiarlos .) Não encontrareis em colleccão· de leis ne
nhuma antiga ou moderna de Portugal e do Brazil que 
contenha em principio de executar-se desde sua data, 
o que é -singular na presente proposta; tão original e 
extravagante; que até contém esta idéa. (Risadas .) . 

O Sa. AMu.To LmA dá um aparte. 

O SI\. PEREIRA DA ·SILVA:- Ha leis novas marcando 
prazo p1ra começarem a ser executadas, mas muito 
maior do que o legal, o cia ord•mação. (Apoiados.) 
A proposta tira o, restringe-o, tem, portanto, effoito 
retroactivo. (Muito bem.) 

Outra irregularidade ainda causada pelo enthusiasmo 
da propaganda. A constitnição estatue que a iniciativa 
dos impostos é d9. exclusiva attribuição da camara dos 
deputados. Nunca governo algum propôz impostos 
entre nós. Hepresenta á camara dos deputa.dos a neces
sidade de crea-los·, ou activa-los. Deixa, porém, a inl
cüi.tiv'a á cam•ra. São as commissões internas da camara 
que os apreseutão e· propoem . Contrariamente a este 
principio salutar e. fuúdamerital d:'- conBtituição, _vossa 
proposta no art. 3• comprehei:tde Impostos, a)lphca a 
fins no v:os a taxa d ~ escra vGs 'eXistentes, os á e trai;s
missão de propt·iedade de escravos, cre:1 sobre lotertss· 
que se concederem, etc;, e a com11'.1issão especial não; -
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encontrou um~ ptilavnl. para censurar c repellir eMta 
pretençilo do governo em sutt propoota, que é um 
e•bulho e usurpaç,üo da inicio.ti-la constitucionnl cl:t 
carnarit dos deput:ldos (mnito úcm, ·muito bem); . entre
tanto 'lue encheu pagina• uo ~eu longo parecer com 
figuras de rhdori<a1, I.JOut ré.~onlaçõe6 de Vag~ Veni.ls 
c de Ené:ts com ruminho Je ouro. (I!ilaridadc.) 

Vossa propobta institue aesociu'(ües anonymM para 
substituir o vropriQtnrio no direito <.lo serviço elos ingc
nuos libertndos, associa ~ões em quo não acredito, ·por
que ·não podem dcixnr de acr ·industrincs e de especu
lação, c que 5ão verdadeiros engodo~, e cn tretanto o!l'en
deis a maxima geral do direito civil, IJ.U~, permittindo 
n jurisdicçüo do. juizo de orphiios "ó sobra as pe•sons 
e bens de menores, u prescreve pelo, lei commcrcialdus 
sociedades me~ mo em liq uidaçiio · (Apoiado".) 

Estabeleceis os juizes de orphiio;~ inspectores desms 
:tssociações, qua 11iio podem dci::a_r de ser ancnymae ou 
commanditarias . (Apoiados.) . 

Vossa .proposta declara livres os c~cre.vos do Estado 
ao serviço ela co o·<ln, quaurlo pelas lcig de todos os paizes 
ha duas aJministreções diversas nc~~a. cspecie de bcn~, 
a . do proprietmio e a do usufrnc~uario. Aquellu nfio 
póde trat.ar sentiu do seu direito sem lesar o do se
gundo. (Apoiados. ) 

· Para r,uc sejíio livres, é mister o consentimento, a 
acquieeceucia da corôa, desistindo do usofr.ucto . . . . 

U:uA Voz:-Conta com isso. 

O Sn. PEm-:rttA D,, SILV,I:-MtW pela vossa retlnc~·ão 
f,:Jtais ao reBpcito devido ú. corôu, que pela cas:... im 
perial tem perfeit:~ c ioteirn ndmiai:,traçiío doa escm
vos que e8l::io Hujeitos no onus de serd-la. · (Apolcrclvs.) 
Enr uma lei prcsc.rever a•sim a norma thL .comidera
yüo devidn :i corôa, · dis, .ôr dos bens, que lhe cstiio nf
fcctos em usofn1cto1 é · tuno. nnomaJia., ê un1 erro 
:;mve: (ApQiatlo.•.) Dc\·erieis, ainda mesmo contando 
com 11 pllilnntwpill. da. curôn., declarnr ·que o governo 
Jicu>Sc aulori.ado o. conceder li~ertlude ooe e>crsvoa 
Jo E > tudo, no· scrviç.u 'da cGrôa, quando esta "ccedcsse, 
>l pelo modo que ú. corô:\ conviefsc, (Muito bem.). Eis 
corno snrilt a retlncçiio do a rtigo, sr. 11 precipituç•io {b · 
propaganda u nii.o inflnisse. Não forüo eó os direitr.,; 
du iniciuti r a dt\ c amam dos deputado~, forno a\w os do 
usofructo dtL corôa nP.sim murpatlos. (Apoiados.) 

O :3n. AMVJO LJ.M.A d:í um apartP. 

O Sn. PEnEm.\ DA SILVA:- Os uparte& nnncn mê 
interrompem nem me confundem, e os do nobre de
putndo me diio ntó prazer, pela def'erencia que lhe tri
buto. 

O Sn. ARAUJO LrMA: -1\iuito obrigado. 

O Sn. PEliEIItA DA SrLVA:- Mas tendo j:í pas8ado :L 
hor.'\ Ul!. seSilão, 11iío querendo etl de maneira alguma 
1-ctcr aqui por màis tempo os meus collegns · c1ue me 
fllzem o favor dl) cu vir; e obrigado assim a Jo~triu
gir-me n conside1·no;ões quo julgo conveniente C>~pôr á 
camarn, poço ao ncbr~ deputado que tome tH!tus parn 
responder-me qnnndo lhe couber a palavm, pe>rCJU'l de 
outra sorte 11iio pos~o prever a quo horas findarei o meu 
discurso. 

O Sn. AnAu.Jo Lm.l : - Bem, não continttaréi l\ dar 
aparte~. 

O Sll. ANon.\Dil FIGUEIRA : ~ E os meus apartes 
tambem lhe camiio dcmorn. ? 

O Sll. PEnEIRA DA SILVA: - . Não i porCJ,Ue os ~cus 
apartes são em sentido :favoravel ás mmhas1déa~, illus~ 
tr:>o, npcrfeiçoão, oompletii.o meu pensnmanto ; unxi
lião•me poderosamente. Os do meu amigo pelo Ccnrá 
obrigã\J-mo . n responder-lhe, n brindo parentltoses no 
discurso, e ndiando, portanto, n discussão. 

Aindn oprosentarc1 uma considoraçuo, uma só, parn 
níio cnnsnr abenavolenci .. com que me ouve a· oumaro. 
Intitulnis ingeuuos os nascidos de ventre escravo, dois
lhes tollos os direitos politicos de oidndiios brazilcil'OI 
aos 21 annos1 crio.•· a um novo oidadiío ignnl a nós, posto 
que tendo supportado o oaptivciro ntl id:.lio em que se 
adqnire caracter, qualidades, instinctos, ht•bitos1 costu
JDtJs, tondenoiaR morac&; e ontretnnto roubais 1\ ~soe oi~ 
.dt\dão direitos civie1quo }Jettencum n todoe, a IUtcioiUica 

c 11 e~trangeiros, e nté <\ libcrto~1direitor; garantidos pela 
con~tituição, quando no a rt. 5• <la nova proposta dehbe
rnis que depois dos 21 o.nnos de id!\lle elles ficar:\i:í wb :L 
inApecvií0 do govcruo, obrigr.doa a contratar &ervi<,oa 
aob pem:s corntninadas, a tra b~lba'r nos et·tabelecim~n
tos publico•, a deixi\r a vidn de vadios, a ni'w mm.br 
de residencia sem permissiio da autoridade. ( Scnsaç<lo . )' 
Então de que lhes servem direitos políticos, ae noa cida 
ficüo em inferioridn<le de posição aos libertos '1 (A!''';a
fius.) Como podeis probibir-lhcs que se entregn~ m a 
esta ou áquella indnstria dt:~ prefcrencia, que •e oc<:u
pem no que lhes parecer, gue mudem de re~idencia 
para melhorar de situaçií.o'l .(Muito bom.) Não vos 
deixou o espir .. ito da propa~anda abrir os olhos dinnte 
desta anomalia 'I (Apoiado.•.) 

Como é, pois, qt1e exigis que nos votemos por e•sa 
mor~struosa propo~t:l, quer nss idéne que contém, ríúct 
nn formula e redacçiio 'I E' por isso que não tendes 
quericlo discussão lurga, porque eila mostraria os de~ 
feitos, a inexequibilidadeda. proposta. (ApDiados.) 

Eu sou; senhores, o primeiro a declarar que na ~i
tua\·ão em que nos acbamoe, com a ngitaçiio que creon 
n proposta, com oH perigos de não wlução, .que muito• 
timorato~ imnginrío e de 'lue se deixiio apossar, b<> je, 
actualmeote , ~olliOS . obrigados a fazer ulguma couG~, 
a decretar . alguma providencia, ainda mesmo q ne a 
verlitttl.eira opportunidade não tenha ainda raiado, ainda 
mesmo que não linji\o ainda, como não ha, e'tndo" 
completos para se tomar nmn. ·resoluçiío ruzoavel. N:io 
teria dnvidtl meHno de propô1· no governo um accordo 
mé(lio, nina concilinç~o a que desde já nos conchega'
semcs para uma solução rtllcctida. Cada um de !!Óg 

dê um passo para o outro, e façamo-nos mutuas C<'tt
cessõfs. (Apoiados.) ll·!as o governo já nos declarou qao 
nada quer, que não aceita modificação á ~un prorQ ~l!t, 
qtte nüo admitte novas idéas. Parn que, pois, canmrn;o
noil l'l'n leinbrar alvitres mais tavoraveis á solu9iío do 
dclicüdo problema 'l 

No entanto, declaro á cumara. que adoplo e ap
provo o projecto substitutivo do meu particular c il
lmtradisslmo amigo deputado por Miun~-Gerues. ~;· 
um plano ~y~tem"tico, perfeito, contendo providencias 
preparato,rias para a eoluç~ iio. Era u mais convenie11to 
como principio. E ' 'ltindn nc.hmlmente, ne~te estado (lc 
cousas, o mais bem pen~auo, o mais rellectidamente 
elaborado. (Apoiados.) lia. demais nelle uma superio
ridade sobre a proposta do INVerno, e é que em 
menor prnzo de tempo, e com mais efficacia, pro
inove ::. eman(lipar;i\o1 além de não trazer perigos para 
o eELado social, de uii.o preparar futuros medonh!'s ,J., 
llesol'd~ne, . miseria e <Jrise e do não perturb,u· o trubslho 
e a pr01lut·çi\o. 

Estabelece em primeiro lugar um prnzo latd J!llrr~ 
aprcciar-~c &eu numero, officioK, ~.exo, idade e prUllll\l~ 
çi\o. · Fórmnlogo um fundo do ema.ncipnçüo impurt,, nt<J 
de cerca de IO,OOO:OOOH aonusee, sem contar com us 
sommas clcnretndns ·pelo orçamento geral e pelos . pro
vincincs. Annualmeutc se procedo em :otlo o lmpcrio, 
por conta de.se fundo, 1\ libertitçi\o de cuptivos J'or 
clnefes, comportamentos e ·hubilitr.~õos, com• 9aodo por 
fumilias. 

Qual ú a populoçi\o escrava que possue o Brnzil 'i 
Dados sPguroe r.iio ho.; siio todos hypotbeticos .. Uns ~~ 
fazem ~ubir a I ,lHJO,OOO, outros a a.coptüo tm I ,500.000, 
e variosentre I, IOO,OOOe 11200,000. Tomo mos 1,500,000, 
o que p~n·ce mais prova,·el ac.tualmento. E' BP bido quo 
o sexo feminino é rC.(h'esentado ncss:l. rnussa em pro~ 
por1•ão menor d~ qunsr um terço em comparação com 
o sexo mnsc11lino . Qual é a somma de na•cimentos em 
parllllclo com a mortnlidad(l 'I Eis outra que~tão, mil H 

em 'JLW felizmente accordiio todos que a tém seril\- , 
mente. cslududo. Nus colouioe européns reccnlieceu-sc 
o.uounlmente um exccB". o de 3. 3 J~% dos mortos so~re 
os nnsoidos, de mnueira que cat:l. prontdo que peln ortlem 
naturnl a ruvu escrava tende a dcsapparecer por si mesma 
em todo n purte, ao contrario da raç11 livre, que ecguo 
1.\ r,rogr~~si1o contraria. 

romcmos no Bruzil 2 !i % sobre 1,500,000. E nJÍO 
csta.rcmos muito longe de um calculo exacto, accitunuo 
o !.ermo minhno •. 

Em 1851 em avHiilldn a popub~~iio c~cr~v:' no Hrozil 
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em 2,500,000 n 2,600,000. A extincçiio do trafico, que 
era ·!lo que ulimentava. e augmentava a 1'11.<;> por meio 
da importilçilo, dei:mullo-n sem CSijC accrescimo, trouxe 
no Brazil :1. sua. dec&dencia, e por isso naturalmente 
úm milh1io tem deiltt(>po.recido nc~te• :LO aunos decor
ridos, quer pelo excesso da mortalidade . sobre os ilns
cimcntos, sendo as mulheres em meuor numero, ·nada 
.quasi produzindo voluntari:t ou involuntariamente, quer 
I•do ~entimcuto generoso dos proprietarios, que ha cerca 
<1e seio annos tendem a alforriar .seus escre.vos, de modo 
que as liberd~~odes c.rescem touos os annos. 

Addicionando a 2 }4. % da mo· talidud.., mais . 2 H a 
;{ % de menumissõts volnntariii.S e promovida~ pelas 
tiOCtedades ems11oipadc>rll" creudas nu 1mperio, temo• 
umlt diminuiçiio de mais d~ 5 % na. escr::tvatura. 

Aj11daudo agora este fu<.lto agrudavd com utn fu!ldo 
annuu de m:>numiij~iio. que ele,·e u qu:~utiuade nlfor
risda annuLllmente a6 %, tcremoJ por um calculo :>rith
ruetico que em 10 annos estar:í. re:luzidn a escr:~.vatura :í. 
metade, e etn 18 a meno,; d~ •un ter~• · Eis UlU eyste
lll~l de emancipaçiio , q tte não seu do terminante, niio 
cnltStlndo . abalos, che;~,a <J ill 18 anno& a reduzir. a. u11mos 
úe .um terço o nnrncro .l ns eser•n ·oa. São CMlculos estes 
aritbmeticos tiio certos ~ uanto o de remir-•e uma di
Yià.n qualquer em 3:! annu~ com a amortização anuua 
dt! I %· (Apoiad"s.) 

A proposta do go,•eroo ~6. daqui a ~I annos dará 
liberdade a Ltns 200,000 a 250,000 pretos, u suh.,tituti'fo 
""' 18 ~<nnos reduzir:\ a menos de metu.u\l o numero dos 
escravo;' existentes uctu~lrnentc. Não lhe é muito 
preferível e m.ti~ effimu '1 (Apoiado•·.) 

Dir-se.-ha que u propo;ta tu.mbem COl!CC'le u l!fnndo 
<h• ' resgate, mns apenns de eerca de l,'lOO:OOOH que 
nndn vale, · quamlo St! not • que sua Liéa '"iiJital tende 11. · 

extinguir o espírito de alforrias ,·oluntarí.s, que por 
~~diminuem o uumero do~ eEcruvo~ tll,1 2 'i% :tnnu •l
mente E' tanto mai< prderi\·el o projecto substitu
tivo, qtte niio inclue nem u<n . dos iuconyenienl<as e 
dcfeito9 da propo,ta, e niio constitue um., medida. fatal 
Li e q ne tie uiio pód.e rucuur, prcpar:~. unt~s el~mcntos 
pttra irmos providenciando com o tempo, c progredin~ 
elo na obra meritoritt da ClllR.tlCipu.;iio com 11 prutlcncia 
ueoes~arin. (;!fuitos 11poiados .) Exacut~dns as me·lidus 
do snbotitu•ivo1 vamo-no• csclnrecendo sobre o as
sumpto, e maio tardu p·••lercwos sem perigo providen
CÚlr lll'ni~ direct~un ente , chegar me•mo á declaração de 
liber~os plll'tl os que n~t~carem, pag.1ndo-cs, recolhendo
o• a hoapicioP e u~ylo~, da,td•J-lhes a educn~iio de 
que prcci&iio para cntrnrcm lH" vi>J11. socbl do ci
lladiLo. (.1/uito.• al'oiados.) O que é preciso, indispcn
sttvt·l , é to,Jn & bon fá no~<~l, desejo sincero de 
nccrtar, · com!Jin•l'iio de Vo11turlc, e nii•• Cllpricho~ c 
:tmn;o-proprio, que no~ nrru8tiio u und1L cctl~r das ideas 
que apr(}l;cntl\llHJS. (Muitos apoiados) Poí· todus ns fór
;nns 'lue o encare, prefir > o sub<tttutivo á propoc<tu, 
:•in<!tJ. 'lu e e'tariu. cu rc~oh·ido u. u•tinnt•tr · me mai~ pur1\ 
idt'u• <hrecta•, com condi1:iio dt> ·. for!ll1ll'-~ll tllll uooortlo 
recllll.ndo o jZOvorno d11s sun •1 e conche~ando-nos to<los 
:< 11111:1 solnçilv mcno~ perigo~u u~sHHVolwrin cu uiudtt 
mais n superiorirla•le do ~nbHitutivo, •c seu nobre c 
e~dnrccido out.~r niio e•tives"e re~olviuo a f•.~í\ .. lo, e 
~•r•,ro . '\ue o p·ocnchcr:'t. mdlwr do quo eu. (Ntiu 
<1f!Otados.) 

Queixou-s~ o Sr. presidente tlo consclilo de que nós 
fizesaemos ti<o at.ur.tda. opj><l~ição a e~ta proposta, qu11.ndo 
o no•so proprio pnrtiuo extinguia tr.111quillnm~nte o tru
fico em \850, c a extincçcto do trnlico fôrn o pl"imeiro 
ra~so da ell!a?cipi.Wno Qne ditliJrcuç l 1 porém, entre as 
Ineils, os . mumtenos c o modo de proceder de 1850 
pari\. ·1.87\ I Em prin1ciro lltgar trntavn-sc, extinguindo 
ü trafico, de nüo nlimentnr e nem deixar ore•ocr o nu
mero de e;cravoA, cumprindo-se tru.la•los ~olernnescom 
a Grii-Bretnnhn.; lliio se atacava o di roi to de proprie
<bde, n1io se agitavn. o que e•tll.va c llxistitt 110 paiz. 
Yer•ava a propos!tt sol>re prohibiç:i•J do vir mais c6cra
'VOS dn Afrion. Aooresce q•.1e cnu .. wa-Be dum no ~6 a es~ 
tl'nngeiros, que erün OA importndoreB, dizenr1o-se-lhe~ : 
n•io negociareis mnia elll OSi>el'ulnr;-ões do trnlico. 

Em segühdo liignr, eoiüo proced~u o miüisterio de 
Setembro de 1848 'I Em composto de estntli•tttK mni
w,:; teu e nvisndos. Couvocni:ii•J·Sl' do•pulatloe, senadores, 
f'ror,rietarins imp<wt ,l ntes pil.ra. confernueinH,- otn que 

6e chegou n aGcot·do. COI,,•ocirão-sc até os estrangei
ros que fazii'to a iruport:u;íio de Africanos, para se lhes. 
dar u111 prazo para. especulações encetadas, communi
cando ·S<l"lheJ> que não se coosentiriiio · mnis futuras. 
AdoJ,trLdo o accordo, em ses~iio secreta, pelo melindre 
do u;sumpto, se solveu & questão tranquillamente. 
(Huitus apoiados.) Entretanto fulla\'a tamuem a im
prensn, fazia-se a propaganda contra o trafico ilo publico. 
MaR o mini>terio de . antão e os l!'gisladores, que snbiií.o 
os ~erig·o~ • result11ntes de debates publicos, os pau-: 
párao. · 

O Sn. f'EnotÚÃo MALHEmo:- Knqudle tempo tra
tava-se de con>cnccr, agora trat:\-se de impô r. (Apoiadas.) 

O Sn. P~o:nEII\A. nA. Sn.YA: - O 2ntual gabinete 
redige . ou aceitn . em Regredo uma proposta . dá 
conhecimeuto yrévio dclla :i. fociednde EmnnciJ9Íldor& 
de Londr;•a. I•to é, a cotmngciroH de~interessadoe 
(apoiados,/, 11/io no paiz; e reuondo o parlamento, s6 
então a mo>tra a quem tinha de delibera•· sobre ell!l. 
(Apoiados.) A ninguem ouvio l\Dtl!s, ntirotHI á di8en•
são, e decl:tl'OU · logo que nas bases principnes nii. '> 

admittin 1n odifica\~Ões. (Apoiados.) Em \850 niio trouxe 
o' minil'türh para produzir ,pressii.o n a cnm:tm e no 
l'~iz o. opinitlc• fa.-ornvel d:t. corO :, como hoje (apoia,
do•) , o que é inconstitucionRl, porque a ~orô(l. niw de
clara sua opinião, e., tá fóra do ,.Jcance da censura, 
e".t:Í superior a. uo"eos dcbnteH, niío se lhe pódt! impu
tar re•ponsnbilidade alguma, e ~;6 aos ministros. (Mni
tos apoiados.) 

O Sn. ANDil.\OE FtGl•EJRA:- O fim ~t•i dar força :l 
idéa, proch<mnndo-n imperial, c quebrm• assim as re~ 
sistcócias . 

{fia t•ar·ios a]Jartes ) 

O Sn. PEnEIRA DA. SrLVA: -,-Qg ministros. os orado 
res ministeriaes o tem :proclam:tdo, e suetentiioo direi
to du corôa de enunciar opiniões (Apoiados.) hto é 
que é incon~titttciooal. (A}Joiados.) AbN cnmpo para 
diBcutir-se a corôa, e o q I\ e é mai•, c.l\.usa prcssiio ver
dadeira, porqu~ a corôa é acata .ia, esti111nda e. vene
rada entre> nós, como deve. ser, e tnnto que todos nos 
regozijllnJOs corn o acolhimento llomoso qur. o nosso 
mouurcha tem tido na Europa. (Apoiados .) Admittid:t 
a opi:~iiío da corÕIL: f1a vrássiio, porque muitos a não 
qner~r:io co ·.1trn:-iur, .J!nrll niio crear luta entre o. opi
niiio du. corôa e a optniii.o do va iz .. (Apniados.) Muitos 
suhortliniio-fe contm sun conecieucia para. niio marear 
o hrilh~ rl .l coro:•, que 6 tiio neces~t·t·io coa~orvar-se 
puro e tnalto: rnvol para conM>litlnçào das nossas insti~ 
tltÍ\~iJ e8 politicas. (Apoiadas .) Pouco~ ous1i o rcMistir nu 
rei pur;l melhor sen•ir ao rei. (A7Joiados.) 

Pura que c"ta tiLctica lieuiio para encobrir a fraquez:t 
do mini•terio, p~rn S<•gurnr-lhe a approvuçiio da pro
postn pnr t.odos os rneiiJslcgitimo• e. illegitimo"? (Apoia
clu&.) llt~vemos todos prote~tar contru ellu, e decltlru.r
mos 1tlto c llom som, que o que deve predomi11ur é 
cxcht~ivamento n opiniiio .do paiz, e que o monurolm 
nonhutna irttcrfcrouoi~< tem no. nrcscnte propost11; os 
miui~tro; ~fto os que o cornprométtem. (Al!litas apoiadw 
<la 11111IO<'Í!1 . ) 

Dis>:e-~e qnu era nrd~de <J,UC 11 idéa partira do par
tido liberul, mas que nós dcvtnmoa nrrancur-lh'a, para 
grmh11r no conceito do paiz . E' um engano, senhores; 
a idéa d·i em:moipnçiío é Je todos, u a nóG nos pert~uce 
excl.usi,·amcntc (Apoiada~ ., A divergencia sobre meios 
pratico~ de efi'êctua-la eXI8te em todos os partidos. Ne
nhum está ainda de accordo, e nós devemos ouidrtr .de 
nos nppt'<'ximarmoa todos p:tra solver rellP-ctidamcntc 
<juest.i'to de tamanho assumpto1 uno nos deixar levar 
~or partidor; .. (Apoiu.tl"s) E ,quando fosse de partido poli
ttoo, attendetno que dtz llhddy, em sua oom O Regimett 
Cotlstitw:io•wl: "Depois de acompuuhar ou dous partidos 
iugler.o•, Cot'!l e wltig, em suu. crcaç.i\o, desenvolvimento 
ll cou~olid':l'ão, demonGtra que o vordudeiro systemiL 
representatt v o ser >I. nquelle em que o monnrch& niio 
só pmtique alternativamente ll politioa oonservadom e 
u politica liberal, segundo ns manifest:\çõos da opiniiio, 
m11s ttunhem scjtt forçntlo n chnrnRr Jlllrll. interpretes 
da politic:t predominante, como ministt·os, os homens 
designados li oua. escolha pele• partido vencedor. Se u 
monurchu, eontiuúa ello, prctcndcs6c ealísfnzcr maia;. 
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sc_Jurame:.te, com homen~ seu&, e por isso me&mo des
conheeJdo, aos partido•, do que com os chefes u:hig.• c 
torics, as n5piraçõu liber~<ila ou as prcoccupa.ç;;ea con
~~rvadoras1 08 uitig~ e o8 tnric& recu~a.riiío r~conhecer 
.nesses aen-1>s da co. ôB, ·por má ia capnzes qne foõsem, os 
representantes livres, convenci doi, inllexi v eis dos inte
rel'lfCS e elos principias distinctos ele seus rcspect.i vos p~tr
tidoi1, e ''otariiío system:&til':IDlCnte contra e>8es minJste
rioE ecm &ignificnl·iio real, tornando impossiv;, 1 o goYerno. 
E' perque OK torie.r e os ·u:h,.g• niio leví'io a o.bncgaç;.n e 
:t moder~çr•o até ao ponto de commerciarem sem prin
cipias, e uiio con~idoriio estes como merllsarma.e de guer
ra., que poilem di8pensnr iogo qne &ecendem ao poder. 
U n& e . ontlo• ni\o s:io susteutudcs pelo pai;r; acniio para 
affirmarern na adminiltra.ção suas rc,pecr.ivus doutrinas; 
os torits nãotêm1 r•oi•, necePsiuade ull di.fa.rçarem-se. 
em libcraca, nem os wh'gs em cona.rvadorcs, fJnra trium
pharem ou manterem-se no poder. Kem ha alli ca
marilha• para. dominarem e my~tific~rcm o& partidos 
no intuito de cnfra.quecê-lea ;p~ra melhor · servir•m ú. 
co,·ôa, qn•ntlo esta acabo qnt:.:esse imitar Jorge UI e 
outro~ auterioru reis. '' . 

Sinto ~enhores, e~tar abus<\udo d~ vo•Ra bomlmlejá 
dPpois de findo aprazo d:He>~iio. (.'lfuitos 11ila apoiados.) 
Estou, porém, abrevianuo, estou saltando pelns consi
dcraçõc• 1 pnra n~o ga•tt\r tempo; ma• n. questão é 
:trllve. (A1•oiad~s . ) Deixuei, todavia, de pnl' te pondera
l:ões m•.ts mmdas, tr:tlard de ncaba.r muu discurEo. 

Di~se-$e ainda. qu~ os males, as calumid•ues, os de
sn~tres qne se '\'eriticarern s•:riio culpa dos que comba
tem a proposta e a nüo adopt~o com re~igl\nr,:ii.<J e ~i
lencio, por•lU~ n pnlavrs em tal as~umpto J:ol<l~ acan·a
tur de~gtuça• . . Enga.nais-,·os, senhores, o rc•ultado p·o
ccdcrá da proposb, da sua a pre~ents.çtio, do modo 
por que O j:ÇO\'eroo nsllbm-.tt•!U ;_ cnmara, U<l.S ussoa. 'J116 

nella ndiiJi:tio pata a. ema.ncipnt;iio. A rcsponsauiliuade 
ti yossa; exclu~ivamentc vas!\11.1 como autores e propa
gado•ee de Hés.s tiio peraiciosas. (?.luitos apo1ados da 
opposi;·iJo.) Nó3 ropreooutamos o papel de nrnigos previ
uontes, quo vos mostriio os perigo~, pcdcrn-,·o, qu~< urri
pieis a o~~orr<~Írà. f1Ltal que ~uguis .... 

O Sn. J\sonAor. Fua::EJRA.: -E' a proposta o petrolco 
lan1·ado ,;obre o paiz. 

O Sn. Pt:nEII\.\ liA Su.n:- Yoesa propcsta: é fata-
·-lissimn. é o f11.cho talwz ue grande incenllio. Quere.;

ponsa.bi!i.lada nos cabe p(lr va-lo dizer, no iutuilo de 
upaga-lo, uc preveni-lo 'I (Apoiados da mi11orit•) Com
batendo-11, ro~R.mo~ que nno agit~ia a•sim a sociedade 
IJrazileirJ. Nüo rolpnmia que os grande~ propriut:rioe 
ro~presentüo asatlstlldos contra vo•sa propo.>tt11 .. qne 11. 
lavoura e o commercio s~ l~vanti\o 1 o qu~ .i um:L ma
uifeetnçiio da opiuiiio publica, um protesto dt' q •to., se 
a conseguirdes approvar, c.~mareis gravíssimos unmno~? 
(Muito• 11JlO;ados da m:nuria.) 

N:L hi•toda. não seremos de certo nó~ os responsnvei81 
~erci~ vó~ I (Jiuit.-.s a1Joiados ela ·mi1111ri<1) 

ÜR nobre~ Mittistroe peueiio ganhur louros na. poste
ridt~dc; hnllnciu&-os entbnci:mno, inPph·r~.-os ,·angloriu. 
Eu onc:1r0 16 pc~igos na uu11 propo,tu; l'r~Ycjo ctt.bmi
rll1.dea inaudita~, ori•cs medonhus, ~e a proposta for 
ttdoptadtl c convertitia em l~i. Como Br:u.ileiro, porem, 
peço de joelhos ú Divina l'rovidcncia que nii.o ces•c, 
uomo o tem feito, de proteger o pn:·G; qn~ nesta, a maior 
<lifiicnld~<le, nos coadJuve com seu poder o bot~. voutatle. 
Ü.lo:alú. ~11j11 ou vi<io, u po8~& o pmz salvtlr-sCl uo. cri~o 
que me aS/ltUta. e pro8tm l l>rt!fh·o i•to, pretiro en~o.nar
me, 11 p~s"ar por prophctn na. t\ctualitlll.cle~ (Jtuito bem, 
muito Ucm.) 

Contiu(;o, no entlmt.o, a votar contra I\ proposta do 
~;ovcrnl'l. (;1/uito.w apoiado$; muito bem, muito ú~ m. O ora
dor é {clic;tado.) 

A diecU55iio fica adhus peh\ hora. 

Dada a ordem do diu, lomntn-~e R. scHÜo :<s cinco 
horàii dil. tilrda. . 

To:~~o •• 

PRE51D&:"õCJ.l DO SR., TEIXIm\.l l(;NIOII. 

SmntARJo.-E.xpe(lim_le. - bl'Tição ele rlircito .• de impcr
tu,ao.-l'ettYúe:> a. du:erso•.-Mal!·icu!a de estudante•. 

A's onze· !toras d:t manhií. feita a chamada ::.chilo-•e 
presente8 os Sr&. T(lixeira Junior, Portdia, ~~ ngdo <!o 
A moral, Lu i~ <Jarlos, .Darão da Ln~:unn, Camill•J Dar
reto, Mordm d~t R?cba1 Siqueira Menuea, Gartlo~IJ (!e 
!llcnezes, ~obrai PI?.to, <?a~udo, Galvüo, Evan~elista 
Lohato, V1cent., de hguetrcdo, Menc.z~• Prado,- ::;on•la. 

· Alencar Araripe, Figueiredo Itocha, Gomes ue Castro' 
Tlleotloro ua ::5ilv3. c Pinheiro. ' 

CompareccnJo depGis os Srs. Guimarães, Afi'oaso de 
Carv~lho, Ilionys~o Martins S'!llcs, Fiel t.l.e Carvr.lho, 
IIen~tqnCI', _Ferre1.-a L ngc1 l'mt~ de C•mpas, Gomes 
da !:itl~a, llttte:>court, Ila.riio ua VIllada.l\:!.rrll, Pereira. 
Frllnco, Manoel Clemeuti11o1 Joaquim Pedro, Jm!q~eir~ 
l:uh'n, Flodllno de Godoy, linpOLo d.1 C::.m:1ra, ~\rd·~; ,! 
Lim•t, Augu~to de Oliveira, Carneiro ue. Cuuha l'iuto 
l.i~n, B~njamim, Cs.udido d.1 Roclw, Pederneira;, n,,~,
dcu·n de i\ldlo, ;\[e !lo l\!oraes, llnr~o de }\rnp::y .. ;.)~•l 
M,· nd~s, ~;odho. Redrigues, ·Parnuhos, l'iut~ lltJ.g•t, 
ArauJo Gú~~, l'mto l'esloa, Mello Rego, Corrê;~ rir. Oli
veira,. Dnarte de AzeveJ..,., Ferrcit·a de Aguiar, :F:!.t:WJ 
de Aguiar, Fen·eira d:.1. Yeiga., Canedo, Foutes e Darl.o 
do .Anadia1 abre-oc a sesi!iio ao meio-dia. 

Curnparec~tn depuis tle aberta a sc>siio os Srs. Ilan'•) ll 
Courn; Lc1tl r!e Menezes, Rodrigo ~ilvn, Silva N'n~~~. 
L~ouel de Aleric:\r, .José Calmou, Mello Mattoe, :Fer
reira Vianna, F. l:ldisario; N•hinti e Conde de Bnepe1:ày. 

Flllt.i\o com p:r.rticipsç~o os Sr~ .. Assis Rocha, .Au
l'(ttB!o Chiwc~, l:lorge~ :\lontciro, Cuudiuo Torres, Cic~:'o 
DJ.nta$1 Diogo Yelho, Dias da HocbR, F~mtLnlles Y :~i:·e, 
e ·Husa; o sem <>ll•t o~ Srs. Andrade Figueira, .Alme:ãa. 
l'ereira 1 Az:1mbuj•11 Antonio Prado, Candiuh ~!11rta., 
Camillu Fi~ucir~do, Cnpauema1 Coetal'into, Cn:" )!ll
uluul.o1 Puulino do Souz·1, Domituzu~~, Duelue-E~:rnb. 
Tdxl•tr.•; Dio:~o do Ylltconcellos, Gatntl. Ce I!ILPir~, e]·:>ll 
\~··h·~· ,h\ l:\i~va. Hcruclito G•r.\·a •• Jt~n.~en do r;;·o1 -~~
ruoymo Pe:u<lo; ,J {{c Ale·llc•Lr, ,ToH{ji\IUr <lc l'\I.,ndo:-~ :• , 
L~n1ulro !lhcid, Lima o Silva, l'\lo•·"e" Sih·a., ?.l••!1:ci:-r> 
(h Cn.-tro, Panl:1 Toledu1 Perdigilo Mulhciro, Per ... iril. ~r. 
~~lm, l·'iuto r.Ioreir~, Sünüijs Lopes, Souza. .l:d~ <: 
Ta<! ti~~, 

Le-se e approva· se a nela da antecedente. 
·o Sn; Jo SEcl\E'!.uuo dá couta do eeguintc 

EXPilDIEi\'l'E. 

lím ollicio do miuistet'io do Iruporio, cn\'ianclo :! ,_..;,_ 

pi:! ua inl'orma9:io pre6tu.dn pelo iu•pector gernl i:J!c
riuo lia in.•truc•, ÍLO priruuril\ e ~counuut·iu. du m~m i·J!pi<> 
1lt\ côtt.•.:, ácor<.'tl. t.l.o rcquarimento eu' ip1e os \'Nieuo
re~ Jlpbiicos do iustnlC\'ÚU primn1·i:L J'~ llt!tn I!.U0 tll~! : tO 
de vencim~uto -A quem fe~ u. re<1ui~içiio. 

Outro do mesmo mini~terio, tt•tlnRmiltiudo a nt:ü:on
tic:r. du :tpura;ito f;Crul doK cnllegios do !• di>trk.:•; •l:\ 
p:·oviucia d1t Bt~lnu. 1 na elei•;ito ll. quo •e proce•lsn pura. 
O t•l'CCllChimento Ui\ \'Uj:(<l tleixnda llU~ta ClUllll.ril. no:.Jo 
Sr. Joo.quim Jeronymo FeruiLu.:!eH da Ctutb[l1 I:ou:•:ir.,!o 
~e::auor do Imperio.- .\. a.rchi,·ttr. 

Outro llo musxno ministerio; renwttnndo as co;:-i,,~ 
dn1 . inrormn~~Gcs pre~ tndnR pelos rciturcu do iutr.:~·!:l!to 
e cxt~rnuto uo Impcriul Collfgio uu !'edro li :ke:·,·o. do 
1·oqn~rimento em que os profuB~ores do mesmo c.ojkl::i•J 
JICdclll angmento de ''cucimento.-A 'lncm fe>: ·' re
<j•ti.;it;tiu. 

Lu-se, e é npprovauo Bem dcb11te1 o oego.ti1 : ~ .~ ~·:.
rt~ccr : 

" A cnmmissão dtJ .fAzcndn, a quem foi pre&(·n~:~ ~:m 
J•lo'JliUTim•·llto ole Uamp'JB1 Com~ron & . G., ewr~~~.-l'ioa 
d:.~.. ll a\· ~gH,JLo . a 1'np .1r Jot! rio~ JtLl'~rj.tuLu." P ~! ' ! :n::;n1 

. i!5 
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. ~ rro.-!ncla ole Sergipe, p_edintlo isenÇ~o rle direito~ d_~ 
:imp~rta\)iO. .pac.a;,-os .. n:ratevláes .n~cesB!rlOS;, a. e' aa nave
gação, é··iice I'~t.ecet: ~l!e'se otiÇa • o gov.erno sobre e•ta 
pi:eten:çãoi . , , . ·. . · . , ' . ·. . . . . . ;_ 

~ s,utj 'd!tn>tlo"mmttsêi'esj'·Z5' ·'·M ··:A:gosto ·de 1811.-
Ca.râo~o · d.é;)Ie_nez.es.~Ara11jo Lim·a. >> · 

.Là~.sê, jnlg:r.ne o!:>Jectl). !l~ideiáber~)i9,·e.v:a~ .a ÍI_'AfiTÍ
·mir:. ~a-~a. :entrar. ,na. 9rdem'idos trabaJ)l·o~ ·o .prpJecto . cpm 
• Ç[U~ •.coJid ç;e .o .s.eguil:;te' par'e.cer. .: · 

. <i i"c&~I!!Í~itli<f 'de 't>en&õés··e orde!iãdos; . ~en\l'o ·'eX!t-

. :itlin-adlf-lis· <ió'fiilis"dcis d-eCretes -de .29 '-d~ J~tho ·~,{18!] ~, 
qe~ici>tfc'e~Ili'-'Peii:l&es ~ ao"~óld;ido ·Leoncio· ijo~-e Gerre<> · 
e. outros,· e de pareGcr .. que--se• à!dópte· o: ·segumte pro-
jecto:.: · 

ci !A ·as$emb!~a·getn)· re-oolve: . . 
lc Art. · 1. o Fieao ~qip.rova,das · ao·: s~guintes pen"Õ'es, 

, c.onccdkl~:.pOll decr.eto$ ele 26. ,de :J-ulho de l87l, _:t.sa
ber ·: 'de ~bO· rs .. diari.os .aos só)ila.dos-,do. ,1•. bat!i.lbao: de 
i.nJrrb,tari..ii ;Leoncio . José Correa, do 8° dito .JerOJ?YO:O 
de·-Alineiria.Santarem,, !lo 4• ·r egimento .de ea:v~.lla.na . 
lige'ita ' Jeron.}'mo .Francisco .. qo,'l'es de Mor,~es, -do 7• . 
~rg~·· de e&va[\aria .da ;gunrda •nacional d.o .Rw"G~au_de: 
do ~u.l.J~_.•eiinç..:L~urid110 da• .Cb~ga5 ; . de .5QO. rs . . _.diano~ 
ao oabo :de eaouadra .do 4• batalbi'.o de arttll!arm : a pe 
J .oão. Ferreira .da Co> ta, o ·d-e-. 600 .r.s. diacÍOB aos. 1"'· sar-· 
gentos do '43• batalhão .de· infant .. ria. João .Ilbri<1 . An" 
t'.l!\ce Rabello : e do 15• cqr;>o de cavallaria da guarda 
n::ci-onn do Rio.-Grande do ·Sirl Gaspa:r Corrêa F ,gúeiró, 

• t,od.c3 ia::posS'íl:iilit:uios de procurar meio3 de. subsi&te•l · 
ela por .ferimentos re-cebidos ·em· .combate c 

·"·Art. '2. • Eetaà pensões serão _p_n:gas da data dos 
· r~specti vos ilecretos.. · · . . 
· cc' A:rt/3.o Revogno~sc as di•pos'yões em contr~:J:Íe>. 

cc 'S'a1a das -co:mnissê)es, em 24.- de Ago•tod'e "L87 L
Ca-rndiro da .OunJia,:....,}L . O. Gom'es .de Castro . " 

JSBN~iO DE ;'DIR~lT<rS; DE JnrP61iTAÇÃo.-..:.afA .. TllJCULA. · 

·'DE ·li1S1\UD&.";TES·. 

_l:utr5o sncce~sivamente em di!içussão, c são a.p_pro
>:tdtte ll-~m - ·debate, as· red .rcções que forão a imprimir 
na seaffio aritece'ie':lte sobre •isenção . de direito; de im-
I>Ortr.çs:o e ma:ti·icctla· de estudantes. · . 

· O Sll. .. GI)m:s-DE .CA<STRQ-(~ogo. depois du -le ,.tu•·a.do ex
z>edienej:_.-Sr presidenu, é com.profnndo 1~ezar qne dou 
:i oaU'iara a notiCia de haver f•llecido ·hoje o S1:Bari'io 
de Al1&.jatl>_ba, deputado pela provi11oia do Maranhão. 

O illmtre finado era--um cidadão apreciavel pelo seu 
caracter e patriotismo, e creio que a camara clnrá um 
publico teau)munho. da · sauda•lc.qne ~ente . pela perda ele 
maili::e&te :<!olleg.a · ~nspendendo os seus .trabe.ihos no -dia 
de-.hoj&. <(~ftlitos_:apoiados.) 

O. Slt.PRESIDENT!l (sile~cib) :- A ·infausta noticia q.ne 
Malia de C<'>mmu uicar o· nobre .deputado é recebi.da 
por esta cama r a com granEl e pezar. 
· ü illustte 'finado , 'Barão de Anajatuba, · depnt~do á 

2õsembl6a.·gera:I pelo ·2• districto da provincia do · Ma~ 
:.:Mnão, m~êi<ia 'dis.ti.n<'.to, e· um dos pnncipaes agricml
te>~ee o:s.q_uélla pro-víncia, eoube alliar os inais ·relevan
t.~ l oetv~ços:§, ·hultJaiiid:.de e · .~. ag•·icultura com a m11ior 
dcdic3ç:Ko civica. qu·e· o: patriótimlo pó•le inr.pirar a ·um 
ci<Úld~o, -qunl- •& d.e cGrrer. preasu~o$o . 110 reclamo da 
~~r.trin, .em ,proJ.. da . honra e. da _. ,cljgnidade.nt~cion;ll •. 
l !Jfu~' t:<::s: apoi!Miúa _,_) 

T..J\!1 __ · dns;.prim_eiros Brazilei:rOs ~que a.ssim .proced.€u, 
ç::a?.l-dc, qjxtiz· se .ucJ1.ou' e1X!penhailo . n;t Juta g1mi-o•.a a · 
;:, ur;·. fci. p·~cvócado pelo gov'Crno do Pr.raguay, o. Ba~iío 
c.~· Annj!l.tuba, · márcb:mdo á. frente de urna brigada. da 
gu&t'<ÜJ. •hll.Ci:mi:í i'- dit btid!;a ·provincia:.do :t.fara.nhüo, con-

. q,ubto~t- ·.-pa.t·~ -- ell.t3. i!arnarcessivei'S louro.:;, e· concorrnt 
. -~a.,•a. . o .lJriL•h&:nte.xesitl'liado ·que·.IO·.B~a.a il ... obteve .naquellll. 
lüta, :" '{lt!·u,itoo apcia rloJ .) · _ ·. 

.. 1~. ca..ma.r:t,t>c·rtaçto., ~co :~1r·,:?nb!l- - ~justo .pczar que 
· ;;.:e . .., C; e~·pern:ne:t;~t -:? :.~ ~ p!!.!~ p~-~a per.ia. d!! ~m. dos s;eL'!S I 

l . 

·:rni\i~ diEtinct~' filhos e p~st;.nt~ ·-cide.d~o • . (!fuit&s 
· .. P.l> ~iadQs.) ,. · .. ·. . ·. .. . . · : . · · . 

· .. C(nno.: d~tné!n&tf,~~ãb ~.o1~mp~ i~~stos ~()o't~m.en~ .. s,. vGu 
)'l:roc~der .a n.çx;.é~ça<l: ~!l<d,ep>ft!lç~~- ~'l~f~r~n4o 0:_\e~
.tyl\l,, de:Ve : ass16trr a.d :~uner.al, !lo ;iJ:I.us~re Íl\Q4do.,Bll;l·ao 

· ·. d~ _i\-qaJatl\ba. _ e. ac.Q~PP.uha.r ,a. ·s,e4 ... !em.~p . ;ap,. ultu:no 

_ ·. j;~i~.~}.o para éstà !lgBt114*~9. qs ~~ ~ : Kf~m~ ,a~;c_~~r.o, 
... lle~acb to ,:Gi:aça,, ·,;J an~en A<>: P;li:Ço, .. :SI!l~eg , _e,,aa'),ua .• · ·, 
· . EiriO:lf!iet~~; . vou, stl.ln:rJ~e~.--:llry ,deci,i;_iio -~~a~cà;tQ;a~ o 
.requ.eri1.Liento.: do Sr:,Ga!Res:. dc.-Cil$ko,_, p,~Ui-lad<>- _.quo: s~ 
léyante: a:. aess~o . · 

:Po:St{); a• v-.otoa~:Q: reqneliimentci~ .. ·: (nuuallillliJIJllent~c-ajl-
. ép_ro;v:tdo. .. · . · · 

. ' <:> · ·s~; CArtn'Gsô·Dil·'M!Í:\"Etlli((pela ordém):-'-Requéiro 
que· pltta~·a:. o'rdem •do dia de aur.tn"lii.l·sej\io,d·lldasd,e·pre

. terentlia à · cpÍ\tinUllÇ~b da· dismr•sã'Ó 'da "reforma.· ju:di
ciarin, e.a: da:.-3"• ' discussão dapr$Jp6sta a·q go .. erno·s.obre 
o ·estado sen·il. 

Col\~Ultll.da'. a, ~à-ml!:ra, -resoh'e pel~ affitnia-tiv~t . 

Sil.>~ ilURJO :-·EXz.>edientc.~Rreie,.ção dos eÚitn7e~. (l:t (ré-
. guazia de Santa. Rit.a dà -.Boa~ VisU! .-,QrÇQ.rnenlo. do.m i- . 

. nistario .• d tl. a!J.ricuitur.a., CQnt1/ICr.c.io c, , oP,ras pubt·icll8. 
-Raf'ormct áo ragim.cnlo. - .Ordem .do .clia.. - R~for.ma 
judi,eia,·ia . ObserVO\Ô28 do sr: Be7ljcmim. - Pcd.:do, da 
doc'imontos. :Disc:wrso d.o . Sr. Diog.o da :J;a s" onaellbs. 

. 'A's ·ç·nze ·'her-as da. ,manhã; reita-:a· ·Chtpnada,· :acb~e--~e 
p1·csehtes ·os Srs.· Teixeira J·nnior, : ·P~rtdla, Guima~ 
,râJes; ·· Angclo 'do .Amtu'ali Jilllcriio tla bag:tma, Moreira.'.da, 
Rochai .. E-vangelista Lbbato; J.o&o :Mend·es1 Citmillo.Bar
-reto, Sobral P-irito, Gomes ·d~ ' C!Lsbro, ·.Pi-nheiro, 'DuaTte 
de .Azevedo, üalvrio;' ·Bahia, ;Floriano de•Godcy, ·Vi
cente de ,Figueiredo; Co:!'rea, .Luiz Ç~l'los, .Benjamim e 
Casado. · 

Compareoandc depois os Srs. Mello Rego, Figueira~ 
do Rocba, . ·oardo6o tle 1\fe.ueze~;, · DionyRio M-àrtins, 
Affoaao 'de Carvalho, Bittcncourt,· Menezes P1:ado; Ca.n
dido· da ·Rocha, l::leraclito Gra9a, .Aien-c::tl' · Arari"pe, 
J.oaquim · Pedro, Junqueim, ·Ba.riio ·da'.Yilla da ·Bârfa, 
Manoel Clementiuo, Sa1les, ;Fi i! de .. Carvalho, Goo;~es 
da · Silva, :Fetreim Lage, Sign-e:ira Mendtís, Theodoro da 
Sillfo.·) Pinto BragA, Pintq PesGoa, Ba·ndéira qil Mello, 
Araujo 'Lima, Pin-to 'd:e C~mpos, Coélho: .Rodrigues, 
Pereira Franco, Ba.riio.·de Araç~gy, 'Ferreira· de :Aguiar, 
Carneiro d.a 'Cunha, Araujo ·Góes,. Ttapo'o d<l Camara, 
.Fausto de Aguia•·, Barros 'Cobnr, Çaoedb : Hell'dques, 
1-'into Liooa, 'Mello .Morll.es, :Bw:ii.o cl~ · Anadi;J,· Leal de 
Menezes , Corrêa d.e Qlinoira · e '])iog~· de Vascôn-
celloà_, abre·'~e :1. s~euf.o ao mei'V•dia: · 
Compa~;ecem dcp.Jis Lle abe_rt:<..a .. ~es•fio . os .; Srs ... P;tra" 

nh0s, Nebi11s, Stlva N;_tr.es,. Cl\paoema, , Joaquiw . ."de 
Men.do.nça, ,Ga ma c~r'lueira, .Fcrr.ili1:a. da \:eiga, P.ed.er
neiras, Alru.ei\la J?erúra, .A,n'di'nde;, figueir?., ;Roclrigo 
Silva, J erunj.mo Peni.do,, JUJ!<LCa lm,on, Çond~ . tle B>;\e
p•.ndy, Fer•:•:i r~ Viaqc:J.., T,c.oEeJ,de Al~ucar, Per~ira_ ,da. 
.S1lva, . Perd.J.gw>. · M;üh~tro, . D.nqne-;L&trada. 'l:e.l](et.ra, 
Fontes, F .b,dí$ariq,. Taqu~s, Mu~a , Reis, .. A.<ambuj~<) 
Lima o Si! v • • , J;;QbOn eLo. Pa.ço,, -P,tulino .. de _ Souz~, An
tonio Pr,.dc, ·Cruz Ma.chs,do; Augu6to de Qliveil'a e,,,T. 
de Alencar. _ 
. Falt;'o coro· p.l•ticitmçíh~ . '0_3 ' Srs,.; ÂB~is..:)locha, ;r.u

gust.o Cbaves, .Borge~ .Mcnthtro 1 C1cért>'· Diint!l$i, Diago 
Velbo, Dias da. . Itocha1 Eern11.ndes Yie\ra, _ .0andido 
Torres e Ro,g,; e Eem clla os ·firs .' Candido :Murt.a., Ca
milto: f igueiredo-, Co3ta. .P.in.t,u; Dpm.ingue~ 1 G~uQalve~ 
da Silva, Leaod:ro U::.ei<2t, Mello Matli~~ ~ ,~Jor:f1,es·.S11;-~ , 
Monteiro de Castro,: Pa.ul.~>. Tcledo) Pin-to Mcreirv. e · 
Si.mões Lopee ; · 

Lê-t.e e v Pl)rovr.-::.e -e.~ ·:tír.!t~ .!lJ. ·J.utr:~e.f,mte; 
\c. 



0 1.SRi i••Sltéx:e'l',~·M:~ :u.i •eo#~U · ;'i~ ;aez.u:\1\~ · 

'Ei'l>iiDr~N'i'E. 

Citic.o ojll,ci!i>~ d(d~ ~ec~;;te.rio , <l.o ~~ril\:lO, copillJj\1~(~ 
caiido ter constl\ite ; .ap .. me~mo,·tep.g,do i}p.e;:!'orã<:>·Bim~
ciónada,s ,a,s ~soJuçõ:es, .. a.lJ.to~jsan.i!o. o, g;>verno.,iJ., CO.ll,-, 1 . 

ceder, a.J:ó.iiQ José , Fá,ffiinfle.' ,Q,e .. Re~P;M •e, Si~v.a pt~vi~ · 
leo'io'·cxclüsivo ·por ào'{enta· annos pa.ra· lavrar·os rios·,. 
C~yap~ , M:u::p:b~ e wus~ affl.u~nt~ ,;..;~ cQnce~e_p,~e)~_ •. 
terias·.á MV9ÇIIO de ltollfla. ~nbp.rl)L ,da, ·l:'teda4Jl,.u;t$t)ll4,a 
na Tgrejli. 'dá. Sctnte~Cri:Iz doõ Militàres, ·e or:t.: Qfe($a,~· 
matriz !i o Sacramento da. côrtc ;_pua. ,as obi3~ 4a. Dia-, 
tri.Z"'dé •Nôása ·senlíora: da '-GlorHt'do mrinicipii:i dn c9't~ i 
ft irrrrap,lladê· ~à' Nôll•a :Sl!Iilrora ~à Batalhi, e;ccb ria 
mll>t*iz'·de• Sari~' Anna/dQ'~m~lnici rJ!o 'di\ côtte .;, c ;Para. as . 
obra;a•d:a•matrJz'de·!S:· J tl!!o ·.Bàpttsta da. I.agôa,. ta):D!>em 
da tôrt~:--"-lrrteir~da. . · · . 

T.re~,(\o: mll~!Uíl :sec~e~a<J.io;rp!Fti.cipanilo <J:ne; orsorrado 
adaptou, e va,j,<Joirigir·á ~ancção ;itn ·peria•l; ·as: .a·&soluções 
autorisandG .,o ,g!Jl-!~~l)<l• pa~ll .. I1Jiam:i9.!1" que• sejão. validoS' 
em,qu~~quer ·llG.ad.~PÜ!>•. dq, lmp~rio · .ossexaraes ;prepa.ta·· 
torios-.feitos .pelo·alumno ,Jqn.q}lim Oly:mpi-o•da· ·Bai'vana 
instruç11ãe publ,ir.tt · <l<~ • cOrtej no.MtnNGs .de 1156& e ;1867; 
par~Dl!!<!ldat.ma~-ri<ml~.llr:il .. GJ:Uil)tl!uei' •Üm; .:fli.cuMmdes e 
esci:>'laJ; do, ,lmpllt-io, a. Antonio,, Amazonas ode>Ahrreida.· .e • 
J oaq,prtn.Jgpacio. Aln&;lle.nll.! ·,de; Almeida.; . e• ·n f~eu-ltar 
aos ... conce!l.Si Gnarios 'da·estra.<J:a. ... de, •ferro-ca.v"il, . .oa. ·ci.;laode· 
de Nitbeí-oh-y ,e, seus's)lburhios·, · iSo1ção·• t:[e· direitlls <de 
imJ.lortaeão· .p(trl). to.dfJ o -mat?ri:ü. e·. ~rem- r.@daJnte • neees
snrio·a á Construc<;.ão e CllSteio do mesmo ferro-carril.-
lnteimda.c . · · 

Um· reqúerhnentÓ d.e Maràllirio C:mdido Cord.~.iro 
Dias, pe<lindo que seja considerado valido o ex.ame de 
&eoerapbLt que· féz • na. ·•llscola.Hle·lifarirtha, para p-oder 
~atricular-se ·no .. 4•-a.rnm · do ~olle'gio de Perlro II, 
pres.t:tndo <o· eoc41Jlle das ·mwte,.ias 1deose • anno em J·apeira 
de 1872, :-,..Al. earnmiss&o· ·de•· Ílliltnac~áo' publica; . 

PRI!TENÇ'io· Ji()S ELE!TOltES :OA l"r.E.GCEZ!A. DE· S.!.i\TA. RITA 
DA JIOA .. VIST!.. 

Lê-se, ·e é approva"do sem debate, o seguinte parecer: . 

· " Os eleitores da fre~wzi3, !l,e Sant,i ~ita ·da Boa Vis
ta, pertencentes ao ci>llegià dti. · ci'dade ·de Pomo .. Alegre, 
do 5• di.trictoda província de Minas-.Gerae~, pedem 
queí •3,' exe;mpl'0 .d<J' q.ue· ·esta migtrsta camara · re;;ol ~eu 
a re$peito dos eleitores da frcgnezia de· Se José ·do Pa
raisQ1 •os 0qllll.O.!l; ·B.~ndG·,do><:oUegi!o: da-cidade d<dtajubá, 
do 3° d,i.sJ;riçto_; . p:(l.3$~~-:ã.O . •J?ar.a · (). de ·Bçuso-Alegre, >por 
fazerem parte· do múnicipio de$tl!. cidade

2 
sejão anne· 

xados aquelles eleitores ao. C>?/l.egi,o • ,da C!dAde .decl!a-
jubá, a c11jo p.mnidF)o perteocem xctualmente, 

" A eommhsãcr·de cónst'itui'Ção "e po·der.es; p(1r.9, qne 
po;ea· dar · patecer ·ácerca.,·d~sta pre~en?ão; requer que · . \ 
se zolMitem ao· governo !l3 ·cowenientes ii1fdrmações. . 

u · SaJ,a·'d~'S: e<Ímniis~õ·~s; em 26·fle Agosto de 187-l. - I 
C. àé Bácpl1rid?J.-;;-L· A. da · s-Uv~jNunes. , . 

oaç.uml:lm .. -1\Q .llii'i~S\fl;:l!:\0 .' DA .. tsiunu!:ruz;·,l ,. co:tr.:u>E~ cro E 
· · · o,nR,;~Jõ . ?;n;t:.l~· ·.- -. . J 

Lê-se, e vai a imprimir pra entrar n~, ordem dos 
trabalhos, () segninte .pp.~<feer·: 

. " A commissão de orçamento vem snbmetter á apr~· 
Ciação-.daio!tmare;.· do~· .&te.\ ~puti!dl!>.scp:exame que 
i~z sobre· ,a .p,·o·pnstl><:da ,lú . !l<i>• · J11Ç<lmento,. Jl&l'a,o .e;oor
Clcio · í].e ·18.'72 •!4 t;87iLna• p11rte:· ;:-~la.~i:v~õo ao ,minist~ria u:o 
ngricnl~llr.ay .. c.Q!Jlirn<Jrci)J ,e~ o.l,wa~, ppbliC~t~>··. 

• .O .. ~rwm~nlf,o .v;ot:W,-o .pur~ thBKI)rciJlio dé -l.87t ·a .. 
1?72,é :_fl_e• .. l,219_ 7';1: O,I'ZH030_~ ''!b!kf);rQpp~ta; p~ra ,o >eXerci,. : 
Cio de - .18:7~ IV1i,)V~'é ,d,e .. i:~~3,80.:;1 [)í)~J!lQ::.'·lia;, lJ')l:ta;nto, 
um !I.'<CI1!&»Q:Àat(.isp.e;w; !!le. •U h~3liSt]l O ·n-o .tom! .do ·or
~amen~(),pr»PP~~o •par.aro s~IWi:<;lP' ~ .cn;:;g.9•.do •mici.:it.erio 
ua agncultura .. .. 

" Exam:i'!landots~ d(}ta!hll,d;~m.~nie .Ra.yét]J~~dil"l ,1es
)X'z~~ vote.~as ·e as i!a propc~Ca l ~e. reconhuoe que h:J. 

l 

ncçt;e~cimp .e .. diminuição em algt1m;t~,deLl~S:. ·o ~;.-c;re~., 
cimo ·ee· vérifióa. do segv.!nte modq : 

.• 
----"""!"'"~""""":" 

i1 fl'():15QSOIJO• . 
<c Q•-·a:p.gl)leilto -do § 3•· prov6iirdo au:x:ilio -qpç.se 

de "e· ·p~estil;r: cl\1}8 ·imperiaes illstitutua ·de ag,ricultlm!! 
Bnhiano e Fla.mine'Iise; 

«· éVucgr~~eiriw do - ~ 1t pro~de .do . çl~~Gnvolvi~ 
mep.~o ·· ~q~ ·. ÇQmpre' dat~se ao $erviÇiJ . da ~sttl).da . à~. 
ferro :]'). :Pe•lro U. · 

ic' O'· excesso do ~· 15 é proveniente ·.aa· e!e-v;t~:'ío . • de 
venciirnetltci~· e·. <l:Ugmeuto dos. empreg#ps do.del~~a~ 
phóo ·· ehmtrteos ··de ·accordo .com. o 'det;lr~~<! ,J)., .4,,'95~ ;dll, 
28 de P~zerp,\lro de 1870 , e da quantia. ·a:e· 150:000S. 
qué• B<'h-de:"tÜHI.' para a· nóv~ linha telegr9.pJ!j.QII;.Q.O. nert~ 
üo lO)pel'IP·. .. · . . 

c< O augqt~nto d,o · § 17· p~ocede , do ·m.;J.jd~ i:q:rp;n_l~o 
que se- ptetende dar· ao serv1ço da·catech.ese ·e mrili~ 
saçiío· de•iOOios. . ' 

" I-h diminuição de despezas nos seguintes paragr!l-' 
phos: . . · : , 

« ~ 5.• (Eve~tuaes) • . • • . • ·10:00080Qi) 
. « § 6 . • (.J trdim Bvtan.ico da-11\gf>.a. de · . 

Rodhgo •d-e Freitas) . .• • . 32;00.0~Qp.Q: 
" 1) 9.• (Illumina~ão 'puplica) . . . • ~:8~~#8.'30 
" :j}~·-· 10: (Glmuitia de·jl1r@a 4s eett'adas ·. · · 

de .{'erro). . ' . • ; • , • • . • 3~5:'3.\'liQOQ 
«·· ·M ·U ·· c ·13: (0b'ra,s· pub1rcas): · . . ·. 2:W3 ~oq· 

. cc ·f3 16. ('Per.ras ·publ-icas e col<?uissç 1o) · · 192:~;0 .dQO · 
" i') ·1.8. (3ubvenç'ío· .ás compan,hia~ de . . 

n3.vega1ão) . • • • . . .' • • • 1.36:000P()(){) 

752=7l~SZ90 

<c Não' se tendo de . !azer despez-~s · no e;<earei\liO':de 
1872 a .1873 com r a· acquisiç;:io de padrões do -sy.stor:13, 
m~trico, éc s«ffie>iente o .·credito .pediào de:.20:00üfl"-para. 
o serviço do .() 5.-• . · · . . 

« A.' desp~za. .. cem . o .. aux,i!i() ao• i-mperiaes institutos: 
da ng1;icultura. Flumi·nen~e-. e .Bahi3uo., paseandO" 'a ,sei>·· 
feita, p~la yerha. c)~ ~, .3• , foi .!iimin,,üdo . o C!'Cdi.to.<lo 
§ (jo no valor de 3'l. :OOO~, . os quaes forã.o nccresccuta-
dos ao ·.dp [i .. 3•, .CO):DO j-á -ficou :inàicado-. · · 

a A .dimianiyiío . . da.- · despez~> -~om a : illumin~r,!ío p11'
blicr~; p rocede d;a reducglio: tlo cmlcl:llo sobre M·.dift'e
renças de c,ambw.• 

<e A · differ.ença· .,: para-menos no .· oredito :·do ·'~'' 10 'nro
-vém do . IJ..!fglp.e:nto da. vepda das, estradas•·.de. fim~Ô de 
PernarQQQ.CO e. S. P11ulq .. 

. " A. .. di[f~<ença de 2:6598>1.GO :par& m:enos .no tcraàlto 
.. dos : 1)1). 1.2. ~ - 13 do .or~a.•ne'!to•vo.tado . para o; e;:;:e~ci.:io 
corre, .tc p~:ocede . de .fer suf!iciente pa.ril. . esse•$erviçõ .. a. 
consigna.çã~ pedida ~a.• pr:<>p.Qata,. para .corexer<iicío: de 
1872 a. 18)3. . 

" A;. ~i-miuuiç.ão , da, de~peza. no .. ~·JG . .- é,provenients·de 
· terem ·, si;\01 su.'lpe.n~s .. alf!i!lm:as, d~legaçias deJ.ta1TilB' nlis· 
proviu:cia..~, e supprimidas outras:· desp.ezas sem.pr1!~u1z.o:: 
do · serviço. · · . ·. · · 

cc ·.A:: P.iminuiÇli,o .d(), c>redi.t.o do g} · l-8 . , pxoeede,de ,~ikem' 
menos. o:reroso.s . QS novo-s .pmi.Jtratos· Cflie <!le.i.fizerílocp&l!i.t· 
a nav.eg~çiío 110 noxte e ao:.sJ~,l ,c~;._ .. rmperio. . . . 

" No.~ . mais artigps .~ .. 'liosP:'l7<!l.'Si ha· :uxíiforniidade en• 
tre o ,orq(tu'l~nto vo~~o.'p,a~a. ,o .. ,e~ercioio . corl!enóe,. é <> 
·prop,Jsto p~·ra.o ""erprcw <:l;a 1S7,2,a •. 18J3, . . 

" .A ;proppsta.c.do .p'f'l.er<.,eq:l.~C)1;ti.v:o ·,está·'!)el7,f~i~en!le' 
,explicàcla.· f*~as .~~ b~lla.< q;\le ·!1 Mompat~h!io! E' i\ini:ad;;. 
-nas ex.ig~D;Cill,s . do ,s~r,v·i)\9•' ppb~i!le' G .e·, poD:isso-pretõe ':t 
:comqtüisão •q,~i~e. s~jp. .,s1lb!UettirliL fi. <ilioeass_ã9. • 
. " Paço-.da camalia i d~s><iiiip.uta.tQs,- ·2\i' ·de '-1l;'2sto. ~;, 
1871.- ih J; ili•n~>iqtle8' • .,.....lt.ktiQ6J,,·atome?ltino • ......:f,l. a.·-e
ça.-Pi?ll!J: I:,inUJ;,;-,-&.ainm. &1'/lceiFa:-'Pereir!!'•F>:<!ncq." 

" 4-rt: &.•,o .1~.ini.st;;;,. e ~.~&tari~? ,<;l~,:e~tado rÀ6tS.- •:n~h 
-~ocioo: d!l- . ~gr!.c~õfttp:a., ,cQlll.clll.eJ.'C,ÍD,:~·-obrfi.S(pútiU~a:tl":ll-.:.- . 
tori!~lio. A · déap~ud~r . CO!ill •ps .<~l!i ~c~~s,0\k0sir;p~.U,.O~,·noa 
$eguiutes paragmp!io.~!! q•lalltt~, il.e ,, ,,,.-,8v:; c 3~J-..(). 
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A s"'bet:': 
" L• Secretaria de e.;l.~olo • 
" 'l.• Sodeda•le Auxilindorn. d11 In~ 

cl.u~tria vncional . , . • . • , • . 
" 3.• Acqtiisí-;iio tlo plnntns, etc. ·. 
" rr..• Auxilio ao Dr. Mártius ·• • ·. 
<> 5. • ~ventune~ ·. • . . ·• ·• . 
:a 6.• Jnrclim 13ot:J.nico ' da Lngõà de 

Rodrigo de Freitas • . , • • • • 
" 7 .• Dito do Pas~eio Publico. 
'' 8,• Corpo de bombeiros • • 
" 9.• Illuminnç1·' publica • . • 
" I O. (laranti•t t.le juros á.s e~tra•lns 

de ferro . . . . . • • • . . . . • 
« tI . Estr:ula de ferro D. l'edro ![. 
" J'!, Obra~ publíc;as. • • • 
" 13 . :E•goto dn cíduc1e . • 
« 1~. Telegtâpho~. . • • . • • 
" · tS, Tem\ R publicas e coloniFaç.ã<J, 
'' !G, Gatecl!ese c civilisal'iio . de in-

tU os • • • • , • • • • • • • 
" li . Subveoção :1. compnnlün de na-

v~ ;.~J. ·:Ão u. ,·n..por • • • 
" 18 . Correio gor:1l . • 
" 1'.1. :.Iuscu nacional . 
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ELEI~ ,\0 OE St.:\'TA · C.\TU.\RI:'IA. 

da parochia' de Cambriú, e assim t.ll.mhcm ·a d.uplicst3. 
. que teve lug:\r n•• mesmo dia n!l casa da e•mara dn dita 
villa, ~oy ·~ preeidencia do J• jui:r do paz: da pl\rochia 
de S. Pedro .Apot•to\o. 

" 2.• Que ec otlirie no p:ovcrno pMn qM mnndP. pro
cedo r {1. nova clei•;iio. do eleitor~& na. pilrocbia da villo. 
de Itnjnhy, bzendo offectim n re•ponFabilidade daquelJe.; 
qu~ d" novo concorr~nm pnrn iuutilísar a t>leiç.':io rlesta 
·parochia pel~ scgnntln yez annullada M preõente legili
latum. 

« Sala das commi•Fõe~, em 26 de A~o~to de 1871.
Conde d~ IJaepenriy -L. A. da sil~a Nu,e3.-Paulino Jo~é 
Soare~ d~ Sou:;a .. • 

" .(!. commis+ão d ... cnn~~ituição e podere~, tendó-~e 
reun1do para. tomar conhec1me .to d«~ rcefant~çõed que 
pon·enturn uppa;·ecesscm áccrca da cJe:çiio primaria da. 
parochia d:l cHnrle de No•sa Senhora · da Gr"ça. tio Rio 
ae S. Francisco Xavier · do Sul. na provin<lia. d•l S~<nta 
C!!-thu.rina, tjue teve lugar no dia ll! de Julho de 1869, 
foi apresentada pelo$ Srs. dvputu:tog Barão da Laguna 
e. Gtll\·ão a .exposição a.nne~a e. "'~te pnr.,cer. 

« Niio ha\·endo eBea expoi!içiio de~truido as razões 
em.q_ue se !undon &. commissão, em parecer de 31 de 
.Mato ultimo, p:wa propô•· que. annulluudo-Ec u .rlnp!i
cat:l feit. en1 18 de Julho de' l8G9 na Cfl.~a da com ara 
da re!~rida cida.te Hob a presi<lencia do 2• Juiz tle paz 
ela parochia de PJ\raty, se approvc a elci-;i'io que ta..-e 
lugar em o mesmo dia nu i;rrcja m~tliz da. dita. cidade 
eob a pre~idencin do r~Epecti\'o I• jJiz •le paz, o!ftJrccu 

J.c':n-8e, cvt'•o :1. tmprimir p:ua entrar na odcm dos de novo á. approvo.çáo <li!EI{I. t\Ul_!;<lst>\ e~mara ns eonclu-
tro.L .. ,:ha$1 os ~eguintcs pareceres: sõe; do mencionado pllr~cer, imprcs~o sob n. 2.) tio 

a A to~missõ.o tlu constituiçao e poderM, tllndo-se corrente anno. · 
reunido j:l:tra tomar conbeci1nerato das rt•clu.ma1·ões que rc Salfi dus C•)mmissiies, .em 26 de A~osto de 1871.-
pornl'ltlU'.l app·tn>cP,eaelll icerca dn eleiçiio primnrin da Conde ri c llaepe~~rly. -L. ,1. da Silt'a Nww•·· - Ptiilliur, 
parocuia do Suntisssroo Sacrnmento ila villn de Ita)n.ll\-1 J. S. ile Souza. " . 
on pro;·lncitt de S~nta C~1tharioli 1 que tc,·c lugnr no ci1n O Sn. GoM:ES ~~'- CuTno (pela ordem):..:_ Sr. pre~i~ 
18 de ..,~llh'! de !Rü~, for npre•eut.'llia pelo~ Sri!. dPpu- I dente,, a deput~ç:10 nomeada por Y, EJC. pnraaccmp~-
b.dos t_,.tlvno e Bawo da Lagun!l. a expoSIÇB!I Annuxn 1 r.h~.r :1 ~un ultnnn 11lOrndl1. os ro~tos mortncs do nobre 
a e:;;e payecer; _ . _ I B~r63 <le Anuju.tuoa, cumprio hontem--a--sua- dõlÕro:n 

•, A C!JmmJ~sao, e::~mi_IJ~n,4Q_d_e_n?\·o a.quc~tito1re~- - -- - Ull&sao. 
·- c";<<lec~n-~a~el' f?11da.mento l?arn Nt l~a\mel\le ~\\1\U~- I O Sn. !'II.ESIUE:>TE declara fllle n cnmar I fica intt• -

l:t~.a a ele1çuo fclita nn m~trrz de It~Jtthy sob a pre~t- 1 ;!.dn 
1 

d~ncia. do 4° jniz de p:tz da po.rochiu. de \.i:r.mbriú, niio • · 
FÓ pN n:io rrchnr-se provauo não terem ~i•lo enr,onti'ados 
c~ it,izcs mais vota<los da dita parochia, cnmo p-inci- T'l:Z:.IEIT::' PARTE DA ORDEJI DO DIA . 
pal~:.eutc pela irregnlaridlldc cocn que se procedeu 113 ! 
:Íl•rm:~.çi1" da mesa parochiw, como passa A de1110nii- 1 
trnr. 

_" :Súo hnvendo comp:trecido n.enlnun do~ quntro cid11.- , 
dJos ro! : '. ' OCOldo~, em ·observanolll do art 2• tio dl)oreto I 
11. 1 1 81~ de 23 tle Agosto de t856, e do• nrts . 31 c :l'l 
das inBtrncç,õus de 31 de Dezembro de 18G8, l'nra re
preaeotarem n turml\ dcs eleitl'ra~, foriio ndmiít.hlos 
-pura esS<! fim os cidnflii'>R José Pe1·eirn Liberato e josé 
Franci;t'o Garcia, quP. alli se achaviio Ci>tno rPpt·eseii
tantu dã tunn:t dog suppJentcs; e niio cornpareccndro 
untro3 tlesta turrr.a o presidente da nssctn bhia. parochit~l 
julgo;Hc nutorisndo a convidar o cidndiio Antonio 
'P~reirR Libernto, tple nüo tinbn obtido voto& nn.elciçim 
de j:.:ize~ de (l!t?., pnrr. repr·~~ent.ar n tm·m:t do• ~np
ple !Jte~ , :mborn ~Jtio se dússe n hypotheso •lo art. 3Z• dns 
nstruc•;oes . refendu$1 <1omo êonettt dos tlooumnntus que 
!orii.o F<'>enteij á. comrnib~üo. 

« A•sim, pC>is, em conformidade do art. t 4 do de(Jl'oto 
n. 1,5\~ de.'23 tlu ,\go;to <lo!SjG o elos nlt•. :14, :16 a 
33 das tn~truc\•ões elo 31 de D~zembro de IRGS os ci
d~díios ,To$•~ Pl'reh·a Liborato e Joscí Froncisco 

1

Gitrcill 
~à o podiiiodoixar ,de rcprmentl\r 11 turma dos ôuppl.untes, 
ae•:•!!tJo_ Et'l' convrda<l? ·pnr~t representar a dos eiPito•·e; 
o cwntlao qne se segtusRe em votos no ult-imo <lo> oito 
c-oJn-ocados, i;e~do, ]lorlsnto, illerral 11 arlmiFBiiO de An
tout'l Perilirn Liberato na elei1•ão da mes11 p11rochial. 

u Nestes termos a commi•.•iio, suAtentanu<J a opiniü:o 
~t~e expend.cn no parecer• 11. 21i de 3 de Junho do cor
re3tc nnoo, em relação á dnplicnta. foitn na c.a~:J. dn 
camn~n 1l:. · ·illa rle :Itajnhy,sub n pre~ideucia. do I• juiz 
de paz da parochia du S. l'edro · Apo~tolo, sub~titnc 118 
conclusü~s do dito parecer peln.s a~gnintu<: 

" l.u Q1~e sa ntnmllc a l.'!oi•;iio ela eleitoras feita e r.-, 
. 18 ti e ,Tul!lo ile 181)!1 na mntriz d" Santíssimo Sncr:unonto 
du d~ Lt dc ftnjahy, ~t;b a pr.:sidcnoia do ~·juiz de paz 

O Sr. nonjtunhn pronuncia. um discurso cp1e 
ao acl111 no Apptt~.Zicc. · 

\'em :1. me~;& . ti lido, julAA-&IIobJooto de rle\iiJornl~ii~, 
e vai :í. conuni~si'.o ue ju~tÍf& Clim1nn\1 o stguiute pro
jecto: 

a A as~cmhlôn g~r:ll re-.ol\'e : 

" Att.. t.• A pri~1i.o llccrnta;\a na' Ord~. dl) liY. 4• 
t.it . . 49 ~ 1", tit. 71\ 1} f>• c cvdigo do cummorcio art. 28,.í, 
n\\n ~l'.ctl>lcr&. o prn~:o elo trlls mczM. Cumprirlo ('elo c!c
po~iturio o~to tolllpo do pri.;iío1 60r1lo romntti•lna ao pe
<' 19 comprobatoriaa du r.,ltR O•lltunattitla ú. t\u•oriua·J~ 
crirninu.l pnra r>rnoc~•S.·lro o Pnjoita.-lro á. pcn~~o irnpo~>l>i 
noll art•. loi7, 258, 21.)5 2• Jllll'tC do co.ligo criminal. 

" Art. 2 • Hevo~ii.'l-~e n~ tli~p<Jsi\IÕila nm Mntrario , 
« Slüu. da~ RU~bõe~, em ':!G de Agosto du 1871.-/JCII

jcrrnim l!odri!Jucs l'droirn. •> 

1\r.t·ol\liA DO ni':GiliES'J'•); 

o Sn. Co.~J\t DE n.u:rr.,·o ,· (r>el:l ordem):- Nii<l pre
tendo tGmar tempo :l cnsa ju•tilicanüo a indic~i\o •1ue 
vou m~n•b1r á IIH!•a úcercu Utl diver~as uheraçõ~s qu•J 
enteutlo con,·euientes no regimento de~ts. c!ólmurn, afim 
tlo que possi\o ser to•nall.\1~ llm 1!011õHcYII<;\ío qnlln•h• 
trntll.r·S\l do p:uecer da commi!siio rla polici11. r~lntivo 
ao cn~crrRmeuto de tiiscl\S&ÕeP, que foi lido hll pouco• 
ili ;ts, l'~ço, puie, a Y. Ex . que •o dig-ue oonsultar :í. 
cuaa se concede urgencitL par11 a leitura de minl.tll. iudi
cnçüo c sua rcrnosstt A com.ntiasiio de policia . 

Apoi:l.dllo e approvnd~ a urgencin, vem {~ mesa, le-se 
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e é re ~n~ttid.a oi. commiiali<i d~ polieia a segui~1t.e tntli
ca<;iío: 

cr Indico as nltcr~çõcs 8eguintes no regimento inter
no da. c amara ·dos dcput11d.os: 

" Nos arlll- 33 c 47, .nfiin de <pie ó 3• e o 4• sec•pta
rioa ll'Cjno os . imrneiliatos em votos ao& m~ia votadoB na. 
elciçiio para l • e 2• secreta rios, sendo nornl)ndos pelo 
pre•id.cnte os sup[>lente~, quando houver faH11. 011 im
pedlmcoto daque l~Y sccl·etal'ios. 

r, Os 3• e l.J.• secretario~, a9siin cmn() os supplentes, 
niii> poderiio sub.;titlir o 'preshlente na falta on. impe
dimento do' vice-pro~identes e dos !• e ~· secretnr1os. 

" No nrt. 48, nfim de 'luc n.- eleiçfio daa comtni6-
süee, por crorutinio secreto, a cedula de cada dcputndo 
contenha tanto! nome<i, qnn.nto~ c~rresponiercm '·' dou5 
terços do numero de membroo d&a rlitaa commis~ücs . 

"No11 ares. 53; 5ll, 57 e 59, afim de que se abra ao 
meiocdia a Ecss;1o diurna, e á" sete hora11 doL tnrrl•l a 
lle6~iio nocturoa, eXC<!pto se bou ver dua5 ses~;õe~ no 
m~3mo dia, fazen•lo-ee a cham:l'la dos deputndos dez 
miau tos nntes da hora marcada · pnrn principiar a 
seaaíio. 

rr No art. 71 nfirn de di~pensnl'-se de apoil\mento o 
\'cquerimento de urgcncia e outros, quu são res<:>\vidos 
setu s>.rcceder discu~s;to. 

rr No art. 73, aürn tle dar-se M ·presidente a facul
dade de julgar ~e a urgenoia, que fôr approvadn pela 
ca:nara1 deve interromper ou alternr a ordem do dio. 
pot· \'ertficnr-se o Cll8o prc\·iato n01. I• p11rt.e do dito •u
t.igo; e&tabelecesdo-~e recnr•o da dcci•üo do pre~idente 
par:~. a. cama.ra, que\~ p<><h·ní. reformar a. req\leriment.o 
de qualquer depntarlo, sem 1-receder discussão, pelo 
voto de uous terç ) 8 dos membros pre.entes 

« Kos arts. 10), e lOj, afim de que não tenha lugar 
n proroga\·iio d:L sessiio ~!<m que e>tejn pre~c:~te o nu
mero de deputados exigido pelo art. 55j fica.n•lo adiada 
n di~cus~ii? ~e couclnir-ve o tempo da p1·oroc:-ar!io e não 

--houver encerramento, nos termos do;; Htt~. 174 e 176, 
ra~ervando-se em qunlquer dos Cl\iOS :1. vota~·tlo da 
1T11lteria par& a ses~õi.o fegúinte. 

a No nrt 1 ~3, afim de eotnbeleccr-se o apoiamento r! e 
lO dcput:1dos, pelos menos, p·1rn ctue os projectos 8ejiío 
julg11dos ~objeclo do delibcraçtio-, e vão á commissi\o 
Otl commisrõeR compet.ent~•, em conformidade t\11 dc
ciõã? üe {j do .Jnnlul d1l 1871. 

"No art. 127, afim de marcnr-~c o pi·az'l de 30 cliag 
para. a. npre&entaç?io do pa• ccer da cornrnis,ii<l q ne for 
cnoarrega<la. do exame do qm11<1uer propo>ta do poder 
l!xccntivo; podendo a camar& restringi!· on prorog~r o 
dito prezo, e incamhir o trnbalho .a u:na <•utr:L Óom
ml:,siio ordinorin ou eapccial, caso a primeiro. ni!o o 
bçn em devi(ll) tempo. 

" No 11rt. 130, afim de exigir-se o npoinment<> de 5 
deputadoP1 pelo men<>s, pnra que ns indic:1çüc8 sej:lo ru
meHidao u. commis,iío ou oornmis~iics competente~. 

« No art. 138, Rfim de a.,tu.blllecer-•e que ~6 p(1lo !ln
cerramento será r<ltirado UI~ or•\em do duto debata da 
itlterp~llaçi'i ·>, dcst\\l que c~tiver encabulo. 

" No 11rt. 130, nfim 'lo cstnlH!l~car-~o que nenhum 
projccto do lei ou roaoluçii<> vossa s~r di,ou'ti•lo Betn 
qu~ tenha eido da.do pura n ordem do diu, excepto no 
c;t~o pre\'Í;to no. 1• pari o do nrt. 73. 

" No art. 151, nfim da dcterminar-9e t"e as ernen
<ln:< ou nrt.ig·ou ndditivos, rio q11o truta n " ptLrte d0il.tc 
nttigo1 niio pos~i\o ser ndmittHos sem quo ~obre sua 
matena hnj11 parecer da commi~siio re~pectivn. 

" No 1\rt. 1;>5, nl.im de e~t~be\~cor-se qne a dispensa 
rio intcrilticio não sej•~ p:1m f·z~r-se no mesmo dia mais 
d~ .umn. discu•sno tlnrnRtoria do qno Be trntar. 

" No art. 172, afim de que sej>io ~ujcita~ 11 d11ns dis
cusaõcs, peln fórma estab~lecidn no art. 15G, as mu
dnnçaA ou ••ltertJ~iies. <lo regimento intcrnn dt\ c11mnru. 

rr Noa arts. llJS a 'lOO, Rfim do clcdt•rar-8e q11e o 
projEoto offP.rucido por qual<l\ler commi•~l\o nií11 lll't'e><
situ de \•otaç>'io da Clltnlu'a Jl:Lr:L julg:tr->e -obj,•clo ele 
Je/ib ,•raç.1o-, e ser impl eS~lJ p:~ra eutrnr DU OfllClll Üos 
trabaluos. · 

" No nrt. 20~, afim de pô-lo mn h:mnonilt com ss al
tera ('iies qne se fir.orem nos nrts. I'~:J e I :m . 

"Sal!\ das ees:õe•, ~G de Ag:~~to d•! 1371 -Co•1dc <I<' 
R«~ln''t '.(t . ,, 

PEDIDO DE DOGU!Ir.::nos. 

<>, Sl", Dlogo <lo Va.;oonccllo.s:- St·. 
pr~&tdente,· tom? • pnlavr& ne•t;~. sessiio oLri:{:t•lo ~los 
deveres da gmt~dà•>, e nconsclhado pt•la nrrtiz~dé '\"indo 
~efeudea· perantll a camaru um amigo e corrcligiona.rio 
IDJtlstt!mentc a;cu.sado pelo ,nobre deputado pela Bahia 
e preHdente de. mmh: prov1ncio. . quando, rhgnando-ae 
tornar em çonstderaçao ·na ohrer'I'RI'iíes que th·e a horti'n. 
de fazcl' áce•c:l de s;uo. a<lministrnçiio, t~ntou r.ler~nder
sc em certo ponto a cn~tlt da reputaçiio doF~e amigo. 

O nobre. deputado, quao~o. dirigia :!. pnlana a estu. 
cnm~ ra, dlS$e que sua udnun1~tt·aç:io fõra a m11is sarerti.\ 
po~slve!, c rtn.e ~cus nctod forüo pauta1los pela mai~ 
severa nnptu·mnhdado. Eu conte,tei vivumantq a S. E>< . 
nc:stl!. ponto1 e. ~orno prova do contrario indirpwi a dc
m1ssao do capttllo Pecl~o de A!c.nntar:s. Feu de Cul'nlho 
attribuindo-n n rnr.Ô•'S politicas. . ' 
. S. E:<::. cn~ii.l declarou que ,,sqe official · fôra demit

tado ~<>r mott.vo5 I! c mornlid!ldc, e nppcllou p~ra meus 
pr<>pnos. sentlmentoq. de honcsti•lade, t:t\ vez querendo 
fdze.r p:ttrar sohrc IUIITJ n su~peita de haver amparadu 
Ut:n!L causlL nouC·l honesta. 

Senhore•,· perante a camara, per:tnte o paiz, . que re
prt'oento, declaro qu~ nunra fui, nem •ou capet tic ~na
tentar um11 causa contrari:~. á. hoac;tiu:ule . (A,;niat!os ) 

O Sn. A:o;mu.oe Frr.ucuu: ~Y. Ex. é muito conhe 
cido. (,fpoiad~& . ) 

O Sr . . Drot;o DE YMco.~cr;r.tos :-P:t~so a ex põr :i c:t
mara. os bcto1 como se der:lo, e ~ton corto que o 
me•mo uobre dcputnrlo pela 1!1\hi:~, pr~sitl~ntc 'h :'>Jinn•. 
pou<lo de parte o seu c:tmcter poltti~o, v··~tinilo . sui\ 
nobre c augn::tll tó.fp <le magi6trado, rccoll.rcado-se ao 
1no~~sto ~~llHnet~ .o~do 1n~ns .n1ente 'impcriio ns rc
!lexueH d" c~n:;C ICDOitl, ha rle reconhecn qnc toi cil
gnuudo, nmrn C<•mo reconhecerá que ainilii se achn 
en~nndo n.e>ta quoHiio. 

::Sr. prês!d.cnte, tendo-me apres<Jnh do cntl<lid~to :1. 

est11 c~<l;ir>L, fni \'lo_l•lnl:tmcntc ho~tili~ndo pelo cltt>fe 
d,e pohcl.> Sr. JM<!'nm C:tet:mo d:l Silva. Gllimnriie~. 
E~t.c ho•nem em vc~pcrns. ~f\ ddç:io empregou coutru. 
~·~n. todos os rccm·sos otlic111cs de que podia ;iispur, e 
d!n~lllllo-•e. d~ (•as!\ em e:ls:\ a tmlos os elcitnroa d11. 
capttnl1 pu.lut o 'VOt•> p :1ra ó outro candidato. Cmno o 
capitão l<'cn erst elci trll' e ~e rccnsa~~e a \·otar no 
protegitl\1 da J>Olicia, o ~r. Jonquim Caetano jnrotí ·~ 
~eu~ ~eu~c•, e o .d~clnrár:~. que havia de tomar cont~ s 
ao eleitor, !plC tmha a ~ud~cia do morder o freio rle~
obo!leccndo a tsio gruurle machiun. de buwllla elei
tor\\!. 

E$ tas COU~Il~ ras~liríio - ~t', ~r. presidente, :10 tempo em 
q1~c. o n~hl'~ d~putatlo pel;1 B~bm ch~g~•·a á cnpitiJI !lt· 
Mu!ns . S. Ex., <'orno eu J:l d1~re anteriOrmente, lun·h 
b~\wlo em fonte~ onvenantl.dns M informa1•Ge8 T•rdimi~ 
nare~ d~ ~nn.politic:\ . Eu, porúm, com tod.t n lt'nhl~d~ 
procur<'l e.<elareccr a S. Ex.: mlis tive a infeli<:i<iutlc. 
t!e niio f,er uttcndido, o com p~~fuudo de•i-;osto ,.; 
S. Ex. pur.de Indo o pesso_al hab1htado d:\ napitnl, o; 
homens m!t\s honestos.e ~tmos, K<J \lelle~ qne encontrára 
corno aux.llmre~ preatlmo,oa e leae~ d1L arlmiui•ttll\'iio, 
e rntregsr.-~c ceRa mente nos hrtt('os tio um>t ~rente ud
trugadn pelo vicio e pt-ltw maia violl'utas poixõe~. 

Um d?~l·eq. era ·· o ,chcf~ de polieia, que . che~o\1 n 
110t\to de lllmitr u S. Ex ., ll!Jillthamlo um ht>~tto. nM~. illo 
nns tre_va~, . 11 no canto das ruus, para lc\·a-h a feu 
con he~1mel\to. 
. Foi as~im, Sr. p~c~i~l<' ntc, que S. Ex., o meu die

tmcto collega pela huhw, niio ae elevou à ultura de um 
u~mini,tr~nl?r c-uergico e .-cnsuto, peruóu-mc quo Ih 'o 
dtg:~., dermttllldo a um mnprcga.•lo pelo ~implos motiYo 
dc fC hnv~r co11tra ~llc erguido um bouto espurio 
peditlo fri1cto d~ e.!l.lnmniu, . . 1 

Tomt.o ([lllt foi dmn itti•l•> o· eanit~o F~\1, fia·!o n11 in•
ti·Ç'I !Jile S. Ex.. apregoii.VII como '~'U unioo phsrol, fiado 
ll\llll<' no s~u c~mct•r, •1 1HJ eu ~incoro veuernvA fui a. 
palAci<>, e di,;~o-lho: "· V. Ex . toi gl'o~~cirunumt~ en,.a
nKdo. pil ii este mop .J inr.ocentc. Ac>Ltltdo-•e c~n
tm t:~.e~ in,·eut~~. E' umn vi•Jtima aind1L du minh·~ 
clei1·~o. " ' 

!ttA• S. l·:)C. itl;i~tio quo o c:tpit.iio Fcu era culpnt:o, 



e só ~llt5D lhe decLr~êÍ' .,tiw-é · t?m·r.'7!:t' ;.C'riiltn,. como -pro: 
pria, est:l. causa, e <cúe ha:n;: .de P~.ova.r exuberante
men~&·-a.inno.eencia• do meu.,H!J.celi z elGiltQr. . . . , 

A •. primei~a OG118!\•< <i:ll&>$1i·i!'ez d'oi. YerJ,üe:oo'~ · ~ s .. •.Ex. .. ·i' 
que , manda~ee •dã.r por: çer~~il.o •·lt!l·lp>trtd :vllirn)A!ll!\' ,-~~ · .. · ·: 
baé"s oa eMrJptt;s. que••sffr>Vtrno ·lde·b018e· .p$!"~ .a.<;J;empsffao• · : 
O <Dtficia.Lti·niho. ' i!lfll p6rta,i:~. • rle:B• <Ex.mecebtd'O mma: ... · ' 
affronta • havia: ~id.o• del'qltt~lo ;. l!i . ,bem•dà ··dn·~ipliua•dcr ·: 
corpo -pólieial,:• CJ:Ua.ndó·."aliás-·• e•"r· ~·il;rl. o o !fi mal> MlBs'o·, .. 
co :no :.~.onsta· .de·· varios . ;doaa.rn~nto«, "en.tr.t• .on_tí·os;• ' d o• 
attestado··qil.e · ll~e , psgsira. o··comman<.!a.nte·:'dã•·cm~pU.•em· -1, 
data! de. 26 d~• Deoombrcr. dot•v.nllo.rpm;sado: · · 

O 'Sn:. Gx,~i ' OERQUEtltl. :...:.:·Ap&jàdo·. · . . 
o· SR: D;oGO ~-E V.\sc~~(CEbWS.:""'AppeUo .... nss.te.,-mo~ 

meptn para .os. me.u~. n,o.br.e~ , Qolleg•s ;· de: ?•~tn~t~,. : oç. 
Srs. D,s .. BenJamtm . J:our>gnes .. Peretra ; Camtll'O de. · 
Cunha. e Figileireuo; que p_od~tiio. . ilizer. á .. oam,.ra:q,uaes· 
ioriLo - og rél~v;an~es · &ervJÇ•JS qlie . est~ .. moçoyre~tára . 
quai](lo o partLdo .conservad.or . ~st!!.~o!\ na ,ac[yerstdaae. :A 
ma .firmeza· do. G~amctcr. fi~era .c<'Jm; -que ·sempre .. tra.ba
lhasse a be:n de seu .pq,rtido ; e embora-fosse P?bre, .• 
nunca ~e deixá.ra levar pelas Í'e.lucc;õel\ do ,pqder. Fwal
mentG, sen-hores.,- é delo->oao 'le_:n'brar .-q11e . tend~ obtido 
um einprego :na- actua~ ·:s•tuaç: o, -fõra. delle -p~utade·:.de· 
ro od.o tão inju&to, :quanto d~sa,~ro~o •.. Os nobres. depu.a.- · 
dos que digão se mercCla ser tratado com tan.ta 
Eeve-,.idade I . 

Tendo pois o capitão F eu requerido qu'e 'se 1he de~ 
c] arasse 'q1.1ae~ os ~c~os ~ e~ll;ecifica,damentP. .que' d~rão. 
motivo a ser da"l.ttttdo , -fo1-lhe passa.ua .. a. .segnlLlte· 
cerlidiio: 

o: .Se~ret.ari a. .da p0lieia.da p;,ovin~i., de'Min~:S~Ge•a:es , 
·Ouro-Preto 28 .de -. Novemb ro ·ele • 1870 ....:...nhn\ ·c •Erm. 
Sr.---, VenJid ,tr>l!Ze~ao ·<lonbecimcntode·V. ·E;c. •i:un fir.cto 
que-está. no .dominio ·i_Jlrblico, . e ' : :•ff~r:é~ murto de -perto 
a mor alidade· e·dis.ciplma·dn ·eo.fp0 :1JO llc!al. , • _ 

o: Na noite de~.\, do corrente, encolltl'itlrdo•se O' llapJtão 
Peclt·o <!e Alcantara ·Feu· de ÜBrvalho; cor.x; .o :foHiel José 
Caudido de OJiveira .. ,em ca~n .. <l,e·;Cako1!11a ' da· ·OOéta, 
~tmaúa 'leete ,qtür.,expelli"lo rá"fo tç1:, ·e :o,~-ff-ar!dimco~ 
um -chicote' o 1·eférido i órriel, •e •com eHe •acoll!lll1etteu 
áquelle ·ca[iitii.o, qu-:ficou .msltmtado. . . . · ·, . 

" ·Devo nctar a 'i ·. Ex. qu~ ·es .te· ·officw:l tem_,sempre . 
se compor',alo irre,oulrurmento, o · qu~ é·. ·de 'VC:ri_tl:ro.II-_se· 
ile sna I é '<te o:fficio.·cle,·alfer.,., que .fm ·do . o~ceréltci . . 

" ·Deu• gn-a~'d~·,a : V. Ex.-.Illm-.' e Ex.m·· Sr: Dt'-' prel;i
<1enw da t;rov·incia. . ~io!l'luim· eaetmm ··àa -•Si!va .O ilii1na-
1ties·. )J 

Senllor•s , 'est:>. · po.rte 'fôrx, ·como ·eu_ obse~vei ao 
nobre presiJente .cl? 'Minas, em sen .pala.cw, ass\gnada 
pclo ·cbefe de pbhe1a, · talvez sem: que .e.)le lesse todo o 
seu · êonteúdo. E' bom ·que · s~ 'BIL!ba_qüe ella, fóra.doa 
e&tyJog administrativos,· é es·cripta pela p(oprJa: letra 
do secréto.tio.da polima, isto éi·do c'ani!idato. prejui!icaao 
pela ·minha eleição.''E 'fo\ ~.sM1 ,parte, Sr presidente, 
q ue ··priméiro 1evunt..1mt o·baato, que_ depo1s tomou vulto 
na crrpital pelo elitrcmdo :da ·:dem,esao l · ' 

A s~gundtt'<lertidão,· . ·qne· Yotl ~athbem trànacre:ver em 
meu discliri.o,· é · a ' d>~ p ~<r.te· officuil do . tenente-coronel 

· J oaqilim José' '!';foreira ·de"Mendonç~,:o.ue o. meu .nobre 
collêga. invocou·:t 'seú:íavor em ·seu .d)scurso . · .. . _ 

·Devo eeclal'eMr á-ca;mata., porém,· qu~ esta peça· offi
cial <foi ··.esoripta::por,·o-rilem de · S. ·. Ex ; ·(j_ll'e ha •de'-lem
brar"ee ·•o·que;:;no domingo :27<:'de -Noirembri:r ' do••anno 
pa~sado re ·dera·no··seu p~tlacia t ' pc;;r ,occa'sião· em que 
o referido tenent~ -coronel Mendonça o acompanh~>va 
deRGis 'da nliaro. das Mércéls. . 

' ti. ·Ex:: int()rpillou ~; esstl • velho · e· he.nrado· . mHitar~ 
em -ptese::rça ·,de ·va:rias pe$~OBI31 ·o qae · 'ia pel<J "CCit·po 
policial. 

O , Sr. , Menldon,a::·Jha ·: .l'eR!_lond:êt:t 'qtte nád.a 'lhe. 
constava. Eulião S. Ex. asperllm~nte 'O' r~preb·ertdêra 
por ni>o :ter ·c~Ó'hellimcnto· du •:tm:~to ' ·denuntliailo · _pelo 
chek'de: policia; e: lhe 'Ord<lnira < qu~ :imm~diatamente.' 
se dirigi~ se ·>ao ,, q_·:ra~rel • e- .sn'b<r'êtte~;-~ "á: 'inqúiiiÇào o· 
forri'El \José Ci>'nt!h!o'::·bto-1cii<'Cnmi>rlt!o,·· e -eis ~ .'parte · 
official: . (f ~ o ~- • .• :. ; ~ " ... ' ~ .. • · r • · • • • • • . • •• .•• o • o . ........ ~ . 

Em "''ittn:ile :do: :u!!~p~hi> ~atrs; : ·:.l~rtMlc o·_ tpie,·~.s ·:partes 
officiacs n. r;_u.c o ~upplican.t-e to? f~:r e ··S~ .:;;.o . i!o . J~-or .stt·• 
~i!l~: . 

"~Qú'irW· fdi,i, caf.1tiíandu dei écwpo :poHilittl u.e ',tiL-ll:i'j' .·, 
. em OurQ-Preto, 28 de Novempro do· 1870. - ~llirr. ' i: .• 

1 Exin:d3rj-'"4:ffill'll'ilo,ubegi!.doi .a, meu ,; oon~ehn~nto;<rii.a·"· 
. ' na noite de 19 dD corrente se ;,d:er~ ,U.ni• failto.'ld~sl!gr:o'-
: ·davel •enJ;re o < q~pitã.o ,,deste c.or,po .. Pellro de. ,lUM'.}~!lom .. 
: Feu.de Gà.i:~c.!I.Í.l;•o .e . 'o.forri~l ,.Jos!i C;i.nd·i.c!e .. ~e Qliv,e\J:~, 
: em cnsa 'de' ,Ca>;olina Lo.u.renç<L .de .... Jê~us,, . .-i·nter,.:<rg.uei . 
1 sómÇrite o./o'r'riéZ a rssp~it<(-1 & , púddn.fOl'!ll,ar.-,:n;~oe ,.d'o_>.e'-
~ guinte: . . . 
; " .{Q;t\e'• ~rrdo > o riorriel· á.- ;c~': r.d~, ·Oa.rclina; J)(ir.cos- . 
I tUmiJ;r ' hí·iir;nen.c&ri.tt'.<>l:l '<J :O!tfÜU\C. frCU;•·1'el;@tl/},,G<:Ir/O 8C1' · 

; 8Ue .m<is J"tjtsi::I .'O'ntí'ar., .. 'Zimila>ld_D'·•e· tm·fi.car::v.rr. 11drta: d~ .. 
'rod l ' ' .foi·.,en.tiío , q\le ! o ,e,apttiio lhe ••per.guntou-1quem ·· 
.. era·; ;ma~ ··? ' !oà1.el, -. ~ii;i·<I.aereu!;ioH'e!p?n.doq 'Jlara; 'D~o 
; eer .conheo1t!o,·,o· Cac(lltM>, asaudo,tlo .ohtcote. qne .tt:uta·, .. 
, cleu-lhet1l·~nma•·ohic~:tndas· ; . o·. J'?r_riel;.tratan.d? · i~ :de-' 
, fender-6e · ;atmcou~se •comi ; o C':t.pktriO·.e oC:>Ilsegmvi:tlrar-: 
' lhe ro ·chi·~l)te:Ji. -~oiiça ; ~depois , ·.ven.do. o.o c:\pit;á>} que•l\1-· 
! ta v a • com .'fol'Ça ,•milÜ>r, :pedi o .-ao . forriel; cemo•imlgc>, · 
:pará que"nÃO"Oonta•se· o• oecor~;do . a _, alg.cre:rn, ·.afim•.cie 
: que .~eu:uomê· uiiwfoss::l:.fallado,,o :qtle• b forlúel pro-·· 
metteu ; · a.cc,·ésccv.ta.ndo a::nda, . que se soubcsss dct ·cxis- . 

' tenvla ido.-:oc,p.itãa:·. na' ca~a~dJs,, •·cf'e·riqa.• mul~er, ' ltí;. JcJo ·e :i
' t!·ariar:PGI'o.is8o. que /Sabe •<i?· respeJto; 'dendo• a .-scu_s• su~ 
,periores ; ~ m:.3 vie ·se. c;bngado ~. tm•r-lhe.·o:·chlllete, 
· porqti<níao,esta:Ya!d~C1d!da;a.• hurm,hll.l:~se .. Jlor erte :oc- · 
! casiiio ·•lie·v'o•;jnli>Pmal" ia. y, . Ex. •qille'; : a 'ban t!a:_&:$ctph
;na c ~nwmlidadc· do ·aorpo,.:nãorconvem."-t\le_i os .-mencio- · 
:nados capitilG · ~ · forrie:L,_ que· j i · · te·~(c· b·~ul!l ;de·· · PGito -e · 
•acba1se ·r.ec:olhtd:'O ,·· contlnue:I!IY· nr<s ' fllet-ra.w :,do ··mesmo. 
. •corp0·;. e •per· i~so<ag.Ílarda:oasordens.de VnE:x.:a :respei~. 
•Deus g~R.Fcfe .-.8: ~v: · Ex<.~: Ill~-· e· E~m. ·Sr .. ·' Dr:- ·~m~sl
·dente da pr~vmma . ....,.. iar;r,quwt .Jrue :bfore, ~a, .de · ·ilien,-. 
:dança,:· te!nente+.coro:nel' .eommandan.te. " 

Senhores,· tendo-se .depois P<1•- issb::teito .1úu pr,ocesso 
'de d'iàciplina_ ~óntra Jos~ Cllnd<do, e lia~endocse n~otado 
·que seus' deptnmentos, entre outros·defett.os, esta:v;tO em
'opposição . ao·.â.e· algm':as testemun}1as, ·que decl:l,l-av~o 
·rer oavid:o •a ·-elle prcrpno ,Jàsé Cand1do negar este tncto, 
:d·ecla<ára clle qne, na ,verdade, a P.rinci·pio . o ~e:gára, 
mas qu~ ·de'po\s o o·~nfcssáTa; em v1rtude .de ta::~r aea 
:commandantc .Jhe dito que m· por 'jll1rt!l do · pr~s1dente, 
,com '·quern ·o ;che:fu . .de, poli:ciz. •e e havia_er:_te~di,d~ . . · ·. 

·. Eritl'e 'óutro~·· fur· eu um dos ·que rnms ms1~tn·~o pf!.ra 
que estas,. palavra.s preciõsa~ l'os•em .tom:id:1s .nos ~ntos _; . 
:ma•, debaide, porque o aud1to r do conselho ·era um ho
mem timUo, e ·rião quiz envolver ·o. nome de SS.'EE;x:. 
:uaq ue'lla >pe.ç_z.. . . . . 

V á, poi; , vendo a; ·cPJUar3;· com_o se ~ul ':!mou oom <le-:..__ 
'minsiio · a um ·moço ·que ate então nao tniha contra Sl 

:accmação :dgmna qile pndesse<desabonar a sua eonduqt"' 
de emp1:egado jiu.blico l 

O .$ll..r·· B'Im1AII(Eil: >--.Ferg.q>íte -ao. Sr .. ,.Dr. Figu~ir(l .. J: ~ 
.não tiuh~_mancha. · 

O ·Sa. ; }1.N·~UEIE' :F:Im:mt-nA: -' Ignoro .. 

O 'Sn. BliNJAMJ:>r ' -' Po~>o r~.p~tir .. as palavras qn~ 
V. Ex . . me . \lisEe em _pa1,..Cio, ,Pl!,<a illão -lhe .<lar um. em- . 
,pregp.'? . . 

O ,. s~t,, ·.lAN:PnanE , Funnmu: ; . ..,._,rsro ·.não quer;.di;zer ·que 
clle tivesse mancha. · 

O 'Sa;•'Bllilumili a& outro ap~n~. 

o ·.sn. :ÁNDR,Wll E1GIJEIJ\A ., .-- v.· .Ex. ,. p-!Jl'I;Bltte -. um 
:apa.rte, que im,poi:.t& , il-!l(esa.,.de ,.lje~ceixo .'l 

O !St:r,, :D'io&o'"Y~!.OONllBLIJas : -~··Pois .. nãol · -com•' todo 
1gosto. · 

0 811.. ANtiRAn!l"Ftl;,!JEn\A.: _,; 0 .' unico _··faotp .q-ue .. te 
'deu em l'elâção ,a. esse pfficial. · ~oi -. "ma. peti~ii.ó ~p;;esiln.
!tad:t por el\.e, que não·c.ontinl!a ipt~gral ~!la ié.::de -,ófli.'
:cio. 'Eú . exigi então .à fé de ,o,fficlO;' ·PQr~m na!J .. tinb. 
facto :tJgum ,contra· ,élle. , · 
· O ,s,;, 1D~oao..V"-SOOI!i~I!LLOS.: ...... Foi ,bom: Sr. ·P~uidente, 
;fallar ••ser. ·e:u,,f.é •. d e <'llffi!lio,- ::oisto::que: ta.mb~m . a · el'la:-fe· 
"referi o o chefe de policia em sua parte offie~il : .Ten'h<H!.· 
•aqui,.;e hei:~e~,tra.o.~cre'{~~Ja. ]il.arl\'!itJ,e se ;r~oonheçtr: a ([~lá. ., 
'fé do .celebre Sr.: :,J:o~mm. .Gaota,no • . , . 
Eis,a..•~é. de.,officiCI: · 
« o alferes Pedro c! e .Alcan;ar~. F~u dt O~zo'il1.1hrys illh <1 



· do brigadeiro João Ro'drigues _Feu de Carvalh~1natnral 
do~lq.4e••J:aiieiré:.-nliseoli~i:b'ii.:S39j estia<l.ut.éa~o,'Ailhos i 
JJm.ll, ;pj;aç~,d~ -~.1!1i~Iw:le;v91UMyífl;Íio,. llm.;.\ ~ ;qe .~-~'I";;tlbro 
de"lS57, reconhee1do Cl\dete de 1• cll)sse _em 1fl.,ftte,!Ja
n!!.iro:de 1~5~, ~o,sar~~!Jto da)• companll;I\1 d~.e"J<valla
na etn·O'l'9·-de·Oíitt1bl"'O''de··,l.8o\Y ·1• sa:rgetttõ .. dli ·2•·çqm
panhia. de infantaria em 14 dc'Jil.neiro 'de'1'8ll0fsat~to 
2judantil ·e~ 2. :de-Fever:cimo:rle:18&h....-·li\éz exame pra
tico·,dl!t.at;tna;, dei-i:ll&ll.lltaiia emrZ81 de .• MU~'Q . .!e J&61~no 
gue,foi l)pp.rov~l(Mh • ,-,- ,Pr.c>mov.ida,a. ,a.JiféreslpQr ,decreto 
de .. 2 d,e;_,D.ez~m.i)ro, ,!Oii :classificada ooste;corpo dc.gnar
:niç~o . ~or. _opde.rn !lo :diauiiD! :qu'lntel:rgenera.l:.tioJil•nw.nero 
2.9í).·.d{>· ·m'*lllJq;.me~ . e•. anno::.,..__;Apte$ehtouzs.e ::a-o·;corRo ' 
vindo, de•,eône em ,15·de>J.Vla1J90: de -1862 .. :-&egnio::em:di
ligericia para.-.g interior; da pro~incil~c•em.• ir:de•AbiiLde 
1;s62, ~lll '"'"'traYd~ de .. hee.tas .novas;,reculb:eu;se· ao. corpo 
:~. 13. ·dil ,Mar<l~.> e·n.16· entmu•em .. e:x.ercici.,'\ie"·~nte!do 
,conaellio .. :eooÚ-omioo, pim.,qp:e•&ôta.-:el.•ito·, .Segruo>'em•di-
1igeJICÍil-• .. l}lll prcOJVÜJJC]a.'a -1!~ . de ·J<tneiro e-recol~BU>"Be S._ , 
.10. de ·'M1q;~o. ·<le 1BG4 .- D~;staeon.pa.va a;• .clrl:ideqda 
Di.lW:!antin~ .a •. 19 .da. Sdemb;rorde' Ul64r.eJJ:eaolhm-se a. 
13 de Fetrerei,·ocdc 1SC5 . .c... -Paes.ou a:instn:rctor-doeorpo 
policial .. <lõlm de•tinp a Mato+Grosw · .. em·:f3; ,de :-Março e 
a.-•pr-ompto .a 15.:de .A:bril ·, .tudo •de 186·5'.• - Passou a 
.ex.ereer. as ·:fnncções· de.•aecreta.rio interinp do corpo a 
3 .de .. Moio,,do·mesmo '"·nno;-Expediei!lnou eomo.cono 
c!)ntQt:: o ~governo da· Repub!ieandc>·:Bal'aguay· desd<l·' 10 
de Jlhip çie .. -1865 . ..,.... . Por-decreto ,dei 27:. ae. :Outubro •foi 
refotm~:vJo na: confermidad~ daru di8piDSÍyões·.d~· -§ :1•·do 
.art.· .9ç .~1a .lei n., 648 de :18 :de: Agosto de 18f>2:por· wi~ 
:i.ter., moleatia :-incorave-l qu~··o •to.ruon 1.incap:~z .,de.' cmn
tinc.ar .no.:serv•i9o :do <exe>·erto, comtr f ti p>lblicMIQ.na; .<)r
dem .do: dia -da:: mesma• secr-etar,ia .,de :estllido ·-sob·. n . 53/i, 
il.e -16 .de ,Ne>v:embro,•tmlo· de .18,68.-Naliia·mais consta 

·dos :seus !'ISJ>Hltos·, , elll' :firmeza. d<i! que · mantl~i ·-passa:r a 
prQsante. cei:trdão.,• qae .vú•sem cousa: •que--duvida•faça, 
por o.im -ussign'!'da.e:se:llada com as .armas ·i'mpériae•; 
ne.sta imperial cidad1.i do Ouro,P!·eto• e ·becretaria: mili- · 
tar d<> ajlidante•.de -otden"; -aos .29 de·. Abril-de·· 1869·: 
Butcb,'o Jasé Ganzaga; ·•judant&·de · ordens;. a.•liz ·.esere
ver e, conferi . . -Está. sellada: com aa arroas ·inapenaes., 

Por ' elh, senhores, .. vê-se que nada . ha. contra o 
officioJ. · · · , 

Mas, s~nhores, pi·ocedendo-se a conselho de -disci
plin~. contTa_ o f()rriel José Canc1ido, tomám-se o depoi
mento de· ~H testemuob:a·s; fizera-se ·todo . e>forço, que 
podareis• ccmpre-hender, para. n~,o ficar mal ·. o· pre,í
deote :da.· província, e ·eotretatr..o _a iwuter.ç.a .do conse-·,, ·. 
lho de iavestigaÇliie. consigna ' que o facto -denunciado 
(a ballela•dó Páo•Dcce), era·menth·ow, e que só ·havio. 
calnmaioSO' · boato em detrimento da reputaç1\o qo Sr. 
ca pitã.ó. Feu. 

:5: Ex: reoe·bêra esta sentença no dia: 9 de Dezembro 
em pres.mç·a· do' Sr. Di·: .Benjamim, e ·tanto· se · enfa
dára;· ta..!: .foi· o·e.fMto proiluzid'o em ·seu animo, qu~ ·de
morou.a,..:d-ecisão·por· dons a tres ·mezes, o. q1,1e deu cs
P~?O {t, grave·íuiquida<j.(; de ·conservar no cabbonéo dó 
quartel por seis mezes 0 forti!il, que ·devia sómeute ·Já 
eotar . por-dons! 
. · Então· S. Ex. o Sr.'Dr.· Benjamim, que a esse tempo 
J:Í er.., inimigo• do ' capitão· Fen ... 

O .Sn .. BilNJAru:m:.-,. .Inirnigo L J:q.o, apoiado: CO!llO 
posso, ser inüuigo de ,um. desg-raçaclo 'I 

1 
O .S>I; l)wGo,Jl'E V.A-Scoi'ámp;os ,---.v .. E·x. o acha ~gora 

c\&sgm>)ado _. para·~et· seu -inimigo; ma..8'.dev-e ,h,mbyar~sc 
que j!} To1 :rrruito.~eu amigos e portanto poõso dizer ttue 
mtiio. deógraça1o é tambem Y. Ex:. 

O SR. B.~:~JAlll:>I :-0 qp.e e~tá dizendo 'I 
_O Si:-.; Dl!\GO,-DJ\ y,,scoNéaLtos· (<wm· paus.a): -Que 

I' • ~x. e,ntíí.o. é: .dcsgra,;ado; . . 

. ~ S:... Pi\IS1DEilT? ·, ~0 nO:ore deP.l\tado n.iío· póde di
ng~r·e~ t'.lS 'fJ«.la:v:r~s · 3, um membro da ... c~sa,~ 

o -S~··· DIOGQ,·DE.>V'AsCO:<CBP,Os·:-- Tc>dos virão como 
exJ?rimi.we; ·ID"ll M.hs,inj~ri~, !lU, -em ho,;ra:;.bcarnara., 
retiro. aa.pcllL\vras>' ,s·eutiudo qu~ fi.q_ue:m :nos·. Ann-a&s. 

· O .i'>'~>·.· Ei:r~JA:uinr:-'Pey~ a Y. Ex., .Sr. presidente, q!le 
i!JÃ0-•dê ··ir!!portattcia âil .p:.tlsvma do or::d.or, :porqne é 
lo 1:~o . Sev. n~me ~ mnitq,conbc.çi(co. 

O S:n. ·· Ã.Nri·nr...ntr fib'C2!.!!lJ.. ~ - ... \.polallo.; D·nome do 
. orll;do~ ··é: inúüto •eoni!:eaido. 

.. , ()' ' ~iü. ;D_k~llo .• v···.E . ,;À~C?i'\C· EL·Ms _:.:-.Dot; .. ;lfrara.s .. ,:~. .. ·.n~.·u&_ 
· •:p<>:J: W~;frD.~m~t.lij qQvldoJI.'(l noh~JJ ·4eJi'u~q.o pma,gr.t!lde 

verdá.dé em .m.au ai) o no,! 'l:l'ím !).()fi~. ,e: m.nito. co.n4ecjjlõ, 
e :P.os~i:>jJ.'Il,dlàrar (ê~ {!i.ira) ~ll ro.e.u noli,J;.a ,.ço)lilgp,. que 
n~B&I.i:n,éunomelitillm-cme ·muito.,.c.omo t~iJrn , aig.dà 
não ·'pratiquei ' actb' âlgum que o, dêshonre; (AI?oiados.) 

_ <oi:S'it. :A.Nmunli FI'Gu!>:mA.:- Y. 'Ex.. h.onr~ R1nitp o 
~· norne de· que é porta.dàr. (ApojqÇlos.) . . · . . 

. Ois~, C.&l'!l:Do: .-E.a. .pr.ova c;la:.c.ons'id~ra.-:.ão,em ,"[Ue 
é' tiao é ·a sua eleição. (Apoiados.) - ' 
.'-o. SI\. D.1ooo. DE :V,~;sooNG&LL~&· (l!'i'!dC<~sç):: .;E eleição 

collti'a a vpntady, ,entre .. outros, _do .Sv. ,Dr· ... B.en'jilu#m, 
que não pô~e derrotar,.me, apezru; ,de: ter. posto, e.rn.c~m
po toda .. sfw.'.grao.de. basolia .. ( Apoi<tdqs. l#i~icl,a(!e~) . : . 

Mas; senbore~; :perdi cotP estas inteh'.tlpç5es. o.: fio: de 
minbas :ideas; sei que re!eti:~<cme .ao .meu il,o\;re;collaga 
d~ _districto; .m!l.B. não vale a p~n~ _ le1nbrar ,o q11e eu 
dnllb •Pas~ani,_pOl$ 1 a ·cousa m&ls 1111portante . . 

O. nobre ' pM~i.üentei(1:e-: Minas- é :Um< distin()to · cava
Jheir.o, ~ . '[l!lÇ!l~lb!>·qhe.deelal'e se •a.>enteuçat do -·con:se
lho de inv~stigação ní'io é tal ,qual s.-refiro. A sentença 
de jnlgamento é mutatis.mutandis a mesma .cousa; Note 
a camara; o fc ·rriel José Citndido foi C9ndemna!lo .. por 
haver. cnlumniado a seu superior, e não pelo facto. p;>ra 
·que--:fê,ra .pr.oce&Eado; •e· e• ciiieum8taneia relevante que·· 
ten).lãe~sn:;tomado• perto ile ,30 ·depoimentos, tenhão.-se 
empenhado to-1os os ·pessiveis- recm~os· para não ficar 
mal aporta:ri>l. da . i.J.re.id~pcia, e .. nem.ao. menos:próva 
·moral se fez );mra uma .c.o.n.de.m~l&<;ão,.p()r· aeatença; quê 
:ferisse a digmdade da victima que deÍenc1o. , 

O Sli:. A:FroNso nF. ÜARYALno : ·-~e. V. Ex·. tem ahi 
a senterç~,leia-a. · 

O Sn. Droco nE :v~co;;cELLOS: , - Tenhoca :1qui por 
e.ópia-. ·. y., Ex.: a:ceí:ta~a-?. . · . _ 

O Sn. ' ÀFFONSO' lJE· 0An1'A):.liO:- S~ndo apresentada 
por. Vt. Ex·.; aceito-iL-. Pi.ço·que a leia. 

O Sa. DioG? DE . VAscoNCELLOs :::--: .Fico, · obrigildo a 
V. Ex. pela fmeza, e peço,lhe. q~e com . franqq~:?Ja .de-
clare· se está · exacta : . · · · . · .. 

" Vendo-se ne&ta imperial cidade de. Ouro-P.rcto c 
quarteJ ·do .corpo policial · o procesEO verba.I:do xéoJ;osé 
Candído de Vliveira, soldado da 5• companhi". dest.e 
eoFJ)O; ·o depoi-mento :d0 27.. teBtemunhas· e interrcp;ato, 
rio .feit0· ao me amo ré o, deGiciio .que a culp!i está· p'ro-
yada .•• , · . · · 

o : s~. c AFF!>N~O ·DE CAR'VALIIO ':-Vê? que a culpa est:í 
prondaJ . -

O Sn. Dtor.o DE VASCOMCELLilS : .-'- Attea.;l:\. V .. Ex. 
para dim1te~ Além .di>eo, V.. Ex_. sabe -que o o pt•oeel;so 

. militar· estas sentellç•a 8DO baséadas n.a.sent~n~"' d,e in
ve~tigaç:ão , . e e~ta liega,·iJ, o :fàcto.,e qilalificava: o rúo 
de . mrr·o calumniador • . 

O SI\. AFFONSO DE CAnv.umo ·:.~ ·Não1 senhor. 
O Su. DIOGO' nE ' 'VAScoNCELr.os·:- Vou -Jer, . e . Y .. Ex. · 

verá EE.-teu:ho· l'azíio·ou ni\o ·tenho: " .... e o .. réQ, delht 
convencido} e o:tte·ndendo· ao· tempo que este tem paa~ado 
preso, o co:tldemna· a d;,us me::es de pr·~rão1 conio .i'll,curso 
no g.qío-mir.irno do a> t.' 16/i do·reguiamenion. 5\~peliJ crime · 
de;.,juria . a v. superior;.,i'•to · quc_pe(os depoimentos da$ teste
·•nunhas- se ·vi! que •i'âo ·eMa -prwailo. o q·ue o réo. ·ditse " 
muitas -1Jessoas ·e ·su;,tcJ~tou maliaiósc:rhen.lB tet· (J.C'Ozl.ltcidêl 
'co in a&u' supe·rior na· cll;xcitra• derwminàda Pá o r Doce . EÓ
.mente com o fim.-d,J inJuriar ao mesmo superi'cir, ·fj.e~mo
ralisando-o. Tend'>, _porém, o réo a se~ favor o di,pm<to 
no. l1It. :20 l .. do r.·:fewlo regulá.ml}nto. Sala:- das· eeseões 
do con'selho, 25 de Fe.v~reim•de. 1871. -Felippe ·Ccclhv 
dos Santos, capit:io al:ldltor , .. :ver~cido . ( p.,a~a .. C!.ll).d€nutn-ln 
3~ 8' m~ZoJ8 ).~ S(~ve-;-·io - R:~:~lY(I a(~' Cár:t'{J,~Íl:Ç·.:· .c.& pi .~~o .ptte ~· 
si.de~tt.-l•iJ&ro Pi.G Pe reir~J., . t~ti<lnte, yog~J . ...:.. An;c...;?io 
Augt~~to· Pin:o .de Sctm~, alfur.ea T;ogaL ·- Edua•-do ;~b 
gu>·to Alt ares da ,Co<ta,, iller0s ,·..çg~L . " 

l:~ote _s -eamam.as_ ~~;;.~:~, .e~vej~.ecr.a.v·,c:Hn.ir.~-h2.le::.hl'
. m~ntra este negucio CQecernentc t. til;<mhde.· de · um po
~re· Bcldado; · qt:!e _ pt1~;iç;rr r. \r.:i,.'! '?t;1p~.P. · ln~:.i-n .!J:I_e:::~!: ·:n1.!)i_s 
C:O qr,.e .. Õ.1'-VU1 : 
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Vê, port.1nto1 o nobre presiucnte de · 
injusto para o officilll dmmttido, E5t.J. Eentença a elo
quente refutaçito da lUa. portaria de 29 de ::Scr·~embro : 
por ella se. comprehende que o ftlndamento de tal acto 
nw }l<\ssou <le um boato bnixo e calumuiom, de um 
enredo torpe e grosseiro. Fi']uc1 pois, .clnro que Josê 
Candido foi condemna.do por haver ca!umnimlo. 

O Sn. AFFONSo DE CA.nVALilo:- I!'oi ptooeesado por 
ter f~ltado 80 TOPpllito I. SeU tiuperior, por ter-lhe dado 
·~om um chicote. Eu niio quero senão o que con•ta de 
documentos ofilciaes, da. parte do chefe de polida e da. 
do comm:mdante do corpo. ' 

O Sn. D10co nt VAscol-:CELt.oi!: -E' com e\ll\S que 
tenho argnmentado. Quem nos ouve, iorme eeu juizo. 

Acredite o nobre deputndo pela l3a!tia, que eu 1uio 
lenho por fim molestar a. S. Ex.; m:J.s •tuero d~~ta tri
buna provar-lhe qtte foi crn 1\liJlas inle!Jcissimo na lllá 
escolha de seus con~elheiroB. 

O Sn. AFFo:-;so r>& CARVALHO :-;-~unca. os tive. 

O SR. D1oGo uE YAscoNcELLos: ~ Oh! se os té\'e! 
poucoa e bons! Nüo nos comprpm<Jtt,lluos tnuito pelo 
debate, que será dusagrauu. \'el. • 

O Sn. An·o:sso llE CARVALHO:-- Eu o provooo a que 
declare tudo. 

O 0 n. D1o.co DE YucoNcELtos : - N:io .•• pnra que 
havemos nós de lavar ·uqui tünta roupa Htja de minha 
infeliz mas tãu quoridu. província 'f 

O Sn. Atlin~so llE CAII\"AI.RO:- O nobre deputndo é 
o,ne tem traúrio e•tas cousM par.~ aqui. 

O Su. Dwr.o nE YAscoxccJ.LOS: ~ lllas ~em remedio. 
Eu prccho justit1car-me a mim a tllls úmÍ"'os que hos
tilisamos a r. Ex. Evito sempre dc~cer ou. detalhes, 
como <ab~, r que silo répugnantes. 
. Neota questão eu tenho ainda por mim a circumstan

CI>l de ter procurado a. S. Ex. pnra convence-lo do que 
:tfinal o comelho de julgamtnto bem cluro estalle
leeeu. 

E not~ra , senbores , que nHtes de tu<lo, o c~pitiío 
havia pedido Uni conselho de tlí~ciplin,, para ddett
der-se. 

O St\. An<lNS>J DE CAnYuno:- Nunca pedio seme-
1 h ante COUBR. 

O Ss. Dwço DB_ Y.\sco:\ci~LLO'':- V. E.'!:. nt!o está 
lembrado; vott ler, poi~, o ~eu pl'Ímciro r,1qucrimento : 

" I!lnt. e Exm. Sr. - Diz 1-'erlro de Alc~utnrn Feu 
de Ciltvulbo, que tendo sitio V. Ex. oHvido demilti-lo 
olo po6to ~~~ eapit;io-commandunte ~a. :!• companhia. do 
corpo polw:al, declarart,lo na p_o• tnrUI. que cs:,c acto era 
feito lL Uen! UO 88r\'l'f'l e particul:J.rnwnte du diBcip\ina 
de~ te corpo, Yem por i~so o supplicaoto, com o_ de~ido 
resp~ito, l'~q1wrer 11 "\'. Ex. o. grr.ça de mulldllr pas~ar
lhe fi<Jl' certi<liio o teor das parte~ oftlci:r.es, por eHcripto 
on vorbacs, 'JUC acaso tenhiiu ~i·!o mioititrud;a a V. Ex. 
para funtlaroenbr o neto referido de sua demi~s:i". 

" Comu V. Ex. niío se digtJOll oll"erccer no ~upplicau
tc ll ensejo do lli11B legitima. •lct"•a. nJ:Llluo.u•lo ~ubmet
t ~r os f o~ c tos occnsion~c~ da. demi•&iio do ~unp!io~nte a 
111~ ~onsulho de inYeetigavno, como tleYeri:< ·e~perar-se, 
e c Jmto f!'zer-se em caso8 tlles, quClr o supplicantc 
moijtrar a.\'. Ex. a &tuL inuocen<"ia 1 mortolment~ furida. 
pelas expres>õcs \'Bé(tlil e indct•rmiu:.JHs nu. porto.ria. 
de V. Ex. E por i~~o.-E. R l\1.-0ut'o-l'reto 10 de 
Dezembro <lc! !!70.-Despacho :-P:~.n•e·•e do qu'e cons
tar Pul-.•.lio d<> governo de Miu11•1 13 d'1 Dez~mbro de 
1870.-A//illlso de Carvctlho. ~ · 

O Sn. An·o:-~so m: C.\nvAI.no:- Logo Yeja que t1iio 
l'Cil\lCICU COUoelho de di,cip!iua. 1 

O SI\. DloGo nt: YAsoo:sc~:r.ws :-Indicou cluramcnte 
e llll\ qucixaut!o-~e <le sua falta, e eu pt,ço permi•eiio ~ 
V. Ex.. p1\ra. cotnplet~r o m•u P<m~ameuto, rtf~riudo :i. 
C3.lllar:~. um ponto de conv~ren particular huvida entre 
l\Ós, e.nt<il~ ue ir-1 h e estll requerimento. 

O So. Ano:-~so DE CAn utuo :-Estima1·,ü muito. 
O So. DioGo l>E Vuco:-~ci:LLos: - Eu queixei-mo a 

\'. Ex. l'ln pallleio tle niio haver mandauo formar cE~e 
r•roce~;so, e !Le pedi que o man,J~~ee iu~t.1tú·nl". 

DE AGOSTÓ DE 187! 

O Su. AFro:~so DE CAllu.uro :-Dá-lhe a rali.o. 
O So. Dw&o DE Yuco:-ccLtos: - !>!ii.o et& pioce

dente. 

O Stt.. AFFoNso DE C4'11VALno: --:-JA declarou o fiicto, 
dê a raziio que expandi: 

O Su. DioGo DE V.ucoNcELios:-Com todo'oprazer. 
S. Ex. di ame-me tlUil niio lhe parecia .bem em relaçúo 
a um official pro<;:e~iio ·desta nnture;tQ. Ora, isto é fri
volo I Ma. croia V. Ex. que lhe fuço ju!tiça. Y. Ex. 
f,i muito ludibriado e illudido pelo chefe de poli~.ia, e 
EÓ o censuro por persistir n té hoje em declarar que foi 
justo, ~j'tando em sua coni;ili<inciu.. intima deve est&.r ar-
rependido <le aemelhante precipitado neto. . 

E, aenborea, qull.nto aô meu procedimento ne~t:)
queetiio, nada S. Ex deve estrnnbsr: pelo coutrari<l, 
estou certo qu'! n louvurá, viilto que este moc;o preetou
me .na eleição serviçob . que jámaia olvidarei. Eu niío 
poiia abandonar uma victimil. da prepoteucia, ?tnbora 
S. Ex. estivesse em todo o npogau de sua glona. 

Quiz erguir a sorte do fraco, porque ah1 esta\'a o 
clamor da jmtiça1 e niio farei, játnai~, como certoF, 
que conheço, os quaca antes da cldç;io BC de•fazem ~n> 
ld.mu•·iu.s p trl\ os eleitores, e depois se engolfão nos 
palacio~, esqu~citlo~, e zté piSalldu nos mesm~e qu.e os 
elev:\rão. Ni\••, Sr. presidel!te, ee•e exemplo nao d•m>a
rei. En~ qualtruer rr.arte e a.. g_na~quer hora q_ue ~oa:rer 
um anwro meu, ntu estare,; N;lo e~mag:~.re1 d,;ba;xo 
da• rod~s de m"u triurnpho aque!les que m'o prPp~
rârüo1 embora a luta ~e trave entre Um pobre empre
g:u!o puulico e um podero~o !iresi•lcnte ~e provmc_ia. 

Vou rematar e& ta questüo al'rescntn_~do .u. Cilrnara ~Jn-; 
dtl uliluus docuut<ntos1 cabendo ô prnnetro lugat· a$;} 
de oJhcio do ourpo policial, pela qnal s~ vê qtte nii.o erão 
Jmramente gn~ciosus as pHlavras do iltte~t:Ldo de ~6 de 
D~z~m!Jro ultimo. no qual o commaniante fO exprime 
deste modo ew reltv;üu :•o~ serviç.:~s do c~pitiio Fen : 
« Quanto á disciplina, 1'''0nl)>tid<lo c deHtdo furão bons, 
como til·e occas1iio de observar, niio ~ó como mnndante 
que foi, como na qualidade de comma.udautQ da. :L• 
companhi:t. " 

l'dP. :fe do ,,fficio, poi~, lic.11.rá a cunnra inteirada do 
modo como sabia o capttão Feu cumprir seus de,·eres. 

Ei-la: 
" Em cnmp!'Íll.lcnto d~ deBpacho do. Exm. Sr. P!e~i

dent~ da t'renncia, cnrt1fico que do ltvro-me~tre .:>0 • a 
tl. (j con~tiio os nsseotu.mentos Eegllintes : Capitão l'e·
dro de Alcautnra Fcu de Curvulhu, Imtural do Hlo de 
Janeiro, ~a&ceu em 183~ CUi~do1 ora v.iu,:o. PcL1 ~'lr
tn.ria. do Exm. Sr. prestd!'nte dtL pruvmc1a de lu de 
Julho ele .18ü\l !oi nomeado tenente pnra a 3• compa
nbiu., pela portaria de 21 d.:~ mesroo mcz foi nome:v.!o 
teiléntc-ajudante, ficando sem ett'eito o neto <)Ue o no
meou parn a 3• companhitl: entrou em ex.ermcio o. 2.'!. 
Em vtrtude da portaria. do Exm. go1·crno1 de 1 de 
Março de 1870, flll promovido o.o po~to de oapttiio pP.ra. 
il 2" companhia. Outeve 15 tlolu de !ioeiH;rt. de fa~or, 
l)!UO. tratar de m:ta snude, a t2. do Abril emu1s 30 dtnH, 
a contar de 3 de Maio, da qual apw~eutou-sc no 1• de 
Junho, reuuuciando o resto dt~ mo•111:•. lica~Hm, assu
Iníndo o commando da sua companhta. · l~xerccu as 
f'uncçuea de m·1udantc de 8 d~ Out.uuro 11 2 de Novem
bro, •mui<> e'oai<~<lo em ordem da dta da co1·pa de.;~e d<!o 
Jlclo l>om tl~se•t>Jiell!ro com que se /wut·e 110 rc/orJda f.l.'cl'·· 
dc:'o de matl<lcuL!e. A 3 de Novembro foi eleito thosou
reiro do c.on8elho economico e admiui,trati v o por maio
ria de votos. Por neto do l!:xm. Sr. presidente da. pro
,·inl'ia tle 29 tl<l Novembro, foi demttido 11 bem t!v scl·
t•iço 1;ublico1 e t>a-rtt'cu1at'll<enlo da ({(,,~iJ:Ii'.(a d9 car!'a--~
Em ues~i4a do couselho economieo1 de 3U do ref~rtdo 
mez de Nonmbro, entre~ott no the•orll'eiro eleit.o pnr.a. 
substituí-!" os futtdot~ exl,tllut~a em cofl'c, IH\ tmpor
tuncia de 7:9:!7H:.!80, par ter eido demittidu. !\&d& 
mnis consta de seu~ assentnmento~. E para constar se 
passou esta certidão, que vai scllada cotll o sinet~ <lo 
corpo c 11or mim aHiguu.da. Quartel do corpo p~hci{l.! 
de l\Iinlll', em Ouro-J>reto1 9 de Dczumbro tle H!,O • .1'. 
cu Joiio R11pti•t~~o de Olivetrn <luime.rãcs, alferes 86Cre
t.ario1 a fiz escrever.- Joaquirn Jt'•J Jlortim de Men
<IO>ll'a. >> 

Tanto, sonlwre,, esta. questão foi rcrdi1h pelo meu 
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::~obre c_olle~a pela Bahia, que o actual vice-pr011idcnte ter ~'á~i~~lsti'~iío; cujos netos, inspir~dos por in-
em exeroicm põz tudo abaixo por portaria de 10 de tereaeei e nrrnnjos,·oátranbos á. ordem publica, só têm, 
:Maio ul~i~o I . . · · . . . _ quando_ muito, p~rante a lei o sophiama que ageita-oa 

_O cap1tão Feu, em v1sta de tndo, processou nõ f6ro n11 afer1~o dos tnbunaes 'f · 
cnminalao soldado José Candido, que · p()r seriténçn. de O nobre pro~idente de Minaa1 pois, . ba. de poupar-
26 do mez pnl!aado foi condcmnado, e hnvendo sido me ao sncr1ficio de -levantar o véo ·de sua infeliz admi-
perdoado p~z á luz do dia todo o embuste, declauando nisti'nção. 
em acto nas1gnado . a 31 deeBe mesmo mez, em presença O Sn. AFFoNso DE CAnv ~L no · .-.. .Ao contrario peço 
doa Srs. tenente-coronel Joaquim José Moreira de Men- que apresente factos : . · · · · 1 

donça e .capitiio Silverio .Ribeiro de Cnn-alho, como 0 Sn Dio y · Ah 1 y E 
testemunhas · que cc por . máas . come lhos de pessoas que o . • . 00 D~ ASCONCEtLos •: ~. . . · x. que_r 
p.rotegiiio, se~pre sustentou uma falsidade como meio de ll!"lslncto.s 'l Pois bem ; apre_sentareJ, só P,ara, sa:tisfa-
não ser cond,'1Jinada, .visto que · 86 tinha 00h.,eguido· 0 fi.m, ze-lo, ~a1s. U?l em todo. sua nud~a,_ e esse e fil_!lo dessas 
guc era a .demissão do dito Sr. capitã~ Pedro Feu. " cod~n~enc~a.~mha~ desses 3'-rranJozmhos qlfe sao a. pes-

Ora. senhores . em vista de tudo iato venha a. voz te . d.mintstraçues pubhcasdeatel.mpeno .. 
calma' dli justiça 'aq,pilatar o merito do seguinte doeu'- A camara. ha de ~aber que na capital de.~nas ~?u-
mento. · · . ve uma luta enearmçada no tempo da admm1straçaodo 

• . . muitó· honrado, do muito honest() Sr. · Dr. Sá. e Bene-
" 3• secção. - Pala cio da presidencio. . da província vides. . 

de Minas-Gernes; Ouro-Preto, 29 de Novem~ro de . O.instrumento dessa _ Iut~, eportan~o da diyisão do 
18_70_.-CommtmJc. o. a Vru .. que, por. neto de hoJe, d~~ partido conserva.dor, imalh um indivJdU<?J cuJO no . .me, 
m1tt11 a bem do seMltÇo publico, e partlcularme111e da dl3- se bem me lembro, é Francisco de Paulava.stro. 
ciplina. do . corpo sob seu comn:tando;-·o capitão da 2"' Esse homem ministrou aos aggressores da preeiden-
companhi~_Pedro -de Alcnntara Feu de _Carvalho .•. Por cia uma imprensa que tinha; 1m prensa :'liáa su1eita 11. 
estl\ occasmo recommendo-~he que seJa. eubmettJ.do .a contratos com o governo para. suas publicações. Rom-
conselho · o sol?ado ex-~o!:I'1el José Candido de Ohve1- pendo bruscamente com Reus deveres, essa imprensa 
rn,, nlim de soffrer a pumçao legal, para exemplo dores- msolente e aggressora não recuou diante de barreiras 
pe1t.o e cubordin. aç~o de. todos os se. os camaradas · para derramou o. inaulto, a cnlu'!'nia. con~ra. a . .. propria; pe~ 
com os MUs super1ores. Deus guarde s. Vm.-A. L. soa do presidente, contra m1m e maiS aÍIUgos d.a admi-
A{fonsa de Ct~r~Jalho.~Sr. tenente-coronel commandante uisti'nção. 
do corpo policial. " . · P~ ver-se desembaraçado e ·livre dé imposições 

Sr. presidente, o meu nobre collego. pela Bahia, quo- pnrt1culares1 n'uma oapitaJ. sem ·yecurs11s1 sempre exa-
rendo desmanchar nesta .casa a impressão desa!!Tnda-, geradas_. e temiveis, o governo compron por s.ete contos 
vel que soffrêra oóm a minha denuncia, de que iS. Ex. e ta!! to uma typographia, e n estabeleceu para auas 
em Minas fôra un:i ádminieti'ador pa.rcialista, appellou pubhoa~ões no seu p8lacio. 
para @eu passado . . Era um modo, S1:. . prllsidente, de Era . um modo de ficar independente pela lição dada 
au.torjsar sua Jltllil_!l'a,. e de empa.lli~ecer a ~orça da por ~aUla Castr~, h~mem que, eeja. <!!to de passagem, 
mmh!l

1 
que pela pi:'JmeJrs. VQZ era. ouv1da no . palZ. Já. nao era a pnmell'a vez que exbib1a provas de ae• 

Senhores, não posso admittir que os pa1acios da pre- pessimo car:tc~r corruptível. 
sidencia sejão como a encantada mor_ada de Circe, cele- O Sn. BENlMliM ~- Não apoiado. 
brada de Homer~, par11 onde en~ravno os_ homens sere- 0 Sn. CAP.lNEMA.: -E' exacto. E' um auiaso a soldo 
nos ~ de bom ammo, e po_r t~rnvel magu\ ~e ti'a.nstor- de todos os governos. 
ma \"no e:n seres de mãos lnstinctos !. 

S. Ex., porém, póde estar certo, não ha de receber O_ Sn. · DIOG_? DE VAscoNCELLo&.:-E de todos os ~· 
de mim a menor oft'ensa em relação a seu passado. nhe1!os. Eu nuo pret~ndo de modo algum trav.ar -~,a-
Não serei quem ha de desrespeite-r eua. togn. de magie~ cussao com o .meu delicado oo_llcga Sr. Dr. BenJ!IIDUU; 
trndo. Respeito-o como homem particular tanto quan- mas ge o qwzes:oe, começtmu. por destúfronta-lo das 
to é possível respeitar-se a nlguem. Mas em relação a magoas Sue deve ter de81ie homem, magoas que en r.s 
seus aetos, corno pre1ide"!'te, esses hei" de censurar tan- não ten o, e que nem ·ouso prof~rir nesta casa. 
to quanto couber em mmhao. iorÇlls, tanto quanto o (Pausa.) . . . 
merecerem. Elles estilo na mmha IÜ?a.da, e estn com- Bem, .. senho~es, tende o nobre deputado pel!l- Bah1a. 
prebende nesta casa os direitos e os 1.nteresses de uma chegado á cnp1tnl, ~ez-~he esse homem (pro~g1do p;lo 
província opprimida por uma administração indiscnt.a roe.smo Sr. Dr. Be:nJamlm )) ~ma propo&~ para ex.tm~ 
e mnl inspirada. gun a typo~aph1a pr•vmc1al1 e pubhcar. os aetoa 

o A c . s- offioiaes. S. Ex. demorou hesitando, · por dons me11es1 u. 
Sa. 1ll\ELtAl'IO nE Anvuuo. - 010 modos de proposta sobre a mesa, e a.fiuaJ., . por arranjozinbos de 

ver. grupo .•• 
O Sn. DAoGo DE VAscoNCELLos:- E' por isso q\te não 0 Sa. AFFONSo DE Cr.nvuno: _ Níi.o apoiado. Não 

cessarei de lamentar, 9-ue pa.s&audo da maglstraturf> aos diga isso. 
cargos politioo~, S. Ex. abandonasse a senda segura · 
<! tranquilla da lei e da. justiça, abrindo uma, di visito · O Sn. DIOoo DE YAsco~OELLOS:- •.• por arranjozi-
entre esta. e a poli tio~, de modo <:J.Ue seus aotoà foriio nbos entregou tudo; typogrnphia e publica~õea, com 
moldados sómeute pelo typo, quusi semp~!l odioso, daH gerlll pasmo~ de todos, e grande saorificio dos cofres 
conveniencins padidarins. publicos. Fo1 uma doação aem te:= netn 11.0 menos lei 

Senhores, n vida publica. dos homens deve rofleotir que o autorisasse! . 
com esplendor as virtudes du. vida particular, é é por O Sn. AFFONSO DE CARVALHO: -Não apoi!\do. 
isso que llle ndmiro que S. Ex., homem honesto, como O Sn. D1oGo DE YAscoNcELLOR ·~Tomo perante :\. 
me apraz reconhecer, mnrcha.sset como presidente, de oamara. a responsabilidade de afllrmar quo fez uma 
:modo completamcn~ hostil á. hOnra do seus prece- deação; porque· não ha.vin lei que o autorisasse a ttllilB• 
denteB- ' · mittir a propriedado da província, sobretudo dando-a. 

O Sn. AFFONSO DE CARVA.Lno: - Peç.o que apresente de graça. · · . 
os factos ; para que niio os apresenta 9 O Sn. BENJA)lm: - Illegal ioi a oómpra1 porque não 

O Sn. D;oGo m: VAscoNCELLos : - Senhores tenho havia lei. 
apresentado muitos, e seria fastidioso uuumera-ios de O Sn. DIOGODE VASCONeEI.tos:-Ora, o uobre d~pntn-
nm a um. S. Ex. inz-me ngor;\ lembrar do que usiio nu. do niío eahe que para adquirir, desde que ha verba, nii. o 
China os negociantes : clles têm trea peaos, · um psra precisa. de lei 1 Vamos adinnte. · 
comprar, um para Yender, e outro para aferi~ los com Senhores, este negocio foi processado nas repartiçõo! 
os do magistrado. · . . · respectivas da capital. A secretaria muni.festou-se toda 

Mas, senhores, isto IÍ abominavel em política. A.hi contra; o proourador-fiscaJ. contra; o iuapeotor da the-
deve predominar uma só meditla; porque ttma admi- sourarin provincial qualifio•m o negocio até de immG-
JJistraçíio nüo <leve nutrir convenienc::ias quo temem a rnl. En:ifim1 houve sete pa.reC\lrlls contra e nem um só a 
luz dn publicidade. Qtte apoio, quo força. moral pódo favor I 

TO)IO v 36 
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0 SJ\, GAPANIIIrA :-Tudo contr:? 

O Sn. DIOGO Dli: . VAscoNCELLoS :.-Contra. 

o Sn. CAPANEK.l :- Com efieit• I 

O Sa. DioGo Oll VAscoNCEi.LoS':- Não obstante tudo 
isto, !oi S. Ex. d:j,ndo seu presente á custa da pro
vincial 

O Sn. C.~NEDo:- E depois connta que foi á casa do 
beneficiado bebení sllude do negocio. (Risadas.) . 

O .Sn. B.ENJA:UrJU: -E' falso: estive nessa reunião, e 
não vi ·o Sr. Dr. Affonso de Carvalho; 

(TI·oc/lo-se aparies.) 

O Sn. DioGo DB VAsCONCELLOS :-E' verdade : á noite 
houve saráo e ·folgll.l'es na onsa do :feliz beneficiado, e 
as poções alcoolicas tomb.riio seu papel, saudv.ndo ar
dentemente ao generoso presidente e ú pobre província 
de Minas! 

VozEs:- Oh I Oh! 

O Sn. D1oGo DE VAsCONCELLOS :-Senhores, se até aqui 
nã~ ousei qualificar neto algnm com rigor incompativel 
á dignidade de S. Ex. , uiio tenho remedio senão dei
~~~ lasar a ab111:1dnncia do coração: isto foi escnri~ 

O Sn. AFFONSO DE . CAIIVALno: ~ Nüo apoiado. 
O Sn. DioGo DE VASCONC1'!Ltos :-S. Ex. queria factos, 

senhores, escolhi esta perya. do seu primoroso repertorio, 
e ella demonstra de um lado a facilidade de S. Ex.,.de 
o.ut:o que S. Ex. foi um 'presidente de grupo, parcia.
~lSslmo. Chegando á capitaJl S. Ex. encontrou uma 
1mprensn em .. actividade contra nós isto é, contra a 
P.a;te ~el do partido · conservador; ee~a imprensa. havia. 
auwo mstrument~ de lutas aointosas, da nnarchia moral 
dos espíritos na província : em vez de evitar seu con
tacto, em vez de condelllilil.i' aqnelle :facho da iliscordia 
pelo contrario, fortal~ceu os recursos dessa imprensa: 
quasi esgotadQS, levantou-a contra nós · á cUst3. dé 
30:0008 annuaes dos cofres publicas, a titulo de varias 
publicações officiues fóra do contrato ! 

O Sn. AFFoNso DE GAIIVALno : . -V. Ex. está en .. 
ganado. 

O Sn. DJoGo Dt Y.\scoNcEtLos : ...... Hei de demonstrar 
tudo, se quizerem. 

o s~. BENJA.!Il:\1:- R r.vemos demonstrar aY. Ex . 
que esta nccasnndo sem raziío. Traga os factos para a 
cam&ra., 

0 Sn. DIOGO DE VASCONCELLOS : ~ Q.uando estou apre
sentando factos, ~edem factos I E este, sonàores pela 
Eua natureza e ctrcumstancias, eu pGderia- se nii~ :fora 
meu gt:andll respeito n S. Ex::, dizer que ioiinspirado 
por .amor e odio1 e quc1 p_ortan~o, uão passaria desaper
cebido ee o cod1go onmmnl tivesse uzns para subir ás 
altllS posições. 

( !JJICI'l"l'I'','Ões .) 

YY, EEx. parecem ngitados? Estüo me p(n'turba.rtdo, 
a. ~.!m que não tenho nenhuma pratica da tribuna. 
"<,· eJ no qu.,- eu ·esto11 calmo, sereno c indifferente a vossas 
emoções. 

Eu nii<. sou inimigo do nobre presidente do 'Minas, 
aou apenns advogado da caus:1 publica, estou julgando 
os s.7to~ de 11m administrador de nos!a depgraçada 
pronnom. 

Em. sl!guidn offereço á cama.ra. esta certidão, que vale 
tun dtsourso ; peço toda a nttençiio1 llor<1ue ellu. prova 
tt:do quuuto ullirmei e disse : 

« lllm. Sr. Dr. inspector da thcaourarin provi.ncinl.-
0 deputado geral Diogo Luiz de Almeida . Pereira. de 
Vasconcellos precisa por cortidiío o teor da informaçiio 
por V. S. prestada ao Exm. governo eollre n. propost11 
rtuc o cidadão Joiio Francisco de Pi<uln Castro fez p:.rl\ 

.
contratar a .'Pnblicaçüo do e:1q1etliente uo mesmo go
verno.-R. J.-011ro-Preto, 10 de Junho de 1871.-0 
procurador, Antonio 1!0 Assis 11Iatti11s. 1> 

Cer~ifico que 11. informação de que tra.t:J. o s11ppli~ 
cante é do tecr e íórmtl sP.guinLo: « ÜutG-Pxcto. The-

t:;Ourllri!J. provincial de :Mmas, 10 de Dezembro d11 1870. 
-N. 657.~Illm. e Exm. Sr. -O cidadiio João Fran
cisco de Paula Castro, proprieta.rio da typogrnpbi_a do 
perio•licp que se publica n.esta capital com o titulo de 
Noticiador do Minas, propõe-se tomar de novo u si a. 
ta.refa; que já. esteve a seu cargo, da publicação · dos 
actos officinea e promptificação doa divenos trabalhos 
typograpbicos de 9.ue para a marcha regular da admi
niatruc;íi.o ordinana.mente precisão as repartições pu~ 
blicas provinoi~~oes. Ficando supprimida a typographia 
provincial, e sendo a elle vendidos o re!ipectlVO prelo, 
typos e pertenÇAs o proponente, mediante nsubvenção 
annual de 12 :~ooh J.lU'blicaránaquelle ~eriodico ?S actos 
da Exwa.. pres1denc1a e os ·do governo geràl que d1sseJ:em 
respeito á. provincio., artigos de defesa, exnlicliçiío desses 
actos, as noticias officiaes, editaes e declârnções das re
partições publica~, na · leis que forem at1nunlniente 
promulgadas·, . as . quaes serão também publicadas em 
folhetos, afim de .serem baixados na fórma prescripta 
pela lei n. 1 de 9 de Março . de 1835. Fárá. imprimir os 
relatorios do governo provincial, os regulamentos por 
elle expedidos, o almanack de cada. anuo, as circula
.res, tituloa, sobre5criptos, belanços .e tabellas desta the
souraria. e os conhecimentos de talões para a~ citações 
fiseaes . Tanto, porém, a im:?ressii.!3 dos annexos a.o re
Ja.torio da Exmil. presidenc1a, como a impresoão em 
folhetos das leis e regul!llileutos provinciaes, decretos 
e instrucçües do goveruto geral aeriío pagos• em sepa
rado, mediante novo ajuste e além dos 12:2008 da 
sabvençiio. ·E' este transumpto da J?rimeii:n i sl!tima e 
decima-segunda condiçües, as mais lmportnntes da pro
posta. Considerando, Exm. senhor, quer pélo Indo eco
ilomico, !j_ucr pelas vactagens que possa produzir em 
bem (].o melhor andamento · do servi9o publico, nada 
descubro que na minhn humilde opimiio possa autori
sa.r e justificar a sua adopção, como pailso a mostrar. 
A ::rP?IS!'apbill. provín.cial cout~ ap'~nns cinco mezes de 
ex1stenC1a, tem fttncCionado atu hoJe rce;ularmente, fa
zendo sahir periodicamente n . folha official, em q_ue é 
estampa.dú quanto ao publico e ao funccionalismo mte
rcssn. saber, e fornecendo todos os trabalhos de que tê~n 
precieado as diversas repart.ições,sem que conste ter havido 
por parte dellns a menor reclamação. Além de proporcio
nar trabu.lho a bom numero de cidadiio61 e conseguin:
temente meios de subsisteucia para elles e suns fnmi
line, :J. typographia provincial tem, pois, cõrtesnondido-
1\0 fim que se \eve em vista fundando-a, ou n.Ô menos 
ainda niío houve teml?o bastante pnra se oonvcncer do 
contrario e da necesstdado de sun suppressão . E per: 
mittir-me-ha V. Ex. que o diga com a fr&iiqueza que 
me impõe a minha qualidade de 11migo do goycrno, e 
so bretttdo . a leeldndo de fttncoionnrio, aoria talvez pre
cipita.çiío 11holir em tnos condições uma instituição, 
pal'ci. a.ttender-se nos interesses de um pnrtioulat·, qtte 
o r equer sem offerecer, em oompcnsaç!ío1 vnntngem ou 
melhoramento 11lgum, como mais se ev1denoin do se
guimento desta exposição. Com o pessoal do. typogr:t
ph.ia. diependa-s~ annulllmente a quantia dó 9:748fl dis
tribuida do seg1dnte modo: a um admistrador, 1:~908; 
a um cscripturario, 8808 ; n dons compositores de 
1• olaaee, 1:5108; 11. tres de 2& 1:728" · a trcs de 3•, 
1:3508; a um disbribuidor de typos, 6~bs; a um ma
cbinistn, 7608 .i a dous tocad.ores de rodo., 800$; a ttttl 
impressor, . 48uS; a um ajudante, 1808; o. um distri
b\\ldor .da folha, 2'208. A~dicionnudo-se áquella iln
portnncla 1:0008 para expediente, quebra dê typos, con
certos de prélo1 etc., o quo tudo é exoessivo, attenttt a 
economia, zelo e cuidado que deve hnver, e realmente 
ha, deduzindo-se a receita do 2:3368220 clii um anuo, 
que é ea.loulada pcl!l qne existe nrrccadadn até 011tubro 
proximo puseado, que ó de 778S740, e niio se i:J.
zendo cont1t do papel, :1.·isto qne ter:i tambem 
a provinoin. de fomeoô-lo1 se fôr celebrado · o contrato 
Cllm o pl'oponeute, teremos 8:!!118780 para n despeza 
total em um anno1 incluida a gratificuçiío aos ,empre
gados pelo ncoresmmo de trabalho durante oa dous llle
zes de sessiio da assembléa provincial. Cem essa dei
pcza e com esse pessoal, que não póde ser I ttciiór qüe 
o empregado nas oflicinaa do proponente, póde a t.ypo
grapltia provincial pnblic:u· os debates leg'isl11t ivos, e 
t llm obriga~.iiõ de desempenbu, sem exocpção do um só, 
todos os trnbn.!hos do que precisa. ;a ndmiuis!.l'nçiio ótíl 
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gcral,'inclusive~s leia em Í())hetoa, , na !l.n:nexa!f f!!JS rela-:
torios da Exma. prcsidencia1 qualquer que seja. a súa 
extensão; e até ·o. p~oprio almanak . de Minas.. Já, p.o,r~ 
tanto, aJ>parece aqm em desfavor da _proposta do .cida• 
dão P:ml!L Castro a differença. de 3:7788220 i m:.i5 con
cordar-ac-ha que esss. differen9a attingirá uma cifra 
corisidcravel, e que anticipadamente .não é dado calcu
br, ainda que .approximadamei1te1 desde. que se consi
dere q ué &.impressão d9s annexos . aos relato rios da. 
Exmo.. presidencia e a reimpressão .em fólhetos . daà 
leis, regtilnmcntos, decretos e in'strucções, etc., que 
occupnrem m!Lis . de u~a. ·pagina, têm de ser . pagas ao 
proponente em separado e mediante novo ajuste. Con
sidere-se mais, que o proponente niío prec~sa das dimen
sões qY.e deve ter a pagina dos actos que têm de . ser 
impressos sem outra remuneração aMm dos 12:200S 
de subvcnçiio1 c qne s6 se compromebe a .imprimir 
mediante essa subvenÇão ;oR ReW.torios. dO. ExniiL .. presi-

. denéiá1 isto é, ás Falias ou ea:posiçüo.; devendo h!Lvcr novo 
ajuste quanto á impressão do~ unnexoe. Ora, ningncm 
ignora que em um relatorio são justamente os a.rinexos 
o que mais avulta ; o de 30 de Junho de 1867, com que o 
seu successor passou a ncl.ministração, o Sr. conselheiro 
Joaquim Saldanha. Marinho, é o mais volumoso que 
tem sido apresentado nesta província, contém paginas, 
daH quaes 553 pertencem aos annexos, e sómente 99 ,ao 
relatorio t~ropnnmente dito. Este comprebende 31 pa
ginge, e aqtielles 164 nó de 28 de l\1aio de 1868, do 
Sr. Dr. José da Costa Machado de Souza. 'Jonsiderc-ae 
i!.inda que o proponente não fallli da publicação dos de
bates d2. assembléa, seguramente resérvaDdo-se o di
reito de contrata-la directamente com aquella corpo
ração fi em separado, como fe~: este ~Lnuo, não obstante 
ter a . Exma. presidencia · offereciclo .para esse fim as co
lumnas diL folba . official; e entüo tàl vez se consiga 
fazer idéa de quanto terá a provincia de 15nstar, se fôr 
aceita a propost:~ que analyso. Es.tou persuadido de que 
.essa dcspeza ficnr:í. muito além da qne faz a typogrn
phia prol"incial, ainda que seja mister elevar-se · ao 
duplo o numero . de seus empregados c o formato à·• 
iolha officiã.l. Mas quàndo J'osse iguul, é minha. convic
ção que é muito preferival ter a Exma. prcsidencia á. 
sua disposição, a sob sua immediata fi scalisação e ins
pecçlí.o1 officinas publiciL~ dirigidtls por agentes seus, do 
qnc depender de emprczns particular~s pura 0btenção dos 
trnbn.lhos typugraphicos de que depende a marcha. re
~ular do serviço publico, ma::time om. uma cidade, como 
e esta capital, balda de recurso~, onde por via de regra 
só hã tih1 estabelecimento typograpbico regular, o qwll 
se impõe as mais das vezes por ausencia de concur~ 
rentes. Na 8• cl:nu,ula sé promctte fornecer no goverao 
311 exemplares do iorn!Ll1 fornecendo a provinciiL 
o papel neceàsario. Não ba nisto n menor vantagem, 
visto que com a typographia pi"oviuoial póde-'c aug
mentar ou diminuir a tiragem da folh11 olficial1 con
formo as necessida,les, c consegnintemente poupar muito 
trnbalbo , pnpel e tint!L i no passo que sempre se re
ceberá. o jornal do proponente , . ambom ni\o sejão 
prer.isos tantos. A 11• rctlunda. aind·t em beneficio 
do proponente. Por css~ clausula far:l. elle acqni•içí'io, 
commoda.mente de úm prélo m!L .. :nifico, typos e mnis 
pertenças, que ,, pl\Jvincio. compt·ou, p:•ga.nrlo de um!L 
só véz a respectiva importan:,in·, e que vui ceder me
diante indemllisa.çiío sobremodo demorada. Isto import:.1. 
em üm empréstimo sem jmos pelo coire proviuciH.l, 
para que o proponente monte convenientemente r.s suas 
otlicinas. Se éstnil . se aobão em pé rcgulnr. p:ua. <1t1o 
'lner o proponente comprar o prélo e mais objéctos quo 
11 provinda. póàsile? Se nií.o estão, se é com esee prélo 
qne o proponente vai achar-se em chcumstancias de 
poder snthlfazer os seniços que pretende contmtar, por 
que nl'io h!L de continuar a typoj.;ru.phia provinciul, qtte 
os des•mpenha perfeitamente '1 Quanto ú 13•, 14• e 15• 
condiçõcs,devo:dizer n V. Ex. que as disposições abi conti
das de nenhuma. garnntia servem ú Exma. prosidcnoia 
como aditmt(dnço ver. S!í.o reproduc-;õcs doeontrato·de t4 

_ ole Agosto do 1868 e dos ~tUterioros. Entt•otnnto, se V. Ex. 
qnizcr conhecer o respeito que lhes prestou o proponen
te, hnstar:'t ler os No!h;iadorcs dos tnczes de Outubro .do 
nnno prtsRado a Iifahdo corrente. O proponente diz quo 
as dcspezas d~t typogrnjJbin pi:"oTincial dttl"ante os quatro 
mo~es em qne toin fltncoion~t<lo mot1ti\o a G:S~U~'Z/0, 

e d:~.~ . . coneJue. rtne,, aa de, um anijo . . andárií~ ., por 
~0:526U819; Il!asmclu10 ~aq~elle alia.rismo 4:119H420, 
l~portaneta, do prélo. m.~ca.n1co ,que se, mandqu. vir do. 

·corte, e 30B_.do respectivo assentawe.Ç.tô, esquecendo
se de que sao , despezas . e!s~s qull não P.P, reproduzem, 
e conseg;uinteoieute não podéin ,eil.trar rio calculo da de 
um anno. Diz maíá quo nestes ultimas onze mezes os co
fr~s provinciaes têlllgastó éóm a í~p~~nsa 2~:98511612. 
E certo q~e de Outubro <\p armq pa~sa\J.o para cá. mlji
to avultá.!ao as despezaa qom este serviçp,, . V. Ex., po
rém, va1. v~ quaes forão as .. causas desse facto, e a. 
quem deve a preeidencia !lgra;J.e.cê~lo, PelÇ .contrato de 
14 de . Agosto qe 1868, o c1dadao Paulo. Castro, median
te a subvenção de. 9:800R, e não de 12:200H·, como agor:-. 
exige, publicava os acto3 officiaes e :íornecia os di.-er
sos t~al:ialho.s d~ que precisão as repàrtições1 quando, 
em d1as de Outubro , do, amio passado1 sem motivo al
gum, declo.rou-o inesperad!!.ment~ resctnciidô, e colloeou 
a. sua folll~ ern . violenta. opposição 4o goverrio provin
Cial. Em v1rtqde de coridição expressa, p. rescisão podia. 
ter lugar ~ aprll.zimento de uma das partes, mns com
t~tnto que a Olltra fosse disso prevénidu cem a antece:.. 
denciade tresmezCB1 O que de nenhum· modo teve lugar. 
E o proponente, negando-se repentina e . ·tenazmente no 
cumprimento das obr!gaçõ~s que hayi_a cont_rahido, cal
locou a Ex ma. . pres1danem em senàs · drfficuldadCB, 
obrigou apresidenciaa.dispendiosmaiores do quenqnel
le~ comquecontavn, e, talvez, lhe l}ausassemcsmo prejui
zos; Para obter os trabalhos de que não se podia. prescindir, 
teve a.Exmn. presidenciaderecGrrer á.typog-ra.phindo De
zoseis de Julho, e posteriormente de fo.ndar nesta. capital 
a typógrapb.ia provincial, e àahi essa enorme despeza 
que o proponente nota. A typographia do De:;esew de 
Julho, por se aohar na oôrte, não se prestavil, nem 
podi:\ prestar-se ás exigenciss do scrvi90 com a oppór
tunidr~de e promptidiio necessarias: Daqui · resnltú.tiio 
immens.os iucQllvenientes, níio sendo o menor ficar esta. 
ropnrtiÇiio por longo tempo desprovida de talões para 
fornecer ás estações arrecadadoras de impostos e tornar 
indispensavel emittir-se conhecimentos tnnnuscriptos, 
expadiente que póJ.e dar hgar a abusos e fraud~e por 
pa1·te d'Js exactoree. E quem, perguntarei, é responsavel 
por tudll isto se-não o proponente, que deixou de cumprir 
as condições do seu contrato 'I Como, pois vem agora. 
invocar a favor de sua pretençiío as consequencias pre
jndicines á província e á admiaistraçiio

6
que resui~tão 

exolueiva.mentc do seu proccdimento'l argumento do 
proponente 'equivale. o mesmo que dizer: - Faltei aos 
compromissos que contrahi para com n {lrovinoia, em
bnrncei a marcha. regular de sua ll.dmimst,·ação, obri
guei-a a novas e .Jresoidns despezos1 oondemnei·n por 
muito tempo n ouvir toda o. sorte do .acouaaçõe& aom se 
poder defender, fiz-lhe, emfim , todo o mallque pad~ ; 
em oomponsaçno, deve clltt. celebrar comigo ·ao novo nm 
contrato favornvcl aos . roem interesses. Pnra ja•tiflc~r 
n convicção em que estou de que, mn bom dos cofres 
provinoiacs e dos alto~ interc~ees da adminiatra1'il.o, 
convem ~ue niio sej!L aceita a propo&t!L em questiío, 
poderis, Exm. Sr., apresP.nhr ainda consider1L9Üufl dl) 
ordom mera!, suggeridas ' a rccordnçiio do fn.ctoa ·nn
tigos e recentes, qus soht . negocias do imprensa St.l 
tôm dado nesta provinoia. Abstenho-mo, po1tlm, de :!a
zo-lo 1 porque certamente essas considerações e mni·
tue outrns niío cscapuráõ :í. perspico.cio. ·c illustraçiio 
de V. Ex. Accresoentarei · sómeutl:l mais algum11.11 pala
vrns: V. Ex. tem eem duvid11 observado que em todllS 
ns provinoins, e principalmente em Minas, qun.ndo · se 
eaper~ no pai?. Utn!L muda.nça politica1 n empreza.t,Ypo
gr:~.ph!Ca particttl!Lr, &. CUJO cargo se aolm ,a pubhcat;>i'ío 
do cxpcd1ente official, pai!Sa.n«feprimir violcutnmerite.os 
homens e os actos da S1tua9i\o dcçabidll, para · endeos~r 
nqnelles contra quem até então n!Lda pouvava, c assim 
procede como que para dar ~rrhas de dedtcnção o ,lenl:: 
dado nos novos looatarios de seus sflniços. A typogra
phia provincial, sendo um esta,t>e!coimento purnmm;tte 
official, e mau(indo a(:onvonicnte solidariedade entre.ns 
administrações';" já.m:lis d!Ld esse repugnante ~~P~.\lt~
culo1 que tanto nos comt:>romette c de~llbO!lll· · Entellilo, 
pois, ser por mais douni. . titulo cqnvenicnt~ sua conti
nun~i;o; parecendo-me 1tmis acertado tratar-se d.e <.p<,r· 
fci~oa.r esse estubclecimento, niío ~6 na pàrta ~aterial, 
como namoml e fiscal, do que t11o depressa, atn<hnun 
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vez &cabat-se com a typographia. provinciaL São estas, 
Eíttil .. senhor, iJ.B iilforma.ções que me cumpre dar so
bre u obj<~cto de que se . trata; V. Ex. far-me-ha a 
jnstiça de crer que unicamente a conscíenci11. e o dever 
m'a.s dictárão. Juntos encontrará V. Ex. por cópia os 
diversos pereceres t1.' . respeito destn questão,. emittidos 
pela contadoria e procuradoria fiscal. Deus. guarde a 
V. Ex.- Il!m. e Exm. Sr. Dr. Antonio Luiz Affonso 
de Carvalho, muito digno presidente dtt província •. -
O inspector, Francisco Luíi; da Veiga.-Todo o referido 
é verdade, e em cumprimento do despacho retro passo 
esta. Archivo da thewurlll"ia provincial de Minas, 2.6 
de Julho de 1871. -- O a.rchivista, Antonio Basilio da 
Espit·ito~~anla. " 

Pelo que tenho expo&to vê-se, Sr. presidente, a falsa 
posição em que está.· o nobre presidente de Minas. 
S. Ex., tomando e afiando armas contra a parte slt 11ue 
sustentou o principio da autoridade, quando aggredBo e 
insuitado revelou pouco ~ino, porque perde\\ em Minas 
o apoio do elemento firme, constante e let~.l da situn
~ão. Em sua volta, pois, não encontrará senão os mes-
mos mares agitados. · 

O Sn. BEi'óJUIUI: -Isto é uma ameaça ! (Oh f) 

O Sn. DroGo DE VAscoNCELLOS : - Não preciso de 
lançar mão desse meio, e nem esse é por certo o me
lhor para conseguir as cousns. V. Ex . .o sabe. Se cu 
quizesse que o nobre deputado pela Bahill não voltasse 
a 'Minas, nii.o faria opposição no gabinete, punha-me a 
serviço d.:Jlle, como V. Ex. o está. Sou franco. Em mi
nha vida publica debalde se procurará ·um acto que 
seja talhado por transacções de meus princípios. Eu 
am<J e quero viver com essa politica lenl, sincera, sã e 
legitima que deve presidir e organisar 11 vida de um 
pa.Iz mora.lieado. ( Sens-.çilo.) 

( Trocão-so apartes; o Sr. presidente reclama atle7V,'il.o.) 

Sr. presidente, vou termin:::r, já que V. Ex. me avi
sou de haver esgotado meu tempo; vou terminar, fa
zendo um pedido ao Sr. ministro da agricultura, que, 
embora não caiba aqui, todavia o façg pnra não per
d~>r o ensejo. Peço ao governo que tome em considera
ção as minas àe carvão de pedra que apparecêriíiJ no 
Ubá.. E' um grande reeurso que a província de Minas 
tem para. desenvolver seu futuro. Quando vim para 
esta côrte fizeriio-me a pinLm·a mais lisongeim desse 
grande manancial de riquezas, e. aconselhárão·me que 
pedisse privilegio v.o governo para explora• las. Eu res
pondi que isso não faria, :nlio só porque cllas estão 
mais ou menos àescohertus a esforços do pDssuidor do 
sólo, que 'lll. irit~. prejudicar; mas tambem que eu, como 
deputado gemi, niio pediria para mim favores ao go-
verno. (Muito' bem!) . 

Quando eu fôr um simples particular, quando fôr 
um subdito vulgar do governo posso pedir~l'l:ie favores; 
mas emquanto eu exercer o mandato do povo, não 
posno requerer fnvores que me privem da independcnci~ 
do meu caracter, dom precioso que muito aprecio ter~ 
me Deus acrrsolndo. (Apoiados. Multo bem.) 

Senhores, acho itnpl'Oprío que um deputado vonha 
collocar-se na dependendo. até de empregados subal
ternos das secretarias de estado. Não: eu quero sentar
me nesta ca<ieirll, e dizer. á minha província : cr Se por
ventura niio elegeste um representante que prima por 
seus talentos e &aber, ao menos escolheste um rGpre
sentante ..• 

O Sl\. Duuu.t-EsTRADA TEIXEIRA :-E' um represen~ 
tante que mtUto a honra. (Muito .• apolados.) 

O Sn. DioGo DE VAsCoNc~<r.tos :-... que soube cum
p:ir se•s deveres, não negociando com o governo, para 
nao :ficar com seu voto comprimido, sem saber decidi;:· 
nesta cas:1. con:l'orme a conscienciu e o patriotismo. 

Offereço á camara, pois, o re11uerimento que mnudo 
:i. mesn. (Muito bem; muito bem.) ~ 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e fica adiado por ter 
pedido a palavra o Sr . .Affonso do Carvalho, e ter dndo 
a bor:l.1 o seguinte requerimento : 

« ~e~ileiro q~e oe J.lCÇII. a? governo, por intennedio 
dG m1111stro do 1mper10, .certidão de ~enten\'11 d9 julga-

mento do réo .forriel José Candido de-bllveira, do 
corpo pGlicial da província de l\:Iina11. 

« Sala d(ls sessões, 26 dé Agosto de l87i. - Diogo 
de Va6concellos. » . . 

~Sa. BESH.lliiM ,__:.Peço a palavra para uma· expli-
car;ao. · 

O Sn .. PRESIDENTE: - Niío posso dar a palavra a 
V. Ex. p~tra explicação, não só porque não orou, como 
porque achando-se dad~ a hora pa.rn. pll!ls&r;-se a outra 
parte d.a ordem do d~111 só obtendo urgencla poderei 
consent1r em que se 10terrompa a ordem dos tra-, 
balhos. · 

O Sa. BENJA~mi :-Peço a pn.iavra péla ordem. 
O Sn. PnEsillENTE :-Tem a palavra pela ordem. 
O Sn. BENJA!IIm:-V. Ex. não podia negar-me a pa

lavra para. uma explieução, porque o nobre deputado, 
em uma troca. de apartes, chamou-me á discussão. 

O Sa. DwGo DE VAscoNCELLos:-Não, senhor. 
O Sa. BENJAMIM: -E V. :Ex. ha de recordar~se de 

qtte ha poucos . dias, orando nqtti o Sr. Ferreira ds. 
Veiga, c pedindo eu :L palavra para um:L explical'iío, 
V. Ex. concedeu-m' a. 

O Sn. PRESIDENTE: -Nessa occasião a camara havia 
concedido urgcncia ao Sr. Ferreira da V ~iga pam in~ 
ten·omper ~ ordem do dia ~ tratar-se do assumpto do 
seu r:equenmento, o que nuo se dá uctu:Umente. Sem 
deliberação da camara não devo consentir na interrup
ção da orrlem do dia. (Apoiados.) 

O Sa. l3ENJAmiii: -Perdôe-me V. Ex .... 
O Sn. PaESIJ!Ll'iTE : - Eu não posso violar o regi-· 

mento. 

q Sa. HENJA!IIllll : - Peço licença para lembrar a 
V. Ex. que as disposições do regimento da casa niío 
s~o ess~s. Por. mais de uma vez nesta. camara. os a par., 
tistas tem pedtdo a palavra para explicações, e sempre 
a camara. tem constante e invariavelmente segnido este 
systema. 

Ha. pouco3 dias, quando orava o Sr. Fm·rcira da 
Veiga, en pedi a ,Pnln.vra para umn explicação, e V. Ex. 
concedcu-m' a, dtzendo que cu apenas . podia. fallar cinco 
minutos, mandando para isso ler o artigo do regimento 
deRois do que eu fnllei por esse tempo mais ou menos: 

::iendo este o precedcnt~ da camaru, não sei •.• 

O Sn. PRESIDENTE :'-V. Ex. tinha então necessi
dade d0 dar uma explicação ac>· orador que· uoabava de 
fa!lar, e a onmara havia. vot.'l.do urgenc1a para . inter~ 
romper~s: a o1·dcm do dia. Agora não se diio essas cir
cumstnnctas. 

O Sn. BENJAMIM :-Appellou esb para mim. 

os~. DIOGO DEYASCONCELLOS:--A;ppellei rara v.Ex. 
para (hzcr ee era 1seo o que entendia, e '\ • Ex. res
pondeu. 

O Sn. BENa~m• :--T1oquci npartes com o nobre de
putado, e preciso cxplicllr o meu pensamento ; creio 
qt~e V. Ex., Sr. presidente, interpretando bem o rogi
D?-ento n~u me pódo negar 11 r>alana, porque eu pre
Ciso explicar-me. 

·~ Sn. DIOGO DE VASCONCELLOS:- Dispenso . a expli
cnçno. 

O Sn. BENJAMIM :-Mas cu sou obrigado a dn-la. 

O Sn. P~tESIDENTE :-Attenda o nobre deputado· 
,Y. Ex. pedio a palavra. pl'.ra dar explicaçUo fórn d~ 
hora marcada pelo regimento para a discussão de que 
se tratava. 

O que eu posso fazer é consultar a oamara. Depois 
de es~otadn a hora destinada para a discussão do nm11. 
matcna, não posso dar a paiavra, nem mesmo para 
explicações, sem que a camara vote urgenoia parn in
terromper ou alterar a ordem do dia. 

O Sn. BENJAmM:- Nilo ha exemplos nestl'. caman. 
de so pedir licença para consentir que um deputado se 
justifique. Isto é contrario ao regimento. 

O SR. PnEsiDENTE : - Tendo-ao esgotado a hor:~. 
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roarcail.t;·. para a discusaiío, o regimento nüo permitte ) 
e não ha exemplos em ccmt-ru.rio. 

O Sn. BENIMul!l: ~Eu vou mosttar com o regimento 
na. müo que V. Ex. não pr.ocede de llCcordo com 
e~, . • . 

O . Slt. PnESIDENTE: - Eu não posso n.dmittir ·esta 
discussão. Se_ V. Ex. julgn que a minha decisão écon
tra.ri:t ao regimento, appelle parll.a camara. em temp() 
o:pportuno.. Vou passar :í. .continuação da ordem do 
d1a . .. 

O Sa.!3ENJAmM:~Apeza.r de V. Ex. ter sido ·in
justo nara comigo nesta decisão, eu obedeço, como 
deve fazer um parlamentar. 

Q Sn. ANDl\ADE FtGUI:!l\A (pela ordem):-' Eu havia 
pedido a palavra .Para apresentar na 1• hora da. sessão 
de hoje um proJecto rle lei, que considero urgente, 
visto que tende a dar um auxilio A lavoura e· ao com-
mer.cio do paiz. · 

Tendo-se, porém, esgotaio a primeira hora da sessíio 
sem qttc me coubesse o tempo preciso para fundament:~.r 
c npr~sentar esse projecto, requeiro a V. Ex. que con
sulte n cnmura se me concede urgencia por cinco mi
nutos para tal fim. 

ÜoHsult!Lda a oamara, resolve pela gffirm!'.tivà. 
. O Sr. Andrade Fl.guelra.:-Se durante os 

dous primeiros annos da present~ logislatur:L ni'iojul
guc.i conveniente ti5il.r da iniciativa pnrlamentar que me 
confere a constitui~ão e o regimento desta casa. · para. 
:formula.r projectos de lei; e muito determinadamente 
o niio fiz, porque essa iniciativa nunca me foi disputada. 
ou contestada na presente sessão, em que o gabinete 
actual procura :disputnr-me cesa prerop;tt.tiva e á. propria. 
camara em um asaumpto em que ella lhe cn.b1a. pela. 
conetituiçiío do Império, tenho julgado de meu rigoroso 
dever prutesta.rcontnuemelhante esbulho exeroendo nos 
termos do regimento e da constituição a iniciativa 
parlamentar. 

Devo faz~-lo, tanto Iiiaiil quanto o gabinete se tem 
esquecido completamente dos mais vite.es o urgentes 
interesses do Imperio, que são 11quelles_ que se relerem 
a vi:~.ção pttblicn, limitnndo-so a fazer adoptar no prin
cipio da sessão oorténte um projeoto do lei illusorio, 
como foi aquclle que autorisou o resgate das estradas 
de ferro e. apenas real na parto em que autorisou o pr()
lottE:_amento da ost~nda de ferro D. Pedro I! por mna 
regmo 1nenos propna. 

O goverr.o aotual tem de~ourado comJllotamente ali
mentar o systemn da viaçiio, attondentlo aómento 6.s 
actuues estradas de forro. 

As provincins do Império proouriio todas iniciar 
grnudes mclhornmentos em seus respectivos terl'itorios; . 
maa u <:amara sabo quanto aiio escassos os seus reour
aos. 

Elias ni1o potlem evidont0li1ertte emprehen1or obras 
qt:e em um aystcma de via'j'iio regulm- devem ruorooer 
úecididl\ profercnoia, isto _ó, niío podom cmprebender 
conatruoções do estrada de ferro, ou quando o tentem 
aorú em oonclições sempre ncilnhndas, porque os seus 
recursos niio comportiio outrn causa. 

O espírito do nssoctaríio sabido é como se aohp mor
to, ou uo menos quanto é timido em emprehender obras 
de fP'UUde diapeudio sem o conourao dos podereR do 
Estado. 

Niio 6 seguramente porque lhe faltem capitaes p!lrs. 
formar empt·ezas e executar na obras que possão em
prchender; mas o n timidé:t: em presença des. esperados 
desastres1 é sobretudo a desconfiança. dos capitali•tas 
na capac1uade profission11.l dnquellea que possiio admi
nistra-los. 

O resultado deste estado de cou!as tem sido quo, 
conatruidal\ as noas!\s estradas de ferro ha muitos annos, 
as suas eijtllções nohiío- se_· de!erttt.s, apenas com aq uollu. 
!{Uautida~e de prcduotos que antes de couatraidas as 
hnhas cpstumaviio affiuir para os pontos quo ellas per
correm: E' este o facto saliente que entristece ao vtau
dnn~e que as percorre. Pois bem, aemelh.a.nte estado de 
causas uito póde, não deve continuar Niio sómcnte 118 
linhu.s 1erreas ciltetem do ser alimentadas oom todos 
ou rroductos das regiões oircumvizinhns, . mas ainda oi 

necesenrio nmpliar a. viação publio11., dotando a& m~:o 
mas regiões de linhas de estradas de ferro que SeJil"' 
convergentes ás primeiras. · _ · · . . 

Neste sentido, como doputo:do provincial do R10 de 
Janeiro iniciei na reBpectiva aasemblén, . de nccordo 
com va~ios colle~s, uma rede de estradas conve~gen
tes á v1a ferrea _u. Pedro II. Neste mesmo sent1d.r1 a. 
provincia de S. Paulo . tenta iniciar nud& menos de 
doua ramaes já decretados, convergentes V. sua via fer
rea. 

Semelhantemente a pro-vinch da. Bahia., ha annos a 
esta 1mrte, trata. de estabelecer uma via.ção.lt?rmul 
para _suas vins ferreas; e natnrnlmente n provm01s. de 
Pernambuco dentro das forças de seus recursos pro-
cederá pelo mesmo teor . . . . _ _ 

Mas, senhores uruu. vez que as nssoomçues n:~.o em
prehendêrilo em 'grande eõcnln semelhantes melhoru-
1Jlentos sem auxilio do Estado, nem o podem fnzer ~s 
provincias, cumpre garantir-lhes n. cooP.craçiio e. ~m
mn.-las, rcgulllndo o modo da ~on()ess~o . do auxll10 a 
prestar. . . 

Ora, este auxilio
1 

'}m mett conceito e pol' motivos 
que produzirei DI~ d1scussiio, sobretudo trat:mdo-:se de 
obras provinOiP.ea, níio deve CODSÍstir em . garantl:\8 de 
juros; póde, porém, consistir em. sU:bvençlio que .o Es
tndo conceda de quantia determinZLda por certa ex~c~
são de construcçíi.o, e p6de em segundo lugar cons1st1r 
em uma tarifn diff~rencial dos fretes cobrados pelas 
estradas do ferro, actunlment~ construidns _ou que se 
construirr.m para o futuro, em beneficio das empr_ezaa 
que construirem . ramaes :ferre os convergentes ás mes
mas estradas. 

E' p:ua satisfiizer a est:J. necessidade ~!amoroso. de 
nosijo oommercio e lavoura e das pro prras . v1aa fer
reas, cujn propriedn.de tant~ intere~.u. 110 JFstado, ~ue 
eu vou manda~ á mesa um ·projec~o de le1. conceb1do 
em. d:opq artigos, que V. Ex. tero. de enVIar á com
missiío .:ompetente. A' _illustre commissi1o peço a graç:~. 
de lhe dar andamento, fo1•mulando o seu parecer com 
a brevidade que lhe fõr possível. ... - . 

Devin avuardar que o ministerio tomasse a m1cmtn·a 
de taes ~elhoramcntos, que formão n aspiração .a 
mais imperioso. da opiniõ.o public.a. ; mas de tun ~abl
nete que tem form·~do o proposlto de trn•sgredu· :~s 
aspirações da opinião níio podia esperar se~íi.o o esq\l<l
cimento Ut~ sutisfaçiío d.e tão legit1mos reclamos. 

Vem· á mesa, é lido, julga·se objecto de-deliberação, 
e VtLi ú. commissãe de comme~cio, induatria. e artes, o 
seguinte .projecto: 

" A assembléa geral _resolve: 
« Art. 1.• E'. garantida a toda n empre:ta n11.ciona.l ou 

estran veira, particnlnr ou por conta . dns . províncias, 
que si propuzer a construir estradas de ferro no Inl
perio, uma subvenção até o maximo de lO:OOOn por 
cada kilometro, procedc!ldo approva\'iio do pl:mo ge-
ral dns obras }>elo corpo le~isla.tivo. . . 

u Art. 2. o O govomo fion auto.rtaado para reduzu· 
atú 20 % os fretes da~ tal'if;~.s das estradas de ferro 
conatruidns e por construir etn bcnoficio das emprezns 
províncin.es ou particulares do vias con vctgeutes á~ res
peotivns estradllB· 

" Art. 3.• Ficíío revogadas ns disposições em con-
trario. . 

" Snla dns sessões, 26 de Agosto lie 1871.-Andrade 
Figttcim. ~ 

1\EFOl\lllA JUDIGlo\1\lo\. 

Contiuúa a disoussãodas emendas do -senado :t p~o
po3t,t do poder executivo de 14 de Afr~sto !}e ;sü~, 
alterando differentes disposições da 'leg1slaçao JUdt
cinria. 

O Sn. PnE&IDENTE: -Tem a pal:l.Vra pela ordem o 
Sr. Coelhó Rodrigues. 

VozEs: - .Temos encerramento. 
O Sn. CoELHO RonniGUES: -Pedi a palavr(l. para !'e

querer ... 
VozEs :-Oh I oh I (lia &usw-ro.) 
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O Sn. COELito RoDRIGUES:-,-. Firao1 mas escutem ..• a . 
sessão está finda. 

o Sn. ÁNDRADE FIGUEIRA ::-Não está tnl: queremos 
discutir. 

O Sn. CoEtuo RoDRIGuEs :-'-Esta. reformo. é rech\ma
da há 30 annos, c j:L cst:í. desmvralisada a lêi de 3 de 
Dezembro. 

O Sn. -ÀNDitADE F r GUElRA :-'Esta reforma. é que está 
desmoralieada. 

O Sn. Co&Luo RooRTGI1ES: - Se não fôr approvnda. 
e&ta reforma. difficilmente eerá. reformada a lei de 3 de 

· Dezembro; requeiro, po1tanto, o cncerr11mcnto. 
O Sn. Ai\"RRA.D& Fuiuem.~ :-V. Ex. obriga-me are

tirar. da sala para não fazer numero. 

O Sn . . Co&LIIo RomuGUES :~Um homem como V. Ex:. 
níio deve us:u deese recurso. 

O Sn. ANiiRADC: FIGUEIRA :-Eu hei de usar de todos 
qne pos~.i'io obstar a certos acto:;. 
· ALGUNS Sns. D<::I'uTt.nos (retirando-se do. sala) :-Não 
hl\ numero. 

Verificando-se haver numero n:uala, é posto a votos 
e apjlrovado o requerimento do ·::\r. Coelho Rodri
gues. 

O Stt. CAnnoso m:.1fENEz&s :-Requeiro que a vota
ção das emend!LII do senado seja em globe. 

O Sn. Cor>DE n& B.\EP&NDt' :-lEso niio póde ser1 por
que e contra o regimento . . A cm:no:rn. nã.o póUe diSpen
sar no regimento sem preceder inilicuçiío c parecer da 
coi:nmissiio ·de 11olicia.. (Apoimlos ) 

O Sn. PnllSlilENTE :-0· B!"t. 157 do nesso regim()nto 
exprime-se âo modo ~cgninte : 

« As emendas quo vierem do senado a qualquer 
projecto õ.a enm:ti'n. dos deputado~, terão sómente umu. 
disussiio, que corrésponderci .<i sc!Jtmcla ele qualquer Jli'ó
jecto, debatendo-se uma por um\\' sem eomtudo {az.er
~c-lhes emendas. A camarn., a pedido . de alguns de 
seus . membros, poderú. determiu:w que se fuça em globo 
a discussão destus emendas. " 

Ora, desde que a discuesiío destas emendas corres
pcmde á. ~cgundn ele qualquer projecto, ·parece-me evi
dente llUe a . votnçiio das mc~mas emendas deve ser feit:r. 
5ingularmente, como se faz no. 2• discus~iio ; e por 
isno niio poder1í ter lugar o requerimento do nobre de-
putado. ~.-tJJOia.tlus.) . 

O Sn. AN!li\AD& Fua:EmA :- Sr. presidente, ligo 
tu.rmmhu. iinjJorttmcia. 11 este projecto do lei, o .qual .em 
mcn conodto vai dcsorgnnisar tão profundamente o 
p11iz1 e compi'omette por tlll fórum o partido consen·a
ilor, lJIIB tem a responsabilidatlc llo. sitna)iio1 entendo 
quo c:td:l tli'li de nús duvo nssumir perante o paiz a 
responsauilidt1de do seu voto. · 

Ho•1uciro votnçiio nomiua.l sobre o. ndopçiio final das 
cmcndt\G do smmdo. 

Sondo a cnmnra consult:ub, resolve a.ffirmnti vamen te. 
l'rocc<londocso :i votaçüo das mencionadas emendos 

do sonr~ \o, &ilO todas approvauus, 

Em seguida procede-se tL votnçito nominnl, rcquerid~ 
pelo Sr. Andrade Figueira, edá o Fcguinteresultado: 

Votuo a favor os Sro. Angelo do Amaral, Pinheiro, 
Fausto de _o\guinr, Siq_ucira l\fendcs, Gomes de Cl\~tro, 
Hernclito Graça, Coelho Hotlriguee, Salles, Bundcim de 
Mello, Pinto Br~gn., l\Ioreim dn. Rocha, Araujo Lima, 
Alencar Arnr.ipe Gomes da. Silva, ltaposo da Crmmra, 
Carneiro dn. Cunha, Pinto Pes~oa, Heoriques, Corrêa de 
Oliveira, Theodoro da Silva, Ferrcin~ de .Aguivr, Baríio 
de Aruç.,gy, Portelln, Mello !:ego, l'into de Campos, 
Manoel Clementino, Bnriio tle Anadia, Cnaado, M.~uo 
Moraes, Sobral Pinto, 1\Ienezcs Prndo, Fiel de Carvalho, 
Guimnriics, Affonso de CnrvHbo, ·Figueiredo Rlleb:•, 
Pinto LhtH11 Bahia, .Leal de Me:Jczes, Pereira FL"IIUeo, 
Bariío du Yillud:~,Barra , Ara.ujo Góes, Junqueira, Ben
jnmim, Ferreira Lage Cnndido un Rocha, Yicente de 
Figueiredo, Luiz . Carlos, .Joiío Mendes, l'loriauo de 
Godoy, Duarte de Azevedo, C:tnloso de l\Ienezee, Ca
millo Baneto, Pn.ranhos, Corrêa., Barão dn Lagunn, 

Gal.vão, Evangelista I,obato, Bittencomt, Pcderne~'e 
Almeida· ·Pereira. 

Votiío contra os Sra. Sou~<J. Rei~. Silva N1111eil1 
Duque-Estrada Teixeira, Pnulin·<' de ::;ouu, Pcrcirada. 

·Silva, Conde de' Baependy1 Andre.de I<'igueira, Diogo 
de YasCóiicellos~ l'erdigão 1\falheiro, F . .Belisario, .Joaé 
Calmon, Gama Cerqueira, Jeronymo Penido, Capanema,. 
Ferreira da. Veiga, Barros Cobra, Antonio Prado, Azam
·buja e Joaquim ele 'Mendonça. · 

A. proposição e emendas · Mão remettidas á Cl'mmissiio 
de redacção. 

Yem á mesa a seguinte declaração de~ voto : 

" Declara.IIlos que, se nos achnssemos presentes no 
recinto na occaõiiio da ·votação do projeeto da reforma 
judiciaria, teriamos votado pela adopçíío della com as 
emendas do seuado.- Dionysio Martins.- Augt<.sto de 
Oliveira. " 

SEGUNDA ,PARTE DA ORDEM DO DIA. 

EL&l\lENTO SER,'JL. 

Col!timía a 3• discussão da proposta do poder exe
cutivo sobre o ~lemento servil1 com o parecer . da 
commissão especial n. 16'7 deste anuo, e emendas 
apoiadas. · 

o Sr. Aráu;)"o Li.Dl.Q. (Attcnçao):- Sr. presi
dente, vejo qne a crunara se mostra satisfeita ou can
sada de discussão. (Apoiados.) 

O Sn. ANDRADE FIGtfSJil.A:-.. Niio apoiado; isto é um 
prepHro ·para o encerramento. 

O Sn. AIUUJo LniA:~Apezar disso, vou ainda dizer 
algumas palavras em defesa da. proposta do governo, 
em defesa dos ·interesses legitimõs e permauentl!s do 
meu pa.iz, cvntra interesses illegitimos e tra.nsitoúos, 
que têm sido sustentados tüo Ti vn e cnlorosa.m.eute. 

Primeiro que tudo algutnc.s observa.çõell rapidas em 
resplllstn a tttntas que se têm feito. 

Começarei por Íll.Zer nm pretesto respeitoso contra o 
proceder do scn:~do, que 3e tem arvorado em censor de 
nossos trabalhos. (Apoiados; muito bem da maioria.) 

O Sn. A.NnMD& FrGu&II\A:- Vá. com ·vistus ao Sr. 
pl"e.sidente do conselho, . 9ue censurou :t minori& desta 
ca.sa.. 

o sit. AnAUJO LmA. :-De origem e. na.türeza diver
Sas, pe:r.feitamente independentes em sua acçiío, cada 
um dos ramos do po.rla.rnento e&tudn com':> entende as 
materias de que so occupa; um não é fiscal do outro. 

O Sn. Coti.Jio Rouni_GI!Es:-Elle díscutP. ntú a proro
gaçiio do. orç11.mento, que noa é privativa em pnmdro. 
lugar. 

O Sn. li.RAUJO LmA:-Como arrog11-ec aquclle corpo 
respcitavel um tal uireito? Nii_e ~e v~m ?a perie;os 11~e 
ds.hi na~cem, as lutas e recnmmnçues IUtenmnavme, 
em 9.ue a vantng~:m p1\~e uüo estar do lnuoda cam&rl\ 
vitubcia'? 

S•mhores, a par d.a calma, da. cx.pcriencia o da ~a.bc
doria no 8enado ha. a fr11queza que procede dos largos 
anno~. Aqui está. a nnçiío com todn n sua força e vita
lidade, com todas as e uns pnb.:õhs impetuosas e :;ana
rosas que impellem e uomiuüo os t~contecimentos ir-
resistivelmente. ' ' 

Varra, pois, cada um a sua testad:t, c terá a~só!5 bor-
bulhas pura coçar-se. , 

O Sn. ANDIIADE FJGuEmA :-Hu. muito que ;·arrer. 
O Sn. AnAuJo LmA. : - Passo agltm ;Í. hc-prau:~ mi-

noria. · 
Senhores, descobria a honrada minoria um novo the

ma J21l.Ya Yecrimbaçües interminuveis, além da ÍlfC~trí.o 
RCrVIl; QS ·enoerramentusi em que nos Cllnsuro. o llCJUS
tifica. O ataque é natura o a dofesn sngradl\. PoçO) po
rém permissão tí. honrad(l. minoria . pnrn dizer-lhe ' ~\te 
niio 'lhe assiste ra.zão nem em um !!em em !mtro pon~o: 

.A discussii.o offerece ao espinto o nhmcnto qné ~ 
procieo para n soluçito das mnterins de quu se occnpt~; 
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Esclarecido o espirito com. as luzes que os debates 1or
neo~m, p6tle e devo encerrBr-se il. discussão ...• 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:~ Ah ! está. preparando o 
encerramento. 

O Sn. An.I.UJO LtM.I.:...,.-... porque o homem "Yive maia 
de .obras do que de palavrasj porque ohom.em deve es
qUivar-se á. censura. da. .verttade eterna: entregou Deus 
o mundo ás diaputa9ões dos homens. EiA a justifi~n?ão · 
da maioria. Qual fo1 a conducta. da honrada · minona "! · 
Recorda-la-héi em poucas palavras. 

Deqde Maio, na discussão da · resposta á falla do 
throno1 em todos os projcctos, na apresentação de re
querimentos, a propoaito de tudo, o. honru.da minorin 

.só se occvpa.va. da .questão servil. Entrou em discussão 
a proposta em seu art. 1.• Q debate foi largo e amplo. 

O SR. ANDRADE FIGUEI.l\A:-Dezescis horas. 
O SR. AIIAUJo LtM.\ : ..... Continuou a llicussiío dos 

mesmos artigos; e o 9.ue fez a honrada. minoria"! Con
tra as disposições reg1mentaea1 proseguio o debate com 
toda a generosidade e amplitude. · · ' 

A~ré8ent{lrão-se interpellações, mnltiplic:í.rão-3e re
'iuer~mentoa ... 

O Bn. ÂMDRADE FtGUEIIlA :-Apenas dous. 

O Sn. AnAUJo L nu: - ... invent:í.riío-se questões de 
ordem fri volas em que liiio-se e reliiio-ae · artigos dis
paratados.do regimento só para consumir o tempo. 

Não contente com todos estes meios, assentou a 
honrada minoria de fazer pnrede. E~tava no edifioio 
da cnmara dos Sra. ueputados, mas não no recinto desta 
camara. Entrava e sabia, segundo lhe aprazia para 
haver ou uií.o haver trabalho. 

O SR. ÂNDR.I.DE FtGUEtRA. : - O meio de evitlll' isto 
é mandar-nos para a casa de correcçiío. 

O Sn. An.tuJo LIMA : -Atrás da mesa de S. Ex., 
Sr. presidente, colloco.vn-se um guarda; naturalmente 
para verificar se S. Ex. ou a mesa falsifica·va a lista 
dos presentes. 

O Su. ÂNllllA.DE FJGUElllA. : - Quando se deu 
isso 'l 

oasn. AnA'GJO LmA:- Para coroar todo este sya
temn que a minoria empregava, dirigiiío-se á. ma.ioria. 
delicadezas que não qu~ro commemorar , demnsadns 
mesmo nos tempos em que lutaviío adversnrios impln
cnveis. 

O Sn. DuQUE-ESTUAD,~ TEIXE!R,\ : - .A' vist1.1. deste 
libello nceusntorio, por conelusiio só n .pena de morte. 

O Sn. .AtU.t;JO Lm.\ : - Nestns circumstanoius, o 
que f.lzer n maioria '? 

O Sn. DuQuE--EsrnADA. Tt:IXEinA : - Amordaçar, 
amordaçar e nmordnvo.r. 

O Sn. A11'DMIIE FlGUEJn.\ : - CoudolllUIU' n discus
'são, e m:mdar-ncis pnra a CIISIJ. de corrco1:íío. (lli8uda8 .) 

O Sn. J.I\AUJO Lr:uA : - A historin nos encina que 
aa miuorins turbulantua ... . 

O S1\. DuQuE-Es-::1\.\UA TE!XIlm.\ : - Turbul.ontns; 
muito obrigado. 

O SR. AnAu.Jo LuiA: - .... violentas ot\ demnsia
dnmcutc energicas; mo~i!icarei a cxpreosiío. 

O Sn. F. BEtiSARto :-Minorias resignadas. 

O Sn. AnAUJo Ltnu. : - .... goetiío de impôr a sua 
vontade ás maioriua.frucas c moderadas. A este papel 
não nos resigttttrnos. ( tljJoiado&.) 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEJ:U:Il\ ,\ : -Então niio acci
tiío 1;1 resignação. 

O. Sn. ARAUJo Lmi\ : - Empregamos com vigor um 
dos meios quo ns disposições regilneutacs nutorisiio, o 
encerramento. 

O Sn. J·oi\o MENDES : - Medida de orde1n. 
O Sn. ANDRADE FtauEml\ : - 'Mediu\\ de desor

dem. 
O Sn. An.\IIJil Lm.\: - Gosto de ncom~n1ÜHlr a his

teria dos povos livres. Em snu. impncicucia e orgulho, 
ou uom o sei, t6m-se ns miuoritls retimdo do ptu·Io. .. 

menta. Nada Yi1 ·;-porém, q.ue se parecesse com a colt
duéta. da . honrada minorht 1 clla me permittirú. que 
lh'o diga .... 

· O Su. ANDRADE FwilEIM : ..:._ Quanto á ma.ieria, 
melhor já. vi 1 peior já. vi, mas couan. assim nunca. vi. 

O Su. AllA.uJo . LIMA; : -:- Pondo de parte a questão 
de iórma, porque a mmorta ~e recusavá aos debates 
fórm11: que reputo manifest~m~ntc irregulnr, cump~~ 
exa!llmar, em abstraoto, o d1re1to de parede que a rol
nona se arroga. 
. Se~h'?res, a~ honrada miaoria não póde justificar um 

· tal d1re1to. E1s as razões de meu asserto. 
:rodo o funccionario publico deve-se todo ao cum

pmr.ento · de seu IJ!O.nd_ato 1 do qual não póde ~er dis
pensado sem autor1saçno de seus superiores. Isto prova 
que os membros desta casa .não podem deixar de to
mar.parte nos trabalhos sem .que o. respectivo. clunarn 
os dispense .. Os factes . provao pouco em nosso paiz 
que o sentimento do dever catá ti\o proftrndameiite 
obliterado. · 

O ~n .. ANDRAD~ FmuF~I\A : - Eu hei de pe.dir licença 
á ma10na para ·VIr ou n11.o VIr . 

O SR. ARAUJO Lnr.~.· : - O . proceder da minoria. d:í. 
e!Jl resultailD. _ ~;. necessidade de unanimidade nos cor:O. 
pos collectivlls pa- a decisiio das mate rins em que en
tendem. Este systema ~ con.demnado pela nzi\o e pela 
historia. 

O SR. DuQuE-E&l'llA.DA TE!X~InA: - O systemli. da 
maioria é apoiado. . 

O Sn. AllA.uJó tmA.: - Um tal systemn, digo eu, •.í 
condemnado pela rnziío e pela hietoria. 

O Sn. DuQUE-ESTJL\DA ThtxEmA: -Foi pnm isso que 
se expedi o a circular das duas cspheras recomruendando 
a eleição dos deputados libernes e conservl\tl,9res. 

O Sn. AnA.uJo LmA. .: -'- Sem que scjJ. idolatra das 
maiorias, como o tenho dito í'Or mais de uma vez, 
11em ellus niio têm andamento os negocios humanos. 
Tot.capila., '?' S6~tenliiu • . Um& infeliz naçü.o, n Polonin, 
ensma a h1atqna,. de_v~u, em grande parte suas des
graças . a má. constitmçno de suas aseembléas ·nacio
naes, em · 9-ue se exigia 11. unanimidade, para n solu9ão 
das matenas. · 

O SR. DuQuE-Esn;.A.DA TEIXEII\A :- Nunca foriio 
unanimes. 

O Sn. AnAuJo LIIIIA: - Niio póde pois o. honrada 
minoria, com sua ausencia., ou deixando de cumrrir o 
seu dever, recusar-se á formnçf•o da vontade naCional· 

O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA : - Tendes feito 
cnsn com membros da minoria. Isso é até uma ingra-
tidão. . . 

O Su. AnAuJo Lnn: -A minoria não é ·fiel á. suo. 
In.isaiio. A minoria aepir:1. ser maioria mistG cnsn ou íJra 
delJa, perante R naçiio, . COID0 1 pois, 1\\lSCnta.-se ella1 
como reOW!II•ae aos trabalhos, á discussão? 

O Su; DuQuE-ESTRADA Tt:txEm,\: - Recusar, niío 
npoiado. . 

O Sn. AllA.uJo LIMA :-Finalmente, senhores, o suicí
dio .; tu.r.to crime na ordem moral, como na ord~m po
lítica. Com a retirada, a honrMa minoria . cQmmette 
um suicídio. 

Agora algumas palavras com relação ao illustre de" 
putt1.d? :pelo Çeo.rú, que c~ um~ das s~88Õea anteriores 
se dmg10 a mtm. Estou en1oado de olivrr fallar em po
der peaso!ll. Importa isto duas oíi'ensns ; tuna :1. consti
tuição que jurAmos defender, e <rue proclama inviola-vel 
o chefe do Estado ; outra :iquclles que diio o een apoio 
ú proposta, c que por esta fónna inculcão como fnltos 
de digr.~ido.de, on subservientes Íla opiniões de quem 
quer que sejn. 

l~m face desta. accusaçiio ~eral e im!i~tiucta, dei umn. 
roBposta tambem ~era! c indistincta, qualifiollndo seme
lhante opinií1o de msensntn. 

Se me houvesse referido nomendamonte ao honrado 
deputado pelo Cear:\, tê-lo-hia fcitQ com a delicadeztt 
qnc catá em meus bnbitos, e <1ue é propri:1 tl.o cavn~ 
lhúros. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 16:02- Página 14 de 40 

288 SESSAO EM 26 DE AGOSTO DE 1871. 

FalloM . o itlustre .depubdo em . Tiberio1 Augusto 
Labion, cortaziíos, etc. · Tudo isto merece .alguma ex
plicaç~o. Foi bom que se. corrigisse. Tiberio em Au

. gusto; porque, sem isso a chronologia teria de quei
xar-se; visto que o jurisconsulto Lnbion floresceu nos 
tempos de Augusto; posto que, quando se trata de 
poder pessoal, seriüo de mais cffeito allusões o. Tiberio, 
um dos monstros mais vis que nasceu da. corrupc;üo 
romana. 

Apczo.r dos elogios de Tacito, cumpre lazer al~s 
:tddito.mentos, que caracterieão o jurisconsulto Labion 
devidamente. 

Em Aulu Gellio é ellc accusa.do como sectario de 
uma liberdade exn,;:ernda.·e furioea-!ibcrtcu mimia. o~ 
vicors. 

Horacio, que nos citou o nobre deputado, e que é tiio 
prodigo de louvores, já com os republicanos, cuja cmusa 
abandonou, depois da. batálha de Philippe, o qualifica 
de louco. De fórma. que os interpretes, para salvarem o 
jurisconsulto do açoute de Horacio, corrigem o texto
Labieno insanior,-em vez de-Labione . imanior-, como 
se lê geralmente. 

Refere Snetonio que indicando o jurisconsulto a Au
gusto alguns nomes para o senado, c perguntando-lhe . 
elle se não conhecia indivíduos mais capazes, respou
dêra. o jurisconsulto bruscamente: "Cada um pens:~: 
como entende "; do que Augusto níío fez caso. 

Segundo uns, <iiz a biographia universo.l, o juriscon
sulto recusott o con~ulado que Augu8to lbe olferecêru; 
conforme outros, pret~ude-o e sahio mallogrado. O que 
augmentou sua reputação e naturalmente seus rancores 
contra Augusto , accrescento eu. 

Gibbon em sua historia- Declinação e · quédn do 
Imperio Homnno-depois de comparor os jurisconsultos 
rivaes, Ateio Capiton J Antistio La~ion, faz :ícerca d;o 
segundo esta obsen·uçao, que peço hcença pnra. ·repetu· 
em inglcz, talve:~~ pouco intelligi:vel, porque pouco on 
nada sei desta lingua: 

"\Vh~le the bold republican purt;~ed his .indep~ude~t 
ideas . w1thout fear of J?lradox or 1nnovations; 1sto e, 
a.o passo que o destemido . republicano proseguia. em 
suas idéas indepententes sem temor de paradoxos ou 
innovações » · . . 

Isto posto n pnr das grandes qualidades que orna vão 
o jurisconsulto Labion, oro. elle um homem exo.gcrado1 
agastado, despeitado e paradoxal. 

Referia-se o nQbre deputado a cortezãos. Senhores, o 
cortezfío distiTigue-se por duns qualidades, elogios im~ 
moderados E! . abdicação da personalidade privado. ou 
publica, em favor de Cesar. O cortezão vê em Ccsur o 
sol, o foco de luz e de calor par:L a . r.n1'üo; o unico 
impulao generoso que tem a effica.nci:~., o. vontade que de 
sua propria . virtude e energia~ converte-se em facto 
consnmmatio; mais do que o primeiro representante da 
naç ão, o seu defc.nsor per.eetuo, o seu magi~trado su
premo que resiste ú. opin1ão nacional, cxtravio.da Ol! 

contaminada, que a exerce sem direitos magestnticos, 
aem conselho e sem agentes; o pai da ~a.tria, a quem 
'' uaçiio reconhecida out•va-se para beiJar a augusta 
dextra. 

Senhorés, na turba dos cort~ziios, outros poderão en• 
contra-se, ni\o &llUelles que sempre cor..~crv{uüo uma 
poaiçiio cheia de dignidade, mas respeitosa para. com 
Cesnr, que nunca o suffooú.r:1o i:om oudas ennovelladas 
de incenso; nem o soterrárão segundo ns conveuiencias 
1le momento. 

Ha tempos, disse o nobre deputado, em gue a inde
pendencio. ch:tma-se insensatez e a ductibihdade sabe

. dorin . E' isso verdtldc, assim como igualmente o é o 
que vou dizer: Ha. tempos em que a.. ambição ii·ritada 
chama-se inclcpP.nrle.neJ:!) e n paradoxo sabedoria.. 

Sr. presidente, darei uma explh.:nçiio no nobre depu~ 
t11do pela. provincia de :Minns-Ueracs, . que se admirou 
•la. reimpreesiio do meu discnrao, que ellc qunlilicou ao 
J>roclumnçiio. . 

O meu discurso sabio com erros numerosos, entrn
nhando-se nelle até apartes do meu nobre amigo, dcpn
tado pelo Rio de Janeiro, c que se acha á minha. os-
1]\lCt"dll. 

O Sn. ANDTUD!l FIGUEIR.l :-E' verdade. 
O 'sn. AnAUJo Lm,l:- Foi plll'a corrigir estes erros 

que. se r .. ei.mprimio o. .. proolama. 1·ão, qne ou acreditava ser 
do agrado do nobra depntádo, porque, senhÕres, é a 
cópia fiel das procln.mllçõcd . de S. Ex. 

Sr. presidente o nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
fa!lou-nos em internacional e em cartas 'lindas da. Eu-
rora que motivárão a proposta que !e discute. · · 

O nobre deputado apraciou mal estas causas. 
Senhores, duas idéas ou do .. s partides disputão o im

poria do mundo, o socialismo e o . catholicismo. 
Um só vê no mundo a materia,. no homem um aui

mal que come o bebe, como o porco, e até cahir e su-
mir-vo na v.~lla. · . . · 

O outro s·egua idéas muito diversas. Reconhece uma 
cousa. immnterinl, o homem intelligente e livre, c:~.hin
do pela violação da · lei, rehnbilitundo-so pela virtudil1 
aspirando destinos nlém-tumulo. Segundo o parecer da 
commissüo, adhere clla no partido ca.tholico, nada tendo 
de commum com a internacionaL . · 

Sr. presidente, difficilmente se podem explicar gran-
des acontecimentos por causas pequeninas. . 

Sen:!:lores, a meu ver, duns causas princi.Jilaes diio an
damento irresibtivel ú. pro~osta quo discutimos. 

A grande lei da soliclanedade faz a desgraça, como 
a grandeza do homem. 

Senhores, pelo primeiro . homem o mal contaminou 
o mundo. O bem tem seu contagio salutar, que puri
fica a humanidade. 

No mundo civilisado é o Brazil o unico paiz que 
mantem a e~cra.vidão. Como resistir á torrente · da. civi
lisação que assoberba. tudo 'l 

Senhores, se as nações civilisadas da Earopa c da 
America mudassem em absoluta ou républic:ma sua 
fórma de governo, acreditais que nos mauteriamos 
no pé em que estamos 'l · 

E' esta a causa principal que nos impelle irresisti
velmente na solução de semelhante matetia. 

Vem depois a gaerra da America do Norte, que afe
gon em rios_de ~angu~ a es!Jrnvidiio. 

Desde enti.o dtsse emre IDlm: está tudo consummado, · 
a escravidão eshl morta! 

Sr. presidente, o nobre deputado . pelo Rio de Janeiro, 
que em uma das seEsües anteriores ocolipou tao bri
lhantemente a nttençiio desta. camara., desfez-se em 
pomposos elogios á liberdade parlamentar. 

Sem desconhecer a importancia dessa liberdade, que 
é uma condição · indeclinavel dos povos livres, peço li
cença a S. Ex. para fazer apenas uma observação. 

Em todos os paizes livree da Europa e da America 
existe essa liberdade. Funcdona nelles regularmente o 
systema constitucional 'l 

Seria temeridade affirma-lo. Eiio, pois, iudispensaveis 
muitas outras circumstnncias, pau. que o.·regimen par
laméutar produzo. os bens que delle se esperão, e que o 
honrado deputado . apre!l'ôs.. 

Aseim! entre nós, rep1to-lo-hei com o Sr. presidente 
do conseiho: é profunda e dotrimentosa a desorgani
saçíío dos po.rtidos, pela :falta das condições que lhes 
siío inherenteo, idé!ls e chefes que as executem devida
mente. 

Por tal fórma cetiío as idé!48 baralhadas, que diffi
cilmen\e se di6tinguem os limites que scparito os par
tidos. 

Os chef~s de pnrtido, mal sobem ao poder, esque
cem logo idéas e alliados que os eleváriío, para. con
verterem a politico. em corrilho de família. Dahi em 
grande parte o desmantelo das calisi\6 publicas, centr:J. 
que touos nos queixamos. 

VozEs :-Isso é verdade • 

O Sn. AnAUJO LmA :-Sr. presidente deixando de 
parte algumas consider~ções que teria. de fazer, pnsso 
o. nsponder com cspecia.lidude :í parte do discurso do 
honrado deputado pelo nio de Janeiro que ocoupou~se 
da propostlL. 

Senhores, a honrada minoria, pe\'o liçeno!. )?ara di
zê-lo, tem andado um pouoo em desordem na. d1scussiío 
desta materia. ( A}Joia!los tltt nH~ioria.) 

Quando se combate uma medida, concerta-se o plano, 
distribuem-se os papeis, dirige-se o ataque paro. tfildos 
os pontos, por fúrmu. tnl que poss:~: a defesn ser com
pleto.. 
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O Sn. Aru>MD!I FIGUEÍnA.:-Não é possivel phmos 
c<nn os encerramentos. 

O Sn. AnAUJo · LmA :~Assim é que a constitucio
nalidade da proposta, acreditava eu, não era posta em 
duvida com seriedade, 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Não ha um artigo da 
pr?~:osta. que não &eja. um ,attentado contra a consti
tuiçno. 

O Sn. ARAUJO L mA:- Vi, porém,· que a constitucio
na1idade do ventre livre foi contestada esforçadamente 
pelo honrado deput:~.do qtte fallou em um:t das ultimas 
se!sões. 

Senhores, sempre que se combatem prejuizos inve
terados, ou interesses enraizados, a primeir.t questão 
que se levanta é a contitucionalida.de da. medida. 

Vou, pois, Sr. presidente, ex11.minar esta materia um 
pouco detidamente. 

Entrando no assumpto, estabele9o lo~o estas propo
~ições: A constituição não trata de propnadade escrava ; 
~eria altamente absnrd& uma semelhante pretenção; e, 
•1uando assim não fosae, em nada seria. prejudicada a. 
que5tüo que se de1n>.te. 

O Sn. ANDilADE FtGUEtn.l.:- Não trata de proprie
•lade alguma determinada, mas trata dos direitos de 
propriedade. 

O Sn. AnA.UJO LtMA.: -Senhores, a argumenta9iio 
dos nobres deputados é esta: Garantindo o direito de 
propriedade, a e<>nstituição estende esta. ~arnntia IÍ es
cram e fructos qne·Íazem parte da propnedade. 

Senhores, digo eu, a· garanti11 constitucional niío 
trata da propriedade escrava. 

O Sn. ANDRADE ]!'tGuEm,l :-Nem pMe tratar. 
O Sn. PAuLINo nE SouzA dá um aparte. 
O Sn. AnAuJo L nu: -Em que ficamos 'l 
Sustentão 'VV. EEx. que a disposição constitncional 

•!UC garante o direito .de proprieànde comprehende a 
propriedade es~rava, eu sustento que ni'io a compre
heniie. 

O Sn. A:-;nnADE FtGUEIRA :-Então exclue 'I 
O Sn. An.l.uJo Lm.<l:- V. Ex me ouvir& 'I 
Senhores, não pón.e a constituição referir-se a ob.iecto 

âcer<.:a. de que .não se vê nclla uma palavra nos.seus 
179 artigos. 

.Apresentem os nobres deputados, se são capazes, um 
artigo dn. constituição que falle em escravos. Como re
ferir-se uma lei a objecto sobre que n1í.o.diz uma pa-
lávra? --··-

E 11gorn, accresconto ou, nem podia fallar de escravos, 
O Sn. ANDnADE FIGUEIRA:- Pois falia em libertos 

por duas ou tres vezes. 
O SR. A MuJo Lnu.:- Isto ú eousa diversa, o que 

;.nstento é: Niio ha artigo expresso na constituição que 
f alie ~m escravos,. e nem podia haver. 

Q Sn. à:o~onAllll l~tGUEIRA: -'l'ambcm n1io ha nrtigo 
'lue falle em branco.<, e~ por isso que qnorom-nos con
testar llS suas gnrantias. 

O Sn . .An,\V.IO LmA:- O quo é, senhores, uma cons
titnir,,ü.o? E' a proclamação e destruição dos poderes 
publicos em que ttsgenta a sociedad~ politica; t! a con
~:tgraçiio fios direitos fundamentaes de um povo. 

O Sr<. A11nn..toE FHatEm.t; -E' a. gllrautia dos direi
tos individuaes c ch·is. 

O SR. AnAuJo Lt:.u: ~ llto posto, como f aliaria a 
t:oustitui1•iio em eseravos 'lO escravo 111io tem relação 
com os poderes publicas nem com os direitos fnndl'l
nwntaes do homem. O escravo ,; a ueg:J.çiio de todo o 
throitu; menciontt-lo, sont nodoar n. grande obra d:l 
liberrl:•de. 

A clisposi\~iio constitt1ciotutl, q11e garante o direito do 
!W<'I.>riodadP, Jig·ura .em tollas as constituições dos. povos 
ltvrus; mnil nenhuma dellns com tal disposiçiio júmui~ 
tderio-so :í. propriedade sobre cscmvos. 

O Sn. ANDRADE FwuEtn.l:- V. Ex. ost6. zombando, 
O s.n. A~tAI:Jo L mA:-;- Pe>dcrei. estar em erro, mns o 

.!ICgocw uno so presta lt zoinbnna ; fali o Cltlll toda n. 
~Ql'Ícdnde de que son cnpaz. 

1'0~10 IV 

A garnntia do direito de propriedade, que figura em 
todo. as constituições dos povos livres, refere-&e S!lni
pre á propriedade ordinaria, verdadeira, que recahe 
sobre as cousas. 

A escravidão, como ma teria especialissim&, reque
reria legislação tamhem especinl, como succede nos 
patzes que e.s têm com as colonias. Concluo do exposto, 
no .Brazil, como nos mais paizes, a. garantia do direito 
de propriedade jámais referia-se, nem póde referir-se á 
propriedade sobre escravoe. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Nós ::IÚO temos C0• 
lonias. 

. O Sn. AnAUJ~ L mA:- Ag~ra vou mostrar queseme
lhante referencia a e~cravos que fazem os nobres de
putados, encerra tarntl.iihos absurdos, que os nob•·es de
putados ~erü.o obrigados a desistir. de suas opiniões. 

Senhores, se abro a constituição, vejo logo em eett 
:r,rimeiro .nrt!go esta .llisp_?siçfio: ." (?Imperio do Brazil 
e a assomayao dos mdadaos braztletros. » 

Ma.is adtante encontro est'otttra disyosiçüo : "São 
cid:tdiios brnzileiros os nascidos no Brnztl de pai estran
geiro, que não esteja a serviço de sua nação. » 

Se a garantia do dereito de propriedade tnm ilppli
Ca9ÜO a toda q, propriedade, mesmo sobre escra.vos, niío 
sou eu a.utorisado a. crer que as diaposir;ões citadas 
dizem respeito igualmente a todos os Brazileiros, mes
mo filhos de Afncanos nascidos no Brazil "f 

Consagra a collStituiçíío a igualdade de todos perante 
a lei. · 

Se a garantia do direito de propriedade applica-se a. 
Lodllo a . propriedade, mesmo escravut a igualdade pe
rante a lc1 não póde chegar a todos, mesmo a es
cravos 'I 

Condemna a constituição os privilegies. Com n. 
extensão da garantia da propriedade a toda a proprie
dade, . não po~so e~l concluir que está implicitamente 
condemnado o privilegio que tem ums. raça de ter 
outra raça no captiveiro 'I 

Prosigo em meu exame: Vós admittis a desapro
pria9iio do escra.vo. Quero ensbar-vos (permitti que 
vos diga) a defender melhor vossa causa .. Se a consti
tuição cobre com sua garantia a propriedade escro.vo., 
impossivel é a desapropriação; vou mostra-lo. A que 
titulo podemos decretar a desapropria.ção 'I A dous: 
necessidade ou delesa do Estado, nos termos da. lei de 
1826; ou utilidade publica, nos termoo da lei de 12 de 
Julho de 18lt5. 

Deaaoro~riamos a e~cravatura por motivo de segu
rança Jo Estado 'I Ninguem o disse, e seria isso perfei
tamente inadmis~ivel. 

Justifica-se 11 medidn com o. uti!idudo publica? E' 
tambem im~ossivcl l>or duas ruzões. 

Estou onJoudo de ouvir repetir as desgrn9as que 
ncompanht\rií.o a abolição da. csoravidiio .. E' 11 boceta de 
Pandora a derramar males sem conta sobre este Impe
rio; fll.milio.s mixtas1 hecatombe de innooent'õs, Bbo.lo da 
fortuna pnrtioul~tr e pnblicn, perigo da segurança indi-
vidual o do Estudo. · 

Ainda mais: Quando se pudesse descobrir alguma vo.n
tagom em desapropriar o escravo, não neria. essa a utili
dade de que ·falliio nossne leis, quando autorisão umu 
tul medida. 

O Slt. ANDRADil FIGUEIIIA :- Está.1cambatondo o pn
recer. 

O SR. AnA mo L mA : -Estou mostrando os nbsnrdoe 
n que conduz a opinião dos nobres deputados. 

O 811 . .ANDI\'ADE FIGUEll\A : ;.._Está refutando. o pare
cer, eu contavt~. com isso. 

O S11 . .AnAuJo LmA: -Senhores, segundo a lei do 
1845, a utilidade que nutoris!1,adesapropriação é. il. que 
se refere a obtns publicas, estradas, pontes, cn.naes e 
outras semelhantes. 

Podemos desapropriar uma cMa, para dar-lhe uml\ 
fórma mais elegante 'I Podemos dcsnpr!i>priar umllo 
fazendo, parn que cllo. soj11 mttis productlva 'I Inconteo~ 
tttvelmente não . 

A n1io oer assim, a gnr:lntia da propriednde no Bra
zil asscmclhar-se-hia um pouco á propriedade na Tur-

37 
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qttia em qu11 o Est~do ou o chefe do :Estado é proprie
t:U-i~ universd. 

Ailaim, se a garantia da constituição se estende ao 
escravo, é impossível a desapropriação da e~qro.vatm·a., 
por falta de .segurança do Estaao· ou de utilidade em 
que se funde. 
,. .Senhores, vou mais adiante: Se a garantia .da pro

priedade de que falla a constituiçiío applica-se á pro
priedade escrava, não podemos desapropriar . o escrnvo 
1soladamente, mas sim co11juntamente c&m as fazen
das. A raziio é simples: O escravo ·é accessorio da fa
zenda, de q_ue não póde separar-se. Como desaproprinr 
o escravo 1solad:unente 'l Nestes termos seria mister 
comprar .todo o Brazil1 para podermos desapropriar o 
escravo! 

Senhores, ainda. um11 consideração : 
A .liberdade de industria é .tiio garantida pela consti

tuiçiio1 como o é a propriedade. Se a. garantia da pro
priedade refere-se 11 escravoJ1 a garantia do. liberdade 
refere-se iglialmente á industnn sobre escravos. 

Havia uma. industria que consistia em mandar com
prar escrn•os, na Costa d'Airica, para vendê·los no 
Brazil ; foi revogada em 1850 com violação cl,a consti
tnição . que garante a liberdade de industria. 

Revolfuemos uma tal lei, restabeleçamos o trafico da 
Costn d Africu. Que succederti. 'f Seremos postos fóra da 
lei . commum das naçoes como piratas · ou inbligos do 
genero humano, e enforcados ahi em qualquer v~rga 
de navio! Seria. o culto :í. constituição e iios IP'andes 
principies que ella. proclama! 

A opposiçiio que chega .:.1 taes resultados, que veda a 
desapropriação do escravo, que só a nutorisa de~apro
priando o Brazil inteiro, é por tal fórp:ta absmda que 
dispensa exame, está irremisEivelmente condemnnda. 

Senhores, o Duque de Broglie entendeu que a carta 
franceza, ni'ío se referia 1\ indemuisação ou desapro
priaçiio do esoravo, e que era regida pelo direito civil. 

O Sn. A:>ilRADE FIGUEm.\": -A constituição franceza 
era clara, dizia que as colonias terião um regimen es
pecial. 

O Sn AnAUJo LmA : - Isto niia resolve a questão ; 
a esp,ecinlidade do regimen uilo entendia com a pro
priedllde. Dá-se · o mesmo entre nós, a constituiviio nada. 
tem com escravos. 

Senhores, n verdnd<l ti esta, repito-o, a constituição 
lJrazileira nado. tem com escravos, nem com proprie
dade sobre escmvos. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : ~ A Françtl t~m lei civil 
a respeito. 

O Sn. AnAUJO LuuA : - Tmnbem nós · temos direito 
civil que rege 11. escravidiio ou a propriedade s.obre o 
escravo. Nem a constituição tem referenda, camo se 
diz, 6. lei civil. 

Senhores, a constituição brazileira seguio ·a syotema 
das constituições fruncez~s1 · esta.beleoou uma coilec9iio 
de mnximas purn o rlireito ctvil conformar-se com cllns; 
garantindo o direito de proprieclndc) teve em vista a 
propried:Lde ordinnria universal, que re<:nhe sobre M 

collSUB ; nunca, porém, se referia a eEcmvos, ou a pro
priedade relativn 11. escravos. 

O ~n. ANDRADE FwvEmA: - Refere-se ás nuv..,ng, 

O 811. AnAuJo LmA: -Além do. de C>cmvos, ha 
mais propriedades. 

O Sn. F. BJ;LISAnlo : -A constituirão refere-se á 
propriedade que existia na occ nsiiío. 

O Sn. AnAu•o LmA: -O escravo, proericdade ex
tmordinarill, obru exclusiva elo . direito civil, fica sob o 
rhminio do me~mo direito .civil. 

O Sn. ANDilADE F1GUElliA: "-E' um paradoxo. 

O Sn. AnAu.Jo L1n1A : - E' verdat.l.e iuconcussn para 
mim. 

Mns, Sr. presidente, snJ'{londo-se mesmo que a con
t·\ituiçüa Lrnzileim se rcfenssu :í. propriedndo soLre es
cravos, aLindn. assim nilo ficnria .prejudicmln. a proposttt 
•l~ qnu •o tratn. 

tinrantillllo n propriedndo, a commiseiio reíeritL-se IÍ. 
i'l'ópl'imllltlo 1enla1.nda e compluta, como resulta do con .. 
Lc•;,lo •.l:1 Uloomt\ con~titni','iío 1 IJ.liC nlhulc no uso ou e1u-

prego da. propriudnde1 e que .suppõe propriedade reali-
zada. . 

. Accresce que, conforme o no_sso direito civil, a tra-
di~iio . é indisponsavel pnra cqnsumar a propriedll.àc. 

A. constituição consagrn. pt"incieios que o direito civil 
desenvolve, amv.lia, re~tringe. Ni\o hu. tantas pessoas, 
pelo direito civil incapazes de adquirirede·disp.6r'1Não 
ha tantas causas retiradas do commercio 'l Que muito é 
por disposições especiaes se reja a sorte dos naois-
turas'l · . · · 

Respeit&dos os direitos adquiriàos, o legialador tem 
grande liberdade de ncçiio no tocante ao futuro ; orêa, 
revogo., altera direitos a cada paoso na ordem politica 
como na ordem civil; será. isto possível, sem · offensa 
de direito algum, com relação aos naacituros 'l 

Finalmente, senhores, o principio da escravidão, 
acompanhando o ventre, é um facto ·pnro da lei; o que 
a lei creou a lei desfaz. 

O Sn. A~:~nnADE FroUElnA:-A lei ta.mbem oreou a 
escravidiío, pód.e aboli-la. · 

O 811.. AnAUJO LIIIIA:-A razão, com · a pratica . uni
versal do mundo oivilisado, reconhece no Estado esse 
direito. E quanto á. indemnisaçiío, o Estado, diz u 
Duque de Broglie não está obrigado neceasariamente a 
indemnisar j mruzsenúo a eEer&Vidão um erro CommUill 
dos particul:lres, c'omo do Estado, é de equidade con
ceder alguma indemnisnç:io. Não invoque, pois, o nobre 
deputado, o Duque de Broglie que lhe é manifestamente 
contrario. E aqui lembrarei ao governo a conveniencia 
do mandar traduzir aquella parte da obra do referido 
duque, que diz respeita :í. propriedade sobre o escravo, 
e espalha-la pelos fazendeiros. Seria bom que estes co~ 
nhecessem as idéas do Duque de Broglie tão autorisado 
e. insuspeito eobre cscraves1 para. niio es~arem com as 
ca.be9as cheias de asnidades, suppondo gue a proprie
dade sobre o escravo é identica á propr1edo.de sobre a 
terra ou sobre a besta. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIR,\ : -Perante o civil é asaim, 

O Sn. ARAmo LnL\ : - Assim, senhores, ainda 
quando a constitui9iío brazile.ira se referisse á pl·oprie
dade esorava, a questão uiio ficaria prejudicada. . 

Mas uma resposta ainda ao nobre deputado pelo 
Rió de Janeiro ... 

O Sn. ANDRADE FIGUEmA d:í. um aparte. 
O Sn. AIIAUJO LIMA : - Senhores, nllcusfio~nos cons

tantemente de illogicos, porque estabelecemos princi
pigs de que nãG tiramos todas as cousequencias que 
elles enccrriio. Simples é a rcspo~to.. A lei acode ao 
devedor honrado que niíe póde ps.gar auas divido.~ , di
lhe um prazo, c abate. Pois bem, senhores, nós sot.llos 
o devedor qunnto á divida da cscravidiio; pngamo-ls. 
como podemos, con1 prazo c com abate. 

Mns, senhores, disse-nos o nobre deputado pela Rio 
do Janeiro, o fructo do animal, dn. terru, da. caan, niio 
é do pl'oprietario'l O nascituro niío está no mc~mo 
caso? 

Seuhorc.s1 ha quantos neculos, os Ulpinnoo e G~ios 
dorüo ~esposta no noure deputado pelo I:io de JnnCJro, 
a quelil peço licença para lh'a recordar. . 

O homem, diziiio os jurisconsultos pagiío~, com sen
timentos mais hnmnnos, parn quem farão crendos todos 
os fructos, não é fructo. 

Ab.•urdum enim videbalt<:r, .homincm ;,. fi·uctu e.•.~~ > 
cu1n omnes (ruc/11s 1'C1'U11> 11atura !J1'atia lwmin ia compa
ra~·erit. 

Nuo se adquirem escravos pnr::t o fim de darem · fi
lhos. lúm, tomerc ancillas cj11s l'l'i causa comparantUI' !!' 
~~~ • • • ' 

Peço, poig, :10 Bobre deputado que u1';o desça abntxo 
dos jurisconsultos pug~os, que l'ed\tza, como elles, a 
propriet!ude sobre o escrs.vp, uo usofructo, . nos St' r
viços . 

Mns, smiho~s, dcixan~o n~1toridac.l~a, e !"eculhcmlo
me ao sautnano da conr.c1enma, 8llpphco mmla uo ,no
Lre deputado '}til' .· examine po_r nm iustant': us chfle
rença$ tno profnlidas e es~enom~s c1no se duo entre :1. 

propricdnde ~rdmuria e a propned!Ltle BoLrc os cscm
voa, para ver que ó nLsohttnmente impoaaivel que uma 
ee ccmfundn com a outm. 
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Em materia ordinario, segundo o Duque de Broglic, 
cuj"~ idéas resumo, o direito de propriedade é inde~
nide; o proprictario faz da·cousa o que qu.er. Exercido 
sobre escravo~, o direito de propri.edade é limitado; o 
pro:prietario só faz o que a lei permitte. Em mat€ria 
ordmaria, o d!reito de propriedade é absoluto; encerm 
o uso e o abuso. Exercido sobre eacravos, o. direito de 
prop1·i~dade é. condicional; • o abuso póde ser até um 
crime .. Em materi!l. ord,inarif\1 o: direito d.1 propriedade 
é iilcommntavel. pM~ada•de mão em mii.o, em sna in
tegridade ossencial. · Exercid<> sobre escravos, o direito 
de.propdedade é vo,riavel, segundo os tempos, as lu
zes.e as ciroumstanciae. Em materia ordinaria1 o di
reito'dl! propl'iedade é.perpetuo, scmpre·tem.um s~nhor. 
:E:xercido sobre escravos, o dir!)ito de propriedade P. 
te:p1porario, extingue-s~. com relaçii.o 1t0 escravol ;,?U 
com, relaçiio ___ á._esc~avidiio. Aesi.m,__sllnhor.es,_,_ha dine-
I'en<;ae radiones entre a propriedade ordinnrio., que se 
exerce sobre as ·causas, c a propriedade extraordina
ria, excepcional ~u legnl, que recahe sobre esctavos. 
Uma é anterion1.0.Esta.do; é a base em que elle assen
ta, sua offen~" chama-se espoliação. 

Â outra. é filha dn lei. 
O Sn. AllnmlDE Fisu&iM:-Como é na sociedade oi

vil toda. a propriedade. 
O :Sn. ARAUJO Lnn:'--E' um erro. A propriedada 

ordinaria ·é 11nterior :1: lei, que só faz reconhecê-la. 
A propriedade legal 'deve sua é'Xistencia. sómcnt11 :i lei. 
O Sn. ANDRADE FlGUEIRA:-Na sociedade civil toda 

a propriedade lega.l deve sua existencia á lei. 
O Sn. An,\.UJO LIJIU:-0 Duque de Broglie andou 

nruito màl. •• 
O Sn. ANDIHnE FtuuElnA:-Não, resolveu a questão 

pelo 'direito natural. 
O Sn. An,1.uJO tnu:.,-Da noção fundamental da 

propriedade excepcional, extraordinaria ou legal, que 
é fructo a~. lei, resulta cGta consequencia que a lei 
põde aboli-la quando julgar conveniente. 

Neste caso estão. officios de justiça, privilegies, 
monopolios, propriedade sobre· os escmvod, sobre pl'o
dticções litterlll'i~;s e outras aemelhantes. Obras da so
cie'd.atle, a sociedade tem o direifu ·de aboli-los q_uando 
julgar convellieP'te. 

O Sn .• \NDIÜDF. ·FIGUI:IM:-Salvando a indemnisa.
iJãO. 

O Sn. An.tuJo LI~A:-Primo, que tC'dos os que as 
adquirirão sabiiio bem que o fnziiio á. sua conta e 
risco. •• 

O Sn. ANuaxlnl FIGUEIRA:-Por conta· da lei. 
O Sn. An.1.uso Lnu:- ••• Btlbiii.o bem ·que os lucros 

olerlvud~Js desse emprego compensttriiío ns eventualida
des do pe~igo dtt abolição a que se· expunhão. 

O Sn. ANDR:ADE FJGUEII\A.:-A propriedade.civil niío 
so· póde abolit• ·sem indemnianção; o m11is é·. espoliação. 

O Sa. AnA uso Lnu:-ARnim, ·Sr. presi4ente, ·pondo 
de· parte a. inderuniaação, que totlos'aceitiío, segundo o 
erro coinmtun, es8à c'luid!\~e, o nQ)Jre. deputado·;~. quem 
réSpon'db, .que a 'cómprtraçiif)' qu~ estiabelecen' é impro
.cedetlte porqua não se pódbm cômpitrar ohjeotóaiütei~ 
rnmente dissemelhantes, entre os qttaes ae dão diil'eren-
çrts tão prdf(ltlda~ e radicaes: · 

Ai11d!i'utrla cbu!lider!lção: 
o· :nobl'o deputado, que com se:ts amigos nos acetisa 

liOn~tantetnente · de'illogicos, é' tiLtnbem'·tnanifestam~n
teilldgico 

·Os nobrell'deunfndoa'l'êctlnhecam ·dii!eitos<'no esérnvo; 
scg'dnd~ :t 't:apncld:ide que' lhil Ili\o'recl,lslio<de adquirir 
direitos; ot! de snjoitat::se·a.-obriga~õ~s; 

Como, pois,· cotltestlio· di~eitbs q_ue não se referem' a 
MCit!J.Vos)' mas êiln' :1 •nilllcittir\)S'i a 'seres fllturos? 

O Sn. ANnn.\'oE· FIG\IEinA:.._Como é· que'.a lei' liberta 
trunbem ~eres <[Úe não exiateln 'i 

O Sri.. 'AflAu,roLnrA:-E' uma queetiío de futuro,. é 
uma questiio· ue est!ldo que u lei rege: como entende, 

O Sn. o\~u!Ut>E FrG!l!JHU:-Libert~· o gernien. 
O .sn. AriAUJo I~tt\L,; .-.-:Isto'·. qnm· 'diz~r qtl<:' no mo

mento em 'ltH! 1lil~ce ttm·~~r,'nlio ti m11H cscrrivo. 

Senhores, julgo haver demonstrado as tbeses que 
~nun~iei; !I constitn!çiío não se occupa de esoravos; a 
mtelhgenc1a contra na conduz a absurdos 'manifestos; 
::tiv~~uo o caso a constitucionalidade da.· proposta .está 

9-ualquer. que Reja o talento do OJ;ador queifalla .de
pois t!e mmtos .outro~, niio póde elle deixar de. repetir 
? que se .tem d1to. E o que succede com relação aos 
mconven1entes anuexos á·proposta do go~erno. O l:i!i
bre deputado não fez ma.is do que repetir· aquillo que 
S(3 tem dito por mais de uma'Vez1 e a que se tem dado 
resposta. 

O Sn. F. BELISA.nro: -Não apoiado, é o que se nãc. 
tem feito. 

O Sn. ARAUJO LIMA:- Perdôe-me o nobre deputa
do! o Sr. Alencar, que r?mpeu 11.dieeuesiio nesta .. ma
tena1 allegou todas estes mconvemeute·s, a que por mi
nha. pute e de O\ltros oradores ·Be <ie\1. resposta. 

O Sn. F. BELISAmo:- V. Ex por ora está~se occu
pando de um ponto, .nós queremos ouvir a sua opinião 
sobre as emendas do Sr. Perdigão Malheiro. 

O Sn. AnAuJo LllUA:- Senhores, deixe:rei err.. silen
cio o.s inconvenientes, niio só porque isto j:í está respon
dido, como tambem por.qne dão-se todos elles no pro
jecto que o nobre deputado adopta. 

O Sn. F. llELISAniO:- Mas como'l 
O Sn. An,\.uJo LJMA: -Familias mixtas '1 Este in~ 

conveniente é inherente a todos .os systema.s, que não 
adoptão a abolição immeD.iata e fatal. 

Como é, exclamava o nobre deputado, que o menor 
que na'sce hoje é 1livre, e o que nasceu hontem é es
cravo·? 

Como é, digo eu por minha vez, que ~tm escravo é 
liberto) e outro não o é 'i Ahi está a mesm·a:iniquid:~d·~. 

O Sn. F. BELISARIO: -Não apeiado. 

O Sa. AnAmo Lnu: -Já disse.e repito niio posso 
prestar o .meti aesentinientó. ás cmendn:s do ·honra'do de
putado pelo·Rio ·de J aneiro1 as que.es assentão no resgate 
gradual e• integral da. escravidão. 

E' inaceitavel este systemo. por. duas razões capitaés: 
não ha. dinheiro que·.ohegue ... 

O Sn. F. BzLISARto:-Isto niio é exacto. 
O Sn. Alu.uJo .,L~MÃ. :-:- .. • depois e tia iaiquidade é 

manifesta. Segundo o Duque de Broglie ... 
O Sn. ANDaADE FIGUEIRA : - Elle condemna. a pro

posta do governo. 
O Sn. AnA.UJo Lm.~ : - ... com cuja opiniiio me 

conformo ... 

O Sn. ANunADE FlGUEatA:-Nós tambem nos ccnfor
mamos·. 

O Sn. AnAUJO LIMA:-... o erro commum nii.o deve 
ser suppor.ta;J.o pelo _gova~n? ~ó~ente; as conseq,uelici~~ 
da ·esorlividuo ou· :nndemmsaçao ·devem reonhn· sobl"t 
o· l?ioverno e sobre' os·partiolrlares. E' est(} o' meu· prin .. 
cip10 constante. , . . . 

Ot;: nobres 'deputados• qMtem que o Estado indemnlse 
!1 escr~vidão, reproduzindo-~e.' eternamente. Replito·•o 
lmpossivel G· evidentemente· 1mquo; 

o Sn. ]', BELISAI\ ío : ~compare 08 onus drt propo~;a 
llo governo coin os das emendas, e veiâ'qtte nquellés 
são maioree; 

o sn~ AnAUJO Lrlw-Sr. presidente,· tlma 'bl;eve res
posta.· a •ailp;mnll~ duvidas: O·nobre deptttn:do ]lélo ~o'ílit
tricto achóuim.tlito viciosru a. disp!llliÇíle~·qn'e ·lleclnrnirl
crtrso n<f crime de~ reduzir li esctiWi.dã<f o senhor 'lue 
niio· d!i'•á'rt'l'à'trlllttlil. ·oli' menoroa; 

Par~ce.:.:me que· o nobTe' deptttado niio ·tem rnz.iío. 
O S1i, ANII>MDE FIGUEIRA·:- Pu'rccot!-lno que thiha. 

o Sn. AuAUJi) LIMA:·-·Os' menorês nilsoidos de~oi,~ UiL 

lei é qüen~o'são'd'a'dos/t mb.tii'cUlá1 :fiilHtY'nd oapt1Ve1ro. 

O Sn. ÂNDRA.DE FliluElll,\.: .- Nii.o p~ll!l. ~crJ ni.ío ,Mio 
mais escravos; verilica.dn. a 1dnde, estão livres. 

o Sn. AMUJO LmA :-Emqttnt•.to se rião wa. ri. limpo 
a qttcátüo de' i dado· qu0 · ó .mu~ttt~ v!ites' 1de' verifioal·~o 
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difficil, o na.sci~o. depois da lei1 não. dado :1. · m:otricula, 
está. no captivell'o. . . 

O Sn. ANDRADE E'IGtJEIRA dá. um aparte. 
O Sn. AnuJo LmA :..,-O homem que nasce livre em 

virtude das disposições da lei niio eatú ná. posse da su" 
liberdade 'f 

,Q Sn. ANDRADE FJGtJEinA :-Não está., veja o art. 179 
dclrcodigo criminal. 

O Sn. AnA.uJo LtM.~ :-V. Ex., que é jurisconsulto, 
sabe que por nossae leis transmitte-se a posse sómente 
em virtude da lei, como nas heranças. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Isto é por uma ficÇão da 
lei que <>lia preveniu. • 

0 Sn. ARAUJo L1n1A :-Pois a ser preciso; teria.mos 
aqui es~a bella ficção. --· - --

0 Sn. AN.DRADE FIGUEIRA :--,Ao contrario, faç:1. faTor 
de ler o artigo citado do codig() criminal. 

O SR. ARAÚJo L mA:- Senhores pelo facto do nus
cimento, o individuo que nasce depois da lei é livre, 
estú. 1111. posse inteir11. e completa . de 6Uil. liberdade. 

O Sn. ANDRADE }'JGUEinA :-Logo, · o artigo é desne
ccssario. 

O Sa. AnA um LJJL\:-"---0 senhor que não der á matri
cula esse individuo, evidentemente sujeita ao captiveiro 
um homem livre. Isto ·parece acima. de tod!l a con
testação. 

O Sn. F. BELISAIIIo:-V. Ex. não provou que os 
c Jus da proposta eriio menores do que os da emenda. 

O Sn. AnA'IJJo LI.uA:-Ni\o quero abusar da bondade 
d.a ca.mara, tt-mando em considerAçiio todns na duviditil 
IJ.Ue se têm levantado contm a proposta tão infunda.
damente. 

Senhores, condemnnda pernute Deus, como petante a 
ra~ão, a escravidão tende a desapparecer totalmente. 

Tentar oppôr-lhe obst-aculos é assemelhar á c-riimça 
que pam conter as ondas levanta diques de a-rêa. 

A proposta que ee . discute, l'epito ums. e muitas vezes, 
só apresenta uma innovnçiio, o Yentre livre. Peculio, 
remissão, intervençiio da autoridade, tudo per&iste no 
pé em que está.. 

Aceitemo-la, em. espírito de paz e «.e conciliaçiio, e 
seremos bem merecidos de Deus, da posteridade, e du 
p•ttria. 

YozEs: -Muito; muito bem. 

(O orador é cumprimen!ade.) 
O Sn. PnESiDIWTE: -Tem a .paltwra o Sr. Pertligão 

Mnlheiro. 
(Alguns S1·s. tfcflutados rcc/amilo, visto _o iidiànlamentc• 

du ho,·a.) 

O Sr. Pe:r.·digã0 ~Ia111clro:....;...Senhores, eu 
com~ço pot· ngrndecer o cavnlheirismo e a generosidade 
do men illustre collega que acaba de fnllar, um dos 
membros da commissiio especial deste anno, que teve a 
bondade de deixar-me poucos minutos antes das quatro 
horas p~ra começar o meu discurso, e obrigar-me a ir 
ate :i noite, abusando usshn da pnciencia _dos collegns e 
dos ouviute8, quando com pequeno esforço o teria evi
tado, e poupado fallar eu em hora tão ingrata. 

O Sn . At\AilJo LIMA:-V. Ex. releve-me. 
O Sn . ~ERDIGÃo MALUEino: -;- Senhores, a !lUeetiío 6 

pot· _dematll grave pnra ser aes1m tratada.. Nem eu eston 
S'[Ul fazendo politioa., mi accepção mesquinha e vulanr 
do tet"_?tOj nem a. minhn idnde e a minha }losiçii.o social, 
que n:to devo a governo nlgum (apQiados), autorisiio 
quem quo•· que eeja a procellcr pura COl!ligo como se 
uca.ba de fazer. (Apoiado&.) 

O Sa. ARAUJO LJUA daí um aparte. 
O Sn. PsaDIGÃo MALUE!Ilo : -'- O meu carnclet· e . a 

minh11 udnca\!UO ob~tnriüo 11 semelhante procedimento 
da minha parte. 

(H a outros apa rlts.) 
Como ia dizendo, a queatiio é por uemaia grave par:. 

continuar a ser tratada pelo goveruo . como tem si<lo 

nté agort~.; e sinto profundamente, · dentro n'alma, que, 
por tal arte, a. mats bella ·idée. do nosso seculo corra. 
assim tiio l$'rave perigo, seja; . se · não de todo, pelo 
menos quast do todo estraga.da. 

O Sa. ANDIIADII FIGUEIRA :-Pelo menos já. eetá des-
moralisada. · 

o Sn. PERDIGÃO MALREIRO': - Esta reforma. . entendo 
que. davia. aabir do parlamento com o maior prestigio 
moml que jámais umn lei pudesse ter. (Apoiados.) 

No entanto, de ta.! .modo se tem procedido, se te_m 
atropellado as discussões com succeesivos encerramentos . 
e outros meios violentos, e a.té de tortu=a, de sorpreza; 
de tal modo se tem mesm& desviadõ il diRcussiio -:lo seu 
verdadeiro terreno, abandona.ndo-se (já niio digo as 
emendas · que otrereci, porque estas este.o postas á mar~ 
gem) apropria propo5to. do _governo para divagare~ ?S 
seus de!ensores ~obre questoes nbstracta.s, sobre prmm
pios qu11 ninguem contesta, quer philosophicos, quer 
políticos, quer economicos com relaçãe 11- esta. questão, 
que, ~evendo a discussão ser toda. poeiti!a_,_toda_ prati
ca, fo1 pelo governo e pela honndt~. ma1orta transfor
mada em discussão escolastica ou ac&demica I . &)?e:tar. 
dos esforços da illustre minorifl que tem discuttdo a. 
proposta, ~uando têm podido. fa.?.er-se ouvir. O governo 
e n maiorm. têm fugido ao debate neste terr~no ! E 
msim & discussãil é silm resultado alium utJI, sem 
etfeitus praticas; em uma palavra, é mystifioada seme
lhante discussão; niio ae chega a coaclueiio alguma 
real, á convicção, quando denriiio esforçnr-~e para nos 
convencerem a nós, oe divergentes, de que estamos em 
erro. 

Esta lei (se o iôr) sahirá, portanto, complet-amente 
desmorali8ada; e, sendo a prtmeíra, á mã.ioi: réfonna 
que nós poderiamos fazer âesde que existimos, cóm
prehendido mesmo o tempo colonial, entretanto ella. 
tem-se amesquinh~do por tal -m.odo, q11e .·eu receio 
muito quanto á. sua exeauçüo, onporque venha a se\' 
a lei, por eese vicio de origem, ~ntcir:~ome_nte \J~rlad_:L, 
cu porque ella provoque ~ reacçao, a res1Stenclll1 uao 
sei se dig,'\ até certo ponto fundada. 

Nós o sabemos i temos exemplos em nossa historia; 
leis muito menos 1mportantes, de muito menor alcance1 
que niio offendião os interesses que esta reforma vo.1 
o !fender, a lei de 3 de Dezembro de 18U, e a que creou 
o conselho de estado, provoeaírfto s. teacçno arma~a. 
Ha poucos dias, f,,Jlando eu em 9 deste mez, refen o 
que se passou quanto ao registro dos nascimentos, ca
BRJ?cn!os e obitoa, a. que_ ~~udou-ee p~oc~der; alguma 
agttnçao em certos muolclptos de Pernlim\iuco e Para
hyba determinou a suspensão dg respectivo decreto, e 
não se lhe deu mais axecuçiio. 

Se esta agita9ão pacifica, que ~ttê agorn se tem pro
nunciado não ao limitar ao terreno da legillídil.de em 
que tem' estado até hoje; Gc m~~onifl'star-ee a reacção 
pela força, . porque qu&n~o se ~bus:1. da par~e d~s auto~ 
ridades a reacçiio é poss1velt amda a rencç~o- v10l~n- ta, 
a t•eacçiío armada ( qne, da<1as certas ~ondtçoes, e le
gitima e ahí legal), nã~ vémoa meus llhutres collegll8 
o perigó que daql.'i póde proTirJ A;tteud~o be~, e m_:-
ditem no seu ultimo .voto. Naa e a let em dtscussno 
daquellns que se poesão facilmente modificai: ou re-
voO"ar. . · 

f:iado este primeiro pnsso tiio adiantado eomo s~ ~on
tém no projeoto no go~erno, t~do se ha.~e precipitar. 
Ainda naquelle meu •:ltecurso tive oc~astao. de .m?str:u 

· que nesta P!oposta niio ha margem s~nao m;uto Iu:;u!adll., 
, muito restncta, para avançar; qu~nu~ rc~tno senso cl.o_us 

expedientes unicos: 1•, a em&nclpaçaostmultanea <Jt[
(m·ida, isto 6, aesignnr-~e _um . priU:I:! de lO, 20 ou .-10 
nnnos, no qual a escravtdao 80JR ext1ilcta no Imper10: 
2• a em&ncipnçii.o aimulta.nell, immediata .• 

'Yejií.o os nobres deputados em quo dcohTe a proposta 
do gavuno collocou o paiz; á excepção destes doua 
meio~ (e ninda assim o segundo se Mha nn propost& 
o.pplicad.o ao~ cscravoa da naçii.o e em usolruo~o ú. co
rôa) t~tdo qu:mt? eu _conheço, pe~o estlldO ~s11ecuu desta 
materta de mlus adtantado, se acha oons1gnado nessa 
tremenda pro_pos~- . _ . 

Ex:~.min~~orcJ mms tudo esta e outras <J..Uestoes. 
Deade já devo preTen,ir que sinto niio seJn. se~reta est.. 

sessão i porquauto d.eeeJO.'Va eilti::~or ua Rpreotnço.o dê ~r-
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tas qi.iestõsi11 inconvenientes d.e serem tratlldaa em pu
blico, e p:~.ra maie francamente abrir o lll.eu coração 
n• aeio da representação nacional. Assim, pois, de al-· 
~mas não poderei absolutamente occupnr-mo 1 e de 
outras tratarei apenas com aquella reserva que eu pu
der e dever: guard11.r. · 

Senhores, o nobre ministro da agricultura, quando ha · 
dias fallou, notou que .eu não houvesse occupado n tri
buna até hoje, tendo ali:í.S apresentado emendas ou um 
projecto substitutivo á. proposta do governo, o qual tinha 
obrigação de defender. 

O facto <i exaóto, n1us sem rcio a censura. Aquel
las emendas ou substitutivo níio tinhão soffrido . im~ 
pugnaçiio antes de tallar. o nobre ministro, e eu entendi 
que não me corria antes disto o dever de acudir á tri
l:iuna. Quanto á proposta, já h11.via1 em dous discursos 
anteriores, emittido a minha opinião, embora muito em 
geral. Agora, porém, defendendo o subgtitutivo, pre
tendo ao mesmo tempo, quanto possa, entrar em Uma 
apreciação mais detalliada da proposta dó governo. 

Por consequencia, pr.rece-ma que aquella pequena 
censura não tem procedencia ·alguma. 

Aproveitando o ensejo, direi duas pnlavr~ em ras
post:.., pelo que me diz respeito, a uma parte do dis
curso do nobre deputado p1ilo Ceará (Sr. Araujo Lim~) 
qtte acabou de fallar. 

Censurou S. Ex. a minoria, em ·cujo numero eatou 
comprehendido, quanto a fazer pat·ede. S. Ex. fallou 
em auicidio, cumprimento <1.~ deveres, etc. · 

. Serei franco, senhores. ::>esd.e que se apresentou aqui 
esta fatal propost&, resolvi resistir-lhe tanto quanto 
e5tivesse nas minhas forças, e por todos os rnodos. 

.Assiin entendi em minha oonscienciu que eumprit~ 
· mri dever sagrado; porque prevendo, quanto me é dado, . 
as coil<;equcuciaa funest11.a desta reforma, pelo 1üodo 
como se pretende fs.zê-la, faltaria á minha cousciencia 
como homem, como christlio e como deputado; sa con., 
corresse com O · meu Yoto, e mesme com s. .minha pre
sença p!!ra que esta proposta fosse lei. (Apoiados.) 

O Sn. CAl'ANE~IA. :-Concordo pleuamente . com· o no
bre deputado. 

O Sn. PERDIGÃo MALUElliO : ~ Desde . logo tomei a 
.firme resolução de nüo concorrer com :1 minha presen
ça para f:J.zer casa. 

O Sl\. Al'oRADE FrGUEil\A.: - Muito ben1. 

O Sn. PEnoH;'Ão MALnE:no :-Tenho-me opposto aqui 
a todos os encerramentos, porque devo decl:l.rar que 
desde a 1• sessão em 1869 tenho votado sempre contra 
os çncerramcntoa; eou amigo da.· diseussiio, que é a 
luta dtls idt!as, o combàte du. intelligancia; a discussíio 
é u. vida, o encerramento é a morte moral. -· --·- -

Amo. porém, a discussao, quando ella pó de escla
recer, éotivencer e chegar a algum resultado, isto é, 
quando em lJoa !é. E a este respeito, lembra-me o que 
mo dizi\lo meu cunhado Eusebio do queiroz .: - Quando 
e9ti ve·res em contcstaçiío com nlgnem, se peroebares 
tttte _ elle não se quer conv~ncer, é abandonar a d~
cus~ao; porque · l'nra qu.;-m nao se quer convencer nu<> 
h01. nrgumeutos . que con...ençüo, c dos proprios ~~.rgu
mentos que se produzem procurão dednzir argnmentos 
:1 seu favor. 

E' um conselho de que nunca me esqueci, e que sigo 
f-ielmente. 

Como devi:J. p<!lo meu caracter, ulio obstante o facto 
do meu procedimento, eu fui franco e leal para com ·o 
governo. Em conversaçiio'mo.is exp.,nsivu. e nmigavel 
com o Sr. presidente do oonselho, neste m~smo editioio, 
di~~e-lho o q1te vim .de referir1 isto é, que não contasse 
comigo pnra fazer casa em reluçilo :L proposto. que se 
diucute. J:\ eu ho.via dito anterio1·mento que, se ella 
Iliio fosse profundamente. modificada, nüo poderia dar
lho o meu Yoto; e o fi:.: publioo pelo Jornal do Com
morcig, logo no começo, deade que formei o meu juize. 

Modificai convenientemente a. proposta, e tereis o mou 
Yoto: ftO niío o mordeu, não o podereis ter. NiiG concor
rerei oorn o meu voto, nem' mesmo com a minha pre
sença pari\ us oonsequenoiu.s funestas que semelhante 
proposta ha de trazer ao paiz . . Niio quero partilhar do se
melhante reaponar:.bilidado G oumpliciàade. 

. üom rolaçtioaencerro.mtntoa, dil;ei ainda ttllo hn pouco 

se eneerrou a discuasão de uma. materia. vinda hã dias 
do senado, a reforma jndiciaria, cujas emendas consti
tuindo quasi um novo projecto; apenas1orão apreciadá~ 
em dous discuraos, M primeiro dos ~unes s6mente foi 
dada ligeira resposta por mera formalidade I 

· O Sn. ÂNDRADE FIGUEIRA: - Era um dos objectos 
mais importantes. :· 

O Sn. PERDIGÃo MALIIEIRo :-Não só níto c~~corri 
para o. encerrnmento, porque me. retirei do salão, mas 
procedendo-se á votação nominal, votei contra; e de
cla~o que, se_ não se tivease pedi<lo easa votação, eu 
fatia declarnçao deste meu voto, como o fiz em o anno 
passado. . . · 

Essa reforma jlidiciariaé· um complexo de disposi
ções taes, ve~d~tieiro monstro hornciano, 011 antes 
uma tal moxm1fa.da., que tende a : enredar tudo, e 3 
sacri~clU' a ordem! \lo v:rdn_deira liberdade1 a pr~cipitar 
a_eoo1edade !lo puno 1uchnado em que J:i. esta; dclla 
hao de pro~1r as suas fataes conscquencias, co.mo hão 
de necess\lonamente d:..r-se as da. projectada reforma 
servil, se passar como ellu se acha na propostu do go-
verno. . , 

Entendem alguns que deva ser o partido conserva
dor quem :faça. taes reformas, evitando que o p~rtido 
liberal a3 fuça l embora sobre elle rec:iia . a responsabi
lidade e o odioso, e cnibiío ao liberal as glorias! 

Julgiío que assim o partido liberal as niío ba de fa
zer, por ho.ver · aquclle rerllizu.do :te suas idéas mesmu 
fóra. d11. indo!~ do yartiuc ~onservador i Engano mani
festo! O partido liberal n!l.o · se ha de satisfazer; é da. 
indole deste partido avançar sempre, e pretender mar
char na vangunrda. Novas e mais adiantndus serão as 
suas idéas, as suas exigencias. 

(fia divcr8os apartes.) 

Senhores, tenho muito a dizer ; mas procut•arei i'é$
tringir-mo o mais possível, porque nno me posao fatigar 
muito, e niío desejo abusar dn paciencin dos collegns 
qt1c aqui se Mhtío. 

Minhas convicções a respeito da emancipação em 
geral, creio que süo bem conhecidas, por trabalhos que 
tenho _pnblicado1 sobretudo desde ·1863, pelo. meu 
proced1mento ed1scursoa nesta casa, por netos que tenho 
praticado• Emfim são convicções profun:das E pMu. 
que não reste duvida, lerei apenas um trecho do pro
logo da 3• parte dnquelle meu malfadado livro de 1867, 
onde está a minha profissiio de fé. 

Já que é preciso voltar atrás, eu o farei, apezar de 
niio ser tartaruga do Amuonas. 

_O SI\. F. _BELISAalo:-.-As tartarug-as de repente torná- . 
ruo-.se agm:ta. 

o Sn. PEnoraÃo 1\IALuEmo:-(a,) 
" Devo ainda faz~r uma d~clnraçü.o e conlis~ão pu

blica e solemne. 
« Comquantil naecido em paiz de eeci'a.vos, e senhor 

de cscmvos, sempre ÍL minha cons~ienoin e rnzão re
pugnou o ettptiveiro; sempre entendi desde os mais 
verdes ~unos que era isto · cout~ario á. lei do Cren.dor. 
Cada YCZ me convenço mais da sua iniquidade, · dese
jando e fnz~ndo ardentes votos pela reforma tí\o justu 
e conveniente que pede o. humanid:tde e a felicidade do 
pniz. . . . . 

" Desde 1850 mamfestet puuhcamcnto estes voto~ , 
quanilo dei á luz nm modestitillimo trnbnlho historico. 
Em meiados de 1864 annunciei em eesauo do Instituto 
Historico o Gcographico Brazileiro que me occupava do 
preso r: .te Enw i o ; e ti v c a honra de ler nesse mesmo 
nnno. em diversas sessões, alguns cnJ?itulosda2apart~ . 
Jt\ en1 7 de Setembro de 1863 .httvin h do em sessiío mag
na dil Instituto dos Advogo.dos Bruzileiro~, como eeu 
presid11ntc, um bren diaourso oontrn a osoravidiío ; ora 
o prologo do trnbl\lhc. que or11o tem sahldo ,.lume. 

" Não me lim~ando á. thooriu e a duojoa, em o a uno 
pasando libertei gmtuitamcnte todas na miahns escra
vas, e nindu o.lgulle esorn voa. 

" As minbas tdéll8 abolicionistas, oomquanto llloderu
das, niio oão,. J!Oi~, de recente data; os meus estudos niío 
aiio do occ:tsiuo ; nem desejo a emanoipaçi'io s6mente do~ 
e~cmvos alheios. Q1mndo 11 1n1Üor pru:te nem so occtt-
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pava ou co.t.;itava du. questão, ?U col!igi:~. os materiacs 
com ímprobo trab:llho, orgamsava o processo, pr~pa
ràvn-o, colhia as provas, os documcntos· ·ne -todo o gc
Iiéro, passilva em revista todos os monumentos1 punhn 
em .contl·ibui\'fio todos os ramos (póde-sc dizer) nos mais 
elevttdoa collhedmehto·s·bumanos, a historia, l1. est:ltis
tica, :> r~ligião, a philosophiu, o direito, a sciencia cco
nomica, para cheg:u• ao rc~ultado. fi nal . As trcs partes · 
do presente E11saio o clemonstrõ.o ; os vindouros jul
gar:í.õ. 

" A minha convic•;:ío .; pro!u:od:i. e inabalavel; contrn. 
• mim mesmo proferi ~orno jiliz imp.u-cial a senten~a 

definitiva c sem · mais recurso: " A escra•;idilo é uma 
iniquidade inqrJalificti~d; é um mitl pcrniciosissimo á so
ciedade, ao escrrwo, ao prop-r;o senlwr. A aboliçllo é tmt 
acto de. inteira jz.ati~·a, de · ltum~nirlade, e da mais alta 
convenienciaruulica; é u aurorl! d<t N>'dc1doira f'e'icidadc., 
é o verbo crcador da nosa" {utw·a socieclatle. u 

Eis, senhonls, quaes criío e são ainda es meus 'votos, 
a minha profunda convicrão; nito só o disse naquelle 
prologQ, e & cad:l pn~so o n1anifestci no correr d~ssa 
obra, como uind:L desde 1869 o tenho feito nesta casa 
nas · diversas vezc• em que ~.qui tenho falbdo, como 
sejiio em 21 de Junho, 5 de Julho e 7 d~ Agosto de 
1869; 2.1 .de Maio, 2.7 de Junho e 20 de J .ulho de 1870, 
10 de Julho de H>il, etc.; ma.nife;;tei sempre o meu 
modo de peuear, c dcscle logo a maucir:~. que me parecia 
mais acerta.dil. de resolver este c;ravissimo problema, 
não· p.or.·medidar, violentas, mas por meios mais accom~ 
modados ás nossas circumst.,ncias. 

E tanto produzia .desde logo bom efti~ito o discurso 
que tive occasilio de pl'oferir em 5 de Julho de 18691 
discutindo o projccto que é hoje n lei· de 15.de Setem
bro do mesmo anno, que no nnno s~guinte, em 1870, 
procedendo-se no. minha província ú. eleição pnra sena
dorCJ!, :tive o brilllautc resultado de 637 votos, quando 
não era clllldidato de n.enhuma das chapas que dispu-· 
tavão a. eleiç.ão, e tinha aliás contr:J. mim todos os inte
ressados nessas duas cbapa.s c mais o elemento official 
qne. protegia uma dellas. 

Esse discurso trouxe-me ainda. cin toda a. província 
de Minas as lnelhores rehl\~Ües que hoje tenho n felici
dade. de nclla cultivar. 

Mas ahi eu niío fallei em meios violentos e exage
rados para obter-se 11. reforma iudicadll. ; opinei sobre..; 
tudo pelos ·meios. iudirnctoa , alguus doa qua.esl no en
tretanto, disse me parecião ~<ão ~crem bem cabidos nas 
&ctunea circum&taucias do naiz. 

E comquauto alli mcsmô fizesse votos sinceros pela 
emancipação, c parJ. que na band(•irr. do ~randc pnrtido 
consflrVttdor so lêsee, c~murnnda. c] la, a tuscripçiio glo
riosa-abolição da ~>Cntt• i&lo-, como j:í. se lin-r~bolil'\iO 
do trafico-, todnYia fiz hem cln.rnmento depender iaeo 
do tempo necessario r:ua ti\!1 l."rn\'e c profunda trans-
fonnaçi\o sociaL · . o 

Pódc-sc di~~:-, port:\nto, ~ne n proYinciR ele Mina~, 
procedendo per nqucllc moao, tem adberido n ostl\~ 
1d~ns ; por conseguinh·, ni';.o pude ter adberido *s idéa.s 
da propoata. 

Yozt:s !lA :lfi!SORIA :-Sem du,-idn. 

O Sn: PEnDIGÃo ?lfALnEmo :~CamiJ ~ou representante, 
julgo-me na obrigação de acompanha-la. no que eu
tendo ser a su& opinião. (.liluilo bem da minoria;) 

F-ni ltem exJ:IIicito qua:Jdo me pronunciei mesmo em 
relação á ' politLca. c n.o partido, quando· resumi no meu 
breve discurao de ~i de :.Iaio de 1870 o meu peue&
mento, disse cntüo : 

Q Abolicionista • lie cabeça e dP. cor:t\'iio, não deseio 
todavia a ema.ucipaç.ão precipit.adu. e irrefleotida ..• ; mas· 
e!'tre o .ata.lu quo o esse e:::~re~o l1!1. nm '!-bysmo ; é pre
CI~O · atrave.ee11.•lo ; e p:tra 1eto e nece~s11no que tomemos 
providencias•qae graclurllmonte, comó por mu:i. caoatia, · 
nos conduzão áquelle fim; (Apo1ad<J$,) 

" Se h01n·cssc um governo qne entendesse dcver ·con .. 
ncrvar imléfinidàmente n e.scrn,·idl\b .(Rinto dizê-lo) 
niío podcr.ia ~comptn;ba~lo em· F.emelhantc modo d~. · 
pensar. 

« Se houves~c um partido r1t1e imc.r~vQo$0 na sna bali• 

dcira -escravidão- e uilo -liberd:de~, elle não po
deria contar-me .nas suas fileiras. 

" Se 9 Brazil, ou qu:\Iquer outra·naçãol entendesse 
quo o seu desenvol-vimento, . o seu ·progreàsoindustria.I, 
material, ou moral, cmfim e. sua civilieaçli.o ·depenclia 
essencialmente do elemento servil , essa nação seria: in
digna. de ·figurar na communhi'io das na\)ões civilisadns." 

Senhores, na . obra qu~ publiCJ.uei sobre · · e~te grave 
assumpton tra:tei. de n~ostrar a u:~ju~tiÇa ~a escr;tvidúo 
em face do d1re1to raOLonal, do d1re1to phdosoph1co, li!! 
inconveniencias que de!la resultiio quanto á ordBm econo
mica., política, social, q ,,a.nto á ·moral e á inatrucção, 
quanto :í. civilimçi'io, etc., emfimdebaixo de' todas as au11.a 
relgções publicae e privadas. Consta: isto de varioa capí
tulos em que a ma teria se acha· desenvolvida; 

Niio preciso entrar de novo, e em pur~~: perda, na 
discussão. de tae• qucstüe&j rorque, para m:m, é mate
ria vencida; tenho-a por· ta i aceito como dominantes 
no :t.seumpto todos esses prinêipios, bem oomo a. con
demnaçiío da escravidão perante a humanido.de, n re
ligião c a civilisaçiio; aceito mesmo como · resolvida a 
c .nveniencia, e até a necesFidade da. extinayão da es~ 
cra,·idiio, em these, · 

Agor:~. desejo unicamente occupar•mc de questão 
ml1.is particular. Já nem tratarei, no. presente occasiiío, 
d,._ tlpportnnidade em geral, sobre a qual me reporto ao 
qu!l disse anteriormentg1 e especialmente no 'meu dis
curso .to 12 de Julho; nem tiió pouco d1t opportuni
dade em p trticnlar de.. ta: ou daqnella solução, porque 
refiro· me nbs meus · do'us di~cursos :wteriores, 

Quero apreciar agorll. li. proposta. do ~O'\'erno e a.s 
emundas que tive· a honr:rde offerecer; e1s a materia 
que me occnpl!. actualmetrte; isto é, o modo inenos in
con\'eniente para chegarmos ao gr&nde fim. 

l\Ias cu preciso nindn dizer alguma ,zousa. geral, teeil.r 
ligeiramente em algumas quceti3e!1 como tinha preve
nido" a principio. 

Eu não fiquei estacionaria em 1867, quando conclui 
o trabalho a que me · te11ho referido, nem mesmo fiouei 
estacione.rio om 18i0 ; tenho acompanhado com . a 
maior solicitude o mt;~vimento emancipador úO lillperio, 
o desenvolvimento da idéa abolicionista, aqnelli. a 
que tenho dudicado e c11nsagrado, para-bem dizer, 
todo o melhor temp• da. minha vida; . tenho· -,.isto 
com intima . sa.tisfaçii.o o progresso qns ello. .ha 
naturalmente feito, vai fnzendo e oontinu11rá a-tater, 
se. niio fôr impedida por artifioios ; é ente um dos peri
gos que vejo na propost11; querem precipitar as consas 
por tal fórma, que lia de acontecer exactamente o in
verso. Semelhante predpitaçiio, conetr11ngimento e vio
lencia hiio role oeccs~:~oriu.mente contrariar ease bonefico, 
pacifico e natural movimento emancipador ; ve~·iflcar
se-hll a oonsequencia d:>. previsão, Advertidll já. uo con
te :do ecguinto :-nem por muito correr se chega. m:lis 
dopreeHa-esto anncxhn popular ~de sab~dorir. prr~ticu.; 
de bom senso, é a liçiio dll experionoia; 

Se n:l•lUellc trabnlho eu tinha aventado cnrt11 uolu-· 
l,'iio, não ee segue quo nüo pudesse, oonfoi'lll6 :ts oi r
cumstanciap, imaginar um outro plu.no mais acc:>mm•J
dado áa. eonvcnienoins nQtuaGs. 

Os elementos estão a.lli ;· acha-se tudo compendiado 
elo modo que M podom fazer diversas combiauçiieb, 
desde um m~io muito 1imples llté ao mais '·iolento, .n 
da emnncipnção eimultane~~oo immediatn 

Foi o que aconteceu ; . desejando concorrer quu.nto em 
ruim coubes•e com · algumn ·c ousa , e vendo os peri~O$ 
da proposta do go-,.erno l cu entendi . que devia comba:.C 
tê-la, e no. entanto ao mQsmo tempo apresentar algnlil 
outro plnno, ainda para salvar o. idéa fnndamex:.fnl, 
embor11 por outro modo 'nratico. · 

Sr. Pl"esidente,· como p;ccedoria um general que, tendi' 
pl!knejado wn._ campanha .. ou batnlhn, mudassem :l.B ·-cir~ 
oumstau~i:!.5 'f Deveria elle.pereistir aystematicamenté :10 
seu primeiro pl~no, apez11r•de ·convencer-ao de que· não 
poderia clle dnr os moamos· r~eultados, ou dar•lhc .. hiu. 
com grand~··~llcrifi<:i~ 'f c Vó&. dirieis q~o aemclhant~ c~~ 
ncral, .ao assm1 te1mlle~ej , era .um !Depto ou nm cri
minoso. (Apoiado! da minoria.) 

Niio'llle··oomJ,>nro·ll este gen:crnl~ mal!'enteudi que, 
em visb da~ P!Jtlgosl\~ ooll:scqttenciu'.e•'dà proposta do go~ · 
vcruo; :cu di!Vul; mod1fiol>.r oú'nbnndonl!r'lile~mll·agnel-
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le primeiro plano, exoogitando e adaptando um outro. 
Foi o que fiZ, aproveitando os elementos que congre
guei, de estudos em que tenho proseguido sem cessar 
até a presente data. 
. Q~ando .eu descer á ana.lyse du . propoatll. e do suhs

tttutlvo, e demonetrar os reaultauos compara:los de 
uma e outra, os meus eollegus, creio, ee convenceráõ 
de que eu tinha e tenho razão. A materia ainda não 
~oi discutida . debaixo deste ponto de vista. 

Ma3, p~oseguindo nas minha~ observaçõell gentes, 
tem-se dtto que esta proposta do governo é a ultima 
palavra! 

J:í. tive occasião de fazer as minhas observações so
bre este .ronto ;• esta propos~a é. a pena~ a primeira· pa
lavra; nao póde, nem deve ser a ulttma; excepto se 
della .provierell!- Cf?nsequencias taes, que essa propostu 
por_ E1 mesma mhtba, em tal caso, qualquer outra so
luçao ... 

O Sn. SouzA REis:-·E' o que ha de acontecer. 
O Stt. PERDIGÃo 1\iALnEmo : - ... ~e pelo facto de 

semelhante lei se der a emancipaçiío geral, por que en
tão ahi est11.rá a ultima palavra. 

Il!us, se este facto. se não der, eu digo qne não póde 
ser u proposta. 11 ulttma palavra legislativa (porque em 
:nenhuma parte do mundo isto succcdeu), antes que ehe
gu_;,~~. emancipação ii'Il;m_edia~a e eimuftanea, ou .geral. 

l'.<.;tu proposta preetplta, e verdade, tL emauctpação 
geral, com. muita inconvenienoia, com .,.randes males 
e mesmo. damnos para o Estado, para ;: paiz e para 
os propr\os ·escravos, ao Indo dos quaes cu me tenho 
posto e quero achar-me para defendê-los como estou 
agora. fazeild~; hei de dafeadê-loa ainda 'em todo este 
meu. discurs_o,_ com todas ~a minhns forç~s, porque 
deSeJo-lhes stnceramente a hberd11de e a fchcidade. 

As ulti;rtas pa.lavras legislativa~, quaes as de que se 
t~a~&,, ser1ão, como diRse ~a ,pouco, ou a emancipação 
dtfferJda,_ fixar um prazo, tdea que nuo se p6de nem te 
de,·e acettar, ou a emancipação immediata c simulta- · 
ne11:; est,_ eerá au~tima.palavra, a que mais ceclo ou 
mata tarde se terú. mfalhvelmente de profel'ir. 

Diz-se ainda. qne esta proposta é a medida unica c 
campl!•.ta; nota1 bem, senh~tres, isto é llrcsumpçüc om 
dernasm! 

A ·tnlica ~ completa solução é aquella que ha. de dar
ee talvez dentro em pouco, o. emauoipaçüo geml. Mas, 
aind11 qua nii., pelo facto e de modo precipitado, ha 
d~ dar• se, . não digo já, mns daqui a dez, quinze ou 
Ytute nniios. 

E ·tanto não ti unioa e oompld& n solução. da pro
po~ta, qn~ o nob~e ministro da ngricnltura, no aett 
ulttwo dts,m~rso,. dtsse olSLramente que com o seu sys
tema, adtmtt1do mõsmo o naeoünento liv1·o (que cl:i um 
ifl.'l.dll golpe na escravatura, porquanto os n~.acitmo& 

·serão Jiyres), a goraçiio preoente so verí1.livre da escra
vidilo no Jirn de 50 annos (!) 

Onde está, portanto, tt ·apregoada vantagem deatn. 
apparatosa proposta, qua.ndo, p~lo seu aystomn, ainda 
i\doptatlo em absoluto o naoctmento liv1·e, eó uo fim de 
50 nnnos estará liberto o ultimo escravo 'l 

J(L os meus llobres ciollegns cstiío vendo que é de
l'J.asinda presttmpçüo ou illu&tio. 

Ainda $e tem dito, não oe tem cansado de repetir, c 
ror isso torno á questão, que se nós uüo o.fizcrmos nos 
te~mos da proposta, outros Yiriío que o fação, e talvez 
netor. 
• Hn aqui duas qucstõe3 nesta npparente simplicidade 
tla tal proposição. 

Quem siio esilés ou li· os? Q,tte quer dizer J>ctor? 
Comecemos pelo mais eimpies : peior do que esta 

propo~ta quer lllizer cousa· mais adiantada do que ella '/ 
J:l:u já disse ha pouco, niio·coohe~o nadtL mais nüian
tado nest(L questiLo do que a emaneip:;9i'ío eimult~nea, 
ou seja a prnzo ou seja ünmediatn. · 

IMr.s em que .,abel'a se mettcn hoje, quer no partido 
conserYador, quer no p~~ttido !ibcrnl, semelhaute so
lu.çü.o'l 

A imprensa ahi tom fnllndo; niuguem a quer, no 
menos por em quanto; eu mesmo, quo entendo que, so 
pwt~ssemos d.ecretar tlmttnhi\ u emtmcipaçiio geral, se· 
tia ~ melhor, e lhe daria o meu voto, penso, tenho 
~~-tto e l'Ol'ito '1\t~., m1.s circttmstandns em <J.1.\e nos uclm-

mos, não podemos decrett1-la j:í.; havemos .de e5pcrar 
<J.Ue•chegu~ a opportunidade, porque a. idéa caminha e 
ha do chegar até esse extremo. Emquanto não houver
mos definitivamente abolido. a escravidão no Brazil, 11" 
idéa abolicionista n!io ficar. á. satisfeita; não nos illu
damos, ha de ella avançar aempre para o seu fim ; e é 
a és~e fim qu~ ~u tamem qll:e~o chegar, mas nílo pelo 
camlDho vert1gmoso e preclptt.<tdp em que se embre
l!hou a proposta do governo, e stm pela nnica vereda 
firme e segura, moral e justa, que tracei nas emendas 
ou substitutivo ofl'erecido. 

Quem são esses gutr•Ja'l Querem referit-Ee Ms liue- 'J 

raes 'l Senhores, os liberaes conBigná.râo no seu pro
grll;L?ma ap~nas est;s dons princípios-,- nascimento livre e 

---fn.cihtar as ltbertayoes-. Porta~to, a qu~ vem q11ererem 
metter-nos medo cem a ascensao dos hberaes, se elles 
não podem :fazer cstit. re:forma no sentido mais adian
tado ou peior (segundo a expressão usada), como 
demonstrei, por ser im]!ossivel, e quando mesmo entendo 
que nem elles sa ammariií.o lJ. fuzê-hL nos termos da 
proposta 'i A conaequencia ser:í. que o partido conser
vador carregará com o odioso c com a resr.onsabilidade 
pela maneira por quo se pretende fazer tlí0 importante 
reforma, qual a consignada na proposta em discussão, 
colhendo os liberaea os louros pela iniciativ:L e sua-

·- - tentaçiio da idéa da emancipação! E o governo, que 
quer falbr em nome do p11rtido conservador, pensa. 
que asoim arranca ~sta glori.a ao partido liberal, e que 
faz um grande seniço ao paiz a ao proprio partido 
conservador I 

Pois bem , nos termo5 do projecto , como conserva
dor, eu decl:.u-o que repílló i!emelllaute gloria. (Apoia
dos da opposição.) Fa',l!l-ae a reforma segundo os prin
cipias e a indolo do partido conseryador, que eu estaréi 
com o governo . que a ioto se propnzer , aejl). es~e ou 
outro gabinl!te; poucõ ni.c im:i'ortil. cou o seu pessoaL 
Fizesse o mesmo partido liberal a. reforma como eu en
tendo que deve i!er :feitn, e eu .lhe daria o meu voto. 

Senhores, nüo nos dc\·emos abraçar senão com a ban
deira que é nossa ; deixemos ao püttido liberal reali
Zill" na suas idéas como elle o·enteuder, conforme aaua 
indole, anlvu ao partido conscrv::>.dor a resistenoia que 
lhe é propria. Estll. queatíío é em\ucntemente eocinl, e 
todas as questões en:li:ne:ntemeilte suciaes iliio politicz.s; 
nem o podem deixar de ser, ou ali:í.s é desconhecida 
to~o. a bist(}ria c todoD os principias que regem a ma
tena. 

Scnhore~, fnllou-se ainda em levnntar-se a plebe, os 
proletarios, colilo pura aterrar 11~ proprietarios qu~ rc
presentilvão contra as ta proposta, e tambem para ater
rar-nos n nc5s quo nos oppunhttmos a ella; c até nesta 
camara se distribuio mna prochunal':io criminosa, que 
fclbmente :foi abnbdn ; mas na itttprcns;-., em um nrtigo 
publicado no Jornal do Commcrcio os~ignado Spartacus, 
de algum modo ro~•crcutio a phr,~r.e llllO fci nqui pro
ferida por um mhnstro d!\ corôa-plebe, proletarios-. 
O que é plebe, proletarios, eenhort!s, no Brazil 'f Esta
remos no caso da ~:urops., omb lu!. essa classe 'i Feliz
mente niio ; temos um paiz vustissimo e fertil, onde 
se vive, como mo dizin lia tempCls um bom Pol'tugue~, 
ao pó de algomas ban~nei•·as. Qual será ess1, classe a 
q uc se referi o o nobre ministro 'I 

Eu não posso dcBcobrir outra scn:í.o a propris. classn 
escrava ou a gente de .côr ; e tanto assim li, que nesse 
mesmo :ntigo assign:~do Spa.,·t,wus len.nta-se a qu•;s~ 
tão das cõrea, pellü branca, pelle pretn c amarella. Isto 
é por demuis ridículo, quando 11.iio foase perigoso. Deode 
(1\lC pam o Brnzil vierii.o negros ela Cosh<L d' Af,.ica, 
nttncn houve esse desprezo p0ln raçu <tfricunu, que ali:to 
so notava em outros paizes, principalmente nos Eota
dos-Unidoa. 

Os pobres negros nrüo tmtndos om principio m"mos 
bem: mas ago1·a são tratados perfeitamente bem, sobre
tudo de 185U para cá, tanto .na cidade t•omo no campo; 
(Apoütdus.) Os castigoa que se lhes· f:~ziiio jó. não se 
fazem; as crianein\Jas filhos ot\ !ilhas de eacru.vo.s siio 
tratadas com todo o desvelo e humanidacl.c, e não raras 
vezes ao collo de nosatv; mulhl'res e de nossas filhas; a 
alimenta1~iio c o vestuario süo confortaveis o do bott 
tpwlicludc; nada lhe:; falt:J. q~wr c>tej~o de saude, qu_~r 
~loentQs. E mcsm\J CM~ m::tt\z <[lle e;;.tstc nl1. populaçao 
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brnzileira, t;;.o vnriadn, nilo provO- até relações mais 
intimas entre as diversas raças 'f A que vem pois levan
tar-se unin que~tão de pelle branca, preta e nmarella'r 

· Se eu tivesse a minha ·pelle pretà é iló entanto bom 
coraçiio, que culpa tinha eu da .côr de minha pelle'l 

Senhore&, eu conheço muitos indivíduos de pelle es
cura que valem mais do · que muitos de pelle clara. 
(Apoiados.) Esta é a verdade. Não vemos nas escolas, 
nas academias, nas igrejas, ao nosso bdo homens dis
tinctos, bons estudantes de pelle de côr't Niio Temos no 
parlamento, no governo, no conselho de estado, em 
missões diplomatirM, •o exercito, nas repartiçties pu
blicas, gente de pelle maiw ou menos escura, de raça 
mestiçada mesmo com a. nfricnna 'I A que veio, pois, 

--lel's.ntar-sc neste debate tão mesquinha, se não odio~:1. 
questão de raras '? 

Nós nunca tivemos, nem temos, nem Deuspermittiró. 
que tenhamos já mais semelb:~.nte questlio. Nos Estados
Unidos houve isso ; mas depois da guerra já ae tem 
modificado . Alli a queetão era.niio só de escravidão 
<me trnzin desprezo para os e~cnivos -e libertos, como 
tâ.mbem de ra1~as ; e o homem ainda o mais claro, que 
tive~se um rcsq uicio de me•ti1'o, era desviado de toda 
a. sociedade, dos vehiculos publicas; do.~ boteis, .dos thea
tros, c ate nas igrejas, á mesa da . IJommunbão tmbiio 
um lugar reservado. Isto em um pe.iz republicano, onde 
ali:is se àeverio. presumir perfeita igualdade! 

;EI"tre nós nunea houve semelh:mte · causa; nosa!". 
constituição, nossas ·leis, uoseos costumes provi\o esta 
verdade. Em toda a parte estamos ao Indo desses homens; 
nas igrejas curvamo-nos todoa com igualdade diante do 
Nosso · Senhor commum : muitas vezes á. mesa da 
commúnhão não nos desprezamos de beber na me&ma 
taça em que antes de nós acaba. de beber um homem 
de pelle .P.reta ou cicurn; eis a verdadeira igualdade 
e fraternidade prégada por S. Paulo, a sã doutrina do 
C h r isto em real e effect1va execução neste paiz. 

Se ia.llo nisto, é pelo perigo .de se pretender levantar 
entre nós uma questão de r11çaa, que nunca houve, por 
feliddade nossa; perigo ainda. maior, quando se tem, 
dest'arte, em vista conetitui-la arma de propaganda, 
elemento emanoipador ! 

Diese-se, ainda, que era preoieo precipitar-se a pas
sagem.destn propo~ta, porque torna-se urg~nti3·tima. Ora1 eu deaejava que o nobre preeidente do oonoelho, que é 
quem sempre nos tem repetido aqui esta. historia de 
urgencia, me dissesse quem CNOU tal urgenoia. E.lla 
não foi creada Penão ~elo proprio goY.erno. Pois o go
''erno não tinha o me10 su11ve de metter em discuasiío 
o projecto apresentado no anuo panado pela commis
~iio eepecial, em o qual naio cstrtva elle oompromcttido, 
c podia fnzer-lhc, portanto, as altcraçõea que entendes
se con 'fenie:~tes '1 

Nuo terià sido eete procedimento muito mais e.cer· 
tado1 do que vir nqui uma noite apresentar ee111elhante 
proposta, com que ningu~m contava 'I Niío foi isto que 
creou a pressiío que se tem levado ao ultimo gráo pelo 
procedimento do . proprio go\"erno na iliscu~niio de1ta 
materia? 

O Sa: CAPANE:UA.:- Apoindo; elle tambcm já vinha 
rob pressiio. 

O Sn. PEitDI~Ão MALUEII\O:- Nem se diga que a 
pressão vem do estrangeiro. Senhores, é preciso ni\o 
esi:p1!!cet ii origem da. escravidão no Brnzil. Nós hoje 
somo~ legatarios . d~ um triete legado, não temos culpa 
c.lc havermos achado no paiz implan,a.dn. a escr11.vidão, 
cs•a pessima e o liosa instituição. 

Quem introduziu e! cravos no Brnzil foti\o exacta.
mente :tqllellns nações que hoje querem exercer pressão. 
A Hespsnhs. e Portugal começáriio o trafico de negros 
muito cedo; mas as outrM nações, u· França, a Iugla.
terra , a. Dinamarca, a Succia, em fim todns, e ainda 
essa~ qua hoje querem estnr na vangunrd<\ da civi
lii!I\Çi:í.o farão traficantes do escravos, e, mais do que 
nenhuma, o foi a I_n~laterrn,como rel'onheceu C:mni?~> 
oppondo-so á abohç"o do trafico. QU!I8& nmhum, d1z1ã 
em 1 de Março de 1799, i 1llc cntrt! a• outras rw' ~cs· a 
lllglatcrra, ·por · atsim dizer, cwucu o sr~t mo11'opo/;o, 

Ainda maie, senhores, os proprios reis e rainhas eriío 
interessados nesse commorcio, que entiío nito te)lUtll.viio 
illicito; ftuião-se contratos, denl!minMlos ussm!os em 

Portugcll, e em He!pO.nha assitmtos, para n introi!ncçã 
de Africanoa na America, nos diversos Estados e colo
nia~ No Brazil, a propria corôa r.ortugucza. fazia o 
commercio de Africanos, e o.té privi egiado; constituio

·Me, portanto, verdadeirr. traficante de esornvos; e não 
attendia ás rcclama~Jôe3 da. colonia, que compravlt por 
alto preço taes escravos, quando aliás á. corôa portu
gueza import_a.viio em baixo preço, ganhando a~sim 
so.bre este 200 ou 300 % 1 

Vou ler li. camnra um trecho curioso sobre este ponto 
que •e Acha á pagína 25 da minha obra : . 
· « ~.,_ corôa portugueza, niío contente com oe impos
tos c outras vantagens que retirava do commercio dos 
escravos uegros, tomoU.-o a si, fazendo-os comprnr 
para. importar na colooia,- revendcndo··OS- com_ _grande 
lucro. A C. R. de 21 de Dezembro de 1692 :!.pplicou 
nc!te intuito a somma de 25,000 cruzados, aliáe deati'
nados ao emprego de drogas. A C. R. de 16 de No
vembro de 1697 diz expressamente que o rei. tom:i.ra. a 
si introduzi-los a. bem dos povos. A .de 6 de Fevereiro 
de 1703 taxou o preço du cada um em 1608; 1\ a Prov. 
de ·. 24, de Fevereiro de 1718 em 3008, a.penr de reco
nhecer que ao rei ficava. cada um. posto nas capitaniAS, 
em $Jq~ l A Prov. de 19 de Julhó de 17191imleferilldo 
a representação do povo . contra. semelhante preço, o 
manteve!» . 

Se, pois, foríí.o os introductorea as proprias naçôeM, os 
proprios reis e rainhas, que tinbiio até o privilegio de 
semelhante commercio, nós que somos oslegatarios, ha
vemos de pagar cruelmente o que os nossos antepassa
dos fizerão 't E poderão, com juqtiça, exercer . seme
lhante pressão taes nações 'I 

Se portanto não vejo essa extrema urgencia, se não 
temos culpn ·disto, que muito é que tratemos de reme
diar tiio grande maf ;por 0 utroa meios, ainda. que com 
um pouco maie de pac1encia 'I Quem supl!urtou a escra
vidão no Brazilpor tres e meio seouloe, nao poderá aup
porta-la por mn1s 10 ou 20 nnnoa, e alll!im emancipar a 
todos os escraYoa então existentes, ndoptado o eystewa 
do substitutivo, como hei de demonstrar, evitando as
sim precipitar tudo1 ·e levr.r de rojo u. idéa m:tis justa, 
mais santa e grandiosa. deste seculo'r 

Ainda se disse que era panico o nosso tcí:ror. Já em 
meus diacursos anteriores occupei~me deste ponto Mas 
aoorescentarei que, se o nerte parece nada receiar, 
quando o sul se mostra inquieto 'l aterrado, provém 
isto niio só das condi~ões diversas em que se Mliã.o com 
relaçiio ó. população senil, muito superior no subi do 
norte, e portanto em muito maior desproporção para a 
go~:~te livro, mna tl\rcsbem e principalmente porque no 
eerviço agrícola o norte já. tem a felicidade de empre
gar braços livres em quantidad~ quasi igual aos escra
vo~; senão mu~to . para. notar com espc ;alidade, que niiv 
La alli cstabelcolmentos, senão muito raros, que con
tenhiio i~oludameute grande massa de escravos; ao con
trario, em geral .o numero é pequeno, e ao lado doe 
escravo~, nos mesmos estabelecimentos, ha. grande nn
mcro de livres, nggregado~, ei.c., que até igualiio ou 
mesmo excedem no numero dos eaoravCJe, e portanto 
constituem um precioso elemento de segurança e de 
ordem. No sul, ae <:ondições da lavoura siio mteira
mente diversas; tem elle, portanto, raziio fundada para 
temer. 

1'oG!avia occorre-me e era uma das .razüea por qne 
deseja v:~ que a sessão fosse secr~trt, occorrc-_n~e que no 
proprio norte começou um moVImento perniCioso ... • 

O Sn. Sou;~..i. Rr.1s :-Apoiado; bem pernicioso. 

O Sn. PEuoiGÃo MALUEIIIO: - .... que supponho ser 
movimento nuxilinr da cmancipnção, mas por umn 
fórm11. terrível. {Apoiados.) 

Os S~s. deputados da Bahia e ~er!'ambuc? de~em 
sabê"Io melhor do que eu; o per!OdiOO .Abolt~IOnt&ta, 
de quo tenho aqui u~ numero de 3l de ~Ia!o dost~ 
nnuo, aventou a qucstao, a qu&l, nil.o ee .hmttando 11. 

imprensa, i'cpetcutio em Pern~~;mbu~c; e alh consta-me 
que n<plillo que :.\pena& se dev1:1. deiXar cautelozamente 
á adronüstmçií.o dR justiça, ~tlgnndo os ?aaos oecurr~n
tos, está. se trausformando, com o mn1s grave p~ngo 
possivel1óm élerocuto de propaganda. 

Refiro-me, scuhoree, á execu'Jfio il?-qui5itorial da lei 
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<ile 7 de ~ovembro de 1831;· chamo a at'tênção do go
.,erno pa~a Mie f?-~to, afim de que tome suas ·prov;iden-

. eial! em ordema ·evnar que este elemento de propaganda 
,we Jlão desenvolva, como pó de .· desenvolver-se, o que· 
produzirá ainda maior 'aggravação dos males .que hiio 
.de resultar desta propostat . · 

Disse· h a ·dias o nobre pre~i!lente do. con.selho em um 
~parte (nrgnmentos aen)pre àd terror em): vêde o que se 
p!ISWU de 1831 a 1835. , 
· }I ós conhecem·os . bem a histeria dessa época; e por 
oonbeçê-la é que agor:1, nos op.pomos (apoiados); receio 
'fl'e as cen$equencias desta proposta sejão peiores. do · 
qt~e os factos que determinárão · a promulgação da lei . 
.tle 10 de Junho de 1835; sinceramente faço os votos 
Jm>iB fervorosos a Deus para que estej.a .em erro; mas 
~sta proposta, se fõr lei, prevejo que ha de dar em 
F<anltado a insurreição dos escravos, a principio local 
ou parcial, . para. dentro em pouco torn.ar-se geral, las-

, ·ttando.como o incendio em· campo secco, corno l),m ras-· 
iilho ·de ·polvora lançado ao pé da · mina; que apenas 
:ate~ilo fará explosão I . 

E que h a de fazer o governo, a quem corre a óbriga
!t'iio. S~f;rada de manter a ordem, · a seguranç.a publica e 
:md1Vu1ual? O resultado final ha de ser, ou que se hão 
ile :formar processos nos termos da lei de 1835, e então 
-podeis b.e~ comprehender o horror das ·scenas que da-
3ui se seguitáõ; o:us~ ~ouyerresistencia da partedelles, 
1Jà de debclla-Jos, e ass1m hberta-los pela morte! · A pol-
-vora e: bala! · 

Ahi temos na nosia historiao.' exemplÓ dosPa~ares 
&m · Pernambuco, além de outros. . · · 

O .Sa. NEnwl :-E' v~rdade. 

· ~ Sn. PERDit<Ão 'rvrAL~mo : ~ Aquelle memoravel 
•tmlombo de· escravos fng1dos começou a formar-se no 
tempo da invasão hollnndeza; a elles se aggregárão 
pessoas livres; assim cresceu durante a guerra de modo 
ll ~levar ·se. a 20,000 ·pessoas a sua pop]llação; durou 67 
:mnaa, e foi necessurio por ultimo empregar uma força 
~. 8,000 homens · parJ. . debella-los, fazendo'-se nelles 
grande mortandade ! . · 

!>- simples noticia da propost.a do gqverno já tem 
:lg1tado· a escravat11ra; a debandada dos escravos nos· 
e~tabelecimentos, agricolas sobretudo, já. se revela por 
íactoJ ; magotes . de ebcmvos os abandonão por varias 
.~etextos ; ·essa debandada r~ceio que se desenvolva, e 
.que os escravos se refugiem nas matas a constituir qui- . 
Jombos, donde . 'venhiio depois fazer suas çorrerias. E 
nfio é manifesto O perigo q lle &l:l:\eaça a ordem pul)lica, 
a segurança individual, a propriedade ·; além da desor
g:misay~O do trabalho e graves prejuizos da ordem 
·r.conom10a 'I · 

Não será 'isto em mal talvez dos próprios escravos, 
e?mo disse ha pouco, e debaixo de outros pontos de 
~Jsto. 'I . . 

Outro exemplo .. temos em oossahistoria; é o dos Indios. 
A pretexto de chri>tiru{isa-los e mvilisa-los, reduzi

?iio-os uc facto á ·e~cravidão, qne afinal foi abolida. 
pr~· leis de 1755 e 1758. Mas, .no confeço do eeculo em 
q_ue ..-i vemos; contra alguns se mandou proceder com 
!Jgor p:>ra sujeit~-los cu debella-los 'até o extermínio! 
urdena11do-se . contra esses infalizes a perseguição ·a m. ais 
t ruel em · guena oll'ensiva, por tropa de linha, bandei•·as 
(gente destinada para esse lim) e· até artilharia! ·e redn
ziD.do-se os .apr-isionatlos a um captiveiro que se elev~v~ 
'~ 15 annos contados do dia em que fossem baptizaçl.os I 
~ nos :mer,wres de 14 c de 12 annos só deP.Ois <Íesta 
11l~de! .. Eis o que constadas c:<rtas régias de 13 de Maio 
"-,;>'de Novembro de 1808', e ainda de 1 de Abrtl de 1809. 
Çnsta a crct, mas é a verdade, e o descrevi na obra 
"' que ·por vezes me tenh,o referido. (A escmvidlio no 
./Jrazi/ . .Parte 2•, pags. 112 a 126.) 

O mesmo, se n'Lo . peior, tremo que aconteça. aos mi
~ el'os eecr:wos, a quem o governo pen8a fazer grande 
ll:m, sublevando nelles esperanças que a proposta em 
~!ecnssão não póde satisfazer . . Virá breve o desengano. 
·~ quaes ·serão as consequencias ~ Attenda e refl.ícta o 
governo .. 

Passarei a outra ordem de idéas. 
S_: o governo pensa .que· com a sua proposta dá satis

fRÇ:to á Emopa, na phrase de ·um periodieo de Lisboa 
TOlliO lV . , . 

que aqui tenho (mos,•·ando ), o Dia rio Popula>' de 19 de 
Abt'il de 1871 no artigo sob a epigraphe- Viagrm do 
Imz;e,·ador do Brad!- , em que se dá como razão unica 
o ·achar-se .o Imperador compromettido na soluçãe da. 
questão, ser,vil, se o governo, como dizia, pensa que 
.com· ella dá satisfação á Europa, está enganado. Se 
pensa tambem que agrada ::tssim aos abolimonistas da. 
França, Inglaterra e outros, igualmente se engana; 
esses têm suas ídéas assentadas, nõ:o podem transigir. 

Esta proposta não póde agradar-lhes; assiiÍ;l como 
não me agrada a mil:l:\, embora . por outros ·motivos. 

Não agrada a elles, porque elles querem tudo e já. · 
Não me agrada a .mim, .não porque .queira tudo já, 
mas. pelos peri~os que prevejo, e porque quero. que fe 
marche com cnterio e segurança para chegarmos a esse 
tudo ep1 occasiõ,o opportuna. . 

E tanto não agrada aos abolicionistas europeus, que 
ainda ha ·poucos dias o nobre ex-ministro do imperio' · 
aqui leu um trecho d:o Anti-SlooeMJ Socie,y's Reportei-, 
de 1 de Julho, onde em poucas palavras, mas ver\la- · 
deiras, .severase amargas, se faz a critica justa, acertada . 
e profunda da propoata do governo: Ahi se acha lavrada 
a sentença conÇ.emnatoria por tão competentes juizes. 

Diz-se alli : · · 
« No dia 12 de Maio o ministro da. il.gricultura. apre

sentou á camara dos deputados a propos~ relativa a() 
elemento servil. E' excessivàmente complicadaj oontra.
dictoria, e será de difliéil se' nlío de impossi ve execu
\)iio. Para o geral dqs escravos existentes .confirmr. o. 
captiveiro até á morte. Para os que nascerem depois 
que a proposta fôr lei, dá-lhes liberdade depois de 21, 
e quem sabe se de 30 annos de captiveiro... , · · 
· «A proposta' nenhuma providencia contém relativa á 
educação. dos · nascituros. E' a inspira9ão da injustiça 1 
do medo : é uma, má solução. " · · · 

A vaidade, a desmarcada ambiÇão do gabinete actual· 
encarnada na pessoa do seu presidente, são a eausa de 
ta,ntos desl!ocert<is. A perspectiva deshimbrante de nno.:· 
:q1e e ,gloria tem perturbado o poder, e não permitte qu~ 
veja a triste verdade e realidade I Deu o primeiro passo, 
'e tem proseguido na. veredrt escabrosa, no plano rapi
dameRte inclinado ein que se metten ; precipitou a 
pedra do alto da montanha, e com ella vai rolando, e 
arrastandf) . este desgraçado paiz! (Muito bem da oppo-
·siçi'!o.) Quan~os desatinos em nome da liberdade ! . . 

E, co usa notavel, tudo isto se faz no domiuio do par-.'· 
tido conservador, que nãq ha tres.annos se pronunmára 
contra semelhante procedimento ! por . intermedio e 
com "' responsabilidade. de uma camara, que na sua 
maioria ainda em o am)o passado o reprovára por uni 
voto de confiança ao gabinete de 16 de Julho I e mitis . 
ainda por iniciativa de homens que, ou não . tinhão· tae' 
idéas, ou as tinhão em extremo moderadas, ·ou erão 
inteiramente adversos. (Apoiados da minoria.) 

Este facto · é digno de especial attenção e estudo'. 
Revela claramente a situa?ão ~eeadente, sem fé, se~ . . 
crenças a que temos desmdo! : (Jfutto b,m,} Revela a 
poli.tica. florentina, a que já ~e tenho referido! (Muito 
bem.) . · 

Senhores, eu sinto estar abusando tanto da vossa. be-' 
nevolencia (nilo apoiados);· mas não tenho esperança de 
fallar segunda vez, e por isso hão de te!,' paciencia; e. 
tolerar que eu me del!lore na exposição do estudo que 
fiz de tão grave assumpto. 

Deixarei as obeer vações geraes para entrar no exame 
da proposta do governo e do substitutivo :que offer~cí. 

. Um caracteristico, qne á simples leitura da propostit . 
logo se patentêa, é o absoluto das medidas que ahi Ee ·· 
consagrão, a que nem as pro'Erias emendas da commisc. 
são derão remediô. A mim nao admira esse caracterís
tico, esse typo da proposta, quando vejo a. fonte donde 
ella dimana; vindo do absolutismo, a proposta não podia 
deixar de resenti r-se do principio do absoluto, Yicio 
de origem. . 

As>im que, abi temos: principio ab•oluto quanto ás 
gerações futuras, liberdade para todos desde que na.s
cerem (art. 1•); quanto ao resgate, pelo modo por que 
se decreta.(a.rt ... 3•) é_ tamb~m fórma absoluta1 p~rqnanto, 
se essa determmaçao ~eqruva.le á desapropna9ao a bem 
d:1. liberdade, IÍ abi decretada em ;fórm& absoluta ; 
quanto ao peculio,' regulado como está na. proposta 
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(art. 4•), é em !órma absoluta; a. alforria forçada (o.rt. 
4• li$ 2•) é talnbem.()once·dida em fórmtt absoluta, como 
se lê na proposta. Tudo traz o cunho do absoluto . 

.Aiuda reJente-.11c do Absoluto o que ~c di~rv~ qu:J.nto 
á. libertação doe escrAVOS do Estado c em Utiofrncto ú. 
coró~ (art. 6• ~I} 1• e 2•), litihi_Ue ~lio libertados em 
massa; sobre o que j:í. falld em 9 do corrente. mez . . 

Ne' ll1 a simples matriculo. ficou isenta de Eemelhante 
vicio ! Abi (art . 8•) se acha impre~so o typo do :J.bw
lutó quando se impi3e n p;na de l;'erder o senhl'r o seu 
escravo pelo .facto de o nno matr1cubr ~m tempo, de
clar~J>ndo-se livre o mesmo escravo, sent que se fuçn 
excepçio alguma, n am . no manos aquellas restriccyíJcs 
pruilentcmentc COIJaignadns no parecer e no projecto 
ela i Ilustrada comrnissiio do alino passado I 

Toda a proposta respira o principio do absolnto; tal 
.é o a eu typo! 

Coherente teria sido o governo, se, em vista sobretudo 
do parecer da commiss!to deste ano o, fosse logico; do
minado pelo ey!teJ.r.a do absolutismo, enlevado na bel
lez:~ do $Jotema qu c adaptou, e fascinado pelas doutri- . 
uas daq1wlle parecer, com que se identificou, outra 
devêm aer a soluçiio que désse no problema, e não ~6-
mente a que formulou na ~un proposta. 

Senhore~, I)U já. .ti v e occnsi:1o, em . meus discutsflS 
nuteriore~, c mesmo hoje, de apontar alguns dos per
niciosos effcitos dn propost.r,. Uma das suas mais pe
rigo~as conscquencias é a quebra. un força moral dos 
senhores. 

Eu disse e repito: os Homnnos, legisladores por ex
cellencia, prudentes, praticos, de bom senso, rcco
nheciiío como fonte do direito .dos senhores o tlomi~ 
nium c n potestas . 

Quaato ao domiNio, o escravo .em . cousa, era pro
pried"'de, wjcito ás leis que reguliio :t propriedade, 
salvo :-.qucllan modificações que o direita foi introdu
zindo em atten~iio. a que esta propriedade u:,o· o era por 
uircito nnturlll 1 e a que no escravo havia um homem, 
um ento hmn':mo. 

Quanto ao 1•ocler (t•oks/a.>) , o senhor tinha dire itos 
sobre o escravo como pessoa, assim como o marido 
tinhn direito sobre a mulher, o pni sobre o filho. 

Ainda. deixtmuo de lnuo n tl uestiio tehttiva :i proprie
dade, entendo que ni\o pode tu()~ impuncmeutc afrouinr 
as relnções do escravo para êom o senhor, que hoje 
prendam tiio fort~m.ente nm ao outro, c que €iio o unico 
elamento moral pnm conter os cscr:wos nc~sn triste 
condição ~11m que nctunlmente 8C aohiio, qtmes suo as 
que resultão dnquc!le poder. 

Se 116s rompermos vtoleotamcnte esses luços! do modo 
a não se nfrQ\txarcm eómcntc, mliS o. corta- os, como 
:t proposta o faz; (•1un! a cspndu de AI~undrc cortando 
o nó gordio), u. oonsc<Juencia ser!Í l\ dcsobcdicncio, u. 
fultn de tc~peito e do suj o: içiio . . Eis um dotl mais grn
ves perigoB. Essa pr opostn, em todo o ecu contt.:x.to, Ut\O 

tcude " nndn menos do que romper violeutnmcntc csrcs 
!acyos mot·ac.e qtte prcnd·J m o cscra'l'o 1w scalwl'. 

Que se afrouxem, . compre!.; tdo eu, alnrgand'J um 
pouco a esphera dos tlireitos • escravos. Alargue-se 
um pouco, nfrouxe-sc, como Lzem as minhas emen
das; mas não procetlamos tiio bntscniilente. ( Al•oici
dus.) 

O 1·ompimcato precipitado hlt de ileccs~nriamente 
prodtizir sua• fatnea consequoncins, niio ~(> em Yistlt 
das theorias ou rr t'ri(l ri, mas dos r11ctos, dcmonstr11dos 
pela histOI'Íil da cscrtwidii<l c ~tm niJoliçiío. 

Ainrla ~c nseut~ a propo~La de nm gr:mdissimo de~ 
feito, no meu cntenu~r. I~' a injustiçlt relntivtt. O seu 
pensamento Í! n tli visii.o ou scparn\'.ilO d:ts gcmi•Õos 
qu:>nto t\. libcrtn•,•iio; gera1•íi.o actual, e gcra1•lio. futunJ.. 
Quanto !Í gcr:wuo [utlll'n, justiça plcuu. c absoluta. 
Qtto.nto .i gcmçiío nctuul , senhor~~, 4uc j ustir:.''l Ape
nas um fuudo uc pouco mnis d~ mil conto~ Jlllra o 
resgate de 2,000,000 ou pelo menoa ue 1,500,000 cs
cmvos I e alguns favor>;Js l 

O nob'ro ministro t~tt ngricult.ura foi o p1·oprio que 
uo~ di&Bc q11e com este rcs~nto o outro• meio~ .rwe n 
prop()stJ\ con~a.gra, teremos hborla<lo o ultimo nofitn tlc 
50 ntmos. A v1da de um homem 1 ... m0io sccnlo ainda I 

qu;,údo ó que oo que catií.o hoje no captiveiro com 
sctts 30 :mnoa ulcanl·'llrÍil> ~em c llHtnte libertnr.~o 7 I.i
ucrtilo-l'C pela mort~ ! 

Injltstiça, injusti•;a manifcstn., . s~nhorcs. 
Injusti1•a relativa, que é mai~ odiosa e mais odinda ; 

porque, • emqu:mto ·n injustiça é absoluta, torlds a .sup
portlio e tolcrií.o; é muito conhecido aquelle ll!lexim 
11opnlar.: -mal de muito~ .consolo é. . 

.A5sim,ilesdeque esta propo•bt fôr leí
1 

a gerar;iio rtctual 
ba de levant:u-s.e contm semo1h:mte dlsposicyi'to, contra 
es~a injustiça relativa; c com toda o. razão. 

As minhas emendas CIJl'rigem todos eutes defeitos. 
Eu o demonstrDrei,· senho:re~, em tempo, e de tnodo a 
niio deixnr duvida. 

Entendo que, se o governo t irtha em vista, corno tem 
claramente dado a entender, ql1~ principalmente dese
java e fazia questão de s~ constituir em lei o .. principio 
do nascimento livre, então · houvera procecli<to muito' · 
melhor se mandas>o metter em discussiío o projecto da 
commis~iio do nnoo paseado, no quu.l não estava com
promettido, e, supprimido . todos os artigos da.qndle 
projecto, conservando apenas as duas primcir:~,~ linhaq 
do art. 7. 0 Eu tive a e~utel~t de redigi-lo, como se iôra 
este . ~ ca~o. r~r;o aos mtns collegas tenhüopacieocia 
de ouvir. . · 

O Sn. CAN.NE:ilA :-Ot,vi-lo ·é o nosso interesse. 
O Sn. PEnmcXo :MA.LR&mo :-Sobretudo, ee . assim 

procedesse, creio n:io teria. lcvaüt~do 'o gcJvcrno essa 
opposiçilo, c.,sa •·eacçli•) e resiõtcl:cia que S(U111l.nife;;tou 
espontancmnenle e c:~.i~te; e cu clar-lh~-hia o meu voto, 
desde que \'Íssc que ll. opiuilí.o accit:1va, mesmo tacita
mente, uquclb modid:J.; . rnns nas circnmst:.ncias actuaes 
não ó posso, não o ·. devo fnzer. A opiniiío Je,·anttt-se 
prinéípulmente contrn Nsnitlén, que é assim o bo<!e cx
piatorio da culpa do governo, por consigna.r na pro
postá aquelle tremendo co11juncto d'> disposi\·õca tüo 
absolut:.'"; e qne t:tnto nt crr<io ! Hoje 111io po,;ro votar 
pot scmelhnnte idáa, qnnndo aliás eu desejava ardcnte
lliCJJte ''ê-la con~i~nndn , mas em favor:weis condiçues 
de bo:1 e Yolunto.ru cx·ecnçiio por pm·te clo1 senhores 
du.s cscraYns, c oão !>elo modo como o govec:.:o a. quer 
executar, impondo esm idéR. ou medida, sem r.lten1·no 
nos elementos de httm:mi1l.ade c abacgnçiio, indispen
saveis pura am. pacific11, efficnz c proticua n~oliznr;-iío. 
Quanto :t mim, é umn idér. on medi<l~< em ~11c a cxc
cuç:io ú tntlo; nii.o receio o principio condgnntlo na ld , 
temo1 porem, pela sua execuçiio. (. lpoiado.v da minol'itt) 

Pura esta não CCimprehendo qu~ se poss:1 pr~scindir 
da caridade c ela humnni<ladc <1o~ aenhores (ciJ>Oinrlos <In 
minorirr); semelhante medida, impo~ta como vni ~er, 
ha d.e prod11zira. rcnoçiio, n rc.;btellcin; a cnridwlc, u 
piedade, a hnmnnidud" Mo de necc~surimnclitc correr 
ospnvoridns e iuuiguttdne; e C~80.s in!dizca crium;ns biio 
de ficar entregues u. si ou úa miiis1 quo cuidc1n dc!l :1~ 
como quizcrem, como pudcrclll ! .. 

Nüu ê isto o l!tl<l eu tlc~!'jo ; meti empenho i· . 1}1\C os 
f;enbores. tomns~em vo\1\ntm·\r.mcntc t\ si por Cllritladc 
CSóUS Cl'llllli!IIB 1 trntl lS.<Cill tle!Jns, ltS ~UliCII~'Cl JJ ') 0~\ll· 
bcleccsse111 par:.. fttlê ·la,, bon~ citbdtlo~, 11 to is a ri, a 
todos e ;t unçiiu. 

Se o governo tal houvess~ qnorido, proscindiudo ch 

8~u ~ppai'atoso e temeroso proJeoto, podcl'Ía >t lei ser a 

8
cgmtlte: 

"Artigo. nnico. Sito livres todos os que no Bmúl 
nttscerem tlc mtli escrn~·tJ, depois desta lei; rcvog1t<lrs 
as dispusis·õca em contrnrio. " 
D~edc CJIIQ isto nno suscita~se rcsistwcina ou 

rencr;õc~, dnria grande r •·sult.ndo . (:l]>oiodos do. ll!Í?Iol'i" .) 
g convencendo-me cu de que a opiniiio lhe niio era 
ndvcrsn1 tcr-lhe-hin ~udo com ttulu o pt"azer o meu voto. 

J:< tenho dito, senho1'ea, que tle.•tn . propoutl\ ha de 
reáult:n·, mnis breye do <inc muitos pen~íiu, tnh•cz nes
tes 3 fltl 5 annos qnnmtu muito, a necessid:.t•le tio. munn
cipnçiio ímm~tiinta c simnltan~n. Fnço · tOt(ls pum que 
o paiz niío sejl\ levatlo 11 asse extremo pt·lt\s ·eonBe
qncncins da propost.n ; mas receio qno ist\> acon
teçu. 

E tnl ó n minhn. ()onvir:çiío, qtte des~le jt!. formnlci 
um Qut.ro projccto, qnc l •a tie Sl'l" tnl \"ez o deusa époco. 
ou tlc outru mais on rn cnos rcmok, se as circmlwl:m
ciu~ o exigirem, conto me pnreee que l>iio dt! exigir ; 
desde já o couHigno 110 men tliscnroo E' o seg1:into: 

"Art. (.u Fie"' abolida te cs~ravitlii.o no Brazil, l':t>··· 
s:\do um nnno th pttblict\çito d11. prescnto ld. 
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" l~ I. o O Estado indcmuieur:í. aos senhores do valor 
dos Si!us e~cravcs, · oqmll, em falta de acccrdo, será. 
det.erminndo .por .arbitros. . . ~ 

" B 2..• O governo dará nos libertados por esta lei o 
destino convenient.c, .Ee níio fvr possível continuarem 
elles na companhia ou serviço dos ex-senhores. 

" 1)3.• Pat•n. a indcrnnisa\!i\o decrettttla 110 5 1° é o 
governo :tlltorisado :1. fnzet· ns operaçõus de credito 
naceesarins. 

cr Art. 'l.• Revoglto-se as di~po~i9ües em aontrario " 
Eis qual h:t de •cr a ultitua. pal:tvra leg~slati':'a , e 

não a proposta do;govemo, a menos q~e n~to seJa esta 
a ultima p!!hvra. por um fncto cxtraordtnnpo. 

Eis o rcsulta<.lo 11 qtte G•tero chegar, .meta pelos pro
cessos das eme.ndus ou substitutivo que npresentei. 

O Sn. C&PANEJUA. : - Niio sei se os acoutecitrtêntos 
darão lugar a Cl'l!e projecto. 

O Sn. PERDIGÃo MALnv.mo : -.Agora deéccrei á nna
lyse ma.is ·. detalbv.da dn pr.\)postlL do governo, e mui a 
pa.rticularmento J.o art. 1• da mesma proposta que con
tém a idê[l fundmncntol. Eu distingo idéa capital de 
idéa fund»:uentul. O art. 1° consng::t aidérdttndamen
tal, a pedrJ. ang\lJnr d~t propo~ta, o nascimento ou o 
ventre li \'1'"· 

OutroR têm-s~ lembrado de um expediente, que tam
bem ioi emprcga.do nos Estados-Unidos e em algumas 
republicas hespanholas, de decretar-se n libe\'taÇ!ltO doa 
nascituros nnr:t uma certa idade u qu~ dlcs atlingissem, 
conÚituindo-os assim em condição de stah• li'Jeri; <i 
tainbcm um qstema de emcncipaç:io; 

Mus aqui está consignado o ~yetetwl. •lo venlre livre 
ou nnsoimento livre. 

Aquella itlé:t Úll constittür oõ rt\lsciturnos. em stn!n 
liberi foi :wentndtl entre nós per Cemr l3urlamaque na 
sua· memoriade t837; e tambem otüros, mesmo ageJrn, 
julgiío-<~ aceit:tvel, e até prererivet· Porém, .a mim 1 ella 
ni\o é symputhica, e cntcnllo que siio mais gt·:wes cs seus 
inconveniente,;. 

Escuso descnvolYer o mou pea~•arncnto, porqun ulto 
e~t:í. dla eut úiscussiio; e sim Q. do ua~c.imento l\vrc em 
velltrc liv~e, ndoptadn naproposta, e alü seguida tle 
out.l'ns \gull.hnente graves. 

1~~s3. idú11. tem para mim, no estado nctuul da questão, 
~rwc~ int:onvcni~ntes; em primeiro lugar, com relaç,f1o 
a justiça. Niio se trata ngora de :f:1zer justiçll. ab~oluta, 
pol''llle esta ê uma só; clln só s~ fari1L peh fórma por 
que aoàbo· do cnuocinr, por lileio de emancipação geral. 
Assim serio. lmancipad:t tod11 a geraçilo actual, estaria 
e!t'ectivamento t\Cilhadu. a escrnvntur:J., feitg, justÍÇ!'I. o. 
todoa, pagando· 5o ar.t.s. senhores o valor àc seus cscra\"os, 
e tlnndo .. fo uestino :t estes, parn que nii.o se tornas.scm 
uoch·o~ :t sncicthde c múos pam si proprios. 

Illas, uestlo quo não se fazjnsti•,'a nbsolntn, c se tre.ta 
apcnnH de faZ\ll' justi•;tt rlistributiva., .; necessario e\·itat• 
cuidndos:~uu.•ntu <Jl!C se faça injustiça relatim. 

Or,,, oon~itlcl'oli, senl1ores, 11. gernção · fntnrD. todtt 
livre, F.Ú pclt) &illlplcs c c.tsunl facto do nascimento, e 
a crer:wiio u.<ltn:l.l perm:tn!lCct1<\o 'luaFi ~tem:tmente no 
cuptiveiro1 á espcru de pequenos favores •ttte lhe possiio 
tmzc1· a. liocrdado ... 

O SR. Souu Rt1s :-)illlcilmentc. 

O Sn. PEIIDt<>Ão l\fALIIEmo : - ... dilllcihnentc podcnt 
obter depois d11 proposta, que tende a estancar :t cari
dade particnlal', o movituento emancipador; e dizei
mc : nito ·ha aqui maiJifesta. injustiça rehtiva 'f 

J.'or qnll rrtzíto, dizci-n1e ainda com U m?h na Con
scicncia, e meem\1 em :fuce do direito, a gm•:1çiio pot· \'il·, 
os mLsci\uro~, ,<.lc'v<Jm ecr peh lei colloc:uló~ em melhot' 
posi\':'io do.que u ;;era1~1lo uctuul, o~ esomvos exi~ten
tes'l Pois a gct'açii.'o uctuul niío.vem tambem elo n:;tsci
mento 'I Se libert:tis os uuscituros, por'lgnnhlade ou 
maioria de rnziio devi(• te liiJ.el't~r a ge.mçiio aotunl, por
que tem estu. om seu'fa-:or o mem\o principio do nas
cimento, e por Ol\tl'o l:do mais o facto de haver per
m~uec\d.u na oscravhlito u.té hoje ... 

O Sa •. Nililt\S:- E longoo annos tle scrviyo. 

O Sn. l'~nnu:Ão 'M.H:nw\0 : ·'- .... pref..tamh longos 
sen'i\'O~ l 

E os escravos actu~CR, que virem que as crian9aa a 
nascer e :lo .livres, .. não -hão de iazer esta comparação : 
-Pois eu, qnc tarnbem nasci de e<icrava. e já servi a 
me\l Benhor, nii.o hei de ser livre'? Hei de continuar 
no cnptivcirc '/... -

Ta_nto o gcNéfno reconheceu r1ue havia aqui injustiça 
relattvu\ C[';le Jlensott remediar .em relação á. geraç~o 
actunl, mstJtwn•lc o. T<;;;gat,; por. nm fundo de muanct• 
puçi'w, mas um fundo ti;o l'idiculo, oue niio dará re
&ultado ; c ainda abrindo outt·as val vÜlas em favor da 
alforria, tddns mais ou menos ·gravemente perictosas, 
e todavia de re;;nltrrdo.s qua~i nttllos quanto á literta
çiío: o que tudo não excltte aquelle facto, aquella re
voltante injustiça relativa, que só por si póde trazer 
graviBsimos inconvenientes, e m:smo pel'igos. 

O Su. NEmAs: - Estilbckce um systemll. fatal. 

O Su. PEaDic:i.o MnnEmo:- Senhores, este artigo· 
·é muito importante ; . não pose o deixar de demorar-me 
no J3eu oxame. 

Diz-se que as&im se procura estancar a fonte. Sim, 
desde que o nascimento ó a fonte dllo esctavidiio, de
clurando-se li Vl'<il! os que nascerem, estanca-se a. fonte. 

Mas, á. vista desta injustiça relativa, á vista doa· in
convenientes .que já têm sido spontados1 e de .outros .<pe 
hei de referir, niio era melhor evitar que a fonte e e es .. 
tun~.asse assim ti\o bn\scamente, por fórma tão absoluta, 
direi mesmo, perdôe,se-me a expressão, por modo tão 
brutal 'l 

As emen<.las que tive a honra de apresentar eYitão 
completamente este gruve inconveniente; tam.bem 
por · ellns se estanca a fonte, mas de mnneim m:ais 
suave, sem :f't~:zer injustiça a ulguem, sem snscitll.r com
parações temerosas. (AJJOiados da 'lninoria.) 

O Su. NEDIAs:~ C'>rn]lrchenc!em perfeitamente a 
justiça. relativu. 

O Su. PERDIGÃo l:IIALUEll\0:- Desde que por nquel
lus emendas se tra.tn. de resgutar a geraçito uetuul ras
ga.taudo as familias, onde s!l com1)rehcndern as mulheres 
c:•pazes de' ter filhos, c tambem as ontrus, segundo a 
preferencia ahi determinada, niio é evidente que daqui 
se tiri\o tr~s vantagens a um tempo '1 I•, attcnder ;i. 
gernçlto nctual, nas condições maisfavora-:eis, uté de 
Iiiói'itllô.Pde (apoiados d" minoria); 2a, ir estancando a. 
íon te, libertando com a mulher o ventre; pois q,uem 
liberta ll. escr~.va uão liberta o seu ventre'/ O mais é 
uma ficção (apo·ados da. minoria), ficar a escrava no 
cativeiro e só o seu ''entre livre! Nós niío podemos 
hoj c ndrni.ttit· e5ta. ficção ; 3a, libertar· desde logo toda 
a sua 'descendencia ; desde que se liberta a escmva, 
estiio livres todos os seus fructos. (Apoiados ác1 mi 
>HJi'it~.) 

ConseguintemcntQ :Lttcnde-se á gera\'!to actual , ~ 
attende-sc á gern9iio iuturn, ao mesmo tempo c em 
melhores oonl!iç.ões. 

Port!lnto, niio se dip;n. que nas emendas qne th·o a 
honm de apresentar nüo está con.;ignadll. a h1ea do nus
cimento livre; ó um erro, é um sopbisma gro;oeiro 
(ctpoht~los da._ minoria.); ~esdo que na ortlmn das ,pre
ferenotas estuo em pnmetro 1 ugur os esora vos cnsauos, 
ahí se comprebcndem as mulheres capuzes de terem 
filho.~; e os filhos até 15 annos, ahi se comprehendem 
as filhas, o se:x:o reproduct;or; logo depois tat~bem es
<ltavas que por S(l\l tnel·cctmcnto se tornem d1~nas de 
seren• r.e.~gatàdns; em s?guidll., o sexo. fcmir:ino, guaz
dntla U 1dutlc de 8UU nJl\lE>r OU m~nor IC'CUndldl!de; llliO 

cetá evidente o pcns·amcnto catdeal de constitttir o nas
cii\lcnto livre, c por modo mais natural, muis rncionnl? 
(Apoiados da mi•wria.) 

O Sa. ALMEIDA PEnE li\ A :-Sem ser por fic~ito. 

O Sn. FEuDIGÃo li'!AtnEmo: - E-sent ser por Jic•,'iío, 
como ben\ diz o meu nobre coll<!ga. Quem. não cede a 
cst:t observaçiio t\ porque ttbsolutumcnte niío quer, é o 
cego, o smdo, de q\\e, falia !l._'escripturn, nqnelle que 
ni\o qtter·vcr nem ouwr. (Apoiado.• da. mnWI'ICL.) • 

Desde que se libcrtiío ·IIS mulhere~ · e ~o lhes tla .:1 
1n·efcrcnoia . cotá proclmnntlo o ventre hv~·e, o nusct
mcnto livr~, e por modo mnis nu~nrtll, .ma1s pr?ficno, 
sem perigo. d~ ordem algmra1 e tttc sem mconvemónteB1 
se nno dcctdtda· vt~ntugem. 
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O Sn. DuQuE-ESTUADA TEIXEIRA : - Mns até hoje não 
se respondeu ao Sr. Barão da Villn. da Barra, nem a 
V. Ex. hão de dar resposta I 

O Sn .. PERDIGÃO MAtiiEHIO : ..:.- Porém não compre
hcudem o n~cimento livre senão nos termoa da pro
p~stu; e niio querem sabir dellcs, como se não hou
vessem outro> expedientes ; outros meios para. se ;:he.ra.r 
ao meõmo fim I . · o 

O . S11. DuQuE-EsrnADA TEIXEIRA:- Ainda não vi iu
toler~mcia igual. 

O SJi. PEunu:Xo MALHEIRO: - Quanto aos inconve
nientes qne biLo de resultar desta proposta em rclaçiío 
á paz elas famílias, ú. ornem publica, economica c fO
cial, nlém de outros, j:i aqui se tem demonstrado; c 
cu direi niuda que usta idéa, embora muito . justa c 
muito santa, tem já encontrado e ha de encontrur re
~ist~ncio. n:1. sua execução ; esta re5istcncia o menos que 
poderá produzir é o ab:mdono das criança~, o neubnm 
cuid:ttlo do8 s~nbores , que quando a~ nüo · cntre<>'uem 
logo, nüo tic imports.r:'tõ com el1:1.s, nito as prote~<.m'tü 
c?mo •at~ agora b4ião mesmo quando ns libertavüo 
amel:t sem inter~ssc! E' a revolta nattmtl d'J sentimento 
qu~, devendo ·ser espoHtaneo e meritorio :'t propria 
con;ciencía, a lei quer impõr ! 

Dnlti talvez :1. hecatombe desses innocentes, sem que 
tod:wi:1. nenhum senhor seja Herodes. Todos estaviio e 
c<>tll:) no melhor prop n:-ito 1t favor d:t etnnncipnçiío; o 
qnc niio querem é Cttridade e huma.nitlo.de impostas. 
A ld ni<o póde por fúrma algmnn .impôt• sentimentos 
d<lit:a ordem; h:.t de ficar, port:tt1to, 11:1. sua dura e crtm 
execu:;iio, que ha d~ dar e.sso.3 tristrs mus fatacs con
sequeucias. 

J:í. fttllei na .q11ebra da força moral dos scnhore5 . 
Nii.o ~ntr:t isto. f:tc1lmon:~ na cabeça de quulquer'i Po.is 
quHudo a mi'il ~onher qu~ seu filho é livr~, nüo por 
vont:;dc elo senhor;, run~ rwr . acto dn l~i, e q ne na con- . 
foraudat.le da pro1,na le1, o . sonho~ tem obri(Tnçno de o 
cri"r até á idade de oito anuos, uão so iln de lcvanlnr 
cout1a o senhor, se cote, j:í. niio direi castigar, mas 
apc:ms_reprehcut.l~r a criança? O que não dirú. esta mãi ~ 
~ós saoemog que em 14cral a gente escrava é embrnte
Cldn, nüo tem ednc~çào, e pois niio se potl"m exigir 
udla sentimentos que nr..o foriio cultivados; immcdia
t::me•~te a csct·a:a ~ir:í. ao sen~OL' que aquelln crittnço. 
n:~o e QSCJ'a':ll:• " lwre; e d:1.ln. a lut:t permauenle no 
se1o da~ fam1has c dos e>tnbelecimentos. · 

Eis a ruzi\o pilr que <'li j:i ouvi dn bocn de nl..,.uns 
~~uhorcs:- se csh•.pl'"}'O'ta pnstint com•.' cst:í., 01~ cn
trcga:ei ao governo as criunças antes mesmo dos oito 
anno• ue idade; c, se uiio puder fazê-lo, npenns com
ph•tnr.:•m o~ oito nu nos, . as cntregurci indepcndeatc 
rncsmc da~ apohccs. . 

Destn lt.lL:•, .s:nhores, .h:1.. de vir a indisciplin~ no 
c~ntrc. das fanuhaH1 c pl'lllCipnlmenk . nos estabelcci-
nJunto3 rnrnes. · 

N"as _cida<l·.,s o mal niio c t.'io grnn•k como no Clltnpo 
etn. rnz~<o do pequeno numero em c!l.tla c:1sa. nos estabo
lcctment.os agricolns, porém, htt t.le ser em "'randc escala 
:t indi~cíplinü. Ora, s1tueis muito bem •tm•~to ó ellttnc
c~~•arw · pam manter os· nossoB estnbdccimcntos ao·ri
t'Ol:t>. Elt tartho · percorrido f•1zendns Ooln espil'ito"' dé 
c~tudo c de .olMerv~çfio, e tenbo visto 1~\l() ha alli qnasi 
•t.ue um regu11en militar ; nem póde dtnxnr. da ser as
Hm ; r:JO.~mo com gcutu livre ba estttbelecimeutos de 
c.c1 ta ordem fll\O nii.o se manterii:io ~o iJno houvesse 
urna di:;ciplino. qnasi militm'. 

.C! S:;. C.\1'.\ ~Dil-rorém,mai~ doce do tlneadaclusse 
nnhtll:'. 

O ::;.,, .~'.""'!"'o !II.\I.UEIIlO: -Sem duvida, porque · 
no exurc1.o ~111dn se conserva o cuotigo d11u prancha
das, . qt:e m~utns ve~es dctenniruio a morte, e é prcci i'O 
•tne o medico cst~Ja a conaultur ou l"mnr o pulso do 
~vldatlo: tn~s custlgos c a este ponto nüo soll'1·em o>• 
c.-cra\'lls. Os costttmes •iio lJcrugnos. Os senhores os 
tr·~ttilo Ccllll o mr.ior cuidado e picdmle. 

lfoj•1 t! muito commum verescruvos maisuem vestido~ 
do quo r:ualquer de UÚ•j pussando por c !lua ningttom di r:~ 
(.llW u:Io oscrn.vo,..; e os Honhorcs o tolcrtlo, o · aluUu. lhe·::; 
non~•!d~tn outros ÍltVoi·cH. Eu uiio o., ccn~uro; tto contm-

I • 

rio, entendo . que essa tolera.ncia, essa benevolencia.· CDll!-· 
corre pura que as relnções do escravo com o senl1er 
se m11.ntenhii.o em melhores condições. São estes senti
mentos que constituem o lado moral dn questão, e FOC 
om~e · devemos caminhar, e podemos :1.vonçnr com pa!L~ 
mms seguro e firme; 

Accrescem cont ra n aolt1çiio em questão as sensa1u: 
observnçúca do Duque de Broglie e outros, aliás con
scienciosos ubolioionistas, 11 desigualdo.de odiosa ·de 
filhos livres pela lei, e pais e>cravos pela mesma. lei,. 
a fltlta de educação (de que o governo absolutnm.eiJ:f:.!.' 
niio cuida) nessa. classe, . a indiscir,lina. sobretmlo nat 
estabelecimentos rnrnes, a impüsslbiliLI::de de obriga
los ao serl'iço1 c outros grnvissimofi•inconvenientes. 

Nem essa iclé:t ftmdamental da propost:1. se póde di=' 
ao men~s poeLicn; . tal 11~0 n consiclerou .. um grauc:ie -e: 
vercla:!erro poeta, · Lnmartrne, quando em l8q8 be trst~!L 
el1t Jibertnçiío doM escravos nas colanins francezns. 

En ji tive occa, iUo de bzei' sobreenbir aqui o gra.ll<k 
p ~ rigo ~ue ha em ~~onsigna,. ,em lei a idén do n~i
menlo hvre pelo. fórma nbsoluta por qne esti lHt pl:<l
posta do governo. No projecto •nbstitutivo eu tarntr<!rr. 
a consigno; mas· niio por essa f6rm:1. absoluta .. 

J:· idéa é perpetua ; constitn\da. em lei é uma meí.Ü.- ·. 
<.\a nre,·ogav.el; bn de produzir necessariarncotc t<J1m: 
ns sun~ consequeucias. Se estas consequenciaH for~. 
boas, tanto melhor ; mas se forem m:í.s, como eu pt:e
snrno e prevejo, qual o 1·emedio '? 

A consciencia 11Üo me ha rle remorder, porr,ue ~.;e
go-lhe o meu voto. 

Demais, scnhore~, que cidadãos se ,·ão prep11'.11.r 
nesses nascituros? Est:t questfio prende-se n um park 
~rapho .d~ mesmo art. 1 •, crn que se consign:1. a i'l~~ 
Cln serndno. · 

Diz :1. proposta elo governo que estç3 nasciturll> ser
Yir:íõ aos senhores das miiis até a idade ele ~ l annos, s.e 
estes nüo preferirem receber no fim de· oito annos u:m~ 
npolicc de UOOS, de renda mmual de 36S, e que ex.ti:l.
"uir-se~lm no fim de 30 nonos. l'resdndamo& por :lg<Jl:L 

Ja questão pecuniaria (p:m1. mim muito secundaria e.:r 
relil.çiío á mt1guitudc do assumpto); exo.minêmos :1. ú~s
po<ição quanto á condição desses nascituros. 

Diz a proposta do governo, niío sú no artigo 1•' como 
eu~ varios ou~ros : - c:o;tus nascit.ur.os ser\·ir.l êc gr-.:.
tuLtamentc, :1.te o. tdnde de 21 anuos, aos senhorc~· d<. 
sua.a mãis.- Tal é o pensnmsnto dominante. 

Ora, o que é qu~ nu idade . média se coahecett pel::: 
denominação r!u .;cn·idão, cjli mcsrr.o entre os Ilomo.l>os": 
1~' no fundo e:;actnmente ~ q_t1e cousngm a pi·opo~t:..
hbcrclade nommal, . escrav1dno de facto -.~•io h\"J'ea. 
diz a lei, mas com :1. oLri!!a',·ii.o de ~en·il'o forçado ~ 
gmtuito; St!jn pctisoal ou .;eja real . 03 ~scrti\'OS seneu:: 
pcssoalw~nte ao Fe:1hor ; os scn·os reputito·se aut« 
:.tdh•rentes i propriedade, qilae> o> ~cn· os ·da gleh~ .. , 
que niio serviüo tt. pes~otl tnl ou tal, mn~ cst:tvi'íc 
adscriptos ÍL tcrr~, hgudos a elln, c p:u:m\'iío com :r. 
terra, por yenda ou trausmL~:'to, :l. .ilt"'" po~suir!or. 
l\lus o carncteriatico tlu ~;craYi <Eio, nssin1 <'omo d& 
scrvidiio 1 comnmm a nmbos1 é e.~>tctnmente o 'lue G~ 
consagra na l'fOpostlt do gn\'WIO- :1 obriga)iio de 
scr\'iço çratnao e forçudo; <JllC ~cj~1. por toda :< ''tda., 
ou por a1gum tempo, niio altera a m;:.cnc.in dn oorvidiio. 

A prcpostn elo go1crno re•t~ura portanto etltl:e o6& 
uma clusse que já existio no Drazil, a de S<'l'tos, qu-e 
siio q uo.lificados em direito rpl:tõi ·escravos. 

E' o qne acontece ao· sen·o ela J>ropostn; fie:~ livn~, {; 
verdade, mas obl'igwlo a sorrir ao senhor tle sur m::\i_ 
até 'H anuos de idade. Esta classe de senos j{• n(•s tii.
vemoe nos Indios ainda na prim"ira. metude deste oo
culo, por virtude das cartas regias de 1808 c l 809 contrr;. 
oH Botocudoe ·e Eugrcs, a que jú me referi t\o conte<.-c• 
elo meu discurso. 

Ora, o quo \'ai fazer cst.i prC\posta do governo seni4o 
restaurar semelhante scrvid1;o, obrignndo estt~a na~citurol!i 
a sen·ir gratuito. e forçild:1.m<lnte 11tiÍ ~L nncos de 
idade, qtwiriio, ou n:io tíllciriio'i' (~ucm tem o dir.eit .... ~ 
di! lj.Hcrer é o senhor dn mii.i . do nllscitnro, nlio ., 
uaectturo. E' exnctnmccte iqto que em direitoS<' chll.ra& 
servitliio. E s11hcm o qu" succcdeu •1ll11Uto aos Iudioo'i' 
Aa cousns cvrrJrão 1>ot' tal furltln, c!u" foi necesMÜ'lt 
que 11 asscm\d0~ legislativa do llmzi, por uma léi /e 
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· 27 de Outubro de 1831, abolisse tal servidão ouescra- • 
vidüo, uindn com effcito retroactivo ! . . 

Ou~ro exemplo, de funestas consequen~las, tlVeJI!OS 
nos cllllinndos africanos livres. E' conhemda a sua h~s- · 
toria, que eu descrevi tambem no_mcu trabalho sobre 
a escr:widiio no Brnzil) 3• parte. Dados a servipo com · 
certas obrigações aos concession:~rios, erão ma1s ·.mal
tra.tndos do que os escravos ; só procuxavii.o retirar del
lcs, Mmo dos In di os, a maior som ma de serviço e yan- · 
tagcns! conaidcranuo-os apenas instrumento material 
de trubalho e de lucro I Tambem, . quanto a estes, a.s 
cousns corrêriio por fónnà, que foi indispensavel remi
los uesse serviço c. sujeição, emancipando-os nos pou
cos, e clefinitil•amertte por decreto de 2~ de Seteni.bro 
de 18()/j,, 

Como poderemos nós hoje restaurar aquelln antiga 
<J moclcrna servidão, em. époc~< menos favora.vel,.por 
ÍSSl> quo a civílisuçüo absolutamente a repelle 'I Have
mo3 de ser obrigados, dentro em pouco tempo, a expe
uh· uma lei, e talvez tambem ccJn effeito retroactivo, 
abolindo semclbnnte servidão. E desde logo começar:í. 
a propag:m•b para esta abolição. · 

E pcmais que. esses servo~ da proposb supportaráõ 
smne!hante captive:ro 'I os p1·oprios escnwos nctuaes já 
o não •upportão; j:í. começa a. . debandada de que a 
plincipio bllei; .menos o support:tráõ Pquelles. 
~upi)onhamos , porém, que · elle~ se bUjeit:io ; ~sta. 

quat•i escmvidii.o acoropanha.r:í. infallivelmente a e•c1·a· 
vidiio propriamente dita; conseguintemente, em vez de 
nbrevi:1rmos o pmzo l!a. extinc~'i\o , nós o alongàtnbs; 
u cla;óe dos escra\·os, e a nova classe dos servos ha. 
tle ir muito além de . 60 annoa depois da lei; é 
muito rucil e conviticentc o calculo, é simplissimo; a 
escrava que nnscer na vespera da lei, e fic.a.1· lió M[Jti
veiro, pó de to r filho~ . até nos 45 annos : cst"s fi I h os 
~üo, pela propost:t, obrig~.dos t\ servir até os 21 ; abi 
temos ·'<5 e 21 süo Üli annos ! 

Nilo po~so adoptnr semelhante ~yst~tm. de elriililoipo.
çii•J; o do substit.utiro tende n extinguir definitÍ\'tL
mcntc :L escrn vi•liio·, ~em clnsse de sen'O$, em 20 ou 30 
annos, o ma i• tardar; o systemil <la proposta vni nlém 
<lo dok·o. 

Scl1ht•res, aimln t.cmo,; em relaçií.o a este tlrt. t 0 g-rs.
,·is;inw quútüo, •1uc tícn removidtt pelns ememlas lJUC 
ollcred. 

1\o comclh0 de estado su l.lisJllllouso o fntótõ uti e~
C.\'1\\':J. em proprio•lauo 011 ni\n do ~onhor da mosmu 
t!.,cr:tn, e portanto ••C era dovidu n indemnisCI\:i'lo. Alli 
se uirlV.ir:';o ns opiniões, como s~ vtl dos trabalhos r~K
pcctivos jti diotribuidua. l\Iu;r~o nesta c~sll fui a tpic!ltil•> 
l'L·novmh:, . lombmndo ·so nto um vrLho.<o m'gttmento 
tlt•tluzitlo <lo urt. 4.•• f~ 'l.• tia Iel hy/'othoctll'ilt tlu l8ü4 
quo: f:t~ e:.tonRi vn 11 hypothcct~ ttos . illto~ nnsoituros do 
c!-t1rM·a:. hypothcca<lnK. . . . . 

Eu tenho n m111hn. OIJ1111iitr1 mnR ro~po1to n n\he111. 
.'\1~1\nG dltumlem quo o fructodne c~ornvas pertence ao 
><'llhor dcll""• o <file portanto uiill pótlo ser dccrct·ll.tll\ a 
libe1·tu.• · i~o ~111:1 illtlomnis;u;iio . 1\ 1111118 completa possn·cl. 

St\ ta\ fn.cto, pois, ó lll''lpt•iarltdo, niio póde so1· tirado 
>•·::n" •,'Ul\'•1\\icnte iu•lemtli•lll'iio, Bcgundo o preceito dn 
enuBtitt:i,;iio, m·t..' 17\J ~ · 't'l; sorin desnpropriar por 
lli:C'C~t•tl!t\<lo Oll utilir.lntle publicl\; a questito ua.Jiber
;.h\de é, ctJmo diziiio os Romanos, niío um[l, qucstEo 
ur: rada., mas de iot~resse publico, lilm·ras 11011 Jm\·atn 1 
~·r·d puVlirtí rc.< cst 

Este conceito exprime tudo ; portnnto, seria umli. 
;lcau prc pria1!i1o no interesse publico ; c por con~eqncttcia. 
nü:a po<!crin n. assemblé:~. legtslar, pelll fúrm(t cotist:~nte 
thr>ropc•ttt, som n competente indemnisn1üio; a. propostt\ 
u:ío · :t d:'•, visto como a quo J.lromette é s6mente pela 
ni:t<!iio <los que chegnrem ao~01to annos, se os senb.oreB 
•las 'miiis ni10 preferirem os seus serviços ntú os 21 an
llU3 ele ídadc. No entanto que n questiio é do proprie
<l:itle, aegundo tnes opiniões! c tambem grave questão 
''0:18tit~cio;ml; a propostll foi atacada igunl!fleuto por 
inconntttuClonal neste nssumpto · ou debnt:.:o deste 
pontG de. vista, além de . outros. 

O S•r. Drqnc-EsTnADA TEJXEIIIA:- .Apoi1!do1 en n 
:ÜJJ.tjl1tÚ: .como 6 que quorem qtte votemos uma qunutit\ 
indet;erm,uad.a 'f 

o ::; .... r~nDIGÃO M .\i.UCII\0 :-lia 1\lll\ll\ 1\mll. quostno, 

de outra ordem, · que resulta do art .. 1 •; . diz elle que 
taes filhos de escravas, declarados h vres conf<Jrme a 
proposta, serão havidos por ingenuos. 

A. honrada commissilo aupprimio as pahvras- e h(\
vidós por ingenuoH-:- por entender que é redundancia; 
conscguintemente, segundo ella, a emenda. não altera o 
pensamento da proposta, desde que declara que se sup
primcm por .. serem redundnntes. O pensamento, por
tanto, ficou Intacto. 

Mas h[l, . o:piniões ; uns inte1·prctão que din•em ser 
considerados mgenuos, porque n tlscem de ventre livre, 
e aquelle que UD.r;ce de . vente livre é ingenuo · c não 
escravo; outros pentão diversamente. 

O Sn. SouzA Rms: - Eu cttci n opinii\o do Sr. Vis
conde de Je!],uitinhonhn. 

O Sn. PEnDIGÃO MALUEII\O :-0 Sr. Nabuco c ontros 
entendem qtte silo · ingenuos, o Sr. Jequitinhonha e 
outros pcmiio pela negativa. , vioto como nascem de 
ventre es~:ravo, c que .afio realm~nte liberto::, não in
gennos. 

Esta qi'lcstfio envolve outra dos direitos políticos 
destes srlrvos, classe nova que agora se introduz ; os 

· direitos político. s dos escravos s:themos que são nenhuns; 
os dos libertos .sabemo;: · q unes são. 

O Su. SotlZ,\ REIS: - E&tiio definiiloa. 

O Su. PERDIGÃo MALJIEII\0:- Siio os dl• 1° grúo: 
e os do> livres ingenuos · siio todos. !\Ias aonde se deve 
clllssiticar esta novu cspccie-servos-em relação aos 
seus direitos políticos? Era preciso, port·mto, resolver n 
questiio de serem ingcnuos oti libertos. (Apoiados.) 

Parece-me que, sendo caso lliio preristo na consti
tuição <lo Imperio, niío póde em lcíordinariCI essa questão 
t!Cr rcsol vi do., porqu~ importn uma interpretnc;iio do. 
constituiçiío; e talvez mortificação da mesma, é mate
riu grave, exactnmente d:l.s mais importantes do nosso 
codigo· politioo, e que euroh'c õ llireito do voto e ou• 
tros di roi tos . politicos ; é lllllll qucstiio cmincntcmet;te 
politicne constitucional; nüo póae ser rcS'IllYida senüo 
por uma. legiBhtura. com poderes especiaes~ 

Siio obsar\•ações que faço uo goYei-uo, nlío estou uqui 
divngando, sito duvidas profundns; e a passar este pre
ccd~ntc, darrui em djaute, por viu. de regra, ir-se-hn 
nltcrando. profundamente a. cot"titni(!ÜD por leis ordi
narius. 

O projceto snbstituth·orcmon absolutamente tücl im
portante' duvida, pois qu~ por elle todos nascem livres 
c ingcunos sem contcstnç:io algumn. 

l'ttssnrei 9gom {L purtc ccom:m tet\ ou financeira. d,\ 
proposta. · .... 

Sonhorc<, cu tlisse h11 pouco 'luc a•tuelln promessa 
uu~ nJ\olicus do GOO~ é ull\a vromc5FCI fnlluz. 

Ell'cclivnmente, niio é preciso estudo pnm nos con
\'cncormos di8tu. A mortandade uas Cl'ÍliU\)as 6 gl'D.udc 
nté 7 nmws; menor óport~nto o 11~1mu!o das !lu.o cheg.üo 
a.os 8 unnós. Portanto, n mdctnntsn~ao. ser:L llh1SOl'J!l 7 
porque niio compemnr{t as dc,; pcr.n.~ ~ mcommodos da 
crilll:i\o dos guc fnl!e.serom, ~tem mc,mo dos que $Obr~
,·iverem como uqm Ja tem bldo demonBtr,tdo O proprso 
go\·crno' pensa tine tainbem pal'.\ clle ~cnl. illusoru1. a 
pro:.ncssn; os ministros j{, n.ctuitem ~ito-n:i.o; o_:; se
nhores hão de gunrtlar ns Cl'ltlnps, pno as entregao 110 
gov.1rno. E neste doco c le(lll engano o governo penso. 
não ter de recehé-las, niio se inqnietll com o seu futuro, 
niio ema. dos estabelecimentos e 1neios, nem de pag11r 
uquoilns apolices l-De11imim.is úun c1••·ae pm·tor. 

ne modo que estQbcleoe mnn disposição na lei, e não 
attunde ri. suu cxequibilidnde; en não o · comprelreudo. 
Ou· niio querem n oua exccuçiio, ou hiio de ,·cr-~e . . de
poi~ . om grnvi~simsa difliouldmles, se niio absoluta lm
pos~ibilidade do execução. 

So assim nüo fôr, eu direi que .a proposta ~o go\'llrno 
vai onerar o nosso thcsouro de uma mnne~r.a esp:m
tosn. A. propost11., quant~ ó. qnei't~o fi~:u.lceira, tambem 
oaminhn pelo desoouhc<llilo1 pelo m<tefimdo, J!Or modo 
que nôs ni\o podcmus prover n quanto mol\tarM us des
puus, os encargos, os onns t!~ thesonro, ndoptadu n 
propqstn como oe aolm. . 

Aqui tenho umpeque"l.otrabnlho qne • expltoa. (U.) 
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O,ws do thcsouro, segu•itlo a proposta (aceitos os cal
culas da conunis~lio cEpecia! d<:J anno passado) : 

Scoolo 1,500,000 escravos, os jlitó:i dos titulos (art. I•) 
ecrão: 

No I• anno •. 
No 2• anno . . . . . . . . 
E &!sim por di:mtc, até que nOJ :30• 

anuo será de . . • . . . . 
Decrescendo at<Í o GO•, dar!. 

O total serli. superior a. .:. 

715:200SOOO 
1, ·~51J:080HOOO 

1 t,523:77qnooo 
H 

~~9,000:000SOOO 

Sendo 2,000,000 cscr~:n·o3 1 os juros serí.'io: 

No 1• anuo . . !J!J3:600SOOO 
No 2• anuo . . . . . . . . 1,9{15:lt!I.OS000 
E assim por din.utc, até que Dl.l 30• 

anno ser:l. ·d.e. . . . . 
Decrescendo a.lé o 60•, dará 

O total ser:í. supe r io~ n • 

15,3n5:03'l.SOOO 
$ 

6 r.t, OOO:OOOSOOO 

Fun~o de crnancipa•,:iio (apenas o que pela proposta 
se retira d0 orçamento, art. 3•, B 1•, ns. 1 e 2), a 
saber.: 

Taxa de csc1·avos (allll~almente) 
Imposto de tr:tnsmissão (idem) . 

62G:OOO,~OOO 
150:000$000 

776:000,9000 

Em 50 1\\\l\051 que, pslo · ca\cu.\o do nobra ministro 
ter:í. de durar a es~ra,·idiio1 &ommarít npp;·oxhnada~ 
mente 40,000:000UOIJO. . 

3.• 

.Despezn.s com estabclccimontos parn. cr1n.çuo e cdu-
caí·iio das crian1•os ( urts. 1" e 2•). ~ 

4.• 

Dtll}Jezns ex~raordinn~ins qt:<J 11 propoot:L, NC für lei 
ha de ncccss~n~mcnte unport•tr n hclll da ordem d1; 
segumnçu publica o iudivi-iunl, c outrM. • . ti 

Taes eiío em breve •tuudro os encargos pi'O\'IlVcis dos 
cofre• ;n:hlico~, a<iopt:~do o Fj'êti)Jil:t. ufl proposta. 

Só OS,J)ll'os n~porumiõ pelo nteMs. Clt\ M.\!,000:00{)~ 
ou on:r lli2,UOO;UUOfl, calcnlados Gtl ntu o 60• amno, alúm 
doa. o1to ~osterwrcs ú. lei. 1\fus cllc~ hiio de se elevar a 
multo ma1s, por<JUU til! cncllr"'o pódc ir muito além desse 
prnzoJ como demonstrarei. 

0 

O tunda de emanei paçi!o (posto que ridicnlo nos ter., 
mos d~ proposta), o contclll]Jl&dns upnnns ns duna vcr
baB nlh declar":d~s, c por · 50 ::tnnos, prnzo oalcull\do 
pelo nobre mm1stro para a libertn.r-iio dos ultimas 
ewmyo~, ~ommará 9.0,000:000flOOO. 

Alem disto,~ temos .as ;Jespezns. com eo'tabeiechnentos 
}Jara a edu_c:tçn? e crm<y no das cnanç.'ls que forem en . 
treg~1es; nao se1, nem }lOHsa calcular a quanto mon
taráu .tacs dcspczas; tJresum<'i que nem as podere
mos fazer. E, com cl!'e1to1 $Upponh:tmos que temos de 
recebur 111,000 crianças em cada; unno doo 30 000 que 
SA aJth·are~ ; isto é, o Estado recebe u;n terço,' c os ae
nh?res· ficao com dons terços. Onde temos nós estabe
lee~rne!Itoa para receberem 10,000 cri\\U\'1'1\ 'I T~remos 
nece~s1dado de funda-los. Sahe-se acJtso ou póde-se dc
tormmnr a quanto n1ontám tal dcspcza '? Esta verba ó 
indefinida, ·niio se púdo culcular. 

Temos ainda. dc~pczas extraordinarins, que a prop08t.l. 
do governo h~~o de trnzcr com ·relnç-ilo :í policiu, 6. sc-

gura>.JÇa public11 e imlividual. A quanto mont. ar:í esta 
dcspnz:t nova e indeclinavel? 

Ahi temos, pois, o inddinido, o .desconhecido, o ele
vnolissimo dessas verbas, ante ag qnaes eu re<iú(). 

O substitutivo que ol'fereci, nii.o contendo displistçüés 
taas, provê ao s~nsystema de modo prudente <i definido; 
n de•pcztt ahi póde ser calculada até reah1. real. 

Accresce a neees3idude •que teremos. de emittir uma 
g•·ande massa de titulos dll renda ;, .osta grande m:wsa 
de titulos em concnrroociu com outros titulas do Esta
do, j{• emittitlos, e :que biio de ir em augmento, porque 
LlS lloSHts circum&tancir,s <> exigmn, os emprestimos 
eeriío successh•os, ·e hão de Ct'escer de uma maneira 
esp\\ntoea, não irá. prejudicar o credito publico'! E pre
judicando o credito publico, não prejudica tambem o 
credito particular 'I Ei,; ou,tra face cconomica da <Jnest:'ío. 

Portanto, niio pcsso uceitat• um systoma que crea des
pezas qne n0a não podemos ,determinar ao certo; . eu 
não posso .dar carta brane3.ao governo para a· seu ta.
lante gastar, nem mesmQ neste servi,,o, aliás pura mim 
o mais ~auto e o mais jufltO; .porque, senhores, as dcil
pczas ltào de :fazer-se i custa,dos impostos, e os impos
tor. ·3i'io o l'>UOT de quem tr.1balha, é o suor do povo. E 
é nesta occasii:ío, a m~is tremenda e melin.drosa .em que 
j:lmais o Imperio se tenha vi,.sto, qllli) bavemonle decre
tar por ~emelbante projecto dcspezns de tal importancia, 
cujas cifras níio podemos determinar? 

Se a oe•pcza fo>se limitada n. poucos annos, pode
riamos, embora com difficuldude, calcula-la. Mns niio, 
senhores, o proprio ho•n·adQ ministro dn agricultura se 
encarregou de mostrar que elh~ póde durar muitos 
:mnos. O ]Jrazo é muito .longo, como pllsso a ilizcr. 

Uma. mulher que nasce antes ch lei é escrava; pótlc 
ter filhos até os ~5 anliOs, este filho aos 8 annos póde 
ser entre"'ne ao govel'no 11"- fúrma da proposta, e o go
; ·erno cti o titulo de.1·cnda de 600H de .dura~'ilo de 30 
anno3. Ternos 1 portanto; 45 annos (idade du mulher), 
S annos (idade ?a. CJ·bnça que é entregue), 30 nn_nos 
(duraç~o · dos t1tulos) eoroma . 83 annos. Quer du:er 
que este Fy~te:na. ·<lo governo o nem. o thesouro com es
ses cmcnrgos; cujos ueteitos ~í1 demonstrei, naolo. me
nJs de 83 anuas, qua.•i um aeculo 1 

Isto é nggravnr o no•so futuro. Podemos nós sacar 
assim sobre as geraçües futuras, compromettendo-as por 
quusi um Eeculo, ·qu:mdo temos o nosso preEente tua 
sobrecarrel/.'udo; ti\ o uogro? · ·· · -· · 

Par.t fugir u. tacs consequencias, o .governo ilhulirá 
todas as 1>romessas ! 

O Sn . .Axou.\or. F1Gt:Eiu .~ :-A sitltaçiio financeira 
nos oonclu<~ e1n muito J?óuco tempo a uma bancarrota. 

O Sn. PEIUll!OÃa M.u.m:mo: - ll.gora direi . [dguma 
coma soh•·c aquulht expres!iio do art. 1•, . de.wl" a. ;lata 
<lt8la l<'i. Eia UllliL redncçiio Yiciosu, inconstitucional, 
cowo j{. aitui foi npontado1 c muito bem demon P. tl'ado. 

A conati~ui\:ão não qtter que se ~Jxeoute umn !'!i logo 
desde !lo sua dtlta, quer que dla. obrigue só depois da 
stm pul.Jlirsyi10 ... 

O Sn. A:-~on.+.IJE Fwu~mA :- I'rornulgo.~iiO o rcmess:1 
ás Cllmnras. 

O Sn. PERDIGÃO MALmano: .......; ... na Ordemv,,ües do 
Reino e outrail disposições 1~guli\o eet& mataria. Alti!ll 
de qllé ·Bc!licllmnte dispoBi\'iio cooduz 111 absurdos; e pódc 
mesmo prodnzir~perseg·m~Des civeis, e atti criwinacs. 

O Sn. A:-;unAuE FIGUEIR.\:~_Ué hão de haver livi·es 
buptizados como escravos. 

O Sn. PERDIGÃo ·MALDillRo:-De certo, lliio U.e se 
~ngeildrilr meios de aprel!~ar. u li~ortaç1io; os especul~,
dóreg h~ o de mett<lr-se Dl~to, a .titulo .da : protegerem a 
libcrd.'lde. para prcju.dicarem os senhores,, como nctual~ 
mente j tí fazem ; c pcior ser:í. depois ,que 11 propostll 
fôr lei. 

Mfts, snpponbamos que tqdo . corre .em boa 'fé, que 
ni:i> hnjiio taes:reclamuções ; diz a proposta elo governo 
!'!Lte todos.os qno naaoerem dcsd<O u. .ooto. da !ui rão 
hvrcs ; U.csue rlltuo tqdos Nilo 1\nes. Mnn pergunto 
en: ohegou 11.0 conhecimento dou iuteteS!!ado~ IIIIH pro-
•·incias scmelbflntc lei '1 . • 

Ellcs niío poda1'iio :or buptizndb na sune criu.s como 
escra\'nH, ignorando a lei 'f Niio se poderá. originar 
d'aqui um pNcea~o, · nté crhniJlal1 11ol11 iund11Ill11nto do 
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reunzir-"e á cr,ctãddiio r,cgsott livre, mesmo em hee 
d~ .final do ~ 3• do. art. 7ó, dtt pro\1oata1 • IJ.chu.n~o-~e 
altas a pessoa iH1 l"'nOl'ancJa. da le1 'I Ora, esta lgno
rancia., em direito, 1~'io aproveita; pó<.le apenas srtlvar 
o m:.cn~ado a ausencia ele m6. fé.ou·dólo, sem.a qua.lniío 
ha crh11e, mas depois de longo trabalho, despezus, 
vexanws c pris<i.o! 

O Sn. ANnnADE FIGIJEinA:-E note V. EK. qile aúo 
estão JivrcJ da pena de multa de lOOS a 200~000. 

O Sr.. PEnfHGÃo MAtm~mo :-Entret!lnto qne u pro
posta (art. 7•. ~ 3•; impõe a pen:~ de multa, e diz ao · 
mésmo tempo que sii.o livres os quo nasóerM'I desde a 
data da lei, não dando tcinpo a que, ao· menos pre
sumptivamente, seja a lei conhecid::t em todo o Imperio ! 

O· Su. ANDRADE Fmumn.l :-E' uma lei com effdto 
r€troactivo ! 

0 ::ill. PERDIGÃO lVIALUElllO :-Tem effeitotetróactivo, 
porqwJ torna obrigato~ia o. surt· dieposiçlio dosde um& 
data, em qne ellu. mcwnnlmcntc não o póde ser, nem 
pela cousti:tuiçã.o e pelas leis vigentes! 

Ab~urdo, prepobencial a1noluti&mo e vai::latle! 
Puõuarei agora ao art. 2• d9. proposta. Ahi se trata 

de associnções par& rccebc"em essas iufelizes ctiatJças 
que os senhores não quizerem couserval:' em seu poclcr, 
on qnc lhes J'orcm rerúaclas, !&to ú, ás miiia! 

E' isto ct~ridade, humanidad<:o '! A lei arranca r.3 
criança~ ús suus mãiB i só porque os s<1nhorcs nii.o M 
tratúo bem, ou p<>rque a> niío •rue rem pnrn sou oerviço, 
em lugar de dcixa-laa em companhia. da~ nüis e de 
obstttr HO máo tratl\meo.to <las ~enhores dellns, pam o 
que ha providencias no nosso .direito, lcgem h<tbemils ; 
até se poderiiio empregar meios polici,.es ·e outros; 
lo.n\:t•·S> mfio do expediente o mais brutal, pelo facto 
dé Ulll terceiro, niío de suas miíi.s! a preto:;:t•> de r's
go.tar estas pobres criançlls, siio e lias Ul'l'anc,·Ldas ii;; )irõ
P''Ías müis! Nüo compreh~ndo semelhante hlll.nani<ln•le, 
unm tol piedade e .cariJnde! 

~enhorc", nv9 meu~ tmbulhos foi uma idéa que eu 
smt~utei com toda a e:iJ.crgin, 11 uniiio da famili:1 ~etvíl, 
e a constituiçtío da fr,mili\1. livre, rctir.,d:\ da clas3e ~e:·
vil. Al!i impugnei est~ idéa cruel de &rrancar os filhos 
a BWi..s mãh~ para autrcga-lüs no- Estado, convertendo-se 
o Eottd<) c:n ama >Jocca ou uc leite l'ót!G RO~so o Es
ta<lo ter casas de expo>tos e do cal·ir.hv:le, p6de ter cc>t:J.
bdc~imcntus bastantes para ncc>be-losna idade em que 
se presume que elles venhlio? E', porvent;um, .insto ce
tira-lo3 das casns onde uascQrcm'l Como pois yfio Drtnn
c:.t-Joc; n suas míi.is, a Beus pais c parnntcs, •!inlim, ti sua 
f:.tmilin, cmborn s~ju. :l'ttmilia servil 'i 1!:' isto Ieligi.o8o1 
é c!Jristão, é humanitario? (Mttito Ú<'m da minol'ia.) 

iicnh(Jrcs, esta proposta. faz o que ó muito um11l fa
zer-se entre nós ; o que d:i. com uma mão, tirn (Iom o. 
ontm; ao ]msso que· diz que o nascituro é livre, diz:
nada, tlt não és t•tllivre, hus de uervir ao senhor d.e tua 
mãi ató 21 nnnos, se elle qnizer, cruuira~ ou não, c hM 
de >:crvi-lo gratuitr1mente! 

Nilo fica ~~isto; pelo n.rt. 2° pretenLlo o goV<!l'llO c:d
mir-so aos cui'dndos, ás despezus, e ás obrignçi.ias quanto 

~iis c .. iançns que ll:e forem entregneB pelos senhores ou 
dle tirar nos mesmos e n suas mfí.i~, entregando-as a 
associações que se possito :l'undnr, dando o mesmo di
reito a essas n•~ociaçõesb ~ont•titnihLlu c&tn.. pobre gente 
scr1:tt das 'Jssocw\~líes, o r1grmdo-a n ser•·1-lns forçada 
e gratuitum':ntc at.é nos 21 nnnoi! r;· um meio on ex; 
pedwnte odwgo e crnel o de e:xmur-se o governo as 
promessas leit~s ! . . _ . . . 

E a indo. mLua: du. u. essas a.ssomu.r;uea o tlwe1b.J de 
<tlu11 aram o~ serviço~ dc~scs·nn.scituro~, qne aliás (nomi
JW.lmentc) declara hvres l 

l'ub n:ío ~e vil em tal di•posiçlio, nté na ~>rnpri'l 
exprcs.sito-u/llgtll'-'-"tt iiléa implicitu. . de propnednde, 
de t:<H!Stt'f 

Acal•u 11111 hornem livre t1lug;a, ou tom direitQ de 
nlngn.r o a serviços <lo ontro hmnem livre 'l tom dir~ito 
ps.ra. n fu.zor 'l l'ódo fnzor ulll COlltrnto dos sous sen'li'OB 
ll trauwlitti-lo 11 ·outrem: mns siío oOIJtratos. l'eln pro
po,tn nilu; ó t1 nR~ooin\'ilo quo tom pot• !oi o direito do 
r~lugn11· o Borvi~Jn chtqnoll<•e, t•omo 80 ttlugiio os BOI'I'il'os 
<.!os

0 
!lHl'l'!lVOs I ó 1t m~~mrt j,[,irt de Jll'OIIl'indnu•' nobru 

o~ e.,cmvo~; uuic:t <fltc t'tudnu:unta ~Hsu direito! 

E tonto semelhante idéa eat{L implicit.t em to•la esta 
propoüa, cp1e aind{t. no art. 5" se usa d<J uma expres<li.o 
que importa aid~a de propridad~, de cou"u., qu!tl é o 
privii<<gioque ter::ío as soci~dadee úlllancipadoras sobre 
os ~erviços dos que llbertarem, pal'll iu'iemnisrlçito do 
preço da alforria. 

Este privilegio não pôde exprinilr sentí.o a idéa de 
propriedade nos serviços desses libertos (Apoiados da 
minoria.) 

A pl'oposta é, no meu entenrler, perfeit:tmcnte ],ypo
critn, como lH]Ui se tem dito maig de uma v~z. 

O Sn. ANDnADE. li'IGUErn,~: -E'. um:. hypocrisis. 
atroz! 

O Sn. PEnDIG!o MAwEmo:- Dem~i~, eu ndmitto as 
!lssociações neste assnmpto apenas como beneficentes, 
de cari<lade ; é a razii.o por que não as consignei nas 
emenda.s qne offereci, porque ficava á cariJade das que 
se quizeesem organimr, gozando no entanto ue favores 
que abi em geral consignei a bçm tlns libertações; 
admitto-as, fazendo o sacrificio do dinheiro com que 
entrarem, [em idé!l. nenhuma de especularem sob;e os 
~·:;rviço"> dc•:sn pobre gente; meramente aseociações de 
caridade. 

Demais, tal incentivo pam semnlhante esp·2culeçlío 
ba rla ÍJro(luzir graves nwlcs. O que ha de com a p.ro
po~to. acontccer'l 

Hão de levantar-se a•socta\'O. s que i Iiio tf.nt·r os 
escr:wos, a pretexto tle Jibe.rtn-Jo;;, mas renlrncnte para 
espwularem; empregarúõ todos os meios para o•; ar
rancarem a seus senhores, desorganimndo o F.crviço, 
perturbando as ft~milias, afr'cctando a ordem publien, 
conscgnintemeute a economi:• do Est·ado, e até a8 pro
prias rentl,\s; tudo ha de Eer aft'cctndo: quer a~ dm
plcsmente emar:cipaLlor:.w, quer aqmJI:1s asoocl:~\'ões 
que se formarem para receberem :>S crinaç1:is; e,tas 
têm a pcropecth•a ele muito melhor negocio, qual é a 
dos serYi\)Oo dos liv1·cs por 13 n"nos, qnttntos Y:1o de 
S a 21, ~emlo ourigttdil5 apen~R a constituir-lhea um 
pequeno . peculio, como diz o m·t.. 2.0 ! Ora, fienbores, 
isto é irrit'ol'Ío, quando nii.o fosse cn.1el e deshmruno! 
(A}loiado8 tia minor·ia.) Associu\'Ü8S iwlmtriacs e com
merciaes seriii.o ellus; semelh\l.ntl!s n essa, t•erbi uratiu, 
que se ul'g~tnisllu haponco pnra inlrot!uc\·~o de .Asin
tieos com <ttle se q~;cr colon1s:tr CótO Imper10, mas rerd
mente pnra espccul::tr sobre o serviço dos pobre.• coo
lieo! (Apoiados de~ minoria.) 

Poi~ onde se vio dar privilegio ptll':t iatroduc~[io d.~ 
trabuihadora~, coJlStitniudo verdadeiro monopolio pre
judicinli~oirno ú iutroducçiio de br i!~os nteis, e eobre 
objccto quo por btl•L naturc<:ll niio é ~usccptivol de pri
vilegio, por<HIU nií.o ó propriclbdo'l (.lz>oiccdo8 da mino' ia.) 

O privih·gio rcoaho sobre 11 proprioJado, mas nunc& 
pódo reuu.hir ~obre ~on·iços de homens livr7s; os c~olies 
siio homens livres, c eutretanto n eenrc~po1to antumou
so um~ vcrd•nlch·a e••peculaçiio, elo quo o goyerno nilo 
ucu nimla cxplie!ll'üo ~atisftlctol in.(Apoiaoloo ela ·lll!.!I<JI'ia.) 

Senhores, neEtn c1uc~tito niio mlmitto aeoiio aucrificios, 
cnri<ladc e huiuanidadc ; niio admittt• especulação poi· 
lllodo algum; mio pou;o t~indn por cstCl. razü0 du.r o meu 
veto í1 proposta. 

Demais, 11 propo~t:L ,.cso1ve élespotiomnente (sol! typo) 
;1ma das mais graves questões, neste art. ~·, ''saber: 
o direito ao.trr.bnlho. (Apoiac/os.) 

E, pret.cndeo.do patrocinar. com a poderosn tutela do 
governo os tmscituro3 d&s escravas, ehumn.ndo-oa a sí 
nos termos dos aJ-ts. 1•o~•, ao meõmo tempo commctte 
nova e gravissimn i.njusti1~a, qut1nclo absolutamellte 
tlblln<lt>mt os filhos d1~ gente pobre livre l Que mui,l di
reito t~m aquelles do <IUC estes a scmdh:.mte pl'otec
ção 'I (Apoiados.) 

Ptll'a mim, é mnuifeoto o pensamento ou proposit0 
ile il!ttrlirem-se compl••btmcnte t:tcs pl'omcssus, nli!i~ ir
roalizneis, e por t:mto fallnzcs. (Apoiada>.) 

Exuminnrei agora o urt. 3~ da propo~ta. Trata alie do 
reHgnte pelo fundo de cmancipnçiío, c de comtituir csto 
fundo. 

,J{t fiz n principio uma obaen'a\:ií.o gernl; clle reocn
te-sc do t\bwluto, v ido de origem om totta eeto.propo~tJ.. 

O Su. A~un.\Illl F10ur:m.1: -r:; mn tudo nbsolnt:t! 

U 8n. PEilllJUÃu 'MALlllmto : - r:n 1t Imitto :t i·lé11 
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do resgate ; e foi ex:actsmente esta. idéa do artigo 3• 
que euaceitei, e consignei como idea capi~al no substi
tutivo que ti ...-e a honra de offerecer, separando as dis
posições reh1ti.,as ao resgate das que s~: referem ao 
fundo de emancipação ; dividinüo, port~nto, o artigo 
em dons. 
• Esta idéa do resgate não é nova. entre nõs, nem fóra. 

daqui. . .. 
Entre nõs foi lembrada pelo Sr. 11Ioniz Barreto em 

um:~. memoria de 18L7, mas só publicada em 1837; o 
qual nessa memoria. oppoz-se logo á idéa. do ventre 
livre, dizendo que não convinha nas nossas circumstan
-cias. Note.::se q_ue era. em 1817, em que-mais facil
mente se poder1ão ter tomado outras medidas mais 
adiantsdas. .-··· 

E' tambem pensamento do qualificado patriarcha da 
independencia, o finado José Bonifacio, entretanto qne 
aqui se ten:. dito, até com :>.r d<a· zombaria, que é idéa 
não lembrada. em parte alá·mna ! A memoria. do Sr. José 
Bonifacio nã.o consigna o nascimento ou ventre livre, 
consagra, além do ref'gnte, outras disposições, alar
gando o circulo das ma.numis~ões, como faço na.s mi
nhas emendas. Esta. memoria do Sr. José Boaifacio é 
de 1823, publicada em 1825. 

.Ahi temos t:l.mbem o mesmo pansaroento, m:inifes
tado pela constituinte brazileira no seu projecto ·de 
constituição, a.rt. 2M:, onde !lão consigna idéas tão 
adianhdas, nem 'iolentas. Falia sómente em aboliÇão 
..-radual da. escravidão; idéa que passou pa.ra. um:~. íei 
da mesma constituinte, de 2.0 41.e Outubro de 1823, que 
vigorou entre nós por algum tempo. 

.'\.lém destes a.ctos e dessas valiosas opiniões, ha. ou
tros de ·ru...-ersos escriptores, que desde então até hoje 
tambem tein lembrado a. mesma idéa. do resgate pelo 
fundo de emancipação. E eu o consignei igualmente na 
minha obra, parte 3 .. , pags. 243 e 2U. 

Se passan11os a Estado11 estran~eiros, veremos que a 
Suecia conseguio extingulr delinitivamente a escravidão 
nas sn:lll colonias a.pena.s pelo resgate, consignando ~6-
mente 50,000 fr. em cada anuo, sem abalo, sem des
ordem alguma, e muito suavemente. 

Na França, apeza.r da idéa do nascimento livre ter 
sido apresentada em dons projectos dos annos de 1838 
e 1839, é ainda. lembrada pêla minoria da commissãe 
pre~idida pelo Duque de Broglie em 18i3, o governo não 
>leeiton, nem a assembléa. legislativa., semelhante idéa., 
mas adoptátão a idéa do resgate, como eu ,formulei, 
consignando !iOO,OOO francos no primeiro anno, os quaes 
írião em augmento á proporção que se fizesse a eman
cipação. Taes forão as leis que se ~pedirão em 18!i5 
para as colonias. 

A Hollanda ainda agora por lei de 1a62, embora. 
con!igna.ssc tambem a idéa. do na.acimeRto livre, re
correu no resgate, e a.bi decretou ·esta medida.. 

Em outros Estados i me~ma. idéa ou providencia. tem 
sido applicada. 

Portanto, não re póde dizer que esta. idéa é nova, 
que niio tc,·e a.p~Iicação, nem alguem se l~mbrozz Qella. 
1:: quundo fosEe 1sto verdade, não reria razão p:~ra. re
jeita-la.. A mesma proposta. a considera no citado art. 3 .. 0 

Senhores, como !e fez a. emancipação nas colonia.s 
ioglezas, que tinbão perto de 800,000 escravos 'l Foi 
pelo resgate ; simultaneo, é verdade, porque o g-overno 
inglez pagou a.os donos dos escravos o valor dos mes
mos, e libertou-os todos ao mesmo tempo. 

A F~~uça tambem fez a. emancipação em 18q8 por 
esta. fórma., porque a. revoluç5.o francez.a :fez com que 
se tomasse esta. pro,·idencia., precipitando a emll!!ci
pa.ção geral. 

Mas a. minha. qnestii() não é querer já. o resgat~ si
mnltalleo. E' que a idéa. do resgate é de todos os meios 
o mais effi.caz:, c mais proficuo, igual e ~nave. 

Nós não podemos fazer a emancipação por meio do 
resgate simllltaneo, porque não podemos pagar aos se
nhores o valor dos escravos; além de que as circum-' 
sta.nci:l. em que nos achamos aconselhii.o toda a pru
dencia, quer em relação á segurança, q11er á ord.em 
econOJ:?ic&, e mesmo quanto :i. sorte dos escravos, que 
passar1üo bruscamente e em granie numero da escra
"Vidio 'para a. liberdade. 

Em vista de tíio pç,t:.derosas consldcrações, !l5.o rosso 

propôr para a actualidade a solução pelo resgate simul
taneo. Prevejo, porém, que o poderemos fazer em uma 
certa época; e é a este resultado que eu desejo chegar, 

· por ser o melhor, como muito bem decll!rou uma. eo
cieda.d.e abolicionista ingleza. quando, em sua represen
tação de 26 de llfaio deste anno, já aqui lida, declarou 
que, por experiencia está p!ova.do que eõ a. emancipa.-

. ção geral niio tetn inconvenientes. E com rnzão ; só 
elb faz justiça plena, e a. todos eatisfaz. 

Niio podendo z.conselhar para. agora. esta idêa do 
re8gate simullaneo,_ aceito o resgate &tiCcessi•·o, aqoptado 
e empregado pela França como o primeiro passo nara 
che~rltr depois _ao resgate eimultaneo. 

4 

Eis-abi o meu systema actual e fumo. 
Eu não citei ainda Portugal, de quem nós descende

. mos, cujas leis ainda. nos regem1 e de quem P.arece qne 
ainda teremos de receber o nosso codigo civil, segundo 
o que a este respeito se espalhou (!) · 

O qtte alli fe fez em relação a. esta questao poderia. 
até ccerto ponto servir-nos de norma ou conselho. 

Procurou-se alli desde antes de 1836 dar o primeiro 
passo' p:~.ra a. emancipaçã-o, tra.ta.ndo-se, aliás, de colo
nias na AEric>t com apenas UO,OOO ou 150,000 escra...-os. 
No seu primeiro decreto, expedido em 185-i, niio con
signou 11 idéa. do ventre livre, mas sim 3 idéa dores
gnte e outras disposições, pelo tno.do pouco mais ou 
menos constante do substttutivo, isto é, matricula, 
resgate, favores a. bem da alforria., etc. ; e só nm pouco 
mais tarde, em uma lei de 1856 foi adoptada ·a. idéa. 
do nascimento livre, e dahi em diante foi-se progre
dindo, até que em 1869 !e decretou a ema.ncipacã.o 
definitiva, mantendo-se toda. via os direitos ·garanti à.~ 
po1· aquellas disposições anteriores. 

Por que .motivo, pois. nio :faremos isto? Reapon
àem: c11mpre resolver já a. questão; proferir a. ultima 
palavra, tomlll" a medida unica e completa da pro
posta! 

Eu já mostrei que tudo isto não passa de presump
ção, ou de illusão, cujo desengano ou desenlace póde 
ser :fatal e cruel. 

Ainda mais. Se attendo á. opinião de nosso pai:;;, 
vejo que a idéa do resgate está geralmente aceita. 

Desde que alguem · particularmente se dirige em 
bons termos ao senhor, elle nio se rec11Sa a d.1r a li
berdade do escrevo, assim como ae nio recuso. a fa
ze-lo quando o escravo apresenta seu valor. E :~.té 
muitas vezes os senhores são os depositario5 dos pe
culios dos escravos. Ma~;, tudo voluntariamente e por 
benevolenoia, sem offensa ou quebn da força moral 
dos Eenhores. 

O mesmo .!_lensa.mento tetn sido aceito pelas assem
bléas provinctaelS quando decretiío quantias para o res
gate doa .escr!lvos, preterindo o systema de ezna.ncipar 
a.s mulheres, 1sto é, o ~ystema de estancar a fonte, que 
eu consigno mais 4esenvolvidamente no snbstitntivo. 

Ora., porque a asecmbléa. gllral não ha. de seguir o ' 
exeo:J?lo das ~embléa.s provinciaes1 concorrendo com 
o ma1s que puder a bem da libertação, resga.ando a 
geração actulil '? 

Este systema. já. está adopt!l.do ; e sem contestação é 
de justiça igilal para. todos, e de reconhecida vantag~, 
e d1rei mesmo superiorid~~ode a. qualquer outro. Demai~, 
essa idéa. do l'esgate é aceita pelo proprio partido libe
ral; e já. no senado, em a. sessão do :mno passado, os 
seus representantes alli, offerecendo o additi.-o :to orça
mento, em que eêjl. medida se consignava, declaráriio 
eatisfezerem-se por ora cotn ell:t. 

Eu, porém, não aceito nGs proporções mesquinhas da 
propo5ta do governo, nem do modo abscluto abi con
sagrado (e.-..:cluindo inteiramente a intervenção dos se
nhores), e até sem. systema algum definido, senclo aliás 
a m:tteria tão grave e melindrosa. . 

Essa disposição da proposta (art. 3•) é mais uma 
promessa fallaz do gnverno ; ha de ser letra mort.~ 
como ta.uta.s <Jntras da. mesm:~. apparatosa. propo~ta. ! 
Ainda constituido esse fllDdo de emancip~ção, só n() 
fim de 50 a.naos estarão libertados os escravos actnaes! 
Mas nem semelhante fundo se ha. de constituir, nem o 
governo cuidará. de t1.l resgate ! ... 

Tomarei agora em consideraçio o art. i•, em <1ne 
se trata. do peculio do escravo, e de alforria Íor\'ada, 
e outras dispoeições. 
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Já tive oeeasiio de pronunciar-me a este reepéit o 
e1 9 deste mez. · 

Diz-se que o substitutivo não consigna a idéa do 
peculio. Engano ou erro mtnifesto. Desde que po•· elle 
se nbrem valvalas a bem da alforria, e se d.i:z: que o 
eecn:vo, nos ~Oi abi declarados, têm direito ao ras
~~ está o pecul~o. reconhecido, sem todavia se eon
mmar a sua acqu1s1ção, como desgraçadamente ha de 
:re512ltar da proposta. _. 

Não se constrange nem o senhor ·nem o escravo. No 
:robstitntivo e~, pois, implicitamente o peculio; nem 
b» necessidade de se impôr o que já est:í. benigna e 
-vantajosa.mente nos costumes. O modo, porém, constante 
do projccto do governo, ba de prejudice.r o proprio ' 
:pecnlio e a mesma. libertação. Isto para mim é fóra de 
6\Yi<la. 

Já disse tambem que este art. 4• se resente do vicio 
de origem da. proposta-o absoluto. Basta lê-ló. Por 
.ille até se arroga. o governo o direito de regulamentar 
soere a. collocaçã:> e segurança do pecnlio do escravo! 
.3sto é, de legislar 2obre i11so! de cbamür a si a. tutela 
óos escravos quanto ao ~eu peculio ! com offensa d& 
dignidade e dos direitos, e influencia moral dos senho-
1es! com prejn.izo e damno dos proprios escravos, a. 
~em será. mais difficil essa. acquiaição, e até impossível 
a &na disposiçii-:d As~im se pretende ampli:lr-lhes e se
gurar o direito de propriedade ! a titnlo ou pretexto de 
:facilitar a libertação ! Irrisiie, senhor~, e illusio! e 
::lon. promessa fallaz, porque (felizmente) o governo 
!liio expedirá taes regulamentol- ' 

Quanto á. alforria forçada (§§ 2• e 3• desse a.rt. 4o), 
jii me pronu::1ciei igualmente em contrario, polo modo 
:absoluto consagrado na propQsta, em o meu dii!curso 
de- 9 de Agosto corrente. 

Tudo quanto eu ahi disse ficou sem resposta até hoje; 
e diz-me a consciencia que é irreapondivel. 

Nas emendas ou &ubstitutivo, que oft'ereci, ta.mbem 
M consagra !' alforria. forçada ; mas não de modo ab~o
l»to; se~pre _com indemnisação; e principalmente a 
bem da constitili9io da famili& livre retirada da classe 
escrava:-Tratarei disto maia t&rde. 

Sobre o art. 5• da proposta, do mesmo modo já. :me 
pronunciei contra. elle na sua integridade. 

Soõre o art. 6• tan1bem já. tive occasiii.o de pronun
ciur-mé, e mais particularmente, nesse mesmo discurso 
de ~ deste mez, em que oimpugnei, sobretudo-na parte 
que se refere á. liberta9fio em ma.eaa doa escravos da 
nação e em usofructo á corôa; porque eu o acho muito 
perigoso em razão da. injustiça rela.tiva de que sere
scnte esta. dispotição, e pelo exemplo, que vai neces
i:iriamente sub!e,·ar a outra. classe que permanece na 
l'lll'lWte:liio, sobretudo em lugares, por exemplo no Rio 
ire Janeiro, o ode proximo á. fazenda de Santa-Cruz ba 
~~tros f:I.Zendas, r:ai qua~s se póde levantar a escrava.
!ura, e propagar-se este movimento a toda a provincia, 
s talvez ao Im~erio. 

Sobre. o art. 1•, que trata do processo e outras pro
"Jidencias, tambem o substitativo coasagra algamas de 
)W.S disposi~üe!1 e no meu ent~nder por melhor-fôrma, 
~ de modo mais f1miravel. 

ào ~r~~i •8~;1l~u~~~it~~i~o~D~~:!~1~ :a.i~0e:.nar!:!~ 
:iia como er.tendi con•~::niente e neceasario, tirando-lhe 
-:::ert:ls Aspereus da. propo~ta. Quando fundamentar aa 
~d::~s hei de explic.l-lo, A hora já está. muito adian
':ada. Muitas reftcxóe! ha\·eria a fazer sobre elle. Se
ria, porém, r&petir o que pela oppoeição já foi dito e 
:iieo'll son1 respost:l 

Com reJa~ ao art. 9•, eu sou de opinião que niio 
~vemo~ autorlsar o go,·erno 'l .expedir regnlamentos 
so'bre r gnlameutos,· porque isto importa uma defega-

, çiQ de a.ttribuiçõcs legi~lativas que entro em duvida. se 
~emos fazer. 
• Nós não recebémos o mmdato com poderes de sub
!.C:ibelecê-lo. Um mandato destes não se transfere a 

. PJtntrem, par~ce fóra à.e duvida.. Portanto, n6s niío po
à'emo& delega-lo 1::0 governo, autorisando-o a expedir 
:zegalame~~=-' • ·pe ~~:: ?:ll :st:J força de lei; e _ tanto, 
que alguns ficão no todo ou em parte dependentes da. 

~f)~v:fe~:ole~~a~vcfueito constitucional como poder 
sxecativo de expedir regulamentos, mas eó para a Boa. 

TO!IO IV 

execução das leis. E, se se têm tolerado esaas automa
ções on delegações, tem sido por uma necessidade ur
gente, e vista o~linütado prazo das sessões, que não 'dá 
tempo a se trat:u: de taatos assumptos. Mas devemos 
limitar este facto ao menor numero de casos possível. 

Demaie, é ainda. uma oatra face ·do absolutismo, que 
tudo quer_ absorver, pretendendo na proposta antoris&
çiio para tantos regulamentos, . e até para regulamentar 
o peculio dos infelizes. escravos! 

No substitutivo não ha samelh.sntes a.utorie~ee. 
O governo só expediria os regulamentos indispensa
veis, e por virtude de sua attribuiyão COD!!titucional. 

Este art. 9.• foi nas minhailfmendaa substituído 
por outro, que. me parece mais proveitoliO. Mas nem 
este o governo qaer aceitar! Impõe-se-lhe ahi a obri
gação de dar conta todos os annoa do progresao da 
·emancipação, do resultado das medidas, etc., afim de 
que o parlamento, informado, possa providenciar con
forme as circumstancias forem acome!.h3.Ddo. 

Eii a raziio daqnella exigencia que me parece justa, 
e até indispenaavel. 

Assim se tem feito em va.rios paizea, e nenhum go
verno se julgou offendido por ee lhe ter imposto em lei 
a obrigação d'e da.r contas desse. ou de outros as
sumptos. 

Infelizmente nós estamos na quadra do quero e nao 
qugro! po&3o I! mando ! 

Senhores, tendo assim concln.ido ligeiramente a ana
lyse da proposta do governo, desejo agora diier alguma· 
c~usa. mais a respeito das emendas ou do projecto eub
stítntivo. 

AI razões por que propuz a suppreaaão dos arts. 1• e 2• 
e suas emendas, creio que estão patentes; ao menos é 
etta a minha conicção. · 

O art. 8°, qne é o da matricula, eu o substitni por 
outro a qne dei a numeração de to, porque r.ealmente, 
na ordem l_ogica. das idéas e dos factos, a matricula 
precede sempre, até porque, segundo este aystema, não 
é possivel fazer-se o resgate sem· que estejão matricu
lndos os escravos. Mesmo pelo •yatema da proposta dG 

~~fc~~s:Oi~tt;:!~~~ e~~!::.. ":~n::;:; J':~~ 8~ 
qua determina o registro dos llaseituros em um livio 
:t~ial. Logo, o registro ou matricula deve prece era, 

Eu modifiquei a proposta do governo em v!ll'ias de 
suas disposições ; vou da:- a razão : 

A 1 • foi a ae~nte : A. propo.ata. do go.Yemo diz -
por 8ulpa ou oa:ussã?;-a expresaão--culpa-dá aberta 
a que ae burlem as conaequenciae que o governo aliis 
tem tanto em vieta e de mQdo tio absoluto ; dá aberta 
ás reclamações por falta de culpa, quando ao mesmo 

~ã~P~,~~~~~~a.a:~i::rcc~f~0seJ~~o~~~sia:;ad~aell~:;;s0~ 
Entendo que até h& nisto contradicfão manifesta. No 
entanto que ha. jUlltoa fundamentos a fATOr de excep-

çõE~ preciso investigar quaes são as razões fnnda
mentaes que justificão tão gr~v.e diapo1i9io. Pois não é 
uma grande pena, mesmo nu proporcio:::1al & infracçi.o, 
:fazer o senhor perder .o seu eecra.vo, isto é, a aua proprie
dade, pelo simples facto de o niio dar & matricula, cujo 
fim é a esta.tisti~ 'l . . 

Sem duvida.. Mas eu tenho ainda outro motivo ou 
fundamento para defendera medida aem ser como pena. 

E" mais um meio que se faculta &o senhor de liber
tar o seu escravo sem acto directo de alforria. ; em 
lo.gar de ·lhe da.r a carta ou titulo, não o dá á ma.tricula... 
Eis os dous unicos fundamentos jastoa para aemelha.nte 
diaposiyão ; por um lado a pena, llQr outro lado (e este 
me Jlarece preferível) o tacito consentimento do senhor. 
Amm se fez em Portugal e em outros paizes, por exem
plo, nos Estados-Unidos, onds se praticou a matricitla 
ou registro. . 

Mas que faz n. proposta do goTerDO' Segundo ella., 
prejudica.dos.&erii;o os menores, interdictos, etc.; eates, 
porém, não deveriio soffter a pena, porque, nio tendo 
livre administração, não podem ser havidos por culpa
dos, F.Ujeitos ã. pen&; tambem não podem dar consen
timento, porque do têm livn dilpoai9ão i nem "póde 
presumir o consentimento taeito a reape1to doa inter
dictoa, mu.orea1 etc. Seria, poiJ, uma grt.'rieaima ill-39 . 
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justiça applicar aqueDa: dispoeiçio indistinctameD.te a 
t:les pessoas; e· a outras, qut a:liá.s · o substitutivo com 
razão exceptua·, Eem todavia. d~ixar impune a. omissão_ 
dll matricUla.; mu pune os verdadeir.oa culpa.do!. 

E _o _peior &inda é q.ue, P.or uma simples. omissão 4e 
admmlStradores; tJerb' grat1a1 de fazendas na auseacta. 
dos próprietarlos, serião todos· os escravos immedia.ta
mente' livre~! Portanto, viria . a. soffrer sem acto ·seu a 
pe~~ e a perda? dono, e não .os adminiStradores ; vindo 
asmn a .:fal.tar ambos os fundamentos quejustificão se-
melhr.nte disposi<;io. . · . 

o substitutivo regula tal . materia providentemente, 
attendendo á justiça·, ás convenienciM, e ao :fim que se 
tem em·'Vista.) sem deixar impune a infracção. · 
~ proposta do gol-erno ta.mbem não con.sagr:~. di•

poSlção al~a, como no sttbstitutivo aliás se faz, 
para · garantir os credores e intereseados, contra actos 
dos· senhores em seu prejriizo. Qnero :W1&r dos <;scra
vos hypothecados e outros. Estio no me~mo caso; se o 
sen~or não der o escravo á. matricula, nem o credor 
ou Interessado o fizer, elle :fica li\rre; mas abi ba. o 
consentimento presumido tanto do senhor como do cre
dor ou interessado. 
· Qn'Ulto ao praz~, etc., ad.mittindo o substitutivo quaei 
as mesmas disposições que o governo estabeleceu na 
prop?s~, consi~a. outrns medidas para t ermos UIJ?-a 
estattstíca a _maiS exacta possível da população servil, 
e .Poder ee~tão a assembléa legislar cem maior coabe-
Cimento de causa.. · 

Re!a.~vamente á alforria forçada do art. 3•, que en 
s11bstttni, accrescen~i o seguinte :-:ned.iante proposta 
d~s senhores e . necessaxias informaçõei-; e isto para. 
nao rem per bru•camente os laços·moraes que pr~ndem 
o senhor ao ésClravo; unicos que ainda hoj~ podem 
e_?ntê-los·. O governo ns sua proposta não ·precede as
s~m; é elle que quer ter a gloria exclu5i·;a. de eman
c~par tOdos, e por conseguinte é elle quem ha de in
dicar o escra.vo que deva. ser liberta.do1 e não o senhor! 

o_ &over~:o não nos ~iz ná sua proposta qual é o 
s,rsfema q:ze ha de segutr ; e eu, que . nno quero qne 
esta questao fique entregue a regulaomentos, nego-lhe 
esta faculdade; no substitutivo estãõ, pois, consi!!lla
das as idéas :fundamentaes, isto-é,· as bases para a llber
tação, que o governo não possa. alterar; Prefiro que o 
senhor indique o escravo1 porque entendo que só assim 
se _guardará ~a disciplina., sooret'Jdo nas fazendas. 
Nao ha necessidade de provocar um abalo ainda maior 
do que_ aquellé que a emancipsção por si mesma ha de 
produz.!I. 

.A proposta do gcverno 4~ixa_ tud~ para o regula
mento, o que prova que nao hoaT"e e~tndos. Nem ao 
meno~ o governo se lembrou do que está. consignado 
n9: let.hoUtl!ldeza, que eu transcreVI no lin-o que pu
bhC!uet; ah1 se fazem e:z:ccpções quanto ao resgate. O 
reegate i custa do fundo de emancipação deve · ser a. 
faTor dos escravos que merecerem, das familióls · dos 
bem comportados, e tudo em termos hnbeis. Nerd tra
~mos agor~~; de emancipu todos indistmctamente : e 
stm por me1o de resgate apena9 !UCCeaeh·o, sem dar 
lu~nt• a E!fpeculações. 

Tl\mbem o governo nib nos diz qual dos ~ystema.s 
pref~re. Eu j~ tive occasiiio de dizer q1.1e ha dous sys
tem~a a retpei~ do modo de !e~gate: um, á sorte é o 
aystem.o. de Bentbam. Esta idéa. foi reproduzida ~ntre 
nós, em uma memori~; eu a impugnei, e o Dr. A. 
Soares já• o havia feito em·18451 que lembrou o outro 
systema, que ~ o da preferencia. 

Eu procurei . CGm esforço conciliar os dóus Bystemas, 
o_ da. prefere.nc~ e o da sorte, ,.no art; 2• do substitui
tivo ; em pnme~o lu~ar a preferencia, em ultimo lugar 
a.. sorte. H& ou nao rauo para. esta preferencia 'lEu vo-lo 
iigo. · 

Tenho semp~e s:ut~tado a these de que bom seria o 
systema de ~manc1paçao que d:l·propria clas1e escrava 
procur:lSse libertar aquellea que estivessem em melho
res conwções: de &3reviar a extincÇlo da · escravidão 
em bem de todos; 
· _E' ou· não .a·. í'amilia o estado . natural, e até diz a es
cnp~· o estadocreadO' .por Deus~ Porque não bsve
moa da obedecer a esta. lei do Cre&dor'l' A família tem 
~eu chefe natural, o ho!Jlem, a mulher, oa :filhos que, 

aegnndo o substitutivo, até a.os 15 annos devem ser 
preferidos para aco:mpall.harexn Eeus puis, que são seus 
protectores e defensores n:~.tos. . . · 

Eatas famil.ias que aasinl sâhirão livres da. classe e!

crava, v~ão ·~m·. condições d~ ·permanencia., de mora
lidade, 'd'e:ordem, ae trabalho, pa.ra ·a sociedade livre; 
& :família ··é, na phra.Sé. eloquent~ e animada âo· nobre 
de.putado pelo niuuicipioneutro (o Sr~Dr. Ferreira Viàu
na), em uma das suu mais.brilhantea accuuções no JUIY 
desta. côrto- o rochedo ci11o da sociedade. 
. O Sa. ÁNDILU>E FI&UB1RA·: -àpoiado. 

O Sa. PEBDIGÃO MAUIEIBO:- E' ella quem aalva & 

sociedade em todas as maiores crises; desde que se 
mantem. o respeito á fa.milia, a sociedade est:í.livre de-
perigo. (Apoiados .) · · 

Depois da :familia, vem logo o escra.vo: homem ou 
mulher, que se laça digno por · Euas habilitaçõe81 por 
seu trabalho, por seus princípios de moralidade, con-
diçõe~< de boa e :provei:t:osa·libertação. -

Segue-se logo depois ainda: a mulher escrava, se
gundo ·as idades de sua · maior e provavel fecundidade. 

Por este systema tende-se evident~ment~ , como disse 
a principio, so mesmo fim· da proposta 1 a libertação 
do ventre, a libertação dos nascituros 1 mas por modo 
mais natural, mais justo, mais conveniente mesmo em 
bem das proprias crianças, infelizes cruelmente ae
gundo a proposta do governo. 

Ainda. nesse ·substitutivo, contemplada por tal f6rma. 
a geração futura, se ll!e abre uma preferencia. em o 
n. 6 · do art. 2°1 :Uém· ·de outras em varios artigos 
subsequentea: 

O substitutivo providencía. ·tambem sobre a junta, a. 
quem deverá ser mcumbida a execução do resg2.te. 

Sobre o preço deste igualme:J.te ahi se ·.providencia, 
do modo o mais · justo, eqcitativo e seguro, quanto á. 
propriedade; qual!to á. liberàade, e quanto a considera-
ções 'de ordem até constitucional. ' . . 

Na· proposta do governo nada.· distC? se faz! 
Quanto ao ftindo de emancipa9ão, tambem no sabsti

tnti vo é elle conven!entemente constituido, e já. bas
tante robusto, e que p6de set elevado, para se obterem 
resultados muito · sntisfactorios i no entanto que a pro
posta. do governo · co~signa. ape!!as um fundo em. extre
mo rldiculo, de pouco mais de 1,000:000~000 I 

Tem-se f:illado, Eenbores, e foi · o nobre ministro de 
agriculLura quem o di6se, que gr~va ll b.YourA 11 taxa. 
de 2S pelo substitutivo imposta :l.OS escravos que actual
metite não estão · "-Ujeitos a. ellll. ; as. tll'Xa!! s.~tuaesllio 
10., BS, 6S, 4S; impondo sobre a laYoura :tpena.s 2S por 
cada e~cravo, não· se guarda. justa e razoavel propor
ção'? ( Apoiado:r;j 

VoZES : - E!lea aceitio. 

o Sa. PEl\DJ&:iO ?.IAtREIIIO: - Elles aceita. vão até 
um imposto novo ad vaiarem ; por aue nio hiio de acei
tar um imposto já conhecido, como~ essa tax& 'tio mo
dica'? Qual o fazendeiro dn provi~: cio., cerbi grat:'a, do Rio 
de,Janeiro que, tendo~WO escravos, sa rec!lsará. a. pagar 
4005 annuoe8'? E o qne tiver 500 escravos, 1:000$ au
nualmente 'l Tanto mais qu:mto o imposto é pa.ra fundo 
de libertaçiio, e nem é progces~ivo '? 

Outra. verba importante é a dos ~ % sobre os gene
roa de exportttçã.o, addicion:1dos peh. lei de 1867, cha
mado imposto · de guerra, pa.ra auxili:tr as despezas da 
guerra contra o· Par <guay. Se te::~ de continuar a pesar 
sobre a lavour:t, como e.õtou bem convencido, então 
melhor é que venha reforçar o fur.do de emancipa'ção i 
aproveita a uma outra campanha, q~al é realmente a 
em que ·estnmos agora. empenhados; m3s campanhlt 
pacifica e civilisadora, não bellico:;:~. e exterminadora, 
co:no foi aquella. Será. :nais gloriosa campanha. Nem 
os la'\-radores se recusaráõ a pagar tal imposto para 
tal fim. 
· o· fundo, se fosse constituído como e~;tá. no snbeti
tnitivo, daria talvez para ci:na de lO,UOO:OOOS, e esta 
quantia seria já. bastante raspeitavel pan; se começa.t 
no 1• auno este system:1 C.e resga:e ; as Clrcamstauc:as 
irião aconstlb:mdo o ::::aia cue se clE:..-es:;e fazer ; á pro
porção que os cscra>os se -ío•sem reê.uzindc, ir-~e-hi:t 
libertando maior nutne=;), embor;~. o :fundo se conser
vasse o memlo; ·E sou de • .?i'!lião. qtoe, ai:lda quando 



fosse .necesiàr:io elev~-lo, &té ·COJ1l. ~lguiJ:l , sac~ificio, o 
deveriánl,os fazer ·;·· ·a· qt1estõ.o p~cuhia'tia il~o n'o~' dhe
ria atêriar; 'n'êrri obstit'r ' li'qu'e abrevias'seríios' dest''árte 
o termo final. da e,manciE~I:~o, .A,ca~q .nte,ace, maiS,a 
gtierril,; c~rri' ?:, qüâ~. fize:hió~·iirj:;, E~criff;éi?, ,Cal~l:n' de 1:io-' 
mens,•etcJ de 1pO}:'OO:~pgp 1 fl1a\~, ou, nt~)los! n;n~u:l
mente~ Nao.podenamos :rater, em' bem du 'hber'taç!'o, 
annnalmente · sacrificios·, 'aliás muito inferiores a 'tiío 
elevadâ"so'hiiná't , .. :, · '· •. ,. _ _., .,, · · '. • ·• ·, · ' 

No"ll.l'ri . 4<~-ii.o 'substitutivo ·.consagra-se·o direito ·ao 
res,.ate· fias. _i:ilienaçã'éif nede'ss·arlàs 'ó'it :for~Ítdas. E' ·· jnsti{ 
.o p~incipio; . e ,foi applica!J.o conveaien.temente. Não .ije 
prejudica ,a- pessoa atgtuna.····Desde ·que tem· 'de ser veu
dido,·.melhot•'é que~ s'e"possa -Jibert&r, dando -o proprio 
escravo ou atguelil por eHe o seu 'lfã:lor: ·. · 

Nesse ·iuesmo·'irtigo·, desde· logo· 'se'' provid~ncia_ me
lhoranao ':.-lei )l~ 15 'de Sétembro cte 1'$69;' en:i dtspo
sições- que a pratica tetn' reveradó ' defei'túó'sas' < ~ prejn-
dicia;es. .,; ,.". I·() ,-·. · ·rJ.• ,~• ~- -! ~ ~ .,. , .i 

No';trt. 5° fixãG-se alguns casos de alforria legal, que 
de algummodó}éitiío ]â.'ribs nds'sos 'coiltÜtr!Íis', ,llli~s.não 
em lei 'ttós~.:;· :l'avofes á' libb'dad~; ·são' ' cas'os' . d~ liber-
tação, mas com indemnisayão. ' . 
'' o que '·'é, 'iio'vo e o ' al:t.' 6•, porque nãe temos em 
nosso& ··costumes, e mí:nos ~n:i nosso dire.i_to, disposição 
aJ.guma qué·gâ:taGta ao ·c<Joji:lge livri! libertar o conjuge . 
eseravo, nem o filho !ibert.ar sua mã[ natural ou legi- · 
tima, · oilo ~ai'legiti!iio,· ~~, Isto é ' ~ovó{ sã? novas 
valvulaa _que por es~e"proJecto se·.abr.em a ·bem das al
·forrias, portanto a bem da 'Iibertaçãc. E'. o'pensai:uento 
dominante· ·ém toda esta' j:irop'ostà;· a · constitúição da 
família ' livre n a classe serviL , · ' 

Nem se diga que são i_llusorias estas e varias dispo-
si9õefi '~ntec~dehtes. ' · · · ' ;. · · · ·.· 

A pro po1·ção dos sexos na classeservil é. qnasi igual, · 
como .se vê da estatisti<J,!1. official q ne·· acompanha o re
latorio dó ministeri'o do ímperio de ·-t8170, 'a saber~875,000 
homens e 734;000 m'i'rlh~res; 'na côtte verifiéori'sé pelo 
recenseamento desse ann:o serem 25;000 homens e 24,000 
mnlluire6. ' · 
. Ainda mais, daqueUa, mesma estatística, emhora•im

perfeita, vê•se'•que·. hli.Via.··pelo :'•men:o"' 40,000' !)asados, 
e-9,000 vinvos. · .,,. ' · ..... . L .. · L· · · 

0 system!liido. substitutivo tem em 'ViSta ·prómoTer OS 

ca!ainentos-\ a· constituição da ' :i'amilia· .. 
No ·'aft:7~ - se ·concedem .novos favpres á liberdade e 

se 1·esolvem diversas questões de dir.eito ainda·pen
dentes. Os §§ 1 o 2.• e 3• são favora.veis á geraçãcdntura, 
como. o é até-especialmente. o art. 2° elo .strbs~ltutivo, 
e o convence a simples .leitur.a; s.endo, portan-to, .grave 
injastiça dizer-se qu~ elle não c,ontempla• títl geração. 

O citado~ 1• resolve implic~~ato.ente ttma .. gravissima 
questão qu" temos no rôro, e q,ue foi submettida á as
semblés legislativa, parci interpret<Lr au~benticamente a 
lei, corno cónstá de um .elos 1'elatorios do ministerio da 
justiça; qual.é, se os fj.lhos das escravas doadas, na~c\cl.os 
depoia 'da mórte do 'itóaqb'r, devem ou não ser traztdos'.á 
collaÇão 'I Com a; solul;-ão à.hi dada respeita-se a pfoprie~. 
dade'-ao mesmo ·tempo que · s~. í;1cili.ta a libertação dos 
nascituros; sem tn·ejuizo de :alguem,· po~ se entender 
que o 'são á custa de todos ;· cbmÓ snccede se ~allecer antes 
do doador o escravo, caso em que não vem á collaçiío 
o valor, por se entender que _tem fallecido por conta 
detodos. . ; .i · .• ..... · ·' · 1 

O § 2° . importa innovaçiío a bem das alforriad. O 
ltSofructurio não tem direito de libertar os éscra.vos /nem 
os filhbs ·,da 'escrava: Tal .é a ~heoria gêra1. ~las já o 
direito romano perniittia, a 'berri da ].i herdade, que se 
romp~sse·està 1;egra . . Em. alguns caso.> ·a.,. ,t,so:l'r~l~t!lario 
pMe lrbettar:''Isto deduz"se da novena 1M de Justmtano. 
J~, errl geral, nOs casos em que não ha propriamente o 
ue'ofructoí ·más ·,sim ha direito de alienar, o qu,e .cons
titue o·que Ge c1lama em direito tisofrncto . it(lproprio; 
'havido então por proprietario, o u~ofrnctnario pMe liber
tar. E :o.ssim em óuttos·casos' No $Ubstitutivo·amplia-sa, · 
ttpenas-·em.bem :da liberdade dos nascituros; -se.UJ.elhante 
dispo&içãó, embora cootm .,a regra geral dq ,direito. 

. O § 3° do artigo re~otve · : ll<',qn,e~tijo da cpndiçãe dos 
filhos da mulher sta._(u_'.'liberta .·, l/alo. 'd\reito. roman<J, ao 
menos em. vistfl,· cdo que s~ conhece at~ h oh erão . . es-
tra.vOr; . 1) 

\<} 
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No nosso direito actúlti, segundo opiniões e ci_2cisões 
dos. tribtmnes, 'a qne&tão é litigiosa. Uns ~éguent o·di
reito romano; ontré, resolvendó por ot\tros princ1pioil, 
·e _apoiando-se &:.té .no. c~d\g~· d~:,Luir\a~ia, ep~encJ,~n: que 
nao são proJ?I'lamente escravo~, ·e "só ''ll.Companhao 'a , 

· condição de suas mãis; estiroodigo ~t:é ~isP.õ~Aiidaes 
filhos pod.em 2.<\qnil:fr ben.s, durante', esse' e,~d.d'Ó, os quaés ·. 
são eútregi:tes a: um cur'lldór que os ad,ô\inist~a. para 
entreg_ar-l)l'os quando fô:ç tempo: . ,, ' ·.' ' ' •l ' , 

De' s~rte ·que, pelei codigo dá' 'Lnizian.i.a, 'q,n_e ·!lem por 
isso é o· mais favoravel, · se rt!solve qne 'elites filhos· não 
siio prqprrâniexite escravo'~; ma8 s1m·Ii;vtes. Muito ·mais, 
segundo 'O OOGSÓ 'direito, mais benigno do que O ?-ós ~StÍI.
dos-UnidOSj e me~rno n~o co.~he1~' le'g\~á.Çílo 'de part~ . 
algruna ·do mundo· '(honra •eJ& · felta · aos· Portn'guezes 
que nos precedêrão)·que seja'>mais #yopivel_á libar
dade do que' · a.l legisla:çã:o do Brazil ;' 'deve-iil\ resolver , 
que ~ates filhos sã;o livres. ·Mas,, e;mjJ,m,.- c.om.o; .. . quest,ão 
pendente, é melhor que a lei o diga; tanto ·mats quanto 
é em beneficio da geração futura, e . .não pr~jt1~ica a 
pessoa ·alguma. , ' ' ·' · · "., .. ·· · ,· · ' 

Eu li em'• um ar.tigo do J ONI{(,l, a que nem devêra. 
responder, quQ ' o• 'qile se'diz nQstil '1\4•.não ·e · defiili:çãà 
de sta.tti liber: --'· · · ·' · ··· ·::: 

Solfhores·, .. esta displ)SIÇÍÍQ é copiada. exact11-mente d& 
defini~iiO' dada .pelo juril!conSulto ··:f'a')lld-' erri} um 'f'rag.;, 
mento que !e lê · no Di-gesto, :onde s~ d:efine sta.t~> liber·. 
Diz esse j·nriisconsulto :· · 

« !)tatu liber e~t qui statu ta.-m et áe$ti'14atam in. temjms ·~_el 
conditichimdiberla_temliabet (L. 1• Dig. de .sta.tu libe:r. » 

E' . ex_àctamente o que aqui e~tá d!\fiQ.idot isto é, 
aqnell<} ,1que tem .a sua lib.erdade· qet~~miaadacpara; c.ert& 
época. ou dependente de, algum!' condiçao. . . _. , · .- · 

Mas ·a condição de que 'se trata 'n1ío. é o que vulgar
mente .se entende' pin: tal,.· e que em direito., seijdiz modo; 
e sim o 'evento incerto e :futuro de que depende. a obri
gação, ou:qne ·a resolve ; adject& i alforria li!) ·pó da •ser 
a· cof!diçno suspmsi·ca.., que apenas adia ou dilata o 
plimo exercicio da liberdad_e. . 

O pra~o ~ a epoca que se marca' para cumprimento 
denm,a obrigação . . :. . . .- : .- '· .. , . ·."· ·•i · 

Eis oa 'dons elerr.entos que, ad jectas k libertação, sin
gular ou conjuntamente-, constituem· o _'l(t~U~· ·Iiber} · ; -- · 

O.§ 5° do niesmo .art; 7• . do St!bstttntlVo aJjjplta a 
disposiorão do art. ·2o da lei. de 15, de Setemoro.de 1-869 
em bem .da. integri ·lade da Íamilia. servil'. E l ainda fun
dado' no pénsamento dominante em; todo· e'ste ·projecto 
- constituir a· Íamilia servil, e· -~acilitando i ' sua liber
tação, int~oduzi-la como .livre na . soçiedade;·, ·." '' · · ·: 

.O § ?o ,.consagra favores tto (processo • a· b~m d!t li
beràacle. Peló .que ,ahi se. dispõe,· durante ,elle.•ininguem 
faz despezas judiciaes, custas·, ,visto que· s.ó afinal. têm . 

. de ser paga~,. como nos processos .crimina_ee, .etc. · 
Afinal, porétn, só a1 pagará o que decahir, excepto 

aquelle que defende a liberdaqe. · 
Se fôro e@cravo que de~ahir,· nada paga; se fôr o se

nhor; ·paga'r&tildo. · E 'isto J?<iderá o?st;a;r ,a certó genero · 
de espeoula~.ãe · que seteni mtroduztdo ha algum t~mpp 
entre nós; ·'que eonsiste em · fazer depositar ' escrave~ · â. 
pretexto de tratar de wa liberdade, aluga-los para: 
receber os alugue.is, e depois deiJ<;ar eternamente -para
das as demandas ; o que com a proposta do .. governo 
se ha de dar em muito maior esoàla. ' · . , 
. Outras disposiç.ões·· do· snbstitutiv? neJ?- preciJ;ào ·e?t
plicaçiía. · , ~ · ' ·.; · . · '' ·· , ... · . · . •· .Ü• ... · 

Quanto ao art. 8•, que é tambem uma substituição 
dos§~ 1• .e 2° ido art. 6• da prop'ostaqJ:o 'go'Verno;·· no 
meu discurso :de .9 de' Agosto, ewe'sm& '~oje,:.tenhó' dado , 
a razão de i sua ·disposição;· prefiro • ái daqueH\f :proposta: 

Poli: elle autorisa~áe'b ··governo a : · lib.e\:tll:~ gradual
. mente os ~se•nvos da• l'Ütfão, revoga·da:: a '•l'et · que per
mittia, vendê'-los ; não crueto que- élle:S séj ão vendidos, 
e $im que .. sejão. libertndos;gratttitan;tente. i · , ". ' 

Já no .. ann<:> '.plllssado·aqtti apre·s:entel· tiin proJecto, ~ne 
a illustrada · commisBiio fez-me ·:a i ·nonra"·de ·· abettar 
quasi -ipsiS uerb i~: Po~'que raz~óo · e:ov·eriio ,niio hn;~ia • 
de tomar · este· expedieut;;• mats · prudente, em vez· de 

: os 'jj:~t~lii,rar j~ .de Echófre'e em mas~n liberitado~~ ~ão . , 
· s~rílj-. Iha~s :prudente e · éonveniente:~ ~errtpt~: a: 111JUS~ 
ttça ~elabtva, de_,-de qne ·aos· outros' se naa Íaz·o mesmo • 
Sempre a · dootnn::. do absol1,1to I · · 

..• .r 
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Nu minhu emendas não ha ~mhuma doutrina ab
soluta, todos 011 principio& estão cautelosamente appli
cadoa. 

Na proposta do goTemo &inda. h& um erro de di
J;'eito, quando se diSpõe que serão libertados os escra
TOII em uaofructo á. coroa, 

Donde consta o consentimento da corôa, usofructna
- ria, pa.ra que tal se determine 'f 

Sa.be-ae que quando a. propriedade escrava. está. di
Tidida em nua-propriedade e uscfructo (no ca.so, o nú
proprieta.rio é a naç1io, e o usofructu.ario é a corôa), 
sem o accordo dos dous, o e!!lJ'&VO não é plenamente li-
berto ; tal é a. regra. de ~reito. ' 

Portsnto, a minha emend& é mais cautelosa, porque 
diz :.- est:ardispo!ições eão extensivas, no que forem 
applicaveis, aes escra.yo~ dados ~m. usofructo :í. corOa. 

O Sa. ÁNDli.ADE FIGUEIU:- V. Ex. salva o direito da. 
cor.Ja. 

O Sa. PERDIGÃO M.u.BEmo:- Salvo os direitos da 
corôa; se a corôa. quize r, p6de convir em ceder o uso
fructo, e então o escravo será plenr.meute livre. 

Se o usofructuario · 'tl.llícamente liberta, nem por 
ilsso o escravo ficg,livre; Ee o nít-proprietario liber
ta, coaserva e seu dil'eito o nsofructuario. Ji dizia o 
direito romano na lei 1•, Cod_ commun. de manu
mies., sem que todavia se pudesse pretender contra· · 
diç5.o, como expressamente declara esta lei. 

o mencionado art. 8° no § 'tl.llico dispõe que serão 
lines desde logo os escraTos que por qualquer titulo 

~~~~~nt'i!a!e~::~n~0 !e~~t:C:!te;:~~~n~~jfu~7oo~ 
eliCravo, e não havendo quem o arremate, declan-o logo 
lirre ; e o devedor por sus parte tem p~~o como õJôde
E' uma.libert3ç2o parcial, e portanto &emmconveniente, 
sem perigo. · 

Se eu não '\-isse perigos em xnanumittir t'ldee de um 
só jacto, amnnhii mesmo eu quereria que fossem libertos 
todos os escravos; mns vejo muitos perigos, sobretudo 
no estado incandescente em que se nclia. a que<tão, e 
achando-nos, como nos achamos, 1obre um verdadeiro 
volcão. (Apoiadoa k minoria.) 

O nrt. 9• consagra uma pro\idencia. que entendo de 
grande utilidade, e mesmo nece<sidade. lllas o governo 
nem isto aceita i não quer a obrigação de dar contas 
do progre!so que fôr tendo a emancipação entre nós l 
é capricho inqnalifi.ca.vel. 

M:1.s ainda tenho a.lgum&s obsen-ações a fazer . 
Vou agora tratar de uma qu~stio de ai~:arismos, 

ariis, apresentando o resultado de calculos que tenhÓ 
feito, o resoltado comp!IJ'Ildo' da proposta do governo 
e das emendas ou projecto substitutivo quanto ao pro
gresso da emancipação e quanto aos onua doa· cofres 
publieos. 

O Sa. DuQUE-ESTI\ADA TEIXEtlU. : -O governo já 
não fnz caeo dos calculos n:athematicos, para elle não 
ha :U~iunoa, é ~~ o ventre livre, nada mais;. até des
moraliaou o propr1o recenseamento, que cons1gnou no 
projecto. 

O Sa. AN»BA.DE FJGUEllU. :-E os bancos da maioriA 
estão deaettor; t 

O SR. Pt:P.DJGlo :MALBEJBO: -E' facto a.veri~ado, 
eons~ de diversos trabalho•, e ainda do importante pa
recer da illnstrada commissão especial do ao no pat.sado, 
que na. cluse escrava a ·mortalidade é muito superior 
aos nnseil:nentos i eonsta maia que as libertações quasi 
igu:Uãb os nascimentos· eu mesmo já. o demonstrei em 
01 meus discursos de 1~ de Julho e 9 de .!gosto. Está 
provado que a somma doa obitoa e alforrias comparada 
com os nascimento& dá. um quociente de quasi 5 % em 
ft.vor da exti.ncção da escravidão por eseea meios ; e 
isto, tomado para baae do.. estudo o prazo ou lt.pso doa 
doua qninquenniot ultime· s~ 

Se, pois, elevarmos o numero das altorriu, eleva
remoa aque1le quociente, e abreviaremos a extincção 
da escravidão. Eis o processo do aubstitnth-o1 para qne 
de&t'me, pelo rug11~ IIICCUai~, possamos o mais bre
~eme:ote pouiveJ. chegar ao r.sga.te -Timullanco, á. !ibmG-
çao gertJ!. . 

Sappondo, portanto, que aquelle quociente (segundo 

o substitutivo), aej!l apenu da 5%, termo médio '&'lt
nuahnente, no penodo de 30 annoa'teremos o seguinte 
resultado : · 

Sendo 1,500,000 escravos, teriamos no fim de '1.6 a.nno' 
893,105, no de 15 annos 694,937, no de 20 a.nnoa 
537,729, no de 25 annos 416,085, no de 30 annos 
3~1,958. 

Sendo 2,000,000 escravos, teremos no fim de tO auno& 
1,197,474, no de 15 ~tnnos 926,.582, no de 20 annos 
716,972, no de 15 annos 45~1780, no dt 30 anne! 
429,278-

:M:a.s o robusto f~ndo de emancipação consign,do oo 
art. :Jo do substitutivo concorre desde já. parll. elevt.r 
acima de 5 % aqnelle quociente ; com a reducção !!Uc& · 

cessiva annu>ll da.e~cravatll:ra, e c~m nlgum reforçt) . 
que se possa. dar (mUlto poi!Srvet e facil), esse quociente 
p<\d~ ;elevar-~, termo médio annual em 30 anno>, a. 
7,5 ':'o- E S.SRlm teremos o resultado seguinte: 

Sendo 1,500,000 escravos, 11erião estes : no fim 
de 10 annos 595,404, no de 15 annos 463,292., no de 
20 annos 358,486, no de 25 annos.277,390, no de 3(! 
annos 214,639. 

Sendo 2, 000,000 escravos, serião : no fun de 10 
a.nnos 798,316, no de 15 annos 617,7'22, no de 20 arJDos 
477,982, no de 25 annos 302,187, no de 30 :mnO$ 
28§t186- . . . 
~o entanto que pela preposta a& governo, ainds. 

com a sua apregoaáa vantagem da libertação geral dt. 
geração futura desde já., teremes : 

~endo 1,500,000 escraToa, n? fim de 30 annos, o se
gumte: 221,715 ewra.vos, malB 1~8,105 san-os (quasí. 
escravos), que somma 4091820. 

Sendo 2,000,000 escravos, no fim de 30 a.nnoa, ha.
v.erá 295,620 elicra.vos, mais 250.807 servos, que "P~-
faz o total de 546,427. · 

Em qualquer das ·nypetheaea o processo do sub&ti
tuitivo é m:~.nifestsmente suparior ao da proposta do 
governo no intuito da libertação 6eral no menor pruo 
;ossivel, e evita. absolntBDlente essa nova classe de 
servos, escravos de facto. 

O Sr. C. OttoDi fez mn calculo que reputo menos 
favoravel ã.s minhas emendas, ou substituitivo ; ma.& 
que !.pezar disto, dá ? seghln~e resultado, que con&t:~. 
do se11 excellente art1io publ1cado no Dizrio llo RiG de 
23 de .A.gosto corrente, que não leio por que a hora. 
está muito adiantada. 

Eis o calcnlo : 
.r. No fim de 30 annos, pelo substitutivo, haven~ 

378,375 eecra.vos, quando pela proposta do governo 
haveria. 221,715 etcravos e mais 188,105 out<os (de 
facto ) no total de qQ.9,820. " . 

Taes ~~rião os resultados comparados da. proposta. e 
do substitutivo, quanto 6. extincçiio definitiva e real 
da encravidiio-

Paeso agora a exhibir o resultado do estudo com
parado, quanto aos encargos do thesouro, até 0 3()< 
anno depois da. lei, se neaea data ee tratar da eman
cipação geral dos que então exiatirem, prescindindo na 
ent:mto daq_uellu outras despeZ!IS a qne já me referi. 
neste meu dilscurso. 

Segundo o subatituti-r:o. 

Verbas certas retiradas do orçamento actual: 
Taxa de escra.voa (annua.lmente)- . 626:000SOOG 
Impesto de tranB!DÍefio de escravo& 

(idem) .......• . • 
2 % addiciouaea U.lei de 1867. 

150:0008000 
3,600:000$000 

. 4,376:0008000 
Em 30 annoa, .eriio. . • . 13L,280:000SOOO 

.A.ssim que: 
Sendo 1,500,000 escravos, teríamos: 

A. referida verd&. • • ·• • • • 131,280:0008000 
iacravoa nessa época (caloul• a 

5 % já referido) 3221000 (arre-
dondando o numero) a 800~000, 
termo médio . • • • • • • 157,600:0008000 

Somma. • • • 388,8BO:OOOMOOO 
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Sendo 2,000,000 escravos, teriamos: 

A mesma verba. • • . · • • • . 131,!80:000$000 
Escravos nessa. épo,ca (se!Uildo o 

mesmo calculo), ·em ~30,000 (ar-
redondnndo), a 800$000. • • • 344,000:000SOOO 

475,280:000$000 

_ Se, porém, 5> quoeie!lte a. !avor da extincção fôr de 
1,5 %, redwados mmto mats os escravos, teria.mos 
sendo 1,500,000 os actnaes: ' 

·A mesma verba. . • • • . . . 13l,280:000SOOO 
___ !-~00~e0s00en.tão.--~~.·_st.ente.s 2.15,.000., a. 

R 1721000:000~000 

303,280:000$000 

Sendo 2,000,000 : 
A mesma verba . . . . • . • 13l,280:000S000 
Escravos então existentes 286

1
000, a. · 

800SOOO . . . . ' ;· . • • . • 228,800:000$000 

·-----
360,080:000SOOO 

Mas devo a.in<lã obs:rvar que não .muito maiores seriã.o 
os encargos do thesouro com a libertação a. principio 
.n~cccssiva. do substitutivo, e afinal 3imultanea, se a pu
dessemos fazer, por exemplo, no 20• anno depois da lei. 
Nesta. data, segundo O! caleulos já por mim exhibido.s 
apenas extstirião os seguin~es: na. ta h_ ypothese (5 % 
de quociente), 'u 537,729 ou 716,972; na. 2a hypotheae 
(7,5% de quociente), ou 358,486 ou 477,982, conforme 
fosse orçada. a. população servil actuul em 1,500,000 
ou em 2,000,0to. 

Pela proposta do governo, que não admitte aq_uelle 
robu;to ft111do de e:ma.ncipa.yão, e :~.penas conta com o 
nascimento livre ou ventre livre, vejão o resultado no 
30• anno: · 

Sen.do 1,500,000 eecravos teremos: 
Juros pagos (art. 1•) em 22 annos 

(30-8=22) .................. - 138,4 t4:300SOOO 
T~a do.s !"cravos e imposto de 

transmtilsao (art. 3•)...... . .. ... 23,280:000SOOO 
EscraYos então existentes, 22.1,000 

(pelo menos) a BOOS tsrmo médio. 1i6,800:000SOOO 
Serviço de.. 188,000 senos (pelo 
m~aos) a (100R termo médio...... 75,200:000$000 

Somma........ 413,694:300S000 

Se::.do 2,000,000 de çscravoa : 
.Tnros pagos nos 22 annoa ........ . 
T~o. 1: ':.scr~vos e imposto de 

tr:1nsm:ssao ................... . 
Escravos então existente•, 295,000 

(pelo menosJ a. 800S .. ......... . 
Serviço de ~50,000 servos . (pelo 

m~::.os) a 400S térmo médio ..... 

184,552:400SOOO 

23,28I):OOOSOOO 

236,000:000NOOO 

100,000:000S000 

543;832:400$000 

O . Sa. Sov.t~ i.uis :-V. Ex. estabeleceu todu as 
co.o.di~e& do pro~ maia c:onTeniente. (Apoiados da. 
mtnorut.) .-

0 Sa. Pzumlo M.lJJIEIJio : -Estou Ct)!Weneido disse· 
~ei, porém, que aão palavras perdidas, 1101% -elc!Mn!~ 
m d!ferto; Il!aa fi.cão c:onaignadu, e a eeu tempo se 
lhea fa.ti JUStiça. 

O Sa. DrOGO. liJC. V .UC:O'III:J!I.tOI :-O pt.iz h& tle fazer-
1~ completa. Juatiça. {Apoaa4~» da. miROriG.) Com eate 
dtacur.o V. Ex. eatá fuendo 1UD relevante aemço. 
(.Apoiados d:a minofl'ia.) 

OS&. Puor&l~· MAtu:rao ~-Por i.aao eu diaae que 

venho aqui discutir, não ve~ho divagar nem poetisar; 
nunca fui poeta, nunca. fiz um verso; aprecio muito a. 
poesia, e mesmo em prosa ha. muito boa poesia : Cha
teaubria.nd é muito bom poeta.; e asaim outros. 

Mll.S nestas questões não admitto poesias ... 
UxA. Voz :-Nem a belleza do syatei:na! · 
O Sa.. PEB.DtGlo M.umaao :-... nem a. belleza. do 

systema; para mim a belle!j;a, ou ll.Iltea, bondade do 
systema., está no que produzir aenoa inconveniente• ; 
não faço questiio de minhu opiniões, ellas a.hi estão 
todas; quero a. emancipaçã l o mais bre>e possivel, mas 
pelo modo· menos prejudici:ll. (Apoiadol da minoric.) 

Já tive occasião de dizer em gernl, aepndo a pro• 
pos~~ ~11aes erão_os o.nus do the~ouro ~ ·a~ora. temos 
aqut :1. eompnrnçno com-os que o eubstttntivo Impor
taria para. a libertação geral. 

Pelo.systema. deste vê-se que os onus ou encargos dos 
c•fres publicos ~ão muito menos pessdos do que pelo 
s;rstema da propost:1. do governo: e que os desta. são a.g
gravados ainda por aquellas verbas inc_ertas . e inde
finidas de que a principio fiz menção. 

Agora, per!rollto eu, nestas condições níio poderia
mos provavelmente daqui a 20 annos decretar, sem 
inconveniente ;;.]gum, a emancipação geral de todos os 
escravos 't Parece-me que a isto o !imples bem senso 
responde affirmati\·nmeute 

A solução da pr()post:l. do :;overuo, ao contrario, 
c-om esse complexo de medi:las absolutas, tende in
falivelmente a. desorganisar tudo, a precipita.r com os 
mnis graves e perigosos inconvenientes a. solução, 
anarchisar o paiz, e leva-lo ao abysmo, a. pretexto de 
emancipação dos escra>os, em gravíssimo dnmno dos 
proprios escravos :tctu:les, e da infeliz ger::ç--Zio futura, 
que será. de Íacto escrava ! 

EiS, senhores, quanto á propo;ota. e quanto .ao sub~titu
tivo. 

Mas p<rece-me que a questão é t:io complexa, tão 
difficil, tão importante e graTe em si e nus suis conFe
quencias, -que não nos deveríamos limitar a esta unica 
reforma. Quero bllar de medidas preparatorias, au:ú
liarea e pa-:-allelas. 

Deveríamos, em minha opinião, ter já trntado de al
gumas como preparatorias deota; e ainda agora enten
do que as devemos promo>er, hem como outra8, q11e 
julgo até indispen~aveis. Tae~ são as que se referem : 

1•, á segurança publica. e individual. 
'l•; a melhorar a. administração da justiça. · 
3•, derramar a instmcção e a educa.çao moral e re

ligiosa, afim de illustrur o po>o, dar-lhe consciencia 
de si e 'dos seus direitos, le•·anta-lo, reformar os cos
tumes, desenvolver a. civilisação, elementos moraes da 
maior importancia. e efficacia. pa.ra certas reformua, e 
sobretudo para umu reforma da ordem da que o:-& nos 
o·ccupa tocb a attençiio; conc:orrtrilio t:tes elementos 
podcros11 e proficuamente para grandes nsnltldos, sem 
abalo. 

4;•, ~iu:iliar efficaz:nente a introducção de br3ços li
\-res "; não deeses coolies ou asiã.ticos com q\le se quer 
felicitar-nos a troco de 600$ por cada um, mas de 
gente moralisadu, que tra~ para o paiz ao menos o 
valor de SU:l. industri4. 

Se não nos. achamos b.oje habilitados para deeretar a. 
emancipação, -com a.quell&. ao§reguidãe e p:lo m5>do 
p«~r que o governo pretende, nao é po!qne na.o quetr&
mos emancipar os nossos escravos, e s1m porque, sendo 
elles, por ora, quasi os unicoa instrumentos do trabalJ?.o: 

::t~~~~sa~~~la~e~:o ~~~~r!0elf:a~!c:~~=~~: 
o Brazil; ~' ao contrario, o evitio, não por causa. ~a 
escravidão, ma.s pela prol_)aganda adversa ao Impeno 

e JN~o0d:~jo~~~"~8governo se arvore em introductor 
de trabalhadores nem mesmo de colono• ; mu que 
auxilie em boa. fé a. quem oa quizer introd:o7:Ír. 

Eu digo em boa fé, ~r&: ae nio reprocluZir· o facto 
passado com o Sr. Bomfaoo do ~mar&!,, de S. Paulo, 

. contra o qual este senhor se qu_elXou tãO .am&rP.In~u
te, e com toda. a. razão ; peque~ OI h':ores peeumanoa, 
aliú gara.ntidos, fQrão-lhe qu&Sl myatificados,,ao, paaao 
~ue para. se pagar 6008 por ~ _um UJ&tic:o ou. 
coolie, psrece não ter havido opposiçao ! . 
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~i.o t! e~te o sy;;t.~:r. a. qúe ~'!se~o pau o nosso paiz; 
c<: ·.•cm ~s querer colonos mongerndos; sobreturlo que 
tenbão 1l!.Illili:i, :?orque entendo que a .família é um 
pz:incipio dtl orde!ll, de ~conomia, de moralidade. Seria 
~~~~i~oió:.~~~~:~ oe obsta.cules que se lbe oppõe no 

5•, garantir a. 1ami1i:1.. 
J:!. ll:io bllo da liberdadtl =pia. de cultos, porque 

~~;1~~s~ !~r;~ E::~::;~~t::~~!~J~~: 1~~:~~ 
daJe de conacie.ncia; t!'atarmos de assu:n pto sobre re
ligião agora, .seria até um msl; mas i~to nada tem 
com trabr-se de gamnür a ramilia. que não ;ej:1 exclu
siva.mente do_ cult~ c.:~.thohco. 

Se a Santa-Sé nib .quizer conceder as dispen~as, de 
modo sa.tisfsctorio, para. os casamentos mixtos, esgo
ta.do este meio, e:ltendo que · não estamos inhibidos de 
tomar por uós a resoluqo que en~endermo~ sobre tio 
grave, 1mportante e urg-ente matena. -

6•~promov:er a facilidade .de communicações, melho
rando a -..iação publica, estra:!as, n:tvega~iio, os cor
reios, o sen·iço tele!:;raphico, etc. 

7•; remOTE:r OS cmb:traços, me&mO legislatiVOS e poli
c;iaes cre~dcs na Europa., é. immigraç~o par:. o Br:!.Zil, 
como seja nn Prus5ia c Allemanl;la, c até Portu
g:U, etc. 

8&, propagar o e:npre~o de machioas no serviço da. 
lavoura, m~io d~ mpprir em certas condições maior 
numero de ~ra:;ot~; a a introducç:i.o dos n1elhoramentos 
em tal acrv1ço. 

9•, COUII)SUintcmente cuid:tr na imtrucção eopeci&l 
ue3~C impol·tanti~simo rz.ml> de industria. 

101 alJh-iur n l::.·.'vura de certos impostos, ou pelo 
m<:nu; roduo:ir 11lguns, como seja so_bre o _:llgo4:io, que 
ao uclla em verdalitira crüe. 

t 11 promo\·cr a C!'l::tç:i.o de l>ancos ruraes ou :1gri- -
colao, p•m vire!:l <,:n :!.Uxilio da la.,oura e de~envolver 
o credito "p;rico]H~ ora tiro profundamente abalado. 

ins~l~nhllld~~f~1di:~· d~~-era~~~ ~~i~oi.:::Ors:~s ~~~:do~ 
r1:a eommercill.'-tea e bdustriaes gozão -de :favores em 
ce.rt:.s condiçõc•, per qu:! não se hão de elles ampliar, 
eliabora. c;tutelo>?.mente, de modo es;>ecial, aos lavra
.Uore•' Xão acho que hou..,esse _nisto incon>enieiJ.cia.; 
pelo oontmrit:>, teria suas val!.tagens. 

13, rel'er, ji u1ío digo tanto ll. legt€Iação sobre loca
r?lo de !S~viços, como principalmente sobre parcerias ; 
~sta mat~ria foi proficientemente discutida pelo 
Sr. Ca.r:valllo de Motaes, no sen e:::o:.cellente rP.latorio 
sobre M colonias à:t provincie. de S. Paulo, publicB.do 
fim 18i0. 

14, pro;ocar, e l:!!esmo regular melhor na legislação 
(dcficienteneste ponto, :!pe!ardalei de 22 de_Agosto .de 
1850) as eocied:ldes anouyma~ ci}:i~ , de que jã. fallei no 
meu di~cnr!o de 9 deste mez, no intuito e~pecial de 
·~xploraTem a h . ...-oura, como v:xplorão o commercio e 
a industria as companhias ou so~iecl.ades anonymas ; é 
um ~ystem:~ ji en~J.iado , eerbi [ Ta!ia, nas .Antilh.a.s 
FrancezHs, e que s:Uva::í, m:.nterá e talvez mesmo 
possa de.~envoh-er a gra.n~e proptiedade;a.gricola, sobre
tudo hojeque, pela em:mc1pação dos escra>os, terá esta. 
neces!ariameute de fer tr~nsformada.. 

15, rerer a lei de 22 de Ago>to de 1860, afim de 
que o eEpirito de e.el'ociação, alliviado de tantos entra
ve•, emancipado por sua vez:, po~a. conveniente e pro
ficuamante. de!e.nvolver-se. 

161 facilitar na. cla.ssa cscr:.va. a. instrucção r. o menoi 
primaria e a edttcação moral e religioea. . Esta classe 

1vai eer libert&d.&; ~intuitivamente iudíspens:lveldar-
he •aPa instrucçiio, q11e até pela. coastituição é gratuita 

e ~;arantida a. todos. Ha..-eria. para. isto um meio muito 
~imples; seria. mandar o g<>verno na côrte e oa presi
dentes nu -provinci::.s a.dmitt:r :::u escolas primarias, 
em lloras differentes das que silo !lestina.da~ :ili. pe!ioa.s 
li·ues, ae criançu escra"\"as que os senhores qwzessem 
que :!.pre.nde.ssem a ler,,eecrever _e a. receber a. edncaçio 
que~i se dá, com~to que _se ~preseu~ssem . <iom ·ae
cencla. Seria. um-m_e1o de prepara-los, desde que têm 
de .!e r livres, para serem bons cidadãos. · 

Por ultimo, o governe tem uma bolsll que póde abrir 
lll.rgame:~te, e cam a. · qual. póde obter muito bqns .re
sultados .. nest& 'lu estio i é o· cofre das merc.;a ho~ori-

fica~; ntfrou..,.e os cordeis do cofre da.s gra~•, .e ver:í. 
que póde con!eguir grandes vant:lgens. E' esta & 

moe:ia. mais nobre e preciosa das .monarchias. 
Se~hores, sinto-me :fa.ti.ga.!io; ~nào abusado por 

demms da. bond~de dos .meUõ.collegaa-(muitoulào apoia
dos), m!I.IS permittão -me ainda. um:s. pequexu. d.iva.,"Rçio 
para terminar. 

Diz a Sagra.uEs.criptura. que Deosr propGndo-se crear 
o mundo, começou. pelo verbo eresdor fi.tJ.t luz-; ct, s.c
crescenta..a. ~scriptura, lux facta est. A verdade de tão 
energica-e. e:tpre.ssiva. con~isão da. Escciptura. .e~>tá. .hoje 
demonstrada. pala pl:)ysic& mod.ero.a. Sabe-!e ·perfeita· 
mente que o movimento d11. luz na. Sllla _transmissio é o 
mais n.pido e. assom bro~o que se conhece ( ~-poiados); 
a. luz percorre o eSJJ:l~o de 75 ou 77,000 leguas em um 
&egundo! -

Mas .diz tambem a E~criptura que·Deos não :fizera o 
mundo · 110 -mesmo -instante; eonsumio seis dias, e· no 
setimo foi preoiso-,Jescansar; seis dias para fazer o mundo 
começa.ndo pela luz, porque nas trevas não era possível 
trab:1.lhar, e a luz é a vida. ! Deos que é Deos! tratou 
de separar as terr:ts das aguas, crea.r as plantas, osani
maes, :1.té que .creou o homem;- eis o que nos diz o Ge· 
nesis; e o que este nos . ensina está.· hoje demonstrado 
pelas scienciaa . ;moderna~ , ~~. . geologia•e a. paleontologia. 

Se eu com_metter_algum erro, V. Ex. (para o Sr. Ba
rão~àa Villa da. ,Berr<it) tenha a•bondadeid.e corrigir-me, 
porque ~ o competente, e eu nestas materias sou apen:!s 

· curioso ou amador. 

O Sn. BAalo DA 'Yn.LA. -DA. BAaU.\:- E~tá. fallando 
muita hem. -

O SR. PERDIGÃo },1*'-!IEJIIO : -O . go.Yerno, senhores, 
quer ~er .l;llais que Deos(ri•Gidas), porque pretende que 
esta sua prepos.ta ~eja _a. ultima. palavre, ·qnando eu 
entendo que é r..pe1Jaa .o .fiat i~; #m ao menos se 
digt}_a de imi.tar aqt.;e~le J:?.eos, que le\·ou .~eis <).ias a fa
zer o mundo e creu a natureza pby•ica,· e· tll.lib~m a. 
cspiritttal, das quaes· ambas participa. ó hómem, o ul-
timo ente da. ereaçiio I · ' 

Ainà..a. m:1is, . sen~ores ; peos determinou desde logo 
:lS leis q_ue deveri&G reger 'o.'inúiido pbysico e '~a.mbem 
O mundo moral";' é aasim qué nós VCDlOS no deS!'llVO!Vi · 
mento da. na.tnreza uma. certa le!ltidão, um certo pro· 
cisso ; nada ~e faz .de ,chofre. O diarll!lllte, por ~xem
plo, que. a. chimic:l.- te,~ demons~rado nãO.. ser mais do 
que earbone .••• 

O Sa • .BAR.lo DA Vu.LA D~ ·BAJUIA.:- Carbone 
puro. 

O Sa. PEMIGÃo M.u.liEIJI.O :- . •• • a chimica o re
duz a carbone, sem poder todayia .restaura-lo; o 
diam:mte -~-~_smo não se fórma aenão P<:'í-'.um processo 
lento, e a3s1m outros mineraes; a planta, por exemplo, 
desde 'lue ,germi!la até ser perfeita arvore frondoEa e 
fructifera, pa5sa. por um prôce~o lento; assi.m tam
bem os animaes. 

Como quer c governo inverter. est& crdei;n. ~ 
Será p~o- ele~ento moral 'l ~~e; na o~4em moral, o 

mesmo iJrocesso se nota ; o homem feito nio é á, criança. 
que nll?ee1.quer physi~mente; · qt;er m.~ellectual e mo
r:Umente ; mesmo .na . ordem _ inteUectu;U e ::1oral a 
criança : '!1ai~ae 'dese~vol'!endo prpgi'ts_sh;&.lnente, _até 
que se torna ~omem , ._ proe!!~O: Bu~t:J.Ol, -muitas 'l'ezes 
a 20, 30 . e ·X!l&ls, a=os. -

Como; pois, pretende o governo, prescindindo desta. 
marcha natural, progressiva, estabelecida. e cru.d& por 
Deus~ qjle. o ,.de.Benvolvimento da sociedade se :faça de 
'!ylljaç~o ~ 

.A. ci\'ilisa.ção de um povo é muitas vezes um tr:J.ba.
lho mais que secÚl,àt. (tJÍJOia!for.)liipfópria 'aboli_çio da 
e~cravidão ,;J.ão é um trabalho secUlàr'> N ti sentido da ci
vilisação do mundo, cate trabalho da. ta a. penas da. 'segiiilda 

~~r~:e~~~~~~~:tTe:?-~~i}~~t~~~ 
~u~~1i>)irà,s,e _cõp~~ .. ~~ ($.~:~~ê.~ío ;#.;ç.élj.~éDl~té e 
prec1p1ta.rtud0;ha. UÍn. espaço1=enlo1 fiwn &b.J&mo. 

Por que razão ha.vemos.de infringir por 'til:arte casas ___ _ 
leis natJ!!ae5: q~ú~em'~~:P~p!íà ·Í;~e~â~e·, _e:' p_e~ 
qua,ea-- ~faz- o ~eu,progr41teo, <· ? _.'~eu.: · a:~sepvol vm:e~~o·, 
sem: pengoa't ' : ,_,.,,_. ,-, ' :· ,. · "1 ' -: ' - - · ._. 

Na. ordem pb.1sica~,•enhor•, é D::P.ossivel a i!lfra."riio 
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Q.a.s laia que regem esle mundo ; · :l.. rszão é evid~s.te; 
a materia. não tem liYre arbítrio, obedece bt<1.lmente ús 
leis que lhe forão ii:Jpostas. Eis .o motivo dl!sac admi
ravel e eterno equilibrio do uni'!erso, verbi gratia., man
tido {lO! leis tio simples, qu7.e& a3 d:t gravitação, q11e 
perm1ttem a myris.d&s ·de astros percorrer, desde a. 
creação, em vertiginosr. carreirA e com movimentos di
versos, o espaço celeste, a distancias· mesmo .. incom
mensqraveis ! 

po~~:r::r: li~::~I~rbi~~~~ ;a!~:~t~el~g;:~~: i!~i~ 
-viduo, como · em nlação i sociedade. Mas segue-se-lhe 
a. aancção, a punição. Qaanto ao indhiduo,~ é a desobe
diencia de .!.dão, e sua expulsão do paraíso, com a .ver
gonha da me@ma. de!obediencis., isto é, com a punição 
da propria consciencia ; é ainda. o crime de Caim, e sna. 
justa puniçE:o. E astim todas as .gerações que se suecedê
r:lo até hoje. 

Na ordem social o caeo é mnis ,zra'l"e; se as leis na
turaes do seu d11senvolvimento, do seu progres!o, eão 
infringidas, bruscamente víol'"ntadas, como &e pretende 
e ha de aucCI)der com· esta. proposto. (apoiados), não se 
póde fazê-lo impunemente; e1 assim como em relação 
ao individuo que cabir em cnme ou peccad:J se ha de 
sei:(Uir a puniçio, :J.srim ta-::rbcm era relação i socie
dade hão de sobrevir as c~nseqnencia~ de semelhànte 
inL'"!Icç.iio; que duá ou po·:leri produzi!· os seus extr~or
dinariós e tr~men1os, ma:Jn:rtura.os·remlbdos-as ret•o-
lur.ões. (ilfuito bem! muito bem!) -

(O orador i compr:'rn.entado 11or se~ amigos.) . 
A discussão fica. adiada peb. hon. · 

REFO!Ul\. lUDlCU.IUA. 

O Sn. 1• SECRETARIO, obtendo a pallvra pela orde\ll, 
procede á Je!tura da seguint~ redacç::io. que vai a im
primir para entrar na ordem dos trabalhos: 

" ~1 assembléa geral decreta: 

DAS AUTORID.U>ES E DAS St'llSTITt"IÇÕZS. 

ccArt. Lo Nas capita.es que ·forem eédes de relações, 
e nas comllrcas de um só tenno :1 ell!l.s ligadas por tão 
iacil communicação que no ·mesmo dia. se poosa ir e 
>oltar, a jurisclicção de 1 • instaocia ser:í. exclusiv:1.mente 
exercid:J. pelos juizes:de direito, e a dt! 2• pelas rela<yões. 

'' Na · cõr.te e . nas capitaes da Brthi:l, Pernambuco e 
:.Iaranhiio a provedoria de capellas e resíduos será de 
jurisdicção privativa. Na cap1t2.l do Imperio é creado 
mai11 um lugar de juiz de orphão!. 

« ~ to Para a substituição dos juizes de direito nas 
dita.; comarcas haverá juizes substitutos, cujo numero 
nii.o excederá aos dos juizes effectivos, sendo nomeados· 
pelo governo d'cntre os doutores ou bacilltreis formados 
em direito com dC\us annos de pratica do fôro pelo me- . 
nos; e serviráü por quatro annos nas mesmas condições 
e vantllgens dos juizes municipaes. 

cc I') 2.• Os juizes substitutos só:nente exercer:l.õ a j~
risdicçiio plena em :falta dos effectivos ·que substituem
se reciproc:1ment.e na mesma comarca: sempre que Íôr 
possível. . , 

" § 3.0 São reduzidos a tres os snpplentes dos juizes 
municipaes, delegados e subdelegados· de policia em 
c~da termo ou di;.tricto. Igual nu:::1ero de supplentes 
terão os juizes, substitutos. 

cc § 4.o E' incompati;el o cargo de juiz municipal e 
substitutos com o de. qualquer autoridade policial. · 

cc ~ 5. • Os chefes de policio. .serão nomeadoa d~entre 
os magistrados,: ~()utores e bachareis em direito que 
tiverem o,tmtrt annos de pratica do iôro ou de admi
nistr:lç-:io, não sendo ?brigatoria a aceitação do cargo. 
E quando m:lgi.strados .no exercicio do cargo policial, 
não gozar:iõ do predicamentode su11 magistr.otura; ven
ceráõ; porém; a respectiva antiguidade, · e terão os mes
mos vencimentós pecU:ui&rios se forem superiores aos 
do lugar de chefe. de policia. 
"~ 6.• Nos impedimentos dos·chefe3 de policia ser

viráõ as ·pessoas que iorem.cl.~5ignaci:l~,p.elo governo na 
côrte1 e pelos presidentes .n.'lt>.[:;provmcl.:ls, guards.das 
~~~~e que fõr possi>el a · ~~ição: relativa. 'll.os effec-

" ~ i.• Haveri em..cada t~rmo u:n adjunto do ].TO-

~otor publico, propo!il;o pelo jniz >Je cl.ireito da respec
tiva. comarca. e approvado pelo p~e:;iàente da província. 

« ~ - &.• Na falta à.o adjunto do p~omotor publico, as 
suas iuncções s~r~o exercidas por qualquer pessoa idonea. 
nomeada pelo JU!Z da culpa paro o caso especial de que 
se trata. 

DAS ATTR!llUIÇÜES Cê.I:\!IX.\ES. 

cc Art. '2.• Aos juizl!s de paz, :üém cba suas actu:l.~s 
at>ribui,;ões compete: 

cc § .L• O julgamento das infrac\)õe~ de ?osturas mu
nicípaes com appella~ão para os juizes de direito· fi
can.do por_ém supprimida a competer:cia para: jul~ar 
as mfrac\'oes·dos termos de segum:::ç:t. e bem VIver. 

cc § 2.• A concessão da fiança provisoria. 
«Art. 3.' Aos juizes mnoicipaes fica competü;do, além 

das outras attribuir.ões: 

cc ~ 1. • A organi~a~ão do processo criine de contrabando 
f6r::. de fi3grante dclicto. -

cc 5 2.• O julgnmer.to dainfrac<yão dos termos de serru
ranc;a e bem-viver, aue as autoridades policiaes :os 
jdzes de paz tiverem ":feito a~signar. 

cc Art. 4.• .Aos juizes de direito das comarcas do art. 1• 
e be::r.. assim aos juizes nmnicipaes de todos os outros 
termos fica exclusivamente 11e:::tencc::do a pro:mncia 
do.s culpados. nos crimes commn:1s; o julgamento nos 
crJmes d_e q,ue trata. _o ~rt. 12 § 7• do codigo do pro
ce~so cr1m1:1al e o <ta lnfr:tcyão dos termos de se!!u
ranç~ e bem-viver; podend-> ~er attxiliados pelos Eeus 
subst1tutos no prepa;·o e org::misaçiio dos re>pectivos 
processo~ até o julgamento e a pro:mncia exclt::siva
mente; c com a mesma limitação Delos dele"'l1,dos e 
snbdelegr.dos de policia quanto ao proc~eso do~ crimes 
do citoG.o a1t. 1'219 7• do cocig-o <lo proce~so criminal. 
te~~!~· 5.• Aos mesmosjnizesde dir~ito tembem per-

;,§ 1• O process.o e jul;::ameuto C. os crimes de contra
bando :fóra de fl2grs.nte delicto. 

" ~ 2. • A decisão das suspeições post:ts ::os substitutos 
ejuizes ci.e p:1.z. 

cc ~ 3.•Em geral· qnaesquer outr::~ attribui<;õzs. confe
ridas aos juizes de ta instancia. 

· cc Art. 6.• Ao tribunal da rela1~ão ccmnete conhecer e 
jclg;:,:: todos os recursos i-cte,·postos a·!l., tlecÍfõcs dos 
juizes de direito das comarca$ co art. 1•': e aos desem
bnrga.dores, membros d!l.s respectivas reláçõcs, a presi
denci:t das sessões do jury nas mesmas ccmnrca~-

cc Art. i.• Ao~ jnizes de direitnm geral, além de suas 
actuaes attribuições, comp(:te : , 

"§ 1.0 O julgamento do crh:nede contreb:mdo:f6!$de 
il:l.grante de1icto. 

cc ~ 2. • A decisão das s ;pei•;ões postas aos j uiz~s in!e
riores e aos mesmos juizes de direito n!l ordem desig
nadn. 

cc § 3.0 A concessão de fia:J?:t· 
a Axt. 8.• Aos substitutos .dos juizes de direito das 

comarcas do art. 1°, e i~ualmente aos r,u~plcntes dos 
juizes municipaes de tcdos os termos, além da substi
tuição m:J.rcada para os casos de impedimeàto dos res
pecti'l"os juizes, compete : 

« § 1.• A cooperBçü~ no prep1ro dos processos, de que 
trata o art. 12 ~ 7• do ·codigo do p~ocesso criminal, 
assim como na forma.ção d:l culpa -::os crimes co.nmuns, 
exclueinmente até o julgamento e a sentença de prc
uunci:x ; deveu.do os respectivos · j nizes compet.a:1tea, 
antes <ie proferirem suas rlechGes, rectifica1· os processes 
quando fôr preciso. 

cr § '!..0 A · conccs~ão de fis.n\)as. 
« Art. 9. • Fica exti:1d~ a jurisdicç;[o dos chefes de 

policia deleg&dos c subdelegados :oo que respeita ao . 
julgamento dos crimes de que trat:!. o art. 1'2 § 7• do 
codigo do processo crill'ina.l, ossim como qu:tnto ao 
julgamento das inmcções dos termos d(! Sl)guranç:L e 
bem-viver; e das infracções de postnr2.s t:mnicio::.es. 

« Paragrapbo unico. Fica tambem extinctaa.êompe
tencia deesas autoridades par:l o processo e pronuncia nos 
crimes communs; salva aos chefes de policia :~.faculdade 
de proceder á. form:>çlio d:l. culpa e pronunciar no cnso 
do art. 60 do regu.bwento de 3l de J:meiro de 1842. 
Do despacho de pro:JUnci!l., cc~te c~so, haver:i, sem 
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suspensão d:u; prisões deereta.w, recurso necessario, 
· nas províncias âe facil ~o:nmur.icsção com a séde das . 

relaçõP.s, para. o presidente da. respectiva. relação; nas 
de difficil communie<1ção, para o juiz de direito da. ca- ' 
pital da mesma província. · · _ . 

« Art. 10. Aos chefes, delegados e .subdelegai.os de 
policia, além das suas actuaes attribuições, tão sámente 
restringid!ls pelas disposições do artigo antecedente, e 
~) 1•, fica p.ertencendo o preparo do processo dosc1·imes1 
de que trata o art . .12 § 7• do coiligo do processo cri
minal até a sentença. ex:clusivamente. Por escripto 
serão tomadas nos mesmos processos, com ·os depoi
mentos da.s testemunhas, a•. ex:posiçiíes da accuSa<(àO e 
defesa.; e os competentes julgadores, antes de proferi
rem su:tS decisões, devertíõ rectificar o prócesso no que 
fõr preciso. · 

· " !;I 1. • Para :l.formaçib da. culpa nos crimes com
-muns as mesmas autóridades policiaes dever-.iõ em seus 
districtos proceder á~ cl.iligencins neces•aria.s para 
descobrimento dos factos criminosos e suas circum
st:~,'lcia~, e transmittiráõ aos promotore$' publicos, com 
os autos de corpo de deli.cto e indicaç5o d11s teste
munhas mais idoneas, todos os esclarecimentos colligi-:
dos ; e de~~ta remessa ao me~mo tempo darão parte á. 
autoridade competente_pnca. a fo;maçiio da culpa. 

a§ 2.• Pertence-lhes1guelmeute a concessão da:fian~ 
provisoria.. _ 

" Art. H. As suspeições postas aos juizes de direito 
serão decididas :· 

« § t.• Nas comarcll5, de que trata o art.l• desta lei, 
pelo presidente da .respectiva relação. 

« § 2.• Nas demais comarcas, !Jelo juiZ de direito da 
comarca mais vizinha do termo em que se a.rguir a sus
peiç:;o. Uma tabella fixará. a ordem da prox:imida.de 
reciproca de cada com:u:ca. 

D.l. PRJS'io. 

" Art. 12. Para ex.ecc~o do disposto uos arts. 13'l. e 
133 do codigo do processo criminal, observar-se-h& o 
seguinte: . 

cc .§ 1.0 Não havendo autoridade no lugar em que 
se eft'ectu.ar a prisão, o conductor apresentará Íl:nme
diata.mente o réo á.quella. autoridade que ficar mais 
proxima. · · 

" .§ 2. 0 São competentes os chefes de policia, juize~~ 
de direito e seu~ substitutos, juizes mlUlicipa.es e seus 
substitutos, juizes de paz, delegados e subdelegados de 
pol:cia. Na falta. ou. impedimento do escrivão servirá 
para lawar o competente auto qualquer pessoa. que alli 
me~mo fõr designada e juramentad,. 

a § 3. o Qua.ndCJ a. pri~ão fôr por rlelicto, de que trata 
o art. 12 ~ 7• do codigo do processo criminal, o ins
pector de quarteirão ou mesmo o offieial de justiça ou 
commatld:l.nte da força, que eft'cctuar a prisão, for~a.
ri o auto de que trata o art. 132 acima citado, e porá 
o réo em liberdade, ~alva a dis posiça"õ do art. 37 da. lei 
de 3 de Dezembro de 18~1 e 300 do regulamento de 31 
de Janeiro de 18~2; intimando o mesmo réo para que 
se :~presente, no prazo que für marcado, ã. :tutoridade ju
diciai, a quem o dito auto fõr remettido, sob pena de 
ser processado á. re\'elia. 

« Art. 13. O mandado de prisão ser& pass:tdo em du
plicata. O executor entreâ"'aroi. ao preso, lo~o depois de 
effectu:lda a prisão, um os ex:empla.res do mandado 
com decl:lração do dia, horn e :lugar em crue cffectuou 

· a. prisão, e exigirá que declare no outro liavê-lo rece
bido; recu•ando-se o preso, ~ana.r-se-ha anto assigna
do por duas testemunhas. Nesse mesmo exemplar do 
mandado o c~rcereiro p~ssa.r:i. recibo da entrega do 
preso com declaração' do dia e hora. 

" ~ l-• · Nenb.nm C:J.rcereiro receberá. preso ai, <>um sem 
ordem por e.scripto da autoridade, salvo :2os casos de 
flagrante delicto, em que por circumsta.ncias extraor
din:~.rias se dê impossibilidade de . ser o mesmo preso 
apresentado :i. autori<L:tde competente nos termos dos 
pamg:mphos :~.cima. 

" ~ 2...• A' excepção de flagrante delicto, a. prisão 
antes da culpa formada só pôde ter lugar nos crimes 
inafianç:,.veis, por mandado e~cripto do jaiz competente 

para a. formação .da culpa ou :i. sua requisiç>~ ; neste 
caso precederá ao.mandado ou á. requisição declaração 
de duas testemunhas, que jurem de scieneia prop~, _ou 
prov::. documental de que resultem vehementoa ln!lic1os 
co_ntra o culpado ou declaração . de~~te confessando o 
cnme. 

« ~ 3.• A falta, porém, do mandado da. autoridade 
formadora da. culpa, na oooasião, não inl!ibirá. a auto
ridade policial ou o juiz de paz de ordenar a -ptisno do 
culpado de crime inafiançavel, quando encontrado, se 

'!'ara isso houverem de qualquer modo recebido requi
sição da autoridade competente, ou se fôr notaria a 
expedição de ordem regular para a captura; devendo, 
porém, immediatamente rer levado o preso á presença 
da competente autoridade judiciaria. J?B.r& delle dispõr. 
E as~im tambem fica salva a disposição do art. 181, 
membro 2• do ·eodigo criminal. 

" § 4.• Não terá. lugar a prisão preventiva do cul-' 
pa?-o1 se houver decorrido um auno depois da data do 
crune. -

DA. FIA.I'IÇA.. 

a Art. 14. A. fiança provisoria terá. lngar ~os mes
mos casos em que se dá fiança defulltiva. Os seus 
eft'eitos durará.õ por 30 dias, e por mais tantos outros 
dias quantoa forem necessarios para qne o réo possa 
apresentar-se ante o juiz eompetente para prestar a 
fiança definitiva na razão de quatro 1~ por dia .• 

"§ 1. • A fiança regular-se-ha por uma tabella ·organi
sada. pelo governo, fixando o maJcimo e o minimo de 
cada ltnno de prisão com tr.1balho, de prisão simple$ 
com multa. ou s~m elln., degredo ou desterro 

cc ~ 2.0 Dentro dos dons termos, o jniz, independente 
de arbitramento, fixar á o valor da. fiança, attendendo á. 
gravidade do -delicto e á. condição de fortuna do réo. 

" § 3. o Em crime a.fiançavel ningnem será. conduzido 
á prisão, se peunte qualquer das autoridades mencio
nadas no art. 12 ~ 2• desta lei prestar fiança provisoria. 
por . meio de deposito em dinheiro, metaes e pedrM 
preciosas, apolices da divida publica ou pelo testemu
nho de duas pea!oaa reconhecidamente abonadas que se 
obriguem pelo comparecimento do réu durante 11. dita. 
fiança sob a responsabilidade do m~~o."cimo de que acima 
se trata.; e estando já. preso será. immedia.ta.mente solto, 

, se perante o juiz da. culpa prestar fiança. definitivst, na 
iórma. dos a1'ts. 303 e 304 do re~amento de 31 de 
Janeiro de 184,2, ou ainda. a provÜJoria., se não houve
rem decorrido os 30 dias depois de sua apresentação a() 
juiz. 

cc ~ 4.• O quebramento da fianya. importa a perda. ~e 
metade do valor definitivo desta e obriga. o réo ao 
processo e julgamento á. revelia, nos termos do art. 43 
ela lei de 3 de Dezembro de 184,1, subsistindo a dispo
sição do art. (l~ da mesma lei. 

" ~ 5.0 Nas sentenÇas de pronuncia. e nos mandados 
de prisão se dedarará. o v:ilor da. fiança. a. que fica. o 
réo sujeito. . 

cc § 6. o A fiança p6de ser prestada em qualquer te= o 
do processo, uma vez que seja. reconhecido o crime por 
afiança:vel. · 

« ~ 7 .• E' derogada a. disposiçiio do art. 45 da lei de 
3 de Dezembto de 1841. 

DA Q'CP.IU OU DE:SUJSCIA., 

« Art. 15. Fica abolido o procedimento ex-oflicio dos 
juizes formadores da culpa, excepto nos casos de fla
grante delicto ; nos crimes policiaes; e nas especies dos 
~§ 5• e 7• deste artigo. 

« ~ 1.• No caso de :flagra.nte delicto, se o rêo obtiver 
fiança, a queixa ou denuncia. será. apresentada dentrt~ 
dos 30 dias da. perpetração do delicto. · 

(( ~ 2 .• s~ o réo estiver preso, . a qaeixa ou denuncia 
será. offerec1da dentro de cmco dias. · 

« ~ 3.• Não estando o réo preso nem afiançado, o 
pruo para a . queixa ou denuncia. 11eri igualmente de 
cinco dias, contadQ& da data em que o promotor pu
blico receber os esclarecimento$ e provas do crime ou 
em qlle este se tornar. notorio. 

" ~ 4. • As autoridades competentes remetteráõ ao;; 
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pro?totorea publicas ou seus adjuntos as provas que 
qbtlvl!rem sobre a ~xistencia de qualquer delicto, alim
de que t:lles procedli.o na fórma das leis. 

"§ 5.• So esgotados os prazos acima declarados, os 
prcDlotore~ pulllicos ou seus adjuntos não apreienta
rem a quelXa ou denuncia, a autoridade formadora da 
culpa procederá ex·oflicio, e o juiz de direito multará 
os promotores ou adjuntos omi880S na ~nantia de 20N 
a 100S, se não offerecerem motivos justiticativosde sua 
falta. . 

" ~ 6. 0 O ~romotor J!Ublico, a qu:m o adjunto de
verá co!<lmumcar a que1xa ou denunc1a que tiver apre-. 
sent11.do, poderá. addiciona-la como entender mais 
justo, e proseguir nGs termos da forma.çiiD da culpa. 
"~ 7.• As autoridades judiciarias, sempre que reco

nb.ec<:rcm. casos de responsaoilidade, formaráõ culpa a 
quem a tiver, sendo de su"' competencia; e não sendo, 
remetteráõ ~o _promotor publico ou seu adjunto as 
P.r?v.as q.ue suvao para. fundamentar a de11uncia; par
tiCipando esta remessa á autoridade a quem cDmpetir a 
fo~maçiio _da cul.pa. Se, porém, o'promDtor ou seu 
adJU?to nnG ol:fict~~;r no.s prazGs dos § § 1•, 2• e 3•, 
a.ppltcaT-Se·h~ a. dtsposJção do§ 5 .~ . 

«Art. 16. Aos promotcrespublicos, além das actuaes 
attribuiçõ:;>1 compete : . · 

".)'} 1.• Assisdr, como p~rte int~grante do tribunal 
do Jury, a :o-ios os julg&mentc.;, iucluGive aquelles em 
que haja accusadorpa.rticulur; ·e por parte da justiça 
mzer de f.11cto e .de dir~ito sobre o processo em julga· 
mento. ··. · • ,. · 

"-~ 2.• .NosprocessGs por :crimes em que caiba a 
a.cçao publica., embor<L promov1d05 por ·accu~ação par
ticular, pertence tambem ao promotor publico promover 
os termos da accusação e interpor . qualquer recursG 
que. no casG couber, quer na formação dll culpa, quer 
no Julga.me!lto. 

DOS RECURSOS. . 

'!.Art. 17. O recur.m, de que trata o art. 281 do 
c0<11go do processo criminal , fica convertido em 
aggravG nD auto do processo. 

" ~ 1. • Os recursC·> da pronuncia ou não pronunci:l. 
seg11.1ráõ se!llpre no3 proprios autos; podendo as partes 
arrazoaz: eJuntilr documentos nos prazos legaes. 

«-São volunt.l.rios o• que forem interpostos das deci
sões dos juizes de direito do art. 1• deatÍI. lei, em pro
cea!o de formação da.culpa nDs crimes communs. 

". São, porém, n~cessarios os mesmos recursos das 
dectsõ~s dos juizes municipaes, que e::c-olficio os farão 
expedir sem e~spensào dll.a prisues decret~tqa.s. · 

u ~ ~.• Do de'lfl'lCbo que não aceitar a quei"a ou 
al!nu,,cia, e bem as~im da. senteuça de commutaçiío da 
mnlta, ba verá r~curso Yoluntario para. o juiz de direito 
ou p:&r:s. a relação, conforme :fõr a decisão proferida 
pel~ jui~ mnnicipal ou de direito. 

u ~ 3 • Não siio prejudicados os recursos interpostos 
ex-officio ou pelo" promDtor publicG, qua11do expedidos 
ou 11presentados f6r>1 dos · :tzos iataes; Eerão, porém, 
r~apDDsabili~a<los o juiz, .>rDmotor publico ou qaal
quer ?fficial do juizo pelalõ , faltas ou ioexactidõea q_ue 
ocea~1omuem a demora. . 

• Tambem em nenhum caso serão prejudicados os 
recursGs interpostos pelas partes, quando pDr causa de 
:falta, erro ou omissão do official do juizG ou de outrem 
?ii.o tiverem seguimento e :l.presentação em tempo no 
JOite ad quem. . 

• ~ 4.• A appelh.ção do ~ I• do art. 79 da lei de 3 
de Dezembro de 18~1 116 tem etr~ito suspensivo quando 
interpost!L de aenteaça. absolutoria do accusado de crime 
inafia!lça.vel, e não sendD unanime . a decisão do jury 
que a .;ietermioar. Faltando q_nalquer destas conaições 
sémante será recebida no effelto-devolutivo. 

!.~·5.0 Tão sómente terá effeito suape1111ivo & appel
la~ interposta: pelo promotor, publico ou parte of
fendida, · d& sentença. de absolnção, quando fôr esta 
proferida a :respeitG de ré os accueados de crimes puni
iioa no maximo com as penas de morte, galés ou "?ri
são com traõalho por 20 ou mais annos e priSS:o SIID.,
ples lit!rpetua. · · 

Nunca; porém, a mesma appellação terá effeito sua-

TOMO IV 

, :·! '. ; pe:u;i..-o, se fôr ~nanime a decisãG do jury que deter
·:, '·'', , llllna.r a respectiva ~>entença. 
· ,. ·- _No, prazG de deus dias deve ser inte!posta a appella

çao de"ilUe-trata este para.grapho, e na.o o senclõ pôr
se-&ão logo em liberdade os réDs absolyidDs; os sujei
tos a penas m~noree, immediatamente depois de pro
ferida a sentença absolutoria. 

• « SI 6.• Não h.av~ndo se~são do jury em algum term() 
poderá. o réo ser julgado em outro termo mais vizinh() 
da mesma comarca, se assim G requerer e o promotor 
publico ou a parte accusadora convier. E indepen
dente de conven.çiio de partes, sempre que !lãO fõr 
pGssi vel eff~ctnar o julgamento do réo no districto da. 
culpa, terá lugar no jui~D do termo mais vizinho, com 
prefereacia o da mesmli comaTCa. 

« Verificar-sQ-ha a impo&sibilidade se em trea ses
sões sncceseivas dG jnry não puder ter lugar o julga
mento. 

DO IIABEAS-COilPOS. 

cc Art. 18. Os juizes de direitD poderão expedir ~r
dem de ha.bea.s-corpu& a favor dos que estiverem ille
galmente presos, ai11da quando o fossem por determi
nação do chefe de policia, ou de qualquer outra. autori
dade administrativa, e sem exclusão dos detidos a. 
titulG de recrutamentD, não estando ainda alistados 
como praças nD exercito ou annada. 

" A superioridade de lr!"áo na. ordem da jurisdicção 
judiciaria é a unica que limita a competencia da res
pec.tiva autoridade em resolver sDbre as prisões feitas 
por maudado das mesmas autoridades judiciaes. 

" § 1. • Tem lugar o pedido e concessãG da ordem de 
habeas-corpws ainda quando o impetr!J,nte não tenh& 
chegado a aotrrer o constrangiwentD. corporal, mas se 
veja deile amea.çs.dD. · 

" § 2.• Não se pDderá reconhecer constrangimento 
illega.l na prisão determinada por despacho de pro
nuncia ou a~ntença da autoridade competente, qual
quer que sejR a arguição contra hes actos, que só 
peiGs meios ordinarios. podem ser nullificad.oa •. 

<< § 3. • Em todos os casos em que a autoridade, que 
conceder a ordem de habeas~corpus, reconhecer que 
houve, da parte da que autori<ou o constrangimento 

· illegal, abuso de ant<>rida~e ou violação fte.grante da 
lei, deverá, conforme fõr de sua competencia, fazer 
effectiva, ordenar ou requisitar a responsabilidade d& 
que assim abueou. · 

cc § 4o. • Negada a ordem de habe~U-cÕrpm ou de sol
tura pela :l.Utoridade inferior, poderá. ella ser requerida 
pera.nte n superior. 

" § s.o Quàndo dos documento• apreaentados se re
·Coobecer evidentemente a illegalidade · do cDnstrangi
mento o juiz a quem se impetrar a. ordem de 11abeas
corpus1poàerá. ord.JDar a immediata. cessaçiiD, mediante 
caução, até que se resDlva definitivamente. · 

<< § 6.o E' reconhecido e garantido c. direito de just~ 
jndemnisação, e, em todo o casD1 das c.ustas conta~· 
em tresdnbro, a lavDr de quem soffrer o censtra.ngt
lpento illegal, contra o responsavel por semelhante 
abusG de peder. 

" § i . o .A. plena ooitcessão do habetu-corpus não põe 
termo a.o processo nem obsta a qualquer procedimento · 
judicial que pGssa ter lugar em juizo compP.tente. 

" § 8.• Não é vedado ao · estrangeiro de requerer
para •i ordem de habecu-corptu1 nos casos em queeata.. 
tem lugar. 

DISPOSIÇÕES PE:'iAES. 

"Art. 19. Aquelle que por imperícia, imprudencia o~~:' 
falta de ob:.ervancia de algum regulamento commetter 
ou fôr causa de um homicídio involuntario, será. punid() 
com prisão de um me2: a doua annos e multa correa-

po~~b:·do do factG resultarem .sóme~te fe~eutos O.)J
offensas · physica.a, a pena será de c1nco dias . a 8el5 
mezes . · · · 

" Art. 20; Oa casos de que trata o art. 10. do codip 
criminal são do oonhecimento e decisão do juiz formador· 
dd. calpa, com appellsção-~-officio para. a ~ 
quando a decisão fôr definitiva. , 

40 
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c Oa crimes do art. 14 do mesmo codigo iio 'ó da 
eompetencia do jury. . · . 

c.A:rt. 21. Em ge:fal oestellionato, de que tra.ta. o §·4• 
do art. 2M do codigo crimi•al., é o artificio fraudu
lento, pelo qual ee obtenha de outrem a entrega de 
dillheiro, íuridos, tituloa ou quaesquer bena, . pelo& 
·.aeguintea meios : 

« § t. o Usando se de falso nome ou fal1:1 qualidade ; 
cr § 2.. • Usando-se de papel falso ou falsificado ; 
"~ 3.• Empreg.\ndo-ae mude pàra penuadiraexis

tencia de emprez:as, bens, credito ou poder suppoato ou 
para produzir a aperança de qualquer acc~àente. 

))Ai ATTBJ1111lÇÕI!I CITJIJI, 

« .t\rt. 22. Ao& juizea de pu compete o julgamento d&~ 
caUS&II oi veia até o valor de lOOS, com appellação para 
QJ juizes de direito. 

« Art. 23. Aos juiua municipaee compete : 
• § I.. o O :Preparo de todoa os feitos civeis qúe cabem 

ao juiz de direito julgar. 
, « § 2.• O .Proc~so e julgamento clascausu civeis do 
-valor de ma1s de 100S até 500$, com appellação para 
os juizes de direito. . 

c§ 3.• A publicaçiio e execução daa sentençaa ch·eis, 
_podendo ser perante elles interpostos e preparados oa 
:recursos QUe dellas couberem. · 

. « Art. 14. Aoa juizes de direito compete : 
~ 1.• O jul~ento em 1• iriataneia de todas as 

causas civeis nas respectivas comarcas; e o preparo das 
:mesllULS nas comarca.s de que t rata o ·art. 1• ilesta lei. 

«Inclue-se nessacompetencia o julgamento daa par
tilhas, contas de tutores, bem como qualquer outra 
decisão definitiva que ponha termo á causa em 1• ina
tancia. 

c§ 2.• A .decisão dos aggravos interpostos dos juizes 
inferiores. 

« § 3.• .A decisão daa suspeições postas aos juizes 
inferiores. « § 4.o A execução das sentençu civeia noa term06 
em que não houver juiz municipal. 

« .Art; 25. Os juizes de direito nu comarcas de que 
tratà o art. 1 • poderão ser Auxiliados pelos sens eub

. atituto& no prepa.to e instrucç5.o dos feitos civeia até 
qualquer sentença exclusivamente. 

« Art. 26. Assuspei~õea em materia cível poatae aos 
juizes de direito serão decididas pelo modo determinado 
no att. 1.1 dests. lei. 

DO PROCI!ESO CITBL. 

« .t\rt. 2.7. N~ causas até lOOS o prooeisD aerá 
aummarissimo e determinado em :egulamento pelo 

. governo. 
« Naa eausu de mv.is de 1008 até 500& segou-Be-ba 

___ o proceslio summario estabelecido no . decreto n. 737 de 
~5 de Novembro de 1850, artll. 237 até 2ü, salvo tra
tando-se de bens de raiz. 

u ~ Lo O juiz de 1• instaneia que tiver em sua con
clusão o feito, o despachar& no prazo de 60 dias o maia 
tardar, quando a sentença fOr definitiva, e noa maia _ ... 
.casos no prazo de 10 diaá. 

cc § 2.0 Das justificações 'feitas em qualquer juizo 
l!ão se deixará. trasl&do1 s:üvo quando a parte o pedir. 

(( § 3.• Ficão abolidos os dias denominados de corte, 
de que trata a Ord. liv. 3• tit. 1.• 

« § 4. 0 Os· feitos civeia será& na. relação vistos e jul
~01 por trea ~uizes, incluindo o relator, que deverá 
~er por eeCl'lpto o relatorio da caus~: estabelecido 
pelo regub~e~to do P!c>ce8so commercial. . 

" § 5. • O JIUZ do fe1to o apreeentará com o relatono>· 
dentro de 40 dias conta.d?s daquelle em que lhe 1õr dia
. tn"buido ; podendo o p~&dente da relação prorog&r este 
prazo a. seu prudente ubitrio por maia 20 dias. 

« § 6. o-, Os revisores terão aómente 20 dias para are
. · ~. os quaes do mesmo modo poderio ser prorogadoa ..uso .. 

-~ ~·7." Dll.l! aenttllças doajiüzee de direito ew causa 
4'1e valor até 500S Dio haverá appellação. 

liOS lENCIJIEIIITOS E HABILITAÇÕES. 

« .Art. 28. O governo marcar& os vencimentos que 
devem ter 011 chefes de policia que não. .forem magis
trados, nãe podendo exceder aos vencimentos actnaee. 

rc § 1.• Igualmente poderá arbitrar aos adjuntos dos 
promotores publicos uma gratificação não excedente 
de 500$ annuaes, nos lugares onde julgar conveniente. 

.r ·~ 2.• O exercício do cargo de substituto do juiz 
de direito por quatro annos habilita para o lugar de 
juiz de direito. 

DISPOSIÇÕES lliVEl\SA.II. 

« Art. 29. .i' pronuncia uão suspende senão o exer
cido das funcções publicas e o direito de ser votado 
para eleitor, membro da assembléa.geral e provincial, 
e cargos para. os quaes se exige qualidades para ser 
eleitor, :ficando tódavia salva a disposição do art. 2• 
da lei de 19 de Agosto de 1.8q6. 

« § 1. 0 E' derogado o art. 66 da lei de 3 de Dezem
bro de 18U, e restabelecido o art. 332 do codigo do 
processo criminal. 

« § 2.• Oa juizes de direito nos crimes communs se
rão processados e julgados perante as relações Os 
chefes de policia igualmente IJ serão, quer nos crimes 
commnns, $uer nos de responsabilidade. · 

" § 3. • E o governo autorisado. a fixar o numero dos 
juizes de direito em cada. uma. das com&rca.s do art. 1•, 
ae!ll exceder ao corres~ondçnte aos lugares actualmente 
creadoa de juizes de dueito, municipaes e de orpbãos. 
Todos exereeráõ cumulativamente a jurisdicçiio cível, 
& ex~pçio dos juizes de varas privativas; e conjunta
mente com estes a jurisdic~o criminal na mesma co
marca, conforme se determinar em regulamt:nto. 

« § 4.• O governo fará nova claseificsção das co
!:2arcaa quanta áa entrancias, e, feita ella, só por lei' 
poderá ser alterada. · 

« § 5. o O exercício do cargo de juiz de direito por 
'' aete · annoa em comarcas de 1 a entraucia habilita. o 

juiz para ser removido para qualquer comarca de 3• 
entrancia. · 

« § S. o O governo fica' autorisado & rever o regi-
mento de cnstu. . 

· q §' 7.• Hav.erá na..côrte mais dons escrivães de or
pbãos e mais um para o juty e execuções criminaes 
com o vencimento annual de 1~2006, tendo igual nu
cimento o eeerivii.o companheiro. . 

"§ 8.• Os tabelliães de notas poderio fazer lavrar 
ILB escripturas por eEcreventcs· jilramentados, sub&ere
v~:ndo-as elles e carregando com a inteira responsabi
lidade, e ser-lhes-ha ~rmíttido ter mais de um livro 
dellu como fôr marcado em regulamentO. 

Cl"§ 9.• Será permittitlo ás partes indicar, ao distri
buidor o tabelliio que preferem para fazer a escriera, 
be~ ~que por isso liaja compensaçã~ na mesma · tri-

~~io. Os juizes de direito, desembargadcres e mi
ui&tros do supremo tribunal de justiça que se acharem 
phj'llioa ou moralmente impl)ssibilitados, serão aposen
tadoa, a seu pedido ou por iniciativa do governo, com 
o oràenado por i.!lteiro, se ccntarem 30 annos de eer
viço effectivo, e com o ordenado proporcional Ee tive
rem mais de 1 O. 
c~ 11. Sómeute depois de intimado o magistrado 

pua requerer a aposentação, e não o fazendo terá ella. 
lugar por iniciativa dQ governo, precedendo consulta 
da secção de justiça do conselho de estado, e proce
dendo-se préviamente aos exames e diligenciae neces
sarias, com audiencia do mesmo muô.strado, por si ou 
fOr um curador no ·caao de impossiblli~de. 

« §12. Quando substituir ao juiz de direito peree
berá o substituto nas c~marcaa do art. 1• e o juiz mu
nicipal naa outras comarcas) além do proprio ordenado, 
a gratificação do jui~ effeCtiTO e OS emolumentea pelos 
actos que praticar. 

o: § 13. O snpplente do juiz munieipal, no eiiectivo 
exercicio das re~etivas tuncÇões,- terá a gratificação 
complementar do ordenado do m~mo juiz e os emolu_ 
mentoa pelos &Cto11 que praticar. Noa tennoa r_.e1UÜdo1 
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essa gratificação será. dividida peloa snpplentea qns . 
exercerem a jl11'isdicção. 
a~ 14. O governo poderá, no regula!Dento que der 

pua execução da pTeaente lei, impôr prisão até trea 
:rnezes e multa. até 200S ; e fuá. coneolid.ar todas a• 
diaposições legislativas e regulamentares concernente• 
ao prooeaso civil e criminal. 

" Art. 30. São revogadas as disposições em contrario. 
11 Sala das commissões, em 2.6 de .Agosto de. 1871.-

..t. Coelho Rodrigues.-Benjamím. » .. 

Dada a ordem do dia, levanta-se ·a eeasã.o ú oito hor&J 
e meia da. noite. 

S~81ào em 28 de ..t.;osto. 

P:&P:IIJ>l!!NC!A DO SR.. 1'El:li!Ili.A JUI!lOil. 

::iuMXAl\Io.-Expediente.-;Jlatrieu!a de utudanU3.-Qua-. 
dro ~i81orieo do Dr. I>. A. de Figueiredo e Mello -
Concmilo de pri!Ji/egio.-Reforma i'!ldiciaria. Di.Ycur•os 
dos Srs. Andrade Figueira e C<.~e!ho Rodrigues. Appro- . 
u~llo -Ordem do dia.- Elemento scr,il'. Observaçõe.t 
do Sr. Ferreira Vianna. ApprOIJa.-;ão.-Pemõu a di~er.
.!03. Approvw.:ao.--I.ençao do impa -to de decimo. ur.bG
na. Encerramento. - 'Lokria.s . Encer, amev1o.- Em
prestimo para a calçamento e a{ormo!eo:m~lo da ciào
de. Encerrammto.- At~gmento de 1!t:ncimcnto& dos di
rectores, lentu e opposilores das {t!eu'dades do Imperio. 
Di«eurso: doi Srs. Roclrígo Si!1Ja e A'enear Á.raripe. 

.A.' a onze hora• da manhã., feita. a cb:unada, ncbiio·se 
presente• os Srs. Teixeir~t- Junior, Portella, Paranhos, 
Guimarães, Angelo do Amaral, Evangelista Loba.to, 
Barão da Laguna, C, e! h o Rodrigue•, Rosa, A.ffenso de 
Carvalho, Sobral Pinto, Siqueir~ Mendes, Llliz Carlos, 
Herac1ito Graça, Vicente de Figueiredo, Ca.ndido da 
Rocha, Araujo Góes, Benj&mim, Casado, Carneiro . da. 
Cunha, Dionvsio Ma.rtm,, Araujo Lima., Con:êa., Pinto 
de C~impoa, Úamillo Figneiredo, Aleuoar .Araripe, Gal~ 
-vão, Camillo Barreto, Goll'les de; Ca.stro, Ferreira. Lage, 
Fiel da C.l.rva1ho, Figueiredo Rocha, Menezes Prado e 
Theodoro da Si! va. 

· Comparecendo depois os Srs. Moreira da. ll.oeba., 
Pinto Braga, :Manoel Clementino, Babie., Pereira Franco, 
Dias da. Rocha., Cardoso de Mer.e:tes, João :Mendes, 
Ferreira de Aguiar, PederReiras, Salles, Bitt<!ncourt, 
Mello Rego, Duarte de Aze•·edo, Pinheiro, Fausto de 

!ftJ~~~ Jd:n~~~'L;!f~e rr~~~:~s.DPi~ti:;, ~~~ 
de Araç .. gy, Floriano de Godoy, Bandeira de Mello, 
Rn.poso dll Camara., Henrjque~~, Fontes e Gomes da 
Silva, abre-se a lleBiliio ás onze horas e tre& qtla.rtos. 

Compi'Lrecem depois de n.berta a seuão os Srs. An
drllde Figueira, Sou:tR Rei!, Ferreira. Vianna, Mello 
Moraes, .Augu,to de Oliveira, Com!a de Olivei1·a, Barão 
de .A.nadia, Rod.rigo Silva, Ferreira da Vei~t31 Duque~ 
Estrad .. _Teixeira, Petiira da Sllv.a., Aza:rnbuja, :b~. Be
lisario, Nebia~, Bau-os Cobra, C~nedo, Peràigiio ~a
lheiro, ,Jos.qutm de Mendonça., Silva Nunes, Alme1da. 
Pereira, P11ulino àe Sou_?:a, Gama Cerqneira, Cap•tnema, 
Taque~, Conde de Baependy, Jo~ Calmon, Cruz Ma
chad.o, Simões Lopes, Diogo de Vasconcellos, Antonio 
Prado, Jeronymo Penido, Mello Mattos, Jangell do 
Paço, Costa Piato, Borgea Monteiro e Lima e S'.h-a.. 

Faltão oom })&rticipação oe Sra. Aseis Rocba, .A.u-

fe'i~o ~hr!:~~~~d~i!i;:~r:~·l!~i~Í~ o~Sr~'cfu~~~ 
Murta, Gonçalves da Silva, :Joaquim Pédro, J .. de 
. .A].mcar, Lu.udro Ma.c.iel, Leõnel de. Alencar, Moraes 
sn..,..., Monteiro de Caatró, Paula Toledo e Pinto }fo
reira. 

U-ae e approva-te a aet& da autecdente .• 
O Sw., t• S&ca.&TUIO dá. conta do s~guinte 

. ED&IIIEifTI. 

Um oflici~ do milliiterio do imp~rio, envi&ndo a 
cópia do decreto, e os docttmentos que a acoi!'pa.nhão, 

pelo qual Sua Alteza. Imperial a Regente; em nome do 
Imperador, houn por. bem •conceder pensio a D .. nora 
Lmn da Cunha Carvalho.- A' colU!Ilissio de p~ea 
e ordenados. ~ · 

Ontro-do minieterio da g11erra, re~ettendo1 em ree
posta, o requerimento em que o tenente reformado Jo~ 
lg11acio Ribeiro Roma pede 1er readmittido ·no quadro 
etiectivo do e:urcito, a.eomp11.11'ha.do de iufotmaçio d& 
repa.rtiç:iio do ajllà.a.nte-generlll -A quem fe% a requi.;. 
•ição. 

Ontro do mesmo minieterio, en'riando o ·reqlleri
:znento, devida.men~ informado, em que· o tenente bo
nore.rio do exercito Carlos ::chott pedé ao corpo 1~

... l&tivo eer admittido no. quadro effectivo do . exerc1to. 
-A,.commissão de marinha e guerr&. 

.Outro do ministerio da agricultura, commercio e 
obras publicas, communica:ndo qne se vai exigir da
preeidencia.. da Bahi" os necesaarios esclarecimento• 
sobre o colltrato celebrado ·entre a preeidencia da refe
rida provincia. e a. empreza encarregada. do esgoto d& 
cidaie de S. Salvador, na. mesma. provincia.-A queua. · 
fez; a requisição. 

Um requerimento da ca:rnara municipal ds. cida.de de 
Atibaia, solicitando a construcção de um ramal de ee-

!:i!fee f!~0de \U:nfo~ntn~~~~t~::f!~~~r!U::: 
Alegre.-A.' commissão de &br.ia publicas. 

Oatro de João Carlos A.badie, major honorario 4!G 
exercito, pedindo uma penaão.-A' eommislio dll pen
sões e ordenados. 

Outro de D. II-Iaria Thoma:tia. .Ferreira. de .Ara.ujo, 
viuva do jaiz de direito Dr. Evaristo Ferreira de Arau
jo, pedindo uma. res?luçiio que P?ll;ba. ter~o ~ execu
ç:ão da. fuenda. pnbl1ca. sobre a. divJd& attr1bwda a aell 
finado IDarido.-A' oGmmissão de fazenàa. 

lnTillCDLA DE I:STDil.I.NTES. 

Lê-se, julga-se objecto d~ deliberação, e vai a. impri-:
mir para entrar ll& ordem dos traballlos, o projecto 
com que conclue o seguinte parecer: 

« O t.• tenente da · a;rmada. Magno A.\exa.utlriuo de 
OlivP.ir& Brito pede para poder matricular-se :&a escola. 
central, aceitando-se lllli oa eJt&mes pelo aupplicante 
feitos dss materiae eatucadaa no ClU'Bo de marinha. 

«.A commis~ão de instracção publica.-, attendendo a. 
que iguae1 eonees&iiea ae têm feito, bem como que, 
desde que @eue exames forão presta.doe per&nte com:rnia
aõea autori!adu por lei, existe em favor de quem ~ 
prestou a prcsumpção de habilitaçio, é de parecer q_ue 
seja. deferida a pretenção do eupp~cante, .Pelo qu~ o1fe- · 
rece á cama.ra. doa Sra. deputados o eegmnte proJ&eto ; 

«A assembléa geral resolve: 
tt .Art. 1.• E' o governo autorisado a mandarad:rnit

tir como validos na escola oentral os exames faitoa. 
pelo 1 • tenente da. arm&lla. Magno Alexandrino de Oli
veira Brito, das materiaa estuiiadu llA escol~ da ma-
rinha. · 

«Art. 2.• Revogão-ee a.a disposições em contrario. 
«Sala das ~om:rniaEõea, 26 de Agosto de 1871.-Fn--

reira de A9uiar.-Barllo da Vil!a da Barra.» · 

Q'O.I.Dl\0 BISTOilTCO DO DB. P. -'-• DE 1'1&'011mEJIO .; 
JIELLO. 

Lê-he, julga-se Ó objecto d~ delib~çiio, e vai á. éom.
missão de orçamento, o eegtUDte proJecto : 

« A. assembléa geral naolTe: 
« .Altigo uni~. O gaverpo é autoriaad? ~ ~ despenw 

a quantia que fôr neceesana. eom .a aC<~tWlÇ80 ~ qua
dro historico do Dr. Pedro . .Ammeo de. Figueiredo $ 

Mello repréaentatido·a batalha de Campo-Grande de tS
dé AÍzostO dé' \189 na pen-a do Pua.guay, afim d• 
ser colloeado na galeria da escola dsa ReUas-.Artea. 

« Sala das seasões, 26 de Agosto de 1871 • . - ~· 
da Siltll.._;;L • . Car/01. » . 
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CONCEIÜO DE PIU'IlLI!Ill~ 

U-se, e é approvado sem debate, o seguinte pa
:recer: 

" A commis1io de commeroio, induatria e artes, 
afim de poder dar parecer !obre as concessões feitas a 
divenoa pelos decretos na. 4,628, 4,598, 4,588, ~,58t, 
4;673, 4,67-1, 4,689, 41693 e 6.,695, requer que se peção 
eom ursencia ao mimsterio da agricultura. a remesaa 
lie todaa a& informações e documentos r.!ativos áa mea-
maa conce86Õell. . 

· « Sala das commissões, ·em 26 . de Agosto de t 871.
Augwro F. de Oliveira.-Ferreira. Lage. » 

O S11.. PA.llLINO DB SotJZA. manda á. mesa uma repre
aentação dos faundeiroa do município de Santa Maria 
?Yiagdalena, da comarca de Cantagallo, provincia do 
Rio de Janeiro, eontra a propoeta sobre o elemento 
ervil. 

O Sa. PusmENTB declara que a representação fica 
eobre a mesa, para ser tomada em con8ideração com 
a referida proposta. · 

• REF01Blol. Ul111CIA.P.IA.. 

Entra em discussão a redacção do decreto da asaem
sembléa geral, alterando . di:d'erentes disposições da le
plaçào ja.diciana. 

o s~ Andrade Figueira pronuncia um 
discurso. que ae acha. ·no Appendice. 

Vem á mesa, é lido e apoiado, o seguinte requeri
mento: 

" Requeiro que nos termos do art. 150 do regimento 
se julgue vencido cont~r o projecto incoherencia., con
.tradicção e a.bsurdo, afim de entrar de novo em dis-
cu.se&o. . 

.. Sala das aeBI!ões, 28 de Agosto de 1871. - .A. 
Figueira..» 

O Sa. · CoELIIO RontUGui:s faz algumu observações, e 
conclue pedindo o encerramento. 

Posto a votos o requerimenw .· do Sr. Coelho Ro
drigues, é a.pprovado, e em seguid& posto em discussão 
o requerimento do Sr. Àndrade Figueira. · 

E' approvado o encerramento, rejeitado o requeri~ 
mento do Sr. Andrade Figueira, ~ a.pprovada. a re.dll.c
çio do projecto da reforma jndiciaria. · 

O Sa. PBESIDENTE :-'V ai-se officiar ao governo para 
saber-se o dia, hora e lugar em que S. A. Imperial a 
Regente se di~& .rece~r a deputação que tem de apre
eentar á. 1ancçao 11Dpenal o decreto da assembléa gtral 
alterando a legislação judiciaria. 

OntrGsim, para saber-se o dia, hora e lugar em que 
s mesma augusta senhora reeeberá a deputllção que 
por parte desta camara: te:n de pedir a designação do 
cii.a., nora. e lugJU" da sessão do encerr&milnto da as-

_..wembléa geral. 

ORDEM DO DIA. 

ILEHEI'ITO 8Bil'IIL, 

Continúa a 3• discussão da proposta do poder exe
cutivo sobre o elemento servil, com o parecer da 
commiesão especial n. 167 deste anuo, e emendu 
apoiadas. 
• Vêa riiaii á m~, E~ lidai, a~oiadas, e entfão con.
)UUtamente em di!cu!sao aa segnmtea emendaa ; 

~eir:~ P~~ as emeadas do Sr. Perdigão 

"No principio do art. 1°, em vez de-desde a data 
.4eata lei-dig&-se-desd.e . & da.ta do recenseamento-, .... 
e ás pala.vraa-Berio conaid~doalinea-accreacente-se 

-11&' côrte, e pelos pres1dentes na& pronuciu. 
• Ao mesmo artigo addicione-ee o seguinte § 4.• 

-5erão panieularmente faTorecidu ainda co.m. uma 

subveil~ '~~ d.Ô ~udo ~a e.ID:&llcipaçã.~ as associa
ções que deatínarem e lllstrun-em os emancipados para 
oa trabalhó&cágricolaa. 

" Supprimà-se por inconstitucional ou inutil o ~ 2• 
do art. 3.• 

" No art. 4• §· 7•, em vez de- menores de .12 annos 
-diga-se menores de 15 annos. 

" No~ S• do'an. 6•, ás p;lavraa-ecb a inspecçio do 
governo-accrescente·se-- e não poderão, 11em licença 
dos resp@ctivos ju1zea de direito, •.ahir das comarcas 
em ~ue residiio ao tempo · da emJ!,nClpação. 

«No mesmo paragrapbo, em vez de,..... a trabalhar 
nos estabelecimentos pnblicos-diga-se - a trabalhar 
em. estabelecimentos publicoa e particula!ee, conforme 
as condições q,ue o regulamento determ1nar. 

«No fim do meamo paragr~tpho, á.s palavras-con
trato de serviço- accrescente-se- cemtanto' que con· 
tinu'!m no trabalho agricols. os em_anc)parios que !lelle 
anteriormente se empregarem e nao t1verem ?ffic10. 

a: Substitua -se o art. 7• pelo § tO• do proJecto da 
commissiio especial do anuo passado, e ~tecrescente-ae
lhe.-A p1·escripção em favor da liberdade e de cinco 

an:s~pprima-se, por inntil e vexaiorio, o § 14 do 
art. 8•, e aub&titua-se pelo seguinte-Os parochos por 
si e por seus coa.djuctores percorrerá.õ duas vezes por 
anuo, pelo menoP1 as re~pectivas parochias, afim de 
promoverem o casamento, baptismo e educação moral 
e relig_io~a. dos escravos·, dando annualmente ao go
verno conta do resultado de anas diligencias, e lem
brando as medidas que julgarem convenientes para q,ue 
ella.i sejiio dlicaze8. 

Additit·o. 

• O estado emprestará. á lavoura, par:1 alliviar-lhe ~s 
onus actuaes e promoYer-lhe o progresso, a quantia 
de 100,000:000/i a. largo prazo,• com o juro de 6 %,. 
ficando para isto o governo autorisado a .empregar as 
EObraa do órça:nento e a fazer operações de creaito. ' 

•<Sala. das sessõe•, em 28 de Ago!to de 1871.-Du
füe-Estra.cla Teia:eira,. " 

O Sa. DuQUE-ESTJ\ADA TErXEIM (pela. ordem):-

~:;: ~me:d:ai~~a ~o~c~e~~os~s~::~: ~~:ce~~; 
hrgo espaço á 3• àiscmsão, embora ella merecesse 
todi a ,amplitude. Receiando o novo e ji annunciado 
escandalo de mais um intempeFtivo encerramento, de:.. 
eejp,va ~aber se a cua me permitte 40 minutos, ao me
nos, para laconicamente fundameRtar R~ referidas emen
das, !em prejuizo doa oradores inscripto•. 

O Sa. ANDBADE F!Gt:Enu:-Iseo é encetar o encerra
mecto. 

o s~. PIIIIEiBO requer o encerraL!lento dM. diacae
são. 

O ~~~. Fnr.ElRA Yu:o<;>(A faz algumas obRernçõu. 
Us Sa. DEPVTADO ;-Eete pediio é fóra de todos os 

estyloa. 
(Ha. outroa apa.rte1.) 
O Sa. PRESIDENTE :-0 nobre deputado está no aen 

direito fazendo essa petição. (Apoiados.) A camara ou
vio o seu pedido, e poderá deferi-lo ou indeferi-!.o vo: 
tando o requerimento <:!e encerram~nto que Já fot 
apreeentado. 

O Sa. ANDunE Fx&UEII\A :-Ptço a palavra pela. or
dem. 

OSa. PaESIDENTE:-Tem a. palavrapelaordem, se o 
nobre depnte.do pretende filiar sobre o modo <LI. Yota
ção do requerimento apre1entado. 

O Sa. ANDIUDE Fr&uEru (pela ordem):-Não. ve
nho fazer uma peti.yão, mas dllr uma explicação. 

Preciqava fallar nesta 3• discussão dq projecto sobre 
a reforma servil. -Fui membro da eommieBio especial 
nomeada por esta. camara O · anuo paeeado e fui •otO 
vencido. Precisava justificar o meu voto. Além diato, 
precisava defende!-me ~a pécha: de ~cravoc_rata q,ua o 
governo e seus &mJgo& têm lançado eobre m1m. :· 
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O Su. GA.lU CEIIQ'GEIJU. :-A5aim como 10bre toda & . 
:minoria. · , ... 

O SR. ETA.NGELISTA. LOBATO :-Pelá.·. 'ord~m nãe •e' 
dão explicaçõ~8. . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex. não. é ainda, 
felizmente, presidente desta camara. 

O Sa. EY.L"iGELIST.l LoBA. TO:- Mas tenho ·o direito 
de zelar o regimento. · 

O Sa·. PRESIDENTE: -Attenção! Nenhum deputado 
póde fallar pela ordem aenão na f61ma do art. 169 do 
-regimento, que diz : 

« Quando se houver de encetar qualquer diecusl!ão, 
poder-re-ha pedir a palwl'llopela-ordem .. ·para lembrar 
um melhor methodo de dirigi-la, e o mesmo será per
mittido no fim da discussão, quando 1e houver de votar, 
para melhor se estabelecer o ponto da votação. " 

Não posso, portanto, impedir que o nobre deputado 
formule ou' inicie alguma moção neste sentido. (Apoia
do:.) Est.á estabelecendo as suu premiesas ; não tirou 
ainda a conclusão. . . 

O Sa. ANDllADE FI&llEIIU. : -Eu von referir a "V. Ex., . 
que tem mais tolerancia do 9..ue o nobre deputado 
~:C?},üo-Grande do S~, o ob~ecto da minha expli-

, t"mha necessidade indeclinavel de :fallar. nesta 3a dis
cussão, porque no debate de um ou outro artigo em 
2& discn!6ão, obrit!ado a fal.lar sempre sobre asaumpto 
restricto1e sempre'ãesordenadamente)sorprendidos, como 
fomos, por encerramentos imprev1stos e successivos, 
niio me foi possivel considerar em globo a propoata 
do governo. 

Em vista, porém, do requerimento do :::obre deputado 
pelo Pará, que não dei:t~r& de ser approvádo, com
prebendo que me não será posaivel desempenhar o im
perio~o dever de exprimir meu pensamento sobre a re• 
forma e de defender-me perante o· paiz! 

Ligo, porém, tanta importancia á. responsabilidade 
que cada um deve tomar ~obre esta gravissima 9.uestão, 
e á fôrma e modo por que tem corrido a sua discussão, 
que peço a V: Ex. consulte a camara para que a vota
ção do encerramento seja nominal. (Muito bem da mi
noria.). 

O Sa. PusiDENTE : - O Sr deputado Andrade Fi
gueira requer que reja nozninal a votação do encerra
mento da 3a àiscussão da proposta do poder executivo 
sobre a. reforma do estado servil. · 

Os senhores que approvão este requerimento queirão 
levantar-~e. (Depois da 'Verificaçao.) 

Foi rejeitado. 
Em seguida p"oceoie-ae á vota9io do encerramento, 

que é approvade-
0 Sa. AlmllAPE FlGllEIIU. : - Depo~s das promesaaa 

que noa fizarão de uma diec~o ampla, é assim que 
procedem I 

() Sa. Pzu1u DA. S1LU (pela. ordem) requer que a 
votação da propoílta. seja· nominal. 

O Sa. M11uo REGO (pela ordem) requer o meBmo. 
· Posto a votoa ease requerimento, é approvado. 

Procedendo-te á votação da proposta., é ella appro-
vada com a aeguinte emenda : . , 

.. Ao§ 2e.do art.-4.0 -Supprimão-ae as palavras
ou por liberalidade de outrem.-Bar&l de .4.ruulia.-.Ba
riio de .4.ra~agy. -Camillo Figueiretlo. - Ferreira Lage. 
-Benjamim. » 

TGdas as outras .são rejeitadas.· 
Procede.ado-l!e á votação nominal aobre a adopção 

·do projecto, dá. o seguinte resultado : 
~----- Votio a favor os Srs. Angelo do Amaral, Pizlhei

ro, Fausto dia Aguiar, Siqueira Mendes, Gomes de 
Castro, Heraclito Graça, Coelho Rodrigues, Salles, Ban
cleir& de Mello, Pinto Braga, Moreira d.a Rocha, Do
minps,-Araujo Lima, Alencar AJ:uild Gomes da. 

~~-~~~:.~?~-~~~ir!: ~:~r~in~ 
SilV&, Ferreir& de Apar, B&rio de .Araça,rr,. Portel
la, ·MeJ!o Rego, Pinto de Campoa, Manoel Cíementino, 

Barão de Ana.dia, Casado Mello M:orae1, Sobral Pinto, 
Menezes Prado, Fiel de Carvalho, Guimllriies, .AlfonJo 
de· Carvalho, Figueiredo. Rocha, Pinto Lima, Bahia~ 
Leal de Menezes, Dionylio Mt.rtins, Pereira Franco; 
Araujo G?ea. Junqueira, Bwjamim, Camillo Figueire
do, Ferreira. Lage, Candido da Rocha, Vicente de Fi .. 

· gueiredo, Luiz Carlos, Ro11a, João Mendes, Floriano.·,. 
de ~odoy, Duarte de Azevedo, Cardoso de Menezes, 
Camillo Barreto, Paranhos, Corrêa, Barão da Lagu
na, Galvão, Evangelista Lobato e Bittencourt.-61. 

Votão . contra os Sra .. Jamen do Paço, Souza. Reis,.. 
Augusto de Oliveira, Taques, Ba.riio da Yilla. da Barra, 
Fontes, Silva Nunes, Ferreira Vianna, Dnque-E~trada. 
Teixeira, F. Belizario, Almeida Pereira, Pa.uliuo de 
S~'!lza1 Pereira da Silva., Conde de Baependy, Andrade· 
F1gue11'&, Dio~o de Vasconcellos , Perdigão Malheiro, 
Canedo, José Ualmon, Gamu. Cerqueira, Jercnymo Pe
nid.o, Ca.panema, Feneira da "Veiga, Barros Cobra> 
Crnz Machado , Radrigo Silva, Costa Pinto, 'Antonio 
Prado, Nebias, Mello Mattos, Azambuj:~., Joaquim de 
Mendonça, Simões Lopes, Pederneiras e Lima e· 
Silva.-35. · · 

O projecto vai á. commisàio .de redacção. 

'V em á. mesa a seguinte declaração de voto : 

«Declaramos que votámos pelas emendas do Sr. Per-· 
digão Malheiro. - Costa Pinto.- Ferreira ela Veiga~ -
Diogo de VasconcelZos.-José Calmon.- Barros Cobre;.
Canedo.- Jeronymo Pmido.-Gama Cerqueira.- Peder
neiras.-Barao ela Vil/a da Barra,;__TaqueJ.-Fóntes.-
.Azambuja- - Souza Reis. - J. Capanema. -.Pereira ·da 
Silt~a .. - Simõu Lopu.-Duque-Estrada· Te~eira..- Cru;; 
Machado.-Silvci Nunes.-Augwto de O!it~eira.-Rodrign 
Silva.-Mello Mattoa.-Jamen do Paço.-Ferreira Vianna.' 
- Cot1tie de Baependy.- Pa.ulino de Souza.- Nebiaa.-
J-oaquim de Jfendonça.-Astonio Prado.-F. Belúario.-· 
.dlmeida Pereira.-Andrade Figueira.-Lima e Silt•a. » 

O Sa. PRE.SIDENTE :-,.Havendo·ae esgotado a 2.a parte 
da ordem do dia, continúa-se a tratar dos assumptos 
comprehendidos na 1• parte. 

O SR. CoELHO RoDai&m:s (pela ordem) : - Sr. pre8i-. 
dente, estando prompta. a redacçiio das emendas llppro
"Tadas á. proposta. do elemento •ervil, desejava que V. Ex. 
consultasse a casa se consente que ella seja apresentada 
e approvada independente de impressão. 

(Crw:llo-ae muitos apartes.) 

O Sa. PaESIDENTE:- O re9,nerimento do nobre de
putado é perfeitamente admiss1vel ; o que é nece,sea.rio 
e que seja adaptado pelos doas terçoH dos deputados 
presenteH. 

O art. 150 do regimento estabelece o aeguinte: 
or A redacção sendo apresentada pela commisaio será 

imprea2a no jornal com que houver contrato, para &er 
depoia votada pela oamara, aalvo o caso de urgencia 
appronda por doua terços dos deputados presentea. • 

Tendo aido adopta.do o projecto concernente i re
forma do eetado servil, eu declarei qnt: ia aer remettielo 
á eommissão de redacção, e preench.,u-ae essa condição 
regimental. 

Tratando-se, porém, de uma propo1tn do poder exe
cutivo, cuja re::lacyão não póde ser alterada. senã.o 
quando fOr definitivamente convertida em lei, as 
emendas são redigidas separadamente e remettem-se 
para. o senado com as respectivas propostu na fórma. 
preceituada pela constituição politica do· Imperio e. re
gulada pelo regimento desta camara. 

No caso vertente não forão adoptadaa senio as. 

:~en:;,u e;:a:e d:o~~:=Jasã~0es:e2!~: ~t~P4;~ 
pr}f;:~~erão, portanto, alter~ão que obrigasse a 
uma nova. redac~, e. por ia• o a tarefa da. commis-· 
são d.evialimitar-se a supprimir a phrase-ou por !ibe
f'«!idadc de oUlf'em-aern fazer nenhnma outra modifi
eação a.o trabalho da commisaão especial. 

di:a:oe:t:i~i~~~ ifi~~~e~~,~s;;:v:;ã~' ~:~!~ · 
~~:referida redacção. 
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Não me cabe, . porém, defender o requerimento do 
nobre deputado. ~enaa desejo escla.recer a. mateda 

:~:na:: e~ =:het~!~re a respeito como melhor 

O S11. . Com~E DE BAEPE!IDT (pela ordem): - Pe,a a 
.• Y. Er., Sr. presidente, o cumprimento do regimento, 

isto é, que ~ejão remettidas á commissii.o de redacção 
:1. rNpoata e as emendas approvadas. ( Apoia.®s da. mi· 
noria.) 

O S11. . PRESIDENTE:- Já. forão remettidu. V. Ex. 
ot;.v;ó~ine até aunWlciar que se passava a outra& ma-
te:.-ia> da ordem do dia.. · 

0 51.. CoNDE DE B.!>EPENDT:-.>\inda quanoio se tenha 
fei~.:> a. remessa, não havia tempo para a commissão 
renni~-ee e fazer o trabalho, afim de apresenta-lo á. 
cam•r&. (Muitos a.poitldo& da. minoria; eonte>to.;õe.s da. 
ma.:'o~ia., que não deia:ão o orador proseguir.) 

Yo1.Es :...,-Oução, oução. 
O ::ia. CoNDE DE BAEPE:'IDT :-Se niio se quer que eu 

h!le, 1entu-me-hei. 
MuiTÃS vozEs :.:...Continue, continue·. 
O ::ia. Co~mE DE B.\EPENDY :-Dizia eu que ~6 depois 

d~, re:nessa. dos pa]!eia é qne a commis,ão podia reunir
se e iazer o trabalho, afim de apres~nta-lo á c:un31ra: 
en:ã·J seria permittido ao nobre rels.tor da comm1ssfi.o 
offerecer o requerimento de urgencia. psra a discussão 
immed1ata d& redacçãa, dis,enPaudo-sCi a sua impressão, 
co :no permitte o .regimento. Salvem-se >to menos as 
rippu~encias . (Calorosos apoiados da minoria; muito bem, 
m~:to bem.) 

o Sa CosTA Pu.'TO: -Estas quatro palavras valC!m 
ULt g,·ande discurso. (Apoiados d'J. minoria.) 

O ::>a. BENumx (pela. ordem):-Como mambro da 
commissiio da redacçã.o, devo declarar á c~tmara quaes 
são c-~ estylos s~guidos poroccasião deseremetterem os 
proj~ ~tos á mesma. commissão afim de serem redigidos. 

~~~~~'lu~s o~;;i~e;t~~:U~is~~r~;a~~da~~ãt :i~~~SS:Oci 
se'!ui·l~· assirrna o parecer, entreg:mdo-o immediata
m~;:te ao Sr ~ 1 o secretario. Estes são os estylos seguidos 
J.lÚa '-J:n:nissão desde que ãou d~lla membro. . _ 

i.' •' \ istCJ justamente o que succedcu com a. redncçuo 
em 'i_-.~sti!o: logo que a mesa lavrou o despacho, man
doti o proj.:!cto para. a commis&iio, e esta deu c parecer. 
E" v y_ue sempre se tem feito: em outras occ~siões não 
se te:n levantado duvidas, por que são projecto• de pouca 
iroportancia, o que não acont~c~ agora. 

O ::a. F. BELISAIUO:- ~Ias a comrnisnão reunio-se'! 
O 5a. BEsJ.cullll : - Reuni o-se. 
O ~a. F. BELIS.I.RIO :- Reunio-~c aonde 'l 
O :=a. Cnuz MA-CHADO (apontando):- Um cá e outro 

li! 
O Sa. BE~JA.1JJ:II: -0 nobre deputado que redigio o 

proj(,cto, o Sr. Coelho Rodrigues, trouxe-nos a redae<;:1o, 
---entendeu-sP. comigo e com o outro collega da com

missão, o Sr. Jos~ Calmon, que declarou que a nio_ as
signa><~. F.ntão nós dou~ a as,ignámo~ para ser enVIada 
á mesa. O que se ps.s;ou neste caso é o que se tem 
p:u;;;ado em relação :1 todos os oatros projectos. 

O Sn. Co~Lao RoomGI:ES :faz algumas ob~ervações, e 
pede para retirar o s.ru requerimeat.o. 

Consultada a camara, consente na retirada.. 
O SR. {)uQcE-EsTR.\D.~ TEr:tEll\.1. :- E' mais um in

fa.nticidio. 
Procede-se á leitura da seguinte redacçii.o, a qual vai 

a imprimir par,; entrar na ordem dos trabalhos : 

« Redac~ilo da.s emendas feitas e approvada..t pêla. camara. 
d?s d.:putados á Jlroposta. do podir necutioço, regulando 
o e.stado servil. · 

" .Accrescente-se no lugar competente: · 
" .A. 3.11sembléa. geral decreta. : 
" No art. 1o !upprimü.>-se as palavras-e nanaos 

por ingenuos. 

Ao§ 1• do art 1° accreseente-se:-A decla~ d~ 
senhor deverá ser feita dentro de 30 iias, a contar 

· daquelle em.que o menor chegar i. idade de 8 aunoa; 
· e, ~e a niio fizer então, ficará. entendido que opta. peb 

arbítrio de utilisar-se dos ser\"iços do mesmo menor. 
" No~ ~o d.:l mesmo art~o supprimão-se a.s pala

Vl'3.S-independentemente de indem:nsação 
a No § 6•, em lugar da palavra- juiz-dig&-!e

juizo criminal-e snpprimão se as ultimas-:-on faltando 
á obrigação de os criar e tratar. 

cr N& ~ 7°, em lagarda.s palavras-poderá. ser tram-
- ferido-d.iga-se-transfere-~e. . · 

a No numero 2° do ~to do art. 2° aupprimiio-ee as 
pa.lavr:1e-dos ealarios. . 

cr No fim do primeiro período do § 2• accrescente-se 
-quanto aos menores. 

"' O eegundo periodo do mesmo paragrapho deve 
formar um novo paragrapho, que &erá o 3°, substi
tuindo-se as palavras-esta dispoaição-pelas seguintes 
-A disposição deste artigo, etc. 

« O ~ 3° dn propoFta passará a q,o 
« O art.. ~~' z;ubstitua-ae pelo seruinte :-Art. 4,.• E' 

permittido a•J escrJ.vo a formaçio de um J:>e'.lulio com o 
que lhe provier de doações, legados e heranças, e COlll. 

o que,· por consentimento do senhor, obtiver do aen 
trabalho e economia&. O governo providenci.uá. nos 
regulamentos sobre a collocação e segurança do mesmo 
peculio. , . 

cr O § 1• <lo mesmo artigo substitqa.-se pelo segnin~: 
o: ~ 1.• Por mort.e do e~cravo, metade do seu peculio 

pertencerá ao conjuge sobrevivente, se o houver, e & 

outra metade se tranamittirá. aos seus herdeiros, na 
fórma da lei civil. . . . 

" Na falta de herdeiros, o pecnlio será adjudicado ao 
fundo de emancipação de que trata o &rt. 3. • 

« No ~ 2• supprimão-se as palavras-ou por libera
lidade de outrem-e mais a.s palavras-ou por contrato 
de presta.çio de futuros serviços: 

« O ~ 3° ~ubstitus.-se pelo se~inte: 
cc § 3 o E', outrosim, permittid.o ao escravo, em favor 

de sua liberdade, contratar com terceiro a prestação 
de futuros serviços por tempo que não exceda de sete 
annos, wediante o consentimento do senhor Jl approva
ção do juiz de orphãos. 

cr No~ 1• do art. 6•: em lugar de-escravas da na-
ção-diga.·_se-escravos pertencentes :1. naçiio. 

cr Snpprtms.-~e o ~ 3.• ' 
« O ~ 4° passa a s~r 3. • 
« Supprima-se o ~ 5.• 
CC 0 § 6• pl<S~S. a PCr 4, o 
• Supprima.-~e o ~ 7.0 

a O § 8• passa a ser 5• 
a O art. 7o substitua -ae pelo !!Cfíuinte :-Art. i.• Naa 

causas em favor da liberdade. 
cc Supprimn-se o § 3 • 
a Ao art. 8• accrescente-se : . . 
a § 3.• Pela matriculo~. de cada escravo pagar'- o 

senhor por· uma. vez sómente o emolumento de 500 rs.,_ 
se o fizer dentro do prazo marc:tdo, e de 18, &e exceder _ 
o dito prazo. O producto de~te emolumento será. dea
tinado ás . despeza.s da matricula, e ·o excedente ao 
fundo 'de emancipação. 

cr . O art. 9e e seus pa.ragraphos seja substitui.io pelo 
seguinte: : · 

a Art. 9.• O governo ' em aeua regulamentos po~erá 
impôr multas até 100$ e penas de prisão simples até 
ummez. 

a S&la das commissões, em 28 de Agosto de 1871.
Benjamim.-A. ,;oe1ho J!odrigues. » 

PENSÕEa A DITEI.SOS. 

Entra em ta discuuão, que & :-eque?mento_ do Sr. 
1• secretario ae eonsidl!ra unic:a, o &egUlllte proJec:to: 

« A assembléa geral resolve: . , 
a Art. 1.• Ficão apprÕvadaa as aeguintu pensões, 

concedidaa por decreto& de 9 de .Agosto de 1871, & 

aaber: 
« § t_o De tOO n. diariouo soludo de 2• regia>11utor 
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ele cs.v:illarla .ligeira Ma:loêl. · Trisâo d~ Miranda,· inva. • 
lidado ein cõmbate-

• § 2.• De 800S aaauaes ao_ tenente-coronel José Ma
ria Borges, comtn:lndante do corpo mineiro de volun
tarios da patria, em· atteução aos distiactos e relevantes 
~r.viços que. prestou na guerra. contra o gonmo do 
Paraguay. . 

20~ ~~g; • ~! !~~~:o ~e:~~' !t: q;;o~r:~a.~:~:~ 
marido, pr<:!a.ça. a somma de 60a mensaes, a D. Ca.n
dida. Elvira de Oliveira, viuva do capitão de commia-

. aão e ~nente do 7• oatalhio de iniantari11. José Forta-
nll.to Alves de úlivtira, !allecido de molestia adquiridtl 
em_ campanha.. -

• Art. 2.• Estas pensões eerio pap da data dos res
.pectivos decreto•. 

• Árt. a:• São revogadãs as disposições em eon
trario. » 

O mesmo Sr. 1• secretario offerece oomo emendas os 
seguintes proj~ctos: 

• A assembléa geral resoh·e: 
« Art. 1.• Ficão apptovadas a.e seguintes pensões 

mensaes, concedidas por decretos de lti de Agosto de 
1871 : de l8a, sem prejni.zo do meio soldo quelbe com
petir, a Angelica. Maria. de Jesus, . mãi do alfE!res do 
exercito João Barbosa de Brito, fallecido em conse
·quencia de molestias adqlliri.das na campanha do Pa-

=~~· al~c'!e~a~~~ot~~~oa~1~r~!~:j~sf'tC:~ 
da S~lva, morto no combate de 16 de Julho àe 1866. 

« Art. 2.0 E~ta· pensões serão pagas da data doa 
respectivc•s decretos. . 

« Art. 3.0 Revegão-se as disposições em contrario.» 

« A a.esembléa. geral re<olve : 

« Art. 1.• Fieio approvada.s as ~eguintes pensões, 
eoncedid"s por decretos de 16 de Agosto de 1871, a 
saber: de 400 rs. diarios aos soldados, do 55• corpo de 
volunta.nos da patria Jacintho José <ie Oliveira, e do 
16• batalhãO de . infantaria Ago;tinho C:yriaco dos San
tos; de 500 rs. diàrios ao !lllspeçada do 9• batalhii.o de 
inb.ntaria Lazaro Theodoro de Pa.ula, todos impossi-

:~~~8:: r:ri=::;o~:!~:btcio:11=:~~:ie~m conse-
• Art. 2.• Eata.s pensões ·serão pagas da data dos 

:respectivos decretos. 
• Art. 3.• ReTogão-se aa disposiçõea em contrario.» 

. • A assembléa geral reaolve: 
• Art. 1.• FicãQ approvadas as seguintes paneõe'!,. 

concedidAS por decretos de 26 de Julho de 1871, a 
aaber: da iOO n. diarios aos soldados, do 1• batalbio 
de imantaria Leoncio José Corrêa, do S• dito Jeron:y-: 
mo de Almeida Sa.ntaréin; de ;4° l'egimento de cavalla
ria ligeira Jeronymo Francisco Gõmes de Moraes, do 
7• corpo de cavallaria. da guarda nacional do Rio-Gran
de do Sul Avelino Liaiano das Chagu; de 500 ra. dia
rios ao cabo de esquadra do 4• batallião de artilharia 
a pé João Ferreira da.Costa, e de 600 ra. diarioa ao• 
1" sargentos do 43• batalhão de infantaria João Maria 
Antunes Rabello, e do 15• corpo de cava.llaria da 
guarda nacional do Rio-Grande do Sul Gaspil.r Corrêa 
.Figueiró, todos impossibilitados de procurar meios de 

su~sl~i; ~~~!e;::C:o!e~~e:~: d~ ~=b=.rea-
pectivos decretos. . 
· • Art. 3.• Revogão-se as dispoaiçõea em contrario. » 

Ninguem pedindo a palavra, e pondo-se a votos o 
prcjecto, é .approvado com as emendas, e vai á. com
~ de reda.cção. 

JSE~ÇÃO . DO I!IP.OSTO DA. DECIJIA. Uli.JJ.lNA.. 

Ea.tra em 1• disemeão o proj!!Cto que isenta do im
posto da decima urbana os edüicios em que fi:tncoiouão 
os hospitaea das veneraveia ordena dê S. · Franciaeo da 
Peniteueia, de N088a Senhora do C~~m~o, de S. Fran
ei8CO de Pauis e . da Sociedade Portuguua de Benefi
eencia. 

Nin~em pedindo a palavra, .e indo prcce~er:se á vc
ta~o, reconhece-se não haver numero legal; pelo que 
o :5r. presidente declara encerrada a discw;são, e man
da fazer a ·chamada, e por eUa. se verifica tert:m-se au
sentado · os s,·s Angelo do Amaral, Barão da. Laguna, 
Coelho RQdrigues, liosa., Sobral Pinto, Siqueira Men-: 
des, Heraclito Graça., Benjamim, Casado, \Jarneiro c!a. •.· 
Cunha., Araujo Lima, Corrêa, Pinto de Campos, Ca-: 

~t~:.·i~·i:fr~;°Ca.~!~J::~; ~~;:;!~ed~1~!~a~0M:I~ez~:· 
Prado, Theodoro da. Silva, .Moreira da Rocha, Pinto 
Braga; ManoelClementino, Bahia, Diaa da Rocha, Sal
les, B1ttencourt, Duarte de Azevedo, Pinheiro, B~&riio 
da Villa _da Barra, Pinto Lima, Bariio de Araç~iQ, Flll
riano 'de Godoy, Raposo da. Camaia, Henriques, Gomes · 
da .Silva, l<'errilira Vianna, Mello Moraes, Au~to de 
Oliveira; Corrêa de Olheira, .Barão de Anadia, F'!r
reira. da Veiga, Pereira da Silva, F. Beli6a.rio, NebiAs, 
Barros Cobra, Joaquim de Mendonça, Sil-va Nunes, .Al
meida. Pereira, Panlino de Souza . Gama Cerquei.r:~, 
Capa.utma, Taques, Jo~é Calmon, Cruz Machado, Si
mões Lopes, Diogo de Vasconcellos, J~ronymo Penido, 
Janeen do Paço, Costa Pinto, Borges Monteiro e Lima 
e Sih·a.. . 

O Sa. PaESIDENTE convidA o Sr. vice-preside-:~te a 
occupar a cadeira da presidencia. 

LOTEBH.S. 

Entra.em la discU!!são o projecto \Ue autoria& o go
verno a cor: ceder qtureota lot~rias á irmandade do s .. n
tistimo Sacramento de Nosss. Senhora da Ca.ndeiaria. 
de~~ta côrte, para au.xilio das obras da respectiva. ma
triz. 

Ninguem pedindo a pala-vra, :fica. a di6cnssio encer-
rada, não se votantlo por falta de numero legaL · 

EliiPUSTDIO PAU O CALÇAMENTO E A.FOUOSEAl!EliTO DAS· 
llll'AS DA. CIDADE. 

Entra e~ 1• di!CuSEão, a qual tambem fica encerraJa 
pelo mesmo motivo; o projecto que. autorua a Illma. 
camara. m'lllicipal da. eôrte a. contranir um emprestimo 
de 4,000:000S para a terminação do calçamento das 
ruas da cidade, arbori~ação e aformoseamento do C:impo· 
da Acclamação e outros melhoramentos . 

A.UGMENTO JIE VENCIMENTOS 'DOS llillECTOBES1 LENTES E OP
POSITOlES •As FACULDADES DO I!IPEBIO. 

Entra em 3• discussiio o projeeto augmentando os 
veneimentoa dos directoTeB, lent$8 propri~:tarios, substi
tutos e oppositores das faculdades de direito e medi
cina do Iinperio. 

Vêm á mesa., são lidas, apoiadas, e entrão conjunet4-· 
mente em discwsão as seguintes emendai : 

1t Ao art. 1• accreseente-ee : - O aecretario da fa,
culdade de medicina da. côrte terá 2:000$ de ordenado 
e t:ooos de gratificação. - Alencar Araripe.- Alm•ida 
Pereira.-Jamen do Pll\o. » 

u Ficiio igualmente augme:1tados1 na razão de 50%, 
os vencimentos dos empregados das faculdades de di
reito. e medicina do Imperio. -J. Capanema. » 

« Na mesma . proporção ncão igualmente augmen
tados 01 vencimento• dos secretario& daa faculdades de 
direito e medicina do lmperio; e bem aliSim os dos
profeaores, ~titorea, "Tice-reit~rea é secretarias do Im
perial· Colle&~o Pedro II.-lo•e Calmon. " 

u; Na meam& razão. ficão ·elevados a maia 50 % . os 
vericimeu.toa do director e professores. da Academia du. 
Bell&a-Artes.-Ferreira da Veiga. " · 

o t!lr. Roéir1go su.,.a:-sr. preeidente, :a 
oommillão de.. pene~ .e otd&nado~; dando-o aeu pareeer 

-10bre eaw proJeeto, dilla,: o •~gulllte : ; 
11 Coullltad~ aobre. eate ummpto, declarou o go-
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verno imperial que reconhece niio serem 
'buidos os :fnnccionarios publicos. » 

bem retn- rec.om~n~~ ;,or 8118.!1 f~~i'"êle ensiq~; e porqu~ 
não penSO:! 1tambem que O liecretario nã;j_ 'recebia justa. 
retribuição -pelos trabalhos; aliá.s.-peno.oõs e mui impor .... Esta opinião do governo não é_ e:o:plicita: Eu des~

ja.ria. que algum dos honra.dos Dll.ntstros Vlesse á tn
bu!l:t io.iormar-nos, se o governo aceita ou não esta 

.. projecto e as emendas a elte offerecicl3l!j é tanto mm 
neceesa.rio ouvir-se o · governo guanto é certo que 
nenhum:~. medida, por mais insigni6.ca.nte que seja, pó~e 
pa>sar nesta casa. sem que o governo &e tenha mlllll
festado a favor. 

Os Sns. Â.NTONio· PIU.no E .ãNDIU.DE FIGUEIIU.. : -
.!po~adp. 

O Sa. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA :.,-Não ha nenhum 
ministro na casa •. _ ---··-·--·-~-·----- ' 

O Sa. RoDRIGO SILVA: -Dizem-me que não se achão 
pre•entes os Srs. mmistros; depois da. votação da pro
.posta sobre o elemento servil, retiráriío-se da-casa! 

U:~tA Voz: -Está pres&nte o Sr. ministro dos nego-
cios estrangeiros. • · 

O Sa. RoDRIGO SILvA: -E' verdade.; está presente o 
Sr. ministro dos negocias estrangeiros; parece-me entre
tanto <J.Ue S. Ex. não é o mais competente para dar uma 
opiui~sobrea materia suje1taao debate; mas, se S. Ex. 
fizer o favor de declarar se aceita ou nãO" o projecto e as 
emeu.das, eu· muito lhe agràdecerei. 

Em duas palavras, Sr. presidente, justificarei uma. 
emenda que vo11 submetter á consideração à.a casa. 

O regulamento de 28 .de Abril de 1863, reorsanisando 
as es::olas do exercito, diz o seguinte no seu art. 276. · 
( Lê.) 

Portanto, •e o . govemo aceitar este ~roject.o, devo 
erêr .que a. cas:~. o approvará. E' neeeesano, pms, que o 
projecto fique de accordo cem o regulamento, para que 
no futuro niío sejão prejudicados os lentes, os profes
sores e os repetidores das escolas do exercito. 

Eis a emenda.. (Lê.) · 
Vem á mesa, é lida, apoiada, e entra conjuntamente 

em <!iscussão, a teguinte emenda : . 
« Se pass:!l.r o projecto, tome-~ extensivo o &ugm~- . 

to ~o~ lentes, profeosores e repettdores das escolas Dll

litareo1 na fórma do a:t. 276 do regulamento de 2:8 
de Abril de 1863.-Rodrigo Sil,a .-Duque-Estrada Tet
~e i'f'a . » 

o Sr. Al.e~car Ararlpe :-Sr. presidente, 
tendo eu apresentado uma emenda com o fim de aug
mentar os vencimentos do lugn.r de secretario da facul
W!.de de medicina. da côrte, devo expõr a esta illustrada 
assembléa. os motivos que determinárão o meu proce
d!mento. 

Estes motivos resumem-se na necessidade de estabe
lecer a deYitla prop()rção entre o trabalho de um fuuc
cio!llirio publico e a retribuição · que lhe ilá o E~tado. 

E' bem 6abido que es lentes das faculdades de me
di..:ina da cõrte e dr. Bz.hia e ()i da faeuldad~ de di
reito do Recife dirigirão uma. petição ao corpo legiq
hti~o demonijtrando à juotiça que lhes a&bistia de 
s~:rem elevados os seus vencimentos, actualmente r.asaz 
l imitados e _em evidente desproporção C?:n .as des~zas 
que ilio obngados a fazer, sendo ellesaliás mcumbidos 
ao importante encargo de instruir a mocidade, espe-
rança.s do paiz. · · 

_.\o Estado cabe retribuir condignamente serviço de 
tão alta valia ; e não duvido desde já decl.an.r que a 
nobre commis~ão de ordenados não deixou de ser ainda 
parca no accrescimo de vencimentos, que julgou dever 
propõr em . deferimento á supplica doa mencionados 
lente! . 

..A.o requerimento dos lente& da faculdade de medi
-cina da côrte asaociou-se o respectivo secretario; e não 
sei por que razão a nobre commiuio, que examinou o 
reqnerimenw, não contemplou· eete funccionario nas 
dia posições do seu projecto, que é este que agorr. dia-
eutimoa. · 

Os motivos que decidiria a illnstre commissio a. d&r 
pa.recer fa.Yoravel á. pretençio dos lentes U. faculdade 
dP. medicina da côrte deverião ievar . a masma comis
toão a re10lver-se em favor do secretario. 

A nobre commiaaio entenden que 01 lentes erio mal 

tantes que executa na sua repartiçio' ._ .. 
Se 08 lentes são exiguamente pagos, porque· os seus 

honorarios ·já nã.o gus.rdão proporção com o .tempo em 
que for.ii9 arbitrado&, a mc:sma razão\ milita em prol do 
secretario. Assim,.a commissão devia ·fazer justiça in
teira, attendendo !I.OB lentes e ao eecretario. 

No entr~tanto assim o não fez; e porque eu ignore 
··que hajào causas especiae~ para esta rutricçã.o, e antes 
me persuada que a mesma nobre commissio só cogitou 
de econoinisar o~ dinheiros publicos, devo combater 
esta raziio, que por fórma alguma pó:ie ter precedencia. 

Para que a. economia fosse uma razãó, cumpria mos
trar, ou que as forças do thesouro nacional não sup
porta.vão o augmento ·de despeza, ou que o serviço 
prestado pelo funccionario :t que me refiro podia 
fazer-se por menor quantia. . 

Emquanto ao the•ouro nacional, deTemos recordar 
que as suas circum!ta.nciae niio são desesperadas, nem 
5e póde sustentar que elle seria detnasiadamente sobre
carregado com o augmento d" despeza proveniente do 
augmento de vencimento6 de um empregJ.do publico a. 
que111 se deve judto ~alario. Não se trata. de_ um Iavor; 
portanto a que.tão entende mais com o direito d• que 
com a facilidade de satisfazer o encare;o. 

Se ao funccionario publico é devido o augmento, 
porque o seu trabalho o exige, nã~ podemos esperar que 
este augmento se faça tão sómente quando o thesouro 
nacional regorgitar de meios e tiver sobras para .dea
perdiçar. 

A emenda por mim apresentada pede que se elevem 
os vencimentos do .. ecretario da faculdade de medicina. 
da cõrte a 3:000/3, sendo 2:000/3 de ordenado. e l:OOOS 
d~ gratificação. 

Actualmente este fnnccionario publico tem venci
mentos couespondentes a 2:000/3; o augmento, pois, é 
de 1:000/3. Este augmento pareee ra.zonel, e ta• to 
mais ac~itavel é, qua.•1do elle está dentro da proporção 
com que esta illustre camara augmentou os vencimen-: 
tos da magistratura. -

A magistratura teve um augmento de 50%, decretada. 
pela lei do <rya.mento de 1869-.; e a nobrt! commissiio 
quiz &pproximar-se desse limite na. elenção que pro
põe para os lentes das diff.orentes faculdades do. Imperio. 

A emenda. marc11ndo para o secretario da faculdade 
de medicina da côrte 3:0008 annuaes não ultrapaaaa. 
o dito limite ; eleva os actuaes vencimentos na propor
ção de 50%; e indo assim de a:cordo com o penaa
mento da camara, to~na-•e digna d.e sua app:rovaÇ~ão, 
que espero seja dad:l.. 

· Sr. presidant.,, os tr!ibalho~ que correm pela secretaria. 
da faculdade de medicina da côrte são onerosos e con
somem todo o tempo do . fwu~cionario q ue os desem
penha, de ma.neira. que lhe inhibem o exercicio d& 
clinica como medico que é. 

Nestas condit,:õe• ninguem nzoavelmente acrediwá. 
que 2:0008 retribuão o se~rviço de um llom~m compe

. tententemente habilitado pa.ra exercer aemelha.nte 

emÓr=~~~lll secretario da faculdade de medicina da. côrte 
é funceionario muito zeloso, intelligente e applicado , 
e sé por isso mereceria a nos~a benevolencia, se 'lhe niio 
assistisse incontesta.vel direito para ser d!!fertdo em sn& 
recl&m&ção. .. 

Esse direito procede da comparação dos tempoa. 
Quando forão marcados os vencimentos do lugar de se
cretario da faculdade de medicina, as circumstaneiu d& 
paiz em relação aos · gastos da vid& social erão bem. 
diver8ll8 daa de hoje. 

Vivia-se então com meios parcos muito mais com
modamente do .que aiora c:o\!1 reclll'IOa duploa. 

O Sa. C.umoso DE MEI'ÍEzss :-O padrão monet&ri~ 
não tinha soft"rido as modificações que hoje tem. · 

O Sa . .Au:Ncu Âl\.llliPE :-01 venciaentoa do .ecre
t&rio de 41ue fallo farão m&r~dea ~ · lSM.; e. ae •?-tão 
1~0003 ba.atavão para. a. ~ubsllltencl& do ~cc1ouano, e . 
pod.ião co:l!iderar-se como r&Zoa.vel retribuição do 1en. 
trabalho, hoje certamente não podem merecer a meltll~ 
apreciação. · 
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O valor das couíal! al~~se-1 e alte~~se de ma
neira mui sensiv:e1 ; - talvet~- !em receio -de .erro ou. 
exag:eração deva dizer~ q. ea!A alteração bem se 
approxim& de eento p'or cento, sobretudo em relação a · 
certos generos.· Em· todo o caso, de 18M para ·~á, a pro,
p~ão excedeu de 50%· Nestee17 annos a dül'erença 
de preço do_s objectos à.e commercio que nos Yêm da 
Eunpa, e doa generos 4e producçãc{ do paiz eubirão 
muito de preço ou valor; e como os empregador. pu
blicoa são pagos e:n' papel-moedai que nio aeompanha 
a. progressão do preÇo mercanti dos geueros, ficio 
assim em notavel desigualdade. O seu credito é cons
tante em '\"a.lor; no entretanto que com o andar dos 
tempos as Eu.& necessidades exigem muito maior quan
tidade de valores: ba. completo .desequilibrio entre ren-
da e despeza.. -

Este mal só põde ser reparado -pelo augmento ã~ 
vencimentos, logo que se torna sensivel a desproporção, 
como hoje todo o paiz reconhece. 

Esta razão procede em geral para todaa as classes de 
empregado• publicas; por iaso entendo que o projecto 
da nobre cammi.l;siio de ordenados foi esca6so no a.ug
mento que propõ:~; : elle devia ter chegado ao termo 
de 50. %, . e neste sentido vota.rei, afim de que os lentes 
das faculdades, os substitutos e os oppositores tenhão 
o accrescimo de mais metade dos vencimento• actuaee. 

Não me encuregarei de sustentar outras emendas 
que existem em relação ao projecto em discussão, por
<!ue os seus illustrados autores o farão ; e serei por 
elb.s apenas se me demonstrar que os vencimentoa, 
que se pretende elevar forão marcados -em época de
pois da qual tenha occorrido notavel modificação entre 
o padrão monetario e o valor das cousu. 

Sem_Pre entendi que é má. n economia que resulta 

~~i~:;,ln?or~~~s éT~n:::nJ~~e~~~o~e~~:il~!ro:oi/a'hi 
resulta. prejuízo de !erviço- publico, que é feito menos _ 
deligentemente e com menor perfeição. 

Deste vicio tem nascido, ao meu ~-r, o aumeroso fauc
cionalillmo do paiz. Retribue-se mal; o eerviço é feito 
com incl:lri:t, e em vez de procurarmos . funccionarioe 
habeia, augmentamos o numero delles. Todos sabem 
que dons bons empregados fazem mais do que quatro 
máos. No entretanto se se pagasae bem aos dons bom, 
gastar-ae-hia menos do que pagando mal aos quatro 
negligentes e inh:ibeis. 

E como terá o Estado funecionarios idoneos e dili
gentea se não corresponder ao aeu zelo 11 cuidado com 
retribuição congruente 'l · , 

Ordinariamente reputa-se assalto aos cofres publicoe 
a elevação de ordenaaos dos empregados publicoa. E.a
tllndo que aqui ha prevenção e erro. 

Se o llugmento é exagerado, bem; mas quando elle 
está noa justos limites da• necessidades de&sea empre
ga.doe, ha. rigoroso direito da parte delles. 

Póde dizer-se que :1.0 empregado publico é permittido 
dmx&r o lugar, se os seus vencimentos eio parcos e 
lhe não agradiio. !lins quem IWiDrdiacorre nã~ attende 
'not fa.etoa socia.ee. 

O cidadão que abro.ça a. carreira publica e serve por 
annos compridos não póde depois deixar essa. carreira. 
com a facilidade que re suppile. Elle j' sacrificou ·o eeu 
tempo, 11. sua aaude e na suas ha.bilitaçüea em prol do 
Estado ; e não nõde de~is, porque as circumstancias 
monetarias do ps.iz var1ão, afastar-se de &ubito de um 
meio de vida pari\ procurar outro. Ao Estado corre 
então o dêver de restabelecer a conveniente proporção 
das cousas. Varia o valor do dinheiro com que elle 
paga, deve tambem variar a taxa do salario. 

.!l observação acim:~. apontada só applica-ee razoavel
mente ao cidadão que vai entrar para a. claase dos 
:funccion::trios publicos. .Ao en_cetar a carreira do func
cion&lismo, de\"e elle attenderse lbe convem a pro!i,são 
e o lupnr que escolhe; ahi ha deliberação e espontanei
dade, mas depois já não acontece assim. 

Quande o cidadão aceita o emprego, fa.z com o Es
tado o contrato de lhe pagar sempre na mesma propor
ção do tempo em que o emprego é .dado e aceito; logo 
que as circumstallcias mud.ão, o Esta.do niio deve pre
va.lecer-se da 1511:1. condição de forte pua opprimir o 

TOMO IV 

cidadão, exigindo delle tra.Qalho que nio é remuueradt 
com a ccnveniente equidade, e direi mesmo, jllStiç&. 

Se tão &pertadaa fossem aa circumsta.nciaa :tina.Doi~ 
do paiz, que preciso se tornasse fAzer alguma reducçio, 
não duvidaria fazê-la em outra.a verbaa, com tanto que 
aos funccionarioa pnblicWI se remuneraue equitativa
mente. 

O Sa ANDuDE FJGUEIIU. :-Primeiro os empregados. 
O Sa . .AU:Ncu AIWliPE :-A observação do nobre 

dej?ut&do ·suscita uma resposta. Direi que sem· duvida 
pnmeiro eat:!. o funccionaliamo publico; porque eem elle 
o Estado, ou & administração publica não dá. um paaao. 
O funccionalismo é o machinismo que move toda a 
governaC(i\:o do Esta.do; e assim tomo quem procura 
obter qualquer producto prepara bem 11. macliina de 
qu~ se serve, atim de que esse producto seja perfeito, 
aesm1 tambem o Estado ou o governo, que o repre&enta,t 
deve preparar bem o seu fuuccionalismo, que é a ma
china: com que tem de iogar para :1. direcção e com- -
plemento dos negocios ;ociaea. 

Se o governo niio . tiver bem mcntada.a repartições 
fiscaes, como arrecadará. bem os impostoa'l Mas pa.ra 
realizar tudo isto convem achar homei!-S babeis e zelo..: 
soe, os qnaes não ee _ sujeitaráõ ao arduo tra.balho a 
responsabilidade cbs funcções publicas, se acar.o dos 
seus esforços não colherem proveito; porque elles têm de
veres de familia, q,ue exigem dis],leJi.dios, e esses diA
pendios devem sahir do fructo de seu traba.lho. 

Tenho-me afastado do meu proposito: Yolto a elle, 
e terminarei. · 

Se o nosso estado financeiro fosse desa.nimador, eu, 
Sr. presidente, teria receio dos au$lllentoa que se re
clamio; mas o nosso theaouro nac10nal nos .apresenta 
face lisongeir& e nos promette podermos aatiafazer as 
justas reclamações que se leva.ntão. 

Segundo os documentos ultimamente apruentado1 á. 
consideração desta camara pelo miniaterio da fazenda, -
vê-se que as coadiçlles doa cofres nacionaea lão.pros-· 

peObalanço do anno p8!1Bado offereceu-nos um saldo de 
mais de 10,000:000/ll..-noticiaouvidapelop!ÜZ com geral. e 
intima. satisfação. · rareei& a muitos que este ealdo 
seria-absorvido no corrente exercicio,e que agora, em 
vez de saldo ou sobras, teríamos grandé e irreparavel 
dB{icit. Entretanto &86Ím não -succedeu ; e o bal&nço 
que acaba. de ser-uos distribuído mostra que a. Di'rina. 
Proviiencia :fi.vorece-noe com um saldo superior a 
29 ooo:oooaooo. 

Vamos llSIIim tenlio saldos progressivos , o q_ue eviden
eia a& nossas :fotÇI.Il producti"faa • nos a.nuna a. não 
aceitar o voto da.quellea q,ue se intimidão com o accrea
cimo que ~ cireumBtanC1&8 exigem em fa.vor à011 que -
servem ao Estade. • 

Eapero, pois, que esta. ill~trada camara~. consciente 
dos nossos reeuraos e da JUStiÇ& com que a eua. reeorrê
rão os petici~narios, que a uob:e coiill!ÜI8ãu de pens~es 
e o:rdenados Julgou dner defenr, e ta.mbem? eecretir!o, 
de quem me tenho occupado, approve o proJecto com a 
emenda que ofereci. ·- · -

Tenho .concluído. 
A. discussão 6.ca adiada pela hora. 

o s~. 1• SEcuiwo, obtendo a palavra pela ordem, 
procede á leitura dAa seguintes re!facções : 

o A. assembléa gerd resolve : , 
" Art. 1 o Ficão approvadas as seguintes pens1!es, 

concedid:~.S por decretos de 9 de Agosto de 1871, a 
saber: · · , -

o § 1. • De 400 rs. diarios ao soldado do 2• regimento 
de ca.vallaria. ligeira Manoel Tristiio de Miranda, inva
lidado em combate. 

" § 2.• De sooa a.unua.es ao teueo.te-_!=Or_onel José 
Maria Borges, commandante do corpo m1n811'0 de vo
luutarios da. patria., em attençio aoa !\&tinct:ll e rele
vantes serviços que preatou na guerr& contra. o goveno 

do «P~ife· 39S8t.O meDIUI, ~ que com & qu&Dtia 
de 203160, que vence d~ meio soldo que perctb1 ele M'll 
m:J.rido, perfaça a 'IOmma. de 60S m~_aeaJ a D. Çn
dida Elvu-a. de Oliveira, vi~Ta do capatio de com111111io 

41 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/201516:02- Página 1 de 12 

SESSAO EM 29 DE AGOSTO DE 1811. 

e tenente do jo batalhão de infa.ntaria. José Fortunato 
Alna de Oliveira, :b.llecido de molestia adquirida em 
campanha. ' -

« Art. 2-o Eatas pensõea serão paga.e da d&ta. doa rea-
pEotivos decretos. · 

« .Art. 3. • São revogadas as disposições. em conttario. 
''.Sala das commissões, em28 de .Agosto de 1871.

..4. Coe!M Rodriguu.-Benjàmim " 

« A &&semblé& geral resolve : 
« Art. 1.• Ficão 11.pprovadas aa seguintes pensões, 

conceQidas por decreto de 16 de Agosto de 1871, a. 
63be_r : de 400 rs. dia.rios aos soldados, do 55• corpo de 
volan&aàos 'da patr.ia Jacintho Jo~ ~de Oliveira, e do 
16• batalhão de infantaria Agottinho Cyriaco ãos San
tQa; de 500 rs. dia.rios ao anapeça.da. do 9<> batalhiio de 
inlantaria. Lazaio "Theõdero de Paula., todos impessibili
tadoa de procurar meios de subsistencia em consequencia 
de ferimentos recebidos em eomba.te. 

cc Art. 2. • Esta! pensões wão pagas da. data dos res-
pecti.Tos decretos. · 

cc Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario. 
"Sala das comlXUllslíees, em 28 de Agosto de 1871. 

-4. Coe'ho Rodrigues.-Benjamim. " 
« A assembléa geral rasolYe: 

o: Art. 1. ° Ficão approva:la.s as seguintes pensões men
~aes, concedidas po!." decretos de 16 de Agosto de 1871 : 
de \8$, sem prejuizo do, meio soldo que lhe competir, 
a Angelica Maria de Jesus, mil do alferes do . exercito 
João BaTbosa de . Brito, fallecído em consequencia de 
molestias adquiridas n~ campa.nha do Paragnay, e a 
D. Carolina Leopoldina Gomes d'.Avila, miü do alfe
res do 8° batalhão de .inlantaria José Gomes da Silva, 
morto no combate de 16 de Julho de 1866. 

" f-rt· 2. • Estas pensões serão pagas da data dos res-
pectivos decretos. · 

" Art. 3.o Revogão-se as disposições em contrario. 
" Sala. das eommi.ssões, em ~8 de .Agosto de 1871.

~A. Coelho Rodrigues.-:-Benjamim. " 

D~tda a ordem do dia, levanta-se a sessão ás quatro 
boru da. tarde. . 

8essiio em 29 de A.gost.o. 

PliESIDE!I"CI.\ DO Sll. TEIXEIJU. ~l!NIOR. 

SLW;V.uuo.-Ea;pediente.-~atricula de estudante8.-Res
tabelecimento do lugar de escrivllo dos Africanos livres. 
-Pemõca a .diver.sos.-Elemento ser~~il. Ãpprovaçilo.
Ordem do d~&.-lsençüo do ímpo1to ela cltcima urbana. 
i'otaçao.-Lottrias. Volafão.-Emprutimo para o cal
~awmto e a{orm01camento da cidade. Votaçllo.-Re
mi.rlilo da àif1ida a L . F. tk MlnJjo e Silf1a. Ob.rtl"'ltJ
~·õu_ do Sr. Ca· doso de Mene:e.s Yo14Çilo.-Eiemmto 
:m>tl.-Pedido de l.nfoNnafúe8. Discurso do Sr. Gal1lãO • 
• i~pro,~rüo.-Elefçllo de deputado. Dücurso do Sr. Fer
reira Vtanna.-Escolas de pharmacía. Obsen:ações do 
ST. Cru:: .Machado V11tarão.-Vencimento dos directores 
e lentes das facu1dades do Imperio. Requerimento • .Adia
mento.-T'encimentos dos ofliciaes do ezercito e annada. 
-Orçamento dr~ marinha. Discurso do Sr. Duque-
E•trada Teixeira. . . 

A's onze horas da. manhã, feita a chamada, achãe-se 
presentes os Srs. Teixeira Junior Guimarães, Luiz 
C:u-los, Eçangel.iata Lob.to, Ca.millo Barreto, Barão da 
Laguna., Moreira. da Roc!la, Sobral Pinto, Fiel de Car
val:ho, Angelo do .A.maral, Joiio Mendes, Vicente de 
Fipeire_do, !igueiredo Rocha, ~asado, Raposo da Ca
:::u&r<t, .Pmhe.ll'O, M.onoel Clementino, Cardoso deMene-
ze&, RoEa., Dionysio Martins, Affon~o de Carvalho, Can
dido ~Rocha e Corrêa.. 

Comparecendo depois os Srs. Portella. Bar-ao da Villa 
~ Barra., Bittencourt, Gomes d~ éastro, :Menezes 
P~:1do, Pinto de C2.mpog, Benjamim, Heraclito Graça, 
Salles, Pinto Braga., Ferreira de .A,a1Jiar, Diogo de V as-

Q9ncellos, Coelho Rodrigues, Siqueira Mendes, JUJl
queira,. Theodoro da Sll~, Corrc!a de Oliv~.-a, Flo
riano de Godoy, Pederneiru, Pill.to Lima, Baud.e=. de 
Mello, Cameiro da Cunha, .Araujo Góe. Ara.ujo Lima, 
Galvãe, Alencar A.raripe, Pinto Peaaoa,·PerairaFrauco, 
Ferreira Lage, Camillo Fipeiredo Barão de .Araçag.r, 
Duarte de ..!zévedo, Bahia, Mello Rego, Paranhos, Do
miniUesJ Gomes da Silva, FaUllto ae Aguiar, Mello 
Moraes, Henriquea e Canedo, abre~ae .a awão as onze 
horas e cincoenta. e cii:lco minutos. · . · 

Compa.recem depois de aberta a sessão ~Sr.. Barão 
de .Anad.ia, Silva. Nun~_, Ferreira Vianna, Rodrigo 
Silva, Leal de Menem~, .Nebiu, ·Gania Cerqueira, Soma. 
Rei!, Leonel de .Alencar, A.ugasto de OliveiTa, Capa
nema, Ferreira da Veiga, Crw: Machado, Azambuja, 
F. Belisario, Diu da Rocha, Andrade Figueira. Barros 
Cobra, Jeron;rmo Penido, Paulino de .Souza, Joaquim 
de Mendonça, Perdigão. lifalheiro, Conde. de Ba.ependy, 
Almeida Pereira, Fontes, Mello Mattos, Jose Calmon, 
Jansen do Paço, Borges Monteiro, Lima e Si!Ya, 'An
tonio Prado eDuque-Estrada. Teixeira. 

faltão com }larticipa~ão os Sra. Aaaia Itocha., Au
gusto Cha.ves Candido Torres, Diogo Velho, Fema.n- ' 
des Vieira. e Joaquim Pedro, e sem ella os Srs. Candido 
Murta, Costa Pinto, Gonçalves da Silva, J. de Alencar, 
Lea.ndro Maciel, Moraea Silva, Monteiro de Castro, 
Paula Toledo, Pereira da Silva, Pinto Moreira, Simões 
Lopes e Taques. 

Lê-se e appron·se a. acta da. antecedente. 
O Sa. 1 • SEcnETARio llá. conta do seguinte 

EXI'EDJE'I'o"TE. 

Um officio do ministerio do imperio, tra.usmittimlo a.s 
cópias dos àecretos pelos quaes S. .A. I. a Regente, em 
nome do Imperador, honve por bem decla.rat" ·que as 
pensões concedidae pe1os decreto• de 17 de Novembro 
de 1866 e 16 de·Ma:rço de 1870, e at>prondas aquelli. 
pelo de n. 1,421 de 28 de Agosto de "1867, e est• pelo 
de n. 11772 de 16 · de Julho· do mesmo anno, deTe en
tender-se Clue forio conferidas quanto á. primeira a. 
Joaquim Gonçalves da Reaurre1ção, · 2• sar~ento re-. 
formado de 20o corpo à.e volnnta.rios da patr1a., e aio 
musico do 7• corpo; e quanto :i. segunda, ao cabo de 
esqua.dn\ do 8• corpo il.e cavallaria da guarda nacional 
do Rio-Grande do Snl, Aft"oUllo Estevea de Olinira, e 
não .Aifonzo Estevea da Silva., como consta. dos referi
doa decretos que ~ concecl.êrão.-A' commissão de pen
sões e ordenadoa. 

Outro do ministerio da fazenda, i».formando aobre o 
requerimento em qu<J D. Vicencia Maria Ferrer e 
D . .Amelia Maria Carlota Ferrer:filhasdo capitão Vicente 
Ferrer da Silva Lisboa. e D. Maria. Josepha de Mattos: 
pedem que se lhes mande paga.r o meio soldo a que 
têm direito por morte de seu fallecido pai. dispensan
do-se pa1"8 aquelle fim a prescrip~o em que in'folun
tariamente incorrêrão.-.A. quem ~ez :L requi!i<;.ão. 

Outro do ministerio dn agricultn.ra, eo=ercio e 
obras publicas, respondendo no oflicio desta c:a.mara 
icerca do priruegio concedido a Antonio Augusto Coe-

~cfa~a. d~mPP:!:ni n~ ~~~:i~&ili~~d~ ~~~e ~~t~r~ 
barca& a Yapor de sua in>enção.-à. quem · fez a re
quisição. 

Outro do 1• secretario do senado, communicando ter 
constado ao mesmo ~enado que forão sanccionad&a as 
resolur,ões dll. as&embléa geral que nutorisio o govemo 

·para jubila.r. os lentes Drs. Josb Maria . de A.vellar Bro
tero e João Ch...'"ispiniano Soares; ran conceder licença 
ao lente Dr . .Aprigio Justinia.no cu. Silva Guimaries; 

. e pa.ra mandar admittir a exame na faculdade de me
dicina da. cõrte o estudante ou.vinte Antonio Francisca 
:Meirelles Lea.l.-Inteirada. 

Outro do meamo ~ecretll.rio. commUIIicando ter cons
tado ao senado que fõra sttnccioilada :1 resolução da 

:s:éa AfJ:aeq~e~~r~~r~e~ .r:·::~~~.:::1~!t: 
rada. 
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:IU.TRICULA. DE ESTUD.un'ES. 

Uin-se, jnlião-se objecto de deliberação, e Tio a im
primir para entrar ll& ordem dos trabalb.os, os projec
tos com que concluem os seguintes pareceres : 

« Marcellino Candido Cordeiro Diu pede para que 
aeja valiao no collegio de Pedro II o exame de geo
graphia feito na escola de mariaha. _ 

« O aupplicante Kllega e prova com um attestado de 
um Jente do collegio de Pedio U que é inte_lligente e eum,
prio muilo sat.isfactoriamente com'aeus deveres de alumtiO 
le. 3• a1tt10 de. geogrwphia, e que por perturbação no exa
me; deixando de aatiafàzer· aos examinadores, requereu 
noTo exame; maa sendo indeferido, requereu exame na 

-eiiCOla de marinha, e foi approvado, como prova com o 
documento junw. 

« A commissão de instrucção publica, attendendo a. 
que o supplicante sempre den boas contaa, e até foi pre
miado; attribuindo a perturbação no acto do exame, o 
não ter aatisfeito aos examinadores &ómente em ~eo
graphia,_oft'erace ácamara dos-Srs. deplttados o segumte 
projecto: 

u A aeaembléa genil resolve: 

« Art. t.o Fica o governo autorisado -rara. mandar 
considerar valido no coll.egio de Pedro I o exame de 
geographia feito na escola de marinha pelo a.lumno 
Marcellino Candiào Cordeiro Dias, afim de que o mesmo 
possa. matricular-se no (!• anno e prestar os respectivos 
exa.mes. 

" Art. 2.• Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala· daS commissões, 29 de Agosto de 1871. -

B. da YiUa da Barra.- Ferreira· de Aguiar. " 

« Au~to .0eta.via.no Arthur pede para. que sejão 
validos na faculdade-medica da côrte os exames prepa
l'8torios feitos na escola de marinha. 

" Parece justo que os exames prestados perante uma. 
eommilsão s.utoris&da. por lei aejão Tlllidos em· qualquer 
a.cademia.•do:Imperio, salva. 11. presumpção que h& mais 
imparcialidade no juizo d! uma· do que na. ele outra. 
eommissão; o que imperta.ria. um desar perante a lei 
que as autorisou_ 

« A com.missão. de instrucção ;_Jublica, attendendo á. 
jns~ que }ll'eaide & petição do supplica.nte, o:fferece á. 
camara. dot Srs. deputados. o seguinte p::ojecto : 

'' A assemllléa. geral reaol'e: 

' " Art. 1.<> Fica o governo autorisa.do para. mandar 
coniider&r validos nã. -faculdade medica. da. côrte os 
e:ames prepar.a.torios feitos na escola. de marinha pelo 
a.lumno ·Augusto Octa.vi.a.no Arthur. 

a Ar.t. 2: ... Re<w:ogão-se.a.a disposições em contrario. 
« Sala das• cõmmissões, 29 de Agoato de 1871.

Banlo do. Yifla da Bar.rá.-Ferreira de Aguia,·. » 

ic Alberto Francilco do Espirito-Santo pede para que 
~ejão valido.e na ;faculdade medica ,da Bahia os exames 
prepa.ratorios feitos n:l. faculdade de direito do Recife. 

.,. Parece justoc. que os exa.mes,prestados perante utn& 
-eommissão, aurorisa.da. por. lei sejãQ. validos em -qual
l!uer Rcademia do-lmperio, ;Salv!!. a presumpção de que 
lia m11is impa.rcia.lidade no julgamento ,de·uma: do que 
.no:de outra· commi!são, orque importe.ria· -um desar 
perante a· •lai.r que a.;.autQrlaou.. 

a· li. commissiio de iutrncçãG publica; attendendo á. 
justiça. que preside & petição do s;:'PPiica~te1 oiferece :i. 
eama.r&- iloà• Srl; deputad011 O lldgumte PIX>JOOto : 

"'A .assembÍéD.: geral reaolve : 

« .A:rt.t.<>-~ica o governo atttori~do para rii~ndar 
.considerar ·vslidos -na..faculdad~ :meliica da· BaàJA os 
exames preparatorios feitos ::::a. faculdade de direito do 
Recif~ ,pelo wumno Alberto Francisco _<!o Eapirito-

Sil~tA~. 2.• Ritvogão•!e .:l.Sl !lisposiçües· em contrario. 
· " Sala -~s ~m~õfll3, 29. ~- -~go,~,de · 1871.
(BaT{lod« V.ill~~..àa:.Barr!J~-Fn<retra. de .A.gu1ar. » 

liBST.I.BEI.I!:CiliENTO DO LUG.l.ll. DE ESCIUTÃO DOS Al'l\lc.lNOS 

Lê-se, jlllga-se objecto de delibem2ãoJ e é remettido 
á. com.mi11ão de jnsti~& civil, o seg.ullte projecto: 

«A assembléa.geral r~aoln: 
« Artigo unico. Fica restabelecido o lug~~or de-~crivio 

dos Africanos livres, extinoto pelo art. 3o da. lei n. 1,836 
de 27 de S:tombro de.1870; reTogacla.s .as diaposiçQeiS 
em contrano. 

«Sala das sessões, 22 de AgoaÍto de t87L-Ferreira 
Vianncz:-A. T. do Amaral.-Fo,.tes.-Junqueira.-Pe
reira Franco.-Alencar Arar.ipe.__;;Pinto de Campos.-C. 
de lllenezes.-Barão daLagvna,.-Ga,MZo--A.F. de Sall88. 
-Gome& da Silva. -Joa.o Jf_endes.~c. Rocha.-Borgcs 
Montetro.-Jansen do P~o~L Carlor.-"--1- O. NebiM. 
- Rodrigo Silvtt.- /Juf_ue-EstriJJlá T•íiceira. ~ L'imcz · e 
Silva. » · 

Lê"fe, e vai a imprimi_l>par& entrar na. ordem dos 
trabalhos, a segainte redacção : 

PENSÕES A. DIVE'II:!OS. 

«A a.ssembléa geral resolve: 
« Art. 1.• São approvadas a.a.aeguintes-:pcnsões, eon

cedida.s por decreto• de 26 de Jnllio de 1871, a. s~~ober: 
« De 400 _ rs. diarioa- áos solda.dos, do 1• batalhão de 

infantaria. Leoncio José Corrê~, do 8• dito Jeronymo 
de . Almeida Santarém, do i• regimento de Cllva.llariJ. 
li~eira Jeronymo Fraaeisco Gomes de .Moraes, do; 7• 
corpo .de· cavalla.ria.da. gll.arda nacional do Rio-Gran
de do Sul, Avelino Lisiano das Ch&gas ;.de 51)(! r~. 
dia.rios, . .a.o ca.l;lo de esquadra. do (lo bãtalbiio de> arti
lharia. a pé João Ferreira da Costa, ~ de 600,-n. dia
rios aos 1•• sa.rgentos, do 43• batalhão de infantaria 
João Maria Antunes Ra.bello, e do 15• corpo de caval
l&rh da guarda nacional do Rio-Grande do Sul Gaspar 
.Corrlla Figueiró, todos impossibilitados de priJcurar 
meios-de subsi.lltencia por fenmentos recebido •. em com
'bate. 

u· Art. 2. • Esta.a pensões serão pagas dao data:do& 
rest.ecti'\"os decretos. : 

«Art. 3.• Revogão-se as_ disposwões em C.Qntrario
« Sal:r. dai eommis~es, em 29 de Agosto de '187-1.

A. Coelho Rodrigues.-Benjamim. » 
Lê-se, e ni á,s commissõ~s-de marinha. e gue:qa e 

pensões e ordena1l.os, o segw.nte projecto : 
« A.asàembléa. geral resolve: 
"Art. L• Os soldos dos officiaes do exex:cito e, da. ar

mada, e das praças de pret do exercito e do bataihio 
navl!.l ficio augmenta.dos com & ter91- parte da sua im
portancià, desde a ciata da promUlgação da prese!lte re-
ao.lucão. · ' 

" Art 2. • O governo fica. ~utBri!ado pirJL ~elho>.ar 

~~h~~j!~:ia~ed:~~~~!, ~~~ :~::~re:d~ c~~ i!~~~~ 
42 % da despeza. que ae faz actual-mente com; eaaai re
partições, ou 390:00011 ; e ficando.re~o~ado:o art; :37 d.o 
ilecreto n. 4,153 de. 6 .da Abril de _18ti8J que' Ill&lldou 
applicar ao au,omento,das gr&~ções qae.percebem. 
os mesmos empregados até 2/3 da import.anci;t totsU!a 
economia que resultasse da supprenão de :algims em
pregos. 

« Art. 3.• Ficão revogadas as disposições em con
trario.-MatiOel Antonio Duar-te de Azevedo.» 

.ELE)JE!ITO SEBVJL.-:"PJI:IISÕE\5 A ,J)lUJISOS. 

Entrão su~cessivamerite e~ diacua~~i. e ~ ,,appw
v.adas. eem debate, as redacQÕII! q~~ ~9~ ll LI;ipnmir 
na amio ·a11-tecedente, eobre o ·erement:O atl'Vlr·e eon
CI!IIào cle.variaa. pellliiet~. 

Vem. á meaa a aeguiate decl&Taçlo de vota : 
« De~o ~\le vp(ei eOJLtrf, .prequerimepto do SJ-. All

drade Figueira, :q.ue~pedi'a vpta.Ç,i~~o~~l.~.o e:l
cerramento ela 3&aia~io dp,p~jecto aollre o,eleinento 

-senil, .assim cpmó,".contra o meimo .,en~~to·. r~-
querido-:@4~Sr~ ·_p~. · . 

u Sala. ·íiaa &eNõeJ~, _29 -d\1 Ai>oato de 18171.-A. Cc>d~Cl 
&drigves » · · 
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PRIMEIRA. PA.RTE DA ORDEM DO DIA. 

ISENÇÃO DO IMPOSTO DA DECIJU. t!llB.LNA. 

Procede-se á votação· do prejeeto que ~enta do im
posto da d.ecim& urbana os ed.ifieios em g_ue funecionão 

. os hospitaes das veneraveis 'ordens de S. Franei.aco dJ. 
Peniteneia, de Nossa. Senhora do Carmo, de S. Fran
cisco de Paula e d& Sociedade Portugueza de Bane1i
ceneia, c é approvado, e pasaa í. 2" discussão._ 

LOTERIAS. 

Procede-se á. votação do projecto que autorisa. o go
verno a conceder lO loterias á. irm:~.ndade do Santíssimo 
Sacramento de Nossa Senhora. da Candelaria desta. côrte, 
para auxilio das obras da respectiva matriz, e é appro
vado, e passa á. 2a discussão. 

DIPRESTIXO PARA ~ CALÇAMESTO E AFOUOSEAXENTO DA 
CIDADE. 

· .Procede-se á votação do projecto que autorisa a 
lllma. camara. municipal da côrte a contrahir um em
prestimo de 4,000:COOS para a terminação do calça
mento das ruas da cidade, a.rborisaçã~ o aformoseamento 
do Campo da Acclamação e outros melhoramentos, e é 
approvado, e.passa :í. 2& discussão. . · 

O Sn.. FEaREJRA VIANN.'- re~uer dispensa de intersti
cio para que este projecto seJa dado para a ordem do 
dia de amanhã; e sendo a camara consultada, resolve 
pela aflirmati va. 

REMISSÃO DA DIVIDA A L. F. DE ARAlllO E SILVA. 

Continúa a 1& discussão do projecto concedendo a 
Luiz Ferreira de Araujo e Silva. remissão da divida de 
1:7598800, ·em que se ncha para com a typographia 
nacional. · 

O Sr. Cardoso de Menezes pronuncia um 
discurso que se acha no Appemitce. • 

Ningnem mais pedindo a palavra. e pondo-se a votos 
o projecto, é appron.do, e passa á. 2• discussão. 

na 
0o:a~~Sd~ili~d! i::nb~r~ iu:e;d~e l~~~~~ ~~~= 

sultada, resolve pela affirmativa. 

ELEliE!'I"TO SERVIL. 

O Sn. P A'IILISO DE SotnA requer urgencia para lpre
aentar um requerimento. 

Consentindo a CIU!Iara, vem á. mesa, e é approvado, 
o se~te requerimento: 

« Requeiro que aejão remettidas ao &enado, com a 
proposta do governõ relativa. ao elemento servil, a.a re-

, ____ presentações dirigidas á. assembléa geral contra a mes-
ma proposta. · 

« :Sala dt.s sessões, 29 de Agosto de 1871.-Paulino 
de Sou.:;a. » 

PEDIDO DE I:\TORXAÇÕES. 

O S&. GALvlo requer nrgencia para fundamentar um 
req'Qerimento ; e sendo consultada a camara, re&olve 
pela affirmativa. 

O Sa.. PllESmENTE :-Tem a palavra o Sr. Galvão. ~ 
O Sr. Gal:vão :-Sr. presidentet &"imprensa da 

côr.e e a tribuna parlament:u-, no senatto, têm ultima
mente se oc~pado com os negocioe da prGvincia de 

· Sut&-Cathariri&, e V. Ex. bem comprehende que não 
me podem ser indüfereates taes factos. 

Nascido e educado sobre o influxo doa princípios 
eons~tucionaes que nos regem, ~nho ~la liberdade 
da trlbuna e da 1mpre1188. verdadeira dedicação e sym
pathia ; porém el!l!8. a;ympathia e eSII!Io dedic~ão não 
vão até permittir a licença e legitimar os abusos que 
se commettem em nome deslllll liberdades. 

A lealdade na exposição doa factoa, quer !lll. im
prensa, quer na tribuna parlamentar, é condiçã-o neces
aaria para um julgamento imparcial e justo. E' contra 

• o abuso destas liberdades que eu hoje me levanto para 
restabelecer a verdsde dos factos &dulteradoe, e pedfr al
gumas informações ao governo. 

A prisão de um Francez, negociante na cidade do 
Desterrot tem sido causa. deste il"ande movimento. 

Em !!nncipios deste anno, arribára ao porto de Santa
Catharma. um patacho hollandez, que pouco tempo de
pois foi vendido em hasta pll:blica., por innavegavel. Um 
negociante da vill'l. de Tijucas o arrematou ; mas sem 
q'Qe procedesse aos reparos preciso~ ou a uma. vistoria, 
que reconhecesse o estado de ::~avigabilidade do refe
rido patacho, e&lTegeu-o para o Rto da. Prata, e depois 
de vendida a carga, foi posto a frete, e coatratade 
nesta occusi.ão pela casa de Serna, Pla & C. para· con
duzir carne secca á. Bahia. 

Em viagem para essa província, na altura de Santa
Catharina, fez arribada a este porto, e ahiconsignou-se 
o mestre ao negociante Edua.ril.o de Salles, e apresentou 
o seu protesto, no qual se declarll.va que tres mil arro
bas de carne tinhiio sido alli alijadas ao mar. O juiz 
commercial, desconfiando pela ratificação do protesto, 
que a verdade tinha sido falseada, interpoz a sua au
toridade. · · 

Appareceu então um confl.icto entre o juiz commer-. 
cial e a alfandega, resistindo sempre esta, e levando a. 
melhor de -sua parte. 

Este facto está narrado sem circumstancias e sem 
commentarios. 

Despido de ~nas circumetaucias, parece que o nego
ciante Eduardo de Salles não passa de um eompleto 
innocente; entreta.nto1 se se procurar ter conhecimento das 
diversas circnmstanc1as que o acompanhárão, ver-se-ha 
que na renlida.de aquelle negociante, cuja. innocencia 
foi tão pre0onisada por alguns membros do senado, 
não é tal como apparentemente parece. 

O patacho hollandez, que fôra' vendido em hasta 
publica, tanto não estava innavegavel, que, sem pro
ceder a repuo alguDl, immediatamente carregou e 
fez-se de veht.para o Rio da Prata. 

Depois da arribada dizia-se na ciiade do Destérro 
que o verW.deire e real proprietario do pa.tacho era o 
proprio ne~ocia.nte Eduardo Salles, a quem o mestre se 
tinha cons1go.ado·; dizia-se que o mestre do patacho não 
era senão um capitão de bandeira., sendo o verdadeiro 
um Italiano, useiro e viseiro em trlca.s marítimas. 

Estes ditos despertá.rão a attenção da autoridade pu
blica, ao chefe de pelicia, principalmente quando o juiz 
do commercio pedio a sua intervenção. 

Então, preso o capitão de bandeira em inte:rroga
torio confessou q.ue realmente Eduardo Salles era. o 
verdadeiro propnetario do barco ; que elle não era o 
mestre, m&il sim um Italiano que estava com praça a 
bordo; e finalmente que as 3,000 arrobas de came, 
que 'e dizia tinhão sido atiradas ao mar, niio o forão 
elfectivamente, mé's baldeaclas para pequenas emb&r:ca
ções e levadas para a villa de Tijucas, onde forão ven-
didas. · 

Renlava-se, pois, um crime, e a autoridade. policial 
não podia diante delle fechar os olhos ; por conseguinte, 
immediatamente instaurou processo a Eduardo. Salles 
por crime de estelionato. 

taloae~:_~r:~X:s~c~:=~ 0: fu:â.a.: f':z::Ed::~~ 
Salles victima de uma perseguição, e perseguição po-
litica. . 

E' preci11o que se note que aa província de Santa-Ca
tharina pleitêa-ae uma eleição senatorial, para. a qual 
pretende-se dizer que o meu nobre amigo o Sr. Barão 
aa Laguna não tem influenc1a. para fazer-se eleger. 

OS&. BrTTEIICOt!llT:.-Se elle a não tiver, quem a 
terá' 

o. S&. GALvÃo ;,--Ora,- se o meu nobre amiio, que 
tem sido repre~enta.nte por aquella provineia varias 
veses, não tem influencia, tê-la-hão aquelles que nunea 
:lli esti-.erão, que :aão tém familia1 relaçõea, nem ami-. 
-~~S~aili:in:~ infl.nencias legitilllu da provincill. . 
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Fallou-ae em uma grande potestade que sa oppõe á. 
eleição do meu nobre amigo; porém não se detlarou 
quem era esaa potestade, que eu desejava conhecer. 

Felizmente para a provincia de Santa-Catharina. não 
conheço alli potestaàea ; ha, como em toda a parte, 
inJl.uencias, mas não ha uma potestade que goTeme e 
que dirija a proTi.ncia inteira. 

As diversas infl.uencias locaea unem-se para um fim 
dado, mas não se snborilinão á imposição de um chefe 
omnipotente: ha. a uniio dos interesses legítimos e niio 
obediencia e subeervienci& a um chefe. 

Eu maravilho-me, Sr. presidente, quando ouço dizer 
que o . negooi&nte Eduardo Salles eateve em uma. en
xovia "infeeta e humida! N:t capital daquella provincia 
existe uma unica prisãoh e como prisão publica é uma 
da.s melhores de que ten o conhecimento... · 

O Sa. BIT'l'ENCOURT:-E' verdade. 

O Sa. GALvÃo :-.... e o negociante Eduardo Salles 
· nem ao menos esteve nos repartimentos destinallos aos 

criminosos ; esteve nv. sala livre, onde recebia durante 
o dia. todos oa seus amigos e parentes. 

E' adulterando os factos pGr este mode que se pre
tende negar a verdadeira e legitima. influencta. do meu 
nobre amigo o Sr. Barão ia Laguna., para depois dizer
se que o governo teve grande parte na elei~ão ! (.Apoia-
d{)s.) __ 

Disse-se ainda. que havia. um grande movimento de 
fotça armada com o fim de violar o Toto do cidadão. 

Não tenho ncticia, Sr. presidente, senão de um pe
queno destacamet~to, que foi á cidade de S.· Francisco. 
A presidencia. da. província tinha ultimamente demit
tido o promotor publico dessa. cidade e nomeado outro ; 
o juiz de direito interino intentou oppôr-ae a esta no
meação, e antes que o nomeado entras~e em exercício 

. formou-lhe varias processos ; dahi originárão-se pe
quenas perturbações naquella cidade ; então foi o chefe 
de policia não só syndicar desses factos, que não erão 
narrados com suas verdadeiras côres, como tambem 
para procurar acalmar os espíritos agitados. 

Até hoje, Sr. presidente, a província ile Santa.-Catba
riiiJI. nio tem tido defensoras tiio'eatrentias, nem na im
prens::~, nfml no senado ; no etanto que graves questões 
de interesse do Estado e da província se agitão alli : cc
leniu, naveguçio, estradas e outras questões tem estado 
inteiramente esquecidas, e talvez que alli mesmo esteja 
a cba.ve da política e commercio d.:.s republica.s do Snl; 
por isso és11as vozes, que tão generosas· se mostriio hoje 
pelos direitos doe cidadãos naquella ·provincia, far-lbe
hiiio muito mais beneficio se acaso concorressem par3 
resolver e desenvolver nella. essas questões e esses me
lhoramentos. (Apoiados.) 

Felizmente para o administrador dv. proTincia e 
para o actual chefe de policia, os :factos que o odio e 
a paixão politicn podem figurar eiio esses; felizmente 

â:a :q~~ra~~~~~~~ ~:ud~i~~~iiod;U::~;,ra~:: 
pos. Sob a administraçiio do Sr. Dr. Bmdeira 
de Gouvêa e ~;ob a chefia. de policia do Sr. Dr. Cin
tra ainda se não virão naquella província as cadêas 
publicas a.bertas para. se dar sahida. a· sentenciados por 
crimes de roubo e de homicídio; ainda se nio· virão 
a.s camaras ·municipaea suspensas por pequenas e insig
nificantes representações; ainda se nio virão os col
letes de couro em que $e enTolvião oa recrutados e 
designados da guarda nacion:ü; ainda se não assistia 
ao lugubre espectaculo de deatruiçã• de eclificios pu
blicos, como o da alfaudega; e quando n,s, em opps
aição, pedíamos explicação destes factos, a follia o.flicial 
respondia com solemne desprezo ; ae perguntavamoe 
peloa s~ntenciadoa evadidoa, e ~uem fôra o ruponsa
Tel, reaponcüa.-ee-noa com a aegmnte palana :-fuiue ! 
Se pediamoa .a publioaçio de toa.. as viat.riaa e exames 
proCedido• no eilliicio da alfandega, que tinha deabado 
por eauaa de explosão da polvora, ficando muitos ei
iadios neata horrorosa catutrophe inutilisadoa ou eem 
rida, reapondia-ae que quem tinha de julgar nio era o 
publico, m&ll sim o goTern.o, e por isso não se publica
vão. Todo• oa actoa pasaavão-se nu trev&~~, e nós só 
oa eonheciamoa quando app&reeião para. aorprender-:nos 
em nosaos direitos! -

Felizmente a adminis!!:l.ç~o do Sr. Dr. Gouvêa Dão 

tem essas manchas de outros tempo:s p6de-se dizer que 
tem aido uma administração muito imparcial e justa. 
(Apoi<tdos.) _ 

Desejv.va poier acompanhar todAs as accuações que 
se têm feito ao nobre presidente de Santa-Catharina; 
infelizmente não posso fazê-lo, porque ellas ou forão 
feitas em termos vagos, ou sem producçiio àe documen
tos; quando appareoerem mais positivas, creio que 
os meus nebres collegas uio me negaráõ mais uma. 
vez um pedido de urgencia que faça para tratar desse 
aseumpto ; por ora, vou apresentar um requerimento 
pedindo informações ao govemo sobre alguns factos, é 
um compromisso velho que hoje cumpro. 

VoZEs :-Muito bem! muito bem ! • 

V e~ á mesa, é lido, apoiado e approvado, o seguinte 
requertmento: 

« Requeiro que se peção ao governo as seguintes 
informaç:ões: 

·cc 1.• Se o patacho Adolpho, ultimamente arribado ao 
porto de Santa-Catharina, foi ou não vendido ba mezes 
pelo Sr. consul h~l.landez1 porinnavegavel. 

cc 2.• Se depois àessa venda soffreu algum concerto e 
fez-&;e alguma vistoria para. se reconhecer o seu esbdo 
de navigabilidade. 
· « 3.• Se o mestre que existia no dito patacho, na 
occ:tsião da arribada, e:xercêra algum dia a profissão 
marítima., e qual a sua declaração perante o ch~fe de 
policia a. este respeito. 

« !i. • QuRJ. a natureza do carre«amento; se parte delle 
foi ou nã.o atirado ao mar por :força maior, qu::t! o pro
testo do mestre a este respeito e o que depliz a tripo
lação tanto na ratificação delle, como no processo 
cnme • 

« 5.• Se os carregadores Sema Ph & C. reclamáriio 
ou não contra. a consignação feita. a. Eduardo Salles. 

<c 6.• Se por parte do juiz do coi:nmercio houve algum:~. 
reclamação contra o procedimento do inspector da al
fandega, em rclo.ção á. venda do ca:-regamento, e qual 
o resultado _della. 

cc 7.• Em que prisãs tem estado E. Salles; e se na 
capital existem varias prisões publíoas. 

« 8.• Se do processo crime feito contra. E. Salles 
consta a rescisão do contrato do seguro feito entre o 
proprietario do navio e a companhia Garantia.; e qual 
a causa dessa rescieiio. · 

·" 9.• Qual a causa que deu lugar i explosão da al
fandega do Dasterro em 1866. 

« 10. Se o inspcctor da mesma já entrou, na confor
midade do aviso de 25 de Setembro de 1868, pllra os 
cofres geraes com a quantia de vinte e tD.ntos contos 
que deixira de cobrar pela venda do carregamento do , 
navio Elisabeth. 

« 11. Em que data e\·adio-se o preso ~entenciado 
Antonio da Luz; quem foi o responsavel por essa ful:'ll. 
se se procedeu contra alguem por este motivo, se es~;;:i. 
em algum s~rviço publico e de que n:~.tureza . · 

« 12. Se foi ou não nomeado no;o promot.or pubiic" 
para S. Francisco. 

cc 13. Se logo após a. nomeação o juiz de direito e 
municipal formarão-lhe ou não processo.- Galvllo. , 

ELEIÇÃO DE DEPUTADO. 

O Sn. FERBEDL\ VIANNA (pela ordem):- Sr. presi
dente, embora tivesse sido hontem infeliz, pedindo i 
camara prorognção da discussão. aobre a reforma do 
elemento servil, volto a lhe pedir uma urgencia, afim 
de apresentar um pequeno projecto ·e fundamenta-lo 
resumidamente, projeeto que me parece de grande im
portanci~ e alcance para G pa.iz. Peço, pois, a V. Ex. e. 
mercê de consultar a C.'l&a a este respeito. . 

Feita esta consulta, é approvalb a urgencia. na fórma 
pedida. 

O Sa. PusxDENTE:- Tem a ·palavra o Sr. Ferreirw,.· 
Vianna para fundamentar o seu projecto-: 
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O Sr. Fe:r!reir~a. Vianna. (signaes de atten
ção) :-Sr. presidente, õ hoora.do deputado pelo 4• 9-is
districto da província do Rio de J a.neiro, em uma -das 
nossss proxima.s passadas sessões, fez nm magnifico dis
curso, de!Dt)nstrando a necessidade da. refonna da. lei 
eleitoral, de assegurar quanto fosse possi;el a. liberdade 
e pureza do voto nns eleições primarias e secundarias. 
O pa.triotico pensamento daquelle honrado deputado 
julgo eu que ·se COlllpleta fOr uma. lei de. incompatibi
lidades que usegure aindll mais a. liberdade do >Oto do 
eleito (ap,iados), e eis a razão por que entendi confec
cionar um projecto redigido em poucas p:!lanas e em 
dons artigo~; no sentido de estabelecer incompatibili
dades, limitadas entre as :fnncçõe.s legislati.-as e outras 
funcções que lhe são estranhas. 

Esta idéa, o honrado presidente da ca.mara.
1 

tão --çer
sado na. historia do parlamento, sabe que tem sidole
vantada em differentes épocas, não ~6 na. França., como 
em outros paizes que se regem pela nossa f6rma de 

·governo. 

O Sa. Cnl!Z }Ú.ClUDo : - E· neste mesmo. 

O Sa. PEaDIG::i:o 1\ÚLII:Etao : - .Ainda ultimamente 
em Portugal. · 

O Sa-. FEn.nEinA "VIANN.&.:-E tambem no nosso paiz 
ella. foi apresentada. depois de 1831; mas, infelizme11te, 
sempre desattendida. Entretanto a opinião publica. é 
muito inclinada a esta reforma, que, além de meThor 
!le&Utelar os interesses do Estado, contribuirá. efficaz
:::::ante para levantar o parlamento á altura. da sua no
bili.ssima. missão. (Apoiados.) 

O Sa. PERDIGÃo M.u.IIEmo : - E' uma nec~si:iade 
indeclinavel. 

O Sa. FEI\R.ErnA. VIA!I-:'IA: -Era minha opinião que 
a incompatibilidade se estendesse s outra~ iunc.~ões, e 
íoase principslmente applicada ao poder judiei:~ I ; neste 
seuti.do tive o prazer _de offerecer um projecto na ses
são do anuo passado, para o qual tarubem concorreu o 
meu particular amigo o Sr. conselheiro Pinto lli>ta. 

I!orém est3. idéa. difficilmente vinga.: tem a lies
graça. da sua procedencia., porque qua.si sempre ~em 
das minorias, e as maioriu, movidas pelo instincto de 
consen-ação e interesses de occasião, a combatem com 
constancia impreyidente e digna de melhor C3Usa. 
Ente~di ~ exagerar o principio i pelo contrario , 

procure1 o· meto termo, de modo que nem ao menos se 
pudesse arguir o meu pequeno projE:oto de insco!lstitu
cional, como euccede quasi sempre em n1ateri::.s iden.
tiC3s. 

·O Sn. P.u;ur~o DE OOiiU : - E' o cha;·ão. 

O Sa. FERREIRA YuNl'fA : - Em ~ez de edopt.:l.r a 
incompatibilidade absoluta , apenes consigno a. rek~t
n, de f6rma que perde o seu lugar o deputado·que 
aeeitar emprego de nome;çiw do poder e::;:ecnti>o , ou 
commissão asSala.•iada , ou mesmo disti::cção honorí
fica. podendo aer reeleito. 

E' justo que o povo tenha o direito de confirmar ou 
retirar os poderes que conferio ao seu representante, 
logo que mereceu beneficio ou graÇ:L, e se poz n3 de
peneia de um outro poder. Tal .! a dignidade do re
presentante da nação que n~o conheço equiv:Ucnte. 
(Muitos a1!oiados.) Testemunho de honrosa con!U~ça, 

ror~:p~~~~ tt: r:~ei~~oo~~o!~atifi~:er:ula a poslção 

Pallida e sem brilho ê qualquer outra distincção, e 
iucone em reparo de .seus constituintes a ambição do 
deputado que não obstante :tceita daqnelle poder, cnjos 
actos deve escrnpulo~amente inspecciouar. (.Apoiados.) 

Ãlém de que, entendo que o deputado não ·é um com
plice, não é um ~;imples concnnente da ~onf::!de do ";JOie:-: 
elle· é·-mais do que isto, é um juiz... - · 

·O ·Sa. Â'MliWIE FI&liEIBA.: -Apoiado. 

O 811:. FBBliEDlA Vu.Nu: -E nesta posi<;ã-J nobilis
i!ima e"altiva. :deve estar em uma distancia-tal do poder 
que possa condemna;.Io, que possa absolvê-lo; que possa. 
acompanha-lo 011 reprimi-lo, conforme entender c®
veniente aos interesses do seu -,:-:üz. (Apoiadas.) Esta 
dista!lcia de respeito ha. de dar ào parlamento :1. -oo!ição 
& que tem <lireito, e ao go~erno maior !nr'{<l moral, c 

I muito maior autoridade, porque, como dizia. o Sr. Gui
- zot, quando na. qualid~de-de minietro1 apresentou uma 

I idéa semelhante, longe do seu trimnpho-enfraquecer o 
poder, será pelo contrario mllis ·um· elemento de força 

I 
moral, e servirá. pan·abrir o camiílho á perfeição é glo
ria do regimen parlamentar. ·(Aill>ia.dos. )·Sob estas idéas 

d~~:tihC:a:!d!~~!c:~~-e acredito qne ha de ter o apdo 

.A apresentação deeta idéá. traz em si' uma contrarie
dade p:u-a aquelles que, como eu, gostão de gtiarda.r 

I 

I 
I 

todas as conveniellcias e· todas· as considera~es que se 
devem .a uma corporação tãoillustre como é a ·ea.:mara 
doe ·srs. deputados. ' 

Nas diEcuasões havidas na Inglaterra e na França, e 
sobre a idéa da incompatibiiade; as maiorias reclauiií.-

~~~ e~~:~~~ca:~'d~J"i;~~~~dotin~ o:c::cl:J!o 8~~~ 
autores. . 

Neste assumpto .eu sigoaregr11, que :Penso devem to
dos seguir, de um celebre escriptor mgle~... quandc 
se fa.lla em .uma. assemblca, o· que diz o orad.or nio 
póde ser applicado ás pessoaF. presentes. . 

O Sa.. ÂNDJUU FIGUEIIL\:-·Apoiado. 

O Sa. FEni\EIIL\ Vul\-:>A.: -Porque não seria acto 
de delicadeza, de urbanidade, e nem .conforme as te- · 
gras diJ dis1mrso, molestar o auditorio, e tanto maior é 
o meu animo em apresentar o projecto, quanto reparo, 
com J:>rofunda satis:fação, que a camara. dos Srs. depu
tados, attentamente, e sem interrupção, se digna ou~ 
vir-me. 

Esta. attitndeda camara. demonstra. em primeiro lu
gnr qne reconhece a pureza de minhas Íll.tenções ..• 

O Sn. PEnDIGlo-1-ht.liEII\o: -Apoiado, 

O Sa. P.EuiiL\ VIA.l\""l'"A: .- ... e em seguida que os 
nobres deputados ciio podem applica.r- a ·si o remed.io 
que lembro, se não aconselho. E é ainda honrosa por 
outra razão, porque demonstra que em nós e em >ós 
existe a cousciencia do .que temos feito, e a. memori& 
de quesó fizemos o q_uedevi&mos. 

Eu não era. capaz, Sr. presidente, de lançar· sobre a 
camara dos Srs. deputados qualquer· insinuação, e muito 
particularmente sobre esta camara, que deu tantas 
provas de fnergia, de firmeza, e de canta.ncia não co
nhecidas nos annaes do nosso pa.rlàmento; todos enten
dem, e todos entendeciõ comigo, q_ne seria bello, 
seria. mesmo edifica.nte, que não nos retJrassemos desta 
casa sem ter proposto uma ·tei que re~e as nesses 
relações com o poder executivo, e•serv1sse de embaraço 
permanente a qnalquer tentação e a qualqner seclnc
çiio de que não estão isentos nem oa C8piritos os mais 
superiores. 

A corrapção, que é o grande mal dos governos re
presentativos, tem se alastrado em toda a parte por tal 
íúrma, que oa amiso• mais dedicados deate aystema 
estremecem, e eu creio que com muita razão, de seus 
ultimas destinos. 

O Sa • .ANDllADE FIGll"E!IIA: -Apoiado. Não ha. cos-
tumes publicos. · 

O Sa. FE1UlBDL\ VrA.'In:-Quudo -.eu digo-a cor
mpção-, entende-se qae não é a miseravel satisfação 
dos appetites . ecexigencias luxoriosa's da. .vida •. .A cor
m~o tem muitos eambia:,tea, ·transfonna e :muda,as 
suas -côres, serve-se_ :ele· va.rios · e . delioadissimos meios 
para opprimir allllB, · nrr:~Etar a outros,.e venoer : legiti~ 
mas npngnnciJ.s; ;Ã:.c!lrrnpçiio é'.nma· gra.u~ : eséala 
(lue começadesde .o .faver que · ~~ 'póde eompensar·ém 
vanta~nli materiaes, i ~té o sor:illo, a-.graça 'd<Jl.•ilo
beran<J; 

· Ha. coraç.ões ~. se , não rendem.-ás,eedu~, -.a.Jiúu 
fortee-que não ceiem á& ameaças· e. nem· aos _n,orea "da 
fortuna i mas -nin~m: poâ.erá -diZer; . vi-vendo·~llte 
mmulo, e sob esta. twü.ca,de ·C!!.rile1 :de: terra, ·que llâo 
seja .acceiJSivel aos_ encantos d& pocler;ao . faillto •da 
cõrte> ·ás pi&lavras• sediulloru-à .quem'~ -póde.-aos 
desejos:d&qnelle que.s. ,Um_ aceDO :~evaatai oa.abatid.oB.e 
abate 01 que éstão.tevantadoa; daq:uelle qu:Cglori
ficar· .a ,mediocrillade e-we~:.-quecer.e, a - pelo 
de~ · ~ r.etl memeimento. ( .. uico)iõ~~~. ) ' . 

Eatas ten~ões illtimis, estas vei:tigéu moraes,,estae 
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lutas por sorprezas, E:io oppressões do espirito, con
l!traD;gimentos da conscienda, que em certas posições 
da. VJ.da .n:io se· prestão & maiores consequencias, mas 
que na elevadissima. e brilhante de representante da 
~ _podem dar eccasiiW desgraçada a grarusimos e 
pernlCIOSOS retlultados. (AJ'viados.) 

Sr. presidente; 'V. E:x:.,com o eeuespirito ·penetra.nte 
e capaz de descobrir o :futuro pelo que vê no presente, 
ha. de concordar Mmigo que o desamor e a descrença 
das f6rmas. constitucionaes ·representativas -viio cres
cendo e ee propagando de modo a inspirar real temor. 
( ltfuito1r apoiado&.) 

V. Ex. ·ha de ter ouvido, como eu, aio.da. das cls.sses 
que menos cogitão da vida. do .systema constitucional e 
de seus accidentes, clamor contra. o engrandt:cimento de 

· um· poder que se tornou tudo, e a a.bsorpçiio de outro, 
que se fez nada. . · 

.A. intelligencia ficou subjugada. pelo braço • isto é, o 
co:tpo legislativo, que é a intelligencia. do 'Estado, é 
dominado. pelo braço , que é o poder executivo. 
(Apoiados.) . 

O Sn. PEaDIG'io M.u.HEIRO :--lnfelizme11.te. 
O Sn. FEB.REIIIJ. YLUI~ :...,-Esta situação não pôde 

continuar (apo!·ados), e ·aquelles que 8Jllli.o dev&as a 
no1sa fórma de governo, que tantos sacrificios_ custou 
a. nossos antepassados, e que a nós compete guardar 
aincl.a. com sacrificio nosso ·(apóiados}, não podem deixar 
de fazer os derradeiros e os mais efficazes esforços para 
reeollooar o go.-erno constitucional representativo em 
suas so!idas bases. {Apoiados.) . 

O Sn. P.&RDI&Ão MALHEIRO :-Fazê-lo entrar na 
ordem.· 

O Sa. F.&aREIBA. VIANNA:- Senhores, o governo livre 
consiste na constante e mais e....:tensa intervenção do ci
dadão, assim como o despoti;,mo·em su:J. ausencia. 

O systema constitucion81 representativo, que é a mais 
bella. f6rma. da democracia, exa.ctamente funda-se na 
mais directa e constante · intervenção do cidadão nos 
negocios que lhe são peculiares e nos do Estado. 

.Antigamente os doutriilarios contentavão-se com isto, 
:mas a sciencia politica tem caminhado, e não basta, 
para que o systema seja livre, . qu'e o cidadão intervenha 
r.a causa publica pelas eleições, ou pelo jury, ou pela 
imprensa, direito de repre~entação, e por todos os ou
tros meios indirectos ; é preciso que além destas ga
rantias tenha o direito de sancção, ultimo aperfeiçoa
mento do systema. 

E qunl é a sancçuo ~ A publicidade 'i Mas a. publici
dade, senhores, é apenas a denuncia, nií.o é o julga
mento. 

Portanto, todo e qualquer projecto que tenda. a mul
ti{liicar os casos de sancção, concorrerá. para o aper.:
felÇO~mento desta fórma de P..o'"erno. 

O deputado p6de aceitar o emprego, p6dc aceitar a 
commiSAão, e ainda as ho!ll"8.S 1 a- díst:ncções honorifi

----cas (se ha quero ns deEeje e solicite), porém com utr..a 
clausula- sujeitar-se a uma nova. eleição. 

O povo terá tambein o direito de sancção, retirando, 
ou confirmando a confiança posta no seu· represent:tn
te, que ficará. com o emprego, ou a graça., perdendo a 
dignidade política, ou com todas as dietincçõea, ainda 
mai& brilhantes e dignas de apreço. 

A grande publicidade, sem duvida, uma. das mais 
poderosas gara.ntià.s constitucionaes, não é entretanto 
completa st lhe falcu a sa.ncção popular. Sujeitemos 
á 110berana cl.ecisão de nossos constituintes as nossas 
relações de · d~pe.ndencia e reco!lhecimento para com o 
poder exl!cutr>o. 

Que o eleitor tenha. o direito de dizer ao· deputado : 
" Fizcstcs mal, :tqui está. a eancção, em aceitar o em
prego do poder executivo_, e eu niio vos reelejo, retil·o
voa a m>nha confiança» ; ou diga: « Fizestea bem. os 
V<>SSOS'aerviços erão necessarios, o governo bem esco
lheu, o governo foi justo reconhecenao o vossomerito.» 
·E então o derutado fica na altura de que nunca. .de
vêra cahir - ·a da ;for.ça.. moral . . A saucção do povo 
sag:ra. -tudo. Este é. o meio termo. 

:Eu pudera aconselhar a-incompatibilidade absoluta, 
Irias e;ntendo que nas ciroumstancias em que se acha._ o 
:paiz, na falta de p-.s_soal preparado, e por outros motl-

vos que: seria escusado aqui repetir, uma idéa exclusi
va e absoluta poderia trazer grandes embaraços. 

Senhores, confesso o meu pecca.do : ·Tenho a -illasio
do systema constitucional representativo, e·s.ind:J não Ec 

desvaneceu de todo. Acredito realiza.vel esta. f6rma. de 
governo. que chamão alguns pensadores bella utopia., a. 
harmom:a de todos os poderes. 

Os tactos me deveriiío ter desenganado: o que tenho 

;~:id:r~j~e u~m!~~ ~~~~~~~z sufficiente para 
Porém ainda de todo não se rasrrou o véo, já. ·tão 

raro, das illusõas publicas. Ainda ~e encontra- alli e 
=:c:!~m cidadão que tenha fé desmaiada, mas_ não 

O prudente e hom·ado ex-presidente desta. camara, o 
~;· ~~~~iJeBaependy, hon~em se contentava com as 

Eenhoi'es, se j:í. não estamos diante da mais triste 
realidade, se já. não estamos diante do poder -absoluto 
de facto, se ainda. é possível que esta apparencia volte 

. á realidade, porque não empregar todos os esfor9os, 
porque não tentar o ultimo empenho 'i (Apoiado&.) 

O Sn. PEnDI&Ão 1\!ALm:IRO:-Para S3lvn.r um doente. 

O Sa. FEllllEII\A. 'V1A.Nt•u.:-Esta pro;idencia. eu bem 
sei,_ e o ho~rado presidente da camara.. bem vê que é 
mu1to restr1cta em seus termos e em suas consequen
cias; porém, senhores, será. o primeiro signal de des
confiança, o primeiro grito . de indepen:!encia que um 
poder constituído e que deve ser o principal da nossa 
f6rma de governo, porque .repres<!nta a .intelligeucia., 
levanta. contra aquelle que representa. a força, ( Apoia
dos.) 

_A ~surpaçiio t~m feito mel a todo~, porque eu di
rel com um granae pensador: "·o ms.1or- . de todos os 
perigos não é vh·er sob um governo forte, um gover
no absoluto, um governo omnipotente, é viver sob uma 
fórma falso., é viver debaixo da opprcssão da. mentira 
é viver em iüdignação contra o escarneo. " (Apoiados.) 
. o_ ~ll. P.&nniGÃO M.u.m:mo :-Com a hypocrisia e . (I 
JeSUltlsmo . 

O Sn. FEaru:IIU. VxA.."NA :-A camara. comprehende 
bem; ella alcança. perfeitamente, mais do que eu, a 
necessidade de acalmar as pliixões e.-~cita.da.s lá. ióra. 
Não zombem, senhores, não zombemos; não arrisque
mos a. sorte dest!l. :f6rma de governo : as id.éas innoYa
doras, os ho:neos que só se preoccupão do futuro, es
ses tentadores de improvisos caminhão mui largo, e 
caminhão com fumeza e audacia. 

N6s .devemos dM tudo qwmto fôr po,;sivel á. demo
cracia parn manter a ordem, mns não devemos sacri
ficar a ordem para aquietar e satisfazer os de~ejos im
moderados de uma democracia. agitada e turbulenta. 
(Apoiados.) ~ 

ú meio termo é exa.ctamente a.quelle ·que occupa
mos :ilO pa.rtido conservador: manter a liberdade em 
consorc.io com a ordem, que é a liberdade collectiva. 
(Muitos apoiados.) 

E nós, e o Sr. p1·eFidente desta .camara particular
mente pelos seas conhecimentos, pelas suas ·luzes, pela 

_.~nde ; experienci.a que tem. dos nQgocios publicos, e 
maJ.s amda,· por um dos ma1s raros dotes do homem 
de estado,. a perspicacia. com que estuda e acompanha 
a direc:ção dos negocios, devemos ter comprehend.ido 
g_uc precisamos medific:Jr a a~ extensa; oppres
Slva, do poder e:xecutivo sobre o poder leg•slativo. 
(.Apoiados .) 

Estas palavras não servem para lançar ao odio e 
repro;ação publica !15 idéas ou aspirnrões do poder 
e::.:ecutiYo; pelo contrario, receoheço q~e é uma ten
dencia iunata. não só nos homens, como. até nos POderes 
collectivos. -

Ellea t.endem a abusar, e na proporção que a forç:t , 
da resistenci.a se enfraquece, avanção e avançio irre
sistivelmente. Depois são victimas dos teus excessos. 
mas já. não é tempo para reparar o,.. estragos: 
(Muito bem· ) . . 

Eu não quero, o poder legislativo inimigo e em lut:. 

~~~rt pc:eclê~ ~~~:ie~ti~~l~ue~0:!~ ~~~no~~ 
cio, mas fundado em mutuas sympathias, da pcder'ii. 
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poder, de independencia a h:dependencia. (Apoiados; 
·muito bem.) 

Nio !allo do constrangimeuto individual de cada um 
-·-~~tado, porque ~s~e não e_xiste, _não deve existir1 ~, 

a.tnda. quando exu;t1sse, nao sene. eu quem o VlrUl. 
denunciar; fa.llo do constrangimento de um poder 
publico, · a. quem se sequestrárão todas as faculdades 
reaes, ficando delles sómente o nome, a recordação, a 
sombra! 

O nobre presidente deve ter,coma. mesma constern&ção 
que me affiige, assistido ou e&tudado o moviment.l 
ascendente que existe no paiz contra um poder que se 
diz incognito, um poder que paira ·sobre todos, vexa 
todas :tS con:ciencias, e ao mesmo tempo é impalpa
vel; um poder que domina, parecendo ser doiiUna.do, 
vence, parecendo ser vencido, e que entretanto assusta. 
pela. sua irresistivel influencia. 

Nisso na mnita exageração; porém máo é que appa
reçn,, e que c?incidenci~_;nultipli~adas dêm pr11te:xto a 
que U: collSohde na;opmUlO do palZ. 

.A.cre:lito, Sr. presidente, que, collocada. a camara. 
temperaria., mais directa e immediata. representante do 
povo, em uma posição de respeito, de iodependeucia. e 
de autoridade diante do poder executivo; teremos en
tre muitos proveitos um que é logo apparente, e vem a 
'er: deslocàr a luta do terreno · em que ella vai se tra.
va.ndo com um poder desconhecido na constituição, 
com outro, unico responsa.vel. 

Ha.>emos de conseguir ainda. outras vantagens que 
niio serão menos attendiveis ao espírito desta august!i 
ea.ma.ra: o . gove.i-no será mais forte, porque terá menos 
poder. (Apoiados; muito bem.) Eu digo-mais forte-, 
porque, senhor€s, o poder que não é usurpado, em vez 
de 1ortalecer-se1 enfraquece. 

A ca.mara dos Srs. deputados terá sobre o paiz uma 
influencia que não se lae póde, que niio se lhe deve 
tirar, e tem sido um grande m&l qne a não tenha 
exercido em todl\ a sua latitude. (illuit08 apoiados.) 

O !llcnficio que fará. cada deputado é muito insigni
ficante em relação á. magnitude das vantagens que o 
paiz lia de alderir. · 

· Que mal, senhore~, ser:i. para a.quelle que se d~sti-
nsr ao desempenho do mal!dato legislativo, o renunciar 
desde logo todu as honras, todas as dignidades que o 
poder executivo lhe poss~ dar, bem co.mo todos os em
pregos, todas as commun1eações 'f 

Por mim, nada posso !azer para dar ~e':-emt'lo, por
que não me reputo merecedor de taes distíncçoes e ú- · 
voresJ(mu,:t~t& não apoiados); mas declaro, sem alarde, 
á camara doa Sra. deputados, que é proposito meu não 
aceitar empregos, commiseões, e muito menos ho~as e 
dignidades do poder executivo, quer passe o proJ_ecto, 
quer niio passe. Os que. me ~uvem pode~. replica~: 
,, Nií.o merecendo, pode1s fae1lmente desistir. " (Nao 
apoiado!.) Faç.,, por~m, este sacrificio mental, se sa
crificio é. á. indcpendencia. do poder mais importante, 
maia elevado que conheço nó paiz. 

Quizera senhores, que o gabinete, qualquer que elle 

;~~~~c!~~:~~ ~:n~:s:~er;~:i;i~s a!a.:~& eh::: 
dade infallivel, mas a.s emoções ·que a reverencia det
nerta e a scberania. nacional imp&e (apoiados); que elle 
tivesse certeza e convicção, e muito particularmente o 
po;o, de que ne~hum sen~ento indi~;~ual, nen~um 
mteresse passagetro, estorvana G e:xerclClo firme e tm
parcia.l do no~so mandato. 

H::t duas posições, Sr. presidente, em que eu não 
com~rehendo dependencia. qualquer que ~eja: é a do 
ma!!lstra.do, que é juiz da contenda individual; e a do 
deputado, que é juiz da. contenda publica. São duas 
rnauestades que devPm ser superiores a todas as tenta
çõ~, a tôdos os inter~s~ in~ividuaes. . 

Ora., niio é o temor, nao e a esperança. sómente, e 
tambein a. gratidão que cega e opprime a couscienci& 
do homem. 

Uma grande queixa co;re no paiz c~ntra. pretenç~es 
<los representantes da naçao, que qua!l sempre satis~ 
feitos excluem direitos os mais bem adquiridos. 

O velho servidor do Estado, que nunca sa.hio da sua 
rep~rti9ão1 q_ue é zeloso no cumprimento dos seus de
•eres, que VIVe na. obscuridade do seu emprego, que 
confia. no direito que julga ter .á sua promoção, logo 

que sabe que um representante da. nação pretende o 
lugar a que elle devia ser promovido, inquieta-se, des
espera-se, e tem certeza de que no concurso entre o re
pre.sent&nte da nação e a. sua humildade será. preterido. 
(Apoiados; muito bem.) 

Senhores, .deixemos esses empregos a. outros cida
diios, larguemos de mão todas estas dignidades, toias 
estas honras, levantemo-nos i altura. de juizes e de 
juizes representantes da soberania nacional. Façàmos 
esta abnegação, ·esta renuncia, que não vale nada, em 
proveito de um paiz que nos deu a. maior honra. que o 
cidadão póde almejar, a de ser o interprete de seus in-. 
tereSl1es, de suas necessidades e o defensor de seus di
reitos. (Muitos apoiados.) 

O Sa. ÂlmllADE FICilEillA : - A honra de repre
senta-lo. 

O Sa. FERREII\A VIANl(A. :-Eu, Sr. presidente, tetia. 
muito qne recordar se quizesse percorrer pagina. a. pa
gina as chronicaa dos na.rla.mentos da. Europa, pondo 
sob vosws elhos os meios qué se empregárã~ ainda na. 
mais livre nação de hoje, aquella que aperfeuroou me
lhor o systema constitucional representativo, a Ingla
terra, para annullar a liberdade parlamentar. 

Se da.hi fosse á França e tentasse resumir toda essa 
bis to ria e repetir todas essas chronicas .. ·" · 

O Sa. PERDIGÃO MALHEmo:- Bastará referir o tempo 
de Walpole. 

O Sa. FEII.BEIIIA VxiNN~:- •.• abriria. paginas qne 
vós . não poderieis ler comigo sem sentir in\-encivel 
repugnancia.. . 

Senhores, o povo é muito exa~erado ·~m suàe exi
gencias, . maa cada um entre em sua consciencia, e 
reconhecerá. 9-ue elle tem muito a pedir, porque nós 
lhe temos mwto faltado: grandes promessas e me!qui
nbas realidades. 

O nobre Conde de Baependy em ultima extremidade 
contentaV&-se com as apparenci&s. Já não serião poucos 
os salvados de tão desgra~o na1lfra.gi<?1 se . fosse 
poasivel dar a eBSas appa.renc1as certa. cona1Stene1111 de 

. modo que imi!_erceptivelmente, aem q~e o paiz pres;nta 
a trallSformaçao, tenha. em breve die.nte de 811 nao· a. 
visão, não a sombra, não a. ima~em, não· o espectto, 
mas a. realidade do systema collllt1tucioual representa
tivo ; a liberdade parlamentar em toda & sua força, 
em toda. a sna p1ll"fl.za. 

V. Ex., Sr. presidente, olba.-me eon:i certa fixidez, 
e eu desconfio, através do aeu reparo, que se desgoata, 
talvez, de eu ter oocupado por tanto tempo a a.ttenção 
da C!l.mara. 

O Sa. PREsiDENTE :-Não, senhor; é engano de 
V. Ex. 

O Sa. FEIIREIIU. VIANNA.::-AJ_Jenas V. ~x. ~r-me 
a primeira. observação, da.tel o 1ngnal da mmha tmpet-
turbavel obediencia. · 

O S&.. PREsiDENTE: ~ Niio ha motivo algum para en 
fa.zer ao nobre deputado a observação de qne falla, 
porquanto a camar& approvou a urgencia requerida. 

O Sa. FEaREIIU V z..u."NA. :-Eu direi i'Ouco, senhores. 
A liberdade constitucional tem mwto que ganhar, 

ou por outra, a reconquistar do que tem perdido. Se 
iizessemos um confronto da historia. do parlamento 
desde seu estabelecimento neste raiz até 1850 ou 1853, 
com os periodos mais pro:rimos de nós, o nosso desgosto 
havia. de ser inevitavelmente profundo. 

Eu não me encarrego de explicar as ~usa.a que 
determinárão o enfraquecimento de poder paria-

mE~ causass~o muito complexas, e eu a.s descubro, 
p~cipalmente na degeneração das in&tituições, na in,
differença. do paiz, depois de tantas illusões, no modo 
de nosso. processo eleitoral (apoiadoa) e particularmente 
nesta eentralisação terrível (apoiados), neste laço. de 
!erro que aperta o · p&iz inteiro, opprune-o. e o ma~, 
nesta politica d~ manter a unida.d~ ao Impeno pela xm
seria Wu; provmcias, nesta pohtíc& que se funda em 
en!raquecer a todos para dominar a todos. ( Muicos 
apoiados.) 
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O Sa. !lí.ELLO MATTos dá um· aparte. 

O Sa. FEilUEIB.A. VIA."i:\"A.:- Não é só o divide 
et impera,· não é tanto. O divide et impe1a niío é.um:J.. 
má politica, perdOe-me o nobre deputado, meu amigo, 
grande sabedor destaa materias. 

O dillide niio é como pareceu áquelles que interpre • 
tárão mal o· !!rande Florentino. Dividir é politica por 
excellencia. libernl1 é a politica. da nossa constitui~ ; 
o mal está em div1dir 08 homens e dividir 08 iil.teresseà. 
Eu quero a divisão que· aviventa e "distingue o ele
mento municipal dn província, que avivente o ele
mento provincial e o distinga do geral, constituindo 
todos a grande unidade nacional. 

Isto é dividir a theoria verdadeira. 

bli~:.S11.. DEPIJT.bo: -E distinguir os poderes pu· 

O Sa. FERREIRA. VrANNA : -Mas o termo proprio não 
é dividir, é antes cortar as cabeças das papoulas, é 
en1raquecer a todos pa.rs. dominar a todos. 

Esta politica tem tido os seus successos, tem tido a.s 
suas glorias, ID.llS se consegue as ba.talhas de Magent& 
e SolieriDo, entrega desesperada a espada em Sédan! 
(AJ>oiaclos.) 

Esta politi ca tém gloria passsgeira, mas nio é essa a. 
gloria q.ue a camara dos Srs. deputados e a. noBS& 
patria_devem desejar, r. gloria q_ue se consolida, que 
se con.licma sem eobresalto, sem nscos é a gloria tran
quilla que vem do repouso das conseiencias, do amor 
do trab&l.h• e da segurança. do direito. (Muílo bem.) 

Esta politica de àividir procede da sll8peita da pro
pria. força. moral. Quando um governo se funda no paiz 
elle não divide, porque teria âe enfraquecer-se, pelo 
contrario, procura unir ; P?rque a uniio doa povos tmz 
a força de que elle usa. e tl.e que elle dispõe. 

Sr •. presidente, V.,Ex. me perdoará, e é disto capaz, 
por sua não eqw voca generosida.cle, porque illsisto neste 
ponto. -

·Não pense V. Ex. que eu.me jnlga.&Be com a auto
ridade e força para affrontar a correnteza de um poder 
que vai esmagando, niio digo bem ... 

O Sa • .lNDRA»E FJ&UEJU :-AV8Siallanllo. 

O· Sa. FEIUlEJB..\ V J.Aif.U :- ••• enveneuando, proa
tr:1.11do, wquilr.ndo toda a resistencia, nio pela. força 
que poderia fazer talvez victimas llluatres, mas pelo 
ardil, pela cila<!a, pelos meios escuros que abatem as 
almas, corrompendo os coraçõel. (Muito bem.) Não te
nho lorças para. re~U.tir-lhe, pelo contrario serei ven
cido; mesmo niio ouso affronta-lo, recolho-me á larga 
sombra de um poder como é a camara dos Sra. depu
tados para levantar unidos uma. contra•licta, opporum 
protesto dizendo: c Vêde que estamos prevenido•, \"ede 
.que a nossa boa fé des11ppareceu, que acompanhamos 
suspeitosos o movimento das uaurpações, que podere
mos talvez. ser vencidos, porém não convencidos. » 
(Apoiado•.) 

Não se pense que venho apresentar um projecto para. 
l'evolver .as instituiçõeB. 

N"ao, senhores ; é un:i projecto muito modesto, eu não 
sou homem das reformas profundas, e a enlpa não é 

i;:~~~io~~~ a:e!~~~O:,· ~ t~e~!a~!a:~~= 
uerradeiros desenvolvimentos, fui reanimado, \"endo o 
afa.n1 o enthusiaamo, a contradicção com que e:!ta ca.
mara e o. governo trata;-úo de libertar os esc.-a.vos, e 
disse: 

o: E' tempo de fazer o pemlant enÚe a liberdade 
dos escravos e a liberdade do cidadão (apoiados), entre 
uma emancipação civel e a emancipação politica. " 

Senhores, ha múito tempo que tenho e~ta idéa ·e de
sejo o seu trium,Pho. Acredito qne não chegaremos a 
um resu!tado feliZ sem que neste paiz se cree um par
tido dentro do partido conservador, que @ej& ioaeparavel 
delle, mas entretanto distincto: inseparavel nas idéas, 
e llnicamenta distincto na manobra~ 11!1. tactica. E' pre
ci!o que ee formeentrenós um partido dos homens que 
Dão querem nada. (Apoiad01.) · 

. ·toJIO IV 

U.u Sn. DEPUTADo:-EsEe partido já exi~te. 

. O Ss. FElUI.hiRA V tANlU:-Se já existe, quero Eaber 
quem é o chefe paro~. .Prestar-lhe obetiiencia. (Risadas.) 

Um p:u-tido de homens que n:io querem nada., que 
não pretendem o poder, que , não pretendem honras e 
nem empregos ... 

O Sn. .A.IU.ulO LIMA:- ·E' uma verdadeha. utopia; 
nunca. exi.tio, ilem ha de existir. . 

O Sa FERREIRA. VIANNA:- ... que é melhor merecê-los 
do qne tê-los; um grupo, emfim, que seja, por assim 
dizer, superior,e que o paiz saiba. que o é a todas essas 
tentações e seducçõe~. · 

Eu acredito, com o meu honrado amigo, deputado 
pel!!.-pro'l"incis. do Ceará, que este partido, se não é im
possível, "rlifficilmente se formará. 

O Sa. AIU.Ul6 L1m:-Não é só impossível, eu digo 
mesmo que seria uma calamidade pul:ilica. 

O Sa. FEnaEIIU. VxANNA:-Seria uma calamidade pu
blica, confetiso, ~e fosse permanente, mas não: deveria. 

. existir sómelite até que as rodas do systema entrassem 
no seu movimento regular. 

O Sn. .A.l'I"DR.\DE FJGUElllA: .- .A.té restabelecer-se o 
equilíbrio dos poderes publicos. 

O Sa. AMtr.io Lnu. : - Não pôde haver equilíbrio 
nos pode~es publicos. (Oh !J 

O Sa. FElUIEIIlA. 'VIANNA. : - Se·não póde haver eq11i
libdo nos poderes publicos, não é possível o regimen 
constitucional. -

O Sa. Cnuz MACIIADO : - P6cle e deve haver. 

O Sa. FERREIIU. VIANNA:-Tenho tido como o nobre 
deputado pelo Ceará esta desconfiança. Está· no meu pen
samento, e a hi8toria. me tem ensinado, que aquelles 
que dispoem da forç.a, das honraa, dos empregos, das 
graças têm uma autoridade tal sobre aquelle que não 
dispiíe de· nada, que é muito difficil a iealiz&ção do 
equilíbrio; é quasi um& utopia.. A. prova está em Wa
poleão I 11ue, q.usndo lan9ou,_ pela força. de seus !Cgi
mentos, 08 qwnhento& pelas J&nellas, afóra 08 &Dtigoa, 
rendêrão-se á. discri9iío e entoárão o Te-D1111m la'Uila
mu&. Acredito como o nobre deputado que ha. difficul
da.des quui iu\"enciveis. 

O· Sn. Aa.1.v~o Lt:n : - Niio B6 ha diftieuldade!, 
como ha. imposaibilidade, é uma. utopia. iTTealizavel. 

O Sn. DuQUE·ESTll.lD.\ TBJDJBA:- Se foeee realiza
vel niio era utopia, ba~ta s6mente utopia. 

O Sa. A:.-.'llaADE F1GU~;IU. : -O nobre deputado pelo 
Maranhão disse qnll ease nortanto existe, logo Duo é 
utop~.. · • 

O Sa. Ji'Enuxn.~ VJANNA. : - Senhores, se o eystemn 
con~tintcional repre~en:ativo é uma utopia irresli%avel .•• 

O Sa. AaAt;lO LllL\: - No sentido em que \". Ex. 
expõe. 

O Sa. Ftlatu:IR.\ VJ.ANNA.:-... eu declaro a VV. EEx. 
que nio sei a. rwo P<?r q:ne este paiz ba. de fazer tan?s 
despez;-s, tantod sac!'lficlO& par:1 m.illter uma utop1 !" 
(Muilo8 apdiado&.) 

O Sa. AuuJo LUJ.A:- Utopia, cemo V. Ex. 'quer 
estabelecer, e que ne•te pniz nunca existio nem hA de 
existir em paiz nenhum do mundo. 

O Sa. DliQUE-EsTUDA. TEJXE11lAo: - Pois a carta destlt 
utopia é a con.stituiçiio. 

. O Sa. FERBEIU V~: -Senhores,acamara.com
prehende- per!eitamente qual é o m.eu pens3.1I!ento, 
quaes são 11.s minhas intençÕes. 

O Sa. .A.IU.ulo LrxA : - Sem du'Vida nenhuma; dis
cutiremos. 

O Sa. FEaaEru VLUiNA:- Talvez eu caminhe para. 
o sonho, p11ra o imJ>5l55Í\"~, ~ menos para o que ae 
não quer tornar poss1"\'"el lmu&tos apotadoa)1 e a. que de 
proposit~ se resiste ; porém CUI':!pro o meu de;er lem-

.:!, ~ -~ 
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brando os meios que me·parecem-mais effi.ca?;es á. rea- deix.ai-vos dirigir pela intelligeneia·nacional.» (Apo._ 
lizac;tã'l de tão nobilj.ssimo. fitn. dos; muito bem.) 

0:' Sü:. Aul!Jo- Lnu : -Apoiado ; discutiremos op;. Sr .. presidente, .v· Ex. me d!!scnlpe.; Agrade99 · mtüto 
portnna.menter. , · á.camara dos Sra. deputll.d.os ter-Ille'.dJ.do occaaião de 

apresentar este pro)ecto,., que{ sem . off.eudu ·ninguem, 
O Sa. FEB.IIEIIU. VIANNA.: - E depois veja:.o nobre ha. de ser assumpto para uma brilhante discussão. 

deputado, temos uma vantagem não pequena, é con- Tenho concluído. (Muito bem.; muito bem.}. 
vencer·.a na~o· da impossibilidade da·ex:ecnção desta 
fórmo. de governo, e então -ella tomará. as suas extre- (O orado,.. á felicitado por:di.ffermtu•SmileputadO&;) 
mas resoluçãG&• Vém á. .mea2, .é lido,. jtllga-se. objedo de.delibe~ç:i'A, 

O Sa: · AaA.WO Lr!IIA. :- Desta fórma. de governo, e v~ i commissão. de con&tituiçiio e poderes, o seg:nin.t.é 
não· a utopia. de V. Ex. prOJe;to: · 

O Sa. Fnuru VIÁNJ.'IA.: - ·Sr. presidente;•. v. Ex' «A assembléa geral:resolve: 
ouvio-me.com.immerecida; ;:.tten.ção,. e dirá :se ·en·,deüni 1 « Art. 1.• O deputade,qneo aaeitar qnaUJ.uer emprega· 
o sy_s~ma. x:e.Presente.tivo . .de UIIUilOdo.:.que-pareça.. uma.' - .. j- ou...commissão retribuído& ou .distincção lionorifica, ~ 

utFfri\uero- a realizaçãO do systel.11a. constitucional re- ! ~~-t! :~~.::=l~iç~~~a. vago 
0 

seu lugàr, e procedar-
presente.tivo, que tem a. sua. base na. intervenção e i ·cc Art. 2.• O deputado · demií;IÍionario· podéri set: 
saa~- da. opinião pubiie&rno. equilibtio e .dhisio dos I reeleito. · 
pod.eres, de quil o moderador é· a i:ha.ve. I " Art. 3.• FiCão r'evogada.s as disposições ·.em 

O'S11.: A.nu~o LI!IIA.: ~ E'quilibrio, não. " contrario. 
O Sa. PEIUII&lo M.u.HEIRO: _ 0 nobre deputado em- « Sala das ~essõea, 29' de: Agosto de 1871'.-Fer.reir~~: 

b.iriou com 
0 

equilibrio. . .

1 

Vianna.-,1lmeida Pereira .. -Borges Monteiro.-.1ugust~ 
de Oli~eira..-Antonio Prado.-Souza Rei:l.r » 

o: .. Sll: FEB.B.EIR~ Vu~A.:-0 nol.?re depnt~do pela. 
proV!ncia do ·ceará repete neste. recmto a doutrina de 
un::. dos mais distinctcu cscriptores qne eu: conheça ESCotAS · Dl!:o' ~BAli.'UCIA.. 
nesta. m&teria., . ma.s que . passS.· em toda:: a·-.Europa. por 
paradoxal .. ;A:presenta. a .sua. doutrina. &obre um<'ldÓr>..Da, 

·que, peço liCença ao nobre deputado para,Jh'a. propôr, 
e_ que .tem todo o brilha.:~tismo daq~ella. grande ~ntel
llgencia. 

niz elle que o equilíbrio ~ó se póde dar entre poderes 
que ~ tenbiio. iguaes .forcas, tanto . a.-ca~tripeta, . como a 
cenlrifug~ ; em segun;io lugl!>r, , o equilibrio se dá. entre 
i~dàde-de. forças; .e em terceholu~, no isolaaeutO 
de; outzà . qualquer força q~e : possa.. intervir e: pertur
ba-lo. Ora, continúa:elle,. é; impossível equilibrio.entm 
um: poder. que. é intelligencia e. um poder.qne é. força. 
O ppder executivo tem todOi,OS mei,;os .de. inr.erYençüo 
directa; e .o poder. legislativo. telll:só um instrumento 
de .acção1 delica,do, impílolpavc:, .subtil:-o pensamento. 
Como. é possível entre f.orças tão diversas. est&belecer o 
equilibrio~ . 

~~-responderei a esse .. escriptor, que parece ter n 
opmu~oo ·do · honrado deputado, queelle•não conheceu, 
porque· era mais mltbe!llatico do que moralista, que a 
força moral ~ence a . força material .(apoiados;, . e que, 
se ho. alguma preferencia e alguma excellenci~ é antes 
do lado do pensamento do que do lado da iorça. 

Se tenho msdo·do excesso, é -aates dos da autoridade 
mornl da idé&;C);lle da .autoridade eoerciva do.·poder. E 
vós bem o sabe1s: o entendimanto cede algumas vezes, 
é \"ÍCtima. e illustre victima~ lllll.8 afinal vem a. triumpha.T; 
e mais':de um pensamento e de. uma p.~lavra tem deaar-
m:ldo a força. (Muito bem.) · . 

V. Ex., . Sr~ presidente; oonheee,, porqueé·lido na. his
toria, a. acção que tivera. o grande monl?e do Snbill.Co 
soW:e o :barbaro que invadio a velha 1-.oma.; V. Ex. 
s~be ·q~e o Ciinbrio deixou cahir a espada diante de ~a
no _; '\ . Ex .. sabe que Napoleão I, que q11ando fo1 o 
1u::uor guerrerro dos seculos, entrou no · parlamento e 
:c!~P:\i~~atriJ:~. em pé e avançou para. elle, estre-

A,.pala,vn, o ·direito, o pensamento, sem duVida, ne
nhlliiU cedem :í.s vezes na lata com· a. força ... 

O· Sá; PsntGÃo !lb.LKEme :-E .vence· afinal. 

O Sa.. FERREIRA. VIAN);.\:-... ou deixa-se envene
ns.r-pela :corrupyão. A.razão,e.a.-jústiç;l-.podem,ser. ob
scureeidas•peló &opbisma.-e .atro~lladas · pela ·tyrannia.; 
porém sobrevi vem a todos o&•sacrüici011; a todas• as trai
ções e a.: todas as usurpações . A. conscieMia. q ue.transi
ge, a fraqueza que se entrega, a. eova.rdia que. foge, 
não levlio comsigo e em sua desgra.<;:a. a idéa. que não 
soube· repre~eotar• e J nem-- defender . . Mas,n:io podemos 
nósjrepreseata.ntes e orgãos de .um povo livre; dizer que é 
impoasivel Q · equilibrio.~re alfor,.ae &•illtelligencia; e 
pe!o ccr.~trario, ca. direi ao governo: «Se quereis ter força. 

Entra. em li discussão o projecto sobre a eseol.& Qe 
pha.rma.cia de Our~Preto, ,em Mmas-Geraes. 

O ·Sa. PaEliiBEIITE.~-o parecer•'da.•commissão. o:fe
rece um· p:tojecto .. substituti~.o, e por isso · é= necessariG 
resolver-se- préviamente • a qnestão de preferencia·entft' 
oa dous pr.ojectoa. (U;) 

A· camara; po~to, tem de decidir se prefere·.ou· nãc , 
o aubatitutiv()··da-commiaeãe>. · 

Conaulta.da a. ca.m3l'a., . é preierido• o substitutivo dt. 
commissio, e .entrando em 1 a discussão, é -approvadD, e 
passa â z.a 

O Sa. Caçz. MAw»o. (pela ordem) :-Sr. presidente~ 
este proj:leto trata d~ sausfnzer uma. necessidade sell.
tida ·na província de Milltls-Gerae.s: tem·por fim r~tz.- . 
l&tiaar o enaino de phann11.0i&·'ll& escol'&, que . alli j& 
eati eatabel~cid& por·lei- provincial, dando ·lhe padri.o 
igual ao ·do cutto -de "t>harmaei& da côrte, sendo a.a.dee
pe:raa,feitae -pela J>rO\"IDOÍll1 e bom é qv.o estainstituiçio 
ae !llultipl~que· J.lClll& dema~s províncias do· Imper_io, 
porquo unifOrmiea.-•e o ea11no, carregando aa provm
ciu com · aa despez". respectivu.a. 

N~stas pouca• pala\'T:ts tenho mostrado a: razão dt 
um pedido, que crci, a eãiilir:~. deferiri be:te~ols.

. ~ente·: a dispen911 de interstício para entrar em 2& 
discuallào o projcctc. (Muito b~m.) 

Consulta.da a C.\:n:rra sobre este requerimento; decide 
affirmativamente. • 
. Entrando em 2• di.~cussiio, ~em á: mesa, é ·lida. e apoia

da, a s~nte emenda: . 
« Estendt.-:se esta. dispoaição. a. todas~ outras pro-

vincias."'":'.Mene;el Pr,ad '· .J) · · __ 

Submettida- á, discussão · conjunct:tmente com o pro- . 
jecto; o Sr. Menezes· Prado .requer a retirada· da sn 
emendA!· e a cs.mara, se:1do constdtada, decide pela· af;. 
firma.ti va. -- · · 

O projecto passa i 3• discussão. 

VENCDI&'IiTOS· DOS DlllEOTORES :E LENTES D.\5. 1'.\CULDADES 
DO DlPEIUO. 

Continúa . .:~. 3~ discMsão ào projecto; augmentando .<iS 
vencimentos_, d~ . di.r~toze~ e loot.e!l d:2S U.Culdades ·d.e 
direito; e mediciu:t ,dv Impcrio., . com :25·. emen.das .apo~ 
das. · 



,_o .. sr .. G{!Iyáp,!:. ~.Fed:i., a· ;pflll.a~ao , apenail qia'l"·at· 
. b:w'r- um requertmento. ' .. . 

N,:as,. ·emendas.· ruprt~s~J;~tla_s-,; SI" .. pre~\le~te, :Leste 
p~llJ!!f:tO,;. l+ar,,u:,ma ·, de(!.pV(I!lWQ.a~·,exttao:dmari~ entreoos .· 

. vei!llUpentos <los p;l10t~s·9>•~ .,drur sttblltitut~s! .~ dos em• · 
pregados das . varias escolas,· enjoa ordenados aiO. prei-' · 
te_n,,<i~,; au~~ento.r~ Aos'lEul<\stitutos .. au~enta:s~•apímas 
25~ %~ ~ emq;Ullnto., <JJlite' ap&; emp~éfjado~·· q!le' nail · perten
cem. ao corpo 'docente se. a,i:tgmentai 50 %••· 

,.4.'. vis~~,: : Jl.oi&,-r .4es!+t de;sigprud:tde;.:déseja\fa eli1que · 
séfu ;w.~jffi~o.,.da1 3~;4jS!rtls8~\l <do p.r~jeetl'l.:volt.a:ssem ·,~ · 
eilil,<itiiiis á;: cqp:núis~ão,; ll-:fltríiJ de •. dà:r ,p~treeeJt sc!;bre isto,r 
e 'flesie sentj.dd vort;:maqdàr,.á •,mesB:• llm!r.eq~ecimento." 

Vem. á ~esa.i ~.!~do, . apoiltdii,. e elitràhil:i d1S'êussão, 
o lsitgm:lite•req\'t'étim:en'tb' :· · 

. a•, ReqJleit~ .gp.e. as~ ~êudOO, ~jÍío' ei('Viatl~ á >.eom ... , 
missão para: dar· parecey,. a~mJpnej.uiw,aa ..• di'slinssoo ·e:·: 
décisã0 d!), p,r,Q;j~0to.-6;al~ií~. "'' · - • 

N:úi~jíMl' p~di~do'ía, ~sv:ra, .é'. i)itl6' pf'oÇ,1idgr;,.s'e ' .i.' . 
vôtá<;ã<i; t~61lli'écê"~re ' ifii:O•, l:l:hé't riuirler'O· ' lég·ar; pelo' 
que o Sr. presidente declara a discussi(o encerra'dii e · 
manda :fazer a chamad!IJ'< e . pm;,eí!Ht SE.\ .ve:rifica terem 
se ausentado Có!.ll p,artillip.!l..çiJ:o. ·o . St. E:vangelista Lq· 
bato, e sem ella os Srs. Moreira. da .Rocha, Fiel de Car
vailb.oy .• A:l:>gélp do A,maral, Fig,.teii'.eilo. Rocha, Rapóso 

· da~~!', PiHheito, Manoel Clementino, . Rosa, Af-
:I'OiliS""de .C>trÍI'&lho; Ga,ncliilo·d!lfr Roohaj . Gomes' dê"Gas~ .. 
ttp) •. Bentjatni!R1 Sa.lles:, .Fer.reim deAg.lliarf Co~lh0 · R~ 

·~gJ.)'eil; ; !3'i1l!eira· . .M'eudes1·. Pinto. Lhna.; . Per~ir!l r:Fi:anco., 
Ft~rre,irw iiLage, .Camillo Figueiredo, Bllrão•,o:le· kraçag_y:1. 

13lth1~>~t. :. Eara~hos,. Domingues,. Fausto .dé;Ag.uial'l · Mêllo 
M>Qiraesi,: (Sár~<> de. Ana.dia, . Au.,ousta>>d;e·, Oii<veita e.. F~F,. 
re)ira;dal 'Veiga. 

O'Sfi,, · ERE~ióÉ~TE no~~a os Srs. ,A'r~ujp G!les,. Bk- · 
m'i(1ll!r t olles, 1Salles, José Ca1mon, Mor<nra d~tl ·Rocha, ... 
Oap'/-nema e :Manoel Climi~ritiD:o ·para : agrl)ll:ent~r.:a 8~11 · 
.A!}tlízli. a; Regente· o• decre.to -da-a8sembléa, geral• sobre ·a· 
l'eft>rma judil.liaria. 

O'S'!I'.:. 1• SECKETAIIIOJ obten'd'o· a: p,alavra·p~l1!- ord~:m;" 
P1.11!~e<l~.'! ,leitura .. do 'se-gninte parecê\:' e vb,tó e.m: ieP,a~ 
l'Ji,.,\o':'. 

· . ·. u~;~o:muissões reúnidh~ .ele' marip.li.a e,gge,J;ra e p!Jn~· 
~~A!!< i· e · O~qe~dos, tomanao. em C<!J:!Side:plçiio o prPt-: 
Ji\!J:tq\·plfereCijlo a. esta cámara pelo Sr. o:leo,utado. ~niJel , 
.1)\hf;ô.l!i:O; Dlu~rt.e 'de Az?vedi>; · :e· ~~;ttend'en~o a q~te.:ílÍi 
~c.tím'l)l\SS!iO< d~ pensões e . or~enacl,os,. em ré}açii.o a.o$, 
~ll)l@l;dos ·do thesonro e tliesOltraria~ ,· d!l .. r:faz,enda, 
opiri{tb); em sentido . identico i e sendo igualmente de 
jnst>ça que mais beneficia,j;'Qs e compensados sejão os 
offi.ciaes do exercito,e. da armada, e P.FUÇ,~B de pret do 
eJKeréiib e d;ó llatpJllljj;b n'll.y~l; ,sã& .d~ · ~a~ecel'( .··. · 

·" .f$:t.e s.e ai\fogW 9 pJojrotó lW'rese'l\ta.do p~l6 &: . o:lepq -
· tt*l:o:-1!>\iM·:e- .. d<A:zêVItdO'j!; e,. q'Ji~ · .entr~. nii.'~ o,ttlem. dor 

trfuiià:lhmi• para· ser"appro\'rad'b ;, sttBS:titlijiiücHie; p,or~m; .. 
o seu artigo 2• P.elp q.ue vai aoaixif trâ:twcr.lptb, 'e' q,)1e 
aS.•commisà,ô:~s jl7I&ílb, ~ai~: cdl'?~1~tq e. c~~Y.e]Jien~1 pm·q!le•·dft'. ao··gover.no' a· facli'ldade-o d~ melfloraY·satis'
fãctoriãmelite .a sorte dõBr emnregadós de :fazençl_a, 
redu1\~!l.<j,~,ap. uiesmo tempo ja proporções mais diminu-
tas p • J?.r,P~Ilta#J . ll.'lS'.Jll-~fl,~O 1 . . I 

" :A\' a'!>'Bétrffil~a geral resolve : . J 
<<.Art. L• 04 soldos dos\officia,e~ d,.o exercito .. e d!l. 

;~~;t~~~;s ~~~~~~,!!\~?~at ~~ ~~~~~~~~~p~~~~J~~!~ , 
1 .~~Jij>, d~.~,al\'ta d~ llromillga.llllq d~i< .,pt·ep~te, 

«rf.~.:· z:• O g9~~~o;~ca! ~utô~is~dó P.ara ~~~l\?rar,1 
desd.e,,JI!;,1 q~ veh\\LW,.(Wi-íl~) dQs empregados do th~so!ij'~ 
e t~~·q~t&~as i~ i ~~~~14,, · r:ão dis~ende:rid91' com.is,sl,}. 
malf\, d:!ll ~"'·% t· ,.<J.àSP,~Jli. ql!!e. se · f~~ actualm~nte:!l\llll;,: 
ess':\~~~.'.t\a.J~tçõe u ou.:r.·3··· iJU:OOOS,; e. ~ca:nd.~ . . ~e.vog~.~. :, o-· 
artt!ffi .. ~.7.,~o d . r!1~~ '1;1;· ; 4,1!ii3 ~e ,6 de ,AbnJ ~e . H36~, · 
que(:D.l~i:lfl:.o,u ai11(}!;\lí!!ll• q.,o · a)lgmento das. gratific,i\ções . 
que perc'ebem qa :lnesnlós eljlpregados até . Ya da im;; 

•• 
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portancia·, total 'da-, eE)ollomia ·que.restll.tasse· da, suppres~ 
são •<le·alguns. empr.egos. . . . , . · 

«· Art. 3,•· Fícão , revogad&S'• ~ts?di~pestÇões em"con-· 
trario,~Jlfarioel· Anto.nio DÚarte deA~o'l!ed.o:. " ' 

Emenda. substitutiva . aQJ•a'\!t1'"2"i·. 
{, . .!}'fi z: 9 . o' gd:Vetnq' fldrt; a\J.t&tiâàtlp ,riâtatahi.@len::. 

tar <fê'si:k. w ÓS Véi:l'é.il1i~nfô'S' 'aq8' ém~i'l!aá:ll'I>'S. do'1i:\t?M 
sourq. e· tJ:\es'!'>uradâs ªe':fazé'rl'gil) . e' p.~i~~~ . cí(·(ó' 
servtÇo . ~e&!;llus. ;rep:~rttçõ«s; . ~ed:U:zihlio :ei!íil r 'dóii;;. 
v.eD:~en1ié': ore&P,ectivó pe's~al, cotfi :.fafít\L . 4"o' i'efél.o 
r1d6' atrgfuell"tô não ex:c'ê'd'li: d&· 4'0' 96; dít' despeM' 
actual. · · ' 

,«~lí,ldr,. deis' comrtii~ões;' . . ~~ <j.e A'gólito ·d'~'1$'f{1• ·"', 
Brtri'ió. dá' Dz!J:üna.,~JVeU9 map-(rtl~e't'v'p,ntJ,l:í a' liB\it(la~~· 
de . apj~i;eil~ar emélid~s ni:Y (Sotiler' di11' ãis~sã'IJ')~~Oit'r.!> 
neifô ·aa Cilnll.a;,-A'.' O.· Gdmes" de'Oaiti'o:!"'-Ci. 'Rire/ia:'.:= 
R?drigo siita• (~ólir 'ti'o'td · éYrr 'rtep\i.t'!('dif!}' , , . 

Voto em sejiarado. 
. . 

~uahd'i>t oi'g&'ii:isti±íos; a; tlfue~~'aétnovoãJ vérlGiin1ln· 
tos para os ofliciaes do exercito tivemos muito. em vis.~. 
não" Ol)ierar·· o· thel!ouro · 0<\ID· tuna. despeza •. su..per~or. a 
600:00Q'SOOO. . . , 

N '! -;relatorio , da! g.nerl.:a, : apresentado ao corpo , ·}e
gisl~ti~.·o, ; o gavelina:,pel:·'·o !). r&ão mmtp.. au,W:t:is,a.!jo do 
Sr. préffidlente d:ô consel)lo ij.ss1m se" exJirimiit!-: 

«"Ü.s véncí'nientqs dÓs·miHtares são escassos Gm pro- ,I 
porçãct,ási desp~za~ a qll;e são obrigados, e a carestia · .. 
doScgenetos-de:primeim: n$cessidade:· Em·!tl.gumas·le~. 
gii!ll\t~D;a.~ ,te.m ellesr .sidq~J.tj;~ndidos cqm a conce~•i!o de; , 
v,I:~~P,$; rJuJe: au~m~'f!~o~ v~s propc!rill, ' •1' ~.J!ermittjs.l'elit\ . 
as.' e.~rQfJOO.!Qt>~(as; d~ · (h'ç;,'QtW . " · · · · · . . 

Se, t'f~si oircumstlx{••e.ia8, riãci ex~stis~~ln · 1J.d~P,UJ.rii\IDHS. ! • 
UllJ,ll;oidé!l;mai~,,&mJM~·e,generosa, ·EJ,U,vez .de .·a.tir.s&í'!• 
ti'r.n:tq?raq ftE)Hà..taJJ:e~á, oífereceriamp~ .á \\O,s'\!L ~ust~;<;Ia.· ~ 
q~ns~d.m·a,~i\o·.um- p);:O}e.~~p .. f~zendo. desa:epl).recer .~ ~ · 4P~~, · 
desi~\l!Ll~\1-Pf q'\\e 'se ,nQtl!. ~ntre os , ve\l~il)l.e1J~9~ il~*S ( 
t>erYíthres(il91. E~t~P>re\ .os de oqtl,'(lS ,Íuijccion;u:IQe•, p,l,i.;, 
blic~&:qu~ nlíu1 pi·ej!!t~i:> •ao.·p~iz tão .P.esados . S(\rviçqs ~'!'li /. 
estií!) suj~itos ' aos !mesmos sacrificios.· e pet·igos.. ·. .· 

Não·quizemos·l como- se·dis•e>, .. f(J;fJer•jeg.fr•· ·com· <W 

BY1f11lp,thjas qq em,~r,~;~.>to. C9jn 11."'ffl P~'~!Jl~S&ff!Pli'B!'t~MO:Jii•,fl"" 
f6rt!J.a,:e ti.~!JY!ent'b no0 (!fJido • ,A. o •1\0!t·tr~p.o ~, q~jL~C(; Q.a~1, 
coP.9td,~1·açpe~ econQm1<;!1.!li í~~as. ne~o •. PRºPlil\J ,.' '§QV.!!PJ,0.' 
ced~mq~ l d~;·no<~, C\)n:vipÇõ~ e..a,dl~.f!lfli'·PJÍr<1-)~çí\hQril!h . 
teriip,os.9- >•»r~s~ppá:<j~Q ,de /tllll\ :~al'lelJE!';6o~[l).·I!,1ai\Or~ V~fli : 
tll,gfÍU$ pa,t;a.· todqtt .Q> Qftj;Çt,ae,~,· dp ~X.'!rÇitô',; . · 

B:oj~, .. i\$r~. q)lii.e~gtíl>l' cpnsÍ<\E?t~ç~$lj.fle ord.~m~~~Off: 
nolític~ ~!> pqãei;i;! . tW1'a ~e~jll.ài. inflúa.n~;iarsq)Jr.e, Q, n,ti~,.. 
sç, ;e$ipir.itq, .. d~sd~ : q:\J,e. Of gqyer.no• re,co)l.}lec~ :C.· qB~: ~ 
cir.fJ"tnsban~i«~ .. <ff· th~souro já 'piir:'ll".'tt.wt,·,qiiB f+\c<mio;leg,!'" . 
lat1~o. dec,~çl.~, n<~o .~. ~esvru;a ~e .. ~~:QO.Qit~J~r.~:\4) d.Q. 
nq.•so:aPP!frato~º .!!-~di.tir?, rn.as.!'- .!~~090 •POOUr o.u ~~~1 
m~nqs, pr,opo~ta.·,pelo .. ~91:Va~o .,S~, rn!.O,I!i'i.rOJ.d!l/,lli~WP!fi 

O ptoJécto ;dq, :gp]!Jlrn o7, ~R!' ·, ten!J.PSr.~·l);lr•lj.Ue0 fol;.Íoi;-r 
n;ulad_?, é ' um.~::Provfb :,ey!drn,te.; e. p;reç_l,lsav,~.· ~ q11e,. ~;:. .. 
s1tuaçao financemí'd.o pruz· mmto melhorou nestes.,tres 
ultinr(!ii ·meze·s. .. 

U.e .'ou~ro modÓ, Q.i.rj:s~-ha COII). razão qne O governQ 
ou nM; c(ln~el\~a. :o e~~.d~ d9. t):ies.ouro quando apresen~ 
tou •;a<j;cO'rpo'legtslaítni:li é rê1ator,w da guerra, ou d11-va 
como .;pr,.texto as ~u4/ ~irce•mstanci'a• para deixar de pro
pôr .nriía :medida :j).\!i~:r· e !UJ·gente}. . . . 

}.fã!> e~sJl. r~niQ.~1· o g~re~nq., P,or.• t~,r, ~. q~itl\l.~O.·r~s!: 
su!)~, oP,i~~~~ ~~~i)~ m~w:,; q~u~:n;c.to. ~~~ .. o,Sfuil'lb,/4, ~ail'f<Uíf 
n~~·e~tU!f!IJ.1• ,ç~.t'f<l,rj:r) ':J no :a.w:, e~ ~?tr oJ~qt..tra4p i~t(i tnl;t. 
m~fto . ~a! : ·atl;,'l"c"~ffZ co.mllat;e:u ~ .. 'f!<fs~q,. q~~iU~.r;!'}l;': 
p~p"'a.r~ ~!;.~. p g<>;t~rn?, \'!'>~) ~.RilÍÇ,O. ,d,e;~1l. iiJ;l;CI o.Uf.m1l~lP' 
d1~~~ ;c e~tait;q~n~Q ' .~~s ~~.Ifta'fente. fllC}.tfl,~O) <!.P;Jilie,:i 
so~W ...... ,I') '(é. •Qó$ •. .. "'~to~ ~. d ... \'1-;reai~ . . };o r "tt~JA~D,t,.o, .re~o~-v;~s.~ .tf.'l 
pr!ilil~c., doc.mq~~ : porl:)l\l'e;" o í l'e~,, s~w CllfPll,tgQldfl'• 
!10ll6;i<4ertt~94s, ~e o1tt5a 1 or4~.lA} í .. .. . , . 

a qu8j ; . la~e~~s, l\ < ~Q~nop~o '~qd,()a, lj.quel)es. 'lll~i 
sinc~rit!p~tit,e, d.eê.ej'll.:V!l.O qu.e· .• estaádea: fosse.. ace1tll. .. pelo · 
coriJP l(lgislatiY,o e ÇQ.ll:ller'tid,~,~;,emMiOJ& IJI'eoent~. s~~~sãg., 
é q~e~ q ~ g<'(*~r~.~,a ~Am~~~~~h~ ~~,\ . ~ar~~.: o~. ;p~p.s :e~:13r;J.~s . 
e v~e.~!i!il apfeS~flt~ . .O· ·~~U. · [?~<9eetQ,; .~o! ~l~!fPlP~. d1~. de, 
trao:H~os d~stâ éaril&ra.' De sorte que ;uw t;r,~~'l!t~~p po , 
pa.r'!-,dill.C1'Jlt~7'l~h li<Pl?XOY4,-;lo . e ~emt;1t~7lolw.rii.;O ·• eeua..dl).· 

, .. , - ( I 
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antes do encerramento da. sessão. E quando t;JCSmo pu-. 
dessemos vencer todos e&&es embaraços, a le1 não teria··. 
execução por falta. de fundos para a sua despeza, salvo 
se o corpo legislativo autoris7a!e o governo a fazer as 

neS~SS~I:~~~::~\~i~e~:e cz:::~do O UOSSI) additi VO á 
resoluçiio"' emendando-o como julgasse mais C)nvê
nieute, com animo deliberado de fazer concessões ra.
:z:oaveis aos· offi::iaes do exercito e da <lrmada, taes 
embaraços não exhtirião hoje i e em ,-~z tle promessas 
illusorias, terião os intere~~ados desde J:Í. algumas van-

tai:~~=~,e e~b~~a estejamos conçencido. de_ que 
este projecto uão foi apcesentado para ser discu~1do e 
muito menos approvado pelas duas camaras, contmu::-
remos a sustentar as nossas idéas, com olgurnas modl
fic~<;ões que novas circumetancias aconselharáõ. 

II. 

Em primeiro lu_g;ar vejamos quaes for~o os augmen
tos no soldo dos officiaes do exP. rcito acsde 1821 ate 
"1852. 

GRADUAÇÕES. 

Marechal do exercito .. . - . . 2008000 250$000 3008000 
Tenente-generaL. -. • • . . • . . !40S000 2008000 240SOOO 
l\1arecbttl de campo ........ l!OfiOOO 150$000 1808000 

~~~~~~ii~~::: :: : :: :: :: : : : : ~~~~~~ } 6~~~~ i i~~g~~ 
Tenente-coronel........... 60SPOO 80$000 96$000 

~:~f~·o·:::::: :::::::::::: ~~~~~~ ~~~~~~ ~Õ~ri~g 
Tenente.. • . • . • . . . . . . . . . . . '25SOOO 3~SOC10 4'28000 
.Alieres... .. .. .. .. .. • .. .. • 22SOOO 30SOOO 36SOUO 

Por esta tabella vê-s~ que os offi.ciaes do exercito 
no longo prazo de trinta e tafltos anne;, obtiverão in
significantes e me•quinbos mclhorament.ls lie,soHo. Ao 

t~~~s ~~ão ~~;;~~ivC:!0e~t~e a~~~;:n:a~~i~~~ri~:n~~: 
josa~ conccs&ões !llitas pelo c_orp'> legisl:<tivo, os dos 
offic1aes do exerc1to consen·a.,·ao com ponCll. <:liffe•ença. 
o velho typo da tabella. de "8 t.!e Clutubro de 1821. Eis 
a r~zã.o por. que abda hoje. dep.ois .do decreto de 1 de 
MJ.to de 18i!81 que regularisCJu as grati:ficaçõe~ c rr,ais 
-,.·antagens destes servidores do E~tado, os· seus venci
mentos! como diz o relatorio da guerra, r;iio escal!l'os em 
pr(lpor~o á.s despezas a Clllc· elfes são obrigados, c á 
carestia do~ generos de primeira neeessidade . 

Eis a ~:tbella dos seus >encimcntos genes : 

Soldo. 

M;;;;;;Ido-;;;ito.. 3:600$ 
Tenente-general.. • • • . 2:8008 
~recb~ de campo::-: 2:1608 
Bngade1r0. • • • .. . .. • . 1 :7288 
Corollel • • .. .. .. .. .. . l:UOS 
Tene:ate-conlnel ..... 1:\528 
Major. ............... 1:0081 
Capitão ...... -...... . 7'ZOS 
Tenente ...... ·....... 50i8 
Alferea. .. • • • • • • .. .. • i32S 

Etapa. 

6008 3:139$ 7:339$ 
3608 1:9718 5:2118 
3608 1:3878 3:g{)71J 
360S 9~98 3:0378 
2tOS 657S 2:3378 
2WS 5118 1:9031J 
2108 5ttS 1:7598 
1208 3658 \:2058 
1208 365$ 9898 
1208 3658 917$ 

A' •ista desta tabella nio podemos deixar de re
COD.hecer & i.Djnatiça de q11e são 1ietimu oa ofticiaea do 
exereito n& toeaDte á retribuição pecu'liaria que rece

':bem do Eatado: 
Eata · •eriade foi. bem demonetrada por Schmid 

quando em seu bem elabomdo trabalho, sobre o eier-
cito, disse o seguinte : · 

(( N:io ha em repa_:tição alguma do DQSSO paiz ac
cesso de lugar que nao traga ~elo menos um augmento 
de 70 ou 80 % i só no exerc1to ·os· postos ~ão dados 
com 6%-

« E pnr:t isto >ejiie-se os vencimentos das secretarias 
de estado e outras repartições, e a di:ff'erenya que existe 
de um lug•u· para outro. 

cc Abi se encontrará o praticante com 808 pas~ando 
a l!.manuense com 166$ e estes 2• official com 283S · o 
ajud'!-nte de pol·te!:o coi!l 117S e o porteiro com 2008, 
e ass1m tndo o m:m, como se póde >er na tabellajunta 
tirada do orçamento do imperio. · ' 

cc Entrdanto ::o exercito o sl.fercs, que gasta 300$ 
por anuo só em fardamento, passa · a tenente com 6,S 
de ~oldo, o major a tanente-coronel com 128 e o co
ro!le! a brigadeiro com 24800). » 

Compare-se os vencimentos dos offi.ciaes do cxer
eito ctJm os da armada, os quaes são··tambem mal re
tribuido!, e •·er-se ·h a diffl!rença s_ue existe entre uns 
c outros. 

TAIIELLA. .'1-CTUAL. 

ARMADA 

~t:ir~~~~~t~:::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
g~:~: ~: ~~;r:a~r~::: :::::::::::::::::: 
Ca.pitii.o de mar e guerra .............. .. 

8if,l~~-~:n!~~~~t~::: :::::::::::::::::: 
1• tenente ............ ; ............... .. 

~~~;;~~~;;irii.~::: :::::::::::::::::::: 
EXE:RCITO 

l\larechal c!o ;,:;:trcito ................. .. 
Tcnent.e-gen•! :·al. .................... .. 

~~i~~~~~~o~~ -~~~~~.0::: ::::: :::::::::::: 
(.;•,ronel •...••...•• , .. , ..•.•..••.• ,, ,, 
Te ·.· ente-coronel ..................... .. 

~:Ji't~o·: ::::::::::::::::::::::::::::: 
T"nent~ ................... ~ ........ .. 
Alfer~s ....................... , ; .... .. 
Alferes-alnmz:o.. . . .. ............... .. 

Ill. 

VeRcimento 
annual 

17:0055000 
12:4'258000 

9:045SOOO 
7:5285000 
3:9565000 
3:3ôOSOOO 
2:736SOOO 
1:8i2S000 
1:512$000 

8G4S000 

Ycncimmto 
annual 

12:1398000 
8:811SOOU 
6.9073000 
4:597SOOO 
2:337SOOO 
1:903$000 
1:759$000 
1:205$000 

989SOOO 
917SOUO 

_ 7M~l:i00 

Pelo projecto do go-rerno os officiaos do exercito 
recebêriio verdadeiras migalhqs, Se os soldos fwem 
elevadoa,·o augmento da. terça parte de ~ua impo:taneia. 
avultaria. Insignificantes como são, o accrcscimo fic:l.l'á. 
limitado :1. proporções mínimas. 

Na seguinte tabella >er-se-ha. melhor a grande im
pertancia das vantagens concedidas pelo governo: 

Gtàduaçõu. 

Marechal 'do exe!Cito .••.. 

~~r~~~~~~p~:: ::::: 
t~~~~~:::::::::: ::::: 
Tenente-c<,ro!lel ......... . 
!1-lajor .................. . 

~!~~:e·.'.'.' .. ::".'.'_'."::.::::: 
Alferes ................. . 

· -wgmento 
Ço1do actua.1 peloprojecto 

logovmw 

3:6008000 
2:88~ 
2:1608000 
1:7~88000 
t:üOSOOO 
1:1528000 
1:0088000 

7201000 
50'1000 
~2,000 

1:200$000 
960$000 
720fl(l00 
576$000 
180$000 
3MSOOO 
3361000 
2l08000 
1688000 
1141000 
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O augmento da importancia da terça psrte do soldo 
co1re;ponde pouco mais ou menos, p&ra os ofiiciaes 
do exercito, a um accrescimo de 16% sobre o total de 
todos os seus vencimentos, e para. os ofiiciaes da arma· 
da de 8,8 %· Entret:mto no proprio projecto do gover
no, no art. 2°, o augmento para os empregados do the
souro e thesourarias é de 42 % eobre o total de seus -
respectivos vencimentos! 
~ Não desejamos fazer comparações . .-odiosas ; mas 
seja-nos licito perguntar ao governo por que est:J.bele
ceu no seu pr~ecto vantagens tão_ desiguaes para uns 
e outros? Por que o ofiici:il. do exercito e da armada é 
muito menos favorecido quQ o empregado de fa,enda? 
Onde a justiça? 

Quando assim nos exprimimos, cumpre que nos cn
tendamGs, não éontestamos :1 necessidade ds um aug
mento nos vencimentos dos empregados de fazenda. Ao 
contrario reconhecemos que seus serviços são dignos 
das attenções do govei:no. Não impugnamos a idéa de 
retribui-los com mais justiça. O que não poiemos ad
mittir é que se pretenda. no mesmo projecto beneficiar 
a =s á custa de outros._ Haja igu::U.dade para todos, 
já que não é po:osivel a concessão de maiores vantagens 
para aquelles que precisão mais,·porque recebem ~enos. 

Se:rundo o systema adaptado pelo governo, um 
correio, por exemplo, receberia. 400S de augmento nos 
seus ve11cimentos, e un> capitão do exercito 240S ; um 
1~ escripturar!o do the~ouro l:OOOS e um brig&deiro 
576$. Para os ofiiciaes da armada a desproporção é a 
mesma. 

Na. di6cussão do projecto tornaremos esta injustiya 
mais- manifesta.. 

Niio aceitamos, poi~, o art. to do projecto sem 
emendas que consignem mn.iores vantagens para. os 
officiaes do exercito e da armada, e fação dc,apparecer 
a odiosa desigualdade que resulta de seu contexto. O 
go>erno que não aceitou o nos•o additivo, porque não 
fizemos extensivos os seus favores aos officia~s da ar
mada e as proças de pret ; o governo, que por amor 
á justiça, procurou emendar o nosso erro, apresentando 
l'le:stes ul imos dias de trabalhos legi,lativos uma me
dida ampla e de grande alcance economico, não deve 
l1oje de tender totts viribus o art. 1 o do projecto, cuja 
di~posição, atacando de frente interesses muito legi
time~, principias muito sagrados, parece e~tabel::cer 
preferencins q11e niio de>em e:ldstir quando se trata de 
promover o bem ser dos bons servidores do Estado. 

IV. 

Se a uoss:l. proposta era d~ficicnte no fundo, que dire
mN· do nrt. 1 o do projecto d.o governo? 

Fa-;-amus a comparaç..'\o: 

:Marechal do exercito •••••• 
Tenente-general .. ' ••••••. 
llbc•echal de ca.mpo ••• • • • 
Brigadeiro •••••••• • •• · • • · 

·Coronel. ••••••••••••••• 
TQne!lte-coronel ••••••• • •• 
~iaj_o~··· ..•••• •• • · •• · •• • 
C:I.J?ltio ••••••••••••••••• • 
Tenente .•••...•••••••••• 
Alfe:res .••.• , •• • •••• • •• ··• 

Vencimentos 
gerau pelo 
llrojecto , do 
goc.erno. 

8:539$000 
6:17\SOOO 
4:6278000 
3:6138000 
2:8178000 
2:2878000 
2:0958000 
1:U5SOOO 
1:1578000 
1:0618000 

Vencimentos 
geraes 1'ela 
tabella do 
additivo. 

9:2268000 
6:6018000 

. 4:9408000 
3:8388000 
3:3928000 
2:8338000 
2:5818000 
1:8308000 
1:2428000 

.1:1468000 

Ji dissemos, e de novct repetiremos, a. nossa tabel!a 
foi organisada quando acreditavámos na opinião do 
governo sobre as circu-;r.stancia8 financeiras do psiz. 
Foi nor isso que' não -elevámos a mais a. despeza total. 
Nas -ec:ono!rlias do proprio orçamento da guerra o go
v-erno encontraria os meios sem que um novo . encarg 
viesse :1. pesar sobre os cofr~s publicas. Tal foi o nosso 
pensamento, como demonstraremos em tempo. 

O projecto do governo, porém, não foi :formulado 
sob as mesmas impressões. O quantum da despeza não 
teve a minima influencia na deliberação. Era neccssa
rio eetender os favores a. muitos (embora o honrado 
Sr. ministro da guerra tivesse.declarado que era dif
ficil seniio impos;ivel concedê-los a poucos); e· tanto 
bastou para que as circumstancias financeiras não to
lhessem a acção do governo. 

No emtanto, comparadas as duas tabellas, r<!co
nheccr-se-h:.~,que a do governo em rel9.çüo ás >antagens 
concedicl:ts aos officiaes do exercito ó muito mais defi
ciente no fundo do que n nossa. 

Deixaremos, porém, de .parte este ponto, que, á vista 
da tabdl:t comparativ:J,, :ficou bem esclarecido. Passemos 
a outro. 

Y. 

Não al!r,ptamos o :trt 1 o do projeeto, por duas razõ~s : 
t.~ Porque o augmento da importa.ncia da 3"' p'<rte 

do soldo, pode11do ser consilerado co:no um grande 
favor. não é certamente uma vantagem para os ofii
ciaes do exercito e da armada, No presente conti
nuarião elies no mesmo est:•do com vencimentos es
cassos em proporçr.io is despezas a que são obrig::tdos e 
á carestin dQS geneoros de primeira necessid:1de. No 
futuro difficilmente obtf-riii.o outro :mgmento; esta lei 
ser>iria de prete~to p::m o proprio go,·erno oppôr-se; a 
novas conce,oüe5. 

2-~ Porque ~eme!IJantc di•posição é, contrarie. a to
dos o~ principias de igualdade e de justiç.1., favorece a 
uns e prejudica a outros, dlstribue áque!les remune
rações vantujo:;as, e "' e>tes miseravciu vit•1a.lhas. • 

Quanto ao augm2nto do soUo das praças de pret, 
diremo• a nosm o~)iniiio com tod.::L n franqueza. 

Os ,·encime!ltns do soH:do não são tão escassos 
como .g:::r:ll•nente se suppõc. Calcule-se a. despeza que 
o E~hdo faz co:n quarteis, fardamento, :lrmamento e 
comedoria~, e' reconhecer ~c-ha. est~ >erdad~. Poucils 
naçõc.; pagao mel11o1· ou tão hem os seus soldados. 

Mns 011andÓ mr.smo estive>s~mos convencidos dest:l. 
neccRsidâne, não artoptariamo~ o augmento proposto 
antes da reformn do noFso ree111tamento Com o actual 
systema de prender J>ara soldados criminosos, perversos 
e va~bundos, toda e qualquer de~pczv. que decretarmos, 
na f.Sra:n!\ do pr(\jecto, será em pura. perda. 

Adopte-se a reform1 do recrutamento, a d:t lP.gis
lação pe:~:tl militar,. organiae-se o exercito com ve~a
deiros soldados s:J.b1dos de tods.s as classes da socie
dade. e denois tratemos de augmentar os seus venci-
mentos • -~ 

Em tempo manchremos uma emenda ao_1• artigo 
nos seguintes termos : 

" Os soldos doe officiaes do exercito e da armaila. 
.ficão angmentados com 50 % de sua importanci&. , 

Nesse caso desistiremos da nossa idés. no augmento, 
quanto 10s ofiiciaes do exercito, da 5• parte da impor
t:ancia. ch etapa e da 1/10 da. addicional. Com relação 
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:í. despeza, ~a :mffereDça, · dednzindo .este :a1;1gmento, será 
inaigrriíicante. · 

·-· Peloadmtivo ·era'de 528:S-2QS; com ~aupento de 
3Q · % -na· ~ortencia ·do· soldo será. · de 5i5-:688$000. 

.. 

P.ua..os .offic.ia.es da &rlilllda.o .acerescimo .-&obre o 
augmento pr~to pelo,governo.é apenas._.d&8·%' poaco 
ma!ll ou menos. 

Note--se. ,qae.este:augmento de 50-%. sobre o soldo 
dos,Of!iêia.aa do.exercito .e.da armnda:.ainda. é.inferior.ao 
augmento.~.4Q ·a--42 % •sobre os . vencimen.tos.dos 2m
pregados de .fazenda.. 

lú.adaremos <wn•artigo:-tornando extensivas. p&l'& ·os • 
officiaea a.rregimsntadostaS vantagens· das·çatificações 
de-uercieio •. E'·. um·•acC1'e!ci.mo..de 'aespeza · neoessaria. 
Póde ser feita sem sacri~cio -do·•.thesouro'com·sobs-às ·de 
algumas verbas do proprio orç:amento .da guerra, . ctimo 
provarei.comÀ.ocwnentos o.fli.ciaes. -

Gom :estas: modificaÇües · aceit:tremos ··o 'pl"Ojecto'do 
governo. 

As segaintes tabell:as estEo . d~ a.ccordo .com estas 
idéas. 
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-a-Eis ·lliJtlO&Il&; opinião.' ·Nar~li.Coussão-clo-•pro.je®o a de•
envolveremos melbou8:)Ja::da& seasões,-énr 29-de .Ago>to 
de 1871.-Rodrigo Silva. » · 

SEG'Q'NDA.'·PAR'rE DA. ORDEM DO DIA. 

··E'!Itra ·em ~~wçamento~~-o-:eJ.:ercicio 
de -:1872ta'1~·.u;-parte relativa .. &o•'Dlii!ÍIIterioo:da ·.ml!-
rinha.. . 

.;o·~. DUjqu,e:'<E:$trada""Teixeua p~o
!)Unci.a,.,~ CÜ5eunq;qu.e j;e acha·no"Âppen!?ice. 

· tA:I'Itieauaãolt.ioniiiad4 ,pela.hora:. 
li>Iida·.-a;.oriiemi'doi.dia, levantaMe-.a .aeslão ás 5 ihenas 

da:"Wde. · 

·····-----
. .(cta em 30 de ... ~oato. 

Plli:IIDE:ICU. DO SR. TEI:U:JU J1JNIOB.. 

A'a onze boru feita a chamada, achio-ae pre&ente 
oa Sn. Teixeir' Junior, Portella, Guimariea, Sobral 
Pinto, Souza Reie1 Corrêa e Moreira da Rochá. 

Çomparecem depoia da chamada 01 Sra. Feneira de 
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A.gni&r, Gomes·deCastro; Sillee-, Simües•Lopes; Angelo 
do AlJlll.l'lll; Ghlvão, mttencourt; Casado, Paranhoe, 
Conde- de ·B'aependy1 Jos~ Calmon; Barão-· da. Villa da 
Ban-&; Fontes)Rodrigo-·Sifva; Ferreü:a da'Veiga, An
drade Figueira, Floriano de·Godoy-; ,TileodowdaSiiva, 
Di'onysio. Martüzs, Oapanem~ CniZ' Machado, Lima·e 
Silva, . Azatnbujad Sil"Va·· Nun~ Nébias, B.indeira de 

!;t;!o\r~toLe;~~li"::al~~~oB=~~~\~~ 
Figue~do Rooba~ Ferreira: Lsge, Piiderneir.a~ Anto • 
nio · Prudo; -Pereira da Silva,· Pinta' Braga; Hetaclito 
Graça, Fausto ·de A~; Joaquim de Mendonçar- Du
que-Est%ad.a· T'eíieira; B'arrwCo1ira·, .Mfonso àe: Car
valho; F~ :&lisario, Coelh'o• Rodrigues\ Corrêa· de Oli
-veira, C"àrdoso de ··:Mê~s; J!mqueira· t~· Duarte de 
MenezeS': 

F:al~ eom .. patticipaçãó-os .Si's .. .P.into Peesoa, Ae&i. 
Rocha, Augusto Chaves, Borges · Monteiro, . CanUido 
Torres, Cicero Dantas, Diogo Velho, Dias da Rocha, 
Fernandll6. ·Vieira,. Jaaquim. Pedro •. PereirA .. F-ranco, 
B&..-.ão .. da,lagpn~, Rasa., e . Eva.ngelillta..Loha.to.; .e sem 
ella...c"'s~~" Ar.aujo,Góes1 ... Alencu:r~ .Ara.ripe, .. Almeida. 
Pe~, . .Aa'allj~· ·Luna, BarãQ..:de.Ar.~.~gN ~,.Ben
jamim, Candido Murta, Camillo BaiTEto,.,Camillo. Fi
gueiredo, Carneiro ·da Cnnha., Costa Pinto, Candido da 

~~~· crac:u~in~e~e~~~~~n~:l~~:d~1s~v;:e~~~a.J; 
Silva, Ja.nsen do ~aço, JeronymoPenido;. João Mendes, 
J. de 4Ienc:n, Leandro Maciel, Luiz 'l.;arlos, Leal de 
Menezetv, Mello Mattos, Mello Moraes, Mello Rego, 
:Manoel Clementino, Menezes Prado; Moraes Silva, 
Monteiro de Ca!tro, Panlino àe Souza, Paula Toledo, 
Perdigão Malheiro, Pinheiro, Pinto de Campos, Pinto 
Lima, Pinto MoreiTa, Raposo d:l Camara, Siqueira 
Mendes, Taqnes e Vicente de Figueiredo. . 

O SR. Plt&SIDENTE declara nio haver sessão por ialta 
de numero legal. 

O SR. 1• SEcRETARIO d:í. conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do Sr. ministro da :f3zanda1 participando 
qu~, tendo necessida.<le de achar-se hoje .no senado p&n~. 
a discussão do projecto que proroga a lei do orçamento 
vigente, não póde por isso comparecer a esta camara. 
para responder á interpellação que lhe deve ser feita á. 
llma .bom da. tarde, e solicitando a. designnçã.c de ontro 
dia para ter lugar a mesma interpellacão. 

O Sn. PREsmENTE designa o dia. sexta-feir:l. 1 de 
Setembro, á..umabora e meia. da tarde. 

Outro do Sr. deputado Joiio Evangelista de Negrei
l'OS Sayão Lobato, participando que por grave incom
modo de pessoa de sua :familia. não.póde compa.recer li. 
sessão de hoje, e talvez á.s seguintes.-Inteirada. 

Outro do Sr. presidente da província de Sergipe, en
'-iando um exemplar contendo nlio só o rela.torio com 
que foi aberta. a 2• sessão da 20• legislatnra. da. assem
bléa da. mesma. provmcia, pelo Sr. e:t-presideute 
Dr. Francisco José Cardoso Jtul.ior, como tambem a 
exposição com que lhe foi entregue a adnliniatra~o no 
dia 11 de Maio proximo passado.-A archh·ar. 

Outro do Sr. presidente da P!ovincia ~oPara'!-á,_en
mndo ·um exemplar da collecç:llo das leiS proVlllCtaes 
promtügadas no c_orrente :mno.-A arcbivar: 

A.cta em 31. de . .\.gosto. 

PRESIDEl!CIA. DO sa·. T!ll::O:IR.I. J'UNIOR; 

A'a onze horas da manhã, Íeita a chamada, acbii.o-ee 
preaentes os Srs. Teixeira Jwàor, Guimarães, Angelo 
do Amaral, Cardoso de Menezes e Sobral Pinto. 

Comparecem depois da chamada. os Srs. Vicente fie 
Figueiredo, Casado, Luiz Çarlos, Floriano de Godoy, 
Ferreira de Aguiar, Moreira da Rocb, Gom~s de Cas-

tro,. Ca.panema.; Fiel de.{ia.rvalho; !1-I~nezeB ·Prlldo, Cor
rêe.,. Fi!!Ueired.o Rocha·, Cil.l;neiro-da Cunha, Hernclito 
Gra'ta.; 'Pinheiro; MeUo ·Rego, Dionyrio Martins, Simões 
Lopes, JUDqueira; Araujo Góes, Pinto · de Campos, 
Alencar •Araripe, Theodoro ,da.· ·Silva; .Barão da Villa da. 
Barra; Pinto Pesso&f Soru:~ Reis1 Ss.Ues, Henriqnes, 
R:po!!o da.· Camara., SiqaeirwMendes; · Portella; .Araujo 
Lun9, Daarte de· Azevedo; P'mto Br-ag~ Gomes da. 
Silv&i Fê•reir&· Via.nüa, Fer-rein-· Lage,- Gslvão,· .José 
Calmon·, Leal de Menezes; Domingues, Corrêa de ·Oli
veiTly Pere1J:a Fr<1nc~, Aza;!_nbuja; Fa~to de.-A~r, 
Pereira da Silva;·Bah>ll.; Barao de-Anadia., Bandeira. de 
M-ello, · · Diogo · de Vasconcellos~ ·Leonel de, Alencar,· 
~:~~W:~toPk!:.~r.·. Silva., . Jeronymo Penido, . Craz 

Fiíltão com participação os· Srs. Assis Rocha., Au
gusto. Chaves, Barão da.. L:1~,, Born-es _ Monteiro, 
Ca.ndido T'orres~ Cicero Dantas, Diogo Velho, Dias dá 
Rocha, Eva;ng~lista. Lobàto, Fernandes Vieira, Joaquim 
Pedro, Nebll!.S, Rosa., COnde· de Baependy e Candido 
da.: Rocà.L; e ssm ella os Srs. Almeida Pereira, Andrade 
Figueira, Affànso de Carvall!o, Antonio Ei-ado, Aug'llSto 
d<: · Oliv~ra, B<1rãó de. A~a<;agy., Barros C?bra, Benja
Inlm, B1ttencourt, Cand1do Murta; Camillo . Barreto 
Címlillo Figneiredo, Canedo, Coelho Rodrigues, Cos~ 
Pinto1 Duque-~strada Teixeira~ Fontes, F. Belisario, 
Ferrmada Vetga, GamaCerquerra1 Gonçalves da Silva. 
Jansen do Pil.çot João MendeS, J. de Aleacar, Joa.qui~ 
de Mendonça, Leandro Maciel, Lima e Silv:t, Mello 
Moraes, Manoel Clementino, Moraes s,Jva, Monteiro de 
Castro, Paulino de Souza, Paulo Toledo, Perdi~ão 
Malbeiro, Pederneiras, l'into Lima, Pl!!to Moreira 
Silva Nunes e Taques. ' 

O Sa. PREsiDENTE declara. niio haver sessão por falta 
de numero leg:~.l. 

O Sn. 1• SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EJU>EDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, participando 
que S . .A. Impe~al a Regente, em x:ome do Imperador, 
receberá. amanha, pela 1 hora da ttirde, no pr.ço da ci
dade, a. deputação desta camara. que tem de apresentar 
á mesma. Augusta Senhora o decreto da. nssembléa ge
ral sobre a. reformn. judiciaria.-Inteirada. 

Outro do miniaterio da. agricultura, commercio e 
obras publi<::l~, enviando, em resposta, ns cópias dos 
documentos que servirão de base ao contrato para a 
constmcçíio da uma. estrada pelo systema. .tram-road s. 
va.por na cidade de Nazarcth, Il-'.L provincia. da. Bahu. 
- A quem fez a requisição. 

Outro do ~esmo miniaterio, remettendo, em re~<-
posta, a cópta da consulta do conselho de estado da 
secçiio dos negocios do imperio, e das representações • 
que serviriio de base pllrll o d-ecreto n. 3,350 A de 2!i 
de Novembro de 1864. - A. queiD fez a requieiçíio. 

Outro elo 1 o secretario do ~enado, participando qu~: 
o mesmo senado adoptou, e vai dirigir ·;;. 11a.ncção impe
rial a resolução que li.Utorisa. o governo a. conceder ao 
couselheiro D. Francisco Baltbaur da Silveira, desem
bargador da relação da .côrte e procurador da corôa. 
soberania e fazenda nacional, UllJ. =o de licença com 
todos os vencimentos. -Inteirada. 
· Lê-se,· e vai a imprimir para entrar conjuntamente 

em_ discnesão com o projecto a quj) se refere, o se
gmnte parecer: 

" A.s commissões reuniàas de justiça ch·il e crimi
nal, cumprindo o deTer que lhes foi imposto por est:L 
augusta camara, vê:n interpôr o seu parecer sobre o 
im}lortante a.ssumpto do p1-ojecto apresentado em sessão 
de 28 de Junho do corrente anno, firmado por grande 
numero lie Srs. deputados. 

« Propõe-se o · projecto a. angmentar o numero de 
nossos tribnnses de 2• instancia, creando mais seis re
lações, cujos districtos serão as pro'\'mcia.rs do Pará. e 
Amnzonas, Ceará. c Rio-Grande do Norte. Miuas-Ge
raes, Goyaz, S. Pa.ulo e Paraná, Rio-Grande do Sul e 
Santa-Cath:u-ina, e fiulmente a de l'llato-Grosso. 
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« A necessidade da medida. que se contém no projecto 
é geralmente reconhecida, como o provão as re1teradas 
proposiçiies· que em ordem a. satisfazê-la têm sido desde 
muitos :mnos apresentadas e~ ambas as casas do par
lamento, não só por inicia.til"a de deputados e senado
res, mas até em diversos projectos do governo. 

" A constituição politica ·do lmperio, creando, pelo 
art.158, aquelles tribunaes de segunda. e ultime. insta.n
cia, expressamente estabeleceu que o seu numero seria. 
regulado pela commodidade dos povos ; e ás vossas 
commissões parece intuitivo que o nu:nero actual
mente existente uão corresponde ás necessidades do 
presente, nem se harmonisa. com a amplitude do direito 
de a.ppellação cor:cedido aos litigantes pela legislação 
em vig-or, e por elles tão frequentemente exercido. 

cc Nem é de esperar que decresça. o numero dos re
cursos para esses tribunaes mais qualificados emguanto 
não se achar co~stituida. a m~gistratura de 1& instan
cia por modo que o acerto e imparcialidade de seus 
julgados inspirem maior confiança . ás p&r.es interes-
sadas. · 

"As estati•ticas judiciarias. demoustrão a beufficien
cia. das relaç~es existentes para jnlgarem com a pre
cisa. brevidade o grande numero de feitos que all:lual
mente são submettidos á sua decisão; e as queb;:as 

que frequentemente a.pparecem na imprensa contra. a 
demora. dos julgamentos confirmã_o esta observação. 

cc Accresce que a excessiva extensão dos dis,rictos 
das relações, impossibilitando para os habitantes de 
algumas prooçincias o uso dos recursos lega.es, importa 
uma verdadeira inJustiça, poia que supprime de facto, 
para aquelles cidadãos, a garantia de maior acerto 
nos julgamentos em que são interes.Blldos, tomando 
irreparaveis os da.mnos causados pelos juizes, a quem 
a nossa imperfeita. orga.nisa.ção judiciaria incumbe em 

. primeira instancia. a mais extensa, importante e varia
da. jurisdicção. Por estas raz~es, e por outras que niio 
escapio á. vossa illustração, si.o as cotamissõea de pa
recer que o'projecto n. 19 do-corrente a.nno attende 
a uma grande e urgente necessidade publica, e deve 
por isso entrar em discUisfi:o o ser aàoptado com as 
emendas qae á. vossa sabedoria parecerem convenien
'tes, e que as propria.e co.seões se reservão o direito 
de propôr. 

cc Sala das commissões da camara dos deputados, em 
17 da Julho de 1871.- Francisco Januario ela Gama 
.Cerqueira.-l«ronymo M=imo Noguei7a Penido.-Joa
quim de Souza Rets.- Manoel Joaquim Bahia.-T. de 
A.lencar Aranpe. » 
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.Se:ssãó · e~t:-~i·; !I~ ..l.g·~tó;, 

i. l tl'j'rfli~il.X:~i\.9-~ks·.;; : ' 
' : ~ . ~ 

o si Viso~n;:~ . .Xe .. d.p 1:A,io~Br,àn..co ,(Pre
sidente qp Oor>,~lltA) .' .( m.gv~'lll~"!!o , _g~m~Ae ~tt~nçqóJ ;
Sr. pres,de)1,te, ll ~a,u~or da. P,t:~t!n,~~ -~j:\mrp~!,l~a9 ,ço_m~çou 
o Bel~ dis'élltso. conip,arando~9 .a Wn,a 1~a':e_gaçij.)i cós~i.r:;. . 
Conv1cto1 ~el\1 ~nv,1~a, ,.~e sua, sll.ll~Ji1Qr14all,ej ,~upeporl
dade qu~ . s._,E.x: . na.o f!ess~t .d.e,, gsteutár -,:rR9r . to4os• os . 
modos, ·. ~ - de que hpJe .. u5oJl. .e àhuao~+ P.!lf~, coJl'llgo, o 
nobre ~ej>ntado quiz, '),iOI <J;UEl,p{\~8,C(I, ,.dar. ~ssa.,cJ,ire~ç~o . 
a seu d!sc)lrso ; mas à . c.aml!-r.a. VJ.ÇJ S .. ;E,:: •. -~azeHte desde .·· 
logo ao mar; e quando' o honrado presidente desta cisa · 
quiz colher-lhe as velas .á divagação; :forãp baldados 
todos os· esf-0r.ços'o' (Apoiâdos:} . . .. · · 

Sempre obediente ás regras parlamental'es, e espe-· 
cialmente ás ;l>dveit~~ÍB$ \ d!! ·•Pr.e&i~nte. <!testa.· C!L2ll.j eu 
quizera não ia'!l!\:mpanha\1· 9 'nobre.·,,jl.eputàdo em· seus : 
desvios i ~- ;siriJ.; obe!l.i\C:l~ ;a(ls dictaa)!le's· \lo ·.regimento, .· 
cingindo~me,,pn<a.e .simpl~a:mente:á. -ma~enia ··da ·inte'r-
pellayão •.. , . · ,. , . . , ·. 

O SR.• Pm:SiMlNTIS':'-V. ' Ex·,,., tem ,'o •·divéito' 'de; reil-' 
ponder •a todo!!ili!s tdpicM :do •f]:is~m•so dÓ!nob'i·e deprt~do 
que acabau .. ~le· fallar; · · ! · · :: · 

o SR~ . VrsCP"!DE n'o" Rto ~B~A.i-!c6 . cf.r~s{dente 'do donse
lllO) :-:Agradi!Ç9 .a ' d'e~~ta~ã9 :M ,V. ,E":. ; eu já: a , es~ 
pera v a·: nii:o â i(ossi,v& ~~~ , ~q,. <:l}~eiu!is? ; do ,~_qJtre . ~e
putado eu1·esponda snnplesmente com as declarações a 
que devia liplitar-me .segundo:: .osl;artigos :dai inte~pef-
lação. · · . 

Em v!Jz. da qlwJ>tãs_J . d~ . i.mJ.lr~nf\11-, ~r,. ,nr~~i!l,~J}.~, 
trouxe .-~ pob(e d8'puhét~ u. , ~~te def>at;J .a ; <Jl,le&tiíp d,a .. 
reÍor':l'f ~0 :7-sbtdo ~,erv1l, esse, lJD:f?~r.tá.nt~ ~s_stúppto, q_ue 
tem s1do ObJeÇ<to ,de largos del\ates1 'll esta ,amçla suJeito 
á delibéráÇão aa 'cam;ar&. . . . . 

Não é ' ' possi:;r~l q.w eu. ~:epità: Iles,~;;t 0ecasiãô ' 9 que 
mais dé · ~Inà 'vez teria o ·-.ilito para 'ij.einon~tray a · disSi~ 
dencia proft1'zlda que exist'e eritre ·,p .. go.v'ernó e 'a ~·na
ria, qua:n'to á oppcirtü'pidade .e con.VéJ1iencillo des. â re-. , 
lorma, que o nobre <leputado encàra como iuté pes- . 
tiva e rodeada de perigos. · ' ' 
· S. Ex. apre~eutou- se corno o apostolo da (condil~ai;ão · · 

do partido , . co.u~eqad<;>.li, .e .. m!lis dfe -J.lm;i .'l!'ez ,exhm;t9u , 
a maioria,~. qll!< se ,n~-~ ,d.~i:x:ass.\l;td..El.waü,a'l(l' a_ que ,eí;-· 
tendess~ :qr.aws. fraternaes á ;.mi~orta. . · . 

Sr. PXÇ~ldE\!lt,e, ,nunqa, .l/-.pGstolo ·.a:lg;!J.rn; ~altou. ma;is: ,~o 
~eu pr-?JlO~itp . ,do: .<i.'!l~ . o !lQ]:Jre, 1d~'p:ptP,do .nO . JljlUY.io~ 
leJ?to ~spursoL (;!!pqi!Í~.o~ ,da. ''ln(llor.ia.;).:Se.a illulltt{l<;l~ : ·· 
llll.n~rla ,ql'\:_r, .aom ;eífeiJiP, ,d,ar e.~tr,~d.ll;· ~I.Il . ~eUJ~:"pjrito .. 
a 1deas ,l)?fl.l.S mod~\'!'d;ts ·,:íl Jill,a.\s JU~ti1s ;~1p!].ra ,com_ os 
seus &!mgp~, Q.e .1,hop.~m, ;_4ey.e : escolb.er: .9u:tro .o);ga:p, 
outro advegad~ dessa idéa;_ o n~bre deputado pe]o ; . 
Ceará, . J)Or .mafs . q1,1.e, o quEliin.r(fpl elle ·Diesnl,o 'que o 

i 
I 

\ 

" 'i, • 

d~s~~ q_u~~º l)..os, fallm<.,.d~, ~e\1 te~liBXaÍ!i.~o,, oppP~~:o:' 
c10rusta), .o _I).Pb:re •dépl).ta;d.!! ... P1llo , C.~r&,.:Ber,~ S!ll:llpre .· . 
um elem.e~to de d.~SU\ti~o,' Ul!ia ,çJ1'!J$a . ~a.l:ve)).t~ .n.~ . 
lutas políticas;, (AJ.loiadJJJiltHna.ivr:ia .. Nã.o. apgiws-.da· 
minori~, .-.c:· ap{!!rt.es . ) ' · . ... , ' '· ... , .. ' . ; 
. De q'\le: ~erv.em .esti1J!~ ~~4o.U,a.ç_&esf4 ,m~~JlJil$. :e. , ro:~n~-;

na. ~I De que serve estjl-~IJ.~(!Jl~a,r ,çQ!\ItU:\U,~, so.):ir#:·(l 11d~- . 
visão. d.9 ,_plJirt,ido.. CO[\S~',!ad9~ - 'l! Act~$9 :prete)lde•se ·im
putar .a.o ,ID!-b~.~?-ete~ de 7 -cl,e ~arço :<!- : tii;Vi~ãJl;1 q\\~?l:!Jlj.e 
observ(l,wo~,'l.(ll:f<~i~o bem Ó,ÇJ. maior.i!l.) ; ?oi.ll-ÉI 1 !J?p~siyel' 
que a ;questfí-9.- ~o , estad?; sery~l· i ;Jil,o~ ,~evl\~ cega:do -;a 
todos~ •. Q~e!!'l rt,ag sabJl: .q1:1e ~st;J,,idi.VA.Bt~<;> , ,ql,ata d0 , ml.,. 
nisteri<;> :~ tranJl!L.c;'·t.o? (Mp.\tos, appi.adP,s,;·• 11114ito .,~be71J; i ,e 
apartes,) ., . ·. · !, · 

Eu estav.a •longe . db ~a<i.Z,I e ~ua:ilâ:G !volte~ jâ· no: .pà.r~ 
.ti~o . lav~ávão essas dissensões. Apoi,ados tfa maioria..) 'P·•·· 
mm1sterw· de 7 de ·MMÇO· enc ntrou ·o 1 )â~lil,do. ··Có'llii!\J;l! 
vador já •.aivididl'lj ,nã{)csó ·na;eôi·te, iri~"enVqtuii!i:<tó.dàs. · 
a~ J?r~vi,noi!liS (apm:iüws•; ,aparees)4 l~~~t!~e 'bJ.ierat:essitJ 

. dlvlsao;donge:•de:>eontrlllillr '>pára 'esse ·tri'ste"eStáidtf .de · 
causas;' tebdia:. e ·teiide :o ·g.a:biue~e .. a :cangJ!à~á~. os: '~J,l·ilL . 
mas (não·rap:oiadÓ•·dtt' opposi9ão); aligall ~ :p;attlti<:~ ' ooíl~ · 
servadol)' :•pa,ra<> :que ,•:pó,tsa· pteéri.\ihér '.lFrit•ilsà?· a lk\le 
está des'tinadw©is'tl> ·daJ:M·testeurt:in<Ji'o.me~broá"Iiifu~o '• 
importantes 'do ~rt~do; :dOMa corl'!!~poird~ntiji1-c~a,tbicú- :,' 
lar, e . . sobretudo itodos -os deleg!l:ddJí da ·.··góvél'_no ' n~s : 
proviocias, que re~ebêrãó · m·a:ciife&ta~õM ·dó ·gàbiuek 
nesse sentidô;. 1 ' . · · ·· 

.· O St~ #~i~ti:o da. jlÍ~~Ça 'dq: «abj~~t~ '.4~ lJ: .~e _iu,1 • 
lho e 9 .. :Si:. min\st.ro, .~9 ·~1\l,J?~.rió .4e~s~ gap.jp~~~ps · 
dous. nWr~$ .:reg~~s~~ta;;tte~; ,.P~l<?. eeará, .!! pe1o ; IAA? -~· • 
Jane:tr?'. ,9,1Í~ ~~- i(entã,o b!1J~ . .no~ ,jJ!).n!.l~: .da Pª'P?!!~ÇIW, 
e 9-ue %n~~!IQ e,s~p.s pa.stàs· I??lltlÇftS,:, ~"Qo~O}-. II!:.LlS ,p4'!
pnos p:~;r!i explica;, fi.O pa~bi~o ,8oq~ery~a3~,e ap· ·P~ 
quaes "S:s oausas · dessa lamentavél d1vJsa.o I ( Muteos 
apoiados ; muito bam,) · . ' · 

Mas;- senhdres, quaesquer· qtie ·sejão ·as Ci\Üiiaa:' ::r; que · 
vem a uni~o do partido conservador, quando ·se trata;·· 
de um .. ,aSB1l,DlP,to . so,q~J~,.l. ·,.da :W!\iRr iropç.l1tanl)ill.:fl ,Para: ', 
que vive.Jll ·. o~. par~~qof~, .Yiv(1m :·unÍCI!-;men .te •·para. 'qtie 
seus melil):~r,o,s . se. Ae;t.elt~m Jlljó e~~\lll.a ,e _oojlfht~?il. · ree~
proca ~ Na_q_),.,S_r .. pre~~dep;t~! Os, Pllrt:Ji~o~ '.se orgam'I" 
~ão e .. v~ve_m para. .sen~ir,"ao ,,!?~e :;],l~l~a,; Jl;ealiZJ!r , .as :, 
1déM lllSCr·IP~!\8 em S).lRS ,band~\r~''· (Jf~tto, be-111.; :?nlltlo· .. 
bem, )1, ... ;.J , . • :·· •. . ., . '. .. ,,, .. , . . :: 

O m~vimento . . da-, opioiãa' ;p)llJlica, ·:tJm.:grande inte~ 
resse n;wi_onal, obrigou-nos l!- - tra~!lr !i,te.l!t çla .discussãó 
a reforpia .do.estado s.eryi~; e-os no,bJie~.<d~pntade.s ,EliMi~ 
deotes, , .q~· pão .. q~r.eq1 . o, f~n;çc:itmam,ey.tQ •,de:,parti.dol'; 
vierão tornar a: n-p~~o,;1c!ld;a , .vey; · Jl'!lti~ , diffi.~~!;. Janç:mdo·.· 
ao gol[erno r!l ,á:, mll,I:Ol!la ,qu~ . P :~ust,en~.j·1~o.s·,~p:us ·,cor~e" ' 
ligiona,riçs e amffiq~,;: ~çc.~~§e~ .as ' D1a!& Jinj,u~tll!l! l iro, 
nias a~ !!Ígi~;, 1:J<l)J.!\~g!/-!\) '<l'~O~er(fl.dp : ,_.a~., p}j,ra~~S D\lll\lU · 
ouvidas,41lllte. parl"m~nto; . A; ~?.o: rde~ejadJI, • üniào ·deve 
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1er obtida a este preço<? E qttando· mesmo fossem em
preg&.doa pan. ella outroa meios, dev11riamos nós sacri
ficar á união ~o partido UJ?la. ~rstão desta or~em 't 

(A~~:d~uhou! !b:i: do1~~r'tido conse:~~a!lor. acima. 
de tod~s os partidos, estão a8 grandes idéas de interesse 
social! (Apoiados da ma.ioria., muito b_em, muito ilem.) 

(Trocéio-se a.Zgum apartes.) 
Ouvi 'to orador qRe acaba de zentar-se sere dirigir-· 

lhe a menor interrupção; permittão-me o;; .nobres de
puudos que eu prosiga., e cousiutiio que eu discut& 
com a mesma liberdade. 

Aco:ilselbou o nobre deputado, não em nome desses 
grandes interellies que justifi.cão os partidos,· mas uni
camente por uma medida. de conveniencia p:tra. o. par
tido coneervador, que adiassemos a. camara ou a dtfisol
vessemos, oti mesmo que renunciassemos o poder para 
que subissem :1ossos adversarios. 

Sr. pre:idente, são questões estas muito graves; não 
pense o ;nobre deputado. que aos con"ervamos ·firmes 
nesta posiçüo por apêgo ao poder; os facto' h ao ri e con
vencê-lo do contrario, espero em Deus. EBtas cadeiras 
em que nos senta.mos, deve sabê-lo o · nobre d~put.ado 
pelo Ceru:á., só têm encantos . para. quem não as conhece 
de perto. (Apoiados.) 

Estamos aqui pelo sentimento de um dever impe
rioP.~ (apoiados da maioric, muito bem, muito bem); e 
a idéa de que os nossos adversa.Tios podem subir ao 
poàer não nos assusta de modo algum. Se para .atis
fazer as grandes necessidades do momtnt.o o partido 
conser>ador é impotente, e os nossos adver;ar•os são 
os mais proprios, que subão, em boa. bora stibão elles! 
(Muitos apoiados, muito ?em da mai~r:a.)l ·. 

O-gabinete, Sr. pres1dente, ass!m como esta lllm
trada maioria que o apoia, e <;ue tem f!lh'rtdo o cre
dito do partido conservador, como a bistorill. o ha de 
reeonhec~tr um dia, o gabinete está persuaoido de que 
eita reforma é uma medida urgente, e de que o fett 
adiamento, quaesquer que sejão as circumstancia• P'' li
ticas que precedão e se sigiio' a esse bcto pód~ t.razer 
muitos e graves incon"'"enientes. (.Apoiados; muit" bem e 
apB.rtes.) . . · 

Os illu;;trcs membros da minoria su~tentiio, e eu o 
tenho dito mais de uma ..-ez .. nãç por iro•·i•, ma.s em. ho · . 
mensgem ás suas sincera.~ intençõe•, <·s illu~t:J.·<·F mem
bros da minoria acreditã.o suste'ltar os intereFs ' ria 
lavoura. Pois bem, ~enbÔres! l'ó~ eFt•mos tamhem 
convencidos de que os lc~timos int~.r~s-es da la ''ou r a, 
em Nlaçiio a este importante :l.~;;um;:llo, niio podem 
ser melhor atten-iidos, direi mc~mo, nilu pn•lem sei- llt
tendidos de fórm::t alguma, n niia s~r p•lo mein que 
:tdoptou o proj<:cto FUj ito :i ctf'ci~ão da c:miara. 
(Apoiados, 7!Üo apoiados e apartes.) · 

Senhores, as intcrrupçü~~ <!os niío a: r iudos são des
nece•sarios; nos':J. disbidencia já e~t:i hem conh~ci-lu 
elo publicc.; perrnitti, pois. qne eu dig-n que nos-a. pru
funila con'\"icçiio é qne a propost:t do go.-erno otferl!ce 
a solução mais moder.da e ra2oav~l, c que a resi._ 
te::~cia tenaz, .:>s adiamentos protelatorios uüo podem 
se'!lão lc•ar a excitn.t;:io aos espiritos, e a tal ponto, 
q<.e ~ medida que hoje é pos~ivel, amanhã talvez a ão 
o seja. 

O Sa. Cunoso FoNTE&: -São argumentos ad t~r
Torem. 

O Sa. VIscon& DO Rio-BuNCO (Pruidentc ào Ccinse· 
lll(J:- Não si.o argumentos ad terro-em, não; são 
nossas convicções, são convicções dP. muitos Pspiritos 
illustrados, e não é só esta maioria, é tambem a. 
~nde maioria da nação que aPsim o •ente e pensa. 
(Apoia.d<Js e 7lão apoiado~.) Se o gabinete de 7 fie 
Março não sustentasse a verdadeira causa nacional 
(t~poiaà<>s), não poderia subsistir um só dia lutando 

,. com adversarios e com tantos ami~os ; e que amigos, 
Sr. presidente! Com amir;os majs mjustos, mai• into
lerantes e mais violentos do que os prnprios adversa-
rios tl:l.tunes. (Apoiados, muito bem e apartes.) · 

A honrada opposição não quer attender ao que se 
pwa em tomo della; julp aufticiente in>ocar as tra
iliçêes para. que a scienCJa do 11reeente e elo futuro pe
netre em seu er.pirito e a illunune, offuscando a todos 

os seus adversarioa. Não; cons~tai o sentimênto pu
blico, e vereis que er.nis em minoria, e minoria qua.si 
imperceptivel! '(Muitos apoiados d~~o maioria.) 

O Sn. · .Ál\"DlUn& FIGl!EilU:- Mas não quereis que se 
consulte o sentimento publico. . . 

O Sa. V1sco:sDE DO Rio-BJUNco (Presiclente do Come
lho):-Sr. presidente, as novas theorias que aqui nos 
forão·. pregadas maravilhá.rão-me ! O ga.binete está -
apoiado por uma maioria illustre e dedicada, por uma 
maioria cujos ~acrüicios em prol desta causa o nobre 
deputado pelo Ceará., em seu coração grande e generoso, 
tanto comment~u, tecendo-lhe elogios, embora destrui
dos logo pelos ep1grammas pungentes com que preten
deu C~~maga-Ja ; o gabinete apoia-se em uma maioria 
illnstre, dedjcada e forte ; trata de resolver uma ques
tüo l!rgente, cujo a.diament1> põde acarretar graves 
males, e o nobre deputado entende q1e o gabinete, s6 
porque a minoria da camara o exige; deve retirar-se, 
abandonando o seu posto de honra., . trahindo a. causa 
que defende e á maioria. que o anima e sustenta! (li! ui to 
bem e muitos apoiados da maioria.) 

Porque um adiamento'? Porque uma dissolução'? 
Quereis que por C<usa desta reform11, gravíssima por 
sua natureza, .festa ,.eforma. que traz em sobresalto 

. muitos espíritos, uns timoratos por iadole, outros atur-
. didos pelos clamores qne a. opposicão levanta., recorra

mos a uma dissolução da camara '? Então esta maioria 
nada mie, não tem legitimidade't Só os nobres depu
tados reprefentão a nação '1! (Muito bem.) 

A camara dos deputados unicamente, ou antes a sua 
minoria, é quem :faz as leis 'l O senado, onde todos os 
partidos do paiz se achüo tão digna e brilhantemente 
repre•ent~\dos, não tem tambem um voto legitimo nesta 
questão?. E porque não quereis ouvir o senado sobre 
este importante assumpto? Por que razão devemos uni
camente obedecer á vossa intimáção,· á. V088& vontade, 
~ todo~ os meios regulares e irregulares, que o publico 
pre.oencia admirado, e de que tendes lançaco mão pars. 

. :a~a.~l que esse projecto possa chegar á. outra ca-

0 Sa. AaurJo LntA:- Po~que são os homens ne
ce~s&Tios. 

O Sa. Y1sco:sDE no Rto-BJU:-õco (Presidente do Con
se·ho):-.Aca>o toda a pru<iencia, todo o -patriotismo 
de.t>J. terra e~ tão refugiados na illustra.da. minoria 'l E' 
preci•o de~prezar a maioria da camara, é preciso des
prez,u o ~enado! As unicas illustr&ções, os nniC03 
homens .rf.ft .. ctid•Js, de bom seneo e de convicções sin· 
cera" , a? unic:l!J garantia~, ascolumnas fortes da ordem 
s• . ci:~l e-tão d3qaelle lado (apontando para os banco-> 
da oppr.sição); nó- que defendemos o projecto, nós que 
e•t> u\0'· em m · ioria, nós não somos senãj proletarios. 
communistas ..-i-ionarios, homens sem c~ença.s e sem 
cons:i•mcia! (Muito bem, muito bem da maioria.)' 

O Sa. P1111'TO LIII.\ : -Só ha convicções e crenças do 
outro lado. 

O Sn. VISCONDE DO Rio-B&!'Ico (P1'eaiden!e do Con
!elh.o):- E depois que os nobres deputados. assim nos 
julgão e assim nos apostropruw, atirando ás mãos cheias 
epigrammas e doe.tos sobre I!Ós, seus coreligi9narios 
JIÕllticos e amigos de hontem; depois que assim no& 
Julgão, aindt. se animão a exclamar: Abracemo·nos e 
vamoA ao temple da~ graças peln união do partido con
servlldor, corra esta questão a ~na·sorte, suceeda o que 
succeder, salve-se a união do partido conservador a 
tod" o custo!. .• 

(Ha um sparte.) 
Não sei, Sr. presidente, se estou ora.ndo conforme 

os preeeitos do nobre deputailo pelo Ceará, não sei se 
em minha resposta terei faltado ás regras do novi&
simo Quintiliano. Eu qnizera imita-lo, porém não· 
posso, temo que o nobre deputado se queixe. depois de 
a.lgnma. palavra., de algum movimento, de algum ~to 
que niio lhe pateça re.,i7ular ou de bom gosto. Pemutta
me portanto, S. E~. que en prostga, e que neste .mo
me~ to dê uma satisfação com inteira boa fé á illustrada 
minoria. 

Por que a injusti~ que me recorda G n.pa.rte que acabo 
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de ou~r '? Quando puz_ ém duvida, quando deixei de 
ap~ciar os talentos da !Ilustrada minoria 't Pois não a 
ouv1_ atten:amente, não estive ·sempre sentado .aesta 
ca?-e1ra '! Nao lhe respondi opportimamente quanto me 
fo1 poss1 vel 'l . 

Porque eu disse· não ser possivel que uma quesÍão 
desta nature?a e tão urgente ficasse enjeita. ao pro
gramma. de debate, com que nos ameaçárão os nobres 
deputados, q_ueren~o 'l~e fnllassem t?dos ou qU81ii todos 
os <1radores da. p~mona, aca!O qmz·detrahir os ora-
dores que tinhão encetado o debate 't . 

O ~nc eu disse foi que, ou esses oradores tiouxerão 
a ulttma. palavra da illustrada. minoria sobre esta dis
cussão, ultima palavra que devia ser ouvida desde lon-o · 
ou en?o ?• chefes da minoria errárão, IJão intervil~d~ 
em_pr~metro lugar, para que o debate pudeg~e tomar 
as denda~ proporções, e para que desde loo-o se conhe
c.esse a. ddferença das idéa.s do projccto e 

0
do "substitu

tivo 1ilho das elucubrações dos nobres deputados. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Aqui uão ba. chefes. 
C_:tda ~ é chefe de ~i mesmo! (Apoiados da opposi
çuo.) Somos o batalhao sagrado da Beocia L 

O ~n. V:Iscol\~E no ~o-BIUilco(Presid~ntedo Conselho): 
-Po1s seJa. as~un; nao ha c!:ef~s na mmoria! · Ficnmos 
sab~ndo que es~o _ acepbalos; mas os homens, que se 
propoem"7ma. mlSsao qualquer, devem ter quem mautc
nha a umdade de pensameGto, quem imprima o movi
mento commum, e-esses commummente são denomina
dos che~es. 

Ei3-aqui, Sr. p~esidente, as palavas que proferi. Não 
podtao se;: entendid:ls em outro sentido. Por mais que 
se e;;force o nobre. deputado P.elo Ceará, nuuca o imi
ta.ret nos seus habttos aggressJvos (apoiados); e o nobre 
d~putado_, 'lu.e já foi ministro, sabe perfeitamente que ' 
na o me e hc1to responder-lhe no tom em que ora falla. 
(Apo>:ados). · · 

Não sou novo no parlame_nto, e ninguem poderá ac
cusar-me de ser pouco urbano l'a.ra com adversa.rios 
quanto mais para com ami:;os. (Apoiados.) Poderei usa;· 
_de un:a expresBão que tenha duplo SP.ntido, mas . ~em 
mtença.o dCioffender a quem quar que s.:ja.. Já. por mais 
de uma vez tenho dito e repito que, dada a reclama

. ção, estou prompto a explicar-me ·ou a retirar a ex
pressão que tenha parecido offen·iva Não estou a~s
tumado a lutar e ve~tcer pelo insulto otl pela injuria. 

Se o nobre deputado. cotDo é notorio, tem ost~n
t:ldo os seus t:tlentos na vida publica, e a elles deve o 
seu nome, todos os me..ts concidadãos sabem t.tmhem 
que o secretnrio, de quem ::i. Ex .. fallou com tão 
amarga i~enia, não chegou a. est:L po~ição pelos br>1zõ~s 
e perga.mmhos, mas lllticamente pda reput~ção que 
soube conqni>tar "m uma vtda. intemi de trabalho e 
de honra! (Apoiados _geraes, m_uilo bem, •muito ben ,) 

Se houve neste pa1z, como acabou de diz~r o nobre 
deputado, um cida.·.lão elevado e digao d>< veneração 
de "S. Ex., o seua~nr ~euc:1r, . o no~re deputado ha de 
saber. que esse Cidadão, Melll duvtda a!gnma. muito 
rcspe;tavcl, honrou-me cvm a sua esttma. e · o sen 
apoio, quando fui miuistro pela primeira ,.ez em 1853. 

Sr. presidente, debatemos inter~sses muito !!Taves 
desta sociedade ·A di,cus~ão deve ser calma, m~ nós 
n3o podemos adm.ttir qu~ o preço d!l calma e da tole
rancla dos nobres deputados seja o eacrificio das idéas 
do govern0 e desta illustrada maioria • 
• Ç) governo não tomará. .obre si semelhante responsa

tiltdade, qu_a?d? tem nesta cas · uma maioria., cujo• ti
tulos de legitimidade OH nobres deputados da opposição 
D:iío .podem contestai: SE?D contestar os seus, uma maio
na tllustrada e patriotJ.ca, que se tem pronunciado a 
favor.~ reforma, quando. além desta camara está o se
uado, qúe ta.mbem t.ml opinião muito competente e res-
peitad& no paiz. . • . 

O Sn. ANDJUDE FIGUEntA.. :-J §. conta com o sena:lo · 

O Sa.. VISCONDE DO Rio-BuNco (Presidente do conse
llw) :·- Elle opportuuamente dirá. quai o seu voto. Os 
nobres deputados é que parecem não contar com essa 
reapeitavel assem~léa, e muito a temerem, arroooando-se 
0 direito-de veto ~bso~uto nesta questão ' unicamente 
porque eao uma. m1no:no. numCZ'Qs~ , mas não tão ntt
merosa. que nos po!sa da.r a.· lei. 

Sr. presidente, quem n51) sabe que as questões desta 
o_rdem suscitárlio !empre ·di!Sidencias no seio dos par
tidos 'l Quem não sabe c~ já. aqui se disse muitas ve
zes, mas é n~cessario repeti-lo até a. saciedade), quem 
não sabe que estas grandes re!orma.s em parte alguma 
têm p!!.Ssado por grandes maiorias 't Qnem não leu na. 
h~sturi:t da Inglaterra que a reforma parlamentar, no 
~~z~~~~~~b escriptores, até passou por um engano 

O Sn. DuQUE EsTRADA TEIXEIRA : - Mas quanto 
tempo le~·áriio a pn~snr essas reformas 'I 

O ~~- V'rscosn~: no Rto-BMNco (Presidente do Corue
lhu) : - Qu:1nto tempo lev:í.riio a passar essas refor
ma~! t! ~crnprc esta n exclam:~.çii.o. Pois não se fez já 
o hi,torico desta questão? Não mo~trámos já. que desde 
a indepc·•rlc:lcia do Imperio, e meomo antes della, se 
pensa sobre esta materia ; niio ootámos o incremento 
que a idéa de emancipação tem to:naio nestes ultimos 
tcmpoK 'l 

O Sn. AO'!DRADil FIG"GiliUA dá. um aparte. 

o SII. VISCONDE DO nro-BRtlNCO (Presidente do C01Ue

lhu): - Sr·. presirlente, se os nobres deputados uiio se 
limita•s~m a c1·itic:.r a proposta, ge-:rprescutassem o seu 
pro:;ramm:1. para a solução do g?::l.ndc problems. social, 
en com prebt:nderia a eua oppo~i\:ão ; mas SS. Exs. com
batem " 1dé:J. do go•erno por todos os mod'Os, dizem 
que nÜ•> têm dado• oara formar um juizo, e prouuu
cião-se como ee nndà quizessem; de sorte que, ~e a mi
noria. cl~•tn augusl:!l camara dés~e leis ao paiz, a jul
j:ta-ln. pelo que têm dito seus oradol·es e oeus e&criptos, 
tornarm impoesivcl qualquer reforma, e até mesmo não 
pod•·ria r··:~lizll-la se cbegas~e a um accordo 

A maioria ~-o g•binete, cumpenetrados da necessida
de rlo•ta mf.,rma, não podein, pois, a~eitur o con&elho 
do rJobrl! deputado 

E não le1·c. S. Ex a mal a dissidencia em que me 
.;.cito, não ~upponha, como zc;~bou de dizer, qltc para 
apnrt;~r-m~ d« ;cn.; co:Jselbosvou pe•Jir as a.z:~." de Icaro; 
não, :ir p•esl•ieatc, hei de p<>di-las emprest.td:lS ao no
ore <:x mini•tro do Imperio, que ;anto applaudio hoje o 
di•c••r•o do nolj , c tl•.•puta•lo ·pelo Cear.í.. lt'oi elle quem, 
dc~tlc u :111110 p::s,aJo. m~ conYenccu de que o -nobre 
•l~put~r!o rwlo Céar:í aud• muito :~.paixonad· •, para que 
~ .. u, ro ""eltto< po,·li.~ ser a.c~itos . O o.uno passado, quan
d(> o noh•" dt•putn;k, depois de sua retirada do gabi
nete.,,, lli t~~.Ju!IJO. p:t•>ou aho>'tilisarnc>tacas& e na 
irnpren ·a :to- "e"" coll<,ga,; de mir:i•terio, o anno passa
du u nolmJ cx-ntini-tr-o do Imperio repndia,•a.. os seus 
cnn-clll··~ c niio qn~rh pnrticips.r das suns ~pprebensões. 
Qn-o!lt." ú pru:>O•ta ·Jo ~roverno, quero, pOis, c··er que o 
110hre ex-1uit:i•tro d,J Imperio eH:í. mais calmo e mais 
desprei:cnido ,ohre o e~.tado geral <io.s no>sas cousas. 

Vai p·• rtL um nnno qne o nobre deputado pelo Ceará 
chora as ue•graç:ts de nos~a patrin. (apoiado• da ma• o
ria), c nin:.(nem ai•Hia pôde compreheuder como no ra
pido e~puço de poucos mezcs, como loi!O depois de per
der o Brazil um minirtro como o nobre deputado, as 
con!!l.s ge trnmform:í.riio por tal mode, que o nobre ex
ministro da justiça nos figurava :í. borda de um abysmo, 
" não ces~a\'3. de br3dar contra a desmoralisação que 
l~vravn por toda n. parte! Era impo ·sivel -3.ue tantas 
cnlamià.<J.dcs, de que já. então noa fallava o nobre de
putntlo, dawsem da sua retirada do poder ; o que devo 
crer, eem todavia comprehender bem a re~olução que 
tomou ·S. Ex. de con~ervar-se tanto tempo no mmiste
rio, é que o nobre deput:J.do :econl:.eccu desde os pn
!Beiros di>Ls (embora. não o coofessasse como miniete
!lqni, no senado e na imprensa~, o qne devo crer é que 
o n• brc deputado, desde os primeiros dis:,s de seu mi: 
ni~terio reconheceu que trevas espessas 0 c~rca.vão: virJ 
e apalpou dtlSde lor;o t()do~ oa males o·,re boje nos apQ':lta., 
C naturli.lmente det>oO:OU-Se ficar DO ministcriO plU'& me- · 
lhor estudar esses males, sem 'ine ~stivesee de accordo 
com .n• seus colle~, que ·~u pouco iiepois a ag-
gredlr. . . 

Não é, pois, de h.oje :'{U~ ~ 'fl.~ões q'll~ assaltão o es:pirito 
do ·nobre de?ut.'\'~a- lhe titio 0 'S~mno e o . t>revmem 
contra. todos os. ~migos, 0 nm1 de que S. Ex. eoffre 
:rdio ~ta ·:.o g&cinete d~ "7 de :r.Iarço, é muito uterior, 
e ate ·llle cst:i, l'a.rccell<l'O que teçe origem __ ilo illustre 
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ex-ministro .do Imperio membro .lo gabinete de 16 de 
Julho ... (Risadas .) 

UMA Yo:z.: -E' bom explic;~.r. 
(lia outros• aF,antcs.): . 
O Sn, YrsoQNDE. DO llio-~nA.!-icq (Preilide,~tc ,·do"Come

lho): -N'ãó;eJ:>.?ssiyelqtteeu s_atiaf-áyaià todair a,s'per~ 
guot:J.s ip~~ ·fazeriJ. os no.bfes dépt\tadds: · · ' 

. (Ha vt.;r:ios apartes.) 
Quando..~refeFi ao !)obre _deput,ndo referi,-me ao . 

gabinete de 16 de J ullll!· . . . . . 

O Sn. ,,PAULL~o .. nE- ·SouZA dá.~tm.aparte. 
.· 

O Sn"··YisGoNnE;· Do RJO-BRA'NOO. (P.?'Csidente .d;o Conse- · 
lho) : -'- .Eú-· disse -que ~me~ estava ;pareoendor9-ue g.:_no_bre · 
ex-mínistro·.<do:4mpeno ·tinha.:t.loacorrtdo:'llt<i:.cer.tQ poa~··· 
to .para,\o in,eommedo: do.'!'-ohre <•deputado=, . · 

Vo:LEI!:-Mlí.s explique como. . 
" . ~ ' . . . 

O Sn. VrscoNnE DO Rro-ÊRANco -(P1·esidente do Con
selho):-Mas, qu:'ndo digo 9:ne me .e5tá parecendo, de
claro que niio se1 bem ·exphcar;-· Tmta-se dQ ·um·facto ·· 
innocente, . que·,:eu. nã.ot•·. comprehendo·,, h em; ,.e •qtl\1; ·.só . 
SS. Exa. , po.derão"comp.rehende r •. .( R:isa(la;s.): 

O SRl PAuLL-.;o· DE , . . Sou-tA.: - Eu· deela.ro· que ·est!va' de . 
accordo, · - , 

UMA. Voz;'-'-l'iiesmo -qua.ndo elle lhe fe·z.Gpposição nesta 
camara? . · · 

O SI\: -VrscoNDE-DO· Rro-BRANeo -. (Pf.csi-clente. d;o · Con
selho ):~Sr. presi~ent~, tornando a .rni~oría : ·desta .ca
mara embon.:,mmto. lilustl•ada:- e respe111avel;• como a . 
verdddeira ·e .· mlica•. representante da .sob.e1iania .nacio, 
nal o nobre deputado · pel o ·:, Ceat•á ·, .amea<j!ou,'nos· com· 
'os ;,ais· graves -acontecimentos.-- Se não• atte~dessemos 
·:l.a suaso': previsões; e, sobretud?1:· sé sttaS' intimati-vas
não tivessem logo pleno ~umpnmento, se para :Gs •ma.
les que •S. Ex. vê ·. imminentes. i! obre ·"- que• tão :servil, 
o iemedio não .viesse -de cima,. isto. é, ·se a ::vontad" da 
m inoria não ~ fàsse . satisfei ta, então; . exclamou S.'' Ex.; 
o remedio virá de ·"'baixo, virái da soberàniá popular! 

Não é isto, s~nbores,, uma ·ameaçO;, um •argnmenw . 
.aà terrot·em? Collacou"õe,. .porv.eqtmta,:. o:nobre·depn:t&- · 
do em ·terreno sustentavel; no ' terreno con,stitncro-nal ," 
quando po:et:enden annullar a ·~aioria , rles~a· ~rnara-e a -"' 
do eenado,· ~pondo-lhes em nome-da ·mmor~a· conse~- · 

. v adora· o-aihamento da refotma.com·o a <el'pedle1!.te ml!olS 
salutar --nestes-momentes ~ · · . · .. 
Qu~m não ·. obedecer--•ao nobre deuu~dó)·!lstá fóra da 

lei está .. divorciado da nação., colloêa-se' sob ·uma. in'-
flu~ocia antipathica. ao sentimento, nacional! · 

Seahores, 'O • nobre deputad.o, illuEtFadol ,conto. é, devia 
ser·. mais tolerante: Ser ' respeitando. as •convicções -da; 
illustrnda. minoria, não fazellllo& ma.is . do. que c .cumprir: 
u m dever, ta:rtibem temos o ·<lireito . da :exigi>•· qlte .res~ 

· peitem ·as.con-vicções da .ma;orü, . . {Apoil~doB) Podere~ . 
m os estar ·.emrerro-,. m~ts procedcmos -co'>setenctosamenfu:; 
e, se o ·. illustre.<ieputado e;n algumr ponto· de seu diF 
cur•o davidon mesmo . que a. verd-ade.-· estive.sse ; do .. seu; 
lado, porque •M mostra tão exigenté ·e tão in'Justofl ·E 
por que razão 'o-nobre ·deputado, estadista de utnta Ío:rça,: 
espírito tão ·r~ectide , por que -r.azii.a nãs q:aiz ' enc:J.rre
gar-se' ·rJ.e .,demonstrar . que ó adiamlmto.-desta · rerorma 
é um e"o.pediente aconselhado pela í)l'·udéQcia9 Porqne-nãó; 
procU:r<m·cenvencer-nos. de·qne esse adiamento não.offih 

· r ece maiores -perigos do ·que a·. ma:rcha·reg.u!:irodapro,; 
posta, se é que est:t os póde-trazer? Por qne razãoj tão, · 
versado; na . historia parlamentar, não nos mostrou o 
nobre deputado exemplos de que em ·. circtimstancias 
analog>a.a se abandonassem rêfornaas tão . import&ntes, 
pela unica razão de,·nlío ha.vet·una;nirnillade nas·· cama.~ 
ras, ou .uma.·.quasi ,unan,imidade-'1 : 

Senbo~es,. tpdos os dias .se;nos diz· que 6 preciso rega~ 
nerar o .sy,stéma r-epresentativo, tornando impossíveis as 
camaras. un.animes ; se chegarmos a este, .r esUltado pelo 
p rogresso natqral. do nossp paiz, acreditão, os nobres . 
deputados dissia.ente,s que podtremo~ reunir maiorias . 
nume~osas e corqpnc.tas . para .a soln,ção de q11estões . 
desta o·ril.em,? E ~empre qu,e fôr impossi;vel .rennir,,llJI]a · 
grande-maioria,. emborl! )laja ,maioria, devemo!), dis~ol
ver a camara.e .,consultar .o paiz a t<i.<1o o. momento? . 

O 'Sa . . Â f'/DRÁDE FIGUEIRA ;"7Esta reform.a .pede_.!ll!);is . 
do 1que as· oatrl\s o ·:acoQrdo •daw-opi,ntÃés .·.c . . .. 

O Sn. Visápl:(l,).E J)o:RI2oBiWiaQ.,(~rçsi~1111!e ?q t_Gops~lho); .. 
-O acc.or.do. c41~,qpww,es ·illJ.:l\I;,., dlil~ll ' \Ul!l\J,gxll#.lld,~il E-. 
UIJ\ desideratum· tmpos,stvell . 

. O Sll<JPJllill1&~cMAL!ll!Ui!li:J -,-Nii.o,,unaíuii:nid.ádel' mas.' 
uma maioriP. r.espe.it&J!el.~ 

o Sn~ Vf@ooNDE..,;,O'. R!ió:.13ri'N'NGO.,;(P1'B.tidente• do- em,;_ 
selho) :-'-:'A~ ·esperra- -des·te. :acco.rrJ.o··únanixp·e: os· illustres , 
deputadafi,~hé'gar'iiitl · a .. ci~um&l!cia& .. ta'o· gr-a1(e8 e· de . 
t anta confusão, qúe ser~l-he~-hia · _jmpossivel ' levar "&·· 
effeito selüt,!õe·s· riwderadl!,li,- como·· esta:· ,ele ·-que·nos .. oc• 
eu pamüs, · -1'~r~o .d~ ceire'r ' tuda ,· seri1i.o • !J.rra'Stadas· · pe:à 
onda das·,opmtue!l' extre!I!n~· . 

Os nobres· ilé'putado:s •nã<fse•têin:·cansado · de · repe:t1r 
,a historia·destas · questõ(!s~em · Ojltros- ya~~e,s· -, , devem; 
po~s ter ·-be•m ·presente 'que : a · c'àusa ' pnnetpal -d as reso
luçõ~s e-xbrêmas proveio ·ju~t.amente -dtis hesitá pões e das 
r esistenciaa obstinatte;s-; (Apoiadus;) · ' · 

E' estar-re8pon&abilida;de,- , que•niio, . det~~elllos.mem>:po~ 
demos to~:~· &olt.iie·><OSr.•h&,na~ros:,. , . 

O Sa . CR~z MAeHADO·'- . O triúmpho da opinião é o 
m aior !\GQor.4o .. possiv.el.; jlâo ·é. a :forç!jo, .n:umer~<:i., . · 

O Sn-;Vlscorrom D~<Riir~Bn·A~o (Presidente ào.eomelhQ): 
- O inuetr.es.depamdi). peliD .Geará .. dissid inaim'ia <e · ao 
go;verno ·que1,não:'.rleviamQs>·q1'lei»"al' 'a;.esoa-da; pop, onde 
subimos., . Sem•ÀU\I!ida •o rpensamento;:do .. mustre;,depu
tado é ·queios ·>U:ElSS<>s .coi~Snituintesu :! .o cor.pb . el~it_or.':l, 
que elegeu esta i! lustrada eamara, sao ~ todos da op~1ao -
de ·S. E>é, _ O.nde·.está-; .. porem;•· a prov.a ;,~esta ~sserçaot'l 
E quando;.as&im fdsse;,.e ; .rJ.eput.ado .eletm ' recebe" U~ 
mandato; impllrs.ti..-ofi' , Deve consulüar1- não ·as, necesst• 
dades do,l.p >Liz, , a~ · .. cir.cno;n~tan<Jias, . .qu:e mntlão com o 
tempo, não .;a st;~a. , con~cieucia,.- DÃ.Qdl. ·s]la> rw~ão, .. mas 

· u,nicamente 'a cen'llqienCla.e .a --razão·de: quem lO· elegeu~ · 
(Apoiados. ) · _ · . 

O Sa>PJNTO 'DE • CliJ!IPOS<~:Elssa -é que é a verdadeiht 
doutrinac·. · , . · · 

O Sn. VrscoNDE Qo :Rró-B.RAJl!CO,~Presjâen(eào: Çonselho): 
- A doutrina . do âllu5tr.e .. dépu~a i o. ,rebai:l'a !L mandato 
dos rep~·e.seiltantes .da J;laçi):o; e,,Jelizm~nte, ~~nhl)r~s?' a, 
asserÇão .. de S .Ex • . é ptQ"ameute .g~;+tulta, porque , a il
l ustrada maioria .. póde:t~r . o .conoolo de . que. ,p~nsa .com 
a gt•an de llll/-ioria; nacional,c .. (Ap~i.ad;os , ) , · 

O Sn. , ARA.U<o•· Lm.<~.,_;- •Temes . basta:qoos ·provas;-. e_ 
ineq1;1i\iocas. · 

O SR>-' Cau11 Miçswo-:--Tem o consolo, mas n~o 
t em a certeztt, - · 

ci sk C.!.'7NE)!tO . DA CUNI,I,;.. ; ...... 'remoi\ ll ce+1{;e~a--
(ApoiÇtdo8' ) , ' 

O SR. · Vt&Coi!~E •De .R.:o\-llit&•Nco >..(P~osidente dóCón
selho) :-,Feitas es.tas pbserPaljlõ.es ~g<>ra_es .-em• respnst'a ' 'a.o 
illustre,, deputado, eu" pp.sso· a . constderru.··· a -segund-a. 
.parte dQi <i~u: ~~iscm;$P\' •e_l~ticya -ao~- arti>g_os .da interP_ella
ç.'io que ·elle dtgr.ou•se d•rtgLI"<me .-. · . . 

O illu•tre .. deputa:d!:J,fallou-nos~.em•COl'r.apção ,. bradou 
<::outra a .- -i·mmO!:atid&de .. :da. lmprensa .e .contra ontro.s 
males semelhaQteBL . · 

· Acasm-·O· -illustrec ·-dapntado;·ÍJ nesteiseu · iui:z.o,.,sempre 
desfavoraue1:.ao,_estado moraLdo noes9 p&i~, "pretendeu·
dizer que- todos •OS· males.·oque, aponta .. nascêrão -com o 
gahinéte . de _7 de Mru:.ço ?-'0 :iw:ze •-<j'ua . s ... iE."'' -fór-il:la 
a respei..to .. da· ;Jmprenea.,e . .dos. .escmptor;es -. GJ_il<e ·defendem 
as causltil .ministeniaes, r.eJifU'e-.,se. u nicamente•-a<>· curto 
peri?do. ,em. :.qve . têm" diJ:;ig'i~<~~ os ~tegecio;> · ~o Pll:,~z o 
gabmete•.de · ·7 • de Marçp.'i'· ~eremos u ;nós. • tll:o -.m;lcHtz~~, 
que em tão, ·~;owto ·teinpo ~enha.ruos . plwduz>\lo uma si-
tuação .das .. ma)a. lamen;ta;:e~slt _. . _ . . . 

Não, .Sr.. pres1ilen.~e. ; nao•é•necessJlorw •que -eu acom
Jl~nhe o illustre deputado nestas suas a_ppt,i!he~s?_:s 
cxagera_da.s. Se.ell l!-s Í?~sem p_r~ce~epte$.7 (~a~ .. a~gHlmlO 
sóme,té ·contrà o galiütete :lêtual, , fall!1';.t".o contr~ to
dos os :gabinetes · tra!.is!tCt'o~ , ' "'ltn '•excepç_~ó· lie'paTtidos. 

O Sit . .'ANnn,lllE Fr'GUÉI~/: - 1):1 o g~biij~t~ ,r;(e 7 de 
Março ·que .está ·em questao . : · . · 

-.·o s~~. Y{s~<,lJ\11~ · D~ .J~IO-l3~A~Ç.O< · ( P.resiàente- ·do Cons!-' 
lho):-: ,pe ,ma~~illa qJtll_ 'i g!llP.~te , de : 1_· de . l\1w~o Mo 

f'. 
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. póde a,utol'is.!lr'-'se coiri · prelledentes •db· ·seus·· anteces-
t• i!ores'!' · .. · · '· · . 

O S!l; 'Pn'ÍTO nif CAMPos : ....:.: E'· verdade. 
• • ' · :· ' ' 1 

. ' 'O ·S/l .. VrséoN!IBh~.~LtRtct!7BRNNCO l(:Pne~dBnteiM Co~~
.' l·ho) : -·E'. ·necessa.r~or•:que,.~He. < se c~nser.:vé :;e~u:' rposii)aO 

inteiramenté rsingttlàr ! · · ·.• · · ' · · 
' o .,j]lustre •d<lputadói:dienunciou .!ttmál conwo que 

' d!I.'Y~ p~lQJ·IPàiz, , ·e•iançou.·ó. ei;ti~ar.da. d~moralisaçião 
.; ·..Sob r!!, a .. impl!einsa .. .Este.<está.do\ de ·cdúsali,, se···é'l'!!'3.l, não 
, .. p6de\set ·obra, de ialgun!l~dlas i' •s'e bi·robre• ·deputado foi 
.' fiel na descripÇão assustad:orJ).' ''qllé inos•.fez1·:1Ja de con
vir que esse~ males .l!êm de :p1.uito ' l)!)ng.e. 

O ·Sa .. uAM>RkDiil FiGi!EIRAI:·"""·Nell1 tOdos e.t.ga);linetes 
têm assalariado a imprensa. O de 16 de>Jnlh0 nã:o assa
lí!:rigu·.; V .. ;F;x."o, sab!i, .muitG h.~1r,que . fe!!:'.~rte desse 

~· gab1nete. . ' , .. , · ·. · .. . 

.: ·O.·,Sú 'V'rsoo-Nn&:'Do'Rro'-'Bi\'All'éo('(P+esrd!lnl!1 di/ Conse
' lh'!J) ;J...ill:O'fllttS'tii:e' ·d.e:putltdQ··•que'r ·ob.rigat~me•''à anti
cipa-r as<'l'í'ii'nhaE•respostast'·Es];!lire;' que ·réspohderei em 
tempo •á: todos os Iibn'fós. . • · . . . · 
·• lSr."l_)tesülMte,•Jaté• irtesmo"'nos ·paiz:es·ob.de o~·partidos 

'" ire'll:'chiié·fliJrtemente•Mnàtitüidos;•e·têítr'dl-gãos iiaturaea e 
legítimos na imprensa,. até mesmo riesses:l'pa'izes• os go

, .. ,vernol! •.ret;ôhlleeem :-3."n~cessidill'l1i' ·de··recorrer aos . orgãos 
·. ·de• ·-1iillior1 >ptiblicid'ad-e ;• ' p~ro" ei'pli1'll\r" e ' juiiti!icar seus 
. •'ltótos/pàrlt•dé'f'?nder .pciiléipios. ei iiiteresses'' de··que de
" PilDd:én:í'•a•-unl~m ·socilí!l:: e "IU?;Um'a~· · vezes·m·esm& a paz 
·· •:nt~rna:•·e,. externa. 'fl'lpO!Ildo~t;) . 

· O SR. Am)Üni 'FmUEI~A ~-.:;;E o.Dia.rio)Jffioial para 
'que s.erve? · · · 

,o .. SR.· V>rsaONnJ.J :mi'IRTn~Ba~NQo'i~llre;~Ukntei do •Conse • 
lho): -"" Sedsto é•assim~m . ·,.:t@tlos> .:~·,paizes\' as • noosas 
ciraumstanctas ·. especiaes :-tb~nÍÍ.Iit' .•esiía-'neoessrdiade mais 
imperiosa;· porque·entre•mós· O;gu!l<el:no., •ai.ndar 'iJuando 

··:<·tenha.'Um'orgão•uerto•Je •à:etermtiliadouque•1he.' seja dedi
cado na imprensa, ainda assimnio··<p&d.e 'Pt'Snscidir, em 

. . certos aase~,. dos 'orgãos· i de> maror ·circu1ação, pois de 
putro modo sua c'a'11Lsai7\ qúe . é tambem a cansà.> do paiz 

. debai;x:e,.,de 'ponto' d~• rvista tl:er'SllaJSI GO'tlv-icyõeli> correria 
á • reve'lü~, e ·.seus•;actos< >pllSsaiíiã:& oodesfig.u>rados raos olhos 
de muitos. . . 

E. demais,_ senhore.~1 'todoa'.$a.bem ,,qu~ por maior que 
seja o accordo de- Ídéas ent~;:e o red\ictor de um jornal 
.e os que goiier'llão .. enh:io:ttle' do·i~u·parthlo, ·por. maior 
que seja a de~i~açã~ · desse jor~:a.I, , nem sempre f! po<~i

, .. vebque c. ·'•m~msteriO ·p6asa : :ruullll1om-entt'l c011ftar a elle a 
~efesa- ·de.sua:·CaiUBa; .'ÜIMCoitd-otd~S'MJ?a'•ecel ennuma ou 

.. ,contra IO.ccaai:ão,, •e r ás ve>&es •<OS>,JreB'entimenti>S• :pe;~soaes, 
·Ol! despei:tGs;.as. :paix0es •con:col'ten ,poderosamente para 
que a. qausa ]1>UJID1ica:, .;reptesénta:d:l1! pelo •ministerio, não 

. ;·ten;ha .a deies~:qutenas ccirouoo&t'mmi'as.exigem. 
.. Em todos óa .pa!:~Zes · os JgOV'el(JilOSHtêm1anyado.:mão do 

,·.recurslll que· hoje<·censmiió• . .-os ·.!!Hilwes,, .. depntados; em 
parte a~~a o ,; ·gG ~erl!o .. ,telll'· confiado .unicamente .a 
este OU áqueJle JOrnal a. nefesa d~ SUa .causa, a publi

·, ,~a~·de· .sétJ.s' âctós.' Um grandll' 'ct>ta'yão e unia elevada 
'iriteWgencia,·'ttrxdriBúspeito · e• e'lyq~.~nte orado~francez, 
cuja ·morte ·prantêa ·tiíno· o·•mtíDdo · civilisado; Lamar-

. tine, ·senlrore.S:,"dlzia·"ém. " 1'83.5,<diMutindo "a verba dos 
fundos; s'étlteto's ·s:rn '"Fta~'Ça ·: ;,··Eu · 'Bo'!l· imparcial; te

. . ' n'hoclhe oul:inservild'ó ne~o , ·entre· t.s :· pariidos,·para q.ne 
·· possa:.s'er'jalito; ·· voto p·•M v~rl,Ja; · porque é''"m;na ne

cessidade de todos· o~, .. governos, » e pergnrttav.á aos que 
a··impug,ttawMse 'aMso·dollodídl1s n(!:·g~Vernq. prescin
dirião. d~se ·•reen;so ; . e ·:rn·O's'tiando ·~~?'lll: :ap]!li~ação 
que'Pódio;ó'tllt'"·os fu'lfdos ··.1rectetos1 diZia o. distmcto 

' orador. ·que .. eile · os erupre-garili ' .'tamQ'em em animar a 
· boa'i1!Jpre11'sa 'e ·em "é!otirbat~r ·,a:·1ilá. 

· O •SR •. Âl!IDMDE , J!;lGUEI:IlA:.,dá ,um,,a~.rte.' 
. O SR. VIscoNDE no ~ro·~BR{(Ncd (P·reÚiflinte··rJo 6on-

. se.l·ho )-:·-+Xodas \Oa ... m.inisteritis .no :B'U\ilil,,.sem excepÇão 
.do ~binete Q.e; ,l& de JU'lho {oltego .. aoiponto a .. -que me 
chama·· o .aparte do nobre deputnd,~:)\llffim<,la.ttçado nião 
deste meio,.,têm mandado pa.ra os w;gãos d!l publici-

. d:àde: 'atijgos . que :eipl\'éã6 e .j'tliiti'fié\io. seus ,actos, de
' fendendo"'os·· p'rinnipios e ·os iiíteressca que in·cnmbe 
'' 'SObretudo· -ao ' gov~rn-o ,., d'éfender •e' · sustêritar. (Muilos 
~)JOictdos da mcr; oria..) 

O• Sn." PAULINO DE 'SouzA:- Todo~ os arti-gos que eu 
·mandei publicar sendo 'ministro. foríí.o . pagos ' :t minha 

cüsta;, :tenho.as contas que p.osso .mostrar a,V. ·Ex. 
UMA Voz :-Mas V. Ex .. bem sabe ; que, nem. todos os 

:seus. côll~gas .. fazião isso. . 

O Sa. ANDRADE . FIGUEIR!:!:.;-'Üs" gilb~netêir'·'bfficiaes 
que não têm partido que( os .&\\Stentem>::não .•pro.ced.em. 
por esse modo. . · . . · 

. · ' '()' ·sn. Vt~coNDE Do: R~o,.,Bn-A·Neo•(RresidRnte , dp Come-
. l~o :~.O .. ,gab.inete ... de 16 de .Julho, ·repito·,.,tambem pro-

eedeu::·do mesm!l · modo. · 

c1 O ··Sn .. PAUilmo>DE·.Sêuu·i>-"'Iihwrepito a~ewaparte • 
'O··SR'.'' 'VISCONDE DO RIO~Bn:t.Ncó' (Pr~siden,te; do ccin~e-. 

··~hd·:"-'lmtbco · o :telltell1unho ' de .. todoa os .. nossos colle
·•ga.s·: ell'es qtte vellhão dízer sé .estão. accôrdes .. com o no-

bre deputadó ·nessa sua negàti va.. · · . · 
" i··O rga·binet(! de"3 de'•AgcYsto " tambem ·deçlarou nesta 
.cam~ra ·com ' toda ,a; :.franqueza.... · ··· 

• OlSR,;·ANDRADÉ' FrGtrEIRA '~De certo, era.: gabinete 
ôfficil!-1. · . . ·· ' 
. 0 ' SR:.'.:\ílSCONDE .no·.Rm:..BnANCO {Pre~idente !o'dO Con

~elJr:oJ:- . :. que despendeu com IJ. .publícação:de alguns . 
· 'a'ttrgoll ·muras sommas. · 

.. o ·. sa:·,.Á~·DE · tlGUEJRA ::- .Qs ;partÍdOB'll'eaes .que 
... sustentão ,os.sens1legitimos ·gll!Vernos não :pr-ecisão desse . 

.r~curso. · · 

· (Tràca<J~3e ; outrós"a.parie:i.) · . 

· .'. !! SR; · ALEN,CÁ.R.ARARIP~ :_:,:Não têm . ~heles,, por' isso 
''llstao· fu:zendo desordem, . 1 

· O. ~ ~n.\.<\Nonli.Dn Er&UEmA :·- ;N6& 1Sôm'oso-tàdós chefes.· 
.. (Ha •mttf'os apartew.) · . . . 

. ·• O SR. 'VrscoNDE .no .. Rm"BltANco- ·(P1!1esidente.· .. oâo Conse-

. lho :....::s_ r;.·pre~idente>:'.P: gabin.et.~ . de 3 <de Agosto t_eve 
t!t~bern, .como .eu d!Zla, a fra;nq-ueza . de . de"cl~~>rar que 

.fazia: ess~~; despe~a.:Essa ;f_r,anqueza . é·. o •q·ue , 1convém . 
(apo1ado~ . . da mazor1a); .. seHa .. de· certo• nmito. :melhor• 

•l!l)ais ·regular; ; que . uma:.despeza, neeessaria a·<todos o~·· 
governos,. a· quel):l· .incumbe· .. principnlmente·.defender a 
ca,usa ·. púlJlica:; l.osse . expresea-mente.previst.a ;e~ autori
sad a (apoiàdds e não. ilPOiados) ; · •mas ·.todas H s Jeamar as 

' ~abem .que das ·"Y,erbasdas despezas,'nãopreristas e ex .. · 
·traordinarias tê~>os g~.ve:rn~sJançad& .. ,mã&•:para atten- · 
der a essa· necessdade .1mpeno.sa de ·sua'pcosiÇ<ão. 

O Sn. ANn~.inÍ;; , FrGmmtA::-;Parà• . eutros•·:tills · o go
v:erno . nã? pócj.e di~tra~ill os.fündosdG ó•çamento para 
,pagat · !Lf~gos dqs JOrnaes. . 

, .O .Sn- :vrsqoNnx. .. Do. RJO-BnANco .~(Pttesidenwao Conse
lho) -!'--t•Com .. rêferenc:a ao gabi'lfete•de 7 Mal'yO, devo 
decl~rar , que· eU e :n.ão:tem·subv:encionado.'·ii):rprenaa nem 

\escr~pt~n· algun; •.. 

. Os Sns. MINISTROS DO lMPEI\!Oi nÀ 'MaRINUA DA AGRf- . 
CULTURA E DE _ EsTRANGEIRÓs· :·...::.,Apoiad-o. · ' ·. · 
. O .SR. VIsct:illinF: Do·.Rro-BRANoo'(Presidente do Conse

lho) : -,.E' umagránde in.justiça u li.aeusaçoo.•articulada. 
'•'t>elo nobre .deputado. · · · . 

Todos sabem que nu:n.ca.:cau .. sadtlgnma'te.vé,defenso- · 
.r!JS m»is ,es!?ootaneo~,;e mais independe·ntes' do que esta. 
(~uttos .aprn.ados) ~_:mas.nós:~a-bemos..tamberq· tpte .. aquel
.les que .têm apl11@.ao. para escre:ver, · quê •estão,:babitua
doa. á:s. 'l~<tas da; imprensa,. nãe.•disp0em de g'l'aildes re-

.' •.cu.rsos nem podem·;.;u.pportar,: 'àlé'm ~ do" úrabà.lho intel
.lectual; as despezas. com 1' publicação ·de:-seus•.escriptos. 

t<U~A!:Vez~·""""'Então •para que·traliiUbão se~ão pare
. oseremcp.agos? {Oh'/) 

: 'O'.Sn.'' 'M~NJS'I'RO DO lMPERIO ! -Nunca S~ ,pagou ar
'tlgo ~lgcrnr·;· tem-'se p_!l,go 11-Iguma~ publicações. 

~ O Sa •. .A.IiDRADE .FIG.liEJRA t·-.Não ha nissó o menor 
desaire 'i' . . . . 

. ( lfrvru~'/lros apartes; · o ·Sr; "prái dente ·re-clama .attet~ção.) 

O Sn·: '·VumoNDE 'no Rm.:.BRANco '(Presidente :.do con
~lho) :- Repito á camara: q gabinete de 17 de Mar9o 
não tem. _subvencionado a escriptor àlgum (apoiados),· 
te~ .'l!utonsado a _despeza .com a publicação .de artigos 
de mteresse 1JUD1hco, escr1ptos com moderayão e pru- · 



344 APPENIHCE. 

dencía.; .. não· .tem' corrido · por conta. ··do. governo t.udo· 
quanto t~m Siihido em defesa da .questà() do elemimtó' 
servil. Muitos defensores da iaéa têm pag,o, á sU:a. custa 
os arti'gos que pr.bliciio; e até algu\:t:s artjgo6 são evi
dentemente deorigem Iibcral, .pois não s!io UJ;!Ícaménte 
os ainigos do governo' os· ·~ue ' se empenhão. ·pelá victoria. 
.da causa da emancipação.' ·. . fi . 

. (Trâciio'se ftplirtes.) . . 
Ó nobre· deputado pela .província do ·ceará. coàhece 

bem 03 segredos da administrayão; ,quando, pois, diri
gio,.nos a $Ua interp@llação devia saber qtie rião viria
m. os âqui dar uma resposta ·· negativà,· como fignrou; 
por.q~e seria, ,mentir .;\. camara .. e· ao paiz .negar um facto 

'q)ie . está no .conhecimento de todos, que .não .é de hoje, 
. ma,s de . ha ml).ito tempQ,· facto praticado por -tOdos os 
minioterios, mesmo, por• aquelle de .' que. S. Ex. :fez 
pa,rte. ( bluito•: ap,oiadç,s da. maior,:a.) . · · 

O· SR; ALENCAR .AiiAmPE : .. -'-E' uin facto licito. ·' ' 
O S.a. ViscoNDE Do Rro-BRANco. (Pt·esidimte ·do Co'(lse- · 

,lho) .:-A verdadeira cau~a . d,esta interpellação reve: 
'!ou-se· i:)o final do discurso de . nobre deputado: ah1 

· . está ella . cla.rame[\te pateritead.,. . . S . . Ex. en~et1de que · 
alguns áttjgos qi:ie elle atttib:Üe á habilíssima p~nna de 
u111 estrang~iro íllusti·e, artigo qpe, (óu,eri ·esto)i .muito 
illudido ou já me não recordo qo que li) não continhão 
injuria· à.lguroa, mas sim um·a discussão muito digna de 
cav!l.l.heirós; S. Ex. euteude'que esses artigos forão 
en'Commend11dos pelo governo, pagos . pelo governo, 
sendo tambem· o ·escriptor subvencionado{· · . 

Senhores; é preciso estar muito apaixonado, para vir 
a esta tribuna aventurar proposiçõ.•s desta ordem, com
mettendo uma grave e dupla injustiça contra o gabi
nete e contra este distincto escriptor (muitos apoiados 
da m.aior1a); se é o mesmo .que eri presumo I .. 

O nobre deputado nos. disse que ama os estmngeiros, 
que ·os .quer ver entre· nós,- que .. dese'ja que aflluão em 

· gra·nde ·numero e com toda a confiança .ao nosso paiz; 
,,o nobre •.deputado -tambem é ca11tpeão· da liberd,ade da 
imprensa; · é· filho da ·imprensn, como ·aqui .nos disse ha 
pouco; mas, ent;.'i.o, como·So Ex. esquece que ess'a lança 
de Acbillés cura as feridas que' ella propria faz? como 
S .. Ex. em vez de tomar o desforço que•cabia IÍ' sua il
lustraçno, empunhando tambem a penna"e. l'espondendo 

· ·. a essc:êscríptor,=abandóna a· impr~nsa · ~~ ·vem vingar~se 
no ·ministerío, trazendo essas paixõea . á tribuna e fa
~endo consistir ·nellas . o objeóto principal· de ·uma inter-. 
. pellaçiio ? ! , ·· · · · . 

VozE·s Dk J\hioRrA>-'·MU:ito béni'! · 
O 5~. Vr~{!QNDE DO Rro.,BR~I!ICO (Presi'qe~te' d~ C<YnSe

lho):-$r. presidente, se o· ·nobre deputado, pelas cir
C~fQIStancias. a que desc(Ju, alludio a um'.illustre estran
geiro que conheço, S. Ex. foi snmmamente injusto. 
Esse notaval homem de letrM é ineapaz de representar 
<> .papel que lbe attribuío. o nobre deputado! ·. (Muitos· 
i!poiados da ma,ioria..) . 

(Troçíio- se ap~rtcs.) ' : 
· ·.Se .. alguma cooperayiio pre&tiüise· elle ~o· gabinete; séria 

a mesma que pre~tana n: qu'ulquér outro que defendesse 
uma causa que. interessa a todo o mún<tó · civilisado. 
(!.fu'itos apoiados da maio•·ia.) ' · 

Senllores, o nobre deputado lamentou à facilidade 
com que entre nós , se desvirtüão as ' iritenções;. se de., 
primem ·os caract.eres, o empenho corn que se procura 
tudo nivelar, gerando o descredito e' a descrença no 

. pai~· ; ma• com 9:ue direico v:eíó S. Ex: aggredir-nos 
a.qm pelos e'cnptos que attr1bue a urri ülustre ·estran
geil'O; com. que .direito nos torna respo(\saveis pelos, seus 

' artigos , quando é temeraria ·e inteiramente inexacta a 
asoerção rle · S. Ex., de que esses artigos fOssem encom~ 
::nendKdo> pelo miaisteriô; ou publicados ' !Ob.' as vistas· 
deste 9 ! Como . se aninn o nobre depi:ita:do a 'assegurar 
o que n:ió pó de sabe\: e o que , é · 'iilteiramente inexac7 

to? ! E como trBz S. Ex. para esta diseti"são um es-
. · eriptor anonymo, . nm estrangeiro respeitavel (muitos 

·apoiudos da. maioria), quand'o elle não póde' defender-se 
><qui, e não d~ve ser. object:ó ae discussão nesta casa? ! 
(Apoiados do. 'f'n,IJiioría.) · ' · · 

. . A di~ctissiio em paiz li'ne, como o !).osso, ê e deve 
· t:cl' permi ttida a todos, na.ciouaes e estrangeiros ; e, se 

isto ·é certo, ,ha. de livar-s,e ,à: ~al que UPJ. estl;~pgeito, 
quando vê 4ebater~se 'um assumptó de ir(teres~e uni
versal, sinta . algúni enthtli!insrho e pr.ecure manifestar 
suas idéas'l! . . ' " ··· · · 

Como ·quereis que sejamos j ulgaCi os 'e apreciados nos 
. outros pltizes·,, como pod-erá··haver nellés um eEtràngeiro 
. que · defenda o :r.\razil; ·se ·é<um; c'rime ·que o estran
. g!)iro 'DO Brazil··p<issa manifestAr seu· pemamento,sobre 
· u,n'a.questão so.cial:desta ordein'l (Muitos apoi~dos dà 
ma.{oria. )' :Onde . estão aqui es principias· da.liberdade 
de imprens~;~?.! 041 filhos da imprensa I vós.: ·e;queceís 

. a v.ossa propria origem .! ' · · 
VozES DÁ MAIORIÂ:~MYito bem!-. 

· O Sn, J, Í>E ALENCAR: ""':·A questão nÍío é · es2a; é a 
dp_ in&:ulto. · . ' . · · . · · 

. O Sn. VIsc()NilÉ i>" Rio-BRANco ·(P1·esidente do Con
selho) : --'-Eu não approvo o insulto, e nenhum· homem 
~~· educação o póde !tpproyar, . O n.obrl} deputad" l!ão 

. 1gnpra. que a melhor, resposta que se póde dar. ao m
. 'sultO é" desprezo. Se, .porém, .ós artigos,a que all:udi~ 

· síio os mesmos . qúe eu. li, a, se não . e$tou. esquecido, 
não h a 'via nelles injitria . alguma ; .lia, via uma. discussão 
muito illustrada e. muito decente.. (,M'_uit9s .apoiados da 

. . maioria.) . . . , . . . • . . · 
. O .segundo ponto da . m~rpell;içã" é a d~speza que 

. · . ~mos ; feito: c?rh .. a.public~ção. de ártigos políticos na 
: lmprensa . dJarJa . . Senhores, nut;~c,a. .se !ef ·semelhante 
p~rgunta a ministerio .. alg1lm. (Apoiadàs da maioria.) 

Se e nobre depútado, o,que.e:u. niio creio,· presume que 
possa haver aqui algum .abuso offensivo . . de nossa 
honradez, devo dizer-lhe com toda a collfiança que, se 
S. Ex., tão prevenido c.omo se acha cop.tra nós, subir 

· .ao .poder e entrar em todos.o.s eacaninhos das secretarias, 
. nad~ ha de .eilcontrar com que possa fedr;:ú()S por esse 
lado.;. ao. ,contrario, .achai:.á provas de que temos pro
ce<lldo e procederemos sempre . como os mb!Íotros mais 
honestos . que. têm . tido o Brazil. (Muitos' e repetidos 
apoiados ,da md,ioria.) · . . . . . . 

Se ·s. Ex. tem curiosidade de saber o cüsto· desses 
' artigos public(idos' na imprensa. por' 'conta ·do. governo, 

· e se a camar'a entender que esta informaÇii,o deve ser 
dada, mandaremos. liquidar a despeia para satisfazer á. 
camnra e ao nobre deputado. . . . . . · 

O Sn:. DrrotiE~EsTRA»A TEIXEIRA :~seria curioso. 

O SR. ANn~~E Fr~uEIRA :-J~ós d'esejnÍnos que nos 
informe. · 

.O S~; VIscoNDE· Do · Rw"BRANco· (Presidente do Con
selho): .~ A apostrophe que m.e·dirigio o n'Obr'e depq_tado 
pelo Ceará tão a()erba, tão cruel, n~o tem :funq:amento 
algum. Niio é,certo, Sr:; ·presidente; ,que a;lgum d1a com
parasse o eymbolo de nossa ;nacionalidade a um trapo j 
isso .toi'. accnEação que as paixões do tempo . le'V~n
tárão e contra as. quaes encontrei um defensor illus
trado, e .então imparcial no autor das Cartas dê Eras'!M. 

o SR. J. DE ALENCAR':...;.... Não apoiado. · 
· O Sn. V.rscoND~ DO. Rro-BRANCO . (l'reàide!fle do Con
. . se lho) : - E.u, .poi~, ,vingo".ine de~te desforço d~ no~re 
. aeputado, ~1zeild9 . . que a . conv~ilçao d~ 20 de F~v~rerr~ 
de 1865 fo1 apre01ada de. outro modo p~r S. Ex ... , lR'o e, 
pelo autor das Carta~ de Er{f.3mo. (Mufto bc'TJ>i ) · 

Fallou-nos ainda· S, . Ex. em, creditas, dízimdo que. se 
tem abe1·{o creditós seeretos, o . que é um . ..-erdadmo 
escàndalo ! . . . . . . . . . . 
· Mas • quae,s são esàes <;reditos . s.e.cretos 'I · QU:aes os era-
ditos que têin á.berto o actulil gabinete 'I . · 

N creditas ' abertos ' pelo' g;tbfuete de 7. qe Mnrço 
farão , J0g0 . public.id0a e são pouÇd importantês, farão 
abertos . para. . supprir ·pequenas .deficiencia,s de 'verba. 
Os creditoB qrie estão 8Ujeitos ao exame da camara em 
sua Iriaibr ·parte repres'eritão : ·despezas feitas durante 
es gabinetes transàctqs. · · 

O SR. ; ANDRADE Fr&umaA.:-Não apóiado ,;.ha algum, 
o mais . importante, . do •gabinete .actual, · é o de 
8;800:000SOOO. · . 
· 'ÓSn. VIscoNDE DO RJO~B';'-ANço (Preaiàente do Cônae
lhó):-Para qlJ.e é esse <Jredito :de 8,800:000~000 'I 

O Sil.. ANDRADE FIGUEIRA.,:- V . . Ex . . me'pergunta'l 
Não. sei. · · · 

•• 
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O Sn. V!sco~nr: no Rro-Bnaco (Presidente do Con~. 
sa!iw) :~São. crediioa do .niaisterio traneacto; os dou a .. 
maiores êreditoe eão lio ministerio. da guerra e do ini- 1 

nisterio' da marinha·. 
O Sn. Ai'lnlt.WB FIGVEI!l!:~Está enganado. 

. 0. Sn. V1sooNDE oo Rzo-B:ú..~co (l'rtl8idénte do .con_~ 
1elh:O) : - O .nobre deput..do nãa tne sabe re•poud~r 
.para qtie é o credito a que· 'se refere, mas affirma do 
modo lil»,is positivo que é. credito aberto pelo minis
terio actual,:qúandO' o ~linistro o nega! , 

O. Sa .. ANon:~ÍIE Ft~UEIBA : -:- Affirmo que o maior 
cred1tv e do rr.uusteno actual) porque o da guerra é 
de 7,000:000SOOO. . ' ·. 
·O Sn. M4•usrnÓ n.~ MAniNHA dá um aparte. 
O Sll. PRESIDENTE :-Peço aos nobrea deputados atten-.' 

<;ão ao ·orador. (Apaiados.) , ' 
O Sn. \)scoNDE no Rzo-BtiANCO (Presidente do Con

:elho)_:-Nó8 temos apenas quatro mezes de adminis
tração, e. iiÍ se vê que o credito da marinha representa · 
em grande parte despeza anterior. 

Sr. presidente, o ministerio cumprio o seu dever sub
metten.io á approvaçiio das éamaras os cretitos·abertos 
no hatervallo da se•sílo. Se estes creditos não vierão 
ainda ao debate, se mesmo os pal·eceres respectivos nu o 
forão apresentlldos, causas muito attendive•s têm con
corrido para isso. Pelo que toca é. opportunidade de !tta 
disens~iio, a.. ciqnara é te;,temunha do que se tem pas

'r.ado; e, pergunto, as questões com que a camara se 
ba occupado são ou não da maior importa.neia 'f 
(Apoiadoss) . . , 

E o .ex&me deste credito nã<J prescreve. Não é a pri
meira vez que esse facto &e dá. 

O nobre deputado fallou-nos depois em imprensa 
clandestina. Se o. nobre deputado se refere a ~lguns arti
gos pub]i.cado~, não cin def~•a do gabinete, ma~ para 
esdlarecimm1to do publico sobre a iml'orlante reforma 
que aqui debatemos ·a ee<preseQo de que usou é mal 
empregada. Ahi nada ha'· occult<>, os artigo>~ estiio no 
dominio do publico, e o nobre deputado nada póde ver 
nelles que não seja digno de UU}'t discus~ão prudente 
e e8clarecila. (Apo;a.dos.) . · · 

Se o nobre deputado pela provinc:a do Ceará nos quer 
prestar o grande eerviço de dar á impren~a brazileil'a 
direcyão mais convenientl, niio olbe s6 p~ra os artigos 
f11voraveis a9 g:~binete e á maioria desta camara, olhe 
tambem pal'a o• que Fe publicijo em sentido contrario. 
(Mu#tos apoiado: 0 ) Se imtendeque anormada.irnprenm 
devem esse• artigos ser que di~riameute ntacào o ga- , 
binete e ~~maioria desta camara, tenha a franqueza de 
declara-lo, para que eu possa. t.amb"m dizer que neEte 
ponto, como em outroa, não seguirei os conFelbos de 
tilo distincto mestre, (Apoiados e diversos apar(es.) 

S. Ex. refere-se apen~>s a alguns artigoa iuMrtos nó 
Jomal do c~mmercio desta . côrte, mas não quer ver 
que esta cau~a conta def~nsores em todas as. províncias 

, d? ~mperw, e que os orgãos perm<l.neutes dess~s pro
vmmas a tem defendido curo cakr e ded10ação. 
(Apoiado!.) P01 ventura o que se publica nos periodi
co• dat provindas, onde ~ imprensa se acha melhor 
c_omtituida do que no :Rio de Janeiro, tambem será á 
cust.'i do governo 'I , , 

Como; pois o nobre deputado nos vem 'dizer que a 
publica\·iío de alguns artig(ls n<:sta cOrte, tendentes a 
elichrecer c povo brazileiro1 import·• falseamento da. 
opin:iãci publica 'i Se a imprensa liv're e ~ndependente 
e'tâ toda do· voE~o lado, segundo o prelenHeis, por que 
xazão tem eis tllnto os artigos, que· npparcc~b em defesa 
da causa que sustenta•nos? (A,oo,-ados.) Qúe arma é essa 
tão poderosa que quebra e iuutilisa aquella de que 
di~pon de a? . 

Não ; o nobre deputado pelo Ceará. eabe :?erleitâ
:meute qn~l o estadiJ da. opiui:'io public11 a rMpeito do 
importante problema que pende de solnç~o destn ca.
mura. li:Ias. o nobre deputado pelll previncia do Ce .. r:l. 
1ez nm"jurn'11ento que não ~n,.llife•tou, que todoa per
cebem, lll&5 de 0•1C t'1lvez eJle:' mio tenha dado. Contas 
a li pr~.llTlO; fez- mn jnnmeuto de Catilo ao retirar-se 
(]o gabwete de 16 le Julho) e quer por forç,a obrigar., 
o' a <J,lle s~r.rnm toJo! ir.strmncnto~ cegos deeBe seu 
>"OpoMo I ( -Jp:liadcs.) · 

TO.:!fO IV •) 

Agor1, como no princi~,io desta. ge~f'ão, quant'lo aioda 
não se manifesta,·iio as profuntlR& di•sidtncia>~ qne.boje 
nos aepí,ri'10, ó nobre deputado· niío nos !Lconsclhnva 
Fenií<> qt!e 8()1!.haasemos corn & ~;itual'iío eonserva<loFI>, 
quetrat>l.s•emos d .. ragenénç<ío do p>rtido rob na vista• 
d~ S. ~1< , e q11e enttega.s~emos .o poder 1>~ nosSOIIIld-
vers&rl'os. , . 

S. EK. creou, pn~a ÇOlilbater, um pl!l~nta$mll t1 qne· 
chamou poder p~osoal (<J,poiados), e é a este aeu pregão 
que eile pretende subordmar todas as qnest<JeB t1 illl.idas 
o. este pula11ento. (AJ>o,-<tdo<.) · . ·· 

Ai de quem nií .. >e identifica com .o nobrê de~utatlo· 
ne&se proposito, nr.o se. fuz victima. de euas vi•õea_.l 
Esse~ peccarlores obstinnrlo,; tomê.o~l"e o alvo dos golpes 
ful'!'_mantes e d~~;s settas mortaes de S. Ex: I (Apoiadot,) 
. Nao h9:_ r<lrnedio, senhvre•, senão soffrermo~ todll.e t.s 

:n;pre?al'oes, lodos os apódoa' do nobre .deputado! A. 
InJUStiça com que wmos tratado•, de';vtrtuaodo-ee 'a 
todo momento nosaas. intenções, interpi·etarido·.,e no 
s;ntido mais odioso todas. as nossas palavra•, a inju~'-' 
t1ça. com qne somos tmtadus niio nos ha de acobarda:r ! 
Nós, c,_,mahtdas do goveri10; temo~ grandes éfeverce a 
cum~nr ; cumpra-o c>d!l um ~cgundo sua cooscienci<\; 
e cre1a o nobr~ deputado que temos a cerage"'l da no&
sa posi<;:lo, e niio recuaremos de nosso dever. (-'pc'atioa. 
Muttó &em, mtâto bem ) ~ 

Sessão em 7 de "\gosto. 

Bl.E~E~TO SER'VIÍ... 

O Sr. ·visconde do Ri.Ó-Bra~H}O (Pre 
édenle úo Cor~.St//w.) (Srlenoio):- Sr:pre-idcnte, o dio
euroo do nobre deput,.do pela provincia de Minn&-Ge
raes póde eer dividido em tres partes: coashlera,ões 
politioas rob o. ponto de vi. ta das rt'laçvea do pod":r 
execntiro oorú as camaras; ob~erva<;ôeg sobre o ·~rt •. !J~ 
do projecto, que é a maU:ri" da ordem do dia; apr~
ciações de todo o projecto. 

Não convem; Sr. presidente, e o nobre depntndo me 
deu o exemplo, que de bom grado devo 8eg;ui~, reeorda:r· 
o incidente da •es,ão 'de ' 2 de Agosto.· Eu deu-me ror 
satisfeito: ti"e completa. compem~çiio no brilh.lnt~ dis
curso qne o n·>bre depnta:lo acuba Je proferir. E) pois, 
prescindirei em. minha respo.ta de tudo quànto 't nobre 
deputíldo consid!l"ou retrliwpectivmnen.te en!i relação i 
miulta vida puiitic• .. Nesta parte entregp-me,sem defes:;, 
·á censur&dGd juizes imparciacs. Vamo" ao que mu;i& im-
porta.. · . . :, 

O discurso do nobre tlepntado, p0sto que· ciJ!lcebido 
contra n, propo•ta do governo, em. meu humilde en
tender olTere<~C 11. ~elhor defesa a es&a proposta. ('Apoia
dos da maíori1i.) 

S. Ex. nüo e•colbeu o mesmo terreno ern que os' 
demai• dissidenteB ie eollocádio. O nt Lre. de.pnt:11lo 
declarou que. circumstanci11s podem <lar-se em- que~ 
segundo IL sua opiniiio, a idéa enpita.l do projccto· deva. 
ser acoitá. .. Basta esta declaraçiio, Sr. pre,iJenlc, rara 
Ínoótrar que ns iJéas <lo orador, .a quem me reúr<>, n~o. 
an:dii.o muito longe da proposta ora sujeit.'1. aoa. de brotes' 
d~stll. c:~,maca. . · , 

Corre~pondendo ás explica;ões up· nobre dcp11tado, 
cuinpre-mc, antes de ent-rar em materla, manilestnr, 
&inda qce de P!l8ong-cm, qne nadíl diose outro UÍ!\ qn:l. 
pudc•se off'onder o 11obre depnt••io, e que nunca eswve 
em minh<1 intenção fulta.r á urbanidade e respeito q_ue 
lhe aevo1 ccomo n C!ld& um dos membros d~stà·.c;a;sa. 
Meus precedent•'S na vidll. publica e partieulnr ~iio gn
rantiA de que nr.o ha nCi!tas. pal& vt·as a meno1·. dls5i.mulà-
ção. (Apoiado•.) . . 

Sen•. longo, ~enhores, acompauh.Jr o nobre deQnta4io 
em to <las us suas obwrvsyves polit'ca8; não j)Oil%7 

porém, deixar que passem icm prott'Sto •lgnm31 ae Uttit. 
t<ié:ts, que poem o tu du ,-ida verdades conscitucion~"' 
que são <i& maior imp? 'tanoia.. . 

O nobre dep"t!ldo mvocou tlal&vraa qne pl·ofen cu·
tr'o~a no. renado. Senti qn~ o ,nobre <lepnta1o nt\o :at! 

l~sse taes· e IJ.naes s~ ach?.o impress\\61 porqne ellM nrw 
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}lOdem ·~CJ o,: a}()_~l?.~:e i que. s':. Ex:;; lhe;; :tplii il~i'• ,E.;:não:' : 
de.~IUDCJel ' U•ffi Y'C10 eVl .)1-,I'Ea f.é~J'l);l. , oUtl: gp\·errio. • · · 

E' .. minha: .cou\',ÍG9ii<!>, i C<lll'VÍCÇ~Q . .' IJ:U<l:~ep·ho maniles-' · ' 
trulo<e. lwi de .Sejnpl·e: I;l'/:mi·f~r'·~~·r, .· porqu~ •L':UÚS: .d~ :l'llU!\ : • 

vez' ll&i· •tido: a: h.~l;\·rill .de, , .~entll.t"t)le . 'DQB.· eon&elhG!s,:(la·:· 
cor-ô:1 ; é .minha : ~on~ic~1ío çrue .e_ssas . aécu~àçi;i.e~<Jicl:e .
gO>ve,mo :pe.«!P:lL ·s:J.O~r mflillrla~lns ;. ~:. qlfe ~G·: a iÍl::t>.q,ueza 
de: :a:lgurr~\ d.ós. qwá;d~ :,IJ~'mens: p:ul:ilicos1e a::des,oxgani- ' ., 
saçí!.O: .·,fo:a .p'a,•:tidos,:··pr,o~il;te:n)·. ·Oa .,filcto.!· joormaea, de ,_: 
nossa.vid&- politicà.,- que s~ _ pr:eten~e::attribuir.: ~L ·p.e~5oa " 
ines.plin~t;;wl. '(M-uitqs, apbi<r.dli~;) · , ·· · · . ' 

'(Bit ·vMiiJn' :apartes. ) . . . 
• AÚuili~ilo;, :Sr. · pre~~i. dente·, ao moào. por. que fu.ides~ 

tituido-d~ uma c9:rnini~~ão. imP,ortai;lte,, ; col~oc;~o!lo-· •n;e 
meSJ'tt:O na bypo.these d~ , qu~ · - ho;tv.~~se (!Omn~'lttido.um : 
e;:ro (niicdntenciooal, .:que ; aão, s~;;ia cn11;iz.d~ .pomJ!!ct- · 
t~:l.{) OOBtrf;; os-i~ter:~ssps • de mçu;pai~), · Gmu ; !,o~.apo,:,t
dos), ·.eu: l'eCoJd"' o,,que1 .. se,.r>ass!!ra em,. F,ro.pça. com .. 
C:llateaubóafí.d; e :repeti .11s pa)avra~ ,dw;s,e -IP'f\tvle.·.1'9-· 
Jnem, q.uanrlo destitui,lo ·, par igual .fórr,:ut';. não o fiz, 
porém; :p<tti ,que, i;ni'irha . ce po.~\'a- c~~gnsse .. u..!·~,iõ,~s,tp:;e : 
a nossa.'l<l. ·fuodame.ntal ·. copstd.era.· .. m,.ccc.•~'·"'·'I~.; · ,quet- · 
:xe.i~m~- confr;> o. mioist.crio,. ttnic'o .responsavel.p'qr .c•se . 
Mto, · foz%do-Jhe vei··qn2 u<n alt<> furJ_cçjon::n'io,,p:\!Ql,icT 
nlo 'p6àe ser as -·im de•tituido. · 

O Sn. A~mzuDE FIGCEIIU. : ~ ::São . apoiado, Y. Ex, 
ie~ :1pplic~v;ão. ' 

O Sn. Ync,ol'>ile -' D<)'. ,Rill'l3(1:.\~cÍ>•.(P.r~#dcP.4 elo . Con<c-
1ho): - Al!udi, .Sr. prcsi1ente, RO ~ue então se· dizia, 
i<t :;> é, que o 3/oto de minha destitui,:õo pro,,e,lêJ·a. rle 
tp:na. Tonta : ~ ifre;~p?us-a.vel; rei cri o bo:!.to, não l-he p ·cs .. 
t~!!do ct·,edit:J, ·mas provocando os proprio~: r.áini··tr\'s a 
. desm·entir~m~no; ·Os roem.bTGs do .. ga.bir•et.e ·fo r§.o os .p,·i-
. meiros pm decb{ar que .a J:~&ponsabi~~~hl,-:1~. era to,da.s,tta ... 

E u: dis,;e que.pre,:cindh'i a neote -~~L!l--~.e . de• to,da,.ct~~~sa 
pes:aoa1;. e não. f;;Jt~i,. no .·!U~tt ,proposito; !3XpDca·n·do um
in~idente occ;o ·rido c t>rriigo; .e do :Jual.se tiqva .mo.,.. 
tj. VO. U.ÜO.SÓ -par!l · !lgg;rr~dir-rp.c:'! .QlltS ·at:~~ p~ra. r~zet-:-:Se._ : Cl".er 
na:ex.isteocia.de . U ')-1'1 .. cau~(! . per~ur.b:tdo.r>t d~ DBS"P or~ . 
rlem con3titucio_nal. Pas>o, }J()i~ , .à .. occnp.ar,me CQm .. a 
mat.erin. ·em .th(.,Cú6F.-âo. · : . 
· . Fo!gu·ei, . Sr. presidente,, d.e .ouvir. a .voz. in3nspeita e · 
~ uto:r;,~:h.. ·do .;1ol>re. ·d~putadó , po;· ,:Mina~-Ge~aesj que 
a':!ah>t.de ..f:tltar .. .pr.ocl~mm· , _qu.? os~ - propo<tJl :niio . d~ '·e. 
aer . impufada:"E.eufiry. á . .responsabili-j a.d.e .dós .mi,,i&trcs e 
d~.cf'ltl!es . q·ue - oS)mstc.ntü.o; q~e não .pó~~ ser co1,1-eide -. 
r&dtt como' •inici:.tiv.a. de-u.ma, er>tidadc . qu.~cst§, e ·(lc:v,a 
cs~ar sempra .f6r!l de · ~w~sos .de.bat.e·s. E' u;n111 -à.e.t:<hnv;ão 
esta itn.p.o"Ptn_nte; -se.nhOJ'es~ :qJ;le . prQt.e.sta - ; co:otr~ . ~ ~itos 
dlt1Ct"!.1:"ses. e apartes proferidos net-ta. c.-u.=a .... 

O i:a. ·At<n:!\•m\'• FwuEJtl.t -: ,-:.Não a:poiado, aon:finna: 

' o. s,t-. Vrsco:mE ' DO R!o-Brt.)!QO :cl're~idcnte ·do. Conse
lh o): - .. :. decl"·'"l'~ q,ue f:;tz muita hollt;a. .a o ,~obre da~ 
put:Hlil _por Minas.,G~~ae~ . . 
· 'O S:. ,,·f';lli:~o . !\lonEJnA :-Peço lice.nça. n•V, Ex . para 

mn :a):ia<:ta. -'Eu : flis~e que :ero -·viota . da· oon6titui'í•iio ,;iio 
dev1a cer, '!!ue •ern . rmpoas1v~l. · 

. ' " o''::r.: \"JSGÓtiOE DO Rro~IlnA:'lCO· (P.-csidanlc do Cóndh.o): 
.::..Aceito, Sr préSÍJentc, o aparte. do : nobr~ depnt;l.do; 
~1'1.\-e ·t 8: · condemnnção rh~ ·cen.-uras que têm sid'o l'e~tas 
as_t>i;: (A]>oiaàoJ da maioria. ) O nobre depntado ·criz ']tte 
'' p:·opos~t não póué . ~er · sen:io ' il expr~s.~o ·da· pensa
nle rlt_~ ~i~i~te;:~dt\ .. '\~te -a}·e~pous~bi!idtt.t~e ·d.S~t~ Pr.o}úrto 
pe;3r§, so"> .. e o mlw·"terw e wbre· CíS membros -de am~ 
l; t;;s_ 3-!f c.t.mir::ur ·qtt3 · Po)·v~ntut·-t . ~ .... aj)pro'\~a\7ém_ ; ·:é · iJn ... 
possivel' <tz;e 0 p>·oj~cto ten'Jn 011tra ori·, em: Lo"o. o no
br~ 'de.pti~,,~o oeniSuron· .a. t_odos aqlielleá qu~í ~o~do de 
p17tc b Jr,uu,;terw. -a. 'mrtlOl'la• da camar:t1 os coús?Uwlros 
dci· é"S f:ld'o~ ~ ·gue ophtád'i.o neSte se·nticto; proz~-rú:rã0 :attri-· 
bnit S. propo;;ta a um,a VOUtade irre:' llOl}S:tvel. "(} nobre 
d?_f:; 1rtil.du c·~.)U9·cel~-sei. ·pO~~; nO . teri:G~o pdnstiiucio·nu.l 

· ~-aú- :t~ é(lil:;eU:fo_ pru.~leirte :a Seu~ .a:t:Digo~ . ·(Apoia:dus ~ .. 
1~et::• (ft1-o:: .:.pp.::.~e~.) . , . · · ' 

O SR. I 'rti;smm;TE_:-Peço . at~enç1ío. 

O. sa. .. · \~~ls;~0N ,O.S ' :DO' ... ttut- : B-ít· ~~co ;(P.'r:e'siddnte da .: Con
se:.i;,o): .....:..D e;;ejo· ·~:10~ ~ abasa.r . da.·pacieneia; · :.dn.: c~t.mara ; 
t:J: l.: -::ri!.L l:PJhtr: pouco,. · nH\8 ·os nob.re::i·. C.c.pubado~, , inter-
l'Oi::~e;;..lo ·:.n0 a ~'Jdo roon1~~to) cbfi~f\ ·) -me a ·um gran -

do· ,esfo;:ç.o,, ~ : e;;;~~Zli,,.)ll'leJ ~º ,p~~J99,, ci~,,i?qorll~· . .i o, ~a:.:.: -
ng:~~~edQl ~da ,_ct;w~P~:· J)lfZI:i:tQ~i fiil(l;rpp.qJados.~ · · ' ·: · 

Sr. pl'ésidente1 êoJ)ÓOI.'dando il~t~i~~l'!>~l'l·t~l o~i -~B:te :; 
conselho cop~;t i~qc,iq!).aJ: fi'\'-~-?; 1,19}lf~; i!e ~~ Hi,l9 JPO í<W~ · 
nas-G cra~s . acn:pa.::d~, dingtr. J'lOs .. seus: Mn~g(»;' · ,(ppowl1qs. 
e cón!Cúaqõ~s), ,liiio 'posso;:'t6'il1J via\ · Cçri{Jciíir±i.r' .cpmS'. ;E;>t> 
'lii,itd() ;n.~.s . U!:s~ q?'<l ;i'r ch~tc ir~ iE.;~P,~ :n:ãq<V,ó le. ne~~ • 
déve 'ter. {)tnn'iao·. so.b're :os·. ,,-egQCl(O·s· puh}.1cos. . .. 
· ~üc .o. lttiper~dot. : nã~)ió~i\ 'f;lzêr•·pqli~ic_a;: s9b_:su·~. te'l--·; 

ponca:bihdaee,. qne:-deve con:ru,Jt:n: ·a · Cípull~\>' pJ.tblt""' .e: 
qne: em tí:>d<•i:ç&so:a·pól.itiea :(l'O' gov~rno, dove. ~rir .o• peri'
aa.mento::;dos! min.ie;tnoS;, ~mbox:a •riiio·: f.·ste jiio .' .-estes: .de : 
accordo com o parecer do ·chefe do Ef.tado i·,n'.na.:,ve.t.c 
que tenbiiq -.-pllr.-si o,;ar.qjo:t,l<i .. \lpi.Ílii(q !Jfl.Cioa!!l:; .~: <J.o.n-
trina.sã e. inçontesta.vGk . . .. 
"O ·chefe ·· •ai>-·iúta'do·, · ohe !'P ~do 4 sqperi!Jt,e .. ~;der 'as 

al tos_ int,e~eô6€~ do. \'(liz, a p~ns:u'. dia · é"Jioit• _sobre ,9s ' 
r.ens · n egocio,~· · ni:iis.- inrporttintes ·.,. ·Jião pódà· ·dei·X,:iT ·-de 
ter .uma. ·epiL;i~o, de\"e·. tex ;.~1m ·<ll'iterio . em . sua. p~opl'ia: ' 
cone'Ciencia, e10· \SU;A' ·propri·a· obae:rv!içiio, .paraapieciar.'as 
prqpostas ·qne lhe •.ão -:feitas _p~>lo 'gnb.in'ene, ·p!l,r .a· re.soher .. 
oa· :edriflictos ·em • que: o ministerro ·• ~J:óde· e;ncunta.·,,rcs .. e OO!!t 
a: ·maro>•ii':cla 'rcpresenta\;ii<l ·nacial!'a.l. ' -Est-. é :o papel, •e · 
não• outro; ·de• iim .clrefe: de Eot>t~·o em nossa •fórin ài ·de 
go"erno· .. -(Muito be-111 ;-·muil'os rt;•oia-dos-.d.f!. :rnàioria.,) 
·· E ·ú ·Imiper!l-)ÍOr do- 'B~tizil ;' >en·lunjcs, -nánc'~> .im pQ_Z sua.·. 
o'pini:ão,- e me~as ·•:n~ vonmde .. 'aus' m~nliitros .. •Em C•>sos' 
g ra-vJJe-,- ·qnan<ia·:a -corôajo:Jga-q1ie a pr.oposta-de ·um:{[li- . 
riistro ·p'óda eer·-:fata.ln:o r.aiz; ·é &eu ·ditéito;:.e é, .tanibem· 
seu· ilc.vet; :e:-ceit-ar, O·coritlicto;•e appell~t pm·a:a ·~piniii.o• 
ll!\CiooaJ. (Apoiados da rnq-ioria) _'\. dou~riua -,--cootrar.iai 
coH<I.em-n"ri,. a · act.ual ·oam!lM -..te .. Srs deputados;--c<>n
deJnne.ria. e~ta . .s.itmu;Al.o· ·:desde:· a s~ta ' ·Cri,g-.en:t . . :( Blu,i4os 
apoÜJ.clos , ~nvtút& ·- benr. da"Rw.ioriq, . ) ' · 
·· ·Quem · opptillou · ·pnra a-naç::o·. quan.lo em. con-fl-iel'O' 
Mm. O· rnioi>tel'io' ·de. ·3 de Agosto, peT -cau;a da .. esao),ha 
de um scníJC10r~; . Foi dê cel.'to a>_COl'ôll.;· brgunis1~Ii clo um· 
roinister-io . rep1·~sentante rlo;,piírti:\e .q.ue, , ,,e ::;·chnya em' 
minm;hv.oo parlamento. · E -como 'podena ·n· co-rõ~ ,tqrtl!\1' 
e•ote akitrc;-se ·c lia-fosse ·1lin ' !lU~qm.:~Go; -~c. iião ; tive~ st>J 

. juizo pr.oprio ,scbre o -estado -·poli.t ico do pai" · ~ :{:[Ji.r.ilo 
bem, a:poi~ulus da ,mgi;)'!ia.J e a/J.arl~s) · ·~ . · . . .. 

Outro· protesto,· que de-vo. epJ:>~r -no cl i ~curso -do-nobre 
dep-utado; te~ -p·or' e~u.s~ o d·r~! to qne S. · .Ex. nçga· ao. 
poder· ex~cnt,tV:o .. dé· wrcJar pt:OJ CCt"s .de -le1. · 
· . Qn~ndo · :l· btra de-noBsa. eçttsti tu\\~ã·o é-.tã.o·clnrft ,fobre 
este ·ponto, · e sun: inrelli~re,)cin está firmada em ·tantoo 
pre.:}edeutl'S) nSi .. o é. pos~i:Vel que·nesta occasiã.o, t! a pro"· 
posito do al't. 5• ·go ·proje'cto .sobre o. est.ado servil, eu 
me · emp~nhe em de;ffior,trar ao nobre · de.putadp que · o 
poder ' exeet>tlvr :tatnbem ·tem· o di~eíto · de , inicütti"ll-i~ 
ou que a i<1ieiati1>.a priv3ti1··a dçsta carnr.ra estú çxp>'CSS:t 

. ns. conr,tit).lÍÇ'i'io,.clo Ir.r1pe,rio. ·(Apoiados-. da '~a.·, 9ria, e 
· apq~:tc.l.) • · - · . . 

· lVI~t-i~s·terios· liberMs. c conôe.,·_va,d Gre~ ; ·toil;,g elles .tên1 
usa-do . t.les~c· direito de i niciativa ; . é, :pois , l''"''l p:rim 

. prip.dp,io iatcuatue:;·ltiJ - np .-.~o; · ·qne a, inici.lti va 'do. m:inis-.. 
terio:só póde-se~ exercida por algtlm· nu'nhtru ,qu~ tenh:t 
a.ssellto ;nesta. · ca·murJ.. · ' · / 

O Sn. PlNT.O. ~4o~E\nA: ~~iocQ.n.testei ,ao p.qder.çxe • 
cutivo o ex~rcicio da .'i ,~ iéis,tiv:J, Jnr.ts çi~çlaJ:t~ i q·ue ·est'h, 
i~i~~a,ti .v& · e_r~ .. u~n!t . ~U;r.iJJn.i.ç~o 'l_eg.i?1't'i.ra (lue· e.liç;· s<} i 
VlU llí\ _e.x~r~er no p,:>,rl:,~_;ucp to, . e e ~.p~ci)p;~~nt.e .na .. cao 
mara .doi delll1talcs. · 1 · · · · • 

· O ·Sn. Yr.;co_~~E··. n.o .. R~ocU1;~;;;oo · (fl·rcside~~'e d.a .Can o 
s~'/,l>o) : -:-Elltimo m~üto . !J.n c a ·"l.l·•ne cto .n.o !,tc ·.dc:p,utarl<> 
nos ·pon.h:t. ·<le· ,&OC<l rd?, .•,po,•qn~ ,a. .. dir~QI; 'io . q\te .. ;ob~er~ 
:vei .no .. ~F·pir.itC! :de. ::J:Ex., .as· i Jé;l:> :oãs ·que lhe ·,ou:vr 
wbre, a;a l<ecee-s,içl:ujes d.a , QO~sw);a;vount, \<l~ns de, q.ue 
opportuu•unentc hei de 'ervk-me em favor da .prot>o~t>\,' 
pro iuziri\0:· em. mi1n _ o lj.e>.ejcvi e ·p0;~me em.oatt9s. pon-
to.> M a~c.o;·i),o :~_o ;n. S. ·Ex. . · 
· O 11'0\>r.e ·de,p'"tado:.niió ,CO !Jte;;tnl, po.iS) :!\O : e~;ccuti•w · 
o <lir.e-ito · .. de irticiati:m , .o IJ"-" : C~tisurou- foi .qu.e:o.con -• 
sel1to .a e c~_tado tratass;: · ~~>t e ,a?l\\lr1;1pto. · • . .. 
. o:::.r. ··p·r;;.g1d.e.:1te,- o conselho:,de.:eot>!do .. est!l.:· cou~h-tmd.e. 
le.gah~entc·... . · 

O Sn . . An:\ !JJ O LmA:~A·po i ado . 

O Sn. YJ;oo~nE na _p,,,}~Úa .u•;p (Pres : <len:~ .d, .. Cç;\ 
sclhfi ): - S·e cs !lobt'l!S dt.• 1'u~:l'los a·:.lop\t;J.x:enl 0 no;~~ pro-
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gra. ~nme. P?litico ao illnstro Sr. P~t~if>~o .. Nalhe .. itq,:pP- . 
demo; .aboh~ !l. . ~ons~l.l.l!l · .. . .de ~.Etad,ç, .. qne ' é • c(eaç~oA.o 
pal$idc· .cons(liv.á.Q..çr; :: ~0'!1~1' ' ~ ' ·,q\~2~' . oif' 1ibcmtes\t~ll,10 
c,)p.jp4rao; · ;.n:ú, - ~.mg.,,a)l~ô' b :niío: : fi~ren\i emqtiaftto.:~ os· 
noJ:fre,~ ... depJl.W...dRs ;nfíq . 1!-PP,·g~re:m ' eom umi·raago .. de• 
.p~Pnil eF.t~ tra(j.içõés ,dóiSé;l ' piirticJ:o; ·embora' ,noa .,faJ"; 
l~m td'dcis ·os clitHl ncia]1Únpipib~ tracl.itii'onaea·· desse p·ar~ 
tido1 ;ç~gaq~o ... o cons~fho :·dé• ~t~UQ 'ex~stir·, · e aomoc 
~~ncba. c.oll,st,lt\ltdo.,. e1la' G~.ri .UFfl'COTyÇr.meFa.tnoept;e..con
.snlti vo '· e,: portanto; riu:r au:rili':lr ;~.o go~eriló: ' · 

;rendo . a>o~nto no conselho• · de "estado '·algttps•.dos; 
Iio~ios • ·hóm~n• ·'mais •.expzri~nt{l&i •NgJ<lns: estl!!<lisW,s. que 
nã.o ·.~ pó.dem· •. deiÜ\' ,;d~ :. D'!er.ep~r .,o, m,a.i<.>C cÇ>nce~to,- !l-0 
IU>in:e ' 'ilep1Wt\l~ nada .J?l&Í•. p.~~ur.f!, .. ~r . . 'pre;'i!Ifirite, .il.~ . 
que :o proc.edime!'to do go:v:erno, procup,ndo anxili:ar~se· 
<ioni as luze• de.oa corpor:>:g1io~s'ol;>r~ uni gráve-assu:aipto 
que. os aconteciroent~s trltriào á .'ordellt'do ·diJl. ,· 
.. .O·rm;>jecto<.nit<! cre. i.tticiad(;i. ·pe~o co.nsel~o : ·de .. e,str tlo; 
O ·goveDnO é q'\le: u~ando d~ dire>itA 'd.e Cynsnlta1 :a,p,re~ 
sentára. a <J.l;l~st:.W·, para &e c dé'i;)ati\l\1- ;· a. lflate,r.ia·. é que· 
erà alli tr .. •arla e disq1tida, para qti~ · ·o· go,:erno, sobre 
·08· parecere· · do• · conselheihJo ae·.est.•'dó·, 'pudes. eJorni.ar 
seu 'juü:o•.e :forn,m]as&e•o ; .-projeoto, .q.tva , co'fl'''içs~e . suje;itar 
á.• ·.consideração. da~ duas -c:una~as,. qwm4o . o -julg\lfis.~ 
epp\'ttuno . 

. Ha •pÓJ: acaso. néste procedimerito.·do ·g()y,erpo., 1W~W 
trab;ü~o:dne1•itorio d() : GCÍrtw,bo .d~ ~t!td,o;, 1\)gt\t!lajn:: 
vasão · de ar.tribuições, quebra de - ~l g;ama .}Jrer.ogatiN 
coo.stitucio.naJ.'l.: De;certe .q.ue ,niio , · . 

: Senh<>'res,• · po~que· ser · as;;im i.njn~to ? •A. ;iU\ietvp.:ct"' 
o:pp.oaiy1io c·nii.o ,con•idera ·eeta ·.refol'W!\ . o.ppo:tl:ttna, e a 

· Julga; ,ftr:neio;ta·• ao paiz , :E' uma : opi.\lião : qn~, d,~_v,e s~, 
;res.peitadil, !'· •.por ;nossa . i>arte .a ,temos respeita\J.o . .1\~~s, 
porqae :c~mbater. ~sr.a: pr.oaosta1 51'. p1,esid~l;te;.1~.nç n,nc 
!l:e .mií!l .,de rec.~trses . éomo cese ; que .a.ta_b.o . (!e ;n,o.tar, 
censurandO· se .um acto, :ionoce.nte . do . .- cbl<lselbo, de. esta~ 
dO,. ·d il!uõfrade> e patr.iOtÍ~O COOCI>l'!O · q_.ue .e*L COj'pO
OJfiÇâG·cpreotOU ·sob· Sjla reopOU~abJliili\q\)1 [;DTll .que , UL!? 
grande p·robl.ema oJucül fo:·se. e8todqde, C· tivesse, a. so~ 
Iução ·ma\s .prudente. e. mais . con>•tnha'·~l .ao• int~reeses 
•re11e> -do paiz? .Por,q ne ,,corobater:.a . pr0ppsta, t.J:<Lz~ndo 
ili "·este. · dda!te .,consiJeraçu.e; . es t~adlhl!~, ~.Sq!l~J)~n<i!o. , os 
-rlog.mas . oonstrtt;cionnee ' ·de . . arllbos .- ps .. pa: tidos, E\ . em 
-cuja : ;~uste ntaçào. sempre ~e :· empenhou:o, .pa~ti~o . con~ 
-Ser:va.do:r.'?: · 

· 'O·Sn., ANQRADE' F·lG'tiEmA :-Queremos rei \'Íooica-Jos. 
('Oh!) . ' . 

Ó·:Sn .. :V~Co1fDII .no ·Rro~.Bt;ANCO. {.P:m id~)>.t.e d.oJ1Qnse.-
.ll~o}:.,.., .Seubor~~,· miuist~l·io . e: !iam aras estfio , em J!lcna 

. liberdade a re~p.eito . de:i~a pr0po~t~. : .acreditai · que .é' !.1 
C~_VÍCtjlãO quem DO.S mpve. ~ejtiJg.n.~s · _q_ué eRfll proposta 
.nao é a IDHJS co.nvemcnte, ·temos optmãt) cont:raria, opi
nião que· fund~-se em argumentos s'ç;lidos itne já .temos 
. apresentado. Nenhum dos vossos arguu;euios •está sem 
.respastl'·" (Apo•~tdP#-) · ' •· ·· 
· 't)s .nob•esc d~putar:loe .dizem· que : .o oadi4inent0 d,Mt.a 

pr.opQsta1 .• ou su.a·snbe ~it;t içiio :.pe.r , oc~lti'" projeoto Jie .m:~>ios 
Jndirec.tosi seria a soloçii.o ·tn i.s a.~ er.t'->~111;; nós .e.stamos 
áirmemepte. :con .•·encido.B .:qe . q.u_e :' o fii.o: .desejado . . adia
m,ento podta ser :funesto . ao.s. ·. 1Dteres8es :que t:<n.to o.s 
.nobres t!;eput&dQ8 co~ o ,nós :qner.e~os r.es,!('tt~rdar · a 0do 
·O,'.CUS•\0 •• J':iós_. ~st~Il)()S pem,l~~jofos : 'J.)le as tne4idJll;, Í/l:
dtreci;as p. •m;o;:Sao .da quudr,a. em. qne · no.s . :l-a.h.aJnQ~, e 
·.qTte: é.: ~cc~s~#~~P : :reoorrer . .u. , e~~ , ou a· putr:a. ~ E!,o.Jur;ã.o, 
:tambem . <hret:to, -que o.s ·ll:Ob~es de.u.ulados· dcmer,t;;.trem 
,ser.. .n:4lis. eifl~J~z. . · • · 1 
.o. Stt. A.N .n~AnE.:frcvmR.~ • ·~ -Ahi é ,,qne lest~ r. n;ossa 

d,iscordfl.ncJa. I · · 
: .. . O ... Sn: :ViscQN);)E n.o , ~,~~r.lu<~ç'o (Ptc~ide;t~e (l,Q Çm
~.~lhó): :-'f em-~." f..,J~ad~ ,)l).ti.inime~ t~. ~!1) rrie~i~Jas.pre
pru.:at.onaa. l\ie~d:'ls ·!·n:lp:~<:,ta~, oil pr~,p?;rnt,o,qa~ . .tê.m. ,o 
!-!!e~~ o ... ~ltan ce ou · &,tg!_l' llc<:o : ,o P.J~Sm9, i h ci j e _n,ij,o . s~li
,Ym.~o: .s.~nao. pa;;a , <\XCtt:lor .ll" 'l3P'n'~>s . . ~. d·~r corpo. aos 
.peHgo~ que ~s- ~llt1sLf"es d~p'!ta,çlQ~, : ç:omo nús1 .a~rejiio 

· 'Pl:I(Yen.lr, e. ev}tar. O . q:u,e: .qt1e~ -, diZ~~ .,m~i).i,g,a; pr.e.fle,ra'
t,Qna_s ?. A :t;~ >to .. ser~m : cla~o~ c~t~~..,; tJ ,c·>.s, , .~.el;as : idor
magoee,. as .. medtdae ·prep,ar!J.tr:ri.>s,;,fi'zen;vp!l.l'te.:· .. de. um 
. ~yote!P:a~Inte(r.ll.ll,lo/n~· ,dj(fi~x:~nt:e. da.q·\i~)le .. :q\l~ .. !ldopÚt o 

' , pr!lj~!)to; ' l);s~il.~ .. ÍI)ediÇk~ . prepilii'a:toxias' . pr~·e:de.qí a 
_:el!la!lciP,nçiro .S)ili'qlta!ie:i.: . :Quêm· niiO'· quizer 'cbeg:~,r a 
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e~ta solução extr.em:a. dentro de breve tempo, n~o deve 
fa'Hat: en:t>t~es :pra..U,iencia~. · · . . · . . 

' E•sP.S ' ll,lP.<j.idas ' ror;io •aiioptada!!. pela~ \.C~)::tllli<l(S' Ji:an-: 
ceús. e jngfezas,qnail:po.rqtie. -:tin)üio'; e1u .:v.istr;;: llheg)l.r 
á .c;on·ncijb.açiit~ sirmútano.n,:,' ; . . . . . . . . 
: .O;ililileJ'rc ·deimta.dq :. pe}i ,prllvineiiJ; : <le'J~•H>l~&':16!!:r~~~ 

revoluu\ l)?Íl o:çstail?, de àe>1 e~pi#to;b_~~~~~ ~et~iqin~~t~gi 
q':o'_ldo d~aFa que et,rcumstanclas,·.,Pb•\lao -da:r~se'#D; qu_~ : 
ludaA.eapttal.d<~ -pr.oJecto fos>e ·acelt!l:<el., E·ntiio,J.s~t:~s:
oen:tou':Si:E~.; eu.- u., •aceitarla c~mo· soluf1&?. (.:Qmpl,~t!l·,e 
fma1 · .. d.G· p,r@W<ma. . ' . , ·. · . 
. .. Pois .b.e1n. ; .. nó~ : bi:io;querem,a.s: este·: projCllt<>·· ~en~o,' · 
oomo"snl:uçi)o 'compl~tl!i( apduwo~) 1 :e· co1J.oc" ·mo~i)i>ll.llÔ~r~ 
Ó3~ . .e:x:treruos .i.dof!taruio a~ ineihda~ .ín~ ..ru,bd.~r.~jiatl . e 
prud.ent~s;: )?elo pr-ojeoto, . . a· e~ancipaçio,,-.eaminh~á. 
prog_rEis~i:va: .ma~ lentam~n~e1 . t~bo,. qua11to : é;'p9.a.s:iv:~l;,: 
e .. tu.<;.to·qu;~.nto . de:vcm· quer!')! o~ ·.gr .. ndes .. prop;:i.~t~rios 
ele. :ee0ra:vos.: . . · . . · 

Nào .é· p;os~iv:-er, Jil'!lndo ;QS mu, tres,dçpvJ;;clos :r;tÇ~ 'dj.:.; 
z,(nn-.qu'e, é. preciso•. 1'a.zero ~lgt>m!) ,.,Col1sa,._: quan~o: :Tl!C.O.
J;J.hecem que o stalu q•w nao póde. ser:,mant~..;\9,: 'l;U.!fl)..d!> 
dec;l~tr:lii {e: :eu 'Cfdll ,sjpcer:;,mente:1].Ç~ta, &ua d~W>)raçiio) 
que·itanto :,como. nó.s.od,e$~<ji.io. V<l" -sanl).di,ls .. .os:\'lli!~!lll ·.i\~ 
e&cravitlã~ , ,nilo é possivel qne·a it:t}>titui.çõ.o; ,coi:l4~JNi;a<:la 
em. ~l\!l · ~mg'em co,oti•!fue a perp(}tuar .se. pelo.:r;ti!-S!JrmeJ;I.to .• 
(Apoiallos.) . . . . · . •· . . 

-E'· .esta .. a.me:lid!L ... ess~ncial; ·ll,l&$ · pnrV.ent>ua1 .. s~rihc.., 
r.esl' · o p;;ojecto .p6de .innorrei. cna ceR$1,1r~ - .que . .lhe 4~um 
!lB. •muo·tres-. d·epu~d:!l&, .. de·, ·qu,e •v.i :arr.tuiliir-:& · l~voiJ;TI!>i 
e, ·put.alye.ando está; <:lei-x"r:l.;tamb~m o,. cpm~rc~q · ~em. 
elc.r'Joep.tos ·de. vida •e prosperirla:de?. · . •: · · · . . 

. E~ta: • censura; . ·.SC<!)-hor.es, c:niio ;tem. -: o '.' meJ;Jor. ' ~gnàiiic 
~en~ A virtude · do noe!'Q.' proj~cj;c. . cQn~is~ . em •. ip1e 
MP -tlrao;os os; braços ~o<t-qa~s ,á liiYP!lrll1 .. ell)• ,q,n\\ ~ão 
!le:s0rgamsamos , ·o.•·.aeriV>ço. - ~g•i.c.o-la,,,., (.Apoiad9.s· · ·O·: rt.{J.o 
ap<nado~ . .) .As ll!Rll)lrrJis~(ies ·que, .eJte -.:te.ude il , a-r'~~-... e 
i :.w.o>'ecer farcse-<bão ~elfl · ·.1\'oal~-, :col,ll. .!!> ·acyil.O .l~n.tll. e 
·he;Jdiea· do. tempo.-. · · 

' . O. Sn. .- · DuQ.uE~:EsTnAnA ·TEIXEIRA: .:.... ·Lenta~ n&a 
.'apoiado; · . · · · · · . . · 
. O_ SR, .Pf\.ll.1HG1.Q lví~~EJno :-,E' _uma: d.e~orga,pisS:q.ãl> 
compl~ta ~o traJiaJl;lQ, · . · · · · ·· 

·O. Sll . .' .VJSCONllE DO .R!{h~RA['(OO. {,P>:63identq .do cdn
se?ho) ·:-Eu.r-.eço.,a.o.s ·illllstre$ .de p11ta!loa,que ·n~O'. av.en.,. 

.ture.IrkP!PPP'içqe~ ct:sta. n~tturez.~ -: .1,) , · il).u~~t:~. il,~pi1·Wido , 
-pQr l)<lwp,~,G~raes . nao - pód~: r!emen~trur: ,qnc , ,. p~;opomos · 
)l!ll;!l;de.sorga.nis;tç;'.o conrpleta,d.o .tr.ab,a)l;Iq . .Jj::,stã;.,p,atcnte 
a_ toults as luze> q.ue não· tirai_Do ·~ . u:-: .braç.os, ..d,e .<1,\lie.m:a.. 
,dtspõe .a lavoura; .a.s manun;ns~õ.e.~ s~ri\o e.stas meemas 

. que hoje se dão pela: pbiláut· opi,l> P.!\rtjçulú, ·e às 'qu.e 
pos.Eiío. p ov1r do justo e pr~>de.~te éoncm·;ou. que. para .o 
mesm9 fip:> _prestar ~ ~Est.>tde. ·(Não p.poiados:.) . · · · 
. Eu d~sanu:)lo· de d\scut!r I O o tl!ustres depüta~os _não 

•poclcm:puvir os1,nrgunientos <los-s• us-contràrios·t.· . 
·· Repito, que as m·"num.issõ.e"' siio a~ mesms.s'. qúe ·hoje 
se· I'Per iio · pela. philaut:opia particular :e rriaia --as: .' qne 
p9ssão úsul~:zr· de uw hmita·i.C> concurso. dó- -Estado. 
·N Ro'er?o· possi,vel, .' c Is•o ·reqn.,b.ecêr;io as -' sabiss coni
misoões francein ~, . qne,, <]ll!<-Udo •e· ,põe•. teri:Do .. \Í .. tlS~l':l.
vidão Relo nascir.JentQ, . e ·q'ue este ·íacto .teúde, •naturol.,. 
mente, a · elenr· o ·preço do escravO:, porq;ué : ~di~iriue O· 
numero dei\es, ·níi.o era P,OSt- ivel q!ie o' H:llta!lo: deii1,1sàe 

·de eoocor)'er, tatnbeai· por .ma·:,úte•pRI•a-li'uxi!tar'·â plii
lan.fropia particulàr ·e· os. ~sforç<is ·dos . pr.oJ.lrici~ ~~d'ra:viis . 

Ojn;cjecto attendeu a· esta ne~:esliid~de ;'r9í C?~e.f.~nte., 
e comt:!llQU por parte do Est:ado um •peqtlêno;;S!ICrifiCJ:I> 
para !acilitar a.nnualmente as Q:tau.umi~sões·, ·, · .. ·· · 
·.· ás . Ol!~t:t.~. CP!)d,ições. a.hi e~tabe~ef!f.\aa;, ~ar~ . q'li\igar 

:!L· oondiçü~ <!..'?; .e~c~:a vp, ; -q~O·ll<le~JJrb~o - ~A~~~ip,Un,,..· d.o,s 
. e~tabcl:ecimentos . , ag~icola$, , , lliio. :tbalii.g; .-como '-so terp. 
. d~.to, ~s~ .i~l?_~tíe.s . <)Q~.i~Jipor~s· i;o_;p·:q~, ·esú~vo~:: ~s~a~; ' 
, dprpo.st~~~s ,ll~Q,: ~a.z~IIJ, lfl.Rls} .. ?. g:~e 9o!1~1;!7t: ~ p.i~elt() 
o que· J~ 7"táde facto adm1tt1do pelo .. bo:n i: .~.e)l~o : _e 

. Ipagua,mmt!ia~~ ! do~n.enhp.re~, . . · . . 

. , '.I.' ai " ó. ,o .P>'•*c,fp. 'l:~.e. , ~:m~s .~nj,mFo .. P.. ,v,9~~!'. Ç'.!n!ide
. pçi1.9. ~e,h~ntv,e.e~ein.o_s, tLJo, i>cfwtll.na, d,e,.q1;1e. i:\· .lt.~~;~ia~:t 
,:Q,PROSÍção , ~:h· ÇlWJFick.rasse , OO):Il .. in~.no~ ... pmv,enção .• : coni 
. ~p,.a1s, ~~l)gue-~do, · liv.r~ .. ç.~sa<ts;.,appr~ensõas <pillitiç~s 
que .~4~ftzerã0...:!ier• .ne~ta,, f6H~lie .,.ej'ppl)~;EO,yia,l · !>: .Ph~

- ~~ml!- :.dq .g?''emo. PE\Slioài; oJ}e .. ii : J.eV.~r.ii() ap :non~o de 
cónderrina): ' idu~~ferenól , ~c ~~·ll~~:t.o 4e E~~ai,lo1 : '!_Úe 



A Pl~ENJHt:E. 

a.E.t~ c.ooperon apena~ . c~~o . corpo .con-ulti..-o 'lO eB
tttdo <I& tia g.rave negocio, esl.pu persuadi·.] o _que .a ~na 
:r:.z.io a traria a um acco~do comnosoo, e ·terlam':l!l tdo 
0 ·praur de ou •ir a m•ie algnna Sr". deputado• o que. 

, acaha.mos.d.e ouvjr .do illustr"; ~oprc!'en.t:t.nte. pel~_ pr~- . 
viucia. d,e _Min:ts 1 iHto é, que n 1d~a prlnCl?al e ace1tavel· 
tomo aotuç.ão ççmpleta. " fi~al~ . . · .. ·. . 

O -Ul11stre deputa. lo por M mas, ao pMRo que enunma.va 
e~t~ pr9posiçio,1 va.rd~déira hPmeoagom ~ yerd:ode qu~ . 
se encerra na prop_o;;ta d~ governo, no& d1zta qne, at;tee. 
decheO':trmos ll. umil. •úluçavcomo a da. proposta, devera
mos ;eparar o terreno p:1rae~ l~. Onrle .es?o, p·ergu.ótotl' 
:;,, E,.. , o.s ·bra.ços li.vre~ que )rao substitUir ~s .:õctuaes 'f . 

Eu já. ronder~i a.o nobr~ depn~rlo- que ? projecto não 
dé•.orga.oüa ~ . servtço agrt~olol, -n:1~ suppnme os by,aco& 
existenteê. !:'esta censura mcorrer1s. qu.tlquer proJ<lcto 
qu·~ a.sf'entatwe u!lic~mente lia base. de um p;;~nde fll!ldo 
de emanei, ação,·.c_órr. o sa annunc10u pela l~pro_nsa, e 
'!U por tanto. te•:'PO esperei que fo&fe o ·sub,titUtlvo da 
i1lustradu m1nona. 
• Hoje n1\o poaeo atiuar coma idÇa dCI snb•titutivo que 
elh nos -promcrtett e . que tem procur4do envolver no 
mais impene.travel segredo. 

O proJecto actuo.l . ni\o >Ó conserya ~ la..-onra og seus 
instrumentos de trabalho, como ate. at,endendo S3 con- . 
'll:yÕe9 -réaeá do •osso et;ta:clo social, .,t.-.~le.ee provl~ 
{1eJicias que ten•lem a evttar .uma reforma v10l~nta, e 
a t-ornar in'ai• :profi<;uo . o eérviço do ·a•crnvo. ~ reais
télCiS: obstinada. ·a. esta proposta (não cessare) de n~ 
Jlt!~i-lo), a resistcnciá obsti11adn .a esta. propos~11, essas _ 
objec,ões cxngerad-a• .é q ne. podem crear pengos que 
hoje oiio existem . (Apoiados.) , 

Eu peço aoa ·nobres tl.•putados qne- refiictão-.uoa in
convenientes . dess.as prevençüe~ lançadas ·no ar. uno dos 
prE>prietarius agrical~s; p~r nossa p~rte> ternos procu
;ratlo evit.e.r, -qüa.nto e p0nSl,ve1, os >.eu~ effeltos. C:on~ul
-::em os illu.etrcs d<pntado~ o tbermometro do sentimento. 
publico wbte est" matéria·, e depois rc:s 11ond~o. se a n•ç~o 
l•razi!.,ira quer o atai~> q,.o, on se nao aceita a. soluçao 
moderada. que offercce est<l projer.to. . · 

·Elll •ti> do caso·. é preciso que filçamo:, justiça uns aos 
OUt.l'QB e que as ·idéas1 em! .. or;o contrllria~, •ejfio a.pl:e
c::ida/ c.o!Il tod'1t a ó~ltna, rittençiio c escrnpnlo (muitos 
c:pc_i::do&), c'orn .<J sincero prôposit.o de v_erifie;~.r .o que 
m.:ns .c.om:em a:os interesses reMes. do Bra?.tl. (Apo•aclo$ .) 
Appat<>ção M idéaJO da illnstre cpposiyão, para que ·· 
vossnmos · compnra-las com ns nossas e reconheeer de 

' q ue: l:l.dci está trrazf>o. · · , 
O S<t. Al'iDit.:>DE ·FJGuem,\ :-0' que est.l. em discussi'io 

é 10 propof<t11 do governo. · . 
O Stt. V!~CO!'íDE no RJO~Bn.i;,:co (Pre>idenle do Con

seiho) :-Sem duvida.: o que e~tá_ em dJ!f~~s~iio é a pro
po.~ta d~ governo, mas, se vós nao a ace\tllls, e !e vós 
Guerei~ oi.tt.m C<Jusa, .porque tü.o im penetravel my~te
!:io 'f I Apresentai o vosw pro~cto, · pam que ~ ·camara 
c o .paiz possão bem comprehender as ·vossas idéa~. 
(Apoiadn•.) Se, com ef!'eito, oa illmtres deputados têm 
um:o. solução mo.is con.veni~nte, quem deixará de soei
ta-la'? Tenho ditoi.>toum milhão de ·veze•, mas ares
post:J, 'é eempre estli.: o que esU. em disc~ssüo é a pre-
po&ta d,o governo I ·. · 

Isto pro v~ qua os illnstres rl~putadoe estli:o na impoa
si;,iJida.d1 de UJireae nb.r qualqu~r idéli. ~11lHtit.utiva qu~ 
l'~•a. . vir ·á luz do .dia e meiecer a aceitação geral do· 
p:!.'z. (Apo'adoa.) 

(H a, d:~er•oJ apa.rf<J,j.) 
O :I(ustro ·deputado pela província de Minas, "quem 

e~tou respondendo, cooteQtou uma opinii<o qae é ~era! 
TI!> paU;, q11e pelo menos o ·era até . hoje: . que a exis
t~udt~ da escravidão é um dQ6 embáraçoa que ob~tão. a 
qu~ a c.orrente da ·emigração eüropéa ae dirija para 
o Bra.zil ; . . . · 

Não é de. eerto o nnico obstacnlo, mns é :nm ob~ta
cu1o po·deroso ~ara que oa ·hraçoe que superabun,iiio :n" 
E uropa pÓ!IIIiio .vir empregar-se nll •.gricnlturl\ do BrRz.il. 
03 'homens livres, íiobretndo qMndo uoo habituado• ao 
espectaeulo do capti veiro, vêm com repllgnancia e de,: 
prezo o trab,lb.o que é desempenhado pell)8 escravos. 

O Sn. A~Da.u>E ' F:GUr.ti\A: -~o· proviociuque tdm 
llu.:\g ~spr8vos o1ío !18 'JUe têm m.U.' :oloi!oe. 
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(Ha, _outf'Ge apa. ·tes.) . . , . ' . . :· .·· ... · 
o Sa. YISGO!'IDE DO R•o-Ba..L'ICO'(Pmidcnt~dó c~:l•eU·~·~ 

-E a escravidão Dão impede só que a em1gr~çap · 
·estrangeira ~e .dirija p:u-a o Brazll1· ~a! .tam.bem ~.ne 
em muito•, lug'11re8 a no•sa popt:L•Ç•lO ltvre s.e ex:t~e"ue 
ao trabalho ;~gricola, -que. e :tvütndo )?ele. eoudJç.IOO do 
tr.t balh9.d~:r escravo .. ( Apo<adOB.} . · . . : . . ·' . 
· · Ora; quando n_ós c~meçamoa po:r melhorar e3te .estado 
de cou~as, ·coustderando que o escravo é urn -hom~n.l 
como qu&lquer· àe .nós .. , · , · . · . , 
· . O SR. Cauz MAClUDO :.....,.~ão con;~o qualquer de nós·. 
' o s&. YISCONDE Jio Rre ·BilAl'«:ó (P~csidinte áo co;,_ 
selho :-0 nobre deputàdo h& de reconhecer comnosco ... · 
1 O Sn. CRuz. ~.,cnApo · : ·'- Pera,u~e a nll~tueu, sim i. 

mas não perante as leis. 

· O Sn. Yt•cONDE DO Rto-Ba.<\ .. l'íCO (Prrsidente d' Con~ 
selho' :-0 .nobre dejmt.'\do h.t. de pérrnittir que o S,r .·ta
obygrupbo elimine este seu hpáo'te: (Apoiados ) 

O Su. ANna.Al>E FIGUE!IlA. -:E' mnito razoavel. . . 

O Sn. Y1scó"nE ·no RlD-.Bn.\Nr.o (Prw·a~~ le _do Conse
lho): - Sr. presidé.l)te, o nobre dtpotado pelo !,.• dis
tric •o do Rio de Jáneiro dizia-nos ha Fouco que ~s . pr~
vincias· onde ha maia es'cravos são· as ·que têm n1>liS 
colono8.' Cteio qüe o nobre depu·a.do referc"se á pr~~ 
·vinoio. .. de S. Paulo. . · · . 

Mas, por que moti'(o n cplonisnção tom; a~róv.e1tado 
maia em S. Paulo do que em out:as. pr.ov_lDClas 'I ~o~
qne ,·ario' faz"n.ieiros d<·SGI\ ~rovmc~a comprehen.d~rao 
em temf,o .quc o sta tu quo uuo pod1a ser mant1do, e; 
forão . el es mesmos moditicando "s condiçú.eb do tra
bnlno em' sctH estabelEcimeutos, _reformando o systema 
db ma lavoura, e a.~sim tornando compativd o trabruho. · 
e!<cmvo oo.m o trahalb.o do homem livre. · . . .· . 

E' .lissa iniciat.iva da provinoia de S. P~tnlo que de:ve , 
servir" nos dé anim!!Çào a e~ te respeito, Mm() a respeito 
de seus melhoramentos m(lteriaes. (•lpoiados.) · 

A proviocia de S. Patdo. ~o•. estA d~n~o exemplo s!~ · 
l11tar 110 quanto póde a _mJClatJva mdiVl?,u•l. que n~o 
espera sómel)te peh acçao do governo. E tamb7m mt
nha. ·co'u vicção que, se ·todos os nossos pr~prtet.anoe 

·a<>'ri colus comprehenderem que esta. reforma e uma ne
~so.idade indeclin,vel, que o statt~ 9·uo oão j:.ódé ·conti~ 
.nuttr .e tratare':.n de melhoJar ·o systcma de ·sua lavoura, 
adopta..ndo o• meios ~e j)rogresso ~tl e o nob;e ~épt,ltad~ . 
por Mmus ha pouco mchcou, é mwba conv1~çao que a. 
reforma ae fará., co11cilinndo perfeitamente o~ interesses. 

· privados com· o grande intere.,se l!ocial da extincção da. 
esc1·a.v.1tura. (Muito, apoiad!.Js da maiD'ria. ) · 

b SR. ANonAn~: _F•c.mmu. :-A .L~iciativn d~ ~oye~ 
é que tem contra na-lo o· dc•cnvo•vlmentú da uucmt1va 
individual. · · ·· 

O Sn. VIscoNDE no. R;o.·Bno~Nco ( Pre.,idcnt• ;lo Con~ 
aclho) : - · Desenvol çhnento das vias de cummunicação, · 
bra"os livres, en~ino profissional, i otroclliCI'·ib de ma
chii'ut.R 'uteis, aperfeiç<Jament'o do, proc~sso~ indmtriaes1 
meios de credito, · e\s · a~ui o remedio que nos indicou 
o nobre deputado por Mmas. . 

1\Ias, Sr. presidente; .todos estes .meios e•tiío sendo 
a.pplicados, e devem tê-lo em m:uor escola, ·no que 
·concordo· inteiramente com o nobre depntadu. 

Como presidente da socie,lade A~xi.liahrll, da In
du&tria .Nacional, eu tive a honra de. mdJCa,r·torlos es•es 
mei'oo em rl'iscurso qne proferi em uma de sua~ se!sões 
aunh·ersm·ino, h f! · ocuco tell)po. 

O ensino .. prófis~lonal é sem duvida nenh•1m1t neces" 
sario; .nlio tem sido desattendido entre nós, mas -não 
está. sy•temati~ado. Tendo. bem pres?nte Psl'a . e _outras 
necessidades ela lavoura, fo• qne, ha <hsa, recordei ~esta · 
mesma casa o ultimo e inter•ssantinimo relateno do 
Instituto Agrícola da. na h ia: ahi s mostra qnnes são 
a.x cau';as principaes do a.trazo da noasá lavoura e das 
dif1ic·nldndes financeira• Mlll que e1l1t Jutlt. 

Como ven_cer es•aa difficuldB<les 'f Pelos me i Oi' que· o 
nobre deputado indicou, e tambem ruelhors!ldo a coa:.. 
dirrl() do trab:tlbaifor agricols. · , 

A introducçiio de rn;w·hinas niio fÓ 11ervirá par~ sup
. prir os braçua que fo_r-e::n f~ltando. pela .• em:.nctpr•ça.o 
leutl e grrtd.u1l1 como mnd.a· p11.ta nperfo1ÇOllr os pro

! 
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dllc.os. E• ta é mn . ilos grande• interesse! qlie nouos 
{1rOO:uctore~ den!Il, ter m.1lit'? .enlvista. . 

r.ooe o qu~ se d1:1. a r~~pe1to dos riosl!Oe ~eneros nos 
inilre!ldor; da Etlto.pa; alguns estio até n.mençados. de 
eer exc!Uid'os pelos productt>ssir;oi!·nr.ee de Olltros.pllite!!, 
porque os pfoce~o~ industriaes e ·as maehinMultima.
mente · adoptada.11 Yíio iotrodu:tlndo t.aes mel\Jor11omentos,- , 
c(M, se não áttendermos a ·e; te progresso, com o andar 
do tempo ·· nossoa produetores teriio. de ~er -grandarne11te 
prejudicados, e com eu e, a dqueza publica deste paiz: 
Ç~poilldú d11 maipritt.) 

' . O Sá. ANoa.toE.FJGn_Ell!"-' :--,- Pelo contra1·io1 ha ten-
. dencia para baixar ae tarifas. · ·. · 

O Sn. VrscoNDE no RJo'I!P.ANÇo . (P~-~•. i<lenlti do Conse~ 
Uw) :-Eu não·.f~Jlei em tarif11~l (ni.a&a...) . 

O Sa. AND!\ADE FrsuEmA :- E' a coMequeneia. 

O Sa. Yrsco:'lnE oo .. Rro-·BRANco(Pre:;id~nle do Con~~ 
lho):- Eu fallei no apei-fei[çuamento do3 productos. 

O Sih ANnMoE FrG\JEitu -: - .V: Ex. niesmo j;l..se 
referio n t&rila,; differenciae~. 

O Sn. V•scoNnE DO Rto~Bl\ANCo (Presitlents do Con
sellw) :-E' engano do nobre deputado ; as~eguroque 
não .mostrei receio de tarifas differenciacs. Esse argu- . 
mento ·&eria produ~ido por ·. outrem, não . por mim; 
tal.v-e.~ o nobre deputado Jê,.se esaa ·idéa nos inqueritos 
e rel!ttorios . inglezes,. oÔde f() i ella aventadâ . como 
meio compnL;orio p&rl\ qne ·os proprietarios agricoJns_ 

· das Cülqnia. rngleZ'l8 · aceitaS~;em a reform:l, OU antés 
quando ee tmtoll dé tornar · mois efficaz a repressão do· 
trafico de. llfric>~no~ · .Eu não pronürrciei ne,n 'podia p·ro
nuncl~tr t:.l proposição. 

E' facto sab1do que nns•o ?· produ_ctoo S"ão, em geral, 
1-1otados coiM pouco perfeitqe, e qt1e, 'em eonelll'rencia 
ca..'ll os produ"to• similare$ estr·angeiros, slio por isso 
dcprocia_d9s. E' assim que, _ em em alguns mercados da 
l~uropa. ,os artigo~ de producçlio brazileiía não appa
recem coplO taes, mné l)lisiu:•a:do3 com outros de .pto

. cedeilcia cstrangeirà, ou natttralisados-.a•sim apparen
temcnte, para terem mais facil' extracção. 

O sn: DuQuE-EsmÁnA 11mtÍ:nu : - .Áo assucar não 
Ílcontece i.aso, e e: t · abalbo do b'raço ~<!cravo. 

U~Sr.. VIScellnE DO Rrc-BRA~có{P·re•idimte do Con#elho): 
-Concordo. portallto, com o n •> bre. deputado p-or lliinas, 
em qtte a htvoura carece d~ melhorarnentos e de au-· 
:dlio; procuremos todos concorrer para que esRee me
lhoramentos se realizem, · para que esse au:xilio.seja 
prestado. M~ts e~ta necessidade, ,·que é de todos 08 tem
pos,· niíq é razôo para '?'le deixemos de,tNtal' da prc
e.ente reforma; ao contrariv,. esses melbornmentos, que 
nii.o têm sido _de todo d~sattendiolos, . e que devem ser 
comiderados .de hoje em dionte ·em Il1nior escala, com
l;iniio-se perfeitamente com .o systema da proposta, e 
serão por ella onimados efficazmente. · · 

Melhorai a condição. do se.ni.ço agricola, n1í.ci só pela 
introdueç;iio de macbina•, não só pelo aperíeivoamento 
dos proceosos indnstriaes, mas tambem mooilicando a 
e onrliç:io do :lge'nte _pc'swal, e t·óS vereig c·or:.o se ti111da 
a face d:1 no••a Javouu, como M vo~sas 8ppreben~ões 
de h·oje· se converteráõ, dado o eoncuràó ·J;enevolo e 
prudente dos nossgs proprietario~ ágricolat~, e:n -pros
peridades para ' o· Brazil. (Apoiàdo•; niuilo li&~rl' ·da mitio-
1'ia.) 

Depois de suas considerações géraes sobre o projecto; 
fez o nobre deputado algnm reparo no art 5•,, que é ·a 
r,rdem do dia. Eis o teor derte a·rtigo : ".S.rã<:llitljeitas 
á inspecção dns juizea de orphãos ág soci~>iaaes de 
cmahcipa1:ão já btgauisadas e. que dú futuro se orga-
1li3arem. · · . 

• 1) unico. As ditas ~oci c·iades terão privilegio sobre 
os .serviços do> escravos que libertarem, p~ra indem-
.llisaçli<1 do preço da comp:·a. » . : '! 

S. Ex. pergnutou •e a& eociedades emaocipadoras, I 
de qu-. falh o-;ut. 5•, si'ío na mesmaG ll '1113 &e refere o 

·~rt. 2.0 ·· . 

No ll.rt. 2• pre·do-~e a organi,;ação·de sociedades que I 
pudeesern tomar EObre si a criação c -tratamento dos 
menorea que a lei 'dechra livre~, qua~do fossem llban-· 
t\on:v:lo• pelo• •enhores de snfls miH,, ou tirúloo dopo- j' 
·~~r d.c!lcs, no ·caso do ar1. '!• ~ ô. • · 

•;) 

O art. 5• tr:üa ·de sociedades eTlla>Jcipado,·as • por
tanto, imppue sociedades constíLuidaa com este fim es
pecial, . ou compreàendendo, entre outros fina phil!Ul-
tropieos, a manum'i!ll!ão de esc r a <"os · . · ê.· 

· Podem, de certo; e~.tas sociedades preen·cher tnmbem 
o fim .da~ outra& de que falla o art. 2•, enc:trr~gMdo~~e . , 
da en.açac. e tratamento do~ · menoreo; mll,s ·:o ~t - · . 5• -. · 
trat~ e~pecialrnente daquéllaF· que-se comtituireln·~at& 
remr.r escrllvos, como .algumas j! exiõtetil cóostitriida&·,.: 
e as · ~njeita; como as outras, á in.<ipecção .dos juiies ·de : .. 
01J't8~erá isto conveni~nt~~ .Convlrá que o· movi~ertto .· 
emanc\p.<dor se o,~ere fóra inteiramehte dwi vistas -da . 
autoridade''l ·. . . · · 

. Oonslitnindo,-se uma s~eiedadc para llbert\r · esc~a- .. ·· 
çoa1 os. emancipados devem merecer alguma ·protecçiio: -

. e 111nguem ma1s competente para prestnr-llles ~ssa .pro- · 
· teção do que o juiz de orphãos. Esta protecção ·é neces
snria a· bem dos emeneipndos, e tnmbem para; q.ue llá 
eo~ieda-ies ·não sejão illudidas ou contrariadas em seus 
fins philantrupicos. · · 

Çl Sa, A_NnMn~ FrGUEI!tA:-A. próposta 't:egula a 
pbllantropta partiCular! ·. · · · 

O Sa. ·v,sc'ó:-mE -Do RIO-J3nANCO (f'•·uidente do Co'n
a<llto):-:-Eston . · e~pondendo ao nobre ·depu_lado pel~t. 
provmCla de Mions-Ger•e•, que considerou· o art . 5• 
com o proposito, niio de qliem qner oppõr-se a tudo, 
ma_s _de' quem procura . e?nl~ecer qual o e•pirito aesse 
artigo, chegando . até a mdicar melhommentos, já em. 
sua fórma, já em sua parte rlisposit iva . . . . . 

O nobre deputado pelo 4• districto do l).io de ,J >i
nei_ro tem nm riso P"m tnno quanto ~e ac4a no pro- ' 
jecto, quando não nog diri.;e •uas ohjecçõen por outra 
fórma .. . , mas o nobre depnturlo por.Mm·M d~u - hoje a 
S .. _l':x. ~ aoa honrados membros dá opp~siçii.o um :eKem~ 
plo S9lutar, di•cuti.ndo o art. 5•, nã.o .coiJJO oppo>i'cio- . 
ni&ta radical, mascomó quem está dispo>to a melhora-r 
o artigo que examina... · . · . 

·O ·Sn. DoQGE~ESTIUDA TEixEm.l :-E' & jntenção de · 
todqs nós. , ' .. . .. · 

O Sa . Vi~cOO'iDE no Rto-BRANco (Prr.s;denl~ . d9 Consc~. 
lho) :~Pel~> legislação vi_gente, us q'le•mas, sociedades 
de benefic.enCi:t não Se podem con~titp.it: f"eO"l o·· coosen- · 
tiniento dá autori<Ja:le rmbltcà; c"tao sociedades eman_-· 
cipadoras, pois, não ptdém esta'r f~ ra da l ~i commum .. 
E quando foç.o esta observação, quando digo. <pte t.ae·s 
assoc;açõe• nfw podem deixar de estar debuixo ·da . 
mesma lei, exclama o nobre de r•utado· p•lo (r,• .dütricto . . 
do Rio de Janeiro: quereis ;ogular a philantropíà par
ti cular! Para responder 110 a p<Ute do . uobrc der•tltRdo e 
preciso qtte elle colloq tte. -a que;ti\o em seus termos 
sérios e positivos. (Apoiados da mflio<r:a.) '. · 

T aes sociedades não se podem C<JflsLituir >em o con
sentimento da autorida•ie pl)blica., e, mua -vez .t•onsti'
tuid!ts, é nece$sario que o juiz de orphàos tenha ins
pecçi\o sobt·e os actos que ellas pr~ticarem, .pelo 'qt:e 
res;•eita á garanti·a de qne devem go>ar os r;•nhore~ e· 
os. libertos, e pelo 'que importa á fiel · e;xe~u~~ií.o desta 
le1. . . . . · · . . . . · 

A lei estabelecon, por exemplo,. uma , conrliçiio de ' 
tem·po par& a libert•çiio por cor. tratos : ·quem ha de fio~ . 
ca.lísar a ob•ervancia de<te. preceito da .lei seniio a 
autoridade local competente~ E- que aut.orliiadc mais 
propria do que o juiz de orpbiío; ? ' 

Esta disposiç.õo do art. 5o não implioa, .eomo .se di.sse 
com a attribniçüo que o a c to addicional. dá ás r.s!Klm ~ 
bléas _p~ovinciaes 1 a respeito de as!fcia.~(ics .pôli.ticas 
ou rehgto8<1S. · t : 

Aqui trata-se de umá associHçiio M!'eci~l, 'd,e direi_tos 
e deveres qne não podem ser reglllarlos . seniio p-ela lei 
goral, p~rque só a constituiçiio e as leis gerae.s rei!ulão. 
tudo quanto ~ re!ativo aos direitos politicos e ci,•is. · 

Creio, ·pois, Sr: presidente,- que tenho re'.pondi-Jo ás 
priocipaes rltl'•ÍCia8 e objecções do nobre deput:(rlo. 

As ru;sociações· de que tr;•ta o art. 5° pod~m preen
cher o ·mesmo ·fim d>ts do nrt. ~·; mAS podem ter . . 
taxabem como fim e•Jlilcial e unioo o libertar e:'<'r~,;ós, 
caso em que elll\8 diif~rem dad outrWl que forem .d!!•Li
uadaa lí. educação e-tmt.·mento ·dos menores dcclanulo$ 
li vrea por esta lei. · 
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:Estas aGso~iar;ões ficão sujei.tas · aq juiz 4e orphão.s1 
eml>o: a.1 ·o11tia·s taníMm' tv f:stãi>' ein'Virttide' do att:' 2.;o. 
J1:,insp~tlçfió· :do. •jtti~'· de'.or'l;!íã-ós, e'i! eóê;;Sàfia.' ·i.lieo'I-,aos·' 
em!liicfpãd'ôs;' e>tiu'trbsirli' ·em ·p~oblc~ij.ii' üí:i!l'â:lrél~<Ys''de · 
que ~evem gm.r e&fu9'· ilueictladés'í'J.:iàl'ií' q'ue ']_)ds's<W' 
pr~en.olid súa ·mrát;líb ·plhíla'ilf'rô·piQir." ' ·.. · 

D:í~ile' neste • fttti'go·'pJ'i ~IIeli;iJ aS!- aiMs :. it\Móiliç!a<l~ 
$óh'reé6e'. servf.ços tlôs iadr~v;tli:MIS:·~We'' ·ell\ls }.b'ei-fiúeln; 
p:ü'l\' im:l~trinisàção 'dÓ' jMo\ço'·ü./tlÇtiiriprà.:'Ü ~úb'rêl i:lep,i:i~ · · 
taó.6; pet~~·ntet> q,i"' p'lci,í!Pgio''é·'estê: · · ..... ·. 

Sr.·· r.n'éii)deiitci, _'é~'chll'o que"0'a'rt:.:·5~ &\Hmli' 'por}lril ., 
gRrantJ~ ás assoc:asõ.es CJ.ÍlH\!Wip!+doras o cumpritiie'ntll '' 
<illtilat~si:tla•a; ijlii< pooé)ri 1ficÚ,' sci'jéirioo·· os"ilúl1vi'd'tíós 
qnll fomnY p<:'r elh!rl l'e~·gamd6~ <to éà1pií'~eí'to (Apo'iáa&:), ' 

No .art. f;p s~ ,chs:.oz que q elcravo hber~a~o; 'coin a 
c<JniltÇão ·uê pr~sta'f'BerViÇós, .n;i'o· põüe'ir<iltclr' 'á 'C'ot!d·i~ 
ção _a-n teri·or; _ -~as :t- c 1;_~' c·orh'fJelli&O~· ·a __ -- tetvrr-· :em · e~tá:lre_~.: ' 
l~cÍínehtOB publibás;ott'a ~Jntt'at1l,r i<eus'Mrvi'Çds 'edro par~:. 
tJcuh:reB. O • aTf. ':so · fJ'lcr qúe os• lilierttis' que' forêm:' 
<Jb:ii~lldes; pdo benefíêi'ó dé sna~m'à'ncipa'çüo; a'pi'esta:r' 
:syrvJçus,•quê o's íJrestern 'c:ffec1iivàinentet ás ·assocíàções a· · 
qnem de,•i:o a HHtliberda.ie, aftm .à·éque·- 'esta:sLs'à iD..:..·: 
d~mnisem elos ·sacri:rici:>Js que1:fizerem 'e ·p<isliiio 1·ellliiàr 
todus as sua,s vjsúts hurnat~il:aria's. ~ 

l~ào podemo<. prever qnn.es às qonc1içõea com·que<ta-es 
s;óc;eüa'~es se f<;ii'lúaráÕ; dla'p p'odeui eh'ega'r ao ri:tesrno. 
li';''. ~or dtfiere<Jtes meios. Por e;-::emplo, Jfrrià: de's.sas, 
somena:leB tc:lvez sépr.;ponhci a fot·mar ;um· cstaliele,ci- · 
~·i1n_~~~ 1~~-f~a'l' d.e .. th1b.füfiad:?Te~ li vi-eS _: ·oB esc-"raYo~· q11e 
f?t~~ ihh~~tr.do~. fi? r e: ta· ioc11edade, corri' a conaii;ão de 
prestiirem·. sei·vtço' por . a"'inn tempo não''deve(!l ·ser· 
compellidos a servir de pr.flerencia nd estabelecimento 
ci'eailo pira· e:ske 'fltri? · 

O ~r.: ANDRADE FtGÓE.niA :'-'-Para hso niio' precisa: 
q-e Jl!lVÜegiO; o 'P~"lVlh·giu teln outro- alcance. 

O ~11.. · VJsédxnE: no T~ro' I'>RAl'iéo · ; Pré8iilente· do. 'Uon" 
Je!hô) :· -0 ar~. 5° iem' por fint garantir a;··ess•s socíe
d>!deo que os'hbHtos •q•.1e J!1et( d~v&em 'ó benefiôió· 'de' 
~eri resg:a.te .nrro_ serfio distcahidos ;padr:ôütt6'31 estrihe~; 
1~cime:J~os, fican·d'? :asBim c' !las· priv!J;das· ·de J:íreenc!:fer 
suas VlstYs, qnc nao podem SF.r senão manu1nittir _e:s-· 
ç:ravos e_.tarnbem pr•p·cr11-los para a vida de plena 
hberdaae, (Apoiados ) . . . . . 

Do mesmo wodo qne no art 4• .se·to'rnou r:;'eüianci-· 
ptlção por co11:ti·atoa •Ie serriçmi rlepéndentê do caMen• 
ti~_ento dos ·~en~or.es e_ a,i)~)rovBç0,0. do·ju:ii :~e m'phã~s; 
:a.~Hn1 t~tmbern- atpl~ f!e·sdé' qui~ ~turui f:.0 1Ji'eda:de se ~ons-) 
titné para eniancip•tr es:mtvos, e os liberta. coin a con" 
di\'iio,de ·servi·ç"s, é pt·eciso·.·que esta éondi'ção lhe 'seja· 
mr.ntHla. 

Entmdíilo por est~ forma o'nrt:5°, não pó de élle dei~ 
xar rle mereéer â apptOVil\:fí.ó dacamara. De~a.pparecêm · 
creio·· eu 2S obji3cÇU2s do liobre· deputa'clo·'- maS ·sn as~ 
si~~ não "Ios~~e,.···se'o llobr~ ·~e.plüadb qhiz&.~·s?f~ íriddi·fi·~ar a 
r~daCyão da art.ig.J, •r~'óS lhe ágt,.telec~ria.mos' ·o .Seu· cón-
curso·. · · 

St. pn!Bldenté, tenho coricluirlo ·~s observa('õ;;i' que 
devia ex pôr á enrrrarl!! em re.'postA ao .disCill'àb do'nbhrci 
deputa ,o· por Mirías~Gel·<es. 

:Em meu pl'op•;sito nf>o s;~.bir da rtictteria precísa·do 
a~·t. ~(l' perque entendo qw~ e:-ta disCU':São será inter~
:ininav~l;. >e a p1'oposit0 r.l" cadaárügb se rep1'odtizirem 
obse:rvaç:õcs .s'eràes sobre todo à projec'ta. (Apoiadas.) 

O'. Sn . -PINTo .I!E, CA::tr:~>oS :- 1\"urica s·e disCutia"' assim. 
CO'tu:a. ~\lg\:(ma. 

O ·Sn, VrsóoNDE bo · Rio-BR'M<co r P·resi-drnte do C'Onse
'flw), =-- PEÇi>, pois ~Of; nobtes dépuyadós, tàntlo da ml• 
nonaoomo·da m&t•inh, qüe no• limite!iros' e;·o··debll-te 
}ll'eciso ela mil-teria dada para ordem do dia.' s·e·não 
cston engan'ndo, o . re;girrknto deEta casa- não pé-~tte 
!J.e~~te geral senão_ por o·êcasirro. dn J o ártigo-,>(Apoiadó•,} 
·~e ~sta :<!ta, razao de convemenma nãó .. fô·r·a:ttendiila. 

e os·ot>positores 'da reíoraia co·itinuarem à cli'scutrrtod~ 
o·proje~to,;por oecàsião de c;vi;J; útr:{o, péço"lh1'lslibeh~a 
1)ara. n~o a.c01n~w,1.lha-lo~ n~sse pfo·posi:o,: serh ·que· Vejão1 
JJO meu sl1cuc1o umn fltlta d·e cortezw oll ·ri:tenos cdu
s~<kraçã~ do. que a·:jl1ella que d ·vo tribtiJ.:rr,~ q'l"' core 
dt:llme:t;'ê tnhnto .ao~ nobr~:;·depu·tauos:' (·Apa-.'ados.) 

Premso eeonom1sor o tempo; e qtie~d ser,-·por mmna. 
pa.:rte, um fielobo$rvail.or doregimento'da·casa.J Muito 
Otm :· nndto &ern.) ' 

Sessão .enh..1.2. 'de .. .Jt.g;<JHiÍ>Q., 

l>RGll.OGl\\}iO• DÀ• .<LEi;. •DO' ~~\i~~ENTIJ.•• 

, O'· ~-r'; '.'J''?-~b:t-i.Eil.icti··: c.u;sr; pl'e~dbm/;! vou íâzer 
11~~~as 1 ctn>~d:b\ia~ões >!áée'tcà dô pbiject~ ;q;.JJe 'se' ao !lá ' 
em-• nfslltc~iilô~ ífr'ór&"aildb· o' lotÇlimehtb· 'vi'~~'eü'te . j_ltir . iliáis· ' 
s·á:shn@Zes~;;.~ 1• · • _

0 
· .u. . 

é;k: atrenÇii:a:q't'uÍ. à~litêin~.PÍ'~~tei' :aó' ~SC~1fêÓ1 .dê: :i1htS'
tr~ta&Jr_!'OiJrê deputailo'·i:felil: 'p,-ovH1c\'a'Üe Rib •de·JàileiTo 
que atnda hoJe occu[)Otl a tribniHi'· de'u:m 'ràctto":bril' 
ln:j]l.te,.,. pl?J~lga-m~. a',apresental' wlgu~as··Nz0és·•P:elà~:t 
qM~s I>U entendo que· est.a .•qamam ·,deve·la.pp••ovix:(!) 
pri·J~cto .~ra.su)lP'!ettid,_o. ao_debte; ,e ~o nicsm? '!emp,o 
o:ffereMr iíq1;1ella~ mzoas pelas quaes.me lla:•ece que' o
noh,re deputa\lo não t~h;l ritzão' em nmitos 'dós' ' pontps 
que oeéü)>':iiilo;a:;sl!i'a'eselareéKtllF!üitei!lçá§! • · • ' 

. o:s..V. D'u(!uÊ~ ÉSTk}o'-l:óTEtXE(li'A' ' s Tehl'téidà a~izâ:Ó. 
_0. S~..:. Jb~<()irEJítA :S Trataose; sr: presi'iienfe, de .p'ro

r~gar.. •poi< ·6• mezes o• O''Ç'arneilto' de' 1871 a'"\872" 'afrin 
de 9-ue yossa _ _vigor~r 11té fl!ise"tempó·,<se \t'tiWÍJ·ti'éotp&' 
legl;IIail-.vo•'n':'o. f?nrmhv e• V'ota?'.o-r,i'Ç&l?;>en>i;()l regulàt. 

l'-Ja<'l· f< a"prt:netr:"' ve~)" Sr.· P"C'-'>dlen.te, que 'ré>o1ttjões' 
semelhantes tem::wlo · ar-re.e::trld::Js, · . . . · , .: 

:Já' bont<Jm o• nabre •deput3do· pektpro'l'ineiaida ·P·a~ 
rabyha<~e~ obisho'rico:do·q1J:t:<t'em - súe!letl:id0•'Msoes.·uJ.~. 
timos•:anl!<os,. · · •' · 
· Em:·,1-86.t • bortve •uma 'protóma~iío smn'él'han.ta> Em' 

1:809 'ho11v~ outra; •emiC'Griiocr:e: q.ue .frg ánnd ·dê 1866~. 
t&rn~·ém•·se de':.uma·resnlnçillo•iguula•eS'ttr, <H[Il<l a,té, · 
mot1v0u a ,fus~.o-. do&· dO·lf'' mUlas. d·Fos•·duas co.sas·:d" 
parlamento, fngào a que tive a. hon·a• .. de-as~i\tir:e:de• 
süsteiltar co !li a ·nrinllacf.raoa p;,:la:v-t·a '>l'S ·.b:oaii•iiléíts'. ao 
lad0· ·de diõtinctos senadores, miembros·do jX<rtido. bon• 
sen'ado~. 

Ü'Sa~ :A:i'tih\A':D:E FiGtJEtRA.:'-Já;expliqu~ico'tlioisso se· 
deu; . . : . , 

:O,:§h; ~bNQu~mA.-:~:tlr. presidente, o ~obre cleputad.o 
rias consHleraçoes que fez a e~ ta çása fó1 summa:mente 
injusto,. nã? ~6·. para· coro. a. rp.aioria quê. -ip9~a ... ~gqra. 
o gov~l'tio;· más·· l!té 'pàta com· o •proprtb rniil.hterio. 

O nobre'd'E!'pütadO' noll' (tisH}' qne·a "situ·ação· cariserita
alll'il' ·ma'rchaV.a 'para :l.:degenemçào .. visto. ·quê/se':ap!'e
wntava agoFfli urnwreso!uç~o ·que S;. Ex: •entendia- :ilito 
est:::t:t• COl~fonne · co·m 1 US ··:llf;rffias :d@ ··no8SO·'f~Sttim:i>' •. 

O nobve d<7put~-do equi~oca~so; · 
Se .qw~zermo& hmç.ar sobre o períod·o a.otu&l\ .gue.vaí 

atr·:wes~ando llt situação ·conserv:uiora; o .lab\lo, de ·de
genei'<>9iio, por isso q:ue·va'mo• adopta.n mna 'resolução 
prorogando· ·o orÇamento;·. p<;dP.mos. ·ign'J !mente• dhet a
s,. Ex.- que ·desde• 1:869 •que a sitUB!Ção:.co1ts·ervá;dor1l. 
murcha,•a- a• passos· larg·•S para essa :degeneração.· 

0·Sil. D'tQuil-Es-i·itADi 'Ti<:ix.Euü :...c'.; Não•àpoiaáo: 
O.S!l.-JuNQUEHIA·: -~.Em 1869 esttl c;J.mara- .. ade.ptmt 

a rei;olução de prorogar o orç:amento. f)e·o rtobre de
putado cónressa que naquella épooa o pa1-ti•lo conser va
dor. estava .com toda a ·forç<a' e pujança; se não· ,bhh~, 
egtas rnões- que .porventur-a·no aairi:to ·do .nobre deputa
elo •contribuem para-sua .degrad>1ção ;· nfío posso com~ 
pl'ehender o motivo• por· que:{taq.uella-occasiãu se apre
seutou. uma semelham te'. resoluç(ib, 

o. s':. A~DRADE FIGUEIRA. ,._ :bhs o . orçamento . J'oí: 

aqut•dtséutH±o. O'senàdo ' é qüEf o•em:liara~ou. 

0 Sn~ ·J'uriQuE\\i'A.:-:"-' Prês'entêm'ei1t~· bxh.ti;±n' futiit&!l 
éircurtistltncias" justificativM d:o noÉso Mtó; e'. eu heí: 
de prdva-lo · · 

(:) Sn. DuQl:JE-EsTnAÍlA. TEIXEmA: -O' escúndalo .fcií 
pteparàdo·:~ · mmhetn ·hei· •c1e prov-n-!o: · 

· O•isrL ·JuNQl'FÉin>•·, ,.,;,.: •Bemí: V'iimo's''élis·etitir·cotii fdda' 
a calma. . 

ô sit> Pu\illE~Esruri~~ TÍ!IJ(Em.L:-Pàis.é''eom calma 
<jüé eíf digo isto. · · 

O ~hv.iTul'íi,lúEIM :-"Em: ·•1·869 .. éStà.• cam'ára mJtoh o 
OV)!irrie~t'O ~ o rértiett~n'para O'' s.mu>lo ein ,5 ti e Agosto. 
O.·Sellad<; d~sde> então comeÇou u·t-erh~r:conbeeirnento 
daqudlai-i'ln p&tM!te •lei. ·A:• discussão,. na: CRI)larlli :vi ta.:. 
blia foi larga, profU'nda'j e: de-. modo bll· c;:üe 0heg&moli 
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::ia~;b~~·~;4~~f:~~~i%fq?:ftt~~~~e~~~t~:·xR~ 
· · .. í>eríUJ•tP,A .~~!:à:~'4w,~H:.;;: l}~ ei(\'f.\qi~{â~~ti~f:·~~\ .. \8,0:9 
~~~iç .~~~a~:.'l}l.~.1.~c~b~ -~de . :'iie~tt.t+ri,l~~.?. e,1 .)l~.'d'~lf~~' um 

;or,çamll_nt:o•. regu· ar .yota . a. neP.U!d;.a!la; .. retQet~ ·o,,lx;ta o 
,.ée!laà\1 ,e,lllc5; de; .A.g;o,stó;, ii ,,~lli;su.jqi~.~ 8;· d:~h9.téi- ~ i es
; tai)d~~ · em. 4iiJ.~ ~e· .·.Se;t()I<(~ro.,J:ia.-vep,do·,tw~ll ; Q.·~\1[\da
;nie.nJ!l1,papt;,cv.e{-se,IJ.U<lt .!fe~tr;o e,rn : .p:0.tlÇ<?S,.<j.i~~·-$e ' ,p_,,_ 
: d~~\> ()]it~r,,.a<'pa•&~gpn ;; deiif?-· .J~~+i'l.ll!' 'j)',• n~;g~~~:Jl>~~e 
•.IJr~$\l;~tp t:!leD;t(l: liS,Cll'ÇUJll$~D.CII!.~ •. :s!l~.:!A\\\fQi '*;tls,:;~~~~-
,'Jica~iyjlo, >~O-,no.s~"·li~to.'l: , . . 
.. . ,p:e,i:áp;to ,.< sE:: ~á\'ll,ei,I_I, ; n;ão, \J.JJ:iz~~~el s.d,mjt~ir.,·!/< ..• ne(\es
' s.l:~:i.rJ.e· . i.g.~v~rn~'fl'~n~~l ,e ~· a,<bninistf, tiYa: , ;que:. ~u.~tifl~a 
, esse act,o: .dé·.1-1B69,·, ped~J:HI .cl>l<DilaJ1 ql!ç fm uma prepÇ>
., ~ncia, ,_jmitaq!l,Q·, o~. ,,o]l~.e~ · ;dep:utadus _,da. ,;w.~n'{r.I!i;.Qo\le,a 
- c~idª : i:J;lpm<mto·; ewpt~~ap.•IIS .p.al<t"~'l;S.: , pr~pol.~n~la0 ,a,r
. bitrio e untras. quej'antlaB. 1Se. CJ)t~ize&sec , il!'it~l@.s; di)!\a 
:qí:te, h(l.u.,-e.Juxa'. e, >.t~~ pello: ; :.mas :e.ão .· .. a·_~ár.ú(. :pois 
.. respeâto. ~o dos; .. os .. g!\v.e:J;n os · q11e-.. r.u;t.t~m po P.\ opurl.<r pr,e-
lttün!r-·e · com os acto.; legislativos .pr.Qp!ics. a.eivi.t!icfCm 
n ;cfiç~'\~Jtrl}, . . . ,. . . . . . 

O S11.. D NuE-EsTRJ.DA TmxEm.t d:i.,.um .. á.parJe .• . 
'.o,, .S:i\, .. J,ur~Qutáit<A; .,.,-·l'cço . ,ao· Q.O.bre ; .. d.e'pn~a!Jo A ue 

.. nl\o',.e!,'tab.ele\ra. \l,íalogo ,.qm\igo, c.o.rno_;,d jz. 0- .•!19.b.,l;e 
d.epJlt~\l.Q . por . M~nas ;·• .tenha n;aci?n(,ia .de-.. (1\l:~ir.. o, que 

, teJ;l,ho -.a . di z,e~-; e dero,i~ .. !~ n,obre '· tlfl:p\'til-flR ,f(}U".t~i , crom 
. to.d;ka :f~o!lrd.;él•, , co!.09 • <l9.S\t\Dila, .. e,, J;g~ ç~.ca·,uH>: , ,de· 
jtú1fú nhis 1Úii flori'io de gfOJ:-\~ : ~.s,~a..: l)qfõa. . J,)arl~~~~-
~- . . . 
'' • Ora; o q1)e ·se f,,~ em ' .. 1869 f?~~Ee por um"exceESO 
t alveZ;· dê prU:dencia, ·.porque :havia r~Z<io; -e:raziio ·de 

: sob;-~,.J~!lr;a ·,.acr~d.it!l~ . . qpe; d~ntxo.. em:.r()u_cQ Fernpo o 
senado vo!aiia o orçam11'*1. r~g,ul:u: ;; mas: . P~Il.~~l\tetJ>,~,':J~ 
te J:~ .n,e,g.?f'l!} lllu.4a ,de .tigwa.; . ~s~1'?o~ .. a, . 1'2. ,de .f.gp,sto, 

,e .a d1s~\i'i8aoc do . 9r.ç~l?'eo.to. es~a. a <~UI re_tarclífd,!!- pe~~s 
,Clt!l.SM ,qile ~ao c.?nJ:re?J~~·· . · . · .. 
. . .,t\.p)li;asJorr1? dls,cl~ttçlos .os PrÇ[I~!l~nj;os jlo.~ .. n,Hm&.te.-
l,'iós:.d.0 '.ÍlJilpGrio e e~W'-l!&e.\ros. , · · · .· , 
'· J':Ó'l~4, {'lg,u~q> ~:'(]?, <c)V,l.t'-se , de ; q!l<;. h~:f~,nrl9 ,v-ma 

. çlw<n~s&.q J~;..c a, Col11'?: ~HJ.1te.]la • . qt;e Í•l\)lJSt~tftl : .. !f.\ . .Jleo~e . ' 1 
ca<aa .repp!'lt!l . d!>.s ., rotl\J~ten.os do.lmf'et:IP ~ . e•.travge_;r_o , ' j 

: ,pÇ~-~~~pB1 , ~ot~r. .. Os_ ~ ~cr:e _ · :~qi2:9~· - r ~~f.~1j;it~~ - i,n.-~d>:i~~~~o 1 
.wn. çl;:)lat.e como. 4e;Ve ; fcer)Fs~i~~~idp, _ . !/éÉ,t/J. .. Ç<t~.\'? ·· 
' ' o.s:r., ,A:i1JljAI))'! F.iCU,1\ ll,,\ :,.,.,.-N.ós no~.Ç.QJ.Jílprowe,tt~:m.9s 'I 
a.issp, nté o ;Qm ~dt}., S~tiiltpr.o. . . ' I 

· O Sn )v:;QuEmã;-,. : : e a remetter para i> . se\}ado I 
. ess·e .tr,a\\alho. de fón11n t.al .,que a,quella -ralnó do p9dér 
' Iegi•l:~Üvo possa iristitl;:r .ta.ln,l,>em um debate' ?lÍriu- . 
"'Óioso: &obre a· •HJ.Sumpto r _. · · · · • ' 

· Presen,tel«epte h a muito .. ma i~ . \lnsejo d!;. pe.l)sar~se 
·· qiie o .or9.tmen,to · n iiO , \'ÍOs~a !im1r p~ompto . á'ind~ ' com 
: prr;m~ga1ril,o .attÍ .a <.>·rrrnA e Se).embro'\·· d-o .qn~. se po~ia 
pensar; em 18G:9; .P9Ís-.que elle 'i ti:. ü n 1a :sido e.ntiíds;u_b

. mettid.o á di'~CltS&0\0 ·.oesl.a e:<t•a·, e ·esperavi\-i;e' que em 
J.lO_t1COS d,iás .elle ~o~s~; votaile 110 senâ,do.. ' · .' ' 

O S.n,, fL"Pa.\Pl'!.Ji\~~::;rrA.d:l., Uifi. ilP\1-~t.e: 
· O .·.Sn.. Ju;QUEIRA.: ~. O. nobre. deputa,do: ptirece. dar 

·razão: ás .mioha.s. pa '.ny-.ras,. :isto . é, .q:ue .. pre•entemente 
temos cire-tt mst<tncias qnejust.ificão mni3 o ruoti~o . <,ta 

·pr.oroga9ão do orçamento· · · . · · ·· ·· 

() S~. ,li.l'(DR~Di!> lfiGJEf,RA .:.'":":'Nqo, nppi:J,d()• 
0 ::Or •. J~NQC.E~~ .:"7:E{nt~o .-' J1Si ."fli~f'l:. Q.q,,llo]~]'1l · .4eJ?tz~ 

t~<j.q , ,o ,p~r.t\çlo;, C0!l\~l)v!'-çl:or0 ~~ta.:v.a.;t\ll·).f.lO; )JM, 11;!-illao 
, re~lpl'nr..~;ões e_ prqteêl9S~ S.e. ;n~.\lll?'UaJ;.I.i;; ~~ll,J,/e <!e Qll\'O 
... t01 . . p,-eqtsa . ~ pr..<>n!)g~ <;ao , ,.p9Je. · ,e . . ~a~s ,p1:e~s~~: .; . e_, até 
, t~p.l).p .t< .PP>Ji:iljy, do ,pbbt;.e /J.f;p.1,1.t~do, · 

O Sn; .A:;DRAJ1E FJGt:~IM <d~ um .aparte. • . 
0 q:r .. JL':>iQJ)ll1!1\ :-lj4>: ll~e,çj.,~aw.qs,:f.opll!tJ)1iqn;~cj-

samente ~a, t ~rni<>s ,dq., g}:t~stõ.o. · · . . , · 
, ~ ~t1em. ~f;!!) oqs~r~·#q,;ap,di,E~)lFf!.õ~.~ tl e~:tl} çr\s~, .<J.u,e?l 
w .a maneu·a r.9r pue. >pllu&tr~ .n n\lOr,!a. ,Hl. ei1Jl!lCJ:1 

: 1~,rgaiD,~nte _E o\J:e · \)~.~~ .u1jt{~i~ s,uJertD, : a.94,~~~fii,•;rMe 
,. çap~!Jl.t\1-r.,·se de.que R O.r\\ll;illMto. ,pps??- . ~qm - ~~r· . l!:P.Pl:q -
. 1~11P.o ;e~ _h;:~vés.flias ,;'dc.rp.oi;lg, q\1~ ,sej11, el)vi:ado p#a.-o 
• seoa:~o 1 : eDJ. t em~'" · 'ile. ·~~.~: di~c,u~id.? é, }·p~á'<J.q 7: .Oertij--
ll:'e~:~ que nãq., . . · · · · ; . • . • 

Nus e . tamoa mmto long~ deetaa pratteas . lllgl'ez!l~, a 
que me rebi hoje, ritl'nild<i 'f.lllci' ení 'out!·o ~~ssúmpto , 

I 
I 

,e. ,s,ue .o~. P9Jir:~~ ~e.r>.lita.t\os tr.azmn . ci:lu$t,:htewe1)t~, . q,u~-
j~·Q,g,o ;~\r~r;·i}â,~, ,..i! i};'~í!i~~J9, A'o;#ri~ ·:*::11i~ii~J.~( · ·.- ·· · ·. ~ 

.~;i Xl<~.:p~,'l:: .. O,Qla' nre<l~f\1lp·"'· u'q_l ~~j~ó; .. s.~til.t/ n;l,C.P(\Í,, <):!~.·e 
6
: . t.: ,.rr.~. ~. J~r ,, 1 F.l 1 'H~ ... , I' .. ·a· ., .. . ,v.r··., 

, ln, ·~· - P.>:~1·:€itl\\~ ,.alft~hr!DH',4!!:, :?~'f.C/1 I!Wi~,t\l., a~il?!!:.t;.· 
nt!l.S P.q 1hcas ;re!)ot~p'.'\ll~·~~e,,q.~w,:Op,C;?.W.eçp ,p.:r,, 

}u,)'a:.&il!' f;s,t1>~o,.;r:V::l\t~o~,, 9l1~ fPPJér,P.1l;fli{,.C,~:n~F 
. ;res~'1~~qA'!.s .. l1J~~"r2'~! q':.e~,\ 1/.~s . qu~.)?.0,~1~o)l'\":I~!F .·· , . 
.. ~ 0}1,of'j;e,: e. ~u\l :'!1.~9. ~t.i\?, ·t4m~tl t'l feAaY'~'l't fl;Cl ~~~m~f\F'- . 
, ~~rylht."P~~ t<lflPJ[.Q, . ~[.eyP('\ti>:flJ;;~,lr.<; t~.o.s . d,~, '~o~t.?-,\;~ 
"JI?-.q.t,~ ~m Pl:~·lfQ!l W91\~çt,o~~<" í\i)'. ,'ii'f!~'b0,a.~ ~o ,,noxl~:,,q'P . 
~?.8 i:~~~e~ ,~ t ~~~ .lllf;\l~ ~-.r ·l>:~~~ :~ r~Cf-YF!,m~zl.~·~.:l ~.OTq\1~: ã~f}.~~l> 
_ ffi(e,Wlf"'l\U,te .. \\@'10,9.1~1; ,nH!J . fl''l.P.t:\a .• ~~l_ll>t~tç,qa. , lf!J:Pfl_st>\~~ 
,Pl~~~c,\o,r~s. ,q~~;? .?~•(ti; ip~ ,l~n.~~y.~<,. ,de 1 a~, llij~~. )/!,ta 
i t\l'lf;'!l:9t':?P:a. gu~ s.e ;~tc1o•: .;w n>\y)a.rr;~!':?•\ at:~ ll\,1'~ ,Çey~ ;r. 
~ua· ult1ma palavra em Dezemhro de 1 !!''>4: , .v t ~que . mp.\t:I,S 

. x~zes,' 4erji,o;;s~)p,<;i1.elftes,, qne' Qe)llqn:t~a.rji-~ '.fv.~~~tà:~ 
}1l~J:ll't. 4.'\<J.t!~\la, ·~~,a,,, 'llta~1d,o, . se, t;n,ta}~ .. J,):l.a11.~~r:-'lo$ 
·l/ie):O~_(lt\Y>\$ !\QIJS .tltUi:IOl!l!B.~ ,. .. · · . 
: ., . Wli~P:?~ren~, li~í~,oiif!í,&!~? . ~Jl1 , l'.?1i~Hr. 4-e.P.~ve .. ~'/il.l'e\ll 
, (1o ,~~~a""1-~J' \o,,.~ ~ ~,i',\'u~o ,1.\~~l.s'! P9F pa_l;tr·:~ps,.jilel1(;~r\<l!! 
da Jl11.ll,Ppa , ,0,9 , C8Jl.IP:~,S~Q, ,,que . p~.q .. '1 \"'r~ :\?., ,ci.U~ . :1 }~L 

, P!J>'~~~&~ ~<;9\D , ps, <lN~'~<l9 ,prpte,pt:?r.s ~m:~n ~o.~A\1. , lli{\tts
,tna. a? . ~.9rte, .e ,,cotl1. P?tr~.$ ., Jt~PI'~\ç:\ic~ , P'A~q4~ 
,q~~~lo, ultp~o, dl;l,: i:lpe~~·'I .O; . ac: p3;.''À<j~~ç . r:1 çd~ !'-)gP.Il5 
art>g'•ls du orçame.l:\t9 ,·~m. dl~c.n,~:.• .9 .. >\ll;ira.,.oo · .qune~ , ~ 
.w}r:!iriq.:.PPd,i!f:,ir;st~li,\( }11p: \iirg~J flelj ~tf ~·. co~:s~fii,ll·~~e 
,o 4 .1'1', tp}o.,,s~ly~ .•. se. p_ W~>lder•te . d'1 ._rc,wt?hqs,,.p;9.:l'\;
gas~e a ilJ!rS'i-,Q, .f?.l: .a.\tQ,,. P~.•: . p,arf~, \la,. rup,\<.>'j/1·, .. flJ.I~:;o. 
~~~flq ;~~9.1Wllr .u•~ ,s~ .. • 1.\l~l:U~~:;~, ,quer o ,,pre~~~~n~Pr d:J~ 
,:t'ep;q1:1fH~U, est.a;v,a .~t~P9~tq a. !'~.;~.grpr«,);i>~l~>, e. q,u~ ~p,ar,
~,t~~)~:. a :Ã-9-qpt~~ :~roi"~Qx~~f ~!1:}"~~ ·.f?Pl ~ ~;l\:{a .: yi·~ ,;.. ;, ~.&(; .? 
JJil:1~~u~aJe , (l~.<l.es~e, ~~ _Bull).v>;a, ()~l ;r,e~:J:c~o. ;~~ ~sa~e 

· ·.Era sem. ·ctu ~i,d~. , \tm. t,ist.~ . triu.m ,1bo,, p]lti>).q ,J'!!,lll . mi.
; no ~I!J, :M c:>pgressii .'~\Iieri:ci!.'P · ; : litiip . ~r~ '}t•P .. t. l!tm'Q+i'~ 
,pa!/1,0S'seu,> ;\llfer.•&\8,5_., J'e!JSlt91 acr. .1~, \[U·(.l\ J),l)ll,OrJ[IUSO\l 

:,dcs~e rn:e;q: Q!\T/!' ulpà.,QS"~'~~ tá yi~tUJ'Í/' flc t:i;rr,lp "..o,br,e 
: p~ .. ~'W~ ~~ V.~~sa:dps ~,,,Não; . '':'i.hJi!·e.s., , tpJin o.s 'pr,<ltl !H;~s 
,,n,s~rl ptos, lll:jllledJ iJ,t .~ l11~nt~ .,de,,lS~l rnJl A'l-·.11!• l)lV:ra,,, · ~e,cla,
,·áudo q'u~ ~ nl.e>;,q\J.ei-)ilo.'ceq~-h, , <J ~,;~bct.c:pof .;:rjl)Qi (<1< 
· doque fa:iêrem éoro qucf ó,.Ul1i::w .c\mE[ií,::i.) !r+ 'fj;c.~s~<\..'sC,,p. . 
.or)< :trll)~nto . . · .. · . · . · • 
. : .' 0.~· ,r~.ctv;~ps:,, t:o·i·;éin , ... _ÇJJl~ , r;_ .~PY.~f:L; . ~\ l\?.n l'.~;~_H . t~_ip.o_~~,r:· 
.:uest;, .. qa~a,,. ,\ltoltln .'l,at,JdP, , tq ç)P9,Q" d~i.")t''l'; t;pzo,n, l ',l,ali. 
01:0 · n.' llist.;j ti i:L · ·ae?o.e· õ fe"i:rii)Ç}···.e·Ú.l ~ 'li-Q.e ~ 'ó : nú}.Ud{~ , foi. 
creado ... · · · ·" 

"ó Srt. DgQUE"EsmA,D,I. . .'':r~tx~ru :~Kiio appiado: 
_'Q ~ n. JU'iQUEIR,I. _: . ..:....c .. : u·e mo'do 'Jll O niio ·lia IDC.~ 

,d~. 1.1lti .mm; uma .. discurlsiio, :fa«em rre.ver,,.qlJ.i3. . .9 ói·ç"'
.Il\ento ,jil·ec~ll. ;<~nc\a. ,d;e. ,don:1 D.1 !l«~~ e\e .~(\~~ií\>. par;:J,:tiG<~t 
.promRW· · · · · · 

O· Sn. DtiQuE-ESTÍIAuA · TE•x.Em ., •- N;.o .11B ~pre
serlti .nffi ,:faCtd qÚe diünOn~Jrc_ eB-r.1.l.~ p·l:qposf.,:ã.o ; · V ~ En .. : 
é. q.ne recort~eu, ho,j~ ,á n,yt\1J1ogi l> ~ · .. . ·· ' · · • 

O Sn .... Jur<QUE!R>\ ,_..,.,.B,e.;Qn·i e .. l:eGoirP-r"'i.s.cmpre,,p~ra: 

, · =d~r,i;Ó~s~r~~·: ·~ti~· .. r~·. n. o~r.Ç s :d er,~~ Í:ivl q~ .:.:rp ·~·r.~~ ~~i;~~ JiH~~.~ 
, 4t~~.er,t;tçõ~~, BR):>r~ t\Hl~3 ;, apartao ·~~ <\a f~c~.,dtt 'll1e~ta<.>, 
. e,tn , !t1g1p: ~e .tmtiJ.t:. \\e!} a .. (nu.q "P?.'f'clos.: da., qppa,s:.Çã:o}: 
os .nobres cl.eputad'os tliscutem •ob>·<'-.. ~!l' •il<)PP.Phta, : •flh~~ 
~cQ!lOll}t:J. pq)i~ic:-t ; .. so)l,r,e,dirf.ito p•Jbl'cn, . F(lhY<\ . ~>t,s.:Gs- · 

: ~-i~~ , ;~_.f:'o\J,r~. q~. a t?;9n.te,?f~/ir1f,C!s,_., _dn · ~ ~p.r?~t~a.:, . ~~1~11!,; ~e 
omnt re; ron.s quantio ~:r(l~a..~~~e _, d.>:-i .t':.p. ;!.ar:1r . ~ur~C\?g..- . 
mente. a uatl).r.<.~/.l, ~~s. q:ues.i:0e', r·opJ<> .. ej_ior .· !'J\~,qlpl* 
· ~,G..Q · e.Ie~~~~~~tor·~.~er?~J.. ,: ·.~s~ )1Rb n~·9 .. ~.~~ [}~ 1}-~.çv~ ~.: .; ~e í.;~.~ ~ d,e 
:w'rt,~ · "~~_, .noJír.qs ,a~p,r•,_ç3,~~. ~a. pb·'X:lY?ili.!Ja Q. "if. 'fP?" 
. ;nc,iruta,(l;Bs ,na~;i'í<~, . p;tríl, &ó , ~n.c.arl). r 1_'} .'!?-bl).)~'t)qp.~ f!f,c~ 

r qa , Cet~s.qq, ~~r,. ~":: ,\).tl}~íl, A~'~ . C:~1 u~i,t~.s , ;dp :p_rf,' ~.? te : 
" .~a;o. ,quer.~f? . _v,e~ 1 q~e'j~"9)?,o,r paq,o)~;~o, e 11,~~ )a.Ç.H~ 

~ ~~~:r~~!.~~·~;o_":'Y:ft~~-~{! :. ~a; ~-P~·-1 ~~)-~~r:~ a l r~·/~. ,;~~·~ :. \.. o. ps~-
quer~o ~a.~ .em .. ,l.lplft .q _u,e ~,tal) rk.-; t.t;-'.i . r ;t .l (".' l_!i.\ . . ,:.- ·: :Lt)_ ;.;Ú !_ fl 1;~i.\ ,tÇ {j 

'in~~~~i~~ ·~q W?nÍ«~cQ ; ikvcll} épe:F à',:. c~ li(:Ü.o ,eCOl:Oil),\c~, 
poltaco e rehgwta. 

O Sn: DúQuE-Esm.,o.n,, Tmxzn\ \ : - E'· o 1ue. tem9'!' 
feito; V. Ex.' é qu~ !l·. nii':it_il·m q'n i.:.arat1o ' se :o 3.~·p(rló'bd!.:r. 
material,. ' ' ' ' ' ' ' . . . . . ' . " .. 

'. . ' . s ., 9 .. ,s~ .. ~ u.N.Q~im~?-., : 7 -~_,; ;e.~~~~~t:~rn~qt~J : ~t ,nr~ ~:LP.f./'~~l!', 
· .um~ .d?,s, .acC\l(l:;tçõ_~s . IJ!Ats. mp~t~', gne ,c·~ >JQhres, d~(>tl
· ü:~fcS 't~ID leito .. á .riüii.(irià q;_ié ricüii)11atlllâ · 6 goVêraQ, 



ne~ta questiio ; ella poderia ser a.coimaJ.a de tudo injus
tamente, flla.B a ultima. accusnção eeria de m;J.terialiemo. 
Esta illustre maioria (e eis-me· tr .t:indo ,da. ques'tão do 

·elemento servil @em o qt).erer! ) h& de recómmendar~•e 
á gratidãO publica, pi!is ~ó tem . dil!rite dos olhos 'Deus, . 
a patria· e o juizo da po@t.eridtde; • . 

Os nobi·es deputaclos . saberu per!ettamente qual ,é o 
ilosÉo grau<le. e•ctupUlo·, grande fim nesta qu()stão. Se 

· quizessemos sttentler ll.os intere~8es do· dia o podiJ!mos 
fazer, yois tarnbem somos •llnbores deeser::tvos.tApoiado• 
da maio·r.ia.) Não pensem OS· nobres deputados que a 
popul•ção escr,va eetá >Ómente circuinscripta ás. pro
vinciq.s do •nl; já Se mostrou qne o riofte tem um nu
mero quasi igual de escravos que o snl; já se mostrou 
'9.ue a ;end t publica dás províncias do, norte é q_uasi 

, Jgual a !lo sul. · . . , 
· Não pen·sem portanto os. nobres deputados que nó' 
somos esses horaeus a>~Sim, um pouco aventureiros ; e 

· que não guerem?s 'att€nd~r. senã:i ás que,tõ~• mais ·ou 
menos phllo~opb1~''s e. pohtlCas, como os not>res depu;
tados _querem chamar; oos tambem s9mos interessados 
na questão, t!l.mhem somos senhores d'e escravos. 

Os nobres deputados nfi.o podem lançar-nos UDlll. pe
cha deitas; ilern ·a de materialismo: .antes eu posso 
reverter a qualifieação. Temos e-n •·ista (JS interesses· 
do paiz,. que queremos ~al vaguardar. 

O honrado deputado pelq Hio de Janeiro di!sé que 
esta ré~oJução era feitura do governo, porque queria 
subtrahin-se ao exame e cenmra da c•m.ra. 

E' . ainda uma . apreci~ãó inexa,tae in:jueta da, parte 
do honrado. deputado; o uúni•terio não se tem furtado 

. ao exame do• ~eus oJ.ctos, e nem póde, desde que ()S 

nobres deputados o instituão sobre cada um dos· as
sumpto• que são dados !'lnra ordem do dia. Quando os 
nobres deputados uaão, t1 tle uma maneira :nuito · lata, 
do direito 'de bzer interpe!l:l<;ões, e ainda boje ' uma 
foi annunciad11, quando os nobres deputados discutirão 
o mmisterio jlo imperio, destinarlo á política gera.l, e 
fa!Iárão sobre tudo quantó pqtl1ão, em relação a ella; 
quando fall:írão lougameute sobre o mini1terio de es
trangeiros, di,cutindo as reTayões exteriorer, nilo se 
llóde levantar essa ::occu6""ão. . 
. ,· I\Jas,. Benhorts, fallemos claro, pois este •ministerio1 
que começou a 7 de Março deste anuo, cujos actos ah1 
estão á luz do · dia, t<!tn necessidade de· e•conder-se, na 
aombra ~ _ 

Os credit.ós extramlinarios de .que falia o nobre de
put&do· podem vir a diseu&são qu~tndo s.e quizer. 

0 Sa.· A~naADE F IGUEIRA : - Devião ter vindo Jogo. 
O E!n. Jt:~QUEJM: ·-Todo o mundo sabe qu~ est<Js 

creditas abertos pelo actual ministeno nãO ião maia 
do que a homolognç.io de deepezas feitas poi' ministe
rios paseados, começ..,.~os até pelo ministerio de 16 de 
Julho. E n5.o se precisa . de grande esforço p:~ra se 
chegar a esta demunstr,.c;1io. . 

9,uando comrça um exercicio .financ.eiro, c o minis
teno em poucos mezes gasta m•us do que re*ularmente 
deveria Íazer peJos doze. mezes de exercho, é obvio 
qu~ o unico remedio que ha é lançar 'ú11io de ereditos 
extraordinarios pnra 'oceorrer a despezas indéclinaveis 
dos nltimoa mezes. · 

·Alem di ..to, ha muita• de•peza.s que for fio effecttiS:das, 
e o rninisterio · n~o · po'clia deixar de l!brir. oa credito& 
para legalizar estas despe·sas. 

. Oministerio de tü de Julho retirou~se em 29 de S~-
tembru; portanto, b~tvia o exercício' de 1870 :\ J871. 

· No~ mezes. d.e J~nho do anuo pa•e_ado a Sete.mbro po
d;na.o , mtmoteno ter P._egotado dzversas verbas; não 
d.J~o que o fiz;~ae!. mas havia serviços da guerra c rn~>
rmha que obngárao a fazer despezas · maiores do que 
aquella que o legi>lndor previa, o que deu lugar a · que 
entra.udo o ministerio.d.e 29 de Setembro ellcontrasse as 

erbas muito adiantau:u, c o ministcrio nctual en
trando a 7 de Marvo, enco~trasse muitafi dellu ~~go-
~~JJJa~. . . 

Po1s acred1ta o nobre deput.z.uo 'iUe ha receio algum 
de trazer uo coríhecimnnto d.o parlamento a• deapezas 
feitas c.om os ministerios da marinha e guerza de!pe
·Za.s in.leclin. aveia que o e•~do lia ~uern~o .n. os' trouxe, 
por'!uf. ccmo o uobra deputa<lo ~al)e, u1io se p~ssa de 
inblto desre Ntado para o de pa~; ~ nccunrio um pe-

r1odo iutmnéil.Lario ; ta militai ~sas a fa~es ~ pcw
tanto na .uespuas publiCa.s no exercíCio .de tS7u .a i87t 
não pOdiiio tier aa . deRPti!:l!ii ordintnia8 · dos . exercieios 

· anteriores m pt'i ucipio· da guetra do. Paragua;r '1· 
. o Sa. fAnoRA.D~ FtG!IJIIIIA: -v~ 1ep1pre cxeacendo.' ' 

O' S!l: JÇNQVEtM:-E' verdade;. mas é porql:le o pai~ 
vni t&mhem c·re.cendo. · ·Desgr-açado paiz, eujo budgel 
não :tem iztct-emeuto; qnando cu vejo · . ~m imme::rso 
budqel, a sua.despe~a cre~n<lo, é s'gmü de .q·ue a 
renda vai tambem sugmentando ; e a r~ndn é o .melhor · 
thermámetrô . da gr:o.ndeu nacion11l, ' 'eja-sé o orçamento 

· da Belj,>icl. e da li•gl~terra, (Apoiado•.) l!:u não quero 
para ·ó Bn.tzil o mesmo ,orçame nto dos 1,nnos de !840 e 
1850, porq1te então lierill uma iimhobiJidade ebinez-:> 
(risada~), que os nobres deputddoe ·querem transplantar, 
e com que .. fbariamos cstaci<>narios, ~uando tudo ca-
minha. ( ·1pa.r!e4 e túa.das.) ' · · 

Eu . t~.mbem ob;ervei e> ta discussão dos cooliea; ü 
o q,ue sé 'z•uason; ;oa assomos da honrada ,minoria e :í. 
ret1rada. que f e:~:; . .. · . 

O Sn. Dt;QcE --EsTRAD.L TElXEtR.!. :- Yós é que a reti
rast6! do debate · · 

o Sn: .. JwQVElltA :"'-Não me. refiro . a. nenh!ll:n dos 
. nobres . deputados, fallo em geral; parece que nif!> 
houve o menor desejo qu~ se continuasse a discuti-la. 

O Sll. Dt:Qvr:-Es'i'RAM Te1uziu.: -Não apoiado, .a 
mesa é que t1 retiro1,1 do tapete da discuseão ;' nós pe-
dimos a continua.ção. dell11.. . 

O Sll jUl'!QUEIRA :-0 'nalm) oleputado 'pelo m'uúoipio 
neutro, que tallto odio tem bO syotema chinez ... · 

O Sa. DII~VE~ESTR.\~.4. TEnEr)\A :-Ao ~ystema cbir.eu 
constitucional, teuho .. (RisOO..i.) · 

Q Sa. J u~QPE.rn ,\. :~ . · .. não devia querer tr.anqil:in
ta-lo 'para o no~S\> orçameiitn, o quál deve ir creticeJ'IdO 
todos o• aunos. o~ recursos nacionaes Jiiio podelJl ficar 

· estacionaria~ . H" trinta. annoo a no&>a re.ceita orÇa-<a 
em.15,000:0UOB; bojefelizmeute i<scende a 100,000 :000~. 

Mas dizia ett que acredito que cre,cendo .todos cs 
annos éom1>. vw crescendo as l}ossas despézas e ang

. :111entando as nossas receitas, n·~o· tenho p0 r eEte _faC(O 
· razão de formúlar accu.>a <;íio. ao actual ministl!rio, 
aind& quando elle durusM ha lO aonoa, pórqtte os 
illustres dep11tadc-s •abc.m que os no•sos orçamentos 
têm ido sempre em · escala a·, cep.dente; e. Eabcm qne 
não se }Óde enthewurar os di.uheiros publicoa i.· is~o 
seria de u~n pessimo effeito, c d 'ria um pessimo resul
\l!.do economico. Além disto, ha a aasemblea gerfl 
que tollôs os annos discute esses augmentos. ~· de~-
peza. . . . ' . . . 

O EstS.Jo tem 'obrigação d~ gastar até o ultimo real 
. que receber, e quando. em alguns paizes : re.gidos pela 
fórma, que tanto .aprec1ào 06 nobres deputados, ·ba um 

. Ealdo na receita public,L1 os legisladores l()go ailg
mentüo as despezas; ou entiio diminuem-se os impos
tos, porque reconhece·se que o ·E,tado não deve fazer 
o p:q•el de banqneiro, nem ter enthesourndo o dinhei-

: ro nos cofre• publiceos. Ou decretão-se·novas obras pu
blicas, ou nmortiz.vse a di v.idn, ou <J,iminuem-se 08 im
po~tos. 
. A .raziío destes tributos, cujo. existencia o nobre de:
pntado t~nto oondemnot,, é a deBpeza excessiva à que 
fomos obrigados,. e os onns immensns que tivemoe ele 
contral•ir com o governo do l'11ragu•.r· ·. 

A ellli<Bãó de ap.,lices· e dos emprestimos estra.ngei
roi obrigou-nos a lançar miio do credito em tão lurga 
e~éa!n , que nov nos~·os ·orç~·mcntoa ·de eritão para cD. 

.figu.'a uma _verb& addicional dejurosque.monta l\ma.is 
de 20,000:000N. Portanto, que accusaçiio >e p~e fazer 
á aetualid,.de pór 'existir no nosso orçamento ellBe. en
cugo, qn11mlo é' um Mmpromisso eugrsdo a gi.1e _a. uaçã~ 
se obrigou 'r Partauto, o noB&O orçamento, · nao pó•~e 
mJ.ia deacer; h:• <la eempre ir em escala a>cendent.e ; 
porq\le a terç11. parte da& rellda8 aotuaes é abe~vid.a 

· com o compromi~so que tomí.m.cts .e o llrfllil tem 
ni~Lntid·o sempre oo müudo o &eu credito, · t:a.n~o ~e :aa 
praç1. de Lu&!dr.,., o_s bondâ de oieu& empreetim~ cooiJt.~ 
vão ~mpre l!J.m& cora{'ao 11l~liMinA. Temos 30;000:00011 
. de juros. Como ·ó que o~ iltu~t.r.t:s deputados qnere:oo 
que ie íaçi:io essa! eoon~~u;üas t oll 
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'· · ~O·· Sa.:. ANDRAI!E FIGUEIRA ·:-No fuucciÔnaÜsmo nas 
subvenções . indevidas, ·etc• .i '· . : ., · •. , · · ' 

• .: .. ·J~:· _sa .. : -~uN·Qu_~~~ ·:.·~~ ~O:n~~o ~ep~tado ··pelo Ri~ de 
Jane:tr? · cen•urou . esta reeoluç!\o,· ·po1·quanto formulada 

, . p~ra vigorar .dentro de urii ~emestre, diàse q~e tinham os 
~mda o orçamento até 30 de J uriho do anno vindouro 

:Mas' E\U louv~ a il~~à~re. c.o~~iss~o ,de· orçamento, po; 
. ter_ tomado desde Ja a Immativa neste ne.,ocio. Nós 
: . não. podemos confiar plenamente .em·,que ·~ assemhléa 
. . · gllral se reuna para. o· ann? no· di:a.:proprio ; pódehaver, 
! ~or . qualsuer . cQntrngencia; como tem suêcedido em 

outros anuos, o demorar~se ess!l· reuniãO e .então não 
.haver tempo nece~satio ·para se discutir' o .. omaurimto. 

· . Não ~ení , i~to · bo~t política, .votar-se esta r~s0lução, 
q!le nao obriga a. cousa. alguma, se porventilra houver 
~empo . _para. se vota.r o orçamento reaulàr 'I Certa
mente qúe sjm ·: é. um•: p•·evid,éncia lo.u~avel. 

. :!jão é melhor que o governo fique autorisado com os 
~elOs le~a.es e officiaes, a co~ràr os _impest6s, sem que .· 
fique suJeito a. qualquer contli'J.p;encra qne possa .appa
~~cer'l Além3diss_?, ~sta resolução,~':ão póde vigorar i;e
nao ~mquanto nao .•Õr· -.otada a le1. do orçamento. As 
propr1as palavras do art . . 1 • mostrão ··que o illustre de
putado pelo ~P ; rlistricto não tem razão .em se tomar de 

• espanto por ver que. desde já .tratamos de dÓtar o paiz 
·eom semelhantes meios de viver renularmente. · .· 

Por con~eqnencia.. está questão te~ por si todos os 
precedentes e todas . aB razões justificativas. Rec·ordo
me que quando· se agitou esta questão ·no . anuo de 
1866; n.o senado, · não se coridemnon como ·uma medi:l.a 
Íil<J?ristituci~~a! •nesolu_ção. então pedida pelo minis
t~no que dingta os destmos do paiz, e · que · era presi~ 

.:·\hdo pelo. Sr. marquez :de -Olinda; apens.s ·os chefes 
eons~r~adores:no senado :dizião que a .resol!lção .não era 
admiSBI..vel, vtsto como não se ·estatuia o prazo dentro 

. cio qnar ella devia vigorar; e recordo'-me p~rfeitamente 
. ·de que nessa occasião o boiirado presidente do conse

lho, .qu_e .e.stá presente, _iniciou 9: debat~ pa:a ~ustentar 
·o pnnCipio que nós hoJe sustentamos,. 1sto e; que. a re
s.oi~~iio é COlistit_ucionlll,,. ·mas . que deve ter. o tempo 

·limitado. · · · · 
· .. . Dfpojs _disto · na sessão de 1869 foi apresentada uma 
resoluçao, . certamente 'em circumstancias muito menos 

. urgentes do que as em que nos achainos. · · 
·. ·. Porta~to, bem vêm ~s illustres· deputados que, ionge 
.de censu~r . o governo, o devem louvar, porqu,e é um . 
~çto patri~tíco !er sempre .o caminho constitucional 
livre e desimpedido~ En ·faço votos pela côuservação 
do-~c~ual . gabmet~ ;_ mas. ningnem póde afiançar que 
?' !l'IDIS~no tenb~ longa vida ~ não possa ser substi
.,u1do até Junho V1!ldouro; e as&Jm os nobres ministros 
não :. estão tratando ~e si, ou. d? suá adqüni.tração ; 
mi)B ,quer1m· !a~ç~r. VI.stas patr.~ot!Cas parao futuro. 
., Em 1869 o mimsteno de entao tinha o orçamento até 
;>.[ de De.zembro doquelle anno, visto como se tinha 
_approvado uma re~ol~?ilo J?r0rog:audo até aquella data. 
.. 0 · n_?bre ex-mmtstro do Impeno declar~u qne, ainda 

qne.nao se votasse a nov!t resolução p:roro~ativa; o 
,gabmete !Ião. se ·retiraria do poder, e c.ontinuaria a 
éobrar os Impostos, visto como tinha o apoio da maioria 
ucsta casa e do ' senado, Mas vêde· bem a differen~a 
entre aqucll~ ~ituação e. a pre.sente. Naquelle tempo ' 0 
nobr~ ex-nun1st:o do tmperto ·fez esta decla,ração de 
!JUe, apezar de nao Je•· orçam~nto, coi1~nuaria ·a cobrar 
Jmpostos, e não se rctirut·ia 4o poder; . hqje, o minis-

. t~Io actnal, c':m este neto "mmente1'!lenfe patriotico, 
:1ao _quer P';r~ 81 ?U para outro a contmg.l' ncia em qne 
oe v1o~ o mtms~eno de 16 de Julho; n:Yo quer dizer 
qu~. nao se retirará · uo podor, quando não teulia os 
me10s legaes, a. não que•· para. qualquer ministerio 
eonservado:: onlt?eral semelhante ··contingenêia. 
~nde ficao, po1s, as ve•õns· objecções? 
.Ests, rewlnjão é uma. homenagem ao Rybtema con

stí.tuciOnal, . e uma - ho_mena"'em i iniciativa desta 
.. ca~ara, é um meio offerecido ao senado para poder 

J1l&I" ampl?-mente discutir a lei do .orçamento, sem que 
~~ue .. pemu<? por aqoell~s considerações q'll;e ce1 ta:nente 
.'em ~o. esp1r;to do; legtslador qltaudo . esta a expirar o 
e>..érc•c1o, e e preCiw -dMur o ·paiz dos meios de viver 
le{lnlarlllente. • · . . · 

C.onsequentemc\lte eu penso que -os illustres depu
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.tado~ hiío de ficar conveucidgs de 'que esta ;·esolução, 
l~uge de .ser uma offema,. como se disse lj. dignidade 
da cllmara, aos fóros const1tucionaes e todas estas bellas 

. pa)a~as qtle. têm sido aqui proferidas;_ pelo.éoptrnrio, 
. é q~a_ts .. u.ma . .\lo_mel}agem. pr,est(!.tj:a ~ sap,~.~:~nt.!L : desta 
c.asa,. uma homenagenr. P'_estad:!, , ao. d!rCl.to·., que o 
s.ena-do ~elll . 9-e disê~tir ~ata ma teria, e· é U:ma. h o'-

. menage111 ;pres~~ : ~ . .o]'>ini!'io. p_u9l.ic?-,· que. 'não; quer 
·:. que .:n.eul)um I:mmster~o se COIJS!lrYe . . no·pode; sem que 
. tenha ·_. pr.o.Cl)rado . esg12ta,t todos os meios de· viver 
. consti~cionalmeo.te. ' _ . · .· ·: · · .' · ·. · 

.. ~~llust~é 9,epntado f.ez uma .objec<yão: disse-,. vós prcr 
rogus .ó. or,çam~n!o,mas. ~ orçan;~ento v!ge~te contém 
algnma.s dtspos1çoes .que_ . chaiJl.OU tran&ltonas •. isto é 
di~posiçõe3 pariL fazer déspezas que n'õ.õ .tém m;is razã~ 
de ser no exercício futuro. ·. · · · : , . · 
. ~· illustre deputad~ .l~vantouesta: . ob)eCçlió ;, inas· etl . 
crew que no seu a_spm.to está b.em convencido de sua 
im pt'Qcedencia. · · _, · · · . · · · ·· 

Todo o mundo comprehende !~éil.rilente que . proro
garidoc:se este orçan1en~o para a~· de.~p~zas ordenadas 
do seme_stre emquanto .não -fôr votado o orçamento do 
ànno de '1872 a ·1873, o governo '. não tem ·que v~r com . 
aqne!las despezas , .. cuja.· .razão de:· ser . desappareceu.-
(ApOiados.). . .. · - . . . . . · 

Por ~xem_p,~o , . se no. orçameo,t.o .vier consi~ada al.,. 
guq~a d!Fpa!nçao que diga respeito ainda á ·liquidação . 
d_a guerra do Paraguay, e se:çss·a liquidaÇão estiver ul
timada, o governo nada. terá .. que ver com ·.essa ' dispo

.. sição, q~1; não terá·.razão d_e ser, ,e· portanto ·não va,i 
la,nçar mao !l,ella. .. . . . , . . , · . 

. O .govern!J ha de lançar _mão. qaq_uell!ls d~posições 
.que forem nccessari;s .pJ!m as despezas. ordinarilis. Tudo 
quanto fõr ~xtraordinario, tudo quanto fõr provisorio, 
tudo isto .,desappsreçe p.ehi pro.pr~a t;ratur~:lla d:ts. causas· 
não é necessaria .:!- inçerveliçâo .de .ninguem,. nem.mes.: 

•• HIO da heoneneutica juridiça; é questão de .sit'uples 
bom senso . . 

. : o sn.. A!Sn"nAnE.li~UEII,Ú. :.-Nas ~soluções .identicas 
. as despezas trausitonas fe· resalvátao. · . · 

O Sn. _j~~QUEIRA.: -:-.Nfio duvido .de~ses ptecedentes:; 
nem nego, nem affirrilo, mas o que .digo .é que a lei 1 
devendo .se~ ~ormulada de um m·odo·· q.ue não deixe du-

. ·.vidas;- ·não tem· necessidade, porém, . ·c;ie repetiçõee in- . 
nteis, ou disposições ociosas. O grande caracteristic.o de 

· uma~ lei . é sómel!.te conter: asid,éas·-e .as palavras índia.: 
pensavcis· para: a ,,.ua boa ·execução.;. mas. ·aquellas qne. 
vem cheias . de ... pleonasmos, ociosidade.s e redundán-
cias, creio que tem g~andes defeitos . · . 

E se houve ja resolução como· esta que e<tabelecia a 
eliminação c;ie .despezas transitorias, ·me par.ecie que esta 
resolução nã~ Estaria n~ caso de ~~h ir dest~ · caniara, 
parque dó parlamento nao pó ele sah1r uma lei "que con
tenha em si uma redu~da;ncia ou -expressão que possa 
chocar o bom seilw de quem a ler ; o artigo que· conti~ 
ver uma redundaocia· ou ociosidade importa' faltar ao 
respeito i illustrnçiio desta · casa, porque . todos de

. ve~ · saber. que ·uma .· lm deve ser precisa em suas idéas 
e 'palavras. Considerar como protog;anda uma disposi
ção, cuja base, ·cuja razão de ser desn.ppRreceu com o 
exercicio anterior, seria ferir as regras Aa ·logiéa, se.não 
d:o senso commum. · . . · ' . 

A graride superioridade da legislação franceza sobr~ 
a legislação ingleza e uórtecamericaua é a precisão dos 
termos, é aqnella adiriiravel· synthese, que a torna per
feita_; ' entretanto qu~ a ral~a. desstt qu~idade produz 

' contnmas redundanCias, prolixidade; antmomias ·e ·mes
mo. absurdos · na legislação ingleza e· americana; de 
mod? que nesses dons paizes é. ?ifficil o encargo de 
mag1stra~o 1 e>uquanto é elle facllnno na França, por
que na leg•slação deste paiz· não cha palavras ·de mais 
Otl de menos que JlOSSãO perturbar O executor. 0 ar
bítrio torna-se maior e as decbões incertas' '· 
. o . Sa • . A~nn.~DE . FJGUEIR,\ ;-Eu quizera ser . nnteB 

magistrado· na Iuglatarra ou nos Estatlos-Unidos, uo 
que em J!:rança, porque ·a]Ji ha algnma cousa que vale 

. mais que as leis, ha os costumes. · ·. · · .. · 
O Sn. JuNQUEIRA. :~o ·nobre deputado. fez duas ·nccu

sações aq governo ·: disse que elle queria -a dictadura; 
e queria .ao mesmo tempo as tlmp~as àutorisnções con-

45 
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ce.Jí:dns p,or es~ar camat·áJ açr mínisterio de 16 ·de"J m1ho, 
autórisaç.ões ··qire estão.··;iris~rtas n:I.Jei de orçamen:lia <iJ.Ue 
tra~mos <d~ ·- pror-qgar:J . . . , . 

De:tudo·qua!\tO venh.b :dê dizer se conhece qwe·a•ml
nisterio'; flÇ,taal'_' nã'g;' arha .·á · di'êtaÜura ) · .se• IV '<l!ID~'Sse, 
longe ' d'e' 'tratar: destes·meiós regulirel! dé•·sé p;repaKar 
const\tticionalar~t\'• par\!-. o fúturo1.- · deixar-se•hi&-ficar 
no' stàtlf ifltii,' nb: dô!Ce (ar 'niente ; e ti:úando •ehega-ss.e' ao 
ann_o cú~ttra; diria _o q~e · iisse a:qtti o . nóbr~· mi~16'tro 
do 1mpenó · do gabmete• ~e t6.-di1 J~h~ :· .n_l)a contmua- . 
remos no . p,od.er, q~.er haJa, . quer nao h~LJa ' .owamento, 
visto .termo$ I4aioria' ná:s . duas .casas· do · pai·lamento ! 
· Ota, o ministi!l:i'o cpae :. procede: por · est~ modo. · pôde 
ser •a.ci:ms!j.tl._o de' dieta&lira; como q:lerern os ll()bre~ de-
putadoir· aMúsa~lo.'l• · . · · ·.. . . . · 

Isto é .abusar do valol,' cié- p·hrase~ · que· á for9a dé re~ 
pet~da$ ',perd~ni a· sua: effi:cacia necesáaria-. · ( .Apáicidos da 
maioria.) ' . . .. . _ 

Nós devemos guardar esses graude&·argutnentes •para 
as oc~a:siões so-lémnes de perigo J.iüblico; não- d:e.vemos 
estar todos os dias repeti:n!lO taes accusacções qne não 
8,; • p0'dem Ílll;er ·· ào poder e:x,ect1~vo I,) as !)ondí:Ções . 
ac<uaea:' · · . . 

O mitiillterio, que vetn todos . os dias ·di:scutir:coru' os· 
honrados • memb.ros,. ouvir as censuras que·. se'lhe·fazem 
e respo!ld.àr· a ellas .... 

O ; S~. :QuQ!ll'l;r~STitADÁ. TÉrXEJ!}A,< ~ Qo~.: o sUeÜ:cio! 
O Sn. Jl!!l'!Qu:irliA : ...,.:. ... com<'l · p~:le. qum·er · a dicta

dura'l (iipoi.ad.os.-da,onaio?•iw) Com o silé'rtcio, ,nãüi; -pois 
os nobres ministros têm · sempre respcmdido. · 

o Sa. A~_D!}ADE F;GUE!ItA:- Ul!).a resposta do mwis
terio. é. U\11.ll. gr/-lÇ<L . esp~oialiàsim!!< .. 1·· 

O Sa,· Jul'!QuliinA: ~.A! dictad,lrà é ··silenciósa, é !filu· 
da, · -EÍ!tenebi'Osa. { Apoiadó8 da mino, ia.) Simy-mas aq:n~l~ 
les • que vêin· a' :esta caro-ara .diecutjr•todos ·· os· dias com· 
a minoria, aquelles que aceitão o repto no terreno uda 
it>~Hfgeg.ci\1,, .que explicão . seJ7.S. actqs e os confrootão 
cóm a lei, esse~ ;qão: pp~em se~ açcusados cle ,diqtaqu
ra; é uma m versão completa de idéas e . de palavras. 
(Apoiados.da. •maiovia:) · . 

Gaal!dém.·os nobres• deputados·· esses .assomos·de; ·elo
quencia , para ,. se<' · algum· dia. nos• a.meaça1· a·;! Ver-
dadei-ra dictadura ·;- então é•que-a., voz. eloquente i-do 
:nobi:e ·deputado' .pelo • Rio -.de Janeiro se deverá 'fazer 
ou'\lir ; . e-.en·tão<' nós:.t.odos •estare!l'lOS .a •. seu lado : estas 
palavta.,terão ·razão ide ·.ser ·nesse -tempo, . . que ·a Proví-
deúoia ·.:?-faste ·de.·nósr ·como eu espero. , 

Uni.~ Voz : - Já estamóa separados ; jâ ):i:t proclail1a-
ções contra ' a 'minoria. : · 

O Sa. JnNQUEf:IlA .:- ·Quando nós vemos qu~ estas 
accu,sações se fazem diariamente. sobre tudo e sobre to
dos os ,ass)llllJ.ltos ... 

· O .Sn; Cnuz ··MAciLiioo :"'-A d1ctadur~:-ain1a hóje ·foi 
demoustrada no senado. . .. 

O Sli.. P'R.EsrilENTE Do· CoNSELHo dà um. aparte. 
. O Sn. JuN'<ÍuEIRA ' .:__ ... . é- e;idente, qu~ ~ssa : dicta
dUl'a não existe ·;. rlictadura com. a im,prensa.li vre; a .<;lic
ta.du~·a, q,uando ·todas as ·opiniões .. aehão · cabid>1·. para 
se manifestarem, quando og nobrcs ·dêpt<tados coustàn
temcn.te usão ' e: a.busão. do direito de.-censura,· .. quando 
ha todos. os ·cleme.ntos de. ·lL[)erclade, e .-de"e.xparisão do 
pensamento ! Essa dicbadtha é-imp0ssivel; éwn sonho, 
é uru niytho. ! · · 
A· procla.-ma~fio a que,·ba ·pouco•se .allúdio não partio 

~o governo ~dos seüs:· ami-goi!rpelo .contrario otraba~ho 
msa.noltem,·srd.o ,conter as.! mamfestBções de . sympathw,, 
pois que o ministerio nã.o. quer· agitayões· nem mesmo 
em sentido favoraveL · Todos .. sabE>rrnque: a causa,.da 
e:rriiluci:~ação .. é ·sympáthica• aes .no .ve,·decimos·•da. nossa 
populaçao. . 

As ampJas·a)ltorisações dadas ao .ministerio .de .16 de 
Julho. é: o que o ·actnal gabinete deseja 1 

Como: se abQ~a da argl)mentaçã~ 1 .. · . . . 
A lei 'do orçamento ·vigente não deu ao gabinete que 

então dirigia os negocias publi'cos autotisaÇões 'que tor
ne':" tãO' appetecida '. a repetiÇão da:q·u~J.la . .léi, co\Tio os 
noõre& :depu.t~doa que1•~m .fazer crer; · 

O or9ament0 act<u!l consigna . apena,g os meios · ne-

l 
I 

·I 

• eessarios-parru se cobrareurtos ililirpostow•e •f\fzepem~se as 
despezas publicas; as . autor.isaçiíes; :contfâãsm'O iotça
WeBtor voi!\'(!.o ,o ann0.,passad()-.. p~, .O· <ElJ!.~~!licio p.ptnal 
não teor esse,.c(f_racterr:· qw~. ~eis ;n;obi:~~~ ·- dépj1tados;; f1!Ue-
relll: empresj;ar...,l4e$•. · 

· <Hh\. Cn~oMitcii:Ql'o:-'--Cont&nür.~enaildfuFostos: ex~ 
cepcHmaes -em ·témpo. d'é• ~eil,'a· ! · ·· · · · :~ . . . 

0:. Sn . . JUJ11QUEfllA:.,-.,V:o.w. ,re'sponder· ao) m!lu·, ·il<hrstre 
a.fuigo:.>contémç;J;U_tm:tisa\)Ões, e: ail~IIHi:ato, deAmpgstos. 

·Q!ra&tQ; a ·'<ll)ltor-rsações, · .es~aauefer.em;.ser unicamente . 
áque1l.es .~m~i0s. • indispensavei,s,_· para, f:aze\\!Iaee .. ás..,des.
pelj:JIS . publicas. , já; : ... efliectuadas ;. e• ··realizadas: durante:? 
tern-p0 .. de g:ue~ra;1 de-·modi>:qae. o•.gtéveMo v1o; se .ob'rl
gadQ a , lançar ·.·mão .de •;recursos . ext.ao.ndlinariosv pro
curou·: no .. credito os, . meios d:e.• .fazer face .. ás: .despe
zas da g)lerra; e · enconÚoti no •CPedito· .publico• uacio
nal.gr~tn.des .el•mel)tOs· ,para..sa ti.sfa~e~ a ; essas;, désp.ezas ; 
tanto ·as.sim;• q.,.e tendo,se: àppro>7ad~,eml865.l uma. au- · 
torisaçã.o. pa:t;a. .Um ··em,prestirno ' exter,no, . fi?i' . elle; reali
zado em Ldnd:rés naEJ-llte!:le .·.auno·, e ~podehmdadeno.ssa 
rtà():ti.vemos mais: necessidade dê conti·a.hir·no .estrangei
ro.. ·,0u.t'o compromisso, .senão. agora; no·:p.»mci•pio .deste 
annQ.í• em virtuae: ·.,de, .autol'isa9ão Jegi$'lativa.; · :rQas o 
credito.•.naciona11 puáa.nt<i e ionte; ... auxiliou o .governo 
durante •o pe~ioCló .mais ·diffici:l da g~ter-ra,..do:Parag:uay. 

N.estas Cl!icum;,talicias;-_. teve · .o.; g&ve•a,o. ·de .emittit 
muitas .apo1ices,- .e .tomar.:.din·bek<>• ,.,, pra~o,, dll.n.do letras 
ao ,portalior; ficando assim>othésol)ro·publico. oberado 
de uma sol)] ma eztr;ao~dinaria de. bi1hetes, a:prazo, .. cu.ja 
reforma -podia ; . n~@• .. ser ;con.r,edidà-; e;essa ·, somm!i>Che
gou ·.ao av·nJtado- algarismo· de. 70)000;.0Q(~SOOQ. 

Foi o miniaterio ,de;16 'de Jul.ll<'l:. autori;adp· a:fazer 
operações , de cnedito •paJl'a•. remir ,esses ~ bilhetes-... Estas 

... operações·. forão .. feitas,.,runas,: pelo miJ;Iistel'io · .. ded6. de 
JuJ..ho\ e. outras pe·lo .. : mhJisterio; .de 29 id.il: Setembrq_. 
Por este foi féita'.',a emissão de 25,000 appüees<é;o em-
prestimo"de ;!1::3,000;0DO_i• , . . 
' Quanto a este .e.mp_t:e-stlmo.·.contra:ú[do em LQnd~esf eu 
vejo queca assembléa geral já..lliedea.1J!Il'Outrod,e·;tína, 
porque quasi toda essa quantia foi consagrada ,para a 
prolongação da;-via -férl'ea:P·_. Ped:ro li. 

O .cniniaterlo . actuaLnã;o 1pM~ Jazer, g.randé interesse 
em obter as, mesmas . autqrisações; esta9 .de :pouco ' Oll 

nada s.ervem .p,~ra .. a a.cçiiq governamental; .. os pilhetes 
do tbesouro j~ estão redüzid0~, . e ao m~nisterio é i~
different.e, .l\té . ceJ;-to, p~nt,p, que estes. bilhetes co.ntl
nuem~ .-em circulaçi\ô._?U. sejiio, r~s!l'atados, ; vis:o· ~ue _a 
pressao. que ellesJa'z!aO' sobre o tnesou:ro Já nao e ·tao . 
grande: é mesmonenhunia, pois.qué.se SUJeitão a juro 
baixo. ·. "--- . 

Se os p.obres ·deputados 'entendem que estaa autori- ., 
saçõés sã..o appetecidas, declar.o que eu, .se fo.s~;egoverno, 
não achava nisso motivo de_ regozijo, po~GLUé entendo 
q11e para.' o gove~iló é Í\l_differente .g_ue . os .. bil4etes. c<:n
tinuem o'u qae seJ_il. autoqs.ll.40·a restrmg1r .R sua .emrssao, 
visto qUê éllâ dtt.·.é pe,qJ.ten~1 . . eos .pc;n·tadol'es não querem 
a retirada do diilheirp. . 

Esta~ . autorisaçõe.s não siio aqui!llas que os. .. governos 
desej.ão. mais, porque. por elhis não se pc)çle pôr em.jQ.go 
inf!uen()ia alguma, politicict: ·. . · 

Não sei que .. ou.tras au.tori<ações tenha dado. o orya
mento vi.,.ente' ao ministeri.o de 16 · de Julho, , e qne 
sejf:o ago~a tio desejadas• pelo 'mini•terio . actual, . ~e 
modo qúe fizesse .apresentar este projecto com.o, nielO 
cap?ioso de a~ obter'. ~ . . . . · . , . _ . 

Essas .autonsaç0es sao· s1mples .d!sp0s1çoes financeu·as 
que têt;n por fim habilitar o théso'uro a fic!lr ·em melh9r 
pé· mas como .j:i ·está nesse pé, çomo já está: folgado, 
enlend~ qne ominiliterio não tem interess~ ':euhnmna 
continüação das .mesma'S, e que paHt· elle· e mdifferente 
que ellas existão. . 

O Sa·. ÁNDRADE Fr&uEIRA :-Não apoiado •. 
O Sa. Ji!NQu~m.~ :-Então· ou de e&t(t este clesejó ar

dente: que levou: o minis.t~rio a usar deste meio, que se 
chilri:wu deh'ypocrisilli ,para· prolong~r. o or_?ameut?, 
quando· ·não ' lucra ·causa alg_uma. a 'ndmmrstraçao debal
xo dó ponto de vis t:Jk polltwo ~ 

O Sri~ : Cauz 1\hcu~o: -Então i inutil "1·esolução . 

O SI\. JuNQlJEJRA: - b nobre· ~ldepuhldo· não·' quer 
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atteiidei' -á argunie11tação que estou fazendo. Em p>i
;m~ir.oAI,lgiif> a~,reS!IJ,tfÇiáq l!em'?por >fim p1:ór.o:gar >.a sb- . 
c'liillalle>.di'M)ôbn~W< ~P.t~!JêStosl etfai:erta:s dksp~as ordina
•:i~ . ; ~~ sç$,1w~o , l~t:gao~:, , .xll. QJ:~~ ·que f~J>oa.-'!'larcha · 

- fi'll~ll~e~r,'S;fi<>'!±~~~t~e,~ J1):~g'llr -~tttr-;e;tsteP.clat,~e~sas 
a'litotlsaçoês,· loúito que a~ .. guerra ObrigOU . oO {.go,ver.ljlO •a 

· pedir. recursos ào credito nacional, e este-:fez com gue 
-êlíth-esptu<e:liicll!sw:h~bilítatló j!ta:ra '11Cet!IJ'i'er ;-'ás ll'e~p~zas 
:;pnblid!j's: . , . . . . 

[-Mas• dig<><;g,:Ue; dlibai&oild:a :po1itlo cl,é(v.i~ .f!oli!-ico; que 
é.aquelle que os nobres deputados quere:!n ·•cen:x;e'Ji,gR:r, 

·· e'<Jmo '·~é~oo.e':i:lcelfléitenru; • &tiíno l illàei.ti ·~ .i~fhteiiBia ' 0u 
. ·~e.:;terJ.initenÇã.o· d'é-· sn'ffocnr-r.a':ôpii\ião'ptiblicaf\âcb.o' qile 

tes,Sas·i&tit&ciSar,iies <par•~'-nada; ~eriYeln. 

!Q'SR:'.'CitiJzt .. J'if~Ói!Anô: _:.:!·Não: p~de.m , ser: iu'dilrêreri
te'S nh'g'<tti_er.,•o, ~p-xitll.>tit.~:pÓde0 '~~-~r .uma coHtila. de~ses 
'bilhetes. · · 

... :()'íSR •. :.:ill'liQ,B~Al:·.....tE:• ~or. ·àsso que ;'):lisse que iute. 
f·l1~6SliO>' á;:;.h<?li< cWli!llllitJfial athnin(~t!ratilia, ,t ib.erp. · l•'!J.Ue' ,9. "~6_1'
tida em bilhetes a prazo,· e já reduzidos á somma.::re
lativameute p~,qú.epa1?~~j.ailp_poosiv~L 

.. 0:. ~1!; .Al'll1~~DE !f,~~Y.f~'\:':- E,,. áj~Ó~i,tic~ _mesmo, 
·porque · se'm ·meio~ ~de acçao · nao -terá mRu'enma • . 

. P .SR. Jirn,QID!;~RA: ~Mas nãó ,.~e)n essa.inte.rv(\nção 
'imm'e'di!itii.' 'ni 'p"olftiêà:; cóiho''os'nbfn'esé'depnta:'ctosJ4e-
·rão ·crer. ·· · · 
· :·· E{ sa;bido•rtfue não lnil!l'eceib-d:e· aor~ida::''es >.•billietes 
i>têmnptázo'if'ô' tl!esçuto•tém milito !IJ't!Ídito;-·e·.ba. mtiités 
''il'léiGs<·d<e:e<vitat.·-esse maL- 'fliJ.m>•gaV'etnõ;·•pln• meíros.'p~e:-

vidente q n e• Sj)ja:Jno ~liiDjlt<ilíQentd ·dc:.~ens · 'devére-s, '· sàbe 
· que a que~~ - de ·:l;>i~\lete.s., <fin~~nts,' EH~Ilqz.:a.-uma. 
qu:estão. a~.rre~io; ~ ,!f~e s~ -H p~ill1_ll() 'e.st.~ .a-_4. ~6 · a:q (I~ no, 
sendo eie'_v:lld'CNJ.{i'bÚ '~ '%/óulillàts; <o•r(l'C\h(\ ~i\e Sttp)Josta 
corridf, ;~4es.~ppll.i'#(\er.á, , pi)is:· todos· auc.retã;)'. a :.r.êfo:rma 

. idQs : seus· t itiilqs. · :i-}-1~' d:ist(), es •.v(méi:m'entos • não ;'iião 
•.to\l:Os·• no·, meSmo dia. . · . 

E' uma n~edida ··fiuanoeira _que não· faHia: , o' .capital, 
q1ie ~;e · ro;t!iahe fs:0i:bmente, •-expànde,'l;e oom, 'a perspec

.·.hva-•da. •alta â'O. jlfto. ' 
1 6 \!;ln . .''ÀNbi\':<.inE F'(i:ulliit.~: •:- ..:.. Pód.e 'hllyer ·~a,tüias · que 

•'{l.' lfk'Ção!'f-.\'i:fiár ~icO'tii'O hoi:lve·•(rtri' 1831· -· \]'~e ·o' 'no·brtr'd:e-
i'pütiitá<Y sabécBiiitJ·)i)'s':-apoliêes ·liáikl\~~o. · 

· ;p Sn.:• 'Jufl{i'U'itn.~: 7:,qs . ~~b~~s i~e~~4os ,:querpn 
. cm:ífunttlr coubs • que nao podem adnllttlr., con!usao. 
Es~Çl; - fazendo .;um •. :grande .. cabedal .. ele ,um(!. !lues-
tiu'l!crtla. . · 

· · 0)Sá'.-.0n!lli •<M>:l.OH<l.lio•: ,.._.,N,(is,·ne~te >·,p'onto •até • !iômos 
>m'ai~l~ovilrnÍ~~s ·~~~\Í~e•' :a • maioria,! Sllstte:li,tam<is 'a1ne
'~eW8ldatte':(]<a, alitó~lil'aya-o. 

O SR, ARA'ii:lô'il'.;i~ü :.WTd#ô'm~a.<nota:, 
, ó· .~rt..:.~ llNQiit)n·~ :_:ó;; ib,i~i~terrQ ;do~ce~to ... ~:gmi'iqce 

. ~sse$' ,ítiil.jP.l~<lS' a!J:l!i,rQ89~., [~a~; ri_iló •está,:, di.spt;>s~P a .acei
tar presentes, _qtle •'Bílgq~jn ·.P-~~Pa.fla: d<J._. ~D;>ÍJ;aos: q)ler 
só o·estricto 'I! ata be-rri: adinini>trar -o·,pai.z. . . 

Se estas aliitdi'i~a~~s, >ijtre · 'i~ri:i · :\por :~'flih · cb1to~ar o 
·- ·~eSIJGJ·a'•E>lli , posj ~ão: ;~a\s fõlgafl;aj • :ar~ .Jnteii\ssão _á 

;ef!stentlia e*u;Çru ·tlo ;gqvetGOj.tli(o s;:,OO meloBjtle GOIDp.rt
·-mir ar·!Jp'ini'ão, s~a a•~embléang!!tah~íp isüa, sabiidori'à<eh- . 

:· itend~sáe .,q:u\l, ]Ls il.Ew~d!\.~- i~ fpeder exêcutivó aheêebe-
. iHa:•i!EinH granlde" !tJegria, ~i><'>riJ:he ';pori~ei bão~- fitiavtv em 
melhor •po'siçi\o :c-politica .. : As > ·~ollStd.ef!a:t;la T : C<;l!Il.O'lnma 

", :gr~.~~-\de [;'olt~;•:J;lç~_, . Y.'-.~; C?fP~:- ~Jh ~~S~rgo .~i-~; ,que 
· exi_g.lrm'trah_ alho ~ .. _t:e_~. ponsab11iaaae,, ;.vl~t,o ;:rt .. ~. (), _~:~<~ado 
dQ· the~?ur0 publtco Ja estfl. em me:lhor -pe e' 'pÓ:le-se 

;~ eá:é,'atiili' ,bu · 'náéi , >a•g()'tlt ' b:_'r'éstl:l)lte-'·'(16\i ·:n-1Ji -e'te•, ' 'sem 
· 'd'iimno"J?'al:<lll:à• ·~lihsa; 'Jiúb)ielt. . 
· ·:o·~sa/ti.:óz"l'if'Ác~i''.il! : •-.:·'Ni!ni'ittC i'ún . [l·pâ't't~j? 
· 0 .-!)a, •JIJNQUI!!.IR>~:: :'-·Pois ' i)'Íio. . 
.-·o,:Bii'.< €ilt!~' : ~fll.ifuiliio : _~ ;A ·' liepát•p\:fio •~li - i)_J.ótitiea· e 

- '.ila \tla'tni'nistfl;!~~-· nó é,'hpeu_ ·as ~'he·9,ri&n' ; o ct;ue· 'e' S: · iJblí~ica 
· fsllm ;cla·-'íilHoS!tbi à([riiiíi1Striú\1!o 'I · · · ' 

. p"s,~t. ,' S&~~iJJ'E'~i :: ..... :>o;l1~b*~";WYti.ta~p :f~~: um::>. Oilé
cHiraÇii<~: qi:ie' éú e'-tdil.ó& iiab~mos: TJ.Idó s~ ~fif\a• .na,.~es
tiio do E~ta~o; pó~fti6ii , '; IÍ'dffiii'uiÚ1râÇ~Q, 'fi,', ~pi;a~ 1 1,1ias a 
's\i:àl cofifusilré' Wrii~léta; é, ·'em.' iliíiitiiil- 'cil.~ô's; fuaest\1. . 

A admimstração, !'J_ue é ulmil: 1líspe·~iil ; • \le ~lmg'ístl<i·io, 
•·11111 sitcerdi>Cio •: q-ua\Si'j,·i<lomo , :o <lever • ' d~r~ttiz, :dey'ê' em 

muitas occas10es estar . separada da política; poPéni 
'Cllm{!lreaendi> ·.que •a -'oseparoçã!l niiotpéde ~;Jl,- . tqt/ll -em 
todos 'os pon.tos e em todos os tem-pli\&•i ·c,é p):'e.oi$o· ,·jqM 
ose,ma.rclae -h!ll.rm~n.icamen,te ·;:heat!Jolüicai.fl;lóa 'l ád:~linie
'tra:ção,: ·J>oas · :ifi.Elli.nças. •; '-E \ ce,-.nia\,p,r - hitib-Í\~e <:>~itl.~, 1 á 
;~Q~tr:i.Q~ ·:d'o .iB\l'~t'> ( Loúis:;u~a~ ('d',aP.ii n,ãõ. -~~ fiiéde!!'l'ilP.-'- · 
-olmr-·ique ; o& ·1poll,litca-rcóm •illlj>a,uaso; il~genc~!l-s(IS:e f_t•Jl:t;r9-
oriettai ~seiPlir.e ''~" ,_adininis.I!Ea:Çiio1 ... mfu.ls9e .ih,.~et.~~ ·-1!-B 
·:qtlestõea,.,llüe-t dévein ' JiS!ir--liec~di~ :~,p.elas :q>ói!JJÍ.@• -~ 
.-sttrixlta·' jps~i\1a. . ' .. . · 

· ~O>t>G.es~o 'Jdo->Bra;iil di)l)lpÍtrat igrii~e;, -áol)fit119a ::1!-'o.s 
rile'ns ·<.aredQrés, . intetnôs e•e:x'ter-nos. · ;à)~· ·~qúe{;o: ,$e
>>So~ro •:se: ~sse: e,m , ~&ninlLrôtiga~ãoi··~int\Jl~a ._li~\\~íip 
•;J.Im> j!lll>,ll'CO ! a-fll~Qtwa, .,du~nten.!lesr1>f?'rtafi~l'el!- ·'l\~ i~et.~I!-:S ·•.a 
:jiràws 1 · >~leco b.tinna i :a$'1 ~etermâs . :u'e.s.s.i-is ~~~tirci ~l ,,(Nl'!le
.:deri•lm.tnnt;premiouflá.ior, ,,e.;;não. w.,re!jinii.dl!>~Il~ , :1\u~li.<'ls 
· co~Fespon_denws, .i'!-soo :ê:·o,l.llJ.tU.e·!CP&t)l:n~~>:Ji\a~er . •tPÂO~ ;Qs 
. b:anébs Tl:l!o•:mund:o:, • .. e .::el;tá i::tla.·;pDatihe.· G.PI)lp!Ult\·; {Eu 
<;mesine .-'na~ iróinha.1]>romo\a ~-tenho· .vls~D<;,que -~s ,<iQ-~c
·. l;lõ~s ~l:os7 ba:aeos .ralli' te!o:V_Jío: ~s ~·~~B\ )?a.r~>asf xe(~f';Ü&S 
·:das •.!etJ:a:s :la::~aga~·1 (l1 asSJ>in,:evltao r~a·t~\etmtüa.; ·:.11-0l\IIJle 
os nobres depurados sabem· que 'o din4eiro .• :fíróilü~a 

. sempr~ .o ~to juro, . ~ este o fi.Ql . d,q l)P.Pit#- . .. 
·'Ú ''Sn. ··:AT/sbMnE ~·F-iGiren~;,~:: -"-'-Pilrdida•Ja <' coti~il.'DÇa, 

.- niío. . · 
. 0 · 'Sn. '[bNQ'tiEinA : - 'lMten!da · 'o-inolir.e ' '<féptitado.~ ~·a 
'' íliiillia .piemiss.a ' 'é . que i o :· thêsollro "do''~•aíH ' in~Mra -
' l_iOtifia:trça; ' ao '\ire? o r'· \í'ép:(iio· · ~~~te ,r~~s.o ''.a, .:. t'l~es~o: é · 
·sóm'ente-'aa f(lta :·do Jllto. "Desde''ij:lie o t'h~son,'ro· •jj.l~ser 
ao~à~li'oli :•.,L•truiw '•p6r '--tli'nto' .~u vW 1llà<re1:...... :estiá; ' ttfdo 

·:,a'c!bado. · 

.O t1li>r. . . .A.~llR;!,DE rFI~uEniA. :-...:..:~Esta ; ~anfiaJtÇn \pÔde 
-1desappareeer1!como •em .- 1831. · 
... '.O;sa. 'JuNq\friuu:: _:::_:::Nes_sa · êP,óll~~ -i ~t;i:f~t~·~l 1 'liou:e 
' .cél:.ta:mel}te • bà.lxá: 'das·'.apohces· '' nia's"fortrm ~ifrrot'l!a
. nicl1 ·1foi' 'ui:lia' ' ·reiidÇãó' .fitüiiiéeàa rf'ue'toda's ' as ;iià~a'hli
~iid/sllp011tiba~ traiein j-'pÓrerxi iistê' fa6nitn'ãd:'iilÍh!m;i o 
'llieti 1àr.,.ti'menoo. . , . ' · 
· E'iis '"~·ezés ,a''(J.ê~'Ciaa • ;dils ' apol1Cés íílio \j_\iertâ1zei'~Jie 
·-p 'cr~.dito _dó'_~_sUido )~im_ ,: in~~ó,~ · ~· sipi ®,~:' )la ~~ütiiasiii:P- .. 
' p1!daç~~~ '!lil11s J V:il;n~a,Jt>?as pM;a_: o.s· c~@tll.~.&- . . . · . · . 
... ~ó'e('klize~ :ifll~âs :1~e. o· c~~tíatê,~?.~~th: 1ttin : J~ro 

. 'l~'ivor d~ qü·e ' 6% :'0' i!ithvi'du~: P?tÉ~d~j.'1kl;eJ.~m'a ·~~b
hce de 1:0008 recebe 608 de· ')ilros'"rlo ;~a:)irt'O ;-'dej;;tjlfnll.o 

. · o:c~.!Il ~i'?.:1o1 .Jl~ss!J, . ,!WPer~plQe~, ;r~pf~e-~~~;~1l~j'601l 
. 4-e,)JI:!l'os,. ;p,es~e ~ ~~bem .}de ~alol', 1 ·e ,, !lR::tu,o, t9.ao~ ;!f.t
curã:<J empregar seus capitaes no que lhe rtmaa ·.-mars 

·,de ,&% eP,rdpa.pel. . , , . .. . · · . 
•l3brtaiíto

1 
i:não : ê ·o del>edol' .:que inspira <trJ.~nos i C'®

'• fiail9a ' · ' · 
. o ;R. ANnnAinE F\JG,'ihli\{A:......:W~:tês 'da 'cr.f~ê '1IeHá7o 
tis '~p~iícet~st.ii.>lã0 a: :;q,_ · ._ · · , . . . ·•· ' 

. O 'SR. 'J,:U~rÍBlM i -.-.As , apol~~es.i l:iki#i·~q.ii:Íiur.!l~~e "' . 
. :gu~~~-a 1do . ~àrii'gú!ly,,;i)fi.o . poi'iiue ·, aJgtiem,.,ac~i!.iliiS\le 

que o thesouro· publico fizesse ·oauc~,rpt~; ··tb~!l:cP,_CI:O<!:Jlls 
:ti ;% em;.!pil.pel ~Uã? if,(lpre~~UtrJ.-V:ãQ. a_.·li:t~Snlll_!.<!U~ll(~J.~) eln 
•. ();n!F.o, •én{il0 ,o;-.tnfl~wdao. que..r .eceb1a ; ,-e~t.e~ Jijro,,I IP,tlo t i 
_ - 11r~a: ~n~~:p~di·~,.~~~va ffl~s~al quan~<ili.p~ lie•ge!l~tps 

que i :{);btim:ha''_ quaa:do-ias JlpQhces .esta}'.llOiiPDr .um pi'~9o 
· .. maior . 

?()! Sú . :Niilln!in_· ll' FiniirmtÜ~-~- 'slÍlit?lés · élbi~~íi:Ó.:<[<le 
· ·J1:~·é~:~'riloéd.~· e~; ;llm~' í*,~a: ·'qa' P.~~~b}iffi,á~t!dB;A~,- . 
· 'lionfian'Ça,"e · il 'tli'eaóhr.o · nliiY•poffi.a . ~.de!xat~\.de:,~~~5Í':•&n 
·!ftifis • 6i\;6li'nistli.ncias, · ;q:Uliiido · 'l!a'Hâ ·;·s.Q,Ij)OO)OQQ"U··:dc 
ca:pOTl.céi!' ii'lli 'êir'éfHaÇão:' .. . '· .. . . · , . . 

.. . J~. 1S1a. }l;1~p~n- ~:,j ijü rl}i.!#1.3~.~%~ ~(~r~~i4Rni~ i# ,coit-
~~~~liQk·7:Ao :cop:t~ap.Q, :1s~o ,:.l'r,9:v~ t<f..9AA~~:?P.· , . . 

· ~o~ 8It.iJ~:~il!Q~mrn:H-'-0 · tnobTe. s.<l.'el!u~d!o s.s.b-e ~tl:\e o 
recurso dó p!~pe~"m'oeüa· :·.& aquélle ·:.i:le.lq:uelan:çãó Tini>o 
toqos .. os goverR·os; . , . . , : . , , .. .. . . 1 . 

'O SR. KN~R~DE FIGUEÍR.-~. ,.....:J.:<id,b.s_; oriÍloveinos:ilíl•
. l'!lOJtal.isado~ ; .. O ,_papel~m~eda é sem :~:u~~~d;L· u~:,rpübo. 

:'o .. SR . . :1tirioó~nL-~. ,_ -,"-! P~t.çlao; ·.o ,ascájpJJi\o: i\á ::cri
. ti~:de:vedr.!-sóÍriunte até .i cer~p .ponto, i.adO;).lém, '•a-té 
.·póiÍe lm~tar . . • •. , .'. . . : · . . _ . . . 

· •Ü. nobpé. <).~p:u.ta:do . COF:fi e)3ta:. S)<!t t 1\lé:Ji <.tao '.,genen~a 
;.liu!Ça ·.ctimo.éJ:lle -W:n stygma .i11ljiu;to r·sobr? --governos 
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intelligentes c patrioticos que têm- se servido deuses 
recursos. ( Apoiados . ) 

Se vemos que governo8 como os da Uníõ.o-Amc~icana 
emiltirão nque!le tJapc! rcrde de que temos noticm; ec 
vemos que a lo:;\atenn, quandn .eate\'e a braço~· com 
Napolel'io I , conhecendo que_ era preciso :!'nzer u~1:1. :li
ver>ão ás forçaM desse conquistador, mandou d10beuo 
iunnemo para a Au~trin, obrigatldo Nopoleiio :.1. ir dar 
L:lt:tlhacm·Austerlitz, como se pódc clizer que a cmis
~iio do papal-moeda é um roubo que se faz, 'luaudo, em 
circum>t:>ncias ~r!\Vc~, é um recurso até nc_cessario? 
(AIJoiaclo~ . ) Foi Pltt que teve C<mfi:-ti1ÇO. na grnndczn. <lo 
seu p·• Jr. , qn~ndo lançou nuiodnqnelle recurso, porque di zia 
ellc: tcm0e credito, emittBmcs papel, acabemoA com o il1i
rni:;o du. 110:~:1. l'lll\•ia, C'>nfio nl\1it~ D38 DOC'~US fabricas; 
J!a'~ 11os~as crnprezas tn:JnufucturctnH', no r.os~:o com
r;-,,· t-cio, pnm fah·ar a Grã-Bretnnha. E a Grii-Bretn.-
;, h~ ~a!You-se! E iqne\1., go verno niio pó .-lc cllamar-Fc 
Ú!< ôlliOrali ~ndo. (Apoi<1dus.) Depois :t lngl:tt.erm · pôde 
rcsg:atar em gmnde purte. aqucll:~ cxtraQrdin:~ria 
etnissti.\,, 

O Sn. DuQuE-EsTHAO.·~ T~-:txt:IIL\:-Estou ,·endn lllle 
o nou~e deputado é \1111 pnneg;nista do papel-moeda.. 

O Sn. Jt:SQUEI~A : -Niio, Fcnhor, eu digo '{\!<' é üm 
rec.nr.<o extremo para o dia Je nngustia tJnancrdra. 

}'nrtnnt(l, com<• é que ~c póde 1nnçar este sly~ma 
que i ri~\ cnhir robr~ todos os ·guvcruus do r~ · tt!H.lo , t:obre 
os g<:>,·ernos do l\,·<~.·Lil t: . mb~:m , inclmive sobr" o I!;O
wruo de 16 dtl ,Julhó, qn" fe:r. emi~foões'l (.IJJOiados.) 

O ~:u. A~nuADE Frr.n:u1.1:-Que tcu!w eu com i,;to'? 

(\ s~. J V~QUEIRA : - Esse~ go\Crnos que erguem as 
nonnns do Fyslcma rcpre~ent:ttiv·:. e liherul com mni~ 
perfcic;ão, po1· exemplo, a Inglnteri'tJ. e os E>t·,•tlos-Uui:.. 
<los, >r>o j•1staruente aquel ; t~ que nwi>• têm lançado mf•o 
do pnpel- m.oeda .. E ne.>te ponto eil acho que o gabinete 
de \li dll Julho tcv~ rnziio touúltldo a. re-pomauilidade 
d,:. cmis~fto .que lfz; praticou c c\·t.anlcntt!: \UU at!to pa · 
trioti.:o, ('OJ"qnc não haviamos deixar · a {o\"Uerra do 
l'arag:uuy. \!\11. ffi':io, t\\~)1\ . h';.\,\u.roos. u~ iu.1.\!.r' a -pa'L Co1n 
Lopcz. (Apoiados.) O nobre depul<~do a quem nspoudo 
foi o pnmeiro que uc!'tll C<l>a propllgnou, e muito bem, 
pela continuuçito da !!llerrn, utó que o~ brio~ do Imperio 
fi~n!:;~Cln desuggrav8,dOs~ 

O S:; . . Cm:z 1\IAr.u,,oo: - Ccrt:u <lente foi um neto pac 
triotico< porém o recurso nüo dci:.:ou de s<lr extremo. 

(l Sr.. ,Tu:-~QtlEtn .\ : - E IJIICm o contc•l:t '! Ao con
; n;rio til o tonho con~idcrmlo n.>Bim, c pois nilo se 
· : ~~uc dlzer fl_.'.le F6 0s gov~.!rnos 'lc~mornli.:,n dos são ó~; 
•'t1<) lnn1·f:o lJJÜo de tncs recursos; 
· O t:obre oleputnrlo p~lu 6• olistri:;to do Rio de ,Junoir0 

: ~L~c....: tarnb~:n l!UC uma d:1~1 ·,nzêies peln ~ qunr. :~ o gu ·· 
:·•)l"r: . procu · u1·a fnzcr pns~ar <·.bt~. rc~<• lu<ciío crlt:t app1'c
· .~a<o • lo coJHI.all•c em que cstr.vn u. n·"pcito da (1\W>lito 
l\n clc'nt! l ltn ~ervil. 

Qt:nndo o n:>l>rc dcputndo COitt<•çou n ftdl<rrfiquei 
,.-.go cc11o •lc 'lUC a que-tiio rio ckmet:to servil Yinlm 
' terrc:1o ; por•IUe é hoje mn n~snmpto obri:rado de to
•' t'' cs <ii>c-m,os dos illustn•s membro~ da minoria. 

s~ n :;nvorno til"cssC Csc.c u~u:jo ardente de Cou
~,mtrar to 'u a ~tHl uttençüo c a no~'a nrt llln"n:t qucstiío 
<lo el•·mento servil. doviP dar de miio n e;s!f resolução; 
pnra clle s~ria completumente indilferentc q11c hou
·~·~e ~\ não or~.amcnto, que o \• scmc~trc 1l0 exercício 
de lb72 a 1873 fosse encerrado d " uzna maneira mcno~ 
CIJ::Btitncionul, comtnuto que fizesse Yiu,.ar e p:t>sar a 
>'!lll. idéa •:uv trlora . (Apoiados .) ,T:t ve :';' nobru o.h1pU
ta.do que o ~ovorno niio tem essa mouomauiu, cse, idl;ll 
fixa quo o faz esQnccer-6c <l.c tmlae ns <.: <>n<:cn\enc\n:;. 
]•nhlica81 udmini~trntivas. (Apoiad•JS.) 

.o s~ . Armn.lDE Fumt:nl.\: - o Cll50 ú ll\10 não <p!Cr 
•l:s<'ntlr t• or~·amento. 

O !3n , JIJNQUEII\A:- A pro\Jost:• úe reforma ~obre o 
l' lt:\!lo servil não ó o rulc:.n anr do Achill.,~, como o 
ll•>orc tleputado houve por lJoln c<m~idern-lu, porque o 
ca:c:mbnr de Achillcs era o po11to vulncr:1Vcl de•ae 
g~erreiro . . Ora, o ponto vuluertW<JI de 'llltllquor guer
r':'uo deve sempre estar occnlto, e o govcruo bmzileiro 
ZI:AO quer esconder ~ que~tiio do e\ ~ mento sen·i!, tnuto 

qnc n)lresentoll ~ tespccth·a proposta á dis.Juss-'i.<> do 
parlamento, nfio occulton cousa. a.lgnml\. (Apoiados. ) 

. O E'.n. ·ANnuAnt: Fwuem.\: -0 governo n1ío quer 
~~,~~~~~~el~vi'J:''l"-lM.nt<:. pll.tU. pt<õo<:cupa~-:;e . C1>m o c h-

<! ~~~. JONQUErM_:- ~ntão .o g~v.erno não np~c~cn
tan:t .•••t•1 rcooluç:to;. ~mo d"r:ttttna. çmtr~~ q1mlquer 
mat~ r·ra, e. bÔm~nte se occup:trla du p>·oposta do ~le
lnento ~crvll. 
· O governo, pois, nfio tcnl e~sa. . irlCa fix!l., nem CO!\ 

siueru aqucl!u• }> ropo•t:~~ como po11to vu1ucrav~l , por
que l'~ con~ tdera;;õc t\' >Ím, par:J. viver, . >C snl•tr·;llliria 
ao pungc: ,de ;•c r feri elo r~cs., ~. seu l.mlo · snppo.sto Ú":>C.l', 
e qv.c, alta,, c dl!.um_a forvt~ ~d.n;mwP.l, po1s qu,1 re
~nnr c u caum da JUStl\·u ,, da ciVJümçf.o. 

• O ll tdJJ'e «epUtJJJO! pol'c!m, cnt: ou ~n1 . 1nu\tas ro nsl
c\crn•;õ"s l;olitica~ soln·•· u. actualirlade, ameaçou-nos 
qttc c'ta proywsta do clerr.cnto srrvil niio paswri<l no 
!3em.tdo. 

O Sn . .A;-;onADE F!Gt:Em,\:- Niio paS8H. 

O Sn. ,hJ:-;QUEI11·' : - Amcçon-nos com a tmiüo de 
partidvs . 

O ~n. !uwnAUl: FIG~EinA : - Que era tcudenr.ia muito 
cl:mt qnc h:.wia. 

O ::3tL JllNQtEIUA: -l!:ntendo, Sr. presideute, que o 
nob re ú~put:vlo lli>o _ póde ' ' ti~rmar com c~~.n. ecg:unw<:a 
<tnc "~ta ·{'rtl[lush uao pasEII.m 110 :cuad<J ; c.on!io mmtn 
un illu>trt>\':io d:tquelle:; J•rovectos ttn,·.iiio~ .... 

(l .Su.Cnvz JlfAcUAno:-Pa:t que llli\J .pa>ee. 
O Sn. i)uQuE-ESTliAD.\ TmxtmL\:-Apoiado. 

L) Sn·. ,JUNQUEII\.l:-.... pm'il crer !juetomarÚuc:ll C0\1-

aidcrariio est!l. propo~ta, para n discutirem c a.dopt.1rem, 
ne~~·t s~~•iio, se bo1wer tempo, on ·c:1ti"1o no m~z de 
!IInto vtndonro. 

l';ntennn que pl>dc dnr-~c e'SU .nhiiio muito constitu
cionalrneutc, nrn~ . tenho fé qne nfio se dê scuíio no 
bom sentidu; porttlle acreJito qU:<J e~t:J.S idéns niío ~iío 
autipathicas :t U<l<;:[>o, como os no!Jrcs deputado•< jul,.iio, 
de fô:rna tal que. ~aja. cs•a colligaçno de pnrtido".., c 
que liqtte•nos aqut mte1ramcnte U\\81\\n}ll\faÔ.II~, · cc\10-
cados <:OJ!lQ especie de acto>tntos, sem ponto de reunilit
com o pmz. 

P~lo eontrar!o•cntin1o-nosforte8com o upoio dn gnm-
dc mnioriu elo paiz. · 

Dióso o nobre dcputàdO que o presidente do .con ;;c
lho ni:ío poJia <rntar cle6t:L que~ti\o pontuo lhe fnllccem 
ccrtt>s c\pmentos indi~peue:11·ci5 áquellc que SI! colloOI\ 
:"t f,·entc do umn refor:na tno importante. 

O nob•o depnt:ulu rli,>c que ~c o hotwnrlo pl'Cõitlcnt;• 
do ~-011sdho lctn ilht•traç:io taln>z supcrim· tt•• Murqtte~ 
tl t> l':n·u.~t•i, niío tum cc:mtudo •· rnnondndc qnc nquclk 
illmt•c linndo linlu~ sobre .e\\ pnrti 1o ... 

O SJt. Cuuz M.tr.IIAI>O :-l!:vidontomcute. 

O Sn .• JuNQtEJR.\ :-... (\Ue nlio t(·t,., o sou cnrnctcr 
forte. · aqu.,lln~ 9-unlidndc< t}\lC. daviio :J. I) ilh: ~trc r.Gc 
nciro tão pn:~ i~toso nom~.. · 

.Aindn. b,,rn, . St· pre~ioicntc, '1"" o l\<>b\·e •i~pntn<h• 
concetlc ao illnstre pre~id Pnttl elo c:t•n~cluo u·r:mde ta
lento, grande illustr.•ç1io c grande pr<'Btimo."' 

Os Sns. D\JQUE-E&TMD.\ Tr.1umt.\ E Cm:1. !lhcli!U>\l: 
-Ningucm nega. 

O Rn. JvNQUl:!RA: -Ainda hem qtte rtilo lh11 ne~O\t 
estas qua.lidadea, JJlRR negou lhe outras que de\·ec1 
cocstituir o chefe, o general, por assim dizer, do mo
mento rlado. 

Entendo que de tudo 'luunto di~~c o nob1•e deputado 
uiio se pó lo f111.e1' juizo sobre as quulid11de~ l'rnticr1s do 
Ülll indi\'itluo j ;; IJO CO!nUilte, Ú no f11m0 drt8 btttnlhnr. 
que se reconhe<'cm e fazem grandes gcneracs, (A;>ol<l
do~ c crpart_e.•.) E' ncstn oocaaiiio qu~ _os dotes que o H
lustre presulcntc do con~elbo tem J:~ em outras ocou
siJes desenvolvido, se apresentnr:íG. 

O Sn. Cnvr. i\[\(auoo :-E' nHs ocoasiõ~s do com
lHtte 1}1\C se hz o g()neral. 

O S11. ,]UNQtl•au.l :-Mas o nobre deputado niÃo snbe 
que o seu illustrl' patrioio ... 
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O Sn. Cnvz li1AcH:\Do:- Era chefe antes de ir ao 
poder. 

O. Sn. JIJNQUEIR~: :-"' .... quando rev~J.ou aquellas 
qualnlad~s, era prmc1pnlmente no poder, qualidades 
que o p,uz todo reconhece 'I O nobre deputa•lo nilo sabe 
que o grande general, o grande homem não se póde re
velar sem scenario, sem um theatro em que exhiba as 
suas qualill.adcs'l E como é que o illustrc marquez ha
via tle fazer passar rdormas, havia de propugnm· pela 
passagem de certas idéns, quando não estava no 
poder? 

(TI(t apm·tcs.) 
Se elle desejnva a passagem d~ certas reformtts, é 

porque (!st:lvn de uccordo. com o governo c a mnioria ; 
se algu!n:L yez re_yelot; as. suas altas qualidades em 
oppostçao, Isto uno quer dizer que o uctual presidente 
do eonoelho iquahnente não se tenha 11\0strado mn par
lamentar d~stmc~o desde muitos nn~os, cnpaz dn mnis 
notavel resJstencJa, e de f'azeroppostç~o ; e no O'ovc.rno 
cn,r~z sem duvida ll<•nhum:t de premdir :to con~elho <lo 
muustros, de pôr-se ú. frente de uma idéa qunndo en
tenda rptc é con\'eniente nos interesses dopaiz. Esta dis
cmslto ulti;m,. tem clevat1o muito o nobre presidente tlo 
conselho. O nome do Sr. Visconde do Rio-Branco cntmrá 

. na histuria de um modo brilhante. 
(7'rocilo-sc ni1Ji<1ls np<wics.) 

. Sr. presidente, o nobre deptltadt' ninda criticotl o mi
msteno porqtte em um:t reunião que houve . deliberou
se quc .uma commissiio se enteutles~e com u nobre mi
noria, ~.tiw de ver se podíamos juntos ínzer rd"'uma. 
co usa coa vcnientu aos nlt<>s interesses publicos. 

0 

Nesta. reunião e~tiverllo_prcsent~s ~muitos deputlo\dos 
.e senadores que d1zcrn nao cornbmuo totalmente cotn 
u propo<tn do governo. 

O Su . Droco DE VASCONCELLOS:- Deputados 1uio. 
O Sn. Ju~QUEil\.\ :- Estiverlio deputados, o nobre 

u~putado niio me obrigue :~ dccliuur nomes. 
U)l Sn . DI;Punuo :- Niio foríio uonvirludos alguns 

da miuorin. 
O Sn . . Cncz :.\hc;rAuo:-Alguns nfio, qulí.Si todos; n~- · 

se\'ero que os 14 ll.liueiros dt\ oppos'çii.o nüo forüo. 
O StL Jr:o;Qtmn.\:--,Niio disse que todos tinhiio sido 

crmviduno~; os nobres deputado~ sabem que !1M reuniões 
lltiv se JlnÜe:n Í:lZCl' ue todos. 

UM ~u. flt:~t:l'.\l>o:-Na casa nií.o ee.bia tanta gente. 
(lí•sa<las .) 

O Sn. ,lnQVWtA:-Fos6e qual fosse o moth•o, o certo 
oi <1ne lv>u v c é oH! reunião, c c1ue o pensamento foi t<•do 
fr;:~tcrnt:l, tant0 qw.' foi nomcnda Urn!l commissão pttr:t. 
'e <'nknder com os houradoa oicputll.dos dt~ minoria, 
:lfim de \'C!" se potliamc;s ohcga1· rt um u.ccordo c f:ncr
ln<l~ ttlglllll:l. COt\El\. 

Ort>, ~·.,lte p~sHo, por pnrtu da mlliorill e do go,·oruo, 
.\. •r.g<.' dt' rner<)C~l' censurn do nobre deputado pelfJ (!• 
dbtrioto d0 rti(• dll .Janeiro, devia m~recor o seu i•ç
pbuso i uóg sou.1oa amigo~ pohticos. (.lnlerrul'l'v~s.) 1'0-
o\imrlO'' '''"' ;rr.r 1> nm nc~:nrti" ~ntc~ r.lostc l'ompilw:nto. 

Jnlgo qnc foi aquclle um bello passo, mei!moporqtte 
acredito que ije pudesse chegar a nm accordo, pois os 
n~bres_ deputados ~iziiio e rcpetião o.tó á. sa.ciedade qtte 
nao erao escravagtstus ... 

u~. · sn. DEPUT.\DO: -Louvo a maioria por C8SC fucto . 

0 .Sn. JvNQÜEm.~:~E era portanto de esperl\1' que 
essa commisslio chegasse a um convenio com a honrada 
minoria, e que se cong1·nçasse esta com a maiorhl. c com 
o governo , que consentio na tentativa da reconciliução. 

O Sn. ArwMoE FJGvEIM:- Vio-sc forçado a aceitar. 

O Sn. JtiL'iQl!Em.l:~Níío foiforçtt do; ncquiesceu por
que entendeu que era uma medida altamente couve" 
nicnte e necessaria. 

O Sn . .A:soMoE F1c1n:mA dtt um aparte. 

O Sn. Jt::-õtlUErM:-0 nobre deputado culpa S\'mpr'" 
o governo twr tudo quanto faz, pol' tudo qtw.rlto deixa 
de fuzcr, e pelo que n:\o fnz (risadas); disse S. Ex. : o 
governo é prepolcote, quer col!ocar-se acima uté da 
opinião d:' maiiJriu ... 

o Su. A:-;unAnE I!'IGl!Ellt.l:- Foi rrepotent~. 

O Sn. Ju.'iQt:El\L\:- . ... não nos COll'\'.!tn utn gOve1·no 
que CJU!:l' sórnente viver otlicialrnonte . 

O nobre deputado não tem razüo ; de\' ia louvar a 
coudesccndcucia que o governo teve, porque este foi 
um pus~o datlo com nüÜt<\ jt\stezu.; u historiu nhi. virá 
para dizer qu", unte9 que c•to. qucGtão se apresentasse. 
uestt~ ca~a por pm'tc d!l m::.iori:r. e rio gabinete de cntiio, 
se procmárão todos os meios coucili~ttorios pan1. que a 
dissidencin não succedcsse. (Nela apoiado$ da oppasiçüo.) 

Se os illustrcs deputados tivessem acq,uiescido; · s~ 
tivessem nceitarlo mesmo em principio i\ idén. da con
cilin\~:io, depois em nma reunião mais numero~:\ <!adt~ 
nm cx'.Jibiri:J. suas ir:!éns, e é provaV<>l que deste con
sorcio ua~cesse al(!uma. cousn. que pudesse ser ,·otuda 
por esta catn:\rn, talvez por \\nttnimidmle. Portanto, pll 
direi que a rcsponsahilirlnde desta scisüo n~o cabe nem 
á. honrada maiori:1 nem ao governo; a rcspon~nbiliuadc 
cabe :í. honrada minoria, que niío 'qui<: entrar em con
venio algum : pelo menos deveria ter assi:;nndo os 
J'rc!iminurcs .:a pa=. c depois cntüo potleri:unos fal:et u 
pal. definitiva. ' 

( 'rrot•ão -~(· <lit·crsor a pu l'l•s .. ) 

Eu niio me nloti"'llrci mnis, niio quero abusar da he
ncYolcnci!l. d:r. cnsa (•r.lo op<> iotlos): portnnto, rcsuminc\o, 
direi qno ,.otl> pela rc:mlu•;üv, acho qne <'•tiL no ca•o d" 
ser aprroYtllh, lirmn-·~c ~m todos ós l>rct·cdcntes desta 
ca>~· ; . c para o prcsctthJ lia circmust:wcins :dtame.ntc 
attenuantcs. 

Longe de ~N' um ut:upw :'ts prcroga.tin\s deat:1. ca
mara, ut entendo CJtu:l Cijla rcsoluçl'io ,t mais um mo
ti,·o pam uoa alcgt·m·mo~, vendo que o~ dirdtop con"' 
t!tuoionae.:; pitrltmtcnt:trc:' proc1.1riio :;cl' s:•.h·ugunt,lndo, 
n:t. actualidudc . 

Teuho ct•::duhlo. 

VozE:;::-'!\Iuito lmn! 
(O r·•·r.·.lr•· t' f ~'"i ,·imrnr,;(/,,,) 

Fl\1 1\0 QlJAl\TO YOLlí~H·: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01 /2015 15: 30- Página 12 de 12 

INDIC~ DOS. ANN.~ES DO PARL!UENTO IU\AZlLEIRO. 

Al>crtura.d~J creditas cxtmordinarios, .png. 105. . 
A~·u~ d<l l1bcr!ladc de imprensa, png. 6L 
AJuda> de cnsto aos presidentes de pwvincia, pags. 2.~ · 

c 3~. 
" aos sa.ccnlotes elmtos bis}>Os, pngs. 23 

c 34 
Apo;;cut:v!oria elo dcscmba.rn-ador J. F. Pcrcir(t ~forgc, 

pags. 23 e 34~ 
" do juiz de direito J. de S. N. Lima, 

pag. UO. . 
f..ugmento c1c .-encimentos dos empregados do t.hcsouro 

nacional c thcsonrarias de :fu~enda1 pag. 
223. 

" tte \'CllCÍIUcntos dos omciacs UO exercito, 
pag. 235. 

Concessão de privilegio, png. 316. 
" ·- pnm n pnblicnr-iio d:L lcgislilçiiu brnzilcirn, 

png. 16a. · 
Dcvolul'iio da conccsEiio· de terrenos de · millemçiío, 

pag. ~2. · 
Dispcr .. ~n de rcstituil'iio .pcc~tniario. __ n D. A. (:. de Fi-

g'I!Cl_!'L'do, pngs. 4, 14-, J.~lt c l~;>. . 
Vnrn\·ao de pra:~.o do Banco do Maran1tlto1 pn~. !,, 
El~i\·il(l th m~sa, png-. 43. ~ 

" de Snnb-Cathnrintt, png. ~7G. 
" de deputado, pag. 325. 

Ekmento senil, pa<\l's. 71 25, 77, 94, 104, 105, 117, 
13~. l:ll. lG!J, I!Jt, 214, 227, ~36, 260, 2.8(1, 316, 
3'2:3' c 3·~4. 

Emprcstimo pnrn o cn.Jçamcnto. e nformoseümtmto dn. 
eit!ado, pngs. 176, 223, 31 !J c 324. 

.E~colas tk pharmacin, png. 330. 
fo:str:td:t de ferro ·no Andnraln·-l'cqucno. png. 93. 
Ex:ums de prnpnl'ntorios, pags. 142 . 154 c 155. 
Expediente, pngs. 3, 22, 43l 441 HO, 75, 85, llG, 104., 

,\!:1, ~~2, J3~ , Hg, 1p4, ,641 176, 204, 223, 234, 
-JO, .. ,3, -7u1 31:J, 3:.2 c 33u. 

1ntcrr·t>11w;0c~, pags. 22
1 

46, 64, 132 c 156. · 
l~·~w::'i;) de Llircttos de nnporh\çúo, ~ng;;. G, (\5 1 (il, 

76, !JI, 94, 105, 136, 130, 141, 165, 166, 
'.!:.m, 251, 273 c 271.!. • 

<lu imposto tle loterias, pngs. 93 e 132. 
" " d:\ decimn nrl•ana, png. 319 e 324. 

. lt!l>il:t•;:1n tk> eonselbcit·os J. r. H:Lino.lltfJ c outro, 
pngs. 2:1, 105, H'!, 205, 222 c 223. 

1lo conselheiro F. J',I. de S. Furtndo do 
~Io>:tiPil\'11 e outro, . pag. 13ü. . 

l.it'<'ltr; a. ao j~liz lllllllil'ipa~ M: . ·\ de"~*rrog",ColJL·n, 
p.l~~· lú5, li.S, l!ih, ~04, .-.~- e --3 . 

'' n !IT. B.};. de Vasconcellos, p~gs. 132, 22:.' c 2~3. 
l.ot;.ria~: fa~~: ,/51 70, 81., 86,. UI , 10,, 1l5, 116, '138, 

hl, ,,1[1 c .k4 . . 
Matricula de cstt1dnntcs, llli{!;S- ~!3, 75, S-i, 9l, 1!10, 

HiC, ~51, 27-l c .115. 
t 11\'ill!!•cntn du ministorio dt' ftt7.1.'nth, png, ü 1.. r. 

d:L agricultura, pug. 27õJ. 
UtL tnttrlllhtl; ptlG,'. 3311. " 
Ue estt:mgtnros 1 p:Lgs . .1 L) 

.l'P!lirl•> •.1•·· d_oc~nucntos, pngs. 17i ~' '27,1; _ , 
tlt• ,l::lul'Uiit<,'l>cg, p11g~;. li6, 13!, 111, 2Ü.S tl 

.L4. 
" p~r:~ st~t·cm tbtlos Jllll't\ :t Ol't~um tlo tlil\d.e lli!L:t 

h11ra ' 'm thnntll v Ol')l\lU~nto c c:etltto extr:LOnlmano, 
pag. G2. 

l'l'n >ii ·.· ~ ~ D. F . 1: . do .-\. Pnrngnn~s1í , . p:tg. 4~ 
" 1> . F. de J\. V. Lishm•1 pag. (jl. 
ao nlt'crcs ,.J. %. de H. C:mlle!mti, p:tp;. JÍ .• 
•:os !ill10s tlo hrig,\dt•ito J. M .. i\[ctmn l\:wrl\\" 1 

pag·. j:i. .... . . . . . . .. 
l'casut':; tt tlt\\~ti<o~ , \1\\~~. :~, M, lti, \35, I:)S, lM, Hi0, 

2fiO, 274, 318 o n :L 
\ ·~rmiss:\() ;,. \Wth!\11 t\1! S. Frn11ci~co purn receber no

\'i~!CS1 p!l,e:. Ni~ 
l'l't·'c''.'.'~" tia mesa reg et1vra t\11 igreja do Nosstt l:io-

nhora do Amparo · ua cidade de Goynn!l:i e 
outms, J>(tg'. 8G. · 
dn sociednde Beneficente Pl'otcctora dos 
Guardas Nncionacs, png. 166. 

de E. de f..zevcdo Souza,. pag. 45. 
de lH. B.. J,. de V:tsconcellos, pag. 60. 
de J. C. d" S. Coussciro, png-. 6!. 
de John !I.Iac Ginity, pn~. 86. 
de Hngh Wilson, pag. 86. 
de D. A. C. N. de B:!!tronnn, png. 104. 
de Pedro Orlnndiui, pug. 105. 
<1c L. A. Fernandes, pnrT. 105. 
ele J. dn S. Gngeiro e ofttros, pag. 155. 
de J. J. d:1 Silva. Junior, pag. 165. 
de !li. J. de Almeida, y:·~ · 165. 
de D. 1\L J . Côrtc-Rc~ de Lima, pag. 165. 
de v:wios negociantes sobre nnvegnçiio tlc 

cnbotagcm, pag. 165. 
de G . . de A . Mngalhiics, pag. 16G. 
de D. F. tlc A. Lisboa, pag. 176. 
do tenente J. L R l{omn, J1:l."', 4. 
do cnpitiio de fraga.t(l. J. M~ Guiro.uriies, 
pag. 104. 
do tenente-coronel B. J. Fcrnnndes, pn"'.1G5. 

" do coronel J. D. l\L dof' Reis, png. 2Õ4. 
do conselheiro D. P. d:L Ponte Ribeiro e ou-
tro, pag-. 86. . . . 
do Dr. A. ,J. dn Fonsec:'L Leasa, png. 155· 
do ajudante <io porteiro c coutin\lós da se
cretat·ia do tril.Junnl do comnwreio da côrt~ 
pag. 45. . ' 

" llos chefes dr. scc•;:io da secretaria da guerra, 
{lttg;. 22. . 

dos eleitores da frc~uczia de Santa-Rita da 
P,ón-Vista, p::tg. 'l75. 

tlos contínuos e officines de jnstiça do tribtt
nal do commcrcio tlc Pernambuco, png. M1. 

dos continuas c oorrcios dn ulfnndega da 
côrte, png. UL . 

» dos continuas u u<>n·cio,; da l'l!cebec1orin do 
Rio do ,Jnm•iru, pai'<'' !76. 

<los prufe8~0\'L'8 d•J cnllegio de Pedro II, 
png. 60. 

P1·ivilegio nA. A. Coelho, pa;;. l:l5 . 
>> a J. A. 1~ . !l!nrtius e Comi' .. pag. 4. 

Prorogn1•iio dn lei do or('at"''nto, png-~. UI, 109, 1'.'1, 
134, 13!11 14::, 15;,, HiR , !ISG, '!W, ':!:a'l e 223. . 

Qu[ldro historico do P t·. l'. A. de Figneírm!o e 1\Icllu, 
QO.\);- 3l5, 

Rcfor111:L do f'c:r.i~.w~!tt>, pa.~;. ,,~~G, !4_0 c ?76. _ " _ 
l> . JllthC13.l\111 Jl:l,.,_, , ~~'L, 2,\(i , 2a!1 2JÔ, -3;:~ , 

311 e 3 IG. 
ll<lmiss~o de tli,·i<lu tt L. 1'. Am11jo c Siln\, pngo. lliG 

c 324. 
Hmmaci[l do cnrgo tle depnladu tn\ scuuLlor, pnp;. lir>. 
Hcstnhe1ccimcnto do lu:.;m· ÜL' csct·ivün dos Afri;;nno> 

livr:cs, Jlng·. 3~3. 
TitntoH 'te :cppr<)\'>wüo, png . 7(). 
Vencimcnt<JS dos dirc\llurco1· hmtes <l 'oppositores dm • 

. henltlndo~ do Impc·rio, p(tgs. 115, 
t()í.), :~1~) l) 330. 

dos chnfcs · <lu oCC\':Ío tln sccretnriu da 
:-";tlCl'l'l\ , 11:1~. [611. 

do.< óllJc i: :~ :; tlu exercito e ann:tdn, pa,~. 
:l3l. 

"-PIPI'JN.I>lCE. 

Elemento scrdl.'- l1bcm:O,,, do t:r. l'rc~itlentc do cnu 
scllto, png, 3l.!i>. 

lutcrpcllnyücs.- Pi~etH'H> tlo ~r. l'rc~idouto tltl const• 
lho, pag. 330. 

l'roroe-nçíio dul~'i_d,, ur•:a,noltlt>.- l)isc\1\'so do Sr. ,Jnn
<[\\Ol1'n., png. ,l:>O. 

------- ---·· ··- - -----
l\io -,~;J~11~cl~~l1J7l.- Typ. lmp. o Const. de .]. \'u .r.o:Nt:tl\ l & C. 


	1871 volume IV_Página_001
	1871 volume IV_Página_002
	1871 volume IV_Página_003
	1871 volume IV_Página_004
	1871 volume IV_Página_005
	1871 volume IV_Página_006
	1871 volume IV_Página_007
	1871 volume IV_Página_008
	1871 volume IV_Página_009
	1871 volume IV_Página_010
	1871 volume IV_Página_011
	1871 volume IV_Página_012
	1871 volume IV_Página_013
	1871 volume IV_Página_014
	1871 volume IV_Página_015
	1871 volume IV_Página_016
	1871 volume IV_Página_017
	1871 volume IV_Página_018
	1871 volume IV_Página_019
	1871 volume IV_Página_020
	1871 volume IV_Página_021
	1871 volume IV_Página_022
	1871 volume IV_Página_023
	1871 volume IV_Página_024
	1871 volume IV_Página_025
	1871 volume IV_Página_026
	1871 volume IV_Página_027
	1871 volume IV_Página_028
	1871 volume IV_Página_029
	1871 volume IV_Página_030
	1871 volume IV_Página_031
	1871 volume IV_Página_032
	1871 volume IV_Página_033
	1871 volume IV_Página_034
	1871 volume IV_Página_035
	1871 volume IV_Página_036
	1871 volume IV_Página_037
	1871 volume IV_Página_038
	1871 volume IV_Página_039
	1871 volume IV_Página_040
	1871 volume IV_Página_041
	1871 volume IV_Página_042
	1871 volume IV_Página_043
	1871 volume IV_Página_044
	1871 volume IV_Página_045
	1871 volume IV_Página_046
	1871 volume IV_Página_047
	1871 volume IV_Página_048
	1871 volume IV_Página_049
	1871 volume IV_Página_050
	1871 volume IV_Página_051
	1871 volume IV_Página_052
	1871 volume IV_Página_053
	1871 volume IV_Página_054
	1871 volume IV_Página_055
	1871 volume IV_Página_056
	1871 volume IV_Página_057
	1871 volume IV_Página_058
	1871 volume IV_Página_059
	1871 volume IV_Página_060
	1871 volume IV_Página_061
	1871 volume IV_Página_062
	1871 volume IV_Página_063
	1871 volume IV_Página_064
	1871 volume IV_Página_065
	1871 volume IV_Página_066
	1871 volume IV_Página_067
	1871 volume IV_Página_068
	1871 volume IV_Página_069
	1871 volume IV_Página_070
	1871 volume IV_Página_071
	1871 volume IV_Página_072
	1871 volume IV_Página_073
	1871 volume IV_Página_074
	1871 volume IV_Página_075
	1871 volume IV_Página_076
	1871 volume IV_Página_077
	1871 volume IV_Página_078
	1871 volume IV_Página_079
	1871 volume IV_Página_080
	1871 volume IV_Página_081
	1871 volume IV_Página_082
	1871 volume IV_Página_083
	1871 volume IV_Página_084
	1871 volume IV_Página_085
	1871 volume IV_Página_086
	1871 volume IV_Página_087
	1871 volume IV_Página_088
	1871 volume IV_Página_089
	1871 volume IV_Página_090
	1871 volume IV_Página_091
	1871 volume IV_Página_092
	1871 volume IV_Página_093
	1871 volume IV_Página_094
	1871 volume IV_Página_095
	1871 volume IV_Página_096
	1871 volume IV_Página_097
	1871 volume IV_Página_098
	1871 volume IV_Página_099
	1871 volume IV_Página_100
	1871 volume IV_Página_101
	1871 volume IV_Página_102
	1871 volume IV_Página_103
	1871 volume IV_Página_104
	1871 volume IV_Página_105
	1871 volume IV_Página_106
	1871 volume IV_Página_107
	1871 volume IV_Página_108
	1871 volume IV_Página_109
	1871 volume IV_Página_110
	1871 volume IV_Página_111
	1871 volume IV_Página_112
	1871 volume IV_Página_113
	1871 volume IV_Página_114
	1871 volume IV_Página_115
	1871 volume IV_Página_116
	1871 volume IV_Página_117
	1871 volume IV_Página_118
	1871 volume IV_Página_119
	1871 volume IV_Página_120
	1871 volume IV_Página_121
	1871 volume IV_Página_122
	1871 volume IV_Página_123
	1871 volume IV_Página_124
	1871 volume IV_Página_125
	1871 volume IV_Página_126
	1871 volume IV_Página_127
	1871 volume IV_Página_128
	1871 volume IV_Página_129
	1871 volume IV_Página_130
	1871 volume IV_Página_131
	1871 volume IV_Página_132
	1871 volume IV_Página_133
	1871 volume IV_Página_134
	1871 volume IV_Página_135
	1871 volume IV_Página_136
	1871 volume IV_Página_137
	1871 volume IV_Página_138
	1871 volume IV_Página_139
	1871 volume IV_Página_140
	1871 volume IV_Página_141
	1871 volume IV_Página_142
	1871 volume IV_Página_143
	1871 volume IV_Página_144
	1871 volume IV_Página_145
	1871 volume IV_Página_146
	1871 volume IV_Página_147
	1871 volume IV_Página_148
	1871 volume IV_Página_149
	1871 volume IV_Página_150
	1871 volume IV_Página_151
	1871 volume IV_Página_152
	1871 volume IV_Página_153
	1871 volume IV_Página_154
	1871 volume IV_Página_155
	1871 volume IV_Página_156
	1871 volume IV_Página_157
	1871 volume IV_Página_158
	1871 volume IV_Página_159
	1871 volume IV_Página_160
	1871 volume IV_Página_161
	1871 volume IV_Página_162
	1871 volume IV_Página_163
	1871 volume IV_Página_164
	1871 volume IV_Página_165
	1871 volume IV_Página_166
	1871 volume IV_Página_167
	1871 volume IV_Página_168
	1871 volume IV_Página_169
	1871 volume IV_Página_170
	1871 volume IV_Página_171
	1871 volume IV_Página_172
	1871 volume IV_Página_173
	1871 volume IV_Página_174
	1871 volume IV_Página_175
	1871 volume IV_Página_176
	1871 volume IV_Página_177
	1871 volume IV_Página_178
	1871 volume IV_Página_179
	1871 volume IV_Página_180
	1871 volume IV_Página_181
	1871 volume IV_Página_182
	1871 volume IV_Página_183
	1871 volume IV_Página_184
	1871 volume IV_Página_185
	1871 volume IV_Página_186
	1871 volume IV_Página_187
	1871 volume IV_Página_188
	1871 volume IV_Página_189
	1871 volume IV_Página_190
	1871 volume IV_Página_191
	1871 volume IV_Página_192
	1871 volume IV_Página_193
	1871 volume IV_Página_194
	1871 volume IV_Página_195
	1871 volume IV_Página_196
	1871 volume IV_Página_197
	1871 volume IV_Página_198
	1871 volume IV_Página_199
	1871 volume IV_Página_200
	1871 volume IV_Página_201
	1871 volume IV_Página_202
	1871 volume IV_Página_203
	1871 volume IV_Página_204
	1871 volume IV_Página_205
	1871 volume IV_Página_206
	1871 volume IV_Página_207
	1871 volume IV_Página_208
	1871 volume IV_Página_209
	1871 volume IV_Página_210
	1871 volume IV_Página_211
	1871 volume IV_Página_212
	1871 volume IV_Página_213
	1871 volume IV_Página_214
	1871 volume IV_Página_215
	1871 volume IV_Página_216
	1871 volume IV_Página_217
	1871 volume IV_Página_218
	1871 volume IV_Página_219
	1871 volume IV_Página_220
	1871 volume IV_Página_221
	1871 volume IV_Página_222
	1871 volume IV_Página_223
	1871 volume IV_Página_224
	1871 volume IV_Página_225
	1871 volume IV_Página_226
	1871 volume IV_Página_227
	1871 volume IV_Página_228
	1871 volume IV_Página_229
	1871 volume IV_Página_230
	1871 volume IV_Página_231
	1871 volume IV_Página_232
	1871 volume IV_Página_233
	1871 volume IV_Página_234
	1871 volume IV_Página_235
	1871 volume IV_Página_236
	1871 volume IV_Página_237
	1871 volume IV_Página_238
	1871 volume IV_Página_239
	1871 volume IV_Página_240
	1871 volume IV_Página_241
	1871 volume IV_Página_242
	1871 volume IV_Página_243
	1871 volume IV_Página_244
	1871 volume IV_Página_245
	1871 volume IV_Página_246
	1871 volume IV_Página_247
	1871 volume IV_Página_248
	1871 volume IV_Página_249
	1871 volume IV_Página_250
	1871 volume IV_Página_251
	1871 volume IV_Página_252
	1871 volume IV_Página_253
	1871 volume IV_Página_254
	1871 volume IV_Página_255
	1871 volume IV_Página_256
	1871 volume IV_Página_257
	1871 volume IV_Página_258
	1871 volume IV_Página_259
	1871 volume IV_Página_260
	1871 volume IV_Página_261
	1871 volume IV_Página_262
	1871 volume IV_Página_263
	1871 volume IV_Página_264
	1871 volume IV_Página_265
	1871 volume IV_Página_266
	1871 volume IV_Página_267
	1871 volume IV_Página_268
	1871 volume IV_Página_269
	1871 volume IV_Página_270
	1871 volume IV_Página_271
	1871 volume IV_Página_272
	1871 volume IV_Página_273
	1871 volume IV_Página_274
	1871 volume IV_Página_275
	1871 volume IV_Página_276
	1871 volume IV_Página_277
	1871 volume IV_Página_278
	1871 volume IV_Página_279
	1871 volume IV_Página_280
	1871 volume IV_Página_281
	1871 volume IV_Página_282
	1871 volume IV_Página_283
	1871 volume IV_Página_284
	1871 volume IV_Página_285
	1871 volume IV_Página_286
	1871 volume IV_Página_287
	1871 volume IV_Página_288
	1871 volume IV_Página_289
	1871 volume IV_Página_290
	1871 volume IV_Página_291
	1871 volume IV_Página_292
	1871 volume IV_Página_293
	1871 volume IV_Página_294
	1871 volume IV_Página_295
	1871 volume IV_Página_296
	1871 volume IV_Página_297
	1871 volume IV_Página_298
	1871 volume IV_Página_299
	1871 volume IV_Página_300
	1871 volume IV_Página_301
	1871 volume IV_Página_302
	1871 volume IV_Página_303
	1871 volume IV_Página_304
	1871 volume IV_Página_305
	1871 volume IV_Página_306
	1871 volume IV_Página_307
	1871 volume IV_Página_308
	1871 volume IV_Página_309
	1871 volume IV_Página_310
	1871 volume IV_Página_311
	1871 volume IV_Página_312
	1871 volume IV_Página_313
	1871 volume IV_Página_314
	1871 volume IV_Página_315
	1871 volume IV_Página_316
	1871 volume IV_Página_317
	1871 volume IV_Página_318
	1871 volume IV_Página_319
	1871 volume IV_Página_320
	1871 volume IV_Página_321
	1871 volume IV_Página_322
	1871 volume IV_Página_323
	1871 volume IV_Página_324
	1871 volume IV_Página_325
	1871 volume IV_Página_326
	1871 volume IV_Página_327
	1871 volume IV_Página_328
	1871 volume IV_Página_329
	1871 volume IV_Página_330
	1871 volume IV_Página_331
	1871 volume IV_Página_332
	1871 volume IV_Página_333
	1871 volume IV_Página_334
	1871 volume IV_Página_335
	1871 volume IV_Página_336
	1871 volume IV_Página_337
	1871 volume IV_Página_338
	1871 volume IV_Página_339
	1871 volume IV_Página_340
	1871 volume IV_Página_341
	1871 volume IV_Página_342
	1871 volume IV_Página_343
	1871 volume IV_Página_344
	1871 volume IV_Página_345
	1871 volume IV_Página_346
	1871 volume IV_Página_347
	1871 volume IV_Página_348
	1871 volume IV_Página_349
	1871 volume IV_Página_350
	1871 volume IV_Página_351
	1871 volume IV_Página_352
	1871 volume IV_Página_353
	1871 volume IV_Página_354
	1871 volume IV_Página_355
	1871 volume IV_Página_356
	1871 volume IV_Página_357

